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 الملخص:

إن الفن المصري القديم تراث زاخر متميز و متطور يجمع بين صفات الواقعية الدنيوية و العقائدية الدينية وتعتبر صناعة 

هائال من اإلبداع والدقة و التنوع و التطور األثاث من أهم الفنون التطبيقية بالحضارة المصرية القديمة حيث تحمل كما 

مستخدماً خامات متعددة و فقاً لقوانين و فلسفة المصري القديم، و هذا البحث معني بدراسة نوع محدد من األثاث المصري 

ة القديم و تقنياتة و هو األثاث المنطبق وذلك في محاولة إلحياء ذلك التراث المحلي الغني و استغاللة لفرض الهوي

 المصرية علي منتج األثاث المحلي بما يتالئم مع متطلبات صغر المساحة بالمسكن المصري الحالي.

كيف يمكن استغالل التطور الذي حدث في تقنيات حرفة النجارة عند المصري القديم كحرفة تراثية و  مشكلة البحث :

ول علي منتج يحقق الهوية المصرية ويلبي توظيف مانتج عنها من أنواع متطورة ومتنوعة من األثاث المنطبق للحص

 احتياجات المستهلك المصري بما يتالئم مع المتطلبات الحالية للمسكن ذو المساحة المحددوة.

يهدف البحث إلي تصميم أثاث معاصر مستوحي من التطور التقني لألثاث المنطبق في الحضارة  هدف البحث :

مع المتطلبات الحالية للمسكن المصري ذو المساحة المحدودة ويحقق الهوية المصرية القديمة للحصول علي منتج يتالئم 

 المصرية .

 األثاث المنطبق. -النجارة كحرفة تراثية  –العقيدة المصرية  -الفن المصري القديم الكلمات المفتاحٌة :

Abstract: 

Ancient Egyptian art is a rich and distinguished heritage that combines the characteristics of 

secular and religious realism. The furniture industry is one of the most important applied arts 

in the ancient Egyptian civilization, where it carries a great deal of creativity, accuracy, 

diversity and development using various raw materials according to the ancient Egyptian laws 

and philosophy .This research is concerned with studying a specific type of old Egyptian 

furniture and techniques and the applicable furniture in an attempt to revive this rich heritage 

and exploitation to impose the Egyptian identity on the local furniture product in accordance 

with the requirements of small space in the current Egyptian housing. 

The problem of research: How to exploit the development that took place in the techniques 

of carpentry in the ancient Egyptian as a heritage and the employment of the resulting from a 

variety of sophisticated and diverse furniture to obtain a product that achieves the Egyptian 

identity and meet the needs of the Egyptian consumer in accordance with the current 

requirements of housing with a specific area. 
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The purpose of the research: The research aims to design contemporary furniture inspired 

by the technical development of furniture applicable in ancient Egyptian civilization to obtain 

a product that fits with the current requirements of the Egyptian housing with limited space 

and achieve the Egyptian identity. 

Keywords: Ancient Egyptian Art - Egyptian Creed - Carpentry as Heritage - Folding 

Furniture 

 مقدمة :

ُ و استقراراُ و هي التي قدمت  إن الحضارة المصرية القديمة هي أعرق الحضارات و األطولها تاريخاً و األكثرها ثباتا

للعالم الخطوات األولي للعلم و الفن و المعرفه و هي حضارة عقائدية قوامها عقيدة البعث و الخلود وجاء الفن المصري 

ُ تطبيقياً بالدرجة القديم تجس يداً لهذه العقيدة التي شكلت لب و القلب لكل مناحي الحياة ، كما أن الفن المصري القديم فنا

األولي يخدم الحياة الدنيوية والحياة بعد الموت أيضاً و قد أظهرت لنا نماذج األثاث مدي التنوع و اإلزدهار لفن و حرفة 

حتي الدولة الحديثة كما أظهرت أيضاً كم التنوع في استخدام الخامات و مدي  صناعة األثاث منذ عهد األسرات اآلولي و

التطور في توظيف العدد و األالت لتطويع تلك الخامات للحصول علي أثاث فائق الجودة و شديد التنوع يتالئم مع 

 متطلبات عصره فجأت نماذج األثاث المنطبق كأول نماذج ألثاث قابل للحركة أنتجة االنسان.

