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 ملخص

المفاهٌم التصمٌمٌة الحدٌثة إطار تحقٌق احتٌاجات المستخدم الفسٌولوجٌة إلى البحث فى تحقٌق احتٌاجاته النفسٌة تعدت 

 الداللة الرمزٌة )المعنوٌة( من خالل بناءات شكلٌة تحمل معانى )دالالت رمزٌة( تخاطب خبرات المستخدم الثقافٌة. وتمثل

للمنتج، وٌعتمد ذلك بشكل مباشر على  تقبل المستخدم النهابى عملٌات فً واألساسٌة المهمة العوامل أحد الصناعً للمنتج

سواء من  المتلقً  الداللة الرمزٌة بكونها تحمل تأثٌرات متعددة فً والبٌبى. وتتمٌزخبراته وموروثه الثقافى واالجتماعى 

 .أو التفاعلٌة الجمالٌة أو الوظٌفٌة الناحٌة

 الفن المصرى القدٌم. –الهوٌة المصرٌة   -لغة المنتج   -الدالالت الرمزٌة  الكلمات المفتاحٌة:

فى االتجاه العالمى الذى سعى إلى تجرٌد  الكثٌر من المستخدمٌنستغراق اتكمن مشكلة البحث فى  مشكلة البحث:

المنتجات من قومٌتها وإضفاء طابع الحداثة والعولمة علٌها، مما أدى إلى اتجاه المستخدم القتناء منتجات تعمل على طمس 

 مصرٌة.الهوٌة وتسطٌح الذوق الجمالً. هنا تظهر الحاجة إلى التمسك بالهوٌة والموروثات الثقافٌة ال

كما تتضح الحاجة لوجود سوق مواز ٌفرض منتجاته التى تحمل بٌن طٌاتها دالالت رمزٌة تساعد على نشر وترسٌخ 

 الثقافة المصرٌة والسعً وراء االرتقاء بالذوق الجمالً للمستخدم.

تأصٌل الهوٌة المصرٌة ٌهدف البحث إلى استنباط دور الدالالت الرمزٌة للمنتج والعالقات فٌما بٌنها فى  هدف البحث:

 واالرتقاء بالذوق الجمالً للمستخدم.

إذ ٌفترض الباحث أنه بتحلٌل عالقات الدالالت الرمزٌة المرتبطة بالهوٌة المصرٌة والتأكٌد علٌها فإنه ٌمكن  فرض البحث:

 ابتكار تصمٌمات جدارٌة تؤصل للهوٌة الثقافٌة المصرٌة وترتقً بالذوق الجمالً للمستخدم.

 ٌتبع البحث المنهج الوصفى التحلٌلى. ة البحث:منهجٌ

Abstract 

Modern design concepts have exceeded the framework of achieving the physiological needs 

of the user to search for his psychological (moral) needs through formative constructs that 

carry symbolic meanings that address the user's cultural experiences. The symbolic 

significance of the industrial product is one of the most important and fundamental factors in 

the processes of the user’s acceptance of the initial ‘product, and it depends directly on its 

experiences and cultural, social and environmental heritage. Symbolic significance is 
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characterized by having multiple effects on the receiver, both aesthetically, functionally and 

interactively. 

The problem of the research is the exploitation of many users in the global trend, which 

sought to strip the products of the nationalization and give it the character of modernity and 

globalization, which led  the user to acquire products that work to blur the identity and flatten 

the aesthetic taste. Here arises the need to adhere to the identity and cultural heritage of 

Egypt, as the need for a parallel market imposing its products, which carries symbolic 

connotations that help to spread and consolidate the Egyptian culture and seek to raise the 

aesthetic taste of the user. 

Therefore, the research aims at developing the role of the symbolic signs of the product and 

the relations between them in establishing the Egyptian identity and enhancing the aesthetic 

taste of the user. The researcher assumes that by analyzing and confirming the relationships of 

symbolic signs associated with Egyptian identity, it is possible to devise mural designs that 

establish the Egyptian cultural identity and enhance the aesthetic taste of the user. The study 

resulted in a set of mural designs that confirm the hypothesis of research. 

 مقدمة

مصر هى أم الدنٌا ومهد الحضارات ، والشعب المصري لطالما ألهم العالم كله بالعناصر األساسٌة للحضارة, والهوٌة 

العالمى باالتجاه المصرٌة تأثرت بالحضارات األخرى ولكنها دوماً تعود إلى مصرٌتها, فبتأثر المستخدمٌن المصرٌٌن 

الذى سعى إلى تجرٌد المنتجات من قومٌتها وإضفاء طابع الحداثة والعولمة علٌها. كان على المصمم المصرى التمسك 

بالهوٌة والعمل على تأكٌدها فى جل تصمٌماته، فكان علٌه صٌاغة  لغة المنتج ورموزها اإلبداعٌة تمثٌال حٌاً للقٌم الثقافٌة 

م أهدافا أخرى تتعلق بالتواصل الثقافى ونقل األفكار والمعانى حٌث ٌعمل المصمم على واالجتماعٌة, حٌث تخلق للتصمٌ

صٌاغة رموز داللٌة مستخلصة من التراث الثقافى والحضارى ومكونات البٌبة واالتجاهات الفكرٌة البتكار تصمٌم ٌحمل 

لرموز الداللٌة الفرعونٌة وصٌاغتها أهداف اتصالٌة تخاطب وجدان وثقافة المستخدم, فعمل الباحث على فهم وتفسٌر ا

 صٌاغة عصرٌة لمخاطبة ثقافة المستخدم وتأكٌد هوٌته.

 الداللة الرمزٌة 

 مفهوم الرمز

للمجتمع, فالرمز هو صورة تناظرٌة  التارٌخً والعمق للبعد المتضمن البٌبى الطابع ذات الداللٌة العالمات ٌعد الرمز أحد

ة تنوب فٌها الثانٌة عن األولى وتقوم مقامها وذلك لتشٌر إلى الدالالت التً تمنح تربط بٌن وحدات مجردة وأخرى محسوس

 األشٌاء أبعاداً تخرجها عن دابرة الوظٌفة واالستعمال إلى ما ٌشكل عمقاً داللٌاً ٌحولها إلى رموز لحاالت إنسانٌة,ال

 معنى نمطى أو ذا الرمز ٌصبح أن وما . مجردة بصٌغة أو مباشرة، غٌر بصورة تتجسد هً أحداث أو تجارب فالرموز

، وبهذا فإن األنتقال من المجرد إلى المحسوس ال ٌتحقق  إال " المجتمع ذلك لغة من جزءاً  ٌصبح حتى المجتمع فً منسق

