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 ملخص البحث

"إن التراث الشعبي هو القوام الذي ينتج من فكر الشعوب"، كما يحمل بين موروثات مادية ملموسة نتلمسها في أسلوب الحياة 

فكرية وجدانية متجسدة في القيـم والعادات والتقاليد وأدوات وأساليب اإلنتاج وغيرها من األشياء المحسوسة، وموروثات 

 ويعد التراث مرآة الشعوب يعكس أفكارها وتاريخها ونشاطاتها الفنية والصناعية والزراعية والعاطفية.

 ولم تعد األمم المتحضرة تنظر إلي تراثها وموروثها من الفنون التقليدية والشعبية على أنه مجرد فنون جميلة )تشكيلية( ال

قيمة نفعية ووظيفية لها، بل أدركت أن هذا الموروث الفني والثقافي يمثل اإلبداع الجمعي للشعوب الدال على هويتها وثقافتها 

بل هو وعاء رسالتها الحضارية في عصور ازدهارها، بما تشمله من قيم المعتقدات والعادات والتقاليد واألخالق والمعاني 

وتأثيرها القوي على الذوق العام أكثر من فنون، من ثم فإن الحفاظ عليها هو حفاظ على  اإلنسانية، كما أن لها حضورها

 الهوية، خاصة وأن السنوات األخيرة من القرن الماضي حملت مخاطر اجتياح العولمة الثقافية لهويات الشعوب.

ال بد منه وخاصة عندما يتعلق األمر وتعد أهمية الحفاظ على التراث أن اإلرتباط بالتراث وتحليله ودراسة مكوناته شيء 

بتراث مثل تراثنا المصري الغني المتميز فهو جزء منا استخلصنا مفرداته من ماضينا، خصوًصا في وقت نعاني فيه من 

أخطار على الهوية المحلية مما يستوجب اإلهتمام بهذا التراث وتفعيله من أجل أن تعيده إلينا في صورة وعالقات جديدة من 

 ن نجعله معاصر لنا.أجل أ

شهدت الحضاره النوبية تراكمات وخبرات وتبادالت مع مفردات وأساليب حياه المصريين علي طول ضفاف النيل، لذا يعد 

التراث الشعبي النوبي جزًءا أصيالً من مكونات الهوية المصرية وامتداًدا للحضاره المصرية القديمة، ، حيث يعبر عن 

خاصة داخل المجتمع النوبي، وظل طراز التراث المعماري الشعبي النوبي إنعكاًسا صادًقا للبيئه تداخل الثقافات المصرية و

مع إختالف الزمان والمكان وهي نتاج تفاعل كثير من العوامل الثقافية واإلجتماعية والدينية، كان لها أثراً علي  ةالحضاري

 صياغه الطرز المعماريه الشعبية النوبية.

   :ثلذا يتناول البح

دراسة التراث النوبي كسمة مصرية مميزة على مر العصور، والدراسة هنا ليس القصد منها أن نقف على أعمال من  -

سبقونا، وأن نقدر مبلغ رقيهم ومدى تقدمهم، فنحفظ فى ذاكرتنا عفوياً ما نحفظ من تاريخهم ولكن لنقتبس من أعمالهم، ونتعلم 

ي التراث النوبي للتأكيد علي تراثنا الشعبي في ضوء إرتباطه بمجال التصميم لحاضرنا من ماضيهم، وذلك لـلحفاظ عل

 الداخلي واألثاث والتنميه السياحيه المستدامة بصياغة عصرية.

اإلستفادة من قيم التراث النوبي بمفهوم معاصر على عناصر التصميم الداخلى لقاعات اإلستقبال للمنشآت السياحية فئة  -

 تقام بدون تصميم يعبر عن مصر بهويتها المميزة.الخمس نجوم والتى 
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 : الكلمات المفتاحية

 اإلستدامة والتنمية المستدامة(. -البيئة -خصائص التراث -التراث والتراث الشعبي والتراث المعماري -)الهوية والحضارة

 

*Abstract: 
“Folklore is the strength that results from the thought of peoples.” Likewise, folklore holds 

between tangible material heritage that we perceive in the way of life, tools and methods of 

production and other tangible things, intellectual and emotional legacies embodied in values, 

customs and traditions, and heritage is the mirror of peoples reflecting their ideas, history and 

activities. Artistic, industrial, agricultural and even emotional. 

The civilized nations no longer viewed their heritage and heritage from traditional and folk art 

as merely beautiful (plastic) arts that have no utilitarian and functional value to them. Including 

the values of beliefs, customs, traditions, ethics and human meanings, and it has its presence and 

strong influence on public taste more than arts, then preserving it is preserving identity, 

especially since the last years of the last century carried the risks of cultural globalization 

invading the identities of peoples. 

The importance of preserving the heritage is that attaching to the heritage, analyzing it and 

studying its components is a necessary thing, especially when it comes to heritage such as our 

rich and distinguished Egyptian heritage. In order to return it to us in new forms and relationships 

in order to make it contemporary to us. 

The Nubian folklore is an integral part of the components of the Egyptian identity and an 

extension of the ancient Syrian civilization. The difference in time and space is a true reflection 

of the civilizational environment, which is the result of the interaction of many religious, social 

and cultural factors. It has had an impact on the 

architectural character and the formulation of the popular Nubian architectural styles 

So the research deals with: 
- Studying the Nubian heritage as a distinctive Egyptian feature throughout the ages, and 

studying here is not intended to stand on the works of those who preceded us, and to estimate 

the amount of their progress and the extent of their progress. Ali Nubian Heritage to emphasize 

our folklore in light of its connection to the field of interior design, furniture and sustainable 

tourism development in a modern form. 

Taking advantage of the heritage values of the Nubian character with a contemporary concept 

on the elements of the interior design of the reception halls of five-star tourist facilities, which 

are held without design expressing Egypt with its distinct identity 

key words: 
 (Identity- Civilization- Heritage- Folklore - Architectural Heritage - Heritage Properties- 

Environment- Sustainability- Sustainable Development). 
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  Introductionالمقدمة: 

يمثل التراث الجذور الحضارية لألمة، كما أنه يعبر عن هويتها وإنتمائها الحضاري ومدي ما قدمته من إسهامات في تطور 

الحضارات اإلنسانية، وبجانب أنه موروث إجتماعي فإنه تراث حضاري يجب المحافظة عليه وتجديده، واألضافة إليه 

لي التراث ال تعد ذات أبعاد عاطفية أو رمزية فقط، ولكنها تضمن بصورة لتوريثة لألجيال القادمة، ولهذا فإن المحافظة ع

 واضحة استمرارية هوية األمم والمجتمعات.

 النوبة األخرى، فعمارة عن تميزها جمالية تشكيلية ومفردات عناصر عمارة ولكل وإبداع، وإحساس وخيال فن والعمارة

 تشكيل في واستخدمت المباني، في البيئة الخامات استخدمت طينية عمارة النيل نهر ضفاف على تقع مصر والتي جنوب في

اإلسالمية، حيث إستطاع  وبعض التأثيرات تصميماتها في القديمة المصرية بالعمارة متأثرة وهي الشعبية، الرموز واجهاتها

بعدة سمات أثرت فيها وشكلتها الفنان النوبي القديم أن ينشىء طرازاً مميزاً على مر العصور. وقد تميزت الحضارة النوبية 

لتصبح موروثاً حضارياً هاًما أًفرزته هذه البيئة الغنية بخيراتها ويعبر التراث الشعبي النوبي عن األصالة المصرية القديمة 

لتي والبساطة في التصميم وجذب العين، حيث أنه يؤثر في لفت اإلنتباه والتأثير البصري، ويتميز بزخارفه وبألوانه الزاهية ا

تحمل الكثير من النقوش واألشكال الزاهيه. لذا من المهم إحياء التراث النوبي واإللمام بالحضاره النوبية ومعرفه التراث 

 النوبي ومدي أهميته وابتكار تصاميم جديده معاصره، بإستلهام وتجريد الزخارف.

هذه المجاالت مجال التصميم الداخلي واألثاث،  إن مفهوم التراث مفهوم واسع بشتى نواحيه وارتبط بعدة مجاالت، ومن ضمن

حيث يتم توضيف محتوياته في مجال التصميم، وهذا ما يسمى بإستلهام الفكرة التصميمية في مجال التصميم الداخلي، حيث 

بالتراث  إن من أنجح التصميمات في مجال التصميم الداخلي واألثاث هي التي تحقق العالقة بينها وبين الطبيعة والتي ترتبط

والحضارة، هذه التصميمات تحمل الكثير من المعاني التي تجذب المصمم للنهضة بتصميمات ناجحة تحقق وتناشد بإستخدام 

التراث كوسيلة. لذا فإن التصميم الداخلى لقاعات إستقبال الفنادق فئة الخمس نجوم وإعطاءها سمة نوبية بمفهوم معاصر 

 لعصور فى األماكن السياحية، والتى يأتى السائحون إليها لرؤيتها ودراستها.يعطى تميزاً فنياً لمصر على مر ا

وترجع أهمية هذا البحث فى أنه من خالل هذه اإلبداعات الخاصة بقيم التراث النوبي يصبح ممكناً تعزيز المشاركة فى 

مختلفة للطابع النوبي لقاعات أعمال التصميم الداخلي بمفهوم معاصر، وذلك بتبادل وجهات النظر حول أعمال تصميمية 

 إستقبال الفنادق فئة الخمس نجوم وتمثل مجموعة متنوعة بصياغة عصرية.

 The Research Problem مشكلة البحث:

 الغنية بخيراتها، البيئة حضارياً هاماً أًفرزتها هذه موروًثا لتصبح فيها وشكلتها أثرت سمات بعدة النوبية الحضارة تميزت

 على والزخارف أو النقوش الهندسي التشكيل في برزت فنون من صاحبها وما النوبية العمارة السما ت هذه أهم ومن

 الهندسية األشكال هذه ولكن لمسة جمالية، تضفي فنية أشكال أنها مجرد الخارج من إليها الناظر يظن قد والتي الجدران،

 .جمالًيا فًنا كونها إلى باإلضافة روحاني، بعد لها الزخرفية والنقوش

وتعتبر مصر والتى تعد النوبة إحدى مدنها، منطقة سياحية من الدرجة األولى لما تحوية من آثار على درجة كبيرة من 

 األهمية، حيث تنفرد بمجموعة من الخصائص التى تميزها عن غيرها من البالد.

 وتتمثل مشكلة البحث في:

ي بصياغة عصرية على عناصر التصميم الداخلى للمنشآت السياحية إلي أي مدي يمكن اإلستفادة من قيم التراث النوب -

 والتى تقام بدون تصميم يعبرعن مصر بهويتها المميزه.

بالرغم من تنوع الموروث العمراني والثقافي الشعبي في النوبة، إال أنه ال يتم اإلستفادة من هذا التنوع سياحًيا لكي تتحقق  -

 اإلستدامة.
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التراث والحضارة النوبية، وقلة الدراسات في صياغة وتنوع الطرز المعمارية الشعبية في النوبة، رغم قلة الوعي بمفهوم  -

 أهميتها ومدي تأثيرها واإلستفاده منها في إثراء العمارة والتصميم الدخلي الحديث والتوجيه للتنمية السياحية؟

 قبال بالفنادق خمس نجوم.والربط بينها وبين مجال التصميم الداخلي واألثاث لقاعات اإلست

 The Research Importance :أهميـة البحـث

إحياء هذه اإلبداعات الخاصة بقيم التراث النوبي ليصبح ممكناً المشاركة فى أعمال التصميم الداخلي واألثاث بمفهوم  -

إستقبال الفنادق فئة الخمس نجوم معاصر، وذلك بتبادل وجهات النظر حول أعمال تصميمية مختلفة للطابع النوبي لقاعات 

وتمثل مجموعة متنوعة بصياغة عصرية. كمكان للدراسة لكونها تضم أكثر فعاليات الفندق أهمية فيجب أن يتحقق فيها 

 عنصرى الجمال والمنفعة فى آن واحد.

يزة لمصر على مر العصور، اإلستفادة من قيم التراث النوبي للتأكيد والحفاظ علي تراثنا الشعبي بصياغة عصرية كسمة مم -

يعطى تميزاً فنياً فى األماكن السياحية، والتى يأتى السائحون  والذيوذلك للمحافظة عليه، وتعظيم أثره على الهوية المصرية. 

إليها لرؤيتها ودراستها. واإلسستفاده منه بصيغة معاصرة فى التصميم الداخلى لقاعات اإلستقبال في المنشآت السياحية كسمة 

 ميزة لمصر على مر العصور، وتوظيف هذا التنوع سياحًيا بصوره تحقق اإلستدامة.م

زيادة الوعي التصميمي من حيث اإلستلهام من التراث الشعبى النوبى فى إبتكار مجموعة جديدة من التصميمات الخاصة  -

مية المعاصرة والحديثة، حيث إن مفهوم بالتصميم الداخلي واألثاث ذو الطراز النوبي المصري ومتالئمة مع اإلتجاهات العال

التراث مفهوم واسع بشتى نواحيه وإرتبط بعدة مجاالت، ومن ضمن هذه المجاالت مجال التصميم الداخلي واألثاث، حيث 

يتم توضيف محتوياته في مجال التصميم، وهذا ما يسمى بإستلهام الفكرة التصميمية في مجال التصميم الداخلي واألثاث، 

تصميمات تحمل الكثير من المعاني التي تجذب المصمم للنهضة بتصميمات ناجحة تحقق وتناشد بإستخدام التراث وهذه ال

 كوسيلة.

 Research Objectives The هي: األهداف الرئيسية للبحث  أهداف البحث:

فلسفة ومضمون وشكل ووظيفة رصد وتحليل للمفردات التراثية والعناصر المعمارية لعناصر التراث النوبي بما يحتويه من  -

وتوظيف ما يصلح منها بصياغة عصرية لمشروعات العمارة الداخلية السياحية المعاصرة بصوره تحقق اإلستدامة، حتى 

 تتميز بخصائص وسمات مصرية واضحة.

من التصميمات توظيف تنوع الموروث الشعبي في النوبة واإلستفاده من القيم التراثية بمفهوم معاصر فى إعداد مجموعة  -

ذو الطراز المصرى النوبي ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة والحديثة، فى التصميم الداخلى لقاعات اإلستقبال في 

 المنشآت السياحية كسمة مميزة لمصر على مر العصور والتى تقام بدون تصميم يعبرعن مصر بهويتها المميزه.

لمناهج الدراسية لطلبة كليات الفنون التطبيقية لإلستفادة منها في إثراء التصميمات دراسة التراث النوبي في مقررات ا -

 الداخلية المستمدة من التراث النوبي، بزخارفها ورموزها الفنية المميزة.

   The Research Hypotheses :فرضية البحث

يعد التراث الشعبي النوبي جزًءا أصيالً من مكونات الهوية المصرية وامتداًدا للحضارة المصرية القديمة، وظل طراز  -

التراث المعماري الشعبي النوبي مع إختالف الزمان والمكان إنعكاًسا صادًقا للبيئة الحضارية وهي نتاج تفاعل كثير من 

، كان لها أثراً علي الطابع المعماري وصياغه الطرز المعمارية الشعبية النوبية مما العوامل الدينية واإلجتماعية والثقافية

جعل للتراث أهمية للدارسين والباحثين، لذلك من الضروري معرفة التراث النوبي ليتم اإلستفادة من القيم التراثية للطابع 
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نا في صورة وعالقات جديدة من أجل أن نجعله معاصر النوبي والعمارة النوبية بمفهوم معاصر وتفعيله من أجل أن تعيده إلي

 لنا. وإبتكار تصميمات جديده من حيث اإلستلهام والتجريد.

بالرغم من تنوع الموروث الثقافي والعمراني الشعبي في النوبة، إال أنه ال يتم توظيف هذا التنوع سياحًيا بصوره تحقق  -

رز المعمارية الشعبية في النوبة رغم أهميتها التاريخية والثقافية ومدي اإلستدامة، وقلة الدراسات في تنوع وصياغة الط

يجب اإلستفادة من القيم التراثية للطراز  السياحية لهذاتأثيرها واإلستفاده منها في إثراء العمارة الحديثة والتوجيه للتنمية 

 النوبي بصياغة عصرية على عناصر التصميم الداخلى للمنشآت السياحية والتى تقام بدون تصميم يعبرعن مصر.