و لتحقيق الهدف من تلك الدراسة وإحياء ذلك التراث المحلي الغني و االستفادة منه و استغاللة لفرض الهوية المصرية 

 علي منتج األثاث المحلي الحديث تم البحث في ثالث محاور :

لتراكيب و دراسة الفن المصري القديم و تتبع التطور الحادث في حرفة النجارة من حيث العدد و ا المحور األول :

 الورش.

 تتبع التطور التاريخي لقطع األثاث المنطبق مع تحليل أسلوب االنطباق. المحور الثانً :

: مشروع تطبيقي يتم فيه تصميم أثاث معاصر مستوحي من التطور التقني لألثاث المنطبق بما يحقق المحور الثالث 

 ي ذو المساحة المحدودة.الهوية المصرية يتالئم مع المتطلبات الحالية للمسكن المصر

 الفن المصري القدٌم : المحور األول :

هو فن قديم نشأ مع اإلنسان و تشكل معه علي اختالف الزمان و المكان و هو فن عقائدي ملكي صارم القواعد و األسس 

محورياً في كل تفاصيل اقترن فيه أسلوب الفن باسم مركز الحكم و االشعاع الفني )العاصمة( و هذا الفن لعب دوراً هاماً و 

    ] 3 [ الحضارة المصرية القديمة.

 الفن المصري القدٌم و العقٌدة :

إن العقيدة المصرية القديمة قائمة في أساسها علي التأمل و التخيل و ربط األحداث و كان لها من التأثير القوي علي الفن 

(( حيث يتشكل بالعادات و 1كما جأت أنواعها في مخطط )مايجب أن نذكرة فالفن المصري القديم هو فن مرتبط بالعقيدة )

العقائد للناس و يتباين بمكانهم و ذلك لتحقيق أهداف و توصيل رسائل عبر االجيال و العصور استمرت الالف السنين ،و 

ث و الخلود اعتبر المصري القديم أن فنه رابطة بين األجيال من البشر األحياء و األموات توحدهم في حياة ما بعد البع

التي هي أساس العقيدة المصرية.وبالتالي فقد جاء الفن تجسيداً و تعبيراً و تخليداً للعقيدة فأصبح أهم مايميز الفن المصري 

 القديم هو الخلود و الذي اتضح في كل أنواع الفنون من عمارة لنحت و تصوير لألثاث و الحلي و الفخار ....و غيرها
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أوزوريس هي أول تجسيد درامي لألسطورة و صياغة للفكر العقائدي في الفن المصري القديم وتعتبر اسطور إيزيس و 

ثم جأت العمارة في األهرامات و المعابد و األثاث و النحت و التصوير متوالية تجسد و تصوغ العقيدة المصرية في قوالب 

كل حقبة زمنية بأسلوب فني  تميزت( ،كما 2فنية رصينة ذات خصائص و سمات تميزها كما هي موضحة في مخطط )

 (.1ارتبط بمكان العاصمة و الفرعون و تم توضيح تلك االتجاهات و المدارس الفنية بجدول )

 
 ( ٌوضح العقٌدة المصرٌة القدٌمة1مخطط )

 
 ( الخصائص و السمات الممٌزة للفن المصري القدٌم2مخطط )

 

 المدارس الفنٌة المصرٌة القدٌمة

 مدرسة طٌبة الطبٌعٌة مدرسة طٌبة الواقعٌة المثالٌةمدرسة منف  

الدولةةةة القديمةةةة )مةةةن األسةةةرة  العصر

6:1) 

الدولةةةةةةة الوسةةةةةةطي )مةةةةةةن األسةةةةةةرة 

13:11 ) 