من خالل الرمز ومضمونه "فالرمز هو ما ٌحل محل شٌا أخر بسبب العالقة أو االصطالح أو االتفاق أو التشابه غٌر 

 ة العالقة المربٌة لشًء غٌر مربً أو صفة أو تصمٌم .المتعمد خاص

 وظٌفة الرمز فً إطار تصمٌم المنتج

 المجتمعٌة وإلى إطارها و الظروف فً ُصمم المجتمع التً ثقافة من األوسع تشٌر وظابف الرمز فى المنتج إلى السٌاقات

ختٌار اعقل المتلقى عندما ٌتأمل المنتج ،ولذلك ٌكون دور المصمم معقد فى  ٌستحضرها التً واالرتباطات المفاهٌم

الترمٌز المناسب لكل هدف أو رسالة ٌعمل على توجٌهها إلى المستخدم ، وتبرز مهمته األساسٌة فى صٌاغة رمزٌة المنتج 
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الرمز الذى تسهل على  للتعبٌر عن هدف محدد ٌحمل إشارات مرتبطة بشرٌحة بعٌنها ، والشكل التالى ٌبٌن وظابف

 المصمم إختٌار التولٌفة المناسبة منها لتحقٌق هدف المنتج.   

    

 ( وظائف الرمز1شكل) 

فكلما كان تركٌبة المنتج الرمزٌة محددة وهادفة كلما كان تقبل المنتج من المجموعة المستهدفة أكبر وٌحظى بتفضٌالت 

المقصود،  الوجه على ٌحملها الرمز التً الرسالةِ  لصٌاغة حاسم شا هو للرمز الثقافً السٌاق فمعرفة أقوى، وبالتالً

تعبٌرا لصٌاغة رسالة المنتج بشكل مناسب  األكثر بٌنها من ٌنتقى والتً للمصمم اإلبداعً المخزون هً الداللٌة فالعناصر

 فتتكون لغة للمنتج   المستخدم بها لٌخاطب المنتج فً ٌضمنها أن ،فٌختار من تلك العناصر أنسب المفردات التً ٌرٌد

 عنصر كل وٌعطً الشكل، اللون، الخامة ،الوظٌفة:الداللٌة  العناصر تلك بٌن تحاور مستخدمه بقدر ثقافتة ومفاهٌمة، من

 السٌاق باختالف المعانً تختلف كذلك عناصر أخري، مع ما تكوٌن فً أو منفردا وجد إذا مختلفة معانً العناصر تلك من

 .العناصر تلك فٌه تستخدم الذي

 الهوٌة المصرٌة للتصمٌم 

 مفهوم الهوٌة

ٌعرف المعجم الوسٌط الهوٌة فلسفٌا بأنها حقٌقة الشا التً تمٌزه عن غٌره ، وٌذهب المعجم إلً تحدٌد معنى آخر للهوٌة 

ها اسم شخص حٌن تضاف إلً كلمة بطاقة لتجعلنا نحصل علً المصطلح " . بطاقة الهوٌة " فٌذكر أن الهوٌة ٌثبت فٌ

وجنسٌته . وٌعرف الجرجانً " فً كتابه " التعرٌفات " الهوٌة " بأنها : الحقٌقة المطلقة المشتملة علً الحقابق اشتمال 

التً عرفها الفٌلسوف  (Identity )النواة علً الشجرة فً الغٌب المطلق . والهوٌة فً اللغة االنجلٌزٌة تأتً بمعنى 

(André Lalande بأنها "لفظ )  ( ًٌدل علً الصفة التً تجعل من الشا هو ذاته، ولٌس غٌره ".أما الفٌلسوف العرب

ابن رشد ( فقد عرف الهوٌة بأنها تقال بترادف علً المعنى الذي ٌطلق علٌه اسم الموجود ، وهً مشتقة من الـ ) هو ( كما 

 تشتق اإلنسانٌة من اإلنسان . 

عن غٌره ،  وتعرف الهوٌة حدٌثا بأنها كل ما ٌعبر أو ٌرتبط بالبٌبة والثقافة  وتعد الهوٌة كبصمة اإلنسان التً ٌتمٌز بها

التً أحاطت بنا أو تفاعلت أو حتى أنتجها اإلنسان علً  وجه األرض التً ٌعٌش علٌها لتطبعه بطابع خاص، فتولد نوع 

ألرض التً ٌعٌشون علٌها ، وٌعزز من الشعور الجمعى الذي بقربهم من بعضهم البعض ، وٌولد لدٌهم إحساسا باالنتماء ل

الحاجة المشتركة بٌنهم للتعاٌش معا إلً حد ربطهم بمصٌر واحد , وٌشعرهم بوجود روابط قوٌة سواء كانت عرقٌة أو 

 دٌنٌة أو قبٌلٌة أو غٌرها. 

 وظابف الرمز

 مفهوم الرمز

 التصمٌم لحقبة أو طراز

أرت نوفو-فرعونى    -  

أوب أرت -قبطى     -  

إلخ ...تفكٌكىة -أسالمى   -  

نوبى -  

شعبى -  

 التصمٌم لهدف ما

تطوٌر المنتج -  

تصمٌم للبٌبة -  

 الجمالٌات-

احتٌاجات سٌكولوجٌة -
 إلخ...وفسٌولوجٌة

 مدلول الرمز

 (بارد  –دافا ( )شبابً  –قدٌم )

 (ضعٌف -قوى()صناعً –طبٌعً)

 (عاطفً - منطقً()جاد  -سعٌد)
 إلخ...(ممتع  –ممل )
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 الهوٌة المصرٌة بٌن التغرٌب واالنتماء 

لبً  بما خلفته مجاالت اإلبداع فً الغرب ، التغرٌب الفنً ظاهرة ٌقصد بتغرٌب الفنون  التقلٌد والنقل أو التأثٌر الس       

تؤثر سلبٌا  بشكل واضح علً إبداعاتنا الفنٌة ، واالغتراب لفنانً الٌوم لٌس ولٌد لحظة بل ظهر وأخذ مراحله ، فلقد عاش 

هت بالفتح اإلسالمً ( ق.م وانت 323 – 356الشرق تحت هٌمنة الغرب عشرة قرون، بدأت بفتوحات اإلسكندر األكبر) 

 فً القرن األول الهجري / السابع المٌالدي . 

