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  لقصور والمنازل على جدران مقابرالتصويرية لمناظر ال
  .عصر الدولة الحديثة

  

  ♦♦♦♦خالد شوقي علي البسيوني. د
  :ملخص البحث
  :مشكلة البحث

رغم توافر وكثرة البقايا المعمارية واألثرية ألنمـاط العمـارة الجنائزيـة والدينيـة              
ة حول العمارة المدنيـة     والعسكرية في مصر القديمة، يظل لدينا معلومات قليلة وبسيط        

والحضرية وخاصة عمارة وبناء القصور والبيوت والمنازل، وهذه هي القضية البحثية           
واإلشكالية الدراسية والعلمية التي يحاول رصدها وتتبعها الباحث من خالل عناصـر            

  .ومحاور هذا البحث الدراسي
  :منهجية وأهداف البحث

والبيوت والمنازل في مـصر الفرعونيـة     التعرف على أشكال وأنماط عمارة القصور       
من خـالل   ) عصر اإلمبراطورية المصرية القديمة   (وخاصة في عصر الدولة الحديثة      

المصادر الفنية، استخدام المناظر التصويرية على جدران مقابر األشـراف والنـبالء            
ذه في ه ) جبانات تل العمارنة وطيبة الغربية    (وكبار الموظفين في عصر الدولة الحديثة       

الدراسة لرسم وتشكيل وتكوين معرفة وصورة كاملة من الناحية التصميمية والبنائيـة            
والمعمارية عن أشكال وطرز وتطور عمارة القصور والبيوت والمنازل على ضفاف           

 التراث المدني والثقـافي     –الحياة الحضرية والعمرانية في مصر القديمة       (وادي النيل   
  ). في عصر اإلمبراطورية الفرعونية

  :محاور البحث
على جدران مقـابر جبانـة تـل        )آخت آتون (المناظر التصويرية لقصور العاصمة    .١

 . تصويريل تشكيل وبروفي-:عمارة القصور في عصر الدولة الحديثة :العمارنة
مدينة " طيبة الغربية    ةالمناظر التصويرية للبيوت والمنازل على جدران مقابر جبان        .٢

معمارية للبيوت والمنازل في عـصر اإلمبراطوريـة        الطرز واألنماط ال   ":الصولجان
  .حسب منظور الفن المصري

علـى جـدران مقـابر      " الفيال"المناظر التصويرية للحدائق والضياع والبيوت الريفية       
  .جبانات تل العمارنة وطيبة الغربية

  

                                                           
  . جامعة قناة السويس– كلية السياحة والفنادق باإلسماعيلية –أستاذ اآلثار المصرية المساعد  ♦
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  :أوال
على جـدران مقـابر     ) آخت آتون (المناظر التصويرية لقصور العاصمة      -

 1.رنةجبانة تل العما
 . تصويريل تشكيل وبروفي-:عمارة القصور في عصر الدولة الحديثة -
لقد اندثرت قصور ملوك مصر القديمة من فراعنـة الدولـة القديمـة والوسـطى                -

اللوحـات  "والحديثة وحتى العصر المتأخر ولكن نُصب المقابر الملكية فـي أبيـدوس        
لنا صورة ما يعرف باسـم      تقدم  " قارن لوحة الملك جت من العصر العتيق      : التذكارية

 أن البابين نوتمثل بابين بين ثالثة أبراج عالية، وال يظ" Serkhالسرخ "واجهة القصر 
 -كانا يقعان جنباً إلى جنب في واجهة القصر على نحو ما تمثلهما صورهما، غير أنه                

 حيث كان يـشار إلـى       – قرب الفنان المصري بينهما      -لضيق المساحة على النُصب     
 2.بالباب المزدوج كما جاء في حوليات الملك سنفرو" برعا" الملكي القصر

مجموعة الملك زوسر الجنائزية فـي جبانـة        " ولعل مباني الملك زوسر في سقارة        -
قد استعارت كثيراً من عناصرها المعمارية من عمارة القـصر الملكـي فـي              " سقارة

المـشكاوات ومدخلـه    وخاصة الـسور ذو     " القلعة البيضاء : جأنبو ح "العاصمة منف   
الرئيسي في الركن الشرقي الجنوبي بأعمدته الذي ما هو إال صـورة مـن المـدخل                

التطور في العمارة المصرية القديمـة مـن        (الخاص بالقصر الملكي وأماكن حراسته      
 3).العمارة النباتية واللبنية إلى العمارة الحجرية

ملحقة بمباني العمارة الهرمية فـي       وفى نفس هذا السياق تم بناء المعابد الجنائزية ال         -
 وسقارة والجيزة ودهشور على نمط وطراز التـصميمات الخاصـة           رجبانات أبو صي  

بالقصور الملكية في عصر الدولة القديمة كما يظهر لنا في آثار المعبد الجنائزي للملك              
ـ     " جبانة األسرة الرابعة  "فرع في جبانة الجيزة     عخ ة فـي   وكما في بقايا المعابد الجنائزي

  بردية وست "، وجاء في بردية خوفو والسحرة       "جبانة األسرة الخامسة  "جبانة أبو صير    
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معلومات تعكس صورة القصور الملكية في " .Westcar P -:كار بالمتحف البريطاني
 –عصر الدولة القديمة حيث كانت تحتوى على حدائق غنَّاء وبحيرات وأحواض مـاء         

تخطيطية عن هندسة وبناء القصور الملكية وخاصـة        مما به تكتمل الصورة العامة وال     
 ومن عصر الدولة الوسطى قدم لنا       ٤".عصر العمارة الهرمية  "في عصر الدولة القديمة     

وصف للقصر الملكي كما جاء في      " عصر األسرة الثانية عشرة   "الملك أمنمحات األول    
ى بالـذهب    محل -:برديته المحفوظة اآلن في المتحف البريطاني حيث ذكر أن قصره         

وسقوفه من الالزورد وأبوابه من النحاس ومزاليجها من البرونز، وتكتمـل الـصورة             
 –بمعلومات أخرى جاءت فى بردية األمير سنوهى المحفوظة اآلن في متحف بـرلين            

حيث نعلم أن باب القصر الملكي كان يسمى الباب المزدوج العظيم وأنه كانت تتقدمـه             
 وكان في مدينة الهـرم التـي أنـشأها الملـك      Sphinx Allee –تماثيل أبى الهول 
عند مجموعته الهرمية فـي الالهـون       " عصر األسرة الثانية عشرة   "سنوسرت الثاني   

حيث يتقدم فناء القصر    " Akropolis"قصر يقوم على ربوة مرتفعة      " Kahunكاهون  "
 5.ثكنات الحرس الملكي

صر اإلمبراطورية المـصرية    ع" وتنتشر أطالل وبقايا قصور ملوك الدولة الحديثة         -
في كثير من المدن والعواصم الكبرى في منف        " القديمة في غرب آسيا وشمال السودان     

وفى مدينة رمـسيس  "مدينة أبو غراب : Mr  Wr مدينة مر ور"وفى منخفض الفيوم 
الواقعة في منطقة قنطير وتل الضبعة إلى الجنوب مـن  " Pr – Ramsesبر رمسيس "

وفى مدينة دير الـبالص وفـى العاصـمة    " آخت آتون"تل العمارنة مدينة تانيس وفى   
عاصمة مصر والشرق األدنى القديم     " مدينة الصولجان : العاصمة واست "الكبرى طيبة   

ضـاحية  "وخاصة قصور الملك أمنحوتب الثالث في منطقة ملقاطه في طيبة الغربيـة             
القصر الملكـي بحفـر    حيث قام إلى الشرق من مباني –جنوب مدينة هابو   " ممنونيوم

 حيث ذكر   -": جعارين"بحيرة كبيرة وسجل نبأ هذا العمل على مجموعة من الجعالن           
 ذراع وأن حفرها تم فـي خمـسة         ٧٠٠ ذراع وعرضها    ٣٧٠٠أن طول هذه البحيرة     