 17الدولةةة الحديثةةة )مةةن االسةةرة 

:20 ) 

مركزهةةةا مدينةةةة منةةةف )إنةةةب  الموقع

 حج(

تةةةةةل  –مركزهةةةةةا مدينةةةةةة طيبةةةةةة  مركزها مدينة طيبة 

 العمارنة 

سممممممممممممات 

 المدرسة 

التصةةوير أو النحةةت المباشةةةر 

)المثةةةةةالي( للجسةةةةةم البشةةةةةري 

بأسةةلوب يحةةاكي الطبيعةةة فةةي 

 نسب دقيقة تخلو من العيوب

والتسجيل للواقع و نقله كما هو دون 

 تحسين أو تجميل مع مراعاة الدقة 

تمثيةةةل الطبيعةةةة بكةةةل مظاهرهةةةا 

حتةةي بلةةوغ الحقيقةةة )إتجةةاة نةةاتج 

عةةةةةةن ثةةةةةةورة التوحيةةةةةةد الدينيةةةةةةة 

المبالغة في تمثيةل ثم  -الخناتون(

 الحجم و الخامات
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إظهةةةةةةةار قةةةةةةةةوة الشخصةةةةةةةةية  الفلسفة 

الفرعونيةةةة التةةةي ترقةةةي إلةةةي 

 مصاف األلهه

عكست الجانب اإلنساني الواقعي في 

 الملك

عكسةةت فةةي نهايتهةةةا الثةةراء فةةةي 

الخامةةةات خاصةةةة فةةةي اسةةةتخدام 

 الذهب

بدايةةةةة ظهةةةةور الرمزيةةةةة فةةةةي  ممٌزاتها 

 الكتابة الهيروغليفية

عنصةر  األبةواب  بداية ظهور

الوهميةةة بالنحةةت فةةي الحةةوائط 

 الداخلية للمقابر

بنةةةةةةةاء  –بنةةةةةةةاء الهةةةةةةةرم المةةةةةةةدرج 

 األهرامات

 

(الباب الوهمً بالهرم 1صورة  )

 المدرج

 تصوير أداء الطقوس 

ظهور فن الماكيت الذي ينقةل صةور 

الماكيتةةةات -و اقعيةةةة للحيةةةاة العمليةةةة 

 –مصةةغرة لةةورش العمةةل )النجةةارة 

 ....الخ(النسيج 

اسةةةتخدام األلةةةوان فةةةي النحةةةت علةةةي 

الحةةةةوائط الداخليةةةةة للمقةةةةابر و فةةةةي 

 الكتابة

( ماكٌت لمعمل )ورشة نجارة ( 2صورة )

 أثناء قٌامهم باالعمال

انتاج المعابد المنحوتة بالجبةال و 

 الصروح و التماثيل الضخمة

ظهةةةةور محاولةةةةة تحقيةةةةق البعةةةةد 

 الثالث )المنظور(

المنحوت  ( معبد أبو سمبل3صورة )

 فً الجبل بالتماثٌل الضخمة

المثال ممن 

 األثاث

( مقعد للملكة حتب 4صورة )

 حرس 

الزواٌا  –خطوط المقعد القوٌة 

 القائمة المباشرة

( 5صمممممممممممممورة )

مقعممد و منضممدة 

لمممرئٌس العممممال 

 –سممممممممممممممممممننخم 

الخطمممممممممممممممممممممموط 

المسممممممممممممممممممقٌمة 

المتوازنممممممممممممممممممة 

الواقعٌممممممممممممممممة و 

اسمممتخدام اللمممون 

 الواحد

 
للملك توت  ( المقعد الذهبى6صورة )

الترف و الزخم فً  –عنخ امون 

 استخدام الخامات

 ( المقارنة بٌن المدارس الفنٌة المصرٌة القدٌمة لتوضٌح السمات و الخصائص 1جدول )

     ] 351:  103ص   3 [ للفن و تطبٌقة علً األثاث 

 النـــجارة كحرفة فنٌــة تراثٌة : 

أهم الحرف في الحضارة المصرية القديمة حيث اهتم النجار بالحرفة و طور إن حرفة النجارة و صناعة األثاث كانت من 

 فيها و ذلك نظراً لتعدد أنواع األثاث و ارتباطة بالعقيدة و الستخدامه في الحياة الدنيوية و الحياة الدينية .