 Research Of Methodology :البحثمنهج 

لدراسة مفهوم التراث والحضارة والبيئة وأساسيات الطابع النوبي، وما هو متطلب من  يتبع البحث منهج إستقرائى مسحى:

 المنشآت السياحية، فى ضوء المحددات الوظيفية لطبيعة الجزئية المختارة فى المنشأه السياحية.

ر والحفاظ عليها بشكل لوصف وتحليل "القيم التراثي النوبي" محل البحث بفهوم معاص يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلي:

خاص في ضوء التنميه السياحيه، وهي التراث المعماري النوبي والزخارف واأللوان والتهوية، ومن خالل الدراسات 

الوصفٌية والتحليلٌيٌة لقاعات اإلستقبال بالمنشآت السياحية فئة الخمس نجوم، وبعض التصميمات وفًقا لتصميمات مستلهمة من 

 الداخلي، وكذلك فى بناء "إجراءات" البحث من إستبيانات. ال التصميممجالطابع النوبي في 

للتأكد من فرضية البحث من خالل خالل الدراسات التطبيقٌيٌة المتخذة من النتائج البحثية، وتطبيق  كما يتبع المنهج التجريبى:

اإلستقبال للمنشآت السياحية، وتقييم القيم التراثية للطابع النوبي بمفهوم معاصر على عناصر التصميم الداخلي لقاعات 

 التصميمات والنماذج المقترحة من قبل الباحث، ومن خالل الدراسات التطبيٌقيٌة المتخذة من النتائج البحثية، وكذلك

 اإلستبيان المصمم من قبل الباحث.

صرية على قاعات اإلستقبال لتطبيق ما سوف تعطيه الدراسة للقيم التراثية للطابع الوبي بصياغة ع والمنهج التطبيقي:

 وتطبيق نموذج مقترح بإسكال حقيقي.بالفنادق فئة الخمس نجوم، 

  The Research Limitation البحث:حدود 

 إلثبات فرضية البحث وتحقيق أهدافه، يتحدد البحث فى دراسة:

بصياغة عصرية لمشروعات  عناصر التراث النوبي بما يحتويه من فلسفة ومضمون وشكل ووظيفة وتوظيف ما يصلح منها -

العمارة الداخلية السياحية المعاصرة بصوره تحقق اإلستدامه، حتى تتميز بخصائص وسمات مصرية واضحة فيما أصبح 

 ضرورة ملحة في العمارة الداخلية للمشروعات الكبرى وخاصة السياحة.

بمفهوم معاصر فى إعداد مجموعة من التصميمات توظيف تنوع الموروث الشعبي في النوبة واإلسستفاده من القيم التراثية  -

ذو التراث المصرى النوبي ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة فى التصميم الداخلى لقاعات اإلستقبال في المنشآت 

 السياحية كسمة مميزة لمصر على مر العصور والتى تقام بدون تصميم يعبرعن مصر بهويتها.

م( في قلة الوعي ونسيان التراث النوبي، والحفاظ عليها هو حفاظ على ۰٢٢۰الفترة الحالية ) وهي تخاطب حدود زمانية:

 الهوية، خاصة وأن السنوات األخيرة حملت مخاطر إجتياح العولمة الثقافية لهويات الشعوب.

عة من التصميمات ذو )النوبة( وتعتمد على اإلسستفاده من القيم التراثية بمفهوم معاصر فى إعداد مجمو حدود مكانية:

 الطراز المصرى النوبي ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة والحديثة. واإلستفاده منها في إثراء العماره الحديثه.
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 إجراءات البحث:

والنموذج المقترح، والتحقق من مدي جدوي اإلستفادة من قيم التراث النوبي  اتلتحكيم التصميم إستبيانانقام الباحث بإعداد 

واإلبداعات الخاصة به بمفهوم معاصر، فى أعمال التصميم الداخلي لقاعات إستقبال الفنادق فئة الخمس نجوم، والحصول 

 :كالآلتيعلى إجابات مقبولة. 

أعضاء هيئة التدريس بقسم التصميم الداخلى واألثاث بكلية الفنون إستبيان لمعرفة آراء المتخصصين ويقصد بهم السادة  -

أكتوبر والمعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس،،،  6التطبيقية جامعة حلوان وجامعة دمياط  وجامعة بنها وجامعة 

 ( أسئلة.6ويتكون اإلستبيان من جدول يحتوى على )

 ( أسئلة.5طبيقية، ويتكون اإلستبيان من جدول يحتوى على )إستبيان آخر موجه لطلبة الفنون الت -

 عينة البحث:

 دكتور(. 30عينة من متخصصى التصميم الداخلى واألثاث من السيدات والرجال وعددهم ) -

 طالب(. 100عينة من طلبة التصميم الداخلى واألثاث وعددهم ) -

 محاور البحث:

الدراسة وإلثبات فرضيتها من خالل المنهجية المقترحة، يتضمن البحث المحاور لتحقيق هدف البحث واإلجابة على تساؤالت 

 التالية:

"القيم التراثية للطابع النوبي" واإلستفادة منها بصياغة عصرية على عناصر التصميم الداخلى لقاعات أوالً: اإلطار النظرى: 

يم الداخلي واألثاث، ألنه بالرغم من تنوع الموروث الثقافي اإلستقبال للمنشآت السياحية وكيفية الربط بينها وبين مجال التصم

والعمراني الشعبي في النوبه، إال أنه ال يتم توظيف هذا التنوع سياحًيا بصوره تحقق اإلستدامه، واإلستفاده منها في إثراء 

 العماره الحديثه والتوجيه للتنميه السياحية. 

ماذج تصميمية لقاعات اإلستقبال بفنادق فئة الخمس نجوم بصياغة عصرية للطابع يشمل على تقديم ن ثانياً: اإلطار التجريبى:

النوبي. والمقدمة من قبل الباحث "بالكمبيوتر". لزيادة الوعي التصميمي وتحقيق مصطلح التراث المصري داخل كل تصميم 

 في مجال التصميم الداخلي.

  مصطلحات البحث: 

 اإلستدامة والتنمية المستدامة( -البيئة -خصائص التراث -الشعبي والمعماريالتراث والتراث  -)الهوية والحضارة

 مفهوم الهوية:

 الهوية هي إدراك الفرد أو الجماعة لذاتها، وهي نتاج للوعي بالذات، وبأننا كأفراد ومجتمع نمتلك صفات واضحة 

ختالف خارجها ويحظى األفراد بهويات مختلفة تميزنا عن غيرنا. والهوية هي عبارة عن تأكيد للتماثل داخل الجماعة واإل 

  ]6ص/17[ومتعددة، بعضها إختياري مثل العقيدة وبعضها مفروض مثل الساللة أو الجنس.

 مفهوم الحضارة:

الحضارة نظام إجتماعي يعين اإلنسان على الزيادة من إنتاجه وهي تبدأ حيث ينتهي اإلضطراب والقلق، ألنه إذا ما أمن 

الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء، وبعدئذ ال تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه اإلنسان من 

 . ]2ص /28 [للمضي في طريقه إلى فهم الحياة.

 فالحضارة هي كل ما ينتجه اإلنسان من فنون وعلوم وآداب وفلسفة وصناعات وقوانين مع حسن إدارتها والقدرة على



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

87 

اإلستفادة منها، فهي حصيلة الجهد اإليجابي الذي يقدمه اإلنسان لنفسه ولمجتمعه وبيئته والبشرية جميًعا في كل النواحي 

   ]107ص /36[الحياتية، كما يمكن النظر إليها على أنها الرقي في كل من الجوانب الثقافية والمدنية. 

 تعريف التراث: 

لف وهذا التوريث ال يقتصر على اللغة والفكر واألدب فقط وإنما يعم ليشمل جميع التراث يعني توريث حضارات السلف للخ

النواحي المادية والوجدانية للمجتمع من فكر وفلسفة ودين وعلم وفن وعمران باإلضافة إلى الدور المؤكد للتراث الحضاري 

إلجتماعية واإلقتصادية والسياسية بكل فروعه وروافده في التعبير عن مدى التطور الحضاري للمجتمع من النواحي ا

 .]1ص/3[والعمرانية. 

والتراث هو كل ما هو حاضر فنًيا أو معناً من الماضي البعيد أو القريب وهذا التعريف عام فهو يشمل التراث المعنوي من 

ينتمي الماى البعيد فكر وسلوك، والتراث المادي كاآلثار وغيرها كما يربط الماضي بالحاضر مباشرة فليس التراث هو ما 

وحسب، بل هو أيضاً ما ينتمي إلي الماضي القريب، والماضي القريب متصل بالحاضر، والحاضر مجاله ضيق فهو نقطة 

، ويعد "التراث مرآه الشعوب يعكس أفكارها وتاريخها ونشاطاتها الفنية والصناعية ]45ص/8[ إتصال الماضي بالمستقبل.

، مما جعل التراث "أهمية ]82ص/53[تي يتجلي فيها اإلبداع بالصور والشعر والنثر والغناء".والزراعية وحتي العاطفية، وال

 .]85ص /38[للدارسين والباحثين ألنه يوضح حياة اآلباء و األجداد في مجال الصناعات المختلفة المستخدمة في الحياة اليومية".

 التراث الشعبي:

الشعوب والعناصر الثقافية التي يبتكرها الفنان الشعبي والتي يتأثر بها من  التراث الشعبي هو القوام الذي ينتج من فكر

جماعة ألخري، فالعناصر الثقافية التي تتكون في الفنون الشعبية هي الخبرات والمهارات التي يحصل عليها الفنان الشعبي 

 ]54،ص/55 [بجميع الوسائل والمصادر كالمحاكاة والتجربة الشخصية وتلقائية الرؤية.

فلم تعد األمم المتحضرة تنظر تراثها وموروثها من الفنون التقليدية والشعبية على أنها مجرد فنون جميلة )تشكيلية( ال قيمة 

نفعية وظيفية لها بل أدركت هذا الموروث الفني و الثقافي يمثل اإلبداع الجمعي للشعوب الدال على هويتها وثقافتها بل هو 

ي عصور ازدهارها، بما تشمله من قيم المعتقدات والعادات والتقاليد واألخالق والمعاني اإلنسانية، وعاء رسالتها الحضارية ف

كما أن لها حضورها وتأثيرها القوي على الذوق العام أكثر من فنون من ثم فإن الحفاظ عليها هو حفاظ على الهوية، خاصة 

 ]5ص/52 [العولمة الثقافية لهويات الشعوب.وأن السنوات األخيرة من القرن الماضي حملت مخاطر إجتياح 

 التراث المعماري:

يری كثير من المعمارين المعاصرين أن النظر إلى عمائر األمس ال يغني وال يفيد شيناً لعمارة اليوم والغد بحجة المتغيرات 

تكنولوجيا حديثة للبناء، التي طرأت على مجتمع اليوم من تطور في وسائل المعيشة واإلنتقال وما صاحب ذلك من ظهور 

حيث أصبحت المتطلبات الحياتية للمجتمع مختلفة كل اإلختالف عن مثيالتها في الماضي، ويرى بعض معماري اليوم أن 

 ]216ص/6 [النظرة إلى الماضي في تضييع الوقت وعودة إلى التخلف والتقهقر وعدم مسايرة العصر.

التدهور بما يشمله من مجموعة من المباني ذات األنشطة المتعددة تمثل ثروة قومية شهد التراث الثقافي المعماري حالة من 

وواجهة حضرية لمصر، حيث إنها تشكل صروًحا متعددة تساهم في تشكيل الخلفية الثقافية، والحضارية التي نفتخر بها 

 . ]22ص /35 [من األهمية. جميًعا، ومن هنا فإن الحفاظ علي تلك الثروة وإطالة عمرها يجب أن ياخذ قدر كبير

 خصائص التراث: يمكن التعرف على مفهوم التراث من خالل مجموعة من خصائصه العامه:

 الحركية وعدم اإلنقطاع بمعنى أن التراث ينبغي أن يتواصل عبر الزمن.  -۱

 صدق التراث في التعبير عن القيم البيئة التي نشأ فيها والحضارة التي أفرزتها. -٢

 إنتماء التراث بمضمون الحضارة والثقافة إنتماء جوهر ال إنتماء زمان. ضرورة -۳
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 التواتر الزمني للتراث، يعني تناقل التراث من جيل آلخر، باإلضافة الطبيعية. -٤

 التراث يغلب عليه صفة القدم وجذوره ضاربة في حضارة وثقافة األمة. -۵

 قيم حضارية عالية المعنى. التراث وقيم التراث وبنيته التكوينية تستمد من -٦

 ]3،4ص/13 [التراث يحمل في جيناته العادات والتقاليد والقيم السائدة ألمة ما. -۷

 مفهوم البيئة:

البيئة هي الكل المحيط بالجزء داخلًيا وخارجًيا وتشمل كل ما تحتويه من ماء وهواء وأشجار وأرض وإنسان ويمكن وضع 

 .]20ص/47[يئة = األرض + المناخ + إنسان. مفهوم البيئة في صورة معادلة: الب

تهدف إلى التطوير الذي يراعي الرفاهية وزيادة فسحة اإلمكانيات لألجيال القادمة والتي ستمكنهم من اإلستفادة  اإلستدامة:

 بموارد البيئة وقيم الطبيعة التي نستغلها اآلن.

عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي إحتياجات  تعريف التنمية المستدامة:

الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها، ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب 

 العدل اإلجتماعي.عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة و

ضمان حصول البشر على فرص التنمية دون التغاضي عن األجيال المقبلة وهذا يعني ضرورة مفهوم التنمية المستدامة: 

األخذ بمبدأ التضامن بين األجيال عند رسم السياسات التنموية وهو ما يحتم بالتالي عدم المساس بالتنمية في مفهومها الشامل، 

  ]35، 34ص/9 [ما يجعلها تساهم في ديمومة التنمية.من خالل المؤسسات ب

 أوالً: اإلطار النظرى:

 عالقة البيئة بالطابع والتراث: -١

توجد عالقة مباشرة بين البيئة والطابع فهو صفتها الشكلية الطبيعية السائدة في المكان والتي قد تدعم الصورة البصرية 

 مباشرة فتتعلق بما تطرحه البيئة من متطليات كالمناخ والطبوغرافيا واإلمكانات.العمرانية، أما العالقة الغير للمستقرة 

 أي التلقائية بال إفتعال فهو نتاج مباشر للسمات التلقائية لمباني. -السجية التي فطر عليها اإلنسان وكلمة طابع تعني"

ة إلى تأكيد الطابع في فنوننا المعاصرة إنما هو كل مركب شديد التعقد يعكس بصدق مالمح البيئة والمجتمع والدعو الطابع:

 ]19-18ص/49[يمليها منطق التاريخ وعبقرية المكان. 

العمارة التي تفى بإحتياجات ومتطلبات اإلنسان والتي تعبر عن الماضى والحاضر والمستقبل  العمارة ذات الطابع البيئی هی:

ويتم ذلك عن طريق الحلول الذاتية للمجتمعات في الدول النامية، وتختلف لغة العمارة الريفية عن لغة العمارة الشعبية وكونها 

 ها ضمنياً إلنتاج العمل التصميمي والتنفيذي.غنية في التنوع ويحصل عليها بتطبيق قواعد مشتركة متفق علي

ومن أشهر أمثلتها عمارة القرية المصرية والتي تدهورت اآلن وأصبحت التتناسب مع قاطنيها وروتينهم المرتبط بالعمل 

": "لعل والضيافة والترفيه وكنتيجة مباشرة لضياع تراثنا، "فان مدننا وقرانا أصبحت تزيد قبحاً"، وكما قال "دانتي إليجری

 . ]47ص/41[مانطلق عليه أنه حديث هو فحسب ماال يستحق أن يبقى حتى يصبح قديًما".