وفً ظل هذا الغزو حدث تغرٌب لثقافة الشرق ، وقهر حتى لعقابده الدٌنٌة ، ولعالج هذه الظاهرة التً ظهرت مالمحها 

كلً لفنوننا ولهوٌتنا فً أعمالنا الفنٌة البد أن ٌكون موجها إلً الجذور للوصول لحل جذري وفعال ولتفادي التغرٌب ال

الثقافٌة المصرٌة فً المستقبل القرٌب .  ومن المؤكد أن تراث األمة هو جزء أصٌل ال ٌتجزأ فً عقل وفكر وجدانها ، 

وهو من أغلى ممتلكاتها وعلً قابمة أرصدتها ، واعتباره الضامن من حٌث االبتمان علً هوٌتها وشخصٌاتها . وتعتبر 

جاح للوصول لعالمٌة ، ولعل نموذج األدٌب الراحل " نجٌب محفوظ " والفارق فً كتاباته عن الهوٌة من أهم أسباب الن

 "المحلٌة " هو األوضح فً التدلٌل علً أن الهوٌة أو التشبع بالمحلٌة جسر للوصول إلً العالمٌة. 

 التصمٌم وحفظ الهوٌة المصرٌة 

تملك مصر هوٌة ثقافٌة ممٌزة فلها طابع خاص للفنون ٌمٌزها عن العالم ,طابع أصٌل ٌحمل فً مكنونه ثقافة مجتمعنا فنجد 

من الفنون ما ٌتنوع وٌتعدد وٌختلف وٌحمل صبغته التً تمٌزه عن غٌره من ما ٌماثله وٌشبهه وبهذا الشكل اكتسب أهمٌته 

 والحفاظ علً هوٌتنا المصرٌة وطابعها الممٌز.  بٌن الفنون ووجب االهتمام والحفاظ علٌه

والفن المصري األصٌل هو الذي ٌحمل مالمح هوٌتنا المصرٌة ، فالهوٌة فً معناها تحمل ما ٌرتبط بالثقافة والبٌبة التً 

نأخذه من  تفاعلت مع اإلنسان علً هذا المكان وشكلت عاداته واتجاهاته و معتقداته وقٌمه ، ووعٌه للمدى الذي تستطٌع أن

 تراثنا الفنً القدٌم . 

فالهوٌة علً هذا النحو تعد كٌان له حركته فً التارٌخ ، وإن هذه الحركة تتطلب منا بوجه عام الحفاظ علً ثوابت الهوٌة 

انتها وتحفظ أصالتها ، غٌر أن هذه الهوٌة الحضارٌة ت، ومكوناتها األساسٌة ، إلن هذه المكونات األساسٌة تشكل قوتها وم

لٌست وحدها الهوٌة المتفاعلة علً ساحة التارٌخ  ، بل نجدها تتفاعل مع هوٌات حضارٌة أخرى ،  ولكً تحقق 

انتصارات وغلبة وظهور، وال تتعرض لتوترات حضارٌة ، البد من استدعاء عناصر فعالة ومتجددة من داخل التراث ، 

وصبغتنا الحضارٌة  ، حتى تستكمل الحضارة ذاتها وقدرتها أو انتقاء أبرز وأجمل ما فً الثراث الحضاري لتأكٌد هوٌتنا 

لمواجهة أفضل عناصر الحضارات األخرى بما ال ٌمزق نسٌجها أو ٌغٌر طبٌعتها ، باإلضافة إلً ذلك تحتاج الهوٌة 

 وعناصرها إلً سٌاق فنً محكم  لتأكٌد وترسٌخ معالم جمال تراثنا المصري االصٌل . 

 ة القدٌمةالرمز فً الحضارة المصرٌ 

 الرمز التصمٌمً كأداة اتصال

تبنى  مشتركة معان وقٌما الرموز تمتلك حٌث بٌن األفراد  والتفاعل عملٌات االتصال خالل تكتسب الرموز معانٌها من

تمر الثقافة والحضارة بعوامل كثٌرة تؤثر فٌها فتتأثر معها  االجتماعٌة. بمرور الزمن والتقالٌد واألعراف القواعد على

وتقالٌدهم ، فإن لم تكن الحضارة ذات طابع ممٌز  وتوقعاتهم والمجتمعات األفراد للبٌبة وتتغٌر اهتمامات الرمزٌة الصور

ومتفرد وٌستطٌع التطور بمرور الزمن لمواكبة تلك المتغٌرات فسوف ٌتم سحقها ورفضها من فبل أفراد مجتمعها أنفسهم 

صرٌة القدٌمة بالتفرد واألصالة حٌث أنها تفرض نفسها فعبر كل تلك قبل المجتمعات األخرى وتتمٌز الحضارة الم

 العصور ٌحتفظ الفن المصرى القدٌم بدالالته الرمزٌة الخاصة التى تفرض نفسها فى وجدان المجتمع.
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 الفن المصرى القدٌمالرمز التصمٌمً و

وإبداعها  جمٌع حضارات شعوب  تارٌخ مصر هو تارٌخ الحضارات اإلنسانٌة حٌث سبقت الحضارة المصرٌة بعمقها

العالم ، فهً حضارة رابدة بال شك فً ابتكاراتها وعمابرها وفنونها، فأذهلت العالم والعلماء بفنها وعلمها ، وهً حضارة 

متصلة ممتدة التأثٌر تفاعل معها اإلنسان المصري حتى عصرنا الحالى وتركت  فً عقله ووجدانه بصمات ، فمصر أول 

م القدٌم عرفت مبادئ الكتابة ورموزها ، وأبدعت فى الحروف والعالمات الهٌروغلٌفٌة ، وحرص دولة فً العال

المصرٌون القدماء على تسجٌل تارٌخهم واألحداث التى صنعوها وعاشوها وأصبحت أول دولة فً العالم لها تارٌخ  

 مسجل و مكتوب ، ولذلك اعتبرت بكل المعاٌٌر أما للحضارات اإلنسانٌة.

ان إعجاب الفنان المصري بالطبٌعة وحبه لها بما فٌها من طٌر وحٌوان ونبات مصدر إلهام له، فاستقى من الطبٌعة وقد ك

رمزٌة فنه، حٌث اثرت العوامل  الجغرافٌة الطبٌعٌة على الفنان المصرى فنشأ هادئ النفس ال ٌهوى الترحال، وبهذه 

هذا اإلبداع الممٌز نتٌجة تفاعله مع مظاهر الحٌاه ما دفعه أن  الصفات كان مؤهالً للنهوض بعبء هذه الحضارة ، فنتج

 ٌتأملها وٌعٌش معها عٌشة المحب المتذوق.

 السمات الرمزٌة للفن المصرى القدٌم 

 تمٌز الفن المصرى عبر عصورة بمجموعة من السمات الرمزٌة كان من أهمها:

ة أساسٌة على فكرة الخطوط ولٌس قواعد المنظور والظل، الفن المصرى كان بصفة عامة ذا بعدٌن اثنٌن، وكان ٌقوم بصف

 وتجنب أبراز التدرج اللونى وكانت ألوانة صرٌحة محددة.

 تسجل أحوال المجتمع طبقاُ للعادات والتقالٌد الخاصة به واستقى فنون حضارته من التقالٌد والطقوس الدٌنٌة.

مختلفة فى الفنون من الطبٌعة من إنسان وحٌوان  أنه فى تعاٌش مع الطبٌعة وتفاعل معها حٌث استخدم مصادر

 واسماك.   ونباتات

استخدم الرموز فى الفنون مثل الجعران الذى ٌرمز للبعث ،والنسر الذى ٌرمز للحماٌة اإللهٌة ،والقلب ٌرمز للصحة 

 تسجٌل ما ٌعرفه عن األشٌاء  و مدلوالتها ال كما هو موجود أمامه .

 أجمل أوضاعها وتمثٌل اإلنسان تمثالً ٌتفق مع وضعه االجتماعى .االهتمام برسم األشٌاء فى 

 تبدو على الشخصٌات المنحوتة الجد والوقار والتحفظ والعظمة والقوة مع معالجة الكتلة ببساطة ووضوح.

 العوامل المؤثرة فى السمات الرمزٌة للفن المصرى القدٌم 

ومن الضرورى للمصمم المصري التعرف علً العوامل المختلفة التً كانت لها تأثٌرا مباشاً فى تشكٌل السمات التى 

شكلت بدورها الدالالت الرمزٌة للفن المصرى، فكان لتلك العوامل تأثٌر واضح مثل طبٌعة مصر وما لها من أثر علً 

معالمها وجالء مظاهرها وانتظام أحوالها ومن هنا نالحظ أن  سكانها وعلً الفنانٌن وهً تمتاز بقوة شخصٌتها ووضوح

فن كل أمه ٌخضع لمؤثرات تبعاً لطبٌعة اإلقلٌم الذي نشأت فٌه ونرى هذا فى تأثر الفن والتصمٌم  بالعدٌد من العوامل 

وضح هذه العوامل التى أثرت المختلفة المتعلقة بالدولة مثل التأثٌرات الجغرافٌة والمناخٌة والدٌنٌة وغٌرها،والشكل التالى ٌ

  .على تشكٌل المفاهٌم الداللٌة عند المصمم فى الفن المصرى القدٌم 
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 العوامل المؤثرة فى السمات الرمزٌة للفن المصرى القدٌم (2شكل)

 العناصر الرمزٌة للفن المصرى القدٌم

 الشكل 

من خاللة مجموعة من التفاعالت المادٌة والمعنوٌة الشكل هو الصورة المادٌة للمنتج والمدرك البصرى األول الذى ٌبنى 

لدى المستخدم ، وهى ما تؤدى فى النهاٌة لقبولة المنتج أو رفضة، وٌتكون الشكل من عناصر مختلفة تبعاً لتصمٌم المنتج 

لى وجدان ورمزٌته واستخدامه، فتتحد تلك العناصر وتترابط لتكوٌن الرسالة التصمٌمٌة الذى ٌهدف بها المصمم الوصول إ

 المستخدم من خاللها.

وتعد العناصر التشكٌلٌة للتصمٌم ) النقطة والخط والمساحة( بمدلوالتها الرمزٌة هى المحرك الربٌسى لتواصل المستخدم 

 وتفاعلة مع المنتج فلكل منها داللة رمزٌة خاصة تظهر وتتبلور فى ظل األطار الثقافى التى تصاغ فى سٌاقه.

 النقطة

فهى تعتبر أبسط عناصر التصمٌم وهى لٌست شكال محدداً بل ٌمكن أن تكون دابرة أو مربع أومثلث،  هى أصل الشكل

والنقطة وإن كانت أبسط االعناصر إال أنها تثٌر الرابى وتعطى إحساس بالحركة بحكم طاقتها الكامنة فهى تثٌر نشاطا 

األحجام المختلفة والكثافة المتنوعة تعطً إحساس بالظل حركٌاً ٌمتد للفراغ المحٌط بها والنقاط المتعددة األلوان وذات 

والنور والتجسٌم واإلحساس بالعمق، فالنقطة ال تعطى رمزا فى حد زاتها بل تكتسب رمزٌتها فى إطار التكوٌن الذى 

ع استعمال توضع بداخله و النقطة فى تصمٌمات الفن المصري القدٌم كانت دابمة ترمز لإلله الذى ٌستمد منه الحٌاه ،وٌرج

النقطة فً شكلها المستدٌر فً زخارف الفن المصري القدٌم الهندسٌة مرتبط بفكر رمزي بٌبً للحٌاة الكونٌة الدابرة الغٌر 

 منتهٌة .

استخدام النقطة فً سقف مقبرة مري أو سنفرة )فً عصر الدولة 
 القدٌمة(

 

ٌشكل النقطة فى هذه الجدارٌة قرص الشمس الزى ٌستمد منة 
 والملكة الطاقة والحٌاه الملك

 

استخدام النقطة فً صٌاغة عنقود العنب والذي ٌتبادل مع زهرة 
 اللوتس )فً عصر الدولة القدٌمة (

 
 ( استخدام النقطة فى الجدارٌات الفرعونٌة3شكل)
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 الخط

الخط هو أهم عناصر التصمٌم ، وهو سلسلة من النقاط المتالصقة تعبر عن بعدا واتجاها وٌتمٌز الخط بشكل عام      

بالدٌنامٌكٌة فهو ٌعبر عن قوة وحركة واتجاه وٌمكن للعٌن أن ترى الخطوط كوحدة متصلة وهى من العوامل التى تحدد 

ى التصمٌم ، والشكل التالى ٌوضح أنواع الخطوط وتأثٌرها وحدة الشكل، وتعتمد رمزٌة الخطوط على نوع الخط ف

 . الرمزى

 

 

ولم ٌغفل المصري القدٌم أهمٌة الخط المستقٌم بأنواعه طوال عصوره التارٌخٌة فاستخدمه فً رسم الجسم البشري 

القالدات الصدرٌة ،واألشكال الهندسٌة المختلفة من مربع وزخارف األعمدة وتٌجانها وفً أعمال التصوٌر ، وفً إطارات 

ومثلث ومستطٌل، أما الخط المنكسر فقد نجح فً توظٌفه فً أمواج األنهار أو تالعب الهواء علً الماء ،حٌث كان ٌرمز 

كٌالت ما بٌن زاج" فً اللغة الهٌروغلٌفٌة بالماء . واستخدم المصري القدٌم العدٌد من التش -للخطوط المنكسرة " الزج

 الخط المستقٌم والخط المنكسر فً الدولة الوسطً فً أسقف العدٌد من المقابر والقالدات المختلفة .

 

رسم تفصٌلً للقالدة "وسخ"التً عثر علٌها فً مقبرة 
"افٌفً"  تمثل مهارة المصري فً استخدام الخطوط 

 المستقٌمة والمنكسرة فً عصر الدولة القدٌمة

 

المنحنً فً ألقاب الملك "أمنمحات الثالث"  استخدام الخط
 )الدولة الوسطً (

 

 
 ( استخدام الخطوط فى الفن المصرى القدٌم5شكل )

 ( أنواع الخطوط المختلفة4شكل )
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وكان للخط المنحنً نصٌب كبٌر من اهتمام اإلنسان المصري القدٌم حٌث عرف الخط المنحنً من منظر القمر عندما 

ٌظهر استخدام الخط المنحنً بكثرة وبشكل واضح إال من بداٌة  ٌكون هالل ، واستخدم فً الكتابات الهٌروغلٌفٌة ولم

 األسرة الثامنة عشر .

وكانت خطوط المصري القدٌم متنوعة ومختلفة وصٌاغاته متعددة وتحوٌره للخط ٌعطً معطٌات متعددة ووحدات مختلفة 

متعددة وذلك تبعا لتغٌٌر شكل للعنصر الواحد ، فنجد علً سبٌل المثال زهرة اللوتس رسمت فً الفن المصري بأشكال 

الخط ونسبة انحناءه أو تغٌٌر فً حدة الخطوط ، أوربما حجم الزهرة ، مع وجود إطار عام أو هٌبة أساسٌة للزهرة لم ٌحد 

عنها الفنان فقد كانت زهرة اللوتس ذات وضع خاص عند الفنان المصري القدٌم فقد اعتبرها زهرة مقدسة تخرج من الماء 

ً براعمها لٌخرج من بٌنها النور فاستوحً منها الفنان وحدات غاٌة فً االجمال .وفٌما ٌلً عرض لبعض تتفتح وتنحن

 األشكال المختلفة لزهرة اللوتس  تبعا الختالف  نسبة انحناء الخطوط واالوراق.

 

 النموذج األول

 

خطوط األوراق ذات 

إنحناءات بسٌطة .نهاٌات 

األوراق على استقامة 

 واحدة

 النموذج الرابع

 

خطوط األوراق الخارجٌة 

 –ذات إنحناءات كبٌرة 

حجم األوراق أقل من 

 سابقتها .

 النموذج الثالث

 

تزداد نسبة انحناء 

الخطوط الخارجٌة و 

األوراق من أعلى تنتهً 

 –على شكل دائري 

اختالف شكل اتصال 

األوراق الثالثة الرئٌسٌة 

 من أسفل .

 النموذج الرابع

 

 

األوراق مستقٌمة  خطوط

الزهرة أكثر  –تماما  

 استطالة وارتفاع

 ( نماذج مختلفة الستخدام الخطوط فى زهرة اللوتس6شكل )
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 المسطح )المساحة( 

هو وحدة البناء فى التصمٌم وٌتكون المسطح من تقاطع مجموعة من الخطوط لتكوٌن مساحة بٌنٌة سواء كانت تلك 

وٌختلف التأثٌر الرمزى لكل مسطح تبعاً لعدد األضالع المكونة للمسطح وانتظامها، المساحة منتظمة أو غٌر منتظمة، 

فتعطى المسطحات المنتظمة  بشكل عام اإلحساس بالثبات واالتزان، ولكن لكل منها تأثٌر رمزى مختلف، فالمثلث 

أما الدابرة فهى توحى المتساوى الساقٌن ٌعطى إحساس باالستقرار والصالبة ،والمربع ٌوحى بالسكون والثبات ، 

باالستمرارٌة واألبدٌة، أما األشكال الشبة منتظمة كــ)المسطٌل والمثلث الغٌر منتظم والمعٌن( فتعطى إحساس عام 

بالحركة فى اتجاة المحور األكبر ،ولكل منهم أٌضاً رمزٌته الخاصة فالمستطٌل ٌتباٌن رمزٌته ما بٌن الشموخ والوقار 

هذا التباٌن تبعا للنسبة بٌن محورٌة، وٌعطى الشكل البٌضاوى الشعور باللٌونة والرقة والحركة  وبالضغط االنسحاق وٌنشأ

فى اتجاة محورها األكبر،أما المسطحات الغٌر منتظمة  فهى ال تخضع فى بنابها على قانون هندشى وتتمٌز هذه 

ة األبعاد واالتجاهات مما ٌعطى المسطحات بعدم تحكم خواص محددة فى بنابها فهى تتكون من أضالع غٌر منتظم

تأثٌرات رمزٌة متنوعة وأثارة  فهى دابما ما تحتوى على إحساس بالدٌنامٌكٌة والمرونة، والفن المصري ٌزخر بالعدٌد من 

االختالفات فً المساحات البٌنٌة ،فقد وفر المصري القدٌم تنوع ما بٌن المساحات المنتظمة ووغٌر االمنتظمة تلك التً من 

 ا أن تكسب الفن المصري صفة التمٌز والطابع الخاص .شأنه

 

 

 

 مساحة منتظمة )عٌن حورس(

 

 

 مساحة غٌر منتظمة )مشهد الصٌد(

 

 ( استخدام المساحات فى الفن المصرى القدٌم7شكل)

 

 المجسم )الكتلة(

 ثالثة ذا أى هوتكوٌن المجسم هو كل ما ٌشغل حٌزا من الفراغ أي كل ماله حجم ومقاس وٌمكن مسكه واستخدامه 

العمق(. وقد ٌكون المجسم مصمتا أو مفرغا، وجمٌع المنتجات االستخدامٌة مجسمة. وتنقسم  العرض، أبعاد)الطول،

المجسمات إلى مجسمات منتظمة ومجسمات شبة منتظمة ومجسمات غٌر منتظمة والشكل التالى بٌن الفرق كل منها 

 ورمزٌته.
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 تمثال الكتلة المنتظمة

 )الجسد سجن الروح(

 كتلة شبه منتظمة

 )العمود النخٌلً ("دولة قدٌمة "

 الكتلة الغٌر منتظمة

 )تمثال األمٌرة نفرت ( حجر جٌري ملون

 ( تشكٌل المجسمات فى الفن المصرى القدٌم9شكل)

 اللون 

أهم عناصر لغة الشكل التى ٌستطٌع أن ٌفهم بها اإلنسان محٌطه، وتناسقها  لأللوان تأثٌر رمزى واضح على اإلنسان، فهى

فن ٌحتاجه الجمٌع سواء المصممٌن أو غٌرهم كوسابط للتعبٌر عن األنفعال، فهى تخاطب المستخدمٌن نفسٌاً وعاطفٌاً 

 وجمالٌاً وفزٌابٌاً .

اتج عن تفاعل الضوء مع األسطح وإنعكاسة على شبكة وٌعتبر التفاعل مع األلوان عملٌة معقدة ، فاللون هو التأثٌر الن

العٌن ومن ثَم اإلحساس باللون وأدراكه ٌنشأ من إدراك الشخص لخصابص األلوان ، لذلك فإن المصمم ٌسعى ألخراج 

ة كل المنتج فى هٌبة جذابة تخاطب وجدان الرابى وعقله متأثرا بخبراته الثقافٌة التى ٌختلف احدها عن األخر وفقاً لحضار

بلد وثقافة شعبها وعاداته وموروثاته وعقابده. لكل لون داللته الخاصه ترتبط به وٌتم إستخدامه فى سٌاق تلك الداللة 

 الرمزٌة ، وتنقسم الدالالت الرمزٌة لأللوان إلى :  

وهى تختلف من ثقافة ألخرى تبعاَ للموروثات الفكرٌة والتراثٌة والعقابدٌة مثل للون األحمر لدى الصٌن  داللة ثقافٌة:

ٌرمز للحٌاة الطوٌلة، السعادة، فً الٌابان ٌرمز للخطر والغضب ولدى المجتمعات الغربٌة ٌرمز إلى الشغف و الحب، أما 

لدى الحضارة العربٌة بأنه رمز السالم والنقاء، إال أن بعض الشرقٌة فٌرمز للفرح وحسن الحظ، واللون األبٌض ٌعرف 

ٌُعتبر فً الهند رمًزا للمرض    .الدول مثل الٌابان والصٌن تعتبره رمًزا للحداد، كما 

وهى دالالت عامة لأللوان ٌكاد ٌشترك فٌها أغلبٌة الشعوب ذوى الثقافات والبٌبات المختلفة وٌمكن أن  داللة سٌكولوجٌة:

ها فاللون األحمر: ٌدل على القوة واإلثارة، العاطفة، الحب، الطاقة، الخطر، حب المغامرة. اللون األزرق: ٌدل نذكر بعض

 رمزٌتها( أنواع المجسمات و8شكل)
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على الثقة، األمان، االستقرار، النجاح، المهنٌة واالنتماء إلى العمل، الموثوقٌة، والهدوء. اللون األصفر: ٌدل على البهجة، 

لفضول. اللون البرتقالً: ٌدل على الشباب، الراحة، اإلبداع، المرح. اللون األخضر: السعادة، المرح، التفاؤل، اإلبداع، وا

ٌدل وٌرمز للطبٌعة، البٌبة، الصداقة، والصحة، النمو والتجدٌد. اللون األبٌض: ٌدل على النقاء، الصفاء، النظافة، 

قة، الجدٌة، والغموض. اللون الزهري: ٌدل الوضوح، البراءة، والبساطة. اللون األسود: ٌدل على الفخامة، الرسمٌة،األنا

على النعومة، الجمال، النضارة، األمومة، الحنان، الرقة والرومنسٌة. اللون البنً: ٌدل على المتانة، الفردٌة والموثوقٌة، 

 لون الطبقة العلٌا. اللون البنفسجً: ٌدل على الروحانٌات، والخٌال. 

كثرة ،وكذلك العسلً وكان للون العسلً الفاتح هو لون لبأس نساء الفراعنة واستعمل الفراعنة اللون األحمر البنً ب

،واللون األحمر البنً لبأس الرجال والحٌوانات ذات القوابم األربعة اللون األحمر أو األحمر البنٌا والطٌور والقطط 

 واأللهة لونا أزرق أو أخضر .

 

  

االلوان وٌغلب قالدة الملك رمسٌس الثانً تحمل العدٌد من 
 سقارة (–اللون األزرق دلٌل على الهٌمنة والثقة )دولة حدٌثة 

 تمثال رع حوتب وزوجته نفرة
 ٌوضح تباٌن األلوان من حٌث لون البشرة والمالبس

 ( استخدام األلوان فى الفن المصرى القدٌم10شكل)

 

 الخامة 

الخامة هً المادة التى ٌتجسد المنتج من خاللها ، والتً ٌستطٌع المصمم أن ٌقول أفكاره من خاللها، فإن الخامة هى 

المكمل الطبٌعى للتصمٌم حٌث تساهم الخامة فً إظهار المنتج، وبالرغم من أن التحكم فى أختٌار الخامة ٌكون فى الغالب 

ال أن الخامة أحد اهم العناصر الرمزٌة للغة المنتج  فالخفة أو الثقل، والتألق أو بشكل تقنى لٌسمح للمنتج من أداء وظٌفته إ

 اإلظالم، والدفء أو البرودة، والنعومة أو الخشونة، كل تلك الخصابص تزٌد المنتج من قدرته الرمزٌة. 

لمتنوعة، والمصمم بدوره ٌعمل تعد البٌبة المصدر األساسً للخامات فهً تعد مخزناً هابالً للعدٌد من الخامات والمواد ا

على أن ٌؤلف مع بٌبته ومع كل ما ٌوجد حوله تولٌفاً محكمة ألظهار ما تتمٌز به وٌكون متسقاً مع هوٌته الثقافٌة 

والحضارٌة ، منذ أقدم العصور استطاع المصمم التحكم فى كل تلك الخامات والمواد المتنوعة ومعرفة خصابصها 

ه لها وإستٌعابه إلمكانٌاتها لتحقٌق أقصى استفادة ممكنه، وبذلك قامت الحضارات، فحضارة وإخضاعها لسٌطرته وفق فهم

عظٌمة مثل الحضارة المصرٌة القدٌمة لعبت "خامة الحجر" دوراً هاماً فً وجودها وفً خلودها وبقابها ، وظهر أستعمال 

ٌث أستخدم الفنان الذهب كرمز للثراء والصمود الخامة جلٌا فى الفن المصرى القدٌم فى مقابر العامة ومقابر الملوك ح

فهى خامة معمرة بٌنما كانت ٌستخدم فى مقابر العامة الخشب والفخار وهى مواد ترمز للطبٌعة البسٌطة وتتحلل عبر 

دت الزمن ، فالخامات التى تنتمى لبٌبتنا سواءاً كانت زجاجا، أخشاب، أحجاراً ، خامات معدنٌة ، خامات نسجٌة فكلما إزدا

معرفتنا، بها كلما زادت السٌطرة علٌها وأبراز رمزٌتها بشكل أقوى وتكامل المنتج معها أثناء التنفٌذ للتأكٌد عل هوٌتنا 

 الحضارٌة وهوٌتنا البٌبٌة. 
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محتوٌات مقبرة توت عنخ أمون مصنوعة من الذهب الخالص 

 واألحجار الكرٌمة

وواضح تأثرة  مقبرة من مقابر العامة محتوٌاتها من الفخار

 بالعوامل الجوٌة

 ( الخامات المستخدمة فى منتجات المصرٌٌن القدماء11شكل)

 

كان المصرٌون سباقٌن فً مجال الفنون التطبٌقٌة، وكانت األوانً واألثاث والحلً واألقمشة التً عثر علٌها آٌة فً 

المصرٌون أوفر عدد ممكن من الخامات كالعاج واألبنوس الجمال ودلٌالً قوٌاً على تطور  وتقدم هذا الفن إذ استعمل فٌه 

والذهب واألحجار الكرٌمة والزجاج والمٌناء والرخام، واعتمدوا فٌه على رموز نباتٌة مستوحاة من زهرة اللوتس 

ٌة والبردي ، وعلى رسوم رمزٌة ذات أصول إنسانٌة وحٌوانٌة، وشمل كل ما ٌتعلق باألدوات المستخدمة فً الحٌاة الٌوم

لفة وبألوان والحلً والعربات والتوابٌت، كما استخدم المصرى القدٌم الزجاجٌة بأشكال مخت األثاث والمالبس، من ثم

وملونة بأسالٌب خاصة ، وكان األثاث ملوناً وثمٌناً، مصنوع من الخشب المطعم باألبنوس والعاج  متعددة مصنوعة بالٌد

 ستخدام.وأحجار الزجاج، وله أشكال مختلفة بحسب اال

 األفكار التصمٌمٌة

، وقد خلقت هذه  على تارٌخ مصر القدٌم وتفاصٌله وعادات وطقوس الشعبهتصاوٌر الجدارٌات استدل العلماء من خالل ال

الحضارة مالٌٌن من الرسوم الجدارٌة التً نفذت سواء رسماً أو حفراً أو نقشاً  ، فباتت هذه الجدارٌات الٌوم من أهم 

جأ إلٌها المصمم لٌستوحً منها رموزاً ومدلوالت ٌشٌر بها إلى معنى وغاٌة محددة والسٌما أنها تعد لغة الفنون التً ٌل

للتواصل بٌن الشعوب القدٌمة وشعوب الٌوم، فبتحلٌل عناصر الفن المصرى القدٌم ودراسة السمات الرمزٌة لها  

.مع القماش لتأكٌد الهوٌة المصرٌةجدارٌى تتكامل خامتها المعدنٌة  ستطاعت الباحثتان تصمٌم وحداتا
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 الفكرة التصمٌمٌة األولً

 
 التصمٌم المعدنى

 
 تصمٌم القماش

 

 

التصمٌم المعدنى: الدائرة كرمز للحٌاة الكونٌة الغٌر منتهٌة 

 أوقرص الشمس رمزاً العطاء تحتضنه أجنحة األلهة.

تصمٌم القماش: زهرة اللوتس وهى زهرة مقدسة تخرج 

تتفتح وتنحنً براعمها لٌخرج من بٌنها النور من الماء 

 رمزاً للنٌل والعطاء.

 

 
 التصمٌم المقترح

 

 

 

 

 (   الفكرة التوظٌفٌة للتصمٌم المقترح12شكل)
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 الفكرة التصمٌمٌة الثانٌة

 
 التصمٌم المعدنى

 
 تصمٌم القماش

 

التصمٌم المعدنى: خرطوشة دائرٌة الخرطوش وبالمصري 

 ( والذي ٌرمز إلً االحتواء . القدٌم) شنو

تصمٌم القماش: مع الشكل الفرعونً للفتاٌات التً تحمل 

رمز اللوتس رمز العطاء . مع الكتابات الفرعونٌة كتكوٌن 

 متكامل مع خرطوشة الكتابة .

 
 التصمٌم المقترح

 

 

 

 ( الفكرة التوظٌفٌة للتصمٌم المقترح13شكل )

 

 

 

 

 

 

 



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

411 

 الفكرة التصمٌمٌة الثالثة

 

 التصمٌم المعدنى

 

 تصمٌم القماش

 

التصمٌم المعدنى : إطار من المعدن ٌأخد شكل األجنحة مطعم 

بوحدات تجرٌد للجعران )أبو جعل( ٌرمز إلى الحٌاة األبدٌة 

واعتبروه رمًزا إلله الشمس "رع"، وأشعة الشمس أعلى 

 التصمٌم كتأكٌد لرمزٌة الحٌاة األبدٌة.

اللوتس رمز العطاء داخل أطار تصمٌم القماش : زهرات 

األجنحة كتكوٌن متكامل مع الخطوط الرأسٌة كرمز للصمد 

 والنقاط المتصاعدة كتأكٌد لرمزٌة الصعود .

 

 التصمٌم المقترح

 

 

 

 ( الفكرة التوظٌفٌة للتصمٌم المقترح14شكل )
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 الفكرة التصمٌمٌة الرابعة

 

 التصمٌم المعدنى

 

 تصمٌم القماش

 

التصمٌم المعدنى :  ٌأخذ التصمٌم شكل قرص الشمس ، وفكرة 

كتوثٌق لفكر رمزي بٌئً التصمٌم قائمة  علً استخدام الدائرة 

الدائرة الغٌر منتهٌة وٌؤكد ذلك استخدام األشعة للحٌاة الكونٌة 

 الممتدة والتً توحً باالستمرارٌة والخلود.

وفنون الرقص  تصمٌم القماش : تصمٌم العازفات داللة للحفالت

 والموسٌقً والغناء وترمز لتقدٌس الفنون المختلفة.

 

 التصمٌم المقترح

 

 

 

 ( الفكرة التوظٌفٌة للتصمٌم المقترح15شكل )
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 الفكرة التصمٌمٌة الخامسة

 

 التصمٌم المعدنى

 

 

 تصمٌم القماش

 

المثلث ٌدل على الهرم شكل هرمً :  التصمٌم المعدنى

الترقً والعلو ،ولتأكٌد المعنً جاء التدرج ،والهرم ٌرمز الً 

 الجانبً لٌضٌف  لرمزٌة الصعود والترقً.

تصمٌم القماش: تصمٌم العازفات بكامل الجسد للتعبٌر عن 

  الشموخ وأختٌار ثالثة عازفات للتكامل مع أضالع المثلث.

 التصمٌم المقترح

 

 

 

 ( الفكرة التوظٌفٌة للتصمٌم المقترح16شكل )
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 نتائج البحث

 إن للتصمٌم لغة وللغة مفردات وقواعد ومعانى ، وعلى المصمم تعلم تلك اللغة لٌتمكن من صٌاغة تصمٌمات ذات معانى.

 إن لكل منتج دالله ٌتم تشفٌرها من قبل المصمم لٌفك ذلك الشفرة المستخدم فى سٌاق خبرته الثقافة والحضارٌة.

ناصر الرمزٌة ما ٌستقى منه المصمم مما ٌثرى تصمٌم المنتج وٌجعله مالبم الفن المصرى القدٌم له من السمات والع

 للسٌاق العاطفى والثقافى والحضارى للمستخدم المصرى.

الفن المصري القدٌم رغم اإلختالف الموجود ما بٌن كل مرحلة والتً تلٌها ، فالفن مثالً فً عصر الدولة القدٌمة ٌختلف 

ً الفكر أو أسلوب التعبٌر إال أن هذا الٌمنع من وجود قواعد ثابتة وُملزمة تحكمت فً فكر عنه فً الدولة الحدٌثة سواء ف

 الفنان .

بتحلٌل عناصر الفن المصرى القدٌم ودراسة لغة المنتج وقٌاسها مع السمات الرمزٌة له أستطاعت الباحثتان تصمٌم  

 المصرٌة. وحدات جدارٌى تتكامل خامتها المعدنٌة مع القماش لتأكٌد الهوٌة

 تعمل الفنون التطبٌقٌة فى فرض رموزها وتصدٌر الثقافة والحضارة بٌن الشعوب.

 

 توصٌات البحث

 فى ضوء البحث أوصى الباحث بــ:

 المعاصر. التصمٌم فً للفن المصرى القدٌم الحضارٌة الرموز استنباط فً االستمرار

 رؤى وفق على التصمٌم المعاصر تطوٌر فً منها ستفادةالمعرفة واال دعم الباحثٌن فى األبحاث التى تعمل على تقصً

 .التطبٌقٌة وخاصة الفنون الفنون مختلف فً اإلنسانٌة برموزها والحضارة الفنٌة التراث على الحفاظ لهدف ومادٌة معرفٌة

 المتنوعة فً المصرٌة القدٌم  بمفرداته رموز الفن استنباط من خالل المعاصر التصمٌم فً الرمزٌة الهوٌة حضور تأكٌد

 .المعاصر التصمٌم فً تأكٌد الهوٌة المصرٌة وإمكانٌة التصمٌم

إنشاء قواعد للبٌانات تمكن المصمم من اٌجاد األبحاث التى تعمل على تحلٌل السمات والرموز الفنٌة للحضارات المختلفة 

 والسٌما الحضارة المصرٌة القدٌمة.

المعرفٌة والمهارٌة للمصمم ، والعمل على تطوٌر المقررات التى تناقش لغة  تحدٌث البرامج والمقررات التى تهتم بالتنمٌة

 المنتج والدالالت الثقافٌة والحضارٌة ، لتدعٌم اتجاة تأكٌد الهوٌة عند طالب الفنون التطبٌقٌة ومصمم المستقبل.

 المصري ومن ثم الهوٌة المصرٌة.الفنون التطبٌقة المختلفة واتصالها بعضها البعض تتٌح فرصة  تأصٌل وتأكٌد الطابع 

 

 المراجع

 , المؤتمر العلمً السادس لكلٌة التربٌة الفنٌة, جامعة الهوٌة فً مقابل التغرٌب -أحمد عبدالعزٌز عباس, .1

 م.1998حلوان  

 .٦٠٠٢ الكتب, القاهرة عالم السادسة، , الطبعةالداللة علم - مختار أحمدعمر,  .2

 . 2005للثقافة، القاهرة،  األعلى المجلس الجزٌري، جمال ترجمة ، العالمات علم لك أقدم - ولٌستا كوبلً بول جانز، .3

 .2012المجلس األعلى للثقافة ، الهوٌة،- حسن  ،حنفى .4

رسالة ماجستٌر غٌر  العوامل المؤثرة فً تأصٌل الهوٌة الثقافٌة المصرٌة فً فن الطفل ،- زٌنب حسن  المهدي، .5

 م .  2001منشورة ، كلٌة التربٌة الفنٌة ، 

 م . 2011دار العلوم للنشر والتوزٌع ، القاهرة ،  أدب األطفال بٌن الهوٌة والعالمٌة ،وآخرٌن ، سهٌر أحمد  ،محفوظ .6



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

414 

 .٦٠٠٠ العربٌة, القاهرة, النهضة دار ,التشكٌلٌة الفنون فً التكوٌن - الفتاح عبد ،رٌاض .7

، ٌناٌر  1رٌة اللبنانٌة للنشر والتوزٌع، طدار المص مشروع التواصل واالنتماء، الحوار الثقافً، -عبدهللا  التطاوي، .8

 م. 2006

 م.2007سلسلة موسوعة الفنون التشكٌلٌة فى مصر, دار نهضة مصر،الفن المصرى القدٌم، -عز الدٌن ،نجٌب .9

 م.1983, دار الكتب العلمٌة بٌروت, لبنان, كتاب التعرٌفات -علً بن محمد بن علً الزٌن الشرٌف  ،الجرجانً .10

مكتبة األنجلو المصرٌة للنشر  األمن القومً العربً فً عصر العولمة اختراق الثقافة وتبدٌد الهوٌة, - علً ،لٌله .11

 م. 2012والتوزٌع, القاهرة، 

 م.2011، الطبعة الخامسة عامالعربٌة بالقاهرة مجمع اللغة من إصدار عربً معجم المعجم الوسٌط، .12

 .2010ترجمة حاتم حمٌد محسن، دار كٌوان، ، الثقافة والهوٌة،هارلمبس وهولبوران .13

 م.2003الجزء الثامن,   موسوعة عالم التارٌخ والحضارة, -وهٌب أبً  ،فاضل .14

15. Petrie, W.M.F: "Egyptian Decorative"-General publishing company-canada-1999. 

16. D' Avennes, p, : Egyptian Art"-Zeitouna-Cairo-2001. 

17. Wilkinson, A.: Ancient Egyptian Jewelry -Methuen &Co Ltd-London-1971. 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9