الحديثة  كما كان متصالً  و لقد مر فن نجارة األثاث بمراحل تطور مختلفة عديدة منذ أقدم العصور و حتي نهاية الدولة

بفنون أخري كالنحت و التطعيم ...و غيرها و لعبت عدد و أدوات النجارة دوراً هاماً في تشكيل األجزاء المختلفة 
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للمشغوالت الخشبية و األثاث و ذلك حتي يستطيع إنتاج القطع المتناهية الدقة  و الجمال في األثاث والمشغوالت الخشبية و 

 ذا التطور كان البد من عمل دراسة تحليلة لتتبع ذلك التطور في محورين : لالستفادة من ه

 الثاني : معامل الورش   -االول : العدد و األآلت                                

 
 أوال : العدد و اآلالت :

 أوالً : تتبع التطور لبعض العدد و اآلالت الخاصة بحرفة النجارة

 الدولة الحديثة الدولة الوسطي الدولة القديمة األدوات

أدوات 
 القياس

 سكين العالم

عبارة عن يد من الخشب مثبت 

 بها نصل معدن من النحاس

 النصل المعدني أصبح من الحديد  النصل المعدني أصبح من البرونز

أدوات الشق 

و القطع و 

 التشكيل

 البلطة  

عبارة عن مقبض خشبي و نصل 

يصب في قوالب من الفخار 

مصهوراً يتم استعدالة شفرة 

البلطة فكانت ُتـربط مع المقبض 

 بواسطة سيور من الجلد

( سالح بلطة االسرة 7صورة )

 الثانٌة 

 النصل المعدني أصبح من البرونز

  ( البلطات فً الدولة الوسط8ًصورة )

 

 النصل المعدني أصبح من الحديد 

 لحدٌثة( البلطة فً الدولة ا9صورة )

كان عبارة عن سكين مسنن من  المنشار

الظران بأسنان غير منتظمة و 

من النحاس أو  تطور للمنشار

 البرونز بمقبض خشب

(سكٌن مسنن العصر 10صورة )

 العتٌق

 

 (منشار األسرة األول11ًصورة )

زاد طولة واالسنان غير متشابهه في الشةكل 

 و الحجم

 ( منشار الدولة الوسط12ًصورة )

و االسةةنان غيةةر زاد الطةةول و العةةرض 

 متشابهه و المقبض خشبي

( منشار الدولة الحدٌثة للملكة 13صورة )

 حتشبسوت

زيةةةةةةادة تدريجيةةةةةةة فةةةةةةي مسةةةةةةاحة  القادوم 

الشةةةةفرات لتتناسةةةةب مةةةةع أعمةةةةال 

 النجارة

 

ضةةةيق شةةةفرة القةةةدوم ال يةةةزال مسةةةتمراً فةةة  

حافةةة القطةةع  5/1االتجةةاه حيةةث تةةنقص إلةة  

وهةةذه الشةةفرة الخاصةةة ُتصةةب مةةن البرونةةز 

 وُتطرق لك  تتشكل

فحافة القطع في الشفرة صارت ملفوفةة 

مثةةل اآللةةة المسةةننة لجمةةع التةةبن وكانةةت 

تطةةةرق داخةةةل الشةةةفرة قبةةةل أن توضةةةع 

نهائياً علة  األرض وُتةربط الشةفرة مةع 

المقةةةبض بواسةةةطة أطةةةوال مةةةن أربطةةةة 

 ات.المومياو
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( القادوم الدولة 14صورة )

 القدٌمة
 12( القادوم من االسرة 15صورة ) 

 (16صورة )

 

 

أدوات الثقب 

 و الحفر

 المثقاب

في فترة ما قبل عصر األسـرات  
كان مثـقاب القوس والذي جاء 
صنعه كفكرة القوس والسهم ،ثم 
تطور بعد ذلك لمثقاب القوس و 
العصا حيث الحركة المتـزامنة 
للقوس تتسبب في شـرارات 
تـشعل نسـيج الخـشب وتحرقه 

 وتثـقبه.