  ٦. حيث خصصت هذه البحيرة للنزهة الملكية الخاصة بالملك والملكة تى–عشر يوما 
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المعابد الجنائزية في طيبة الغربية عمـارة القـصور         وفى عصر الرعامسة ٌألحق ب     -
وكما في معبـد    " المعبد الجنائزي للملك رمسيس الثاني    "الملكية كما في معبد الرمسيوم      

" المعبد الجنائزي للملك رمسيس الثالث    "وقلعة ومجدول رمسيس الثالث في مدينة هابو        
          حالة بزخارف من الجـبس     وتدل بقايا هذا القصر على أن بعض ُأطُر األبواب كانت م

 Mosaic: "المذهب ومنها ما كان مرصعاً بقاشانى وزجاج ملون على طراز الفسيفساء    
ويصور أسرى من آسيا والنوبة وقد عِثر على ما يماثل ذلك في أطـالل        "  الموزاييك -

قارن مع قصر رمسيس الثالـث      "قصر آخر لهذا الملك في تل اليهودية في شرق الدلتا           
ـ   في منطقة تل    وتـل  ر الرطابة وقصر سيتي األول ورمسيس الثاني في منطقـة قنطي

، والجدير بالذكر أن قصور عصر الرعامسة قد تميزت بزخـارف ولوحـات            "الضبعة
 7.مصورة من فنون القاشانى والزجاج الملون

على المستوى األثري تعتبر المناظر والرسوم التصويرية الخاصة بالقصور الملكية           -
ة األولى في عصر الدولة الحديثة مصدراً رئيسياً ومهمـاً نظريـاً            والتي ظهرت للمر  

مقر ومراكز الحكم   "وتطبيقياً لدراسة تخطيط وعمارة وطُرز البيوت والقصور الملكية         
وخاصة في عصر اإلمبراطورية المـصرية      " في المدن والعواصم والحواضر الكبرى    

  ٨).ونيةالعصر الذهبي لتطور الحضارة المصرية الفرع(القديمة 
وقد ظهرت المناظر التصويرية للقصور الملكية على جدران مقابر أمراء ونـبالء             -

وكبار الموظفين في عصر الدولة الحديثة وبصفة خاصة ومتميزة في جبانـات طيبـة            
ولكنها كانت على جدران مقابر العاصمة      " آخت آتون : العاصمة"الغربية وتل العمارنة    

تتميز بتنوعها وثرائها وتعددها وكثرتهـا  " Akht Atonأفق المعبود آتون "آخت آتون 
مما جعلها تكمل على المستوى الفني والوظيفي صورة عاصـمة الملـك والفيلـسوف           
أخناتون في تل العمارنة التي بلغ طول أطاللها حوالي عشرة كيلو متر وذلك فى إطار               
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لفنية والتصويرية في   أهمية الوثائق ا  (نتائج الحفائر والدراسات األثرية واألركيولوجية      
 9).مجال األبحاث األثرية والعمرانية والحضارية

ظهر أحد  " منطقة القرنة " في طيبة الغربية     "Nefer-Hotep"ففي مقبرة نفرحوتب     -
المناظر التصويرية التي عكست جانباً من قصر الملكة حتشبسوت في مقدمـة معبـد              

اء للسفن مما يعيد لألذهان      حيث أحيطت به الحدائق ومين     –آمون رع في حرم الكرنك      
، وفى ضوء قلة التفاصيل في المنظر التصويري، الذي نفـذ           ةرحلة بالد بونت الشهير   

حسب المنظور المصري، لم يتم تقديم معلومات وافية ومتنوعة عن عمارة ووظيفة هذا 
 10.القصر في حرم الكرنك

نة جمعـت   وعلى جدران مقابر أمراء وأشراف العاصمة آخت آتون في تل العمار           -
المناظر التصويرية الخاصة بالقصور الملكية بين المخطط األفقي والقطاعات والمساقط 
الرأسية مع تعدد الزوايا ووجهات النظر للعناصر المهمة بالنسبة للتصميمات وعـالوة            
على ذلك تختلف فيما بينها رسوم الوحدة المعمارية والمبنى الواحد باختالف الفنـانين،          

ت القطاعات داخل المخطط والتخطيط األفقي بتنوع فني أبرز األبـواب           وبالتالي تعدد 
والمداخل والقاعات واألفنية الرئيسية في إطار األساليب الفنية والتـشكيلية والجماليـة            

نظريـة  (والوظيفية من وجهة نظر الفن وفلسفة الصورة العامة في عصر العمارنـة             
 11).يعة المجردة وقواعد العودة إلى األصول والطبMaatالماعت 

 ومـري رع  "Pa – Nehsy"وبا نحـسى  " Aye"وعلى جدران مقابر كل من آي  -
"Mry – Ra " وتوتو"Tutu "  ،ظهرت مناظر متعددة لقصور عاصمة الملك أخنـاتون

وأهم هذه الرسوم والمناظر ظهرت على جدران مقبرة مري رع أحـد كبـار كهنـة                
ل القصر الملكي في أحد الرسوم من خـالل         المعبود آتون في تل العمارنة، وبينما يمثَّ      

بروفيـل  " يظهر القصر في رسم وتصميم ثاني من خالل قطاع جانبي            –قطاع أمامي   
حسب طريقة الرسم والمنظور المصري في وضـع المخطـط األفقـي أو             " تخطيطي

المسقط الرأسي بحيث تظهر قاعات القصر بجانب بعضها البعض أو يعلـو بعـضها              
سمان اتفقا كثيراً في أجزائهما الرئيسية، فالقصر الملكي في عصر          بعضاً بحيث أن الر   

يستقبل فيه  "  البالط الملكي  –قاعة العرش   " عام   -:الدولة الحديثة كان يتكون من قسمين     
الملك األشراف والحاشية والقادة وكبار رجال الدولة، وقسم خاص يشمل الحريم الملكي 
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The Window of Appearance at Tell el-Amarna and the Basic Structure of this City, JEA, 62, 
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اعات أخرى ويحيط بالقصر سور خـارجي       وقاعة الطعام وق  " Harim -جناح الملكة   "
في الوسـط   " Pylonبيلون  "ويتقدم السرايا الملكية فناء فسيح يؤدى إليه مدخل رئيسي          

ومدخالن جانبيان متماثالن، ومما حِفظ من نماذج ونقوش ورسوم يبـدو أن قاعـات              
القصر كانت سقوفها تعتمد على أساطين مقناة من خشب أو ذات تيجان علـى شـكل                

اللوتس وتزين جدرانها رسوم هندسية وشرائط من ذهب محالة برسوم، بينمـا            زهرة  
يعلو المداخل واألبواب الكورنيش المصري، ومن القصور ما كان يحتوى على أرشيف 
وعلى مكتبة تحوى كتباً في الدين والطب، وكانت تنتشر على األرضـيات والـسقوف        

 12.لفاينس الملونصور ومناظر طبيعية وبيئية وزخارف من القاشانى وا
التي تتوسط واجهة القصر الملكي Erscheinungsfenster"  "وتعتبر نافذة التجلي  -
من أهم العناصر والوحدات المعمارية التي ظهرت في رسـوم          "  البيت العظيم  –برعا  "

 الفرعون مع العائلة الملكية     –عصر العمارنة وهى النافذة التي كان يشرف منها الملك          
اء االحتفاالت والمواكب الرسمية في فناء القصر لمكافـأتهم بـالعقود           على الرعية أثن  
 بينما صور الفنان المصري في الخلفية أقسام القصر المتباينـة فـي    –والهدايا النفسية   

متتالية تصميمية مكثفة ومجردة ورمزية ميزها على مستوى اختالف األقسام والقاعات           
 األبعاد والخطوط المنحنيـة حـسب المنظـور         األعمدة واألساطين النباتية ومستخدماً   

 13.المصري
ما يمثل أحد أقسام قصور العاصـمة آخـت         " مري رع "ومن مناظر ورسوم مقبرة      -

آتون حيث تم تمثيل فناءين تحيط بهما األشجار وتتخلل الفنـاء األول عـدة صـروح                
ثاني بركة  متتالية وأفنية متداخلة وتحيط به غرف ومخازن كثيرة، بينما يتوسط الفناء ال           