 أهمية الحفاظ على التراث: -١-١

إن اإلرتباط بالتراث وتحليله ودراسة مكوناته شيء ال بد منه وخاصة عندما يتعلق األمر بتراث مثل تراثنا المصري الغني 

المتميز فهو جزء منا إستخلصنا مفرداته من ماضينا، فال يعقل أن تقتصر نظرتنا إليه على أنه جزء من التاريخ قد عفا عليه 

 ينال منا في أغلب األحوال إال إهتمام أكاديمي يقتصر على بعض الجوانب النظرية الزمن وأفكار تنتمي إلى الماضي وال

كحقبة منفصلة قد مضي عليها الزمن بكل ما فيها وما تحتويها من أفكار ومعتقدات وفنون خصوًصا في وقت نعاني فيه من 
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ن تعيده الينا في صورة جديدة وبعالقات أخطار على الهوية المحلية مما يستوجب اإلهتمام بهذا التراث وتفعيله من أجل أ

  ] 2ص /39[جديدة من أجل أن نجعله معاصر لنا.

 ي:لمصرالشعبي اث الترا -۲-١

 وذلك فهو يهتملمباشر النقل المطابقه أو اعلى ئمه بصرية قاته قعیوالكن ؛ وقعيواعن:"فن رة عباعرف بأنه 

في مصر له مذاق خاص به وذلك نظراً لما إحتواه من زخم حضاري  فالتراث الشعبيلجزئیة". ابالتفاصیل يهتم ال ت وبالكلیا

متعدد نتج عنه تأثر مصر بالعديد من الحضارات الهامة التي مرت عليها، كما أن شخصية اإلنسان المصري صاحب الثقافة 

كل عناصر اإلرث القومي  المتراكمة ساعدت علي تكوين تركيبة خاصة من الثقافه كونت تراثاً تقافياً فريداً من نوعه أثر علي

  ] 9ص/15[المصري وصنع التراث الشعبي المميز.

 التراث النوبي: -۲

حتلت النوبة مكانة خاصة فى حياة مصر والمصريين قديماً وحديثاً، حيث تنعم بالعديد من المزايا في عمارتها والزخارف إ

تضم كنوزاً ثقافية وحضارية تشهد على ما وصلت إليه النوبية وتنوع األلوان فيها وموقعها وقربها من النيل، وما تزال 

الحضارة المصرية قديماً مما يعرفة العالم كله، وما أنجزته هذه الحضارة حديثاً، ويعبر التراث الشعبي النوبي عن األصالة 

ويتميز بزخارفه المصرية القديمة والبساطة في التصميم وجذب العين، حيث أنه يؤثر في لفت اإلنتباه والتأثير البصري، 

وبألوانه الزاهية التي تحمل الكثير من النقوش واألشكال الزاهيه والنحت والتي في استخدامها غرض مفهوم وواضح حيث 

يمثل التراث النوبي، جزءاً أصيالً من مكونات الهوية المصرية وإمتداداً للحضارة المصرية تعبر عن التكييف مع المناخ، و

تراث الذي يغتني بالحضارة النوبية، بما تحويه من فنون وموسيقى وعمارة وتقاليد، يتعّرض، حسب القديمة، إال أن هذا ال

  ] 77ص/16[آراء متخصصين، إلى ظلم كبير؛ نظرا إلهماله على مدار عقود طويلة. 

وهي تنتج عن ظل طراز التراث المعماري الشعبي النوبي مع إختالف الزمان والمكان إنعكاساً صادقاً للبيئه الحضاريه 

تفاعل كثير من العوامل الدينية واإلجتماعية والثقافية، وكان لها أثراً علي الطابع المعماري وصياغه الطرز المعمارية 

الشعبية النوبية، والتراث الشعبي النوبي جزءاً أصيالً من مكونات الهويه المصرية وإمتداداً للحضار المصرية القديمة، وقد 

ية تراكمات وخبرات وتبادالت مع مفردات وأساليب حياه المصريين علي طول ضفاف النيل، وفيما شهدت الحضاره النوب

  ] 296ص/19 [يعبر عن تداخل الثقافات المصرية وخاصة داخل المجتمع النوبي.

 النوبي:لشعبي اث الترافي ة لمؤثرالنظم ا -١-۲

 هناك أنواع مختلفة من النظم البيئية:

وتشتمل الموقع  )البيئة الطبيعية أو الفيزيقية(:الموقع الجغرافي  -أ

بكل ما تحتويه البيئة من خضرة وعواء وماء كما تختص تلك البيئة 

بالمسكن ذاته والخدمات الملحقة به كمكان تسكن فيه األسرة وتمارس 

فيه أنشتطها كما أن هذه البيئة الفيزقية تشتمل علي المجاورة أو الجيرة 

 والمجتمع المحلي.

بالد النوبة في التاريخ بالد الكوش النوبة عرفت ع بالد النوبة: موق

العليا، وبالد الواوات النوبة السفلي، وقد أجمع العلماء والكتاب على 

أن النوبة مشتقة من كلمة )نب( ومعناه باللغتين النوبية والمصرية 

، وبالد النوبة في الحدود المصرية هي  ]111ص /29[القديمة )الذهب(. 
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، ويمر نهر النيل ]180ص /48 [كيلومتر. ۰۳۰الجزء الجنوبي من محافظة أسوان بين الخزان والسدان، ويبلغ طولها أكثر من 

 بين قري النوبة الموزعة علي شاطئيها ويمكن تقسيم النوبة إلي قسمين:

  بالنوبة السفلي.هو جزء من أراضي اإلقليم المصري ويمتد من وادي حلفا إلي أسوان وتعرف  القسم الشمالي:

شماالً، فالنوبة  22يمتد من وادي حلفا إلي بلدة الدبة قبل الخرطوم وتعرف بالنوبة العليا وهي تسير مع خط  القسم الجنوبي:

  ]10 /30 [العليا تقع في السودان أما النوبة السفلي تقع في مصر.

من بالدهم القديمة وذلك لبناء السد  1964هي تلك األرض التي أنشأتها الدولة لتهجير النوبيين إليها سنة  النوبة الجديدة:

طول  علىكم متراً شمال مدينة أسوان وتمتد  ۵۰بعد  وعلىالعالي، وتقع النوبة الجديدة في مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان 

 . ]2-1ص /23 [المنطقة شمال وشرق مدينة كوم إمبو في شكل يقارب نصف الدائرة.

 تتمثل في العالقات المتبادلة بين الناس من خالل األسرة والمجتمع ككل.البيئة اإلجتماعية:  -ب

  والترابط.تتضمن عادات الشعوب بصفة عامة، وتتضمن األخالقيات وروح المودة البيئة الروحية:  -ت

المناخ هو إحدي العناصر األساسية المكونة للبيئة ويشترك في إعطاء َصورة مميزة للعمران يمتد أثره طبيعة المناخ:  -ث

 ]20ص/47 [في التركيب الداخلي للقري والمدن وكذلك بناء المساكن، وله دوراً أساسياً علي الطاقة اإلنتاجية لإلنسان.

 ت محدده له ميزها.خاماء ولبنامن ا بعينهااً طنماأيط لبسنوبي الن انساعلي اإل ضتفر: النظم االقتصاديه -ج

 العمارة النوبية: -۳

 تميزت العمارة النوبية عن غيرها من أنواع الفنون المعمارية األخري، كما آثرت إعجاب الكثير من اللذين

بنيت جميعها من أبسط خامات البيئة الطبيعية وهو عملوا في النوبة قبل أن تغرق مياه بحيرة ناصر كل القري فيها، فقد 

طمي النيل كما برزت جهوده المؤثرة في إيجاد مستلزماته وإحتياجاته فعبر عنها في صورة رموز تلخص فكر اإلنسان 

 ] 65ص /2 [.النوبي وعقيدته نحو التغلب علي قسوة الطبيعة ولحمايته من شرور أعدائه

الغنيه باألشكال الهندسية واإلشارات ذات الدالالت الرمزية فاإلشارة لها وظيفة، ولكنها  العمارة النوبية إحدي المجاالت

تتحول لرمز عندما تذكرنا بالفنون النوبية ويمكن أن تصبح بذاتها رمزاً له دالالت علي منتج ثقافي، كما تفعل المنازل النوبية 

ساس بها في عدة عناصر مركبة مثل جمال الخطوط واأللوان حين النظر إليها تفكرنا ببالد النوبة القديمة ويمكن اإلح

والتكوين، والفضاء المعماري الذي يصحبه سمو الفكر وسالمة الذوق، وإرتباط الجمال في العمارة النوبية ليس بمعالجة 

بما يضفيه البناء علي  الواجهات الفنية  بل إمتد إلي الشعور الداخلي لإلنسان بالراحه المناخية واألمن والطمأنينة األخالقية

ساكنيه، ويتداخل الجمال مع الراحه الجسدية التي يوفرها البناء المتميز الحامي من الحر والبرد، فاإلنسان يبني معاني الصور 

 ] 3ص/14 [.والرموز التي يراها بناء علي قدرته البصرية في سياق خلفيته الثقافية واإلجتماعية

يعتمد على ي  لذاتقسیمه ء، ولبناافي تصمیم ء أو لبنااد افي مواء سوتميز بخصائص فريده رة صديقة البيئه، حيث تي عماوه

، وتتميز العمارة النوبية برسومها التي تحمل طابعاً أسطورياً النيل وبعضها ] 254ص/18 [ءة الطبيعيةإلضاح والرياإتجاهات ا

حب متوارث كالنخيل، كما تتميز أيضاً بظاهرة اإلحتفاء بالحياة ويرمز له برسوم الزرع والعمل المنظم باألشكال الهندسية 

 ] 7ص/15 [كالدوائر والمثلثات والنجوم واألهلة. 

نهضة عظيمة في النصف األول من القرن العشرين، وكانت أشكال العمارة النوبية نتاجاً  كما خاض فن العمارة النوبية

 ] 110ص  /22[  إلعتبارات التصميم كالطبوغرافية والمناخ وكذلك ظروف الناس اإلقتصادية وتركيبهم اإلجتماعية في النوبة.

لمعمارية  وزخارفها ورموزها الحضارية الفنية العماره كتاب مفتوح تكتب عليها شعوبها حضارتها من خالل تصميماتها ا

والجماليه آخذه من عقائدها وموروثاتها الحضارية، فلكل رمز قصة وحكاية ولكل حكاية معني ولكل معني رمز، وعليه نجد 

 .] 94ص  /24 [اإلختالفات األساسية في أصول الرموز والزخارف التي تعبر عن ذلك الحضارات.
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 صميمي للتراث النوبي":"سمات الفكر الت -١-۳

 –أهم مبادئ الفكر التصميمي للتراث النوبي "الوظيفية

 والبيئية"، مما أكسبه تميزه وأصالته. –والثقافية –والشكلية

 السمات الوظيفية للفكر التصميمي للتراث النوبى: -أ

البد أن يثير التصميم لدى الفرد مجموعة من اإلنطباعات 

والمبادئ األساسية للنظرية المرتبطة بوظيفته النفعية، 

الوظيفية القائمة "الشكل يتبع الوظيفة" كمبدأ عام، وهو ما 

 تعتمد عليه المنفعة الوظيفية للتراث النوبي.

 السمات الشكلية للفكر التصميمي للتراث النوبى: -ب

ا هو إال وعاء يستوعب الوظيفة هو ذلك الكيان الذي تدركه حواسنا ويعبر عن "المضمون تعبيراً صادقاً"، فالشكل الخارجي م

وشكل جانباً رمزياً ويحمل دالالت معنوية تنبع من فكر المجتمع وبيئته، و تعد الجوانب الشكلية في التراث النوبي أهم جوانب 

 ] 24ص  /31 [العملية التصميمية

 السمات الثقافية للفكر التصميمي للتراث النوبى: -جـ

صياغة الفن النوبى، فهو فن ليس باإلرتجالى أو العفوى وليس فقط من صنع الجماعة  األبعاد التاريخية لعبت دورها فى

الشعبية فى حقبة ما، بل هو يظهر بشكل تراكمى متفاعالً مع معطيات األبعاد التاريخية للحضارات السابقة والقيم الثقافية 

ميز بها المجتمع النوبي إجتماعياً وروحياً وفكرياً، كما السائدة والمتوارثة فى المجتمع. والثقافة النوبية تشكل السمات التي يت

 ] 12ص /4 [أنها محاطة بالعديد من القيم والعادات والتقاليد.

 المؤثرات الحضارية في العماره النوبية: -۳-۲

 أثر الحضاره المصرية القديمة علي العمارة النوبية:

بطرز تعتبر العماره الشعبية التي يقيمها أهالي النوبة أكثر شبهاً 

البناء باألحجار التي إستحدثت في عصر المصري القديم، كما تأثر 

الفنان النوبي في األسلوب الفني من حيث عنصر التكرار ومعالجه 

المنظور والجمع بين األشكال التعبيرية واللغة المكتوبة. وبشكل 

النوبى بالفن المصرى القديم فى أسلوبة الفنى فى عام تأثر الفن 

الرسومات حيث إستخدم الفنان النوبى اللون األزرق واألخضر 

الغامق واألصفر وكلها ألوان مستخدمة فى المعابد الفرعونية التى 

 تحيط بالنوبة من كل جهة. وهذا ناتج من أن كالً الحضارتين قد استلهمتا ألوانها من البيئة الطبيعية.

 األثر المسيحي علي العماره النوبية:

أثرت الفترة المسيحية التي مرت بالنوبة علي الزخارف النوبية وظهر ذلك في كثره إستعمال النجمة المكونه من مثلثين 

 متقاطعين والقرون والمحار وأصداف البحر في النوبة.

 األثر اإلسالمي في العماره النوبية:

ة أثره الواضح في مظاهر الحياة بها والذي أثر بدوره في الفن النوبي، فتم التزاوج بين الروح لدخول االسالم في بالد النوب 

اإلسالميه والفن المسيحي، فقد أدي ذلك إلي رسوخ فكره الهالل كبديل للصليب، فلم يتعارض الهالل مع النجمه النوبيه وكانا 

س واألعمده اإلسالمية، ونجد أثر الطراز اإلسالمي علي العماره منافسين للصليب، ولقد إختلطت هذه النجمه والهالل باألقوا
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)شكل۵( 
مسقط افقي 
وقطاعات 

رأسية توضح 
العمارة 
النوبية 

والمنازل 
 القديمة 

النوبية من خالل قباب المنازل ونوافذها التي تشبه إلي حد بعيد نوافذ المساجد التي صنعت حلياتها من الجص المفرغ، ولقد 

ابع اإلسالمي دون أن يحاكيه استخدم النوبيون قوالب اللبن لملىء الفراغات النوافذ بشكل زخرفي يتسم بطابع قريب من الط

 ] 42ص  /20 [تماماً.

                                                       

 

  البيوت النوبية: -٤

رغم ما آلثار النوبة من أهمية، خاصه معبد أبو سمبل، إال أن البيوت النوبيه الجميلة علي إمتداد ضفتي النيل كانت بالنسبه 

للكثيرين هي اإلكتشاف الحقيقي، كانت هذه البيوت مفاجأه وكشفاً، وكانت المنازل جيدة التصميم رحبه المساحة، مريحه، 

ت وزينت بتفاصيل ثم تنفيذها بقوالب الطوب، وكانت أشكال العمارة النوبية نتاجاً لعده بنيت بالحجر أو الطين اللبن، وطلي

عوامل، ندرك أن هناك إعتبارات أساسيه في التصميم كالطبوغرافية، والمناخ، وكذلك ظروف الناس اإلقتصادية وتركيبتهم 

الثالثينات، عندما شيدت تلك البيوت، ليقوم الناس اإلجتماعية، ففي النوبة الجنوبية، ظلت هناك أرض كافيه في العشرينيات و

بزراعه البلح، كما كانو يفعلون في الماضي، كان مازال هناك علي ضفاف النيل األكثر إرتفاعاً هضاب واسعة إلي الدرجة 

وفي نفس اإلتجاه التي مكنت الفاديجا من بناء وإعاده بناء بيوتهم، مستخدمين نفس التخطيط المنازل المتوارثه األكثر قدماً، 

 ]122-109ص  /22 [الشرقي الغربي القديم، حيث تواجه مقدمه المنزل نهر النيل دائما، كانت المنطقه في حاله إقتصادية جيدة. 

يتميز البيت النوبي بأثاث وزينة تميزه عن أي بيت آخر، كل هذه األشياء أعطت للتراث النوبي طابع خاص ينبغي توجيه 

علية، حيث إن منازل محدودي الدخل تسقف بالجريد أو سيقان الذرة "أما أسقف الميسورين من األهالي  والنظر إليه للحفاظ

فمقامة من اللبن الذي يثبت علي عوارض خشبية، وهناك نوع من األسقف المقامة علي شكل قباب من اللبن نراها منتشرة 

، والمنزل النوبي هو منزل يندرج   ]175 -147ص /10 [لبراميل.في الجزء الشمالي من النوبة، وكذلك القباب التي تشبة أنصاف ا

تحت مسمى العمارة العضوية واستطاع الفنان النوبي معالجة اخئالف مستويات السطح بعمل درجاث وسلم متغير في 

  ]929/ ص  19 [اتجاهاته حسب الغرض للوصول إلى المداخل والغرف وهي فكرة مستمده من المصاطب المصرية القديمة.

وهناك طرازان رئيسيان من البيوت شائعان في النوبة المصرية أحدهما البيت المكعب الشكل المبني بالطوب اللبن بسقف 

غرب وهو الشكل النمطي للمنطقة الجنوبية )طراز أ(. أما الطراز الثاني )طراز ب(، فقد وجد  –مسطح ويمتد بإتجاه شرق

ت النماذج من قري دهمت وكالبشه وأبو هور، وكانت سقوف الغرف الرئيسيه في المستوطنات، الشماليه الكنوزيه، وأخذ

  ]113ص  /22 [بها إما مقباه أو مسطحه، ويقع المدخل الرئيسي عاده في الجدار الجنوبي عمودياً في إتجاه النيل.
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 وصف البيت النوبى: -١-٤

 مركبه مثل جمال الخطوط واأللوان والتكوين،يمكن اإلحساس حين النظر إلي المنازل النوبية بها في عدة عناصر 

والفضاء المعماري الذي يصحبه سمو الفكر وسالمة الذوق، ويتداخل الجمال مع الراحه الجسدية التي يوفرها البناء المتميز 

ته الثقافيه الحامي من الحر والبرد، فاإلنسان يبني معاني الصور والرموز التي يراها بناء علي قدرته البصريه في سياق خلفي

واإلجتماعيه الخاصة، وإرتباط الجمال في العمارة النوبية ليس بمعالجة الواجهات الفنية والتزويقيه بل إمتد إلي الشعور 

 ]6ص /14 [الداخلي لإلنسان بالراحة المناخية واألمن والطمأنينة األخالقيه بما يضفيه البناء علي ساكنيه.

ل النوبي الحديث ويقول "إن واجهته ذات الزخرف الرائع تحيط بالمدخل الرئيس، م( المنز٤۱۹۸ويصف )وليامز ي آدمز، 

وتفتح مباشرة إلى داخل فناء البيت، وُينقش السطح الطيني المنبسط للواجهة بأنماط هندسية مفصلة في نحٍت نافر خفيف، 

كرم وحسن الضيافة، كما نجد الرسوم وُتضفي أطباق الصيني المغروسة في الرسوم طابعاً زخرفياً ضافًيا، والتي ترمز لل

 ]40ص /24 [متعددة األلوان ربما ُتدِثر حائط البيت األمامي برمته. 

تمتاز الطرز النوبية الشعبية بالتناسق في مظهرها، ووحدة تكوينها"، لذا نجد تنوع الطرز في تصميم كل مدخل وتتميز 

ة خاصة، هذه البيوت التي تختطف األبصار بألوانها الزاهية وزخرفتها بالفخامة واإلبداع وكأنها مدخل لمعابد لها تاريخ وثقاف

المميزة، وهي رسومات من عصور قديمة متنوعة، إعتنى النوبى القديم بالبيت وحنط عليه الحيوانات ورصد كافة خياالته 

،  ٦٤۱۹لية التهجير عام علي جدرانها، واستخدم كل ما أتيح له من ألوان ليرسم، كما حاول أن يحافظ علي تراثه بعد عم

حتي ال يفقده مع مرور الزمن، فأخذ في تطوير زخارفه، وأضاف إليها تصميمات حديثة زينت جدران منزله، لتصبح شهرة 

البيت النوبي عالمية يلجأ إلى تصميمها عشاق التجديد بدءاً من المعماري المصري حسن فتحي، الذى إستمد أفكاره من هذا 

 ]305ص  /19 [معماري األمريكي "مايكل جريفث"، مصمم مدينة الجونة بالبحر األحمر على الطراز النوبي.الطراز، وإنتهاء ال

ويتكون البيت النوبي مـن مدخل، والفناء عادة ما يكون شـكل حوش سماوى الشكل، وغرفة نوم تسمى )القباوي( والمخزن، 

الزير(. وفي العادة يكون سقف البيت من جذوع النخيل، ومطبخ يسمى )الديوكة(، والمرحاض، والمزيرة )مكان لوضع 

والذى يتم تجهيزه بصورة معينة بحيث يمتد بين الحائطين األساسيين في كل غرفة من غرف البيت، والمرق إما يكون مفرداً 

 ]5ص /37 [.أو مثنى بحسب مساحة الغرفة ويكون أحياناً ثالثياً في الديوان الذى يكون عادة أكبر غرف المنزل تقريباً 

ويحتوي المنزل النوبي على حجرات للتخزين والمطبخ والمعيشة فى الجانب الشرقى للمنزل، وبالجانب الجنوبى لمدخل 

المنزل توجد صالة شبه مغطاة تطل على فناء المنزل وتقع فى مهب الرياح الشمالية والحجرات المثيلة التى تتجه مداخلها 

ظللة ومفتوحة وكانت تستخدم للنوم فى الصيف، وبالجهة الشمالية للمنزل كانت تقع نحو الغرب عبارة عن ساحة جلوس م

مجموعة حجرات تتكون من الفناء وحجرة كبيرة مفتوحة تسمى الديوان ومخزن صغير ومطبخ ودورة مياه ويتم الوصول 

  ]336ص  /32 [.إليها من خالل مدخل خاص غير مرئى

 زخرفة البيت النوبي: -۲-٤

رى النوبية بمساكنها الملونة، وتبدو المنازل وهي مكسوة بتلك الزخارف الخطية الرقيقة، كأنها طرزت بها، كان تتميز الق

تزيين المداخل من بين السمات المعمارية األكثر تميًزا للمنزل النوبي، وكان تسليط الضوء على مدخل المنزل من قبل كل 

 ]38ص  /26 [المدخل رمًزا للعائلة.عائلة لتخصيص المبنى وفي النهاية أصبحت زخرفة 

يعتمد أهل النوبة على األلوان التي تجذب المشاهد والتي لها تأثير كالسحر في نفوس المتلقي، حيث يتميـز البيت النوبي 

بـاأللوان الصارخة والتي تلعب دوًرا كبيًرا في جذب األنظار، كما أننا نالحظ أنها تكون من األلوان الفاتحة وذلك لصد أشعة 

ان بعينهـا أكثر من غيرها مثل اللون األحمر المائل إلى الزرقة، واللون البنفسجي واللون الشمس. كما أن ألهل النوبة ألو

الوردي، وكذلك اللونين األبيض واألزرق الرتباطهما بلون النيل والسماء، وتكثر نماذج الزخارف الهندسية فـي البيوت 
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دات، فرسمت العقارب واألحجبة والداليات، والتي النوبية، والتي يتميز البعض منها بعدة مدلوالت رمزية ترتبط بالمعتق

 ]27ص /40 [تعتمد على البناء الهندسي على تنوع الحلول التشكيلية للمفردات الزخرفية، كما رسمت الهالل والنجمة والدائرة .

 
 القديمة النوبية المباني تخطيط أنماط يبين أفقي مسقط( ۷ ،٦شكل)

 

 التي يقوم عليها التصميم الداخلي لمساكن النوبة:العناصر األساسية ( ١)جدول  -۳ -٤

الشكل  -١

 المعماري:

كان للشكل المعماري في مساكن النوبة دور هام ساعد في إكتمال عناصر التصميم األساسية 

 فقد بنيت بخامة البيئة وبأسلوب يالئم مناخ المنطقة.

اللبن علي حافة الصحراء،  للبيوت النوبية طابع خاص حيث "يبني النوبيون منازلهم من الطين

في المنطقة المحصورة بين الجبل ونهرالنيل، وقد تضيق أو تتسع األرض المقام عليها المنزل، 

وأحيانا يقيم النوبيون منازلهم فوق الجبل وعادة ما تكون تلك المساكن متجاوزة وتسقف المساكن 

 ]39ص /56 [..وفقا للمستوي المادي"

قوالب اللبن التي تتميز بأسطحها )المليسه( بالطمي، فتترك أحيانا بلونها كانت تشيد المباني من 

الطبيعي، وتدهن في حاالت أخري بدهان جيري أبيض، وتزين بحليات مصنوعه من الجص 

المفرغ اعلي المدخل، كما يستخدم النوبيون قوالب اللبن لملئ فراغات النوافذ بشكل 

 ]39 -23ص/11 [زخرف.

بيه بعناية فائقة روعي فيها اإلهتمام باألحوال المناخيه، فهناك الشتاء يتميز صممت المنازل النو

بالبروده والرياح القارصه التي تهب بصوره مستمره من ناحيه الشمال، ولذلك فإن المساحات 

المخصصه للمعيشه قد وضعت في مواجهه الشرق والغرب، للحصول علي أكبر قدر من آشعه 

حراره، التي تنبثق من الجنوب والغرب ولذلك نجد أن الجدران الشمس. ويتميز الصيف بال

عالية، لتشكل ظالً بجانب الجدران نفسها. ولنفس األسباب، نجد أن المناطق ذات األسطح 

المفتوحه في صحن الدار، أو في فنائها مفتوحه اتجاه الشمال والغرب، لالستفاده من النسيم الذي 

 ]28ص  /20 [اكن مالئمه للنوم اثناء الصيف الحار.يهب من المساء، وتمثل المناطق أم

التهوية  -۲

 الطبيعية:

التهوية الطبيعية من العناصر األساسية التي يقوم عليها التصميم الداخلي لمساكن النوبة القديمة، 

فقد إعتمد النوبي إعتمادا كلًيا علي تهوية مسكنه طبيعًيا دون الحاجة إلي الوسائل الحديثة للتهوية 

فقد قام أواًل ببناء مسكنه بالطوب اللبن المتميز بخاصيته المسامية لتنظيم درجة الحرارة داخله 

 ألن معظم حجرات المسكن تفتح أبوابها عليه.
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وكيفية إستخدامها وخاصة موضوع ديناميكية  حيث إهتمت العمارة النوبية بالطاقة الطبيعية

 ]85ص /33 [ومواجهة الظروف البيئية.الهواء وذلك ضمن البحث عن وسائل تكفل الراحة 

إستخدم كذلك الطاقات وهي فتحات رأسية قائمة الزوايا توجد أعلي جدران الحجرات وتعتبر 

سم ۰٢الطاقات من أشهر الطرق المتبعة في تهوية المسكن النوبي وهذه الفتحات عرضها 

طبقات الهواء الساخنة سم ووجود هذه الفتحات أعلي الجدران يساعد علي خروج ۰٤وإرتفاعها

المالمسة لسقف الحجرة بينما تكون طبقات الهواء المالمسة ألرضية الحجرة باردة لوجود 

الطاقات يساعد علي تغيير الهواء الساخن ذاخل الحجرة كما أن هذه الفتحات تغلق أيام الشتاء 

 ]90ص /2 [الباردة..

نوبي ألن معظم أبواب الحجرات تفتح من وسائل التهوية داخل السكن ال وكذلك األبواب تعتبر

علي فناء المسكن، أما الشبابيك فلم تنتشر كثيراً في النوبة كما أن مساكن النوبة روعي في 

تصميمها أن تكون الجدران عالية لخلق مناطق ظل كثيرة بسبب حرارة الصيف كما أن السقوف 

انب الجنوبي الشرقي للبلدة والمناطق السطحية المفتوحة في المناطق الريفية بنيت علي الج

وفتحت جهة الشمال لكي يسمح بمرور أكبر قدر من الرياح الشمالية التي تأتي في المساء غالباً 

وكذلك المساكن النوبية الشمالية والجنوبية روعي في تصميمها هبوب رياح الشمال الباردة في 

لغرب ولكي تستقبل آشعة شهور الشتاء لذلك وضعت المناطق السكنية بحيث تواجه الجنوب وا

 ]50ص /57 [بأكبر قدر ممكن.

عبارة عن بئر هواء يركب بالركن الذي في إتجاه الريح من القاعة ولما كانت  ملقف الهواء

الرياح الرطبة تهب في مصر من الشمال الغربي فقد عمل جانبي هذا البئر مقفولين وجانبيه من 

أعلى في إتجاه الريح لتلقف الهواء الرطب  الشمال والغرب مفتوحين وعمل سقفه مائال إلى

 ]50ص /12 [والدفع به إلى الداخل..

اإلضاءة  -۳

 الطبيعية:

كانت من عناصر التصميم األساسية التي يجب مراعاتها في تصميم المسكن النوبي، هو محاولة 

ت. دخول أكبر كمية من الضوء داخل المسكن وذلك عن طريق الفناء وفتحات االبواب والطاقا

ألنه من وسائل االضاءة الطبيعية والتي إعتمد عليها النوبيون إعتماًدا كلياً في إضاءة مساكنهم 

 هي آشعة الشمس نهاراً وضوء القمر ليالً.

كان الفناء المفتوح من العناصر المهمة التي يجب مراعاتها في تصميم المسكن وذلك  الفناء:

حتي يساعد علي دخول أكبر كمية من الضوء آشعة الشمس أو ضوء القمر ليالً وحيث أن معظم 

 حجرات المسكن تفتح أبوابها علي الفناء ليساعد علي إضاءة الحجرات.

ران الحجرات تساعد علي دخول الضوء الطبيعي داخل كان لوجود الفتحات بأعلي جد الطاقات:

 ]  91ص /2[الحجرات ولكن بنسبة ضئيلة بالنسبة لألبواب المفتوحة علي الفناء.

تتفتح عليه نوافال البيت من  كذلك كأن البيت النوبى يستمد تهويته وإضاءته من فناء داخلى

الداخل، لوقاية أهل البيت من التيارات الهوائية  واألثرية ، كما كان الفناء يؤمن خصوصية 

 ] 309ص  /19[البيت وحرمته.
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اللون في  -٤

تصميم المسكن 

 النوبي:

م فمن لقد كان للون في المساكن النوبية دوراً هاماً في إظهار األشكال الفنية في تناسق وإنسجا

أشهر األلوان المستخدمة في بالد النوبة لون الطين وهو خامة البيئة والتربة وعمل حوائط 

المسكن من طين التربة هو إمتداد لألرضية فيعطي إحساًسا بالتكامل والوحدة وهو أن المسكن 

هو جزء من األرض وإستخدام أيضا اللون األبيض وغالباً ما يستخدم كأرضية للزخرفة عليه 

ا األلوان المستخدمة في الزخرفة فهي األزرق واألصفر واألخضر، وجميع هذه األلوان أخذت أم

من األكاسيد الطبيعية الموجودة في جبال المنطقة وقد كانوا يجمعونها في هيئة أحجار رملية ثم 

تفتت وتخلط بالماء والزيت وفي رأي الباحث أن النوبي قد توارث األلوان عن أجداده المصريون 

القدماء فقد عبر باللون األزرق واألخضر الغامق واألصفر الداكن واألسود وهي ألوان إشتقت 

أكثرها من المعابد المصرية القديمة الموجودة بمناطق النوبة، كما يعتبر اللون األخضر من أحب 

 ] 50ص /57[األلوان المرغوبة لدي النوبيين إذ انه يرمز عندهم إلي الخير..

 

 الزخارف المصرية النوبية:فن  -۵

 كيف إختار اإلنسان النوبي الوحدات الزخرفية: -١-۵

كان الفنان النوبي يبدع بكل بساطه وبكل سهوله دون أن يدري أنه يسجل تاريخياً ويبدع فناً أصيالً ويبرز فناً جديداً ويفتح     

باباً لإلبداع. يرجع ذلك إلي أن اإلنسان النوبي بطبعه فنان يحمل في دواخله حضارة متكاملة ومتحفزه وكامنه خرجت عندما 

ث تمكن الفنان النوبي في استحداث قراءه جديدة للزخرفة ووضع أصول جديدة لفن متكامل جاءت الفرصه المناسبه، حي

 ] 97ص   /24[.متناغم، وهذا تحقيق لطبيعة األشياء واإلبداع الجمالي والناموس الكوني والمنهج الرباني

 خصائص ورموز الفن النوبي: -۵-۲

فحسب وإنما هي رموز محمله بالقيم اإلجتماعية والثقافية  إن الرموز والزخارف النوبية ال تعد مجرد أشكال وزخرفه

والفكرية للبيئة النوبيه، فالرمز يتصل بموضوع في حياه الفنان النوبي وعاداته وتقاليده ومجتمعه، والمجتمع هو الذي يحدد 

أن يحمل الجزء )الرمز(  قيمه الرمز ويضفي علي األشياء المايه معني فتصبح رموزاً، إذاً فالرمز جزء يمثل الكل، وال بد

قيم الكل )البيئه(، ويميل الفنان النوبي إلي التفاؤل دائماً ويتضح ذلك من خالل األلوان والرسوم والزخارف الجذابة، وال 

يخلو فن لهم من رموز تختلف معانيها ودالالتها من فنان آلخر، وتعكس هذه الرموز طبيعه وخصائص الشعب النوبي 

 ] 198ص  /50[.ي عده مجاالت أبرزها رسوم الواجهات المبني ومداخلها وجدران البيوت الداخليةويتجلي ذلك بوضوح ف

فالرمز هو تلخيص بلغه الشكل لفكر وعقيده وأحاسيس الفنان الشعبي واألشكال الفنيه ال ترتقي إلي مستوي الرمز إال إذا: أن 

الشكل ممتداً بجذوره إلي فتره زمنيه طويله حتي تثبت قيمته ويصبح تكون محمله بالقيم اإلجتماعيه والثقافيه للبيئه، أن يكون 

متداول في بيئته كاللغة والعملة. فالفنون النوبيه تعكس خصوصيات الثقاقه النوبية، التي تضمن رموزاً تعكس دالالتها 

والرمز في الفنون الشعبيه  ومعتقدات شعبيه وسحريه. ويظهر ذلك في الرسوم الجداريه التي تزين واجهات المنزل ومداخلها.

 ] 26/ ص  54[هو الوحده الفنيه التي يختارها الفنان الشعبي من بيئته لكي يجمل إنتاجه المبني.

 أهم خصائص ومميزات الفن الشعبي النوبي: -۵-۳

إلي أنها فنون وليده ببيئتها، تتميز فنون تلك المنطقه باألصالة الممتده إلي أعمق الجذور والنابعة من  باإلضافه األصالة:

 خالصة حضارات عديده مرت بها بالد النوبة. 

من أن هذه الصفة مشتركه في كثير من الفنون الشعبية األخري، إال أن الفنان النوبي يمكن  بالرغم اإلنطالق والفطرية:

 أكثر فطريه، حيث ظل فتره طويلة بمعزل عن التأثر بالتجديد والتغيير بحكم موقعه.إعتباره 
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جميع الفنون الشعبيه النوبية متقاربة سواء في ألوانها الصريحة، وفي زخارفها ورموزها، وفي معانيها  وحده الفنون النوبيه:

 ] 10ص  /51[.الجمالية التعبيرية

 القيم الجمالية للفن النوبي:  -٤-۵

 إن اختالف الخبره الجمالية من مجتمع إلي آخر فقد يري مجتمع قيم فنية وجمالية من موروثاته يراه المجتمع آخر    

منافياً للقيم الجمالية وهذا يرجع إلي عوامل عديده تؤثر في رؤيه جاليه عند المجتمعات المختلفه ولكن يمكن القول أن الفن 

ابه ظاهره تدرس لإلستفاده منها في اإلبداع الفني وهو قيمة كبيرة يجب حمايتها من اإلندثار النوبي يقدر تقديراً كبيراً وهو بمث

 ] 199ص  /50[.وذلك عن طريق توثيق هذه الموروثات

 عناصر الزخرفة النوبية:   -۵-۵

هناك إتجاهان يسيطران علي أعمال الفن الزخرفي بالنوبة، أحدهما يتجه نحو محاكاة الطبيعة واآلخر يتجه نحو التطويع 

 . ونلمس في بيوت النوبة شغف النوبيين بالزخارف وحبهم لأللوان المتباينة الجذابة.] 17ص  /21[الفني والرمزية 

 عدة أنواع فمنها: إلىوالزخارف النوبية تنقسم 

وهي عبارة عن حطوط أو منحنيات تكون أشكااًل عديدة مثل المثلثات والمربعات والمعينات والدوائر  الزخارف الهندسية: -

 وكثيراً ما تزين الجدران المحيطة بالبوابات بتلك الزخارف الهندسية.

 وهي زخارف مكونة من وحدات الزهور والنباتات ورسوم لبعض الحيوانات والطيور. الزخارف الطبيعية: -

الواجهات ومنها  علىالخير ألهل الدار أو لمنع الشر عنهم، مثل رسم األحجبة  عالمات لجذبهي  الزخارف الرمزية: -

هي تمنع الحسد، وكذلك رسم الرموز السمكة والكف والعقرب والعين، فالسمكة تكثر من اإلنجاب أما الكف والعقرب والعين ف

النباتية الخضراء للتعبير عن الخير والرزق وخاصة النخيل الذي يرمز إلي الخصوبة ومن ضمن الزخارف الرمزية الكتابات 

 ] 90ص  /37[. التي توجد علي واجهات البيوت النوبية فكثيًرا ما يستخدم عبارات هللا أكبر وما شاء هللا.

 الشعبي النوبي:خصائص الفن  -٦-۵

: حول الفنان الشعبي النوبي كل ما يراه في محيطته وفي بيئته إلي رموز فنية، تحمل الكثير من الدالالت الخاصة الرمزية

والمعاني، التي تشير إلي إعتقاد معين، وأصبحت هذه الرموز مقدسة لديه ويتوارثها األجيال ال شعورياً عبر العصور 

 والحضارات.

فنان بسيط، ذو حظ وافر من التعليم وهو بعيد كل البعد عن الدراسة األكاديمية لذلك فرموزه  الفنان النوبي سي:التجريد الهند

 .] 278ص  /44[.الفنية بعيده عن الواقع الطبيعي مع مالحظه عد اإلهتمام بالمنظور، وإهمال البعد الثالث

 الزخرفة في العمارة النوبية: -۵-۷

إعتبار الرسم  –بصفه خاصة  –للنوبيين أسلوب مميز في الرسم والزخرفة، ويالحظ أنه في الجنوبفي النوبة القديمة كان 

والزخرفه أقل أهميه في العمارة،  و يبدو أن عدم إهتمام النوبيين في الجنوب بالزخرفه والرسم يرجع إلي أن الطبيعة بألوانها 

نابضة الحياة، حيث توجد غابات صغيرة من أشجار النخيل وبساتين الجميله ومناظرها الخالبة تعتبر خلفية متنوعة األلوان و

 ] 30 -29ص  /20[المانجو والليمون واألشجار المثمرة.

وتزيين  –أما في الشمال لم يبق هناك سوي الصخور والرمال، وبالتالي إزدهرت فجأة في المنطقة فنون التصوير الجداري

جل تعويض الجمال الطبيعي، وصارت الموتيفات أكثر تنوعاً وغني بالتفاصيل البيوت، والنحت الطيني البارز الملون من أ

وقد إنتصت البيوت بألوانها الزاهية فوق الصخور الجافة العارية كأنها نوع من التحدي. كما لو أن الناس قد أجابوا علي 

 ] 112ص  /22[عالم الطبيعه المعادي بخلق عالم آخر أكثر جماالً،عالم من اختراعهم هم.
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إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه الزخارف نجد أنها تحمل سمات الطرز المعمارية الشعبية بشكل واضح يتسم بلغة تحمل 

معاني األصالة والتعبير المباشر عن خبرة المعماريين النوبيين التي وصلت إلى مرحلة الثبات واإلستقرار، فقد كان لكل 

، على الرغم من تشابه المواضيع. وهم يبذلون قصارى جهدهم بالوصول فنان نوبي أسلوبه الخاص في عمل الزخرفة

بالزخرفة إلى درجة فنية رفيعة المستوى. كان يعطي صورة دقيقة لرسم الدوائر للقباب والمثلثات، فد استعمل البرجل" 

النمط الزخرفي للطرز  النسب الهندسية لألشكل والزخارف للتأكيد على علىوالمسطرة في رسم االشكال الهندسية للتأكيد 

 ] 301ص  /19 [المعمارية التي تثرى جدران المباني بالقيم الفنية.

 :اللون فى البيئة النوبية -٦

اللون فى البيئة النوبية بصفة عامة عن الطابع الفطرى الواضح لإلنسان النوبى البسيط الذى يبهرة كل ماحولة من ألوان  يعبر

المحيطة به، ومن تلك األلوان األحمر واألصفر والبرتقالى واألخضر واألزرق وكلها الوان طبيعية نابعة من عناصر البيئة 

  ] 48/ ص  1  [.قوية وصريحة تعبر عن صدق الشخصية النوبية

إستخلص الفنان النوبي ألوانه من الطبيعة، فقد كانت مواد بسيطة تستخلص من الطبيعة، تسحق ثم تمزج بالماء وإضافة 

الصمغ لكي تلتصق بالجدار وكانت المغرة السائدة هي الحمراء والصفراء والبنية، وتختلف حدتها حسب الكمية القليل من 

المذابة منها. ويلي تلك األهمية في األلوان األبيض الجيري أو الطباشيري الذي استخدم في تلوين المالبس والخلفيات سمات 

يوحي بمدى الشفافية أو الكثافة بمضاعفة طبقات طالئه(. كان يستخلص  التصوير في االسرة الثامنة عشر )كما كان الفنان

األسود من الهباب السناج، واستخدم المغرة الحمراء بتدرجاتها في تلوين أجسام الرجال، والمغرة الصفراء بلونها الشاحب 

لمالبس. أما النصوص الهيروغليفية في تلوين بشرة النساء كما استخدمها في تلوين زينتهن، واستخدم األبيض الجيري لتلوين ا

فقد كانت باللون األحمر واألصفر، كما أن الوجه ملون بلون واحد دون تدرج، أما األزرق فهو من نبات زهرة النيلة والذي 

 ] 269/ ص  5 [أستخدم في الخلفيات.

 اللون ودوره في تصميم المسكن: -١ -٦

في إظهار األشكال الفنية في تناسق وإنسجام، فمن أشهر األلوان المستخدمة في لقد كان للون في المساكن النوبية دوراً هاماً 

بالد النوبة لون الطين وهو خامة البيئة والتربة وعمل حوائط المسكن من طين التربة هو إمتداد لألرضية فيعطي إحساًسا 

ض وغالباً ما يستخدم كأرضية للزخرفة بالتكامل والوحدة، وهو أن المسكن هو جزء من األرض، وإستخدام أيضا اللون األبي

عليه، أما األلوان المستخدمة في الزخرفة فهي األزرق واألصفر واألخضر، وجميع هذه األلوان أخذت من األكاسيد الطبيعية 

الموجودة في جبال المنطقة وقد كانوا يجمعونها في هيئة أحجار رملية ثم تفتت وتخلط بالماء والزيت وفي رأي الباحث أن 

النوبي قد توارث األلوان عن أجداده المصريون القدماء فقد عبر باللون األزرق واألخضر الغامق واألصفر الداكن واألسود 

وهي ألوان إشتقت أكثرها من المعابد المصرية القديمة الموجودة بمناطق النوبة، كما يعتبر اللون األخضر من أحب األلوان 

 ] 10/ ص  57[عندهم إلي الخير. المرغوبة لدي النوبيين إذ أنه يرمز

 الزخرفة النوبية: طريقة

 تكرر الوحدات الزخرفيٌة علي المحوران األفقي والرأسي للحوائط. وهو مستمر ومتأثر بفن الزخرفة المصريٌة القديٌمة. -

 أعلي المداخل.تتشابة الوحدات وطريقة تكرراها إلي حد كبير في معظم المنازل، وال تختلف المنازل إال في خطوط  -

 .في منطقة الفادجة كانت زخرفة معظم الواجهات تقتصر عل تكرار عدد من األطباق -

 كانت الزخارف  بارزة ملونة بلون واحد األبيض أو بألوان عديدة حول النوافذ واألبواب.  -
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)شتكل ٩( إستتخدام النخيل 

 في التراث النوبي

 ( الزخارف النباتية التى إستخدمها الفنان النوبي:۲يوضح الجدول )

 الشجرة وإصيص الزرع النبات والزهور النخيل الزخرف

مصدره  

 مستمد من

كان مصدره األساسي موجوداً في  -

 الحضارة المصرية القديمة.

البيئه الجغرافية لبالد النوبة حيث  -

يتوافر النخيل كنبات هام وأساسي في 

 ] 187ص  /25[.الحياة النوبية

رسمها المصور الشعبي بطريقه 

 عشوائيه
 

 يدل علي

علي اإلنتاج والوفرة، و يدل علي يدل  -

مصدراً  -البهجة والعرس والقدسيه 

للخير والبركة والنماء ورمز 

 .] 1647ص /43[.اإلزدهار

رمز مقدس للخصب والرزق، حيث  -

 .] 15ص /45[إنها تدل الخير والحياه.

ترمز إلي البهجه والفرح بقدوم 

الحجاج والرحمة فهما رمزان 

 للرزق والتفاؤل والصفاء.

وتعويضاً لتجمل الواقع 

تفتقر إليه تلك  عما

 المناطق من نباتات.

رمز لألمومة والرزق 

 ] 6ص  /27[والخصوبة.

إستخدم 

 في

تم تناوله في المناسبات التي لها قدسية  -

 .] 187ص /63[كاألفراح.خاصه 

اإلنتاج  علىرمز الخصب يدل  -

والوفرة، فاستخدامه الرسام في أعماله 

 .] 86ص /42[.بذات المعني

يرسم باللون األبيض فوق األرضيه  -

الطينيه بأسلوب مبسط في العالقات بين 

 .] 6ص /27[.الخطوط الرأسيه والمائلة 

في األعراس ورسوم الحج 

 ] 17ص  /45[المقابر. وعلى

 

 

علي جدران المنازل 

 النوبية

 صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 والزهور النباتات إستخدام( ١١شكل)

 
 ۲١شكل

 

 

 

 

)شكل 

۸) 

)شككككككككل 

)١۰ 
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 إستخدمها الفنان النوبي:( الزخارف الهندسية التى ۳ويوضح الجدول )

 المثلث المربع الدائرة الزخرف
مثلث ودائرة 

 ومربع

مصدره 

مستمد 

 من

 ] 6ص  /34[المولوده األنثي. -

هي الشكل الذي يرسمه  -

المسلمون في طوافه حول 

الكعبة، مستلهم من األشكال 

 /43[المقدسة كالشمس والقمر.

 ] 1647ص 

تمثل للنوبيين القمر وإن كان 

له أحيانا بالهالل، كانت يرمز 

الدائره البارزه ترمز للشمس 

وهي رمز القوة وإستمرار 

 ] 200ص  /50[الحياة.

ة ـیـسدقـلاي ـنـيعالدائرة 

لها صلة ن الدائرة اً ألـضـيأ

ل القدسيه ألشكاابالكثیر من 

تداخلة ممر لقمس واكالش

 ] 94ص  /42[قة .فرمتو

المربع وليد الدائرة  -

عائلة ولكن ينتمي إلي 

الخطوط المستقيمة 

ويعطينا مساحة لتوليد 

عالقات شكليه عديده 

وتجاور مربعين ينتج 

مستطيال، المتجه برأسه 

 ] 8ص  /34[ألعلي.

 علىالكعبة، بنيت  -

أساس مربع، فيمثل 

المربع عالقات متوازنه 

 /43[حول نقطه المركز.

 ] 1647ص 

ل ـكـشـلا اذـه -

ة للمسلم يحقق ـبـسـنـالـب

ل نة حوازمتوت عالقا

 ] 94ص  /42[لنقطة.ا

نابع من الفكر اإلسالمي 

والتكرار هنا تأكيد لوحدانية هللا 

 ] 7ص  /34[وعظمته وجالله.

يعد المثلث رمز الروح حيث 

صنعت األحجبه علي شكل 

 ] 1647ص  /43[المثلثات 

 /50[اإلستلهام من شكل الجبال .

 ] 198ص 

للتعبير عن 

دالالت سحرية 

و تعاويذ 

وطالسم حيث 

ترسم هذه 

األشكال 

متداخل، كما 

يمثل المربع 

والدائره القدسية 

ص  /45[والجالل.

17 [ 

 يدل علي

بما لديه من ليونه في  -

الحركة واإلستمرارية، وهي 

ليونة الحياة واألرض والنماء 

والدوائر تمنع الحسد والعيون 

 الشريرة

 تعبر عن القدسية -

وإستخدم رمز الدائرة بقوة  -

في جميع المجاالت، فالدائره 

ينتج عند الطواف حول 

 الكعبه.

ت الالتدل علي القدسية، د -

هدها نشاوطالسم سحرية 

د اـجـسـلالوشم وافي ة بكثر

 والحصير.

رمز للذكوره والقوة  -

والصالبة والثبات، 

المربع يمثل التوازن في 

الكون، كما أنه يشير إلي 

 ] 8ص  /34[الكعبة.

 بع يعنيالمرشكل  -

 /42[لقدسیة.ازن والتوا

 ] 94ص 

يرمز للمجد وتحقيق الطموح  -

وتحدي الصعاب وهو يرمز 

الي الشموخ، والعظمة، 

القمة التي تعني  إلىوللوصول 

 الثقة بالنفس.

طلسم ضد العين والحسد  -

والتقابل، رمز اإلستقرار 

 ] 7ص  /34[والجرأة 

أهل المنزل من الحسد  لحماية -

والعين حسب المعتقدات النوبية 

وإبعاد الروح الشريرة، وتكرار 

المثلثات يعني التسبيح دائماً 

أبداً، واألرضية المتجهه ألعلي 

والمثلثات المفرغه المتجهه 

اإلتصال بين  إلىألسفل ترمز 

السماء واألرض، كما يمثل 

 1647ص  /43[المثلث رمزاً للعال.

[ 

يطلقون عليه الحجاب إنهم  -

ويعتقدون أنه يحميهم من الحسد 

 ] 201ص  /50[ويبعد عنها األذي.

مت سركما 

ل ألشكاا

المثلث سیة ندلها

ة ئروالمربع والدا

متفرقة وخلة تدام

للتعبیر عن 

سحرية ت الالد

سم الوط

ة ها بكثرهدنشا

وشم لافي 

د اـجـسـلوا

 /42[والحصير.

 ] 94ص 
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إستخدم 

 في

 بيةجدران المنازل النو -

 الطواف حول الكعبة -

 في السجاد والحصير -

تزين جدران العمارة  -

 ] 8ص  /34[النوبية.

في الوشم والسجاد  -

 ] 94ص  /42[والحصير.

يستخدم المثلث في عمل  -

 ] 7ص  /34[األحجبة. 

في الحلي الشعبية وعلي 

 ] 201ص  /50[واجهات المنازل.

 

 صورة

 
 (۳١شكل)

 
 (١٤شكل)

 

 

 (١۵شكل)

 
 (٦١ شكل)

 

 التى إستخدمها الفنان النوبي: الحيوانية( الزخارف ٤ويوضح الجدول )

الزخر

 ف
 الثعابين العقرب األسد

 –الثعلب –التمساح

 الهدد

مصدره 

مستمد 

 من

من المؤثرات التي أدت إلي وجوده  -

في التراث الشعبي النوبي هي البيئة 

اإلجتماعية فقد عبرت القصص 

القديمة التي تحكي والسير الشعبيه 

 عظمة وبسالة األجداد باألسد.

ومصدره األساسي من الطراز 

المصري القديم والحضاره 

 ] 187ص  /25[اآلشورية.

  
مستلهم من 

 ] 43ص  /7[التحنيط. 

يدل 

 علي

رمز القوة والبساله واإلقدام  -

ص  /25[والشجاعة، والبطولة والقوه.

، مما أكسبه مكانة متميزة في ] 187

 ] 12ص  /27 [وجدان الفنان الشعبى.

العقرب كانت توضع 

على الحائط لمقاومة 

قوى الشروالتغلب 

والسيطرة عليه 

 والتزود بالقوة.

هي غداره ال يؤمن  -

بها، فالثعابين تحرس 

ص  /7[الكنوز األثرية.

43 [ 

هي موجودة كرمز  -

للشيطان والشر 

والعداوة 

 ] 88ص  /42[والكراهية.

ون ويتفائل النوبي

بالهدهد فيعلقونه 

فوق المداخل ليجلب 

 /7[البركة والخير.

 ] 43ص 

يرمز للوالدة  -

السهلة، وقوتها 

الخارقة 

ص  /43[للطبيعة 

1684 [ 

إستخدم 

 في

تم تناوله بعده هيئات في الزخارف  -

األثاث  علىالنوبية وكرسوم 

 ] 187ص  /25[واألقمشه.

استخدم كرمز في رسوم وروايات  -

 ] 87ص  /42[متعدده.شعوب 

 43ص  /7[علي الحائط.

[ 

رسم المصور  -

الشعبي هذا الرمز في 

مواجهة األبطال 

واألسود والنسور ألنه 

 يمثل الشر والكراهية

 

 

 

 

كتميمه للوالده، 

وخصوبة النساء، 

حيث يقوم النوبيون 

بتعليق الحيوانات 

 ] 43ص  /7 [المحنطة.
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 صورة

 
 (۷١شكل)

 
 (۸١ شكل)

 

 (١۹ شكل)

 
 (۲۰ شكل)

الزخر

 ف
 القطط السوداء الطيور السمكة الجمل

مصدره 

)مستمد 

 من(

  

ويعد الحمام القوة  -

الحارسة الكبري في 

معتقدات النوبيين، 

إعتنت المرأه النوبية 

الطيور  بتربية

واعتبرتها مصدراً 

 ] 1648ص  /43 [للخير.

 

يدل 

 علي

يرمز إلي قوة التحمل والصبر 

السير لمسافات وقدرته علي 

 ] 18ص  /45 [طويلة.

للتعبير عن البيئه الصحراويه وكثيراً 

ما يرسم مع شكل الكعبة للتعبير عن 

 ] 7ص  /27 [عوده الحج.

ترمز لسعه الرزق  -

وجلب الحظ 

 19ص  /45 [والخصوبة.

[ 

رمز قديم يعني  -

التجدد والخير 

والعيش الرغيد وسعه 

الرزق وجلب الحظ 

، والخصوبة وللتجديد

 ] 7ص  /27 [والتكاثر.

 ترمز للسالم

الفأل  إلىترمز  -

الحسن وطرد 

الشيطان 

 ] 3ص  /46 [والشرور.

توحي أيضا  -

 ] 18ص  /45 [بالتفاؤل.

إستخدم 

 في

وسيله للتنقل كان يستخدمها الحاج لذا 

كثيرا ما يرسم مع شكل الكعبه للعتبير 

 ] 18ص  /45 [عن ذلك.

 

غالباً ما تظهر بين 

الزرع أصيص 

وأشجار النخيل في 

صفوف في إتجاه واحد 

 /27 [توحي بالحركة.

 ] 7ص 

 

 صورة

 
 (۲١ شكل)

 
 (۲۲ شكل)

 
  (۲۳ شكل)

 (۲٤ شكل)

 ] 3ص  /46 [والخراب،يرمزا للشؤم  والبوم:الغراب 

 

 

 

 

 )شكل ۲۳(
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)شتتتكل 
)٢۵ 

 التى إستخدمها الفنان النوبي:الكونيه ( الزخارف ۵ويوضح الجدول )

 الماء والنيل الشمس الهالل والنجمة الزخرف

مصدره ) 

 مستمد من(

من أهم الرموز النوبية وهما في  -

األصل رمزان إسالميان، ومن 

المسلمين ينتظرون هالل أول شهر 

ويحددون أوقات أعيادهم علي أساس 

هالل القمر، والنجوم البراقه ليالً علي 

 /50 [صفحه السماء المثمنه أو الخماسيه.

 ] 199ص 

إستوحي الفنان الشعبي هذين الرمزين  -

 ] 14ص  /45 [في أعماله.

ترسم كدائره كبيرة أو  -

ما يشبه النجم وبداخله 

نقطه أو وجه وترسم 

أحيانا محاطه ببعض 

الخطوط كداللة علي 

 ] 6ص  /27 [اإلشعاع.

وهي تشبه سلسلة من  -

المثلثات المتجاوره 

والمنتظمه تربط بين 

عناصر التصميم والتي 

تشبه ماء النيل، وعبر عنه 

بخطوط منكسرة أو متموجه 

 ] 6ص  /27[منحنية. 

عبر عنه الفنان النوبي  -

بالخطوط المنكسره والذي 

يوضع ارتباطه بالنيل وحبه 

 ] 202ص  /50 [له. 

 يدل علي

الهالل يرمز بالقمر وارتبط في كثير  -

من الحلي بالنجمة ليعبروا عن التفاؤل 

 ] 199ص  /50 [.

دالن علي التفاؤل، فالمسلمون ي -

يتفائلون بهالل أول شهر ووجدا أيضا 

في بعض الحلي المرأه التي تتزين بها 

 /45 [حيث يجعل دوراً هاما في وجدانه.

 ] 14ص 

 /45 [دالله علي اإلشعاع. -

 ] 14ص 

هي مركز الحياة وترمز  -

 ] 6ص  /27 [للقوة . 

رمز للخير والبركة  -

 ] 6ص  /27 [وتقديس للنيل. 

في الحلي النوبية، ووضعهما في أعالي  إستخدم في

 ] 202ص  /50 [الماذن.
 

النيل بالنسبه للنوبيين هو  -

كل شيء بالنسبه لهم فهم 

يالزمونه ويعيشون علي 

ضفته وهو وسيلتهم للتنقل 

ص  /27 [من مكان إلي آخر. 

6 [ 

 صورة

 

 (٢۵ شكل)

 

 (۲٦ شكل)

 
  (۲۷ شكل)

 (۸۲ شكل)
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 ( بعض األنواع المختلفه للزخارف النوبية:٦ويوضح الجدول )

 السيف السفينة الكف والعين الزخرف

 يدل علي

يستخدم الفنان النوبي رمز الكف لصد  -

 ] 202ص  /50 [ العين الحسود

صور الفنان الشعبي الكف كرمز إلبعاد  -

الحسد وشر العين ولذلك يقرن رسم العين 

برسم الكف فيرسم الكف مفتوحاً في 

وسطه عين وتكتب تحتها )خمسة 

 ] 17ص  /45 [. وخميسة(

تمثل خير وبشري لدي  -

 ] 1648ص  /43 [النوبيين. 

تفنن في الرسام الشعبي  -

تصوير السيوف وأبدع في 

أشكالها وألوانها 

وزخرفتها فهي رمز 

البطولة، ال يرسم السيف 

إال في يد األبطا 

 ] 89ص /42 [. والفرسان،

 إستخدم في

تم رسم كثير منها علي أبواب المنازل  -

العربات يداً مبسوطه األصابع وعلي 

للوقاية من الحسد وهو يماثل كف الوقاية 

 ] 89ص  /42 [. عند المصريين القدماء

تمثل السفن مكانة خاصة  -

لدي النوبيين، ففي وصوله 

خير وبشري لهم حيث 

بات من كانت تحمل خطا

النوبيين المهاجرين والهدايا 

والمال، كما إستخدمت 

المراكب الشراعية في 

التنقل بين القري النوبية 

 الواقعه علي النيل

يرتبط السيف بمعاني  -

البطوله والفروسية 

 ] 7ص /27 [. والشجاعة 

  صورة

   
 (۰۳ ،۹۲ شكل) 

 

 (۳۱ شكل)

 

 

 ( األلوان التى إستخدمها الفنان النوبي:۷ويوضح الجدول )

 اللون األخضر اللون األبيض اللون األحمر اللون

مصدره  

 مستمد من

 مصدره الطراز القبطي. -

وأدت إلي وجوده في التراث  -

الشعبي النوبي هي البيئة 

 الجغرافية لبالد النوبة الحارة

 إلسالمى.از الطررة امصد -

لى أدت إلتى ات المؤثرامن  -

التراث الشعبي فى ده جوو

النوبي البيئه الجغرافيه لبالد 

النوبه بطبيعتها الحاره والتي 

ر ختیاإتؤثر على ل لحابطبيعه ا

لتى الفاتحه ان الأللون لسكاا

 الشمس.شعة أتعكس 

مصدره األساسي الطراز  -

 اإلسالمي القديم.
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 يدل علي
يدل علي القدسية والبهجة  -

 والعرس.

بين لنقیة  امز للعالقة رو ه -

العبد وربه والتي يملؤها 

ء لصفااعلى ل يدالرحمة، و

 حةالروالحب ء والنقاوا

 يدل علي الخير -

الدينيه وهو رمز للشعائر  -

لدي المسلمين نسبه إلي 

لون قبه المسجد النبوي 

 الشريف

 إستخدم في
تم تناوله في االفراح  -

 والمناسبات التي لها قدسية خاصة

لتعبیر عن افى تم تناوله  -

فى س ولعراح افرأفى ء لنقاا

، حيث كان لدينیةاألماكن ا

المسلم يحج إلي هللا تعالي 

د فیعوء لبیضاام اإلحرابمالبس 

 أمه نقيا بال ذنوبلدتة و كما

تم تناوله في األماكن  -

الدينيه وتعبيراً عن الخير 

 الوفير والنماء.

ومن المؤثرات التي أدت  -

إلي وجوده هي البيئة 

الجغرافية  لبالد النوبه 

فاللون األخضر رمز 

الزرع والخضرة نظراً 

لطبيعه البالد الصحراوية 

 وإفتقارها إلي الزراعة

 صورة

 
 (۲۳ شكل)

 
 (۳۳ شكل)

 
 (٤۳ شكل)

 اللون االصفر اللون الفيروزي اللون األزرق اللون

مصدره  

 مستمد من

از لطراألساسى رة امصد -

 ى القديملمصرا

مصدره األساسي من الطراز  -

 المصري القديم واإلسالمي.
 

 يدل علي

ة والكرم حيث مز للوفررو ه -

الى هلعظیم يمثل ألكان النيل ا

لخیر اعنة الفرا لنوبة منذ عهدا

ء، فهو لنماء والعطاايعبر عن و

نه أكما ء، لنقاوالخیر اعلى  ل يد

لتى كانت ء السمااقة زريعكس 

بة ورلنوبى الوصل بین ة امزه

 تلحظاأحلي  فى 

رمز لمقاومة الحسد والعين  -

 الشريره ورمز للنيل العظيم.

رمزلكل ما يحيط بهم من  -

بيئه صحراويه طبيعيه مما 

إرتباطه بالبيئه يدل علي 

وتعايشه وإنسجامه 

 ]112-94ص  /5 [معها. 

 إستخدم في

لى أدت إلتى ات المؤثرامن  -

فیة نتیجة الجغرده المؤثرات اجوو

وماله من قدسيه لنیل انهر د لوجو

وما يعطيهم من خير فهو مصدر 

ة حیان كشرياأساسي لحياتهم 

التي تحيا لنوبة د اساسى لبالأ

 علي ضفتيه

جدران منازل  على تم تناوله -
النوبية والزخارف ومكمالً 

 التصميم الداخلي.
لبیئة ده اجوولى أدت إ -

ر لتى تقضى بإعتباتماعية اإلجا
وم لمقااو وزى هلفیرن اللوأن ا

رد لطاوالعین واللحسد 
ت لبیوامن ة لشريررواح الأل
لنیل ايضاً لما لنهر ألك ذنتج و

من وزى لفیرزرق واألانه ابألو
اإلنسان لدي سحر خالد 

 المصري.
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 صورة

 
 (۳۵ شكل)

 
 (٦۳ شكل)

 
 (۳۷ شكل)

 

 ثانياً: اإلطار التجريبى:

تم اإلستفادة من التراث النوبي فى إعداد مجموعة من التصميمات ذات الطابع النوبي ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية  -

 المميزة؟المعاصرة والحديثة لبهو اإلستقبال بفندق خمس نجوم بأسوان والذي يقام بدون تصميم مميز يعبر عن مصر بهويتها 

سوان، وإعداد التصميمات الداخلية له بهوية مصرية مميزة )نوبي(، وتوزيع األثاث حيث تم إحضار مسقط أفقي لفندق فى أ -

 بما يتناسب مع الطابع النوبي، عدد تصميمان مختلفان.

 
 بأسوان نجوم خمس بفندق اإلستقبال لبهو أفقي مسقط( ۳۸ شكل)

 

 
 بأسوان نجوم خمس بفندق اإلستقبال لبهو آخر أفقي مسقط( ۳۹ شكل)

 

ثم تم عمل تصميمان مختلفان لبو اإلستقبال بالفندق خمس نجوم مستخدًما نوًعاً واحًداً من الزخارف النوبية في تصميمين  -

الزخارف الهندسية حيث إستخدم الدائرة والمثلث فقط للتأكيد علي غزارة الطابع النوبي بما يحملة من  وهيمختلفين، 

الهندسي على التنوع في الحلول التشكيلية للمفـردات الزخرفية، وإستخدم الزخارف  تصميمات مختلفة، والتي تعتد على البناء

 النباتية واألطباق النوبية في التصميم الثاني.
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كما تم تصميم قطع أثاث ذات طابع نوبي بمعايير هندسية تتناسب مع معايير التصميم الداخلى النوبي المستخدمة فى بهو  -

ة من كرسي ومنضدة وسط وبارتشن رأسي، حيث تم تصميمها لتصبح قطع األثاث منتجات تطبيقية اإلستقبال بالفندق والمكون

 لها قيمتها الجمالية والبصرية وتوظيفها فى التصميم الداخلي.

وقد تم إعداد إستبيانان لتحكيم التصميمات والنماذج المقترحة من قبل المتخصصين "من السادة أعضاء هيئة التدريس"،  -

 التصميم الداخلي، لقياس والتأكد من صدق فرضية البحث.ودارسي 

فى التصميات المقترحة "اإلطار التجريبي" الفكر المدعو إليه والهدف من البحث بشكل  : هل يتضحوكان السؤال الرئيسي -

صميمي للتصميم واضح وبسيط وهو أن المفهوم المعاصر للقيم التراثية للطابع النوبي يمكن إستخدامها في إثراء الفكر الت

 الداخلي للمنشآت السياحية؟

 أوالً: الفكرة التصميمية:

لتحقيق أهداف البحث وتطبيق نتائجه كان لزاماً علينا من إختيار مشروع تطبيقي تطبق فيه أهم نتائج الدراسة ويمكن من 

لسياحية، وذلك من خالل تلك خالله تطبيق عناصر التراث النوبي وأهم مؤثراته في العمارة والتصميم الداخلي للمنشآت ا

والنسب. من تلك  –اإليقاع –المقياس –االستقرار –للشكل النوبي سواء الوحدة واالستمرارية القيم الجماليةالعناصر وأنماط 

 اآلليات المكونة الشكل الناتج.

كان مصدرها الموروث استلهمت األفكار التصميمية من عدة عناصر من خالل الدراسة، بيد أن الفكرة الرئيسية الغالبة 

التاريخي للطابع النوبي، حيث تم إستلهام الزخارف من الطابع النوبي، والزخارف النوبية لبيوت أهل النوبة ذات األلوان 

الطبيعة والعادات والثقافة النوبية  ، والتراث النوبي يظهر في الزخرفة ومحاكاةالصريحة والمستوحاة من الطبيعة المحيطة

والفيضان والنخل وألوان الطبيعة الصريحة، حيث يتم تطبيق التراث النوبي من خالل أحد تلك األساليب، إما  المتصلة بالنيل

 من الطبيعة الملهمة األولى ألي مصمم.  أما المصدر الثاني فهو اإلستلهام والمحاكاة، أوالتقليد أو التجريد 

 :األول التصميم

الداخلي "األرضيات والحوائط واألسقف" لبهو اإلستقبال وتحقيق الوحدة إعتمد التصميم على ترتيب عناصر التصميم  -

القائمة على تنظيم تلك العناصر وتفاعلها مع بعضها البعض لخلق إحساس بالصلة المستمرة،  وتم إستخدام الزخارف الهندسية 

نزل حسب المعتقدات النوبية، كما )المثلث(، حيث يعد المثلث رمز الروح للحماية و إبعاد الروح الشريرة وحماية أهل الم

يمثل المثلث رمزاُ للسمو والعال، واألرضية المتجهة ألعلى والمثلثات المفرغة المتجهة ألسفل ترمز إلى اإلتصال بين السماء 

إستخدم واألرض، وتكرار المثلثات يعنى التسبيح دائماً أبد حيث إستخدم التكرار كأحد األسس اإلنشائية الجمالية للتصميم، كما 

 توزيعها تم التى واألخضر البيج اللون درجات مجموعة األلوان الهادئة التي تثير في نفس المستخدم الشعور بالراحة وهى

 نوعاً من الترابط الناشيء عن تلك العالقة اللونية. التصميم تكسب وعناصر التصميم الداخلي بطريقة األشكال بين

الزخارف الهندسية المستخدمة أعقد وأبسط الزخارف المستخدمة في شتى أنواع الفنون وهى تتفق مع العديد من المعتقدات 

واألفكار في الحضارات المختلفة ولهذه الطرز تناغميات خاصة عند دمجها مع بعضها البعض واستنباط جماليات وتكوينات 

 جديدة تتميز باألصالة والمعاصرة. 

 األلوان ذات طابع نوبي صريحة متباينة مستوحاة من البيئة المصرية.  كما جاءت
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 حوله الدائرة تكرار مع الواجهة في رئيسي كزخرف المثلث الهندسية الزخارف إستخدام نالحظ( ٤١ ،٤۰ شكل)

 

      
 السابق، التصميم عن مختلفة ولكن الهندسية الزخارف إستخدام ونالحظ بأسوان، نجوم خمس بفندق اإلستقبال بهو تصميم( ٤۳ ،٤۲ شكل)

 حوله المثلث تكرار مع الواجهة في رئيسي كزخرف الدائرة إستخدمت حيث

 

 :الثاني التصميم

الزخارف الهندسية المميزة للطراز المتعدد األلوان، وتم الربط بين عناصر التصميم الداخلي  على بنائه في التصميم إعتمد

حتي يتحقق الوحدة ويتم ربط عناصر التصميم ببعضها البعض، وقد تكرر التصميم على من أرضيات وحوائط وأسقف 

مسافات، وتنتظم أشكال معها لتعطى اإلحساس باإليقاع، إذا القينا نظرة على هذه الزخارف نجد أنها تحمل سمات الطرز 

عن خبرة الفنانين النوبيين التي وصلت إلى المعمارية النوبية بشكل واضح يتسم بلغة تحمل معاني األصالة والتعبير المباشر 

وتعتمد الفكرة التصميمية علي التكرار وعلى قدرة أهل النوبة في صنع البهجة بفطرة فنية سليمة.  مرحلة الثبات واالستقرار

عن  بين العناصر الهندسية وزخارف األوراق النباتية، لعمل تكوين مبتكر يمزج بين جماليات هذين األسلوبين حيث ينتج

 ترآكب األشكال وتكرارها.
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 الطرز سمات تحمل التي الهندسية الزخارف إستخدام نالحظ نجوم، خمس بفندق اإلستقبال لبهو آخر تصميم( ٤۷ ،٤٦ ،٤۵ ،٤٤شكل)

 الثبات مرحلة إلى وصلت التي النوبيين الفنانين خبرة عن المباشر والتعبير األصالة معاني تحمل بلغة يتسم واضح بشكل النوبية المعمارية

 واإلستقرار
 

 المشروع التطبيقي: ثانياً:

تم تصميم قطع أثاث ذات طابع نوبي بمعايير هندسية تتناسب مع معايير التصميم الداخلى النوبي المستخدمة فى بهو اإلستقبال 

حيث تم تصميمها لتصبح قطع األثاث  بالفندق الخمس نجوم بأسوان، والمكونة من كرسي ومنضدة وسط وبارتشن رأسي،

 منتجات تطبيقية لها قيمتها الجمالية والبصرية وتوظيفها فى التصميم الداخلي.

      
  وسط، ومنضدة وكنبة كرسي من مقترح تصميم( ٤۹شكل)          اإلستقبال،   منطقة لكوان آخر مقترح تصميم( ٤۸شكل)              

 .المباشر والتعبير األصالة معاني تحمل بلغة تتسم التصميم وخطوط     .النوبية الهندسية الخطوط من مستلهمه التصميم وخطوط              
 

     
 المستخدم المقترح للكرسي التصميم( ۵١شكل)                          المستدة الوسط لنضدة المقترح التصميم( ۵۰شكل)            

   النوبي، الطابع ذو اإلستقبال، منطقة كوان فى                        بأسوان، نجوم خمس بفندق اإلستقبال نطقة كوان في            

 النوبي. األزرق اللون إستخدام مع الهندسية، الزخارف من المستلهم              .النوبية الهندسية الزخارف من مستلهمه التصميم وخطوط        

        
 .المستخدم المقترح للبارتشن التصميم( ۵۳شكل)                          .المستخدم للكوان النهائي الشكل( ۵۲شكل)                   
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 .والكونتر الموسكي أخشاب باستخدام القطع جميع تنفيذ تم :النهائي التنفيذ

     
  في المستخدمة الوسط منضدة تنفيذ مراحل( ۵۵شكل)                 الخاص الكوان في المستخدم الكرسي تنفيذ مراحل( ۵٤شكل)     

 .نجوم خمس بالفندق اإلستقبال بمنطقة الخاص الكوان                                 .نجوم خمس بالفندق اإلستقبال بمنطقة               

      
  الوسط ومنضدة الكرسي تنفيذ مراحل توضح( ۵۷شكل)            الخاص    الكوان في المستخدم البارتشن تنفيذ مراحل( ۵٦شكل)    

 .اإلستقبال بمنطقة الخاص الكوان في المستخدم              .بأسوان نجوم خمس بالفندق اإلستقبال بمنطقة           

       
  الكوان في المستخدم البارتشن تنفيذ مراحل( ۵۹شكل)               والكراسي االبارتشن من المكون للكوان النهائي الشكل( ۵۸شكل)

 .بأسوان نجوم خمس بالفندق اإلستقبال بمنطقة الخاص                 .اإلستقبال بمنطقة الخاص الكوان في المستخدم الوسط ومنضدة 
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 (١نموذج رقم )

 أعضاء هيئة التدريس( إستمارة إستبيان للمتخصصين من السادة ۱ملحق )

 ( من السادة أعضاء هيئة التدريس للتصميم الداخلي واألثاث.30) عدد العينة:

 أكتوبر وجامعة بنها". 6حلوان وجامعة دمياط وجامعة كلية الفنون الطبيقية "جامعة  المكان:

 وفيما يلى نموذج إلستمارة اإلستبيان :

 إستمارة إستبيان

 معاصر للقيم التراثية للطابع النوبي فى التصميم الداخلي للمنشآت السياحية: مفهوم لبحث تحت عنوان

اإلسم )إختيارى( : 

....................................................... 

القسم : 

..................................... 

الوظيفة : 

.................................................................. 

النوع : 

...................................... 

يهدف هذا اإلستبيان إلى تقييم التصميمات المقترحة لبهو اإلستقبال بالفندق خمس نجوم مستخدما نوعاً  -

غزارة الطابع النوبي بما يحملة من تصميمات  علىلتأكيد واحداً من الزخارف النوبية في تصميمات مختلفة ل

وتقييم  -مختلفة، والتي تعتمد على البناء الهندسي والتنوع في الحلول التشكيلية للمفـردات الزخرفية.     

قطع األثاث ذات الطابع النوبي بمعايير هندسية تتناسب مع معايير التصميم الداخلى النوبي المستخدمة فى 

ستقبال بالفندق والمكونة من كرسي ومنضدة وسط وبارتشن رأسي، حيث تم تصميمها لتصبح بهو اإل

 منتجات تطبيقية لها قيمتها الجمالية والبصرية وتوظيفها فى التصميم الداخلي.

ولقياس مدى نجاح إعتماد التراث النوبي كمصدر ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية  -

 تصميم الداخلى، مع العلم أنه سيتم معاملة هذا اإلستبيان بشكل سرى بغرض البحث العلمي.فى ال

 ( فى داخل المربع .لذا أرجو من سيادتكم ملئ هذه اإلستمارة بمنتهى الموضوعية بوضع عالمة )

موافق  موافق العبارة 

 إلى حد ما

غير 

 موافق

للطابع النوبي يصبح من خالل اإلبداعات الخاصة بالقيم التراثية  .1

ممكناً تعزيز المشاركة فى أعمال التصميم الداخلي بمفهوم 

معاصر، وذلك بتبادل وجهات النظر حول أعمال تصميمية 

مختلفة للطابع النوبي لقاعات إستقبال الفنادق فئة الخمس نجوم 

 وتمثل مجموعة متنوعة بصياغة عصرية.

   

دمجها مع بعضها البعض  للطابع النوبي تناغميات خاصة عند .2

واستنباط جماليات وتكوينات جديدة تتميز باألصالة والمعاصرة، 

وكمصدر لإلبداع فى إعداد مجموعة من التصميمات ذو الطابع 

 المصرى ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة والحديثة

   

إستخدامه المفهوم المعاصر للقيم التراثية للطابع النوبي يمكن  .3

كمصدر لإلبداع في إثراء الفكر التصميمي بزخارفها ورموزها 

الفنية المميزة وإضافة لمجال التصميم الداخلى للمنشآت 

 السياحية.

   

التصميمات المقترحة والمشروع التطبيقي حققا الهدف الرئيسي  .4

للبحث وهو تقديم مفهوم معاصر للقيم التراثية للطابع النوبي، 

رسالة هادفه تتناسب مع مجريات العصر الحديث وتحقق وتحمل 

 نوعاً من التميز واألصالة.
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اإللمام بعناصر الطابع النوبي بما يحتويه من فلسفة ومضمون  .5

وشكل ووظيفة، وتوظيف ما يصلح منها بصياغة عصرية 

 لمشروعات العمارة الداخلية السياحية بصوره تحقق اإلستدامة.

   

الضروري معرفة التراث النوبي ليتم اإلستفادة من القيم من  .6

التراثية للطابع النوبي بمفهوم معاصر وتفعيله من أجل أن تعيده 

إلينا في صورة وعالقات جديدة من أجل أن نجعله معاصر لنا. 

 وإبتكار تصميمات جديده من حيث اإلستلهام والتجريد.

   

 مالحظات:أرجو كتابة أى 

............................................................................................. 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان
 

 نموذج إلستمارة إستبيان من تصميم الباحث

 

 ( إستمارة إستبيان للدارسين2ملحق )

 ( من الدارسين بمجال التصميم الداخلي واألثاث.100) العشوائية:عدد العينة 

 المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس. المكان:

 وفيما يلى نموذج إلستمارة اإلستبيان:

 إستمارة إستبيان

 مفهوم معاصر للقيم التراثية للطابع النوبي فى التصميم الداخلي للمنشآت السياحيةلبحث تحت عنوان: 

اإلسم )إختيارى( : 

....................................................... 

السن : 

..................................... 

الوظيفة : 

.................................................................. 

النوع : 

...................................... 

اإلستبيان إلى تقييم التصميمات المقترحة لبهو اإلستقبال بالفندق خمس نجوم مستخدما نوعاً يهدف هذا  -

واحداً من الزخارف النوبية في تصميمات مختلفة للتأكيد علي غزارة الطابع النوبي بما يحملة من تصميمات 

وتقييم  -ات الزخرفية.     مختلفة، والتي تعتمد على البناء الهندسي والتنوع في الحلول التشكيلية للمفـرد

قطع األثاث ذات الطابع النوبي بمعايير هندسية تتناسب مع معايير التصميم الداخلى النوبي المستخدمة فى 

بهو اإلستقبال بالفندق والمكونة من كرسي ومنضدة وسط وبارتشن رأسي، حيث تم تصميمها لتصبح 

 يفها فى التصميم الداخلي.منتجات تطبيقية لها قيمتها الجمالية والبصرية وتوظ

ولقياس مدى نجاح إعتماد التراث النوبي كمصدر ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية  -

 فى التصميم الداخلى، مع العلم أنه سيتم معاملة هذا اإلستبيان بشكل سرى بغرض البحث العلمي.

 ( فى داخل المربعالموضوعية بوضع عالمة ) لذا أرجو من سيادتكم ملئ هذه اإلستمارة بمنتهى

موافق إلى  موافق العبارة 

 حد ما

غير 

 موافق

دراسة الطابع النوبي في مقررات المناهج الدراسية لطلبة  .1

كليات الفنون التطبيقية يعمل علي اإلستفادة منها في إثراء 

التصميمات الداخلية المستمدة من التراث النوبي، بزخارفها 

 ورموزها الفنية المميزة.
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يمكن للرؤى المركزية في الدراسة المعاصرة للقيم التراثية  .2

 للطابع النوبي أن تجعلنا مصممين أكثر خبرة ومسؤولية.

   

لطابع النوبي يمكن إستخدامه كمصدر لإلبداع في إثراء ا .3

 الفكر التصميمي.

   

تعيد صياغة التصميم الداخلي التصميمات النوبية المقترحة  .4

 جمالياً وفلسفياً بشكل مبتكر ومتميز.

   

التصميمات النوبية تصلح لإلستعمال فى أماكن متعددة  .5

 .وتتالئم مع الفئات المختلفة للمجتمع 

   

 مالحظات:أرجو كتابة أى 

............................................................................................. 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان

 نموذج إلستمارة إستبيان من تصميم الباحث

 

 :التحقق من صدق وثبات أدوات البحث 

 التدريس التصميم الداخلي واألثاث:أوالً: استبانة آراء السادة المتخصصين أعضاء هيئة 

 نتائج صدق اإلتساق الداخلي لإلستبانة:

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لإلستبانة، استخدم الباحث معامل إرتباط بيرسون لحساب معامل اإلرتباط بين درجات 

 (.۸كل عبارة والدرجات الكلية لإلستبانة، وجاءت النتائج كما هو موضح فى الجدول )

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

من خالل اإلبداعات الخاصة بالقيم التراثية للطابع  -1

النوبي يصبح ممكناً تعزيز المشاركة فى أعمال 

التصميم الداخلي بمفهوم معاصر، وذلك بتبادل وجهات 

النظر حول أعمال تصميمية مختلفة للطابع النوبي 

إستقبال الفنادق فئة الخمس نجوم وتمثل لقاعات 

 مجموعة متنوعة بصياغة عصرية.

 دال 0.01 0.91

للطابع النوبي تناغميات خاصة عند دمجها مع  -2

بعضها البعض واستنباط جماليات وتكوينات جديدة 

تتميز باألصالة والمعاصرة، وكمصدر لإلبداع فى 

إعداد مجموعة من التصميمات ذو الطابع المصرى 

 ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة والحديثة

 دال 0.01 0.94

المفهوم المعاصر للقيم التراثية للطابع النوبي يمكن  -3

إستخدامه كمصدر لإلبداع في إثراء الفكر التصميمي 

بزخارفها ورموزها الفنية المميزة وإضافة لمجال 

 التصميم الداخلى للمنشآت السياحية.

 دال 0.01 0.95
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التصميمات المقترحة والمشروع التطبيقي حققا  -4

الهدف الرئيسي للبحث وهو تقديم مفهوم معاصر للقيم 

التراثية للطابع النوبي، وتحمل رسالة هادفه تتناسب 

مع مجريات العصر الحديث وتحقق نوعاً من التميز 

 واألصالة.

 دال 0.01 0.90

من فلسفة  اإللمام بعناصر الطابع النوبي بما يحتويه -5

ومضمون وشكل ووظيفة، وتوظيف ما يصلح منها 

بصياغة عصرية لمشروعات العمارة الداخلية 

 السياحية بصوره تحقق اإلستدامة.

 دال 0.01 0.92

من الضروري معرفة التراث النوبي ليتم اإلستفادة  -6

من القيم التراثية للطابع النوبي بمفهوم معاصر وتفعيله 

إلينا في صورة وعالقات جديدة من من أجل أن تعيده 

أجل أن نجعله معاصر لنا. وإبتكار تصميمات جديده 

 من حيث اإلستلهام والتجريد.

 دال 0.01 0.96

 
 ( : يوضح معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية لإلستبانة۸جدول رقم )

 

 0.90كل عبارة والدرجات الكلية لالستبانة تراوحت ما بين ) ( أن معامالت االرتباط بين درجات۸حيث يتضح من الجدول )

 ( وبذلك تعتبر عبارات االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.0.01( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )0.96 –

   نتائج ثبات اإلستبانه: 

 ( ۹تحقق الباحث من ثبات االستبانة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وجاءت النتائج كما هى موضحة في ج)

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات 

 0.95 6 استبانة المخصصين
 

 اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة يوضح نتائج (:9جدول رقم )

 ( ، وهى نسبة ثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث لنتائج تطبيق اإلستبانة 0.95حيث بلغ )

 

 

 ( : المتوسطات المرجحة لعبارات التقييم وفقاً آلراء المتخصصين1رسم بياني رقم )
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عبارات التقييم

لداخليمن أعضاء هيئة التدريس بقسم التصميم اللمتخصصين قييم ت
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  أن:( يتضح 1من الرسم البياني شكل رقم )

اتفاق آراء السادة المتخصصين حول عبارات التقييم، حيث جاءت تقيمات معامالت الجودة مرتفعة لجميع العبارات ووقعت 

% 95.56وتراوحت معامالت االتفاق ما بين نسبة ) المرجح،جميعها فى مستوى )موافق( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن 

(، مما يوضح "نجاح إعتماد "ضرورة اإلستفادة من القيم 2.90 – 2.87بين ) المرجح ما%( وتراوح المتوسط 96.67  -

التراثية النوبية برؤية معاصرة وإستخدامه كمصدر لإلبداع في إثراء الفكر التصميمي بزخارفه ورموزه الفنية المميزة 

بصياغة عصرية كسمة مميزة لمصر  وإضافة لمجال التصميم الداخلى للمنشآت السياحية. للتأكيد والحفاظ علي تراثنا الشعبي

 على مر العصور".

 إستبانة آراء الدارسين بمجال التصميم الداخلي واألثاث: ثانياً:

 نتائج صدق االتساق الداخلي لالستبانة.

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لإلستبانة، إستخدم الباحث معامل إرتباط بيرسون لحساب معامل اإلرتباط بين درجات 

 (.۰۱ارة والدرجات الكلية لإلستبانة، وجاءت النتائج كما هو موضح فى الجدول )كل عب

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

دراسة الطابع النوبي في مقررات المناهج الدراسية  -1

لطلبة كليات الفنون التطبيقية يعمل علي اإلستفادة منها 

الداخلية المستمدة من التراث في إثراء التصميمات 

 النوبي، بزخارفها ورموزها الفنية المميزة.

 دال 0.01 0.95

يمكن للرؤى المركزية في الدراسة المعاصرة للقيم  -2

التراثية للطابع النوبي أن تجعلنا مصممين أكثر خبرة 

 ومسؤولية.

 دال 0.01 0.86

لطابع النوبي يمكن إستخدامه كمصدر لإلبداع في ا -3

 إثراء الفكر التصميمي.
 دال 0.01 0.89

التصميمات النوبية المقترحة تعيد صياغة التصميم  -4

 الداخلي جمالياً وفلسفياً بشكل مبتكر ومتميز.
 دال 0.01 0.90

التصميمات النوبية تصلح لإلستعمال فى أماكن  -5

 .متعددة وتتالئم مع الفئات المختلفة للمجتمع 
 دال 0.01 0.88

 
 يوضح معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية لالستبانة (:١۰رقم )جدول 

 

( أن معامالت اإلرتباط بين درجات كل عبارة والدرجات الكلية لإلستبانة تراوحت ما بين ۱۰يتضح من الجدول )حيث 

رات اإلستبانة صادقه لما وضعت ( وبذلك تعتبر عبا0.01( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )0.95 – 0.86)

 لقياسه.

   االستبانة:نتائج ثبات 

 (۱۱)في تحقق الباحث من ثبات اإلستبانة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وجاءت النتائج كما هى موضحة 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات 

 0.91 5 إستبانة المستهلكين
 

 يوضح نتائج إختبار ألفا كرونباخ لثبات اإلستبانة (:١١جدول رقم )

 ( ، وهى نسبة ثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث لنتائج تطبيق اإلستبانة 0.91حيث بلغ )
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 أن:(( يتضح 2من الرسم البياني شكل رقم )

اتفاق آراء أفراد عينة البحث من الدارسين حول عبارات التقييم، حيث جاءت تقيمات معامالت الجودة مرتفعة لجميع العبارات 

معامالت االتفاق ما بين نسبة ووقعت جميعها فى مستوى )موافق( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن المرجح، وتراوحت 

(، مما يوضح نجاح إعتماد "نجاح إعتماد 2.98 –2.92%( وتراوح المتوسط المرجح ما بين )99.34 -% 97.34)

"ضرورة اإلستفادة من القيم التراثية النوبية برؤية معاصرة وإستخدامه كمصدر لإلبداع في إثراء الفكر التصميمي بزخارفه 

وإضافة لمجال التصميم الداخلى للمنشآت السياحية. للتأكيد والحفاظ علي تراثنا الشعبي بصياغة  ورموزه الفنية المميزة

 عصرية كسمة مميزة لمصر".

 النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج: 

من خالل الدراسة التي قام بها الباحث تكونت لديه مجموعة من النتائج للمتخصصين وللدارسين بمجال التصميم الداخلي 

 تتلخص فيما يلي:واألثاث والعمارة النوبية 

وقيمته، وكونه شكل أساساً حيوياً لركائز التطوير في مختلف الفنون والعلوم، وأبرزها العمارة  النوبي مدى أهمية التراث -۱

 التقليدية، ولم يقتصر األمر على ذلك، بل شملت تلك الركائز، عدة جوانب من ألوان اإلبداع والفنون في الحضارة اإلنسانية.

القيم التراثية برؤية معاصرة فى إعداد مجموعة من التصميمات توظيف تنوع الموروث الشعبي في النوبة واإلستفاده من  -٢

ذو الطابع المصرى النوبي ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة والحديثة، فى التصميم الداخلى لقاعات اإلستقبال في 

 المنشآت السياحية كسمة مميزة لمصر على مر العصور.

ام من التراث الشعبى النوبي فى إبتكار مجموعة من التصميمات الخاصة زيادة الوعي التصميمي من حيث اإلستله -۳

 بالتصميم الداخلي واألثاث الجديدة ذو الطابع النوبي المصري ومتالئمة مع اإلتجاهات العالمية المعاصرة والحديثة.

ال التصميم الداخلي إن مفهوم التراث مفهوم واسع بشتى نواحيه وإرتبط بعدة مجاالت، ومن ضمن هذه المجاالت مج -٤

واألثاث، حيث يتم توضيف محتوياته في مجال التصميم، وهذا ما يسمى بإستلهام الفكرة التصميمية في مجال التصميم 

الداخلي واألثاث، وهذه التصميمات تحمل الكثير من المعاني التي تجذب المصمم للنهضة بتصميمات ناجحة تحقق وتناشد 

 بإستخدام التراث كوسيلة.

قلة الوعي والدراسات بمفهوم التراث والحضارة النوبية وصياغة وتنوع الطرز المعمارية الشعبية في النوبة، بالرغم  -۵

من تنوع الموروث الثقافي والعمراني الشعبي النوبي، ومدي تأثيرها واإلستفاده منها في إثراء العمارة والتصميم الداخلي 

 
 لداخلي واألثاثالتصميم ا ( : المتوسطات المرجحة لعبارات التقييم وفقاً آلراء الدارسين بمجال2رسم بياني رقم)

ح
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تقييم آراء الدارسين بمجال التصميم الداخلي واألثاث
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يجب اإلستفادة من القيم التراثية النوبية بصياغة عصرية على عناصر التصميم  الحديث والتوجيه للتنميه السياحية، لهذا

 الداخلى للمنشآت السياحية والتى تقام بدون تصميم يعبرعن مصر بهويتها المميزة.

الطابع العمارة النوبية تعكس خصوصيات الثقاقه النوبية، التي تضمن رموزاً تعكس دالالتها ومعتقدات شعبية، حيث تميز  -٦

النوبى بقدرة هندسية وعالقات التداخل والتشكيل، فكان اإلبداع الذى سيطر على الفنان النوبى في ابتكار تشكيالت فنية 

 رائعة.

دراسة الزخارف النوبية قد ساعد في التعرف على القيم الفنية والتشكيلية والجمالية التى تنطوى عليها تلك الزخارف  -۷

 والتى تم االستفادة منها في ابتكار تصميمات متميزة معاصرة.وكذلك األسس البنائية، 

للطابع النوبي تناغميات خاصة، لذلك عند دمجها مع بعضها البعض يتم استنباط جماليات وتكوينات جديدة تتميز باألصالة  -۸

 والمعاصرة.

 ثانيا: التوصيات:

ومن تائج، تحدد تلك النتائج العمارة النوبية وجمالياتها، نتج عن الدراسة النظرية والعملية من خالل البحث مجموعة من الن

 خالل البحث والدراسة والنتائج يمكن طرح مجموعة من التوصيات:

اإللمام بعناصر التراث النوبي بما يحتويه من شكل ووظيفة وفلسفة ومضمون وتوظيف وما يصلح منها بصياغة عصرية  -۱

عاصرة بصورة تحقق اإلستدامة، حتى تتميز بخصائص وسمات مصرية واضحة لمشروعات العمارة الداخلية السياحية الم

 فيما أصبح ضرورة ملحة في العمارة الداخلية للمشروعات السياحة.

إحياء اإلبداعات الخاصة بالقيم التراثية النوبية ليصبح ممكناً المشاركة فى أعمال التصميم الداخلي واألثاث بمفهوم  -٢

 وجهات النظر حول أعمال تصميمية مختلفة للطابع النوبي.معاصر، وذلك بتبادل 

دراسة التراث النوبي في مقررات المناهج الدراسية لطلبة كليات الفنون التطبيقية لإلستفادة منها في إثراء التصميمات  -۳

 الداخلية المستمدة من التراث النوبي، بزخارفها ورموزها الفنية المميزة.

ية المستمدة من التراث النوبي برؤية معاصرة في إثراء التصميمات الخاصة بالتصميم الداخلي توظيف العمارة النوب -٤

 واألثاث، وإجراء مزيد من األبحاث على العمارة النوبية وزخارفها ورموزها الفنية المميزة.

األولويات اإلنمائية في الدولة  اإلهتمام بعملية التنمية السياحية واإلرتقاء بمستوى الخدمات السياحية وجعلها علی خريطة -۵

  نظرا لكون السياحة من أهم مصادر الدخل القومی.

 اإلستفادة من القيم التراثية النوبية للتأكيد والحفاظ علي تراثنا الشعبي بصياغة عصرية من أجل أن تعيده -٦

من حيث اإلستلهام والتجريد، كسمة إلينا في صورة وعالقات جديدة من أجل أن نجعله معاصر لنا. وإبتكار تصميمات جديده 

يعطى تميزاً فنياً فى  والذيمميزة لمصر على مر العصور، وذلك للمحافظة عليه، وتعظيم أثره على الهوية المصرية، 

 األماكن السياحية.

 المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:

الملونة في الفن الشعبى النوبى واإلستفادة منها في أبو المجد، أحمد شحاتة،"دراسات في العناصر الزخرفيـة الحانطية  -۱
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manshurata", kuliyat alfunun altatbiqiat- jamieat hilwan, 1982m. 
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