 (مثقاب القوس والعصا17)صورة 

 لندن( –من مقتنٌات ) متحف بتري 

المثقةةةاب القوسةةةي ذو الكةةةأس الحجةةةري مةةةن 
األسرة الثانية عشر كان يتم فيه تثبيت قطعةة 
حجريةةةةة بهيئةةةةة الفنجةةةةان بةةةةالطرف العلةةةةوي 

 للساق

(المثقاب القوسً ذو الكأس 18صورة )
مم وارتفاع 330الحجري طول القوس 

 مم215العمود 

ووصةةل طةةول القةةوس إلةةي  زاد حجمةةة
مةةةةم و االتفةةةةاع الكلةةةةي للمثقةةةةاب  474
مةةةم وارتفةةةاع سةةةاق الخشةةةب إلةةةي  240
مةةةةم وأصةةةةبح أكثةةةةر دقةةةةة لةةةةيالئم 137

التطةةةور الحةةةادث فةةةي شةةةكل و خامةةةات 
 قطع األثاث

 
( المثقاب القوسً بالدولة 19صورة )

 الحدٌثة
 

 كان لها أنواع : األزميل

أزاميةةةل نحاسةةةةية اسةةةتخدمت فةةةةي 

واألزميةةةل المقبةةة  قطةةةع الحةةةواف 

الذي كان ُيستخدم لقطع التجاويف 

فةةةةي كةةةةل مةةةةن الخشةةةةب والعةةةةاج 

وأيضةةةةاً األزميةةةةل اليةةةةدوي الةةةةذي 

يسةةةتخدم بةةةدون مطرقةةةة وأزميةةةل 

الةةةنقش يسةةةتخدم فةةةي قطةةةع الحفةةةر 

 الخاصة بالتعاشيق المختلفة

(أزامٌل من العصر 20صورة )
 العتٌق و الدولة القدٌمة

أنةةه األزميةةل ذو النصةةل المفلطةةح و نالحةةظ 

 األقرب لألزميل في العصر الحالي

(أزمٌل من الدولة الوسطً 21صورة )

 بطرف مفلطح

 11االسرة (أزمٌل من 22صورة )

 

 

أزميةةةل النقةةةر : و هةةةو الخةةةاص بعمةةةل 

النقةةةةر بيةةةةد خشةةةةبية ونصةةةةل برونةةةةزي 

( بوصةة أقصةر مةن 1/4بقطاع مربع )

اليةةد وهةةو نمةةوذج يوضةةح التطةةور فةةي 

ع العصةر الشكل و الخامة بمةا يةتالئم مة

 و متطلباته

( مجموعة أزامٌل بنصل حدٌد 23صورة )

 من مجموعة توت عنخ أمون

  ] 125:  99ص   5 [ ( تتبع التطور لبعض األدوات المستخدمة فً النجارة 2جدول ) 

     ] 10 [و   ] 366:  353ص   9 [و  ] 34:  30ص   6 [و 
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  معرفة المصري القديم بحرفة النجارة و صناعة األثاث استطاع ابتكار عدد كبير و من هنا يمكننا القول بأنه  منذ بداية

من األدوات و التي ماتزال تستخدم حتي األن حيث كانت تلك األدوات هي اللبنة األولي لصناعة قوية و متطورة ،و علي 

علي العديد من المستويات و  مدار سنوات الحضارة الطويلة قام النجار المصري بتطوير و تحديث تلك األدوات و ذلك

التي نستعرضها بالجدول التالي حتي يمكن االستفادة من أسلوب ذلك التطوير في الوقