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،رباعي  منشور) اليندسية  كاألعمدة استعمليا  من  اوؿ  القدماء  المصريوف  يعتبر  حيث  االعمدة –  
  – النخيل  – البردى  – اللوتس) النباتية  األعمدة  – وقواعد  تيجاف  ذات  مضلع/املس  اسطواني
 الياتورية  األعمدة  – (المركبة

الجيزة  أىراماتك القديمة  المصرية  العمارة  سمات  من  ىذه  تعد) والفخامة  والضخامة  البساطة – 
 (بالجباؿ  المنحوتة  والمعابد  متر 75 بإرتفػاع  المسبلت  المعابد،  مداخل – المدرج  سقػارة  ىـر

الطبيعية  العلوية  االضاءة  ذات  القػاعات  استعملت  التي  الشعوب  أوائل  من 
دينية – فػلسفية  لمفػاىيم  كإنعكاس  وإنما وظيفية،  ألسباب  تنشأ  لم  المعابد  مخططات 
ميبلنيا  ىو  المداخل  ليذه ناتذكر   من  يزيد  ومما .القػبلع  تشبو  التي  (الصرح) الضخمة  المداخل  

 درجة 75 تساوي  بزاوية
االولية  اليندسية  االشكاؿ  :العناصر  من  قػليلة  مجموعة  على  الداخلي  الفراغ  تشكيل  فن  يعتمد  

 والواجيات  المخططات  مستوى  على  المحوري  التماثل) الفراغ  تنظيم ،(دائرة – مستطيل – مربع)
 (والمغلق المفتوح شبو المفتوح،  الفراغ  من  والتدرج –
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شكاؿ المصمتة وال يزعج  اإلحساس بالكتلة، حيث أف الجدراف الخارجية تتصف باأل
 صمتيا اال البوابات والفتحات العلوية الصغيرة

  ليذه المداخل  نا  ومما يزيد من تذكر . التي تشبو القػبلع( الصرح)المداخل الضخمة
 درجة 75ىو ميبلنيا بزاوية تساوي  

االشكاؿ  : يعتمد فن تشكيل الفراغ الداخلي على مجموعة قػليلة من العناصر
التماثل المحوري على  )، تنظيم الفراغ  (دائرة –مستطيل   –مربع  )اليندسية االولية  

والتدرج من الفراغ المفتوح، شبو المفتوح   –مستوى المخططات والواجيات  
 (والمغلق

شكاؿ المصمتة وال يزعج  اإلحساس بالكتلة، حيث أف الجدراف الخارجية تتصف باأل
 صمتيا اال البوابات والفتحات العلوية الصغيرة

 
 

 العمارة المصرية القديمة   مميزات العمارة المصرية القديمة

 جامعة الملك سعود                                  كلية العمارة والتخطيط                                   خيري مرعي. د   



وتتكوف  العصور  مر  على  وتفػاصيليا  تخطيطيا  في  المعابد  مخططات  تتشابو  
  مفتوح  شبو  فراغ – سماوي  صحن – المسلتين  وأمامو  المدخل  :من  العادة  في

  من  مجموعة  بيا  يحيط (األقداس  قدس) مظلمة  خلية  – العربي  االيواف  يشبع
 والتخزين  التعليم  النوـ،  االدارية،  الفراغات

االربعة  الجيات  نحو  العادة  في  المعابد  جدراف  تتجو 
داخل  في  الملوؾ  ومقػابر  السفػلى  مصر  في  للملوؾ  كمقػابر  االىرامات  بناء  

      العليا  مصر  في  الجباؿ
المسبلت  بناء 
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 األشكاؿ المختلفة لؤلعمدة المصرية  

 (1-شكل)األعمدة ىندسية الشكل  1.

األعمدة النباتية كالبردى والنخيل  2.
 (2-شكل)

 and(3-شكل)األعمدة المركبة  3.

 االعمدة المركبة(: 3)شكل  االعمدة النباتٌة (: 2)شكل 

 العمارة المصرية القديمة  



   االعمدة
رباعي  منشور) استعمليا  من  اوؿ  المصريوف  يعتبر 

 وقواعد  تيجاف  ذات  مضلع/املس  اسطواني  –
معبد) وتيجاف  قواعد  بدوف  عةبمر   اعمدة  

 (اليوؿ  ابو  بجور  الوادي
حجرية  ككتلة  الرابعة  االسرة  في  حجرية  عمدةا  

 وضخمة  عةبمر 
فيما  تحولت  بسيطة  مريعة  الجرانيت  من  أعمدة  

  .زخرفة  بدوف (16 أو  8) مضلعة  اعمدة  الى  بعد
  تماثيل  أو  الزخارؼ  بعض  السابقة  لؤلعمدة  أضيف
  اعمدة  في  كما (اوزيريس  اآللية  تمثاؿ) اآللية

 الرامسيوـ
حيث(18 – 16) القنوات  ذات  االعمدة  

  بني  مقػابر  في  ظيرت) مربعة  والتيجاف  القواعد
 .حتشبسوت  معبد البحري،  الدير/حسن

 
 
•and 
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الياتوري  العامود  
راس  االربعة  اوجييا  على  الشكل  مكعبة  تيجاف  

  االعمدة  نم  آخر  نوع  وىناؾ ،(ىاتور) المعبود
  نفس  عن  عبارة  وىي  المركبة  الياتورية
  زىرة  شكل  على  العادي  الياتوري  العامود
  عن  عبارة  فيو العمود  اما  .االبيض  اللوتس

  اشرطة  بخمس  مربوطة  اللوتس  بروؽ  من  حزمة
   التاج  من  بالقرب
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  االعمدة المستديرة 
   معيد سينتي   –في الدولة القديمة والحديثة

ابيروس، اال اف نسب اعمدة الدولة الحديثة كانت  /االوؿ
 االسرة الخامسة/اضخم من اعمدة الدولة القديمة

 
العمود النخيلي 
   مستوحى من شجرة النخيل، اسطواني الشكل 
   (معبد ساح ورع ومعبد ادفو)مضلع في االعلى 
اللوتس/عامود البردى 

  للوتسامستوحى من زىرة البردى يشبو عامود 
ويتكوف الساؽ من حزمة سيقػاف تمثل سيقػاف زىرة 
  البردى ذات االزىار المقفػلة، أو على شكل ساؽ 
   واحد تعلوه الزىرة المقفػلة 
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 العاديةالمقػابر  . 1
  المقبرة عبارة عن حفرة صغيرة بيضاوية او مستديرة الشكل تغطى بعد الدفن بفروع

 االشجار والتي تطلى بالطين فيما بعد
تطورت عن طريق بناء جدراف من الطين او طوب اللبن.  

لبر ملكً مدرج ألٌم 

ببناء المبور كالتً فً 

الواحد فوق ( 4)شكل 
 .(م. ق 2980) اآلخر

كومة رمل مغطاة 

ومحاطة ببناء حجري 
 .(م.ق 300)

غٌر ( 2)كما فً شكل 

ان حائط المبر من 

مما ٌشكل الدم  الحجر،

حوالً )بناء حجري 

 .(م. ق 3050

كومة رمل ولبر اكبر 

بها  من سابمه تحٌط

جدران من اآلجر 

المجفف بحرارة 

 3400حوالً . الشمس
 .م.ق

كومة رمل تحٌط بها 

دائرة من حجارة 

الصحراء ألٌمت على 
 .(  م. ق 5000)لبر  

 من المقبرة البسيطة الى اليـر العمبلؽ  
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 المصاطب  .2
السطح  متوازي  مبنى  عن  عبارة  ىي  المصطبة 
اصبح  بعدما  بإستعماليا  ليم  سمح  وقد  الجيش  رجاؿ  مقػابر  ىي  

 .كقبر  اليـر  يستعمل  الملك
وىو  الجيري  بالحجر  وتكسى  والطوب  بالحجر  المصطبة  تبنى  

 االولى  االسرة  ملوؾ  لمقػابر  تقػليد
الغرؼ  من  مجموعة  على  المصطبة  تحتوي 
اسفػل  الى  يصل  كالمنور  عمودي  بئر  المصطبة  سطح  يخترؽ  

 الميت  جثة  ستدفن  حيث  االرض
العليا  القػاعة  اما  البارز،  بالنحت  الفراغ  ىذا  جدراف  تزين  

  فكانت  المتوفي  اقػارب  يقصدىا  والتي (القرابين  قػاعة)
 .البارز بالنحت  تزين
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 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    

 العمارة المصرية القديمة  



 المصطبة  تكوين
الوصوؿ  يتم  االرض  سطح  مستوى  تحت  الواقع  الجزء  

  بحجرة  ينتيي  منحدر  نفق  أو  رأسي  بئر  طريق  عن  اليو
 التابوت

الفراغات  من  مجموعة  من  فيتكوف  العلوي  الجزء  أما  
  بيا  يوضع  منفذ  ببل  واخرى  القرابين  باب  اماـ  حجرة)

   (الميت  تمثاؿ
وصاالت  وحجرات  ودىاليز  مفتوحة  فنيةا للمصاطب  

  والحياة  الميت  حياة  تمثل  التي  بالرسومات  مشحونة
 مصر  في  الزراعية

  وذات سطح  ( مستطيل)المصاطب ىندسية الشكل
 درجة 75مستوي وجدراف تميل بزاوية  
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فراغات المصطبة بصورة عامة  : 
 منقوشةغرفة خارجية ذات حوائط  •
 االسرةتحوي تماثيل ألفراد  ( سرداب)سرية داخلية  غرفة  •
ثالثة تحوي الجثة وال يمكن الوصوؿ لييا اال عن  غرفة  •

 سفػليةطريق ممرات  
الرئيسي  المصاطب توازي الجيات االربعة ومحورىا  أضبلع  •

غرب   –جنوب باتجاه مجرى لنيل وشرؽ   –يتجو شماؿ  
 .الشمسباتجاه مجرى  

 من المقبرة البسيطة الى اليـر العمبلؽ  
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 العمارة المصرية القديمة  



 من المقػابر الى االىرامات. 2
  المقبرة عبارة عن حفرة صغيرة بيضاوية او مستديرة الشكل تغطى بعد الدفن بفروع

 االشجار والتي تطلى بالطين فيما بعد
تطورت عن طريق بناء جدراف من الطين او طوب اللبن. 

الهرم الكبٌر الذي شٌده الملن خوفو فً 

الجٌزة وهو اضخم األهرامات وأعظم بناء 
 .حجري شٌده اإلنسان المدٌم

الهرم األول الذي اختط وشٌُد على هذا 

 .(   م. ق 2910حوالً )الطراز 
تم تسوٌة ( 5)لبر ملكً كما فً شكل 

السطح المدرج عن طرٌك ملئ الفراغ بٌن 
 الدرجات 
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   الملوؾ  قبور .3
بالشمس  المجفف  بالطوب  بداية  بنيت 
بالخشب  مسقوفة  صغيرة  غرفة  البداية  في  

 الحصى  مع  الرمل/التراب  علييا  ينياؿ
حجارة) الكلسي  بالصخر  بعد  فيما  غطيت  

  زاؿ  ما  القبر  اف  اال  الطوب،  من  بدال (كلسية
 االرض  مستوى  تحت

من  كومة  ويعلوىا  كلسية  جدراف  ليا  اصبح  
 الطوب  من  بناء  يعلوه  الرمل
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 المعابد المصرية القديمة
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 معابد اآللية  

 :تقسم الى قسمين
 (سنأتي على شرحيا)العادية  المعابد  . 1

 معبد آموف بالكرنك – 
 الكرنك/معبد اإللو خنسوه – 
 معبد االقصر – 
 ادفو/معبد االلو حورس – 
 فيلةمعبد   – 

 
 المعابد التي ُنحتت في الجباؿ . 2

 رمسيس الثانيمعبد ابو سنبل الكبير، شيده   – 
 وشيده رمسيس لزوجتوسنبل الكبير  من ابو  معبد ابو سنبل الصغير، بالقرب   – 

 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    
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 معابد اآللية   المعابد المصرية القديمة  
تمتاز المعابد بالصاالت الواسعة واالعمدة الضخمة واالروقة والصروح والمسبلت والتماثيل   -

 والزخارؼ البارزة على الجدراف
فن بناء المعابد ميارة عالية في النحت البارز والملوف على الجدراف وعلى ابداف  اظير  -

 االعمدة  
في حين شيدت المعابد الدينية في العادة على الجية الشرقية لنير النيل وذلك تكريماً   -

لآلليو ولمشاركة الشعب بالطقوس الدينية، فػإف المعابد الجنائزية تقػاـ على الجية الغربية  
لنير النيل وذلك وكما سبق ذكره لعمل الطقوس الدينية عند وفػاة الملك ولتقديم  

 .القرابين والعطايا على روح الملك
 

 :  تتكوف المعابد في العادة من
صرح أمامي تزينو االعبلـ ويتوسطو المدخل وفوقو قرص الشمس وعلى جانبو تمثاالف للملك   -

 ومسلتاف
 فناء واسع مكشوؼ تحيطو األروقة   -
 قػاعة األعمدة   -
 التي يحيط بيا عدة حجرات إلستعماؿ الكينة  " بقدس األقداس"حجرة المعبود أو كما يسمى   -

 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    



 معابد اآللية  

 تطور بناء المعابد
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 معابد اآللية  
 .(ـ. ؽ 2716)   معبد آموف بالكرنك

 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    
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 معابد اآللية   المعابد المصرية القديمة  
 معبد آموف بالكرنك

القديمة  المصرية  المعابد  وأكبر  اشير  من  يعتبر  
 .ـ .ؽ 2716 عاـ  األوؿ  أموف  بتنفيذه  باشر  وقد

تتالت  البطالمة  عصر  وحتى  السادسة  االسرة  منذ  
  ىيبتو  أخذ  وبسببيا  المعبد  ىذا  على  االضافػات

 وعظمتو  وحجمو
مربع  متر 110.380 المعبد  ىذا  مساحة  تبلغ. 

  عديدة  معابد  بو  ويحيط  عظيم  سور  وسطو  في  كاف
 المقدسة  والبحيرة

بطريق  آموف  لآللو  األقصر  بمعبد  المعبد  ىذا  يتصل  
  ليذا  كاف  وقد "األكباش  طريق" عليو  يطلق

  مختلفة  عصور  في  الفراعنة  شيدىا  ابراج  ستة  المعبد
 .بالييكل  تتصل  وقػاعة  األعمدة  على  يحتوي  وكاف

 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    



 بيو األعمدة  
  يتقدـ بيو األعمدة الضخم فناء واسع وكانت االسقف مكونة من

عموداً على شكل   134كمرات كبيرة من الحجر محملة على  
 زىرة اللوتس  

  متراً، أما األعمدة   26الجزء األوسط من ىذه القػاعة يبلغ ارتفػاعو
األعمدة الجانبية أقػل ارتفػاعاً من  . مترا 24فيبلغ ارتفػاعيا  

متراً وبذا فػإف امكانية عمل فتحات   14الوسطية ويبلغ ارتفػاعيا  
 ًً  Basilika)علوية وإنارة خافتة وغير مباشرة أصبح ممكنًا

Prototype.) 
  كانت النقوش الييروغليفية المنقوشة على األعمدة والجدراف

واالفريز تروي تاريخ المعبد ، كما أنيا كانت تشير إلى أسماء  
اآللية الذين كاف المعبد قد خصص لعبادتيم وإلى أسماء الملوؾ  

 الذين ساىموا في تشييد أبنيتو العظيمة
  أما الييكل الرئيسي في معبد الكرنك فقد خصص للعمل الرئيسي

 (اإلعداد للموت وضماف الخلود بأية وسيلة)في الحياة  
 

 

 معابد اآللية   المعابد المصرية القديمة  
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  قدـ وكانت إحدى مسلتين قطعت كل منيا   97نبلحظ وجود مسلة يزيد ارتفػاعيا عن
استغرؽ صنعيما سبعة أشير ونقػلتا عبر النيل ونصبت بعد  )قطعة واحدة من الجرانيت  

 اتماـ المباني المحيطة
  أكبر صالة معبد مصري قديم، بل  . ـ. ؽ 1350تمثل صالة معبد الكرنك والمشيد عاـ

 .اكبر صالة لمعبد في العالم

 مسلتان

 معابد اآللية   المعابد المصرية القديمة  
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 معابد اآللية   المعابد المصرية القديمة  

 المعابد المنحوتة بالجباؿ
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 المعابد الجنائزية في الدولة الحديثة



 مقػابر الجباؿ   المعابد الجنائزية في الدولة الحديثة
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 .(م.ق 1301)معبد ابو سنبل الكبٌر 

من وٌعتبر لنفسه الثانً رمسٌس المعبد هذا شٌد 
 جمٌع نحتت حٌث الحدٌثة الدولة فً المعابد أهم

 التماثٌل حتى الجبل صخر فً المعبد هذا عناصر
 واألعمدة

م36) ضخم صرح عن عبارة المعبد واجهة 
 وتنتشر المدخل ٌتوسطه (ارتفاع م32و عرض

  الحجم كبٌرة تمثالٌن جانبٌه من كل على
 الثانً رمسٌس تمثل (تماثٌل أربعة مجموعها)

    فرعون تاج رؤٌة ٌمكن التماثٌل رؤوس وعلى

ًالدار معبود تمثال المدخل أعلى الصرح وسط ف  
 آدمً شكل فً المشرق رب ٌمثل الذي (حور رع)

  .الشرق جهة ووجهه

ًمن لمجموعة نحت المدخل واجهة أعلى ف 
 .الشمس لطلوع تهلل المردة

 معبد ابو سنبل الكبير. 1 المعابد المصرية القديمة  
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من عدد جانبٌها على واسعة رحبة المدخل أمام 

 ما ومنها الدار معبود ٌصور ما منها التماثٌل

 رمسٌس ٌصور

ًللمعبود ممصورة الرحبة من الشمالً الطرف ف  

 ومسلتان مذبحان بها وكان الشمس رمز (رع)

 لرود ألربعة وتماثٌل

للمعبود ممصورة تمثل الرحبة من الجنوبً الطرف  

 .والحكمة المعرفة رمز (تخوت)

ًبالجبل نحتت كبٌرة صالة مباشرة المدخل ٌل 

 وجه ٌمثل أعمدة ثمانٌة وبها أمتار تسعة بإرتفاع

 المعبود هٌئة على لفرعون تمثال منها كل

 (واآلخره الموت عالم) أوزورٌس

 

 المعابد المصرية القديمة   معبد ابو سنبل الكبير. 1
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 سمف الماعة ملٌئ بالرسوم والنموش أما جدرانها

( لادٌش)فتحوي صور لمناظر مختلفة لمعركة 

 وكٌف انتصر بها رمسٌس الثانً

 على جوانب لاعة األعمدة ٌمكن رؤٌة ثمانً غرف

 لحفظ المرابٌن

 تلً لاعة األعمدة لاعة أصغر منها ال ٌدخلها اال

الكهنة غطٌت حوائطها بصور دٌنٌة تمثل الفرعون 

 وبها أربعة أعمدة

 ٌنتهً المعبد بمدس األلداس حٌث نجد به أربعة

 تماثٌل منها تمثال لصاحب الدار    
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 معبد ابو سنبل الكبير. 1 المعابد المصرية القديمة  
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 معبد حتشيبسوت  . 2 المعابد المصرية القديمة  

 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    



 معبد الملكة حتشبسوت   المعابد المصرية القديمة  
 معبد الملكة حتشبسوت

، كما اسمتو  ”روعة الروائع“
 حتشبسوت
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 (معبد حتشبسوت)المعابد الجنائزٌة فً الدولة الحدٌثة 

 معبد الملكة حتشبسوت   المعابد المصرية القديمة  
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 العمارة المدنية في مصر القديمة



 ممٌزات بناء المدن فً مصر المدٌمة

التوجيو نحو الجيات االربعة 
غرب فيمثل   –أما االتجاه شرؽ  (. Natural axis)جنوب يمثل المحور الطبيعي   –حيث إتجاه شماؿ   

 .  محور المباني الدينية
  (المحاور المتعامدة)تنظيم المدف بشكل ىندسي 

الطبيعة المحيطة  مع  المدينة  ، أما عبلقة  على مستوى تنظيم المدينة، شوارعيا وأحيائيا المختلفةوذلك   
 بواسطة اسوار ضخمةفيي مفصولة  

 

 تخطيط المدف في مصر القديمة
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مراكز المدف وأحيائيا 
أما األحياء  . المباني الدينية والقصور مواقع مركزية في المدينة خصوصاً في المدف الملكيةتحتل   

 السكنية فتأخذ مكانيا حوؿ مركز المدينة
مكانة المياه  في تخطيط المدف 

: في المدف المصرية بأشكاؿ مختلفةالمياه الوافرة  نظراً لقدسية المياه عند المصريين القدماء فنجد   
 بحيرات صغيرة مندمجة مع مساحات خضراء –برؾ   –قنوات  

  التركيبة االجتماعية في بناء المدف 
، حيث تفصل أحياء الفقراء عن  الطبقي - على أسس العزؿ االجتماعية تتشكل  جتماعياإل بنية المدينة   

جيتو للعماؿ   –أحياء الصناع   –فػلل الطبقة العليا   –قصر الملك  : االغنياء والكينة والملوؾأحياء  
ىذا التباين عن طريق مقػاييس الشوارع ومساحة األراضي المخصصة لمباني    ةبلحظيمكن م. والشعب

 كل من ىذه الفئات االجتماعية المختلفة

 تخطيط المدف في مصر القديمة
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  تعني ممفيس(Memphis )  الجدار االبيض رمزاً لسورىا االبيض، وىي أوؿ

، لكن  (Menes)عاصمة للدولة الموحدة ويعود اإليعاز بتأسيسيا للملك مينيس  
قػاـ المستشار    ، حيثالشروع بالبناء ُيعتقد بأنو قد تم إباف حكم الملك زوسر

 بتشييد مجمع الملك زوسر( Imhotep)ورئيس المعماريين إمحوتب  

   تعتبر ىذه المدينة أولى كبرى المدف المصرية، لكن ال يوجد أية معلومات عّما
 ة مع تخطيط مدينة طيبة   ينإذا كاف ىناؾ عبلقة بين تخطيط ىذه المد

 مدينة ممفيس تخطيط المدف في مصر القديمة
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  مدينة صغيرة بالقرب من ىـر(Sesostris III )  وتستخدـ
على  نظرة  إلقػاء  ب. كمدينة للسكن واالدارة في الدولة الوسطى

مخطط المدينة يمكن مبلحظة اليدؼ من تأسيسيا والبنية  
 االجتماعية المكونة ليا

 المدينة المربعة وفي الجية الغربية حيث اليواء    ؽداخل اسوار
السيء يتواجد حي العماؿ السكني بمبانيو الضيقة والمتصلة مع  

 بعضيا البعض
 
 

 تخطيط المدف في مصر القديمة



لفػلل موظفي الملك حيث مساحة االرض  خصصة  أما الجية الشمالية حيث اليواء العليل فيي م
 الواسعة ومبانييا الكبيرة

  في الجنوب والجنوب الشرقي تقع األحياء السكنية للطبقة الوسطى من الصناع وصغار
 الموظفين والتجار، ورشات العمل والسوؽ

  أما المباني ذات الطابع السياسي والديني فقد ُترؾ ليا مساحات بين الشوارع المتعامدة
 .االحياء المختلفة من حولياوسطية تلتف  منطقة  كمركزاً وإنما  ليس ك  المكونة للمدينة

 تخطيط المدف في مصر القديمة
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  شكل المدينة يأخذ شكل شبو المنحرؼ بطوؿ
كم، وتقع بين نير النيل من جية وقناة   9–6

من الجية األخرى على الطريق الصحراوية  
 حيث يقع خلفيا مدينة األموات

  شبكة الشوارع المتعامدة ُتقسم المدينة إلى
 مجموعة من احياء سكنية ىندسية الشكل  

 تخطيط المدف في مصر القديمة
 مقدمة

تعتبر لمئات السنين عاصمة الدولة الوسطى والحديثة ومكاف لآللة آموف 
  بدأت كمدينة صغيرة وجانبية لتتحوؿ فيما بعد الى عاصمة مشيورة عالمياً ُسميت بمدينة

 المائة بوابة
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 مركز المدينة
  محاط بسور خاص تقع بداخلو المعابد، قصر

الملك، مباني اإلدارة واالقتصاد في منطقة  
 شبيية بالمتنزه

  المحور الوسطي يتشكل من قناة ذات
 بحيرتين اصطناعيتين

  لتكوف  قناة من نير النيل  تتفرع  في الجنوب
، حيث  (بركة ىوبا)ميناء على طرؼ الصحراء  

قصر  ( والد اخناتوف)شيد أمينوفس الثالث  
يتم تفريغ وتوزيع  وىناؾ  ( Malkata)ملقتا  

 حموالت السفن والقوارب  
 

طيبةمدينة   تخطيط المدف في مصر القديمة  
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الرابع  أمينوفس  والخضراء  العضوية  المدينة  ىذه  بتشييد  قػاـ  
  طيبة  لمدينة  الدقيق  التنظيم  على  فعل  كردة (أخناتوف)

نير  ضفة  طوؿ  على  ومنحنياً   شريطياً   شكبلً   المدينة  ىذه  تأخذ  
 النيل

(واالدارة  القصر  المعبد،) االعتيادية  بمبانيو  المدينة  مركز 
  محوري  تشكيل  ببل  الرئيسي  الشارع  أطراؼ  على  يقع

 (عنقودية)
التواصل  لكن الملك،  فيلة  عن  الحكم  قصر  يفصل  الشارع  

  الملك  يظير  فتحتة  وسطو  في  مغطى  جسر  خبلؿ  من  يتم  بينيما
  االحتفػاالت  اثناء  الناس  عامة  على  خبلليا  من

• And 
 

تل العمارنةمدينة   تخطيط المدف في مصر القديمة  
تل العمارنةمدينة    
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األحياء السكنية 
المباني السكنية 
تخطيط المدف 
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  ىذه المناطق تظير بشكل دقيق التنظيم ضمن
أو في مناطق منفصلة  ( كاىوف)إطار المدينة  

 (دير المدينة وعمارنة)
  شكل  في كاىوف  مناطق العماؿ السكنية تأخذ

وتحصر بداخليا العماؿ  ( Ghetto)اؿ  
والموظفين والصناع الذين على علم بتفػاصيل  

ونظراً لسرية الموضوع لذا كاف  . المشروع
. ينبغي مراقبة دخوليم وخروجيم بشكل جيد

من ىنا فيم ليسوا مواطنين احرار، ومع ذلك  
فقد كانوا يتمتعوا بحياة أكثر راحة من  

 المواطنين االحرار
 

 

كاىوفمدينة   تخطيط المدف في مصر القديمة  
 كاىوفمدينة  . 1

 مخطط مدينة كاهون التخطيطي

 اكروبوليس1.

 المعبد2.

 منطقة السوق3.

 منطقة الموظفين السكنية4.

 منطقة الطبقة الوسطى السكنية5.

 منطقة سكن العمال  6.
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 مدينة العماؿ في دير المدينة  . 2
  يعود تاريخ ىذه المدينة الى عيد الرامسيوف وتقع بالقرب من

 .بيم  ةالخاصجنائزية  بد الامعال
  145مساحة المدينةX 50   متر، وتقع داخل سور لو بوابة واحدة

 .مراقبة بصورة مستمرة
  مباني  )على طوؿ أزقة المدينة ينتشر حوالي سبعوف بيت سكني

( 120)والتي سكنيا أباف حكم رمسيس الثاني ما يقػارب من  ( متصلة
 .عائلة

  تتكوف من القصب  ( خشة)غالبية السكاف يعيشوف في بيوت صغيرة
 .والطين وتقع بين القبور والمستنقعات المائية

  في ىذه المدف المكتظة ظير البيت المتصل(Row House )
كنموذج ميم من النماذج السكنية، ويمكن مبلحظة استخداـ ىذا  

   .النموذج في مدف شتى كدير المدينة، عمارنة وكاىوف
  تصطف ىذه المباني المتصلة في صفوؼ متوازية عمودية على

الشارع وضلعيا االقػل عرضاً يمثل الواجية االمامية للمبنى وذلك  
 .وجوكمل  رض على أإلستغبلؿ مساحة المبنى واال

  تشكل مناطق العماؿ السكنية نموذجاً جديداً من المناطق السكنية
قػامت بتشيده الحكومات المتعاقبة وذلك إلقػامة العماؿ أثناء تنفيذ  