 14.وبحيرة كبيرة تحيط بها األشجار والنباتات وخمائل الزهور
القسم الخلفي من القـصر  "ظهرت صور الحريم الملكي " Aye"وفى مقبرة آي     -

الذي كان يحتوى على قاعة معيشة مربعة ذات أساطين وتكتنفها قاعتان، ومنها " الملكي
طين نخيلية محالة بزخارف نباتية ما تعتمد فيه السقوف على أساطين بردية أو على أسا

ويتدلى منها شرائط، وكانت تُحلِّى أوراق تيجان األساطين البردية رصائع من القاشاني            
: الحياة اليوميـة  (والزجاج الملون البراق، ومن القاعات ما يصور حياة الحريم الملكي           
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 دمـات خا حركة نساء و   –مظاهر الزينة وتصفيف الشعر وتدريبات الرقص الترفيهي        
 15).ووصيفات الحريم فى بالط الفرعون المصري

 لقد أمدتنا في سياق هذا الحديث الكشوف األثرية بالكثير من المعلومات عن قصور              -
 حيث قطع هذه العاصمة الطريق الملكي       –في مدينة تل العمارنة     " آخت آتون "وعمائر  

نة حيث تقـع نـواة      رابطاً بين الضاحية الشمالية والضاحية الجنوبية، وفى وسط المدي        
تم بناء منظومة من المعابد والقـصور الملكيـة   " City – Zentrum"وصرة المدينة 

القـصر الرسـمي    "بالمسكن الخاص   " مقر الحكم واإلدارة  "وكان يصل القصر الملكي     
Residenz –  قنطرة معلقة فوق الطريق الملكي يؤدى : على شاطئ النيل  "  سرايا الملك

يعتمد سـقفه علـى     " Kapelle"ن صاعدان ويعلوها جوسق     إليها من طرفيها أحدورا   
أربعة أساطين وتحلى جدرانه صور أشجار وأزهار ويتوسطه نافذة التجلـي، وكـان             

الملك يقوم على ربوة ويشرف على حديقة ضخمة على ثالث مستويات،           " قصر"مسكن  
لملكـي  المنتجع ا "وفى الضاحية الشمالية تم الكشف عن قصر كان أشبه بحديقة حيوان            

Resort "           حيث كان الملك أخناتون والملكة نفرتيتي يستمتعان فيه بمشاهدة الحيوانـات
 تزخر  "Pool"والطيور المختلفة وكان من أهم أجزائه فناء تشغل معظمه بركة كبيرة            

يحيط بها من  " Park"بأنواع مختلفة من السمك وطيور الماء وفى أقصى القصر حديقة           
وقاعات صغيرة تحلى جدرانها صور رائعة لطيور       " شكك"ثالث جهات رواق وجوسق     

القاعـة  "وأسماك وصور ألحراش البردى واللوتس ويسود فيهـا اللـون األخـضر              
 فهذا القصر يعتبر تجسيم وتجسيد معماري ألنشودة الشمس وترانيم آتون           –" الخضراء

 16.)مناظر مقبرة با نحسى: قارن(التى نظمها الملك القديس والفيلسوف أخناتون 
تم الكشف عن أطالل قصر آخر وكانـت        " الضاحية الجنوبية "وفى جنوب العاصمة     -

سرايا المعبود  : حات أتون "تشغله بحيرة كبيرة للنزهة وهو القصر المعروف تحت اسم          
، وكانت قصور العمارنة تمتاز بزخارفها المختلفة ومصدرها مظـاهر الطبيعـة            "آتون

راش البردي واللوتس وصور أسراب البط      الحية من صور األسماك وطيور الماء وأح      
والعجول وكذلك صور األسرة المالكة وتماثيل الملك والملكة مـن حجـر الجرانيـت              
والكورتزيت وكانت تزخر بالحدائق واألفنية المفتوحـة والهياكـل وبحيـرات المـاء            
وجواسق النزهة ولم تخُل الجدران واألرضيات من صور النباتات واألزهار وصـور            

 17.من زنوج وليبيين وآسيويين كناية عن مجد وانتصار الفرعون المصرياألسرى 
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ظهر ما يمثل   " جبانة القرنة "فى طيبة الغربية    " ٤٩مقبرة رقم   "وفى مقبرة نفرحوتب     -
 حيـث يقـع هـذا       –" Eye "–الخاصة بالملك آي    " حاشية القصر "بيت الحريم الملكي    

هة وتتقدمه صفة ذات أساطين من      المنزل وسط حديقة من الكرم والكروم وأشجار الفاك       
البردي السامق ويعلوها عتب على هيئة الكورنيش المصري ويتوج الصورة إفريز من            

وفى مقبرة رمسيس الثالث بوادي الملوك بطيبة الغربية ظهرت إحـدى           . المستطيالت
المناظر التصويرية التى تمثل المطبخ والمخبـز الملكـي وحركـة إعـداد الطعـام               

لمخبوزات التى تقدم في المآدب وعلى الموائد الملكية، فالمخازن الملكية          والمأكوالت وا 
كانت عامرة بقدور الجعة والنبيذ المختومة وأكياس الحبوب والسمك المجفف والتوابل           
والصحاف واألواني من معادن ثمينة من الصناعة المحلية والصناعة األجنبيـة مـن             

 18.كريت وآسيا والنوبة
المناظر التصويرية التى ظهرت بوفرة على جدران مقابر عظماء          فمما الشك فيه أن      -

العاصمة في تل العمارنة تعتبر مصدراً رئيسياً ووثيقة حية عـن عمـارة وعمـران               
القصور الملكية في عصر اإلمبراطورية المصرية القديمة وبها تكتمل دراسات وأبحاث 

رة الخاصة بالمنشآت والمرافق ونتائج الحفائر األثرية عن طُرز وتصميم المباني والعما    
: عمارة القـصور  : قارن(الملكية في هذه الفترة من عمر الحضارة والمدنية الفرعونية          

 ١٩). المجدول في مدن غرب آسيا–القالع البرجية 

 : ثانياً -
   طيبة الغربيةةالمناظر التصويرية للبيوت والمنازل على جدران مقابر جبان

  ".مدينة الصولجان"
ماط المعمارية للبيوت والمنازل في عصر اإلمبراطورية حـسب     الطرز واألن 

  ٢٠.منظور الفن المصري

مثل المناظر التصويرية الخاصة بالقصور الملكية التى ظهرت للمرة األولـى فـي          -
عصر الدولة الحديثة على جدران مقابر النبالء والعظماء في جبانات طيبة الغربية وتل      

ت الرسوم والمناظر التصويرية الخاصة بـالبيوت       العمارنة أيضاً وللمرة األولى ظهر    
 فعلى الرغم من تعدد ووفرة المناظر واللوحات والرسوم التى تصور حياة            –والمنازل  

المصريين على جدران المقابر لم تقدم لنا المدارس الفنية في عصر الدولـة القديمـة               
يرجع إلى  وعصر الدولة الوسطى ما يمثل صور مساكن وبيوت المصريين ولعل ذلك            
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للميت، وبالتالي فضل " ، بيت األبديةPr – Nhhبرنحح "أن القبر كان يعد البيت الخالد 
  ٢١.الفنان المصري عدم تصوير بيت آخر على جدرانه

ورغم تطور عمارة ونظام البيـت المـصري بـاختالف الظـروف االقتـصادية               -
 والمدرسة البنائية واإلنشائية  ظلت العمارة اللبنية بمثابة التكنيك–واالجتماعية والثقافية   

هي العمارة الرئيسية التي سادت ثقافـة وفـن         "  التشكيل المعماري  –تكنولوجيا البناء   "
عمارة القصر أو البيت المصري وحتى العصر الحديث سواء في الحضر أو الريـف              
على ضفاف وادي النيل، وفى المقابل تطورت العمارة الجنائزية والدينية من العمـارة             

  ٢٢.نباتية واللبنية إلى العمارة الحجريةال
تعتبر أطالل المدن وبعض العالمات الهيروغليفية وبعض اإلشارات الكتابيـة فـي             -

ـ               الرسـوم   هالنصوص المصرية وما حفظ من نماذج من الفخار أو الخشب ومـا تمثل
والصور وثائق وشواهد تساعد على التعرف على خصائص وطراز البيت المـصري            

وبغض النظر عن منازل وبيوت حضارات عصر       ".  الحياة الحضرية  مظاهر"وصفاته  
أبيدوس "وشونة الزبيب " الكوم األحمر"ماقبل األسرات تعتبر بقايا مباني هيراكونبوليس 

 بداية ةمن العصر العتيق أمثلة جيدة ونماذج تطبيقية وميدانية لدراس"  العرابة المدفونة–
ية في مصر القديمة، ومن العالمات الهيروغليفية عمارة البيوت والمنازل والعمائر المدن

ويتوجـه شـرفة أو     " طابية"ما يمثل برج أو قصر أو منزل في شكل بيت من طابقين             
إفريز زخرفي مما يشير إلى أن المنازل والبيوت المصرية عرفت عمارة المنازل ذات             

  ٢٣.طابقين منذ بداية األسرات
شـيد بيتـاً    " Meten -متن  "نبيل  ومن نصوص عصر الدولة القديمة نعرف أن ال        -

مؤثثاً مساحته أكثر من عشرة آالف متر مربع وكان يتضمن حديقة كبيرة ذات أشجار              
جميلة وأعناب وتين وفيها بحيرة عظيمة؛ وسجل حرخوف حاكم ألفنتين أنه بني بيتـاً              
وحفر بركة وزرع أشجار؛ وجاء في بردية خوفو والسحرة أنه كان في بيت أحد الكهنة 

 24.ة وحديقة بها جوسق للنزهةبرك
علـى أن البيـوت     " مقبرة مري روكا في سقارة    "وتدل مناظر مقابر الدولة القديمة       -

كان يقام فيها حفالت رقص وموسيقى وألعاب " بيوت النبالء وكبار الموظفين"المصرية 
مختلفة مما يشير إلى أن من البيوت الكبيرة ما كان يحتوى على قاعات وأبهاء متعددة               

اسعة متعددة األغراض والوظائف، ومن عصر االنتقال األول وصل لنـا نمـاذج             وو
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منها ما يمثل فناء وفى مؤخرتـه       " بيوت الروح "صغيرة من الفخار لبيوت تعرف باسم       
صفة ذات أساطين وقد يكون الفناء قد احتوى على حوض ماء مستطيل تعلوه ظلة ذات   

ذات سقوف مقبية، ومع أن هذه النماذج دعائم، ومنها ما احتوى على طابقين أو قاعات      
ذات طابع جنائزي إال أنها صورة بنائية مستوحاة من بيـوت األحيـاء مـن الطبقـة                

 25.المتوسطة
 –جبانة الدير البحري    "ومن آثار الدولة الوسطى قدمت لنا مقبرة الوزير مكت رع            -

ل أحـدهما   نموذجان من الخشب يمث   - من عهد األسرة الحادية عشرة       -" طيبة الغربية 
أمام واجهة بيت تطل على حديقة مسورة يتوسطها حوض ماء تحيط بـه       " سقيفة"صفة  

من صف من أربعة أساطين لوتسية يليهـا        " Porticus"أشجار الجميز وتتألف الصفة     
من عصر األسرة الثانيـة     " كاهون"صف آخر من أساطين بردية، وفى مدينة الالهون         

فين واألشراف بجوار قصر سنوسرت الثاني على عشرة تم الكشف في حي كبار الموظ     
بيوت األثرياء وعلية القوم في مدينة الهرم، ومن هذه البيوت الكبيرة ما كان طوله نحو     
ستين متراً وعرضه حوالي خمسة وأربعين متراً تقريباً ويحتوي على سـبعين قاعـة              

نحة المعيشة بمـا    وغرفة تؤلف معاً بناء موحداً ومتسقاً بحيث يضم بهو االستقبال وأج          
واحتواء غرفة النوم   ) Toilet -تواليت  (فيها جناح الحريم ومن المدهش وجود الحمام        

على مشكاة لسرير أو فراش النوم وكانت القاعات تُحلِّى جـدرانها الـصور الملونـة               
 ومن عـصر    ٢٦). ديكور وزخرفة بيوت األثرياء في مصر القديمة       –العمارة الداخلية   (

تدل مباني مقابر بنـي حـسن الـصخرية         " هد األسرة الثانية عشرة   ع"الدولة الوسطى   
الخاصة بحكام األقاليم في مصر الوسطى أن بيوت األشراف كان يتقدمها صـفة ذات              

على شكل برج يتكون من ثالثـة       " مدينة البرشا "وهناك نموذج من    . أعمدة أو أساطين  
وتتخلل نوافذه قضبان،   طوابق يعلوها سطح ذو شرفة ويتوج بابه الكورنيش المصري          

ومن الممكن تصور حتمية وجود سلم يؤدى إلى الطابقين الثاني والثالث وإلى جوسـق           
 27).كشك الروف(السطح 

انتشرت العواصم  " عصر اإلمبراطورية المصرية القديمة   " وفى عصر الدولة الحديثة      -
تعكـس  "  كوزموبوليتانيـة –مدن ميتروبوليـة  "والمدن الكبرى على طول وادي النيل  

تطور الحضارة المصرية الفرعونية وخاصة على المستوى االقتصادى واالجتمـاعى          
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 – سـايس  – تانيس – طيبة – تل العمارنة – بر رمسيس –منف "والثقافي والعمراني   
وتعتبر بيوت تل العمارنة صورة من صور المتعة والراحة والرفاهية واألبهـة    " مندس

الدولة الحديثة، وبيوت العاصمة آخت آتون كانت التي وصل إليها علية القوم فى عصر 
من طابق واحد ونستدل حسب التصميم على أنها بنيت على قاعدة التخطيط المدروس             
والوحدة المتسقة التي تلبى حاجات ومطالب إنسان عصر اإلمبراطورية صاحبة المجد           

رنة التـي    والنفوذ فى غرب آسيا وشمال السودان، ولذلك يمكن اعتبار بيوت تل العما           
 –وتشغل مساحات كبيرة ومربعـة  " Adobe System"كانت مبنية من الطوب اللبن 

تعبيراً عن البيت المصري المثالي والطراز الشائع في مدن وحواضر وعواصم عصر            
الدولة الحديثة، ففي مدينة العمال والفنانين ورؤساء الصناع في منطقة ديـر المدينـة              

ى بقايا البيوت والمنازل الخاصة بهم المشيدة من الطـوب          تم العثور عل  " طيبة الغربية "
 وعتباتها وقواعد األساطين كانت مـن حجـر رملـي أو            باللبن، غير أن ُأطُر األبوا    

جيري، وتشتمل على قاعات استقبال وكانت قاعة المعيشة تحتوى على مصطبة وفـى             
منزلي يؤدى  كمخزن أو بدروم    " كهف سفلى "أحد جدرانها محراب وكان للبيت سرداب       
 كثير من البيوت سقيفة ذات أساطين للتمتع        حإليه سلم من قاعة المعيشة وكان يعلو سط       

بالهواء العليل واألمسيات الليلية وسط جو مخملي وعبق من الترف والحلم العبقـري             
منـزل بيـت الـوزير نخـت       : قارن(يسرى في أحياء وضواحي تل العمارنة وطيبة        

"Nakht "28).فى تل العمارنة 
وتكتمل صورة عمارة المنزل في مصر القديمة بالمناظر التصويرية التى ظهـرت             -

" جبانة البر الغربـي   "على جدران مقابر أشراف ونبالء عصر الدولة الحديثة في طيبة         
 Nefer-Hotep، نفر حوتب "٩٠المقبرة رقم  "Nb–Amonنب آمون   : وخاصة مقابر 

 – ٢٣المقبـرة رقـم    "Thoy – Tou، ثوى تو " عصر الملك آي– ٤٩المقبرة رقم "
-Mou، مقبرة موزا    "١٠٤مقبرة رقم    "Djhty–Nefer، تحوتى نفر    "عصر الرعامسة 

sa"    ز وأنماط هـذه       " عصر األسرة الثامنة عشرة    – ٢٥٤مقبرة رقموقد تنوعت طُر ،
البيوت والمنازل مما يعكس أنها تمثل التنوع االجتماعى والوظيفي والطبوغرافى فـى            

، "العاصمة ذات المائة باب   :  نون عاصمة مصر والعالم القديم     –واست  "العاصمة طيبة   
فرسوم مقبرة نب أمون تمثل عمارة البيوت ذات الطـابق الواحـد، ورسـوم مقبـرة                
نفرحوتب تمثل عمارة البيوت ذات الطابقين، ورسوم مقابر ثوى تـو وتحـوتى نفـر               
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البيـت ذو الطوابـق     (تمثل عمارة المنازل ذات الطوابـق المتعـددة         " موسى"وموزا  
 29).الثالث

والمناظر التصويرية لهذه البيوت والمنازل تم رسمها بأسلوب الـصور الخارجيـة             -
التى أبرزت تعدد الوحدات المعمارية واإلضافات اإلنشائية       " صورة البيت من الخارج   "

وكان يتقدمها أشجار النخيل والفاكهة ويحيط بحديقة المنزل سياج مـن طـوب اللـبن        
طحه الخارجي مربعات في شـكل رقعـة الـشطرنج ويتوجـه الكـورنيش          وتُحلى س 

المصري، ومن البيوت ما كان يحيط به سور خارجي مزود ببوابه صرحية، وتـشير              
المنازل متعددة الطوابق التى تمثل طراز البيوت الشائع في قلب العاصمة طيبـة إلـى    

نمو عدد السكان فـي     تطور عمارة المنازل بما يعوض قلة المساحة ويدل على زيادة و          
عمـارة منـازل   "وسط المدينة على نقيض ما كان عليه الوضع في ضواحي العاصمة       

 Metropolis–Form."30المدن الكبرى 
طراز البيت ذو الطـابق     "وقد ظهر الطراز األول من عمارة هذه المنازل والبيوت           -

بنى صغير  في مقبرة النبيل نب أمون، والبيت تم رسمه وتصويره على شكل م           " الواحد
وفى فناء البيت الفسيح أقيمت معصرة وكرماً وبركـة         " Garten–Haus"وسط حديقة   

الموجـودة اآلن فـى المتحـف    " نخـت "، وقد ظهر في بردية      "هيكل صغير "ومحراباً  
البريطاني والتي تعود أيضاً إلى عصر الدولة الحديثة منزالً من نفـس هـذا الطـراز      

ل المدعو نخت قد تم تشييده فوق قاعدة أو ربوة          ويشير المنظر التصويري إلى أن منز     
ويؤدى إلى مدخله درج ومن الشبابيك ما يبدو أنه تغطيه شبكة مزخرفة بألوان مختلفة،              

ملقف هـوائي   "يعلو السطح ملقفان    "  منزل نخت  –منزل نب أمون    "وفى كال المنزلين    
El–Mulkaf "          الداخليـة   للتهوية ويتلقفان نسيم الشمال الذي يرطـب أجـواء البيـت 

 –العمـارة الخـضراء     : وسائل ونظام التكييف والتبريد في مصر القديمـة       : الملقاف(
العمارة البيئية؛ عمارة البيت في العمارة اإلسالمية وتأثرها بهذه الوحـدة المعماريـة             

 البـادكير فـي العمـارة والفنـون         –المالقف الخـشبية    : وظهور عنصر الشخشيخة  
  ٣١).اإلسالمية

بيوت الكهنة والموظفين في حرم معبد مدينة هـابو تعتبـر صـورة      ولعل منازل و   -
تطبيقية للمنازل ذات الطابق الواحد في عصر الدولة الحديثة وعصر الرعامسة، ممـا             
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يدل على تميز البيت المصري فى تصميمه بمخططه المـستطيل ووضـوح وامتـداد              
ظـيم الهندسـي الـدقيق    أقسامه وانتظامها واستقامة قاعاته بما يشير إلى الترتيب والتن       

 32).الكود الرسمي وقوة اإلدارة المصرية(
حيـث  " طراز البيوت ذات الطـابقين    "وقد ظهر الطراز الثاني فى مقبرة نفرحوتب         -

من أربعة أساطين نخيلية ويجمع بنيان هذا البيت        "  كشك –جوسق  "يعلو المنزل سقيفة    
–Stockازل ذات الطوابـق     المن"بين نافذة التجلى من طراز عمارة تل العمارنة وبين          

Haus "              من طراز بيوت العاصمة طيبة وقد ظهر فى صورة المنزل حديقـة كـروم
 . وأشجار فاكهة وبحيرة وجوسق النزهة

طـراز  "وقد ظهرت مناظر الطراز الثالث في مقابر ثوى تو، تحوتى نفر، مـوزا               -
 تحوتى نفر ، وفى المنظر التصويري الخاص بمنزل المدعو"المنزل ذو الطوابق الثالث

الذي تم رسمه بمنظور داخلي فقد ظهر على ما يبدو أنه يتألف من طابق أغلبه تحـت                 
يعلوه طابقان آخران ويؤدى إلى طوابق البيت ثم إلـى          " بدروم أرضى "سطح األرض   

السطح درج من داخل البيت، ويحتوى الطابق األرضي على مخازن وقاعات للخـدم             
:  طحن الحبوب؛ المنزل في مـصر القديمـة        –ان  نسيج الكت : أعمال وصناعات البيت  "

، وبينمـا تعتمـد قاعـات       "عصر اإلمبراطورية عبارة عن وحدة اجتماعية واقتصادية      
الطابق األرضي على أعمدة سميكة تعتمد سقوف الطابقين العلـويين علـى أسـاطين              
 بتيجان بردية وتم تزين أعالي الجدران بشرائط أفقية من مربعات ومستطيالت بألوان           
مختلفة، وتقع قاعة المعيشة في الطابق الثاني، ونالحظ أن قاعات الدور الثالث ما تعلو              
سقوفها سقوف غيرها مما يجعل بعض القاعات في الطابق العلوي على مستوى أعلى             

ويعلو " نظام الفيال دوبلكس  : فيال داخلية "من مستوى غيرها ويصل بينهما درج قصير        
نموذج لمنزل مصري متعدد الطوابق المحفـوظ       : رنقا(سطح المنزل صوامع الغالل     

 33). باريس–بمتحف اللوفر 
أحـيط المنـزل بـسور      " Mou–saموسى  "وفى المنظر التصويري لمنزل موزا       -

خارجي مزود ببوابة بيلونية محالة بالكورنيش المصري وشبابيك الدور الثاني عريضة 
لثاني قضبان رأسية يعترضها    عن شبابيك الدور األول البسيطة وتتخلل شبابيك الدور ا        

في الوسط قضيب سميك أفقي وقد أحيط سطح المنزل بسور مرتفع أو سياج من غاب               
أو جريد متشابك وتحلى واجهة المنزل متعدد الطوابق في معظمها خطوط أفقية بلـون       

ديكور (أحمر على قاعدة وخلفية متباينة األلوان بلون أبيض أو رمادي أو بنفسجي فاتح 
 34).المنازل والبيوت وتكنولوجيا األلوان والبناء في مصر القديمةوزخرفة 
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 البيوت والمنازل متعددة الطـرز  وقد رسم الفنان المصري المناظر التصويرية لهذه    -
واألنماط والوظائف واألغراض في مخطط أفقي يشتمل على األبواب والنوافـذ فـي             
مسقط رأسي على نقيض ما يجرى عليه الفنانون والرسامون فـي العـصر الحـديث               

 فـي فنـون الفوتوغرافيـا       ر قاعدة البعد الثالث والمنظو    –قانون النسب   (والمعاصر  
 ومما الشك فيه أن الرسام المـصري قـدم فنونـه            –)  التشكيلية والتصوير والرسوم 

الزخرفية والتصويرية بما يتفق مع منطق وشكل وموضوع بيئته وثقافتـه ونظريـات             
 وتكتمل هذه الصورة فنياً ومعمارياً وعمرانياً بالمنـاظر         ٣٥".الطابع الفرعوني "عصره  

الطبقة الراقية األرستقراطية التصويرية الخاصة بالحفالت الموسيقية والمآدب في بيوت 
، "٥٠مقبرة رقـم    "في عصر الدولة الحديثة والتى ظهرت على جدران مقابر نفرحتب           

وصـف مظـاهر التـرف      " ( عصر الرعامـسة   – ٥١مقبرة رقم   "والنبيل أوسرحات   
  ٣٦).والرفاهية وحركة الحياة اليومية فى مصر القديمة

 : ثالثا -
على جدران  " الفيال"لبيوت الريفية   المناظر التصويرية للحدائق والضياع وا    
  .مقابر جبانات تل العمارنة وطيبة الغربية

عصراإلمبراطورية والفتوحات العسكرية فى بالد الشرق      "في عصر الدولة الحديثة      -
ومع التطور االقتصادى والصناعى والمعيشى والعمرانى " األدنى القديم وشمال السودان

دد ونمو الطبقات االجتماعية واألنشطة الصناعية ونمو العواصم والمدن الكبرى ومع تع 
والثقافية والفكرية استوعبت طرز البيوت والمنازل والتصميمات المعماريـة مجمـل           

 مواطن عـصر اإلمبراطوريـة      –طموح ونضوج وتطور شخصية اإلنسان المصرى       
 وقد ظهر ذلك بوضوح وقوة فى       –ومعبودها ملك اآللهة آمون رع سيد معابد الكرنك         

مناظر التصويرية على جدران مقابر األشراف والنبالء والقادة فى جبانة طيبة الغربية ال
 Resorts – Die–الفيال "فقدمت لنا رسوم ومناظر الضياع والحدائق والبيوت الريفية 

Villen – Villa "  واسـت "التى أقيمت فى أحياء وضواحى وريف العاصمة طيبـة "
والتى جسدت فكر الالهـوت  " تل العمارنة"ت آتون والتى ُأنشئت أيضاً فى العاصمة آخ    

ولذلك لم تخُل هذه البيوت الكبيرة وتصميمها من وجـود          " العودة إلى الطبيعة  "األتونى  
منزل تل العمارنة فـى     " Model"كما يدل على ذلك نموذج      " Chapel"هيكل صغير   
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نحسى متحف شيكاغو، وكما ظهر أيضاً فى الصور على جدران مقابر مرى رع وبا              
  ٣٧.فى تل العمارنة

 "Villen"وقد ظهرت رسوم ومناظر البساتين والحدائق والضياع والبيوت الريفية           -
": منـى "مقبرة مننـا    : لكل من "  جبانة القرنة  –جبانة طيبة الغربية    "على جدران مقابر    

، مقبرة مين نخت "٨٥مقبرة رقم "، آمون إم حب "٨١مقبرة رقم "، أنينى ٦٩مقبرة رقم 
 38". عصر الرعامسة– ٣٢٤مقبرة رقم " آى –، مقبرة حاتى "٨٧مقبرة "
 مـن عـصر     "Mekt–Ra"فى أحد النماذج التى عثر عليها فى مقبرة مكت رع            -

الدولة الوسطى تم تمثيل الشريف مكت رع جالساً فوق منصة تحت ظلـة أنيقـة ذات                
ـ              يعته أربعة أساطين من اللوتس الملون يستعرض قطعان البقر فى دائرة أمالكـه وض

 – ٥٢مقبرة رقـم    "الريفية، ومن رسوم عصر الدولة الحديثة فى مقبرة المدعو نخت           
ما يمثل ظالت الحدائق والضياع حيث ظهرت ظلة خفيفة         " عصر األسرة الثامنة عشرة   

مسورة بجدران من غصون البردى أو الحـصير وفـى واجهاتهـا            "  كشك –جوسق  "
 وتحلِّيها أزهـار اللـوتس الطبيعيـة        أساطين بتيجان على شكل زهرة البردى اليانعة      

 Luxus Life.(39 –مجتمع النخبة والصفوة وحياة الترف واألبهة (
وكانت هذه البيوت الريفية تُلحق بها مجموعة من المرافق والمنشآت مثل المخازن             -

ويحيط بها سور مموج فى أعاله،      " El-Schunah:  الشون –الشونة  "وصوامع الغالل   
واآلخر " المدخل الرئيسى "من الطوب اللبن بابان أحدهما الرئيسى       ولهذا السور المشيد    

وللبيت حديقة  " Auberge بيت ريفى    –الفيال  "ثانوى يؤدى إلى مرافق المنزل الريفى       
تـم  " Enene"نسقت أشجارها فى صفوف متوازية؛ فعلى جدران مقبرة النبيل أنينـى            

ظهر المنظر كمـا لوكـان   فى منظر بديع ومدهش و  "  ضيعة –بستان  "تصوير الحديقة   
صورة منظر خلـوى    "كارت بوستال أو زخرفة نقوش سجادة من شيراز أو أصفهان           

 حيث ُأحيطت مرافق الضيعة بـسور ذو مـشكاوات وفـوق            -"Landscapeطبيعى  
المساحة المربعة مع استخدام تشكيالت الخطوط المستقيمة والزوايـا القائمـة تنتـشر             

ئية والبحيرات والجواسق فى تنسيق هندسى وتـصميم        مستطيالت البساتين واآلبار الما   
رائع مما يدل على تقدم علوم وأنظمة هيدروليكا المياه وتنسيق الحدائق والمواقع فـى              
عصر الدولةالحديثة؛ وقد ذكرت نقوش مقبرة أنينى أن هذه البساتين كانت تحتوى على             

شجار منها النخيـل    أكثر من خمسمائة شجرة وكان ينمو بها ثمانية عشر نوعاً من األ           
 شجرة  ٧٣ – شجرة من النخيل     ١٧٠"والدوم والجميز والتين واألثل والسنط والرمان       

 – تكعيبة من العنب والكروم      ١٢ – شجرة تين    ٣١ – شجرة من الدوم     ١٢٠ –جميز  
                                                           

37
 S. Lloyd, Model of a Tell El-Amarnah House, JEA, 19,1933, p.1-6;B.Kemp, JEA,62, p.81 ff. 

38
 W. Wreszinski, Atlas zur ägyptischen Kulturgeschichte, Lieferung; 3/5; G. Posener, Op. Cit., 

p. 130-132; A. Badawy, Op. Cit., III, 1968, p. 55 ff.; A. Erman, Op. Cit., p. 209. 
39

 N. de G. Davies, The Tomb of Nakht at Thebes, pl. 20; H. Winlock, Op. Cit., Fig. 9 ff. 
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 باإلضافة إلى أنواع أخـرى  – خمسة أشجار من فاكهة الرمان – أشجار من األثل    ١٠
، وفى جوسق الحديقة يجلس صاحب الضيعة وزوجته،        "زهارمن خطوط النباتات واأل   

وعلى بركة الحديقة تهوى أنواع مختلفة من الطير وعلى صفحات مياه البحيرة يتهادى             
زورق النزهة لتكتمل صورة الحلم المصرى والمجتمع المخملى فى أحيـاء العاصـمة       

 40).مناظر مقبرة مرى رع فى جبانة تل العمارنة: قارن(طيبة 
بيـت ذو   "كانت تقع حديقة البيت     " بيت وفيال الوزير نخت   "نازل تل العمارنة    وفى م  -

فى مكان مستقل يفصلها عنه جدار؛ ومن الحدائق ما كان          " طابق واحد من ثالثة أقسام    
لها مدخل على شكل صرح على الشارع الرئيسى ولم تكن لكل حديقة أو ضيعة بركة               

نيل أو مصادر المياه ولذلك حفرت اآلبـار،        الختالف مناسيب المياه أو البتعادها عن ال      
–Kapelleمعبـد ومحـراب   "وقد زودت منازل العاصمة آخت آتون بهيكل صـغير          

Haus "            ن بصور أخناتون والعائلة المالكة خـالل طقـوسوكانت جدرانه تُحلَّى وتُزي
عبادة آتون؛ وكان يحتوى على مائدة قربان ويؤدى إلى هـذاالهيكل المنزلـى درج أو               