 .المشاريع الضخمة كاألىرامات والمعابد
 

 
 

 المناطق السكنية في مصر القديمة دير المدينة
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 دير المدينةالمباني السكنية في  
  -10)يبلغ طوليا  التي  شغل مساحة القطعة بأكمليا و يالمبني  

بلغ طوؿ الوحدة في  . أمتار( 9-4)أما عرضيا فيبلغ    ،متر( 18
أما مساحة البيت فتتراوح بين  . بعض األحياف الثبلثوف متراً 

متراً مربعاً وذلك تبعاً لحجم العائلة، ومنزلتيا  ( 30-160)
 االجتماعية

 (بيوت الفقراء) القديمةالسكنية في مصر   نيابالم دير المدينة

  في حين تبلغ مساحة كل  ف. مبنى 73عدد المباني يبلغ
 170متر فػإف مساحة قطعة األرض تبلغ   X 20 10مبنى  

متراً مربعاً، وإف دؿ ىذا على شيء فيذا يدؿ على إحتراـ  
طيبة  )أخناتوف لئلنساف بصورة أفضل من الحكاـ من قبلو  

 (المكروىة

3 .العمارنة 
  (نفس مساحة قطعة األرض)جميع المباني السكنية للطبقة الفقيرة في العمارنة موحدة 
  جنوب حيث حركة اليواء العليل –غرب على شوارع متجية شماؿ   –توجيو المبنى شرؽ 
األفقية موحدة وُتظير نفس التوزيع الفراغي في ثبلثة مناطق خلف بعضيا البعض  ساقطالم (a  =

 (تخزين= eنوـ، = dمطبخ، = cمعيشة، = bقػاعة أمامية، 
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واسعة  ذات أفنية  كبيرة  فيم يقطنوف في مباني  وف  أما الموظف
وُيظير المبنى ىنا السمات المميزة للمباني السكنية الراقية في  

 : مصر القديمة وىي
oمركز البيت مخصص لسيد البيت 
oجانب البيت مخصص لسيدة البيت 

بعد الفناء الرئيسي   .بيت السيد متجو شماالً نحو الفناء الرئيسي
تقع قػاعة مستعرضة يصل المرء من خبلليا إلى القػاعة الرئيسية  

خلف تلك  ( . Hypostyle)العميقة ذات االعمدة االربعة  
القػاعة وبشكل محوري يقع فراغ السكن الخاص بسيد البيت  

 وغرؼ النوـ والحماـ
 

ىذا التكرار للقػاعة المستعرضة والفراغ العميق من خلفيا تم  
 .إقتنائو فيما بعد في المباني الدينية ليشكل عنصر أساسي ليا

 
 

 (بيوت الموظفين) القديمةالسكنية في مصر   نيابالم كاىوف وعمارنة
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  ًمركز  لأما بيت سيدة البيت فيو أصغر من سابقو وتختلف كذلك مساحتو من بيت إلى آخر تبعا
 : ومع ذلك فيو يتكوف في العادة من. العائلة االجتماعي

يلتف حوؿ فراغ المعيشة مجموعة من  . عمد صغير يقع أماـ فراغ المعيشة والنوـمفناء  –
 .الفراغات المخصصة للخزين والخدـ

  بيت السيد والسيدة يتصبلف مع بعضيما البعض عن طريق ممرات، أفنية للعمل والخزين وفراغات
 للعمل

قطع االراضي الكبيرة يضاؼ إلييا بركة ماء وبيت لحدائقي 
   يحاط المبنى دائماً بجدار خارجي 

 
• and 

 (بيوت الموظفين) القديمةالسكنية في مصر   نيابالم

 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    



 قصر امينوفس الثالث القديمةمصر  في  قصور  ال
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 قصر امينوفس الثالث القديمةمصر  في  قصور  ال

 جامعة الملك سعود             العمارة والتخطيط  كلية                            خيري مرعي. د    



 قصر امينوفس الثالث القديمةمصر  في  قصور  ال

 ملمطة  -واجهة لصر الملن فً فً طٌبة 
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 تل العمارنة القديمةمصر  في  قصور  ال
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