حدور يتوسطه درج، وبغض النظر عن جوسق الحديقة كان هناك حدائق يتقدمها عند             أ
 41).نموذج منزل تل العمارنة المحفوظ فى متحف الفن بشيكاغو: قارن(البوابة مسلة 

التي كانت تلحق بـالبيوت الريفيـة ومرافـق         " مخازن الحبوب "وبالنسبة للصوامع    -
 فقد ظهـرت    –لِّي وأنشطة أثرياء طيبة     الضياع في إطار المجتمع الزراعي والماركتي     

على نقيض مخازن " مخزن اسطواني"وتمثلت في هيئة مباني مستديرة اسطوانية الشكل 
ممـا يـذكرنا    " عمارة األقبية "وصوامع عصر الدولة القديمة التي كانت سقوفها مقبية         

 الدولة بسقوف غرف الدفن في أهرامات الدولة القديمة في الجبانة المنفية؛ وفى صوامع
الحديثة كانت تخزن الحبوب من أعلى وعند االستغالل يتم السحب من أسفل الصومعة             

 آي ومقبـرة نـب      –البرجية وتظهر هذه الصور في مقبرة أنينى ومقبرة النبيل حاتي           
المزارع المحصنة ونظام الفيال في روما القديمة ومناطق نفوذهـا فـي            : قارن(آمون  

، وتكتمل صورة هذه الوحدات والروابط االجتماعيـة        )الشرق في مصر وسوريا وليبيا    
واالقتصادية بالمناظر التصويرية الخاصة بورش العمل والصناعة والتي ظهرت على          

جبانة الخوخـة  " ١٧٨وهى المقبرة رقم " Nefer – Renpt"جدران مقبرة نفر رنبت 
 ؛ وبغض النظر عن اصطبالت الخيـول ووحـدات        " عصر الرعامسة  – ةبطيبة الغربي 

الصوامع وورش الصناعة ووحدات الحظائر المربعة التصميم كان من مرافق البيـت            

                                                           
40

 A. Erman, Op. Cit., p. 209; M. Gothein, Geschichte der Gartenbaukunst, 1914, Kap. I; 
 وما بعـدها؛ سـالم حمـاد        ١٥ ص   – ١٩٨١ – القاهرة   – تصميم وتنسيق الحدائق     –طارق القيعي   
  . وما بعدها٤٥ ص – وما بعدها ٣٨ ص – ١٩٧١ – القاهرة – التشجير المعماري –ومحمد فتحي 

41
 L. Borchardt, Op. Cit., p. 30 ff.; S. Lloyd, JEA, 19, p. 3 ff.; A. Radwan, Die Darstellungen 

des regierenden Königes und seiner Familienangehörigen in den Privatgräbern der 18 Dyn., 
München, 1969; A. Erman, Op. Cit., p. 213 ff. 
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أيضاً أماكن للنسيج والصياغة وصناعة الجلود واألثاث الفاخر باإلضافة إلى األفـران            
  -٥٤١٢ رقم Stelaرسوم المخازن التي ظهرت على اللوحة : قارن(ومساكن الخدم 

  ٤٢).Florence Museum – في متحف فلورنسا بايطاليا 5412
وقد واكب التطور اللغوي التطور المعماري والحضري لعمارة القصور والبيـوت            -

" "Hwt أو حـت     –وحـوت   " Pr"في عصر اإلمبراطورية فباإلضافة إلى كلمات بر        
ظهر مصطلح وعالمة كتابية ولغوية جديدة وألول مرة في عصر الدولة الحديثة بمعنى 

؛ ومـن أشـهر     "ct: عـت "وهى كلمـة    "Castrum"منزل أو بيت أو قصر محصن       
النصوص والنقوش التي ورد بها هذا المصطلح هي نقوش طريق حـورس الحربـي              

 –بيـت األسـد   "p3 ct n m3y  –با عـت إن مـاى   : عندما تم ذكر حصن أو موقع
House of Lion " أي بيت الملك سيتى األول على طريق حورس الحربى فى شمال

 43.سيناء
 

 :سينتائج وتحليل درا
 من ظهور المناظر التصويرية للحصون والقالع على جـدران مقـابر            معلى الرغ  -

وعصر الدولة الوسطى كما ظهـر فـي        " عصر العمارة الهرمية  "عصر الدولة القديمة    
 فلم تظهر المناظر التصويرية الخاصـة بالقـصور         –جبانة دشاشة وجبانة بني حسن      

" عصر اإلمبراطورية المصرية القديمة   "والبيوت والمنازل إال في عصر الدولة الحديثة        
وألول مرة كما ظهر على جدران مقابر األشراف وكبار الموظفين في جبانات طيبـة              

، وقد جمع الفنان المصري فـي هـذه         "عاصمة الديانة األتونية  "الغربية وتل العمارنة    
  المـصري  رالرسوم التصويرية بين القطاعات األفقية والمساقط الرأسية حسب المنظو        

وبينما شاع في تصميم مدينة آخت آتـون        . لتقديم ووصف الشكل والموضوع والداللة    
عمارة المنزل ذات الطابق الواحد انتشرت مبـاني        " تل العمارنة "وضواحيها المترامية   

المنازل ذات الطابقين وذات الثالثة طوابق في أحياء وضواحي عاصمة العالم القـديم             
لطرز المعمارية هي األكثر رواجاً في العاصمة       ؛ وأصبحت هذه ا   "Wastواست  "طيبة  
، وتدل هذه المناظر التصويرية     "منازل المدن والعواصم وبيوت الريف المصري     "طيبة  

 Dieعمـارة األبـراج   "على أن مصر القديمة عرفت عمارة المباني ذات الطوابـق  
Burg) "مـدن  ، وتشير أيضا إلـى أن ال      )عمارة مجدول وقلعة معبد مدينة هابو     : قارن
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 A. Blackman, JEA, 6, 1920, p. 206 ff.; A. Badawy, Op. Cit., III, 1968, p. 132 ff., pl. 87; W. 
Hayes, The Scepter of Egypt II, Cambridge, 1959, p. 330 ff.; H. Larsen, The Vaults and Domes 
in Eg. Arch., Acta Archaeologica, Vol. 21, 1950, p. 213 ff.; H. Schäfer, Op. Cit., p. 142; W. 
Helck, Op. Cit., 1975, p. 166, p. 240 ff. 
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 H. Ranke, ZÄS, 63, 1928, p. 149 ff.; A. Gardiner, JEA, Vol. 1920, p. 99 ff. 
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" الفيال" الحديقة والضياع والبيوت الريفية      –والعواصم المصرية عرفت تصميم المنزل      
وبذلك أصبح للمهندس المصري السبق في مجال عمارة وعمران الحواضر الكبـرى            

حيث قام فيها تخطيط المدن على مـا يعـرف         : الفرنسية" هوسمان"قبل ظهور مدرسة    
ة أو المدينة الحديقـة وهـو طـراز وأنـسامبل           باسم المنزل الحديقة أو القصر الحديق     

معماري تم تطبيقه في باريس في القرن التاسع عشر وانتشر في أوروبا وكثيـر مـن                
 .Urbanismus Architektur) Bمـدن الـشرق كمـا فـي القـاهرة الخديويـة       

Haussmanniana – School,.( 
نازل والبيوت في   ومما الشك فيه أن هذه المناظر والرسوم التصويرية للقصور والم          -

تـساعد فنيـاً   " العصر الذهبي للحضارة المـصرية الفرعونيـة      "عصر الدولة الحديثة    
ومعمارياً وعمرانيـاً علـى إعـادة تركيـب وتـشكيل صـورة حقيقيـة وتطبيقيـة             

"Reconstruction " عن عمارة القصور والمنازل والِضياع في مصر القديمة وخاصة
هد وأطالل وطبقات أثرية؛ فقد ظـل المـصري         أن معظمها قد اندثر وتحول إلى شوا      

القديم يعتمد في عمارته المدنية على عمارة الطوب اللبن من حيث التـشكيل والبنـاء               
أو من حيث التكنيك أو من حيث التكتونيك        " Compositionالكومبوزشين  "المعماري  

 44.اإلنشائى
يثـة دوراً كبيـراً     لقد لعبت هذه المباني واألنظمة المعمارية في عصر الدولة الحد          -

ومتعاظم وفاعل في تطور الحياة المعيشية والحضرية والحضارية كوحدات اجتماعيـة    
اقتـصاد  :  الضياع –طراز ونظام الفيال    : البيوت الريفية "واقتصادية وصناعية متكاملة    

 45). الوزير رخميرع والشريف أنينيرمناظر مقاب: قارن(العزبة، 
نازل والبيوت والقصور عناصر معمارية قـدمت       فقد ظهر في بناء وعمارة هذه الم       -

من حيث التفسير المعماري قيماً ومظاهر وظيفية وتعبيرية وجماليـة مثـل المالقـف           
والنوافذ واألفنية المكشوفة والحدائق والبحيرات الصناعية وكذلك التخطـيط         " البادكير"

اطورية، البيوت مجتمع الصفوة والنخبة في عصر اإلمبر(والترتيب الهندسي الديناميكى 
سرايا الضياع تعتبر من حيث الطراز والتكوين المعماري صورة مصغرة من           : الريفية

 46).القصور الملكية
لقد قدمت عمارة القصور والبيوت والمنازل والضياع في عصر الدولـة الحديثـة              -

حلول عملية وواقعية وميدانية للمسائل والمعادالت والبـرامج المعماريـة والـسكانية            
 بين العلوم الهندسية والتصميم البيئي في إطار بروجرام العمارة اللبنية وقامـت       جمعت
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 A. Endruweit, Städtischer Wohnbau in Ägypten: Klimagerechte Lehmarchitektur in Amarna, 
Berlin, 1994, p. 30 ff. 
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 N. de G. Davies, The Tomb of Rekhmi-Ré at Thebes, New York, 1943, Taf. 58. 
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أيضاً بالتوفيق بين التخطيط المعماري والفراغ التشكيلي والبنيان اإلنشائى في خدمـة            
الوظيفة االجتماعية واالقتصادية والمعيشية من منظور عمراني وحضاري، ولعل هذا          

أصبح مرجعية ومصدراً الكتشاف العالقات     " هوية الثقافية الذاكرة وال "التراث المعماري   
والروافد لوضع حلول للمشكالت والقضايا المعمارية تجمع بـين التـراث واألصـالة             

عـصر العولمـة وثـورات النـانو        (والمعاصرة والحداثة في المجتمعات الصناعية      
فات  حروب الكواكب وعصر صراع الثقا     رتكنولوجي واالتصاالت والمواصالت وعص   

، ولعل هذا ما يفسر أيضاً الهوس والولع بالحضارة المـصرية القديمـة             )والحضارات
""Egypto – Mania.٤٧   
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 A. Endruweit, Die Wohnhäuse Von Amarna: Zur architektonischen Resonanz auf die 
Erfordernisse eines Wüstenklimas, GM, 112, 1989, p. 13 ff.; 

يحيى .  وما بعدها؛ د   ٢٣٢ ص   – ٢٠٠٤ – الكويت   – العمارة اإلسالمية والبيئة     –يحيى وزيري   . د
 وما  ٦٤ ص   ٢٠٠٧ – القاهرة   –نحو عمارة خضراء    : التصميم المعماري الصديق للبيئة    –وزيري  

حسن فتحي  . ؛ د ١٩٩٠ – القاهرة   – جغرافية المدن    –جمال حمدان   .  وما بعدها؛ د   ٢٠٥بعدها، ص   
 – العمـارة اليمنيـة      – وما بعدها؛ حازم إبراهيم      ٢٤٩ ص   – ٢٠٠٢ – القاهرة   – عمارة الفقراء    –

 وما بعدها؛ توفيق أحمد عبـد       ٢٤ ص   – ١٩٨٢ – القاهرة   – العدد الثامن عشر     –ناء  مجلة عالم الب  
 ١٠٩ ص   – ١٩٧٠ – القاهرة   –العصور المتوسطة األوروبية واإلسالمية     :  تاريخ العمارة  –الجواد  

رؤيـة  :  الهوس والولع بمظاهر الحضارة المصرية القديمـة       –خالد شوقي البسيوني    . وما بعدها؛ د  
االحتفالية الدولية بعالم اآلثار عبد الحليم نور الدين :  آفاق– آثار وفنون مصر القديمة عصرية لدراسة

  .٢٠٠٧ – القاهرة –
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 تل العمارنة، من مناظر –) آخت آتون(القطاعات األفقية والرأسية من قصورالملك إخناتون في العاصمة 
.مقبرة النبيل مري رع  
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  .نافذة التجلي، من أهم العناصر المعمارية في قصور تل العمارنة، منظر تصويري
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 تل العمارنة، رؤية معمارية من خالل مناظر –) آخت آتون(مجسم رأسي للقصر الشمالي في العاصمة 
  .Ayeمقبرة النبيل آي 
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  ). جبانة طيبة الغربية(والمخبز الملكي والمآدب الفرعونية، مناظر من مقبرة الملك رمسيس الثالث المطبخ 

منزل من طراز الطابق الواحد، المالقف كوحدة معمارية ومقدمة لظهور القباب 
  . والشخشيخة والصوامع البرجية
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عناصر : وسق الروف ج– المدخل البيلوني –األعمدة النباتية (منزل من طراز الطابقين  

  ).معمارية هامة ظهرت في المنظر التصويري لهذا الطراز، مقبرة نفر حوتب
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وحدات معمارية : النوافذ، المدخل البيلوني، الحديقة(منزل من طراز الثالث طوابق 
  ).رئيسية في بنية هذا الطراز، منظر تصويري ظهر بمنظور تجريدي بمقبرة ثوي تو
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منظر خلوي من مقبرة النبيل إنيني ): طيبة(في العاصمة " نظام الفيال"مناظر الضياع والحدائق 
Eneneًبسم اهللا الرحمن الرحيم : ، وقد وصف اهللا عز وجل مصر في كتابه الكريم قائال" : كَم

ها قَوماً تَركُوا ِمن جنَّاٍت وعيون، وزروٍع ومقَاٍم كَِريٍم، وِنعمٍة كَانُوا ِفيها فَاِكِهين، كَذَِلك وَأورثْنَا
٢٨-٢٥سورة الدخان ". (آخَِرين(   
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، منظر تصويري من مقبرة )مرافق الضياع والحدائق(عمارة المخازن والصوامع والشون 
 Eneneالشريف إنيني 
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 .تل العمارنة، )آخت آتون(المسقط الرأسي واألفقي للبيوت الريفية ومنازل الضواحي في العاصمة 
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  لة والمعاصرة على خلفية التراث المصري القديم رؤية معمارية للبيت النوبي تجمع بين األصا
 ).يحيى وزيري/ من عمل د(



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٣٨١ -

Die Bilder der Paläste und Wohnhäuser auf Gräber-

Wänden in Friedhöfen Von Theben-West und Tell El- 

Amarna in der Zeit des Neuen Reiches. 
 

 Zusammenfassung – Abstrakt 
- Es handelt sich um die Bilder und die Malerei der Paläste und 
der Häuser und um die Villen sowie die Gehöfte auf den Wänden 
der Gräber vom Neuen Reich in Theben-West und El-Amarna 
"Akht-Aton" (Topographie und Chronologie der Bilder der 
Hausanlagen und der Villen). 
- Diese Bilder, die schematisch und zeichnerisch dargestellt 
sind, lassen sich in Grundriss und Aufriss "Schnittbild" aufweissen. 
- Man bezeichnet diese Bilder "Malerei" als wissenschaftliche 
Quellen und Urkunden um Palast- und Haus- und Villen- 
Architektur, und um Baukunst und um Kulturgeschichte im Neuen 
Reich zu untersuchen (Das Gebilde von Ägypten-Urbanismus in 
den grossen Städten; Die Entwicklung des Hausbaues und deren 
Einheiten im Rahmen der Zivilization; Die Gestaltung der 
Wohnhäuser in der Blüte-Zeit in Ägypten: Das Neue Reich in 
Malerei).  
- Es geht um Architektur in Bild "Die Gebäude – Form; 
Baukunst-Rekonstruktion im Nil-Land".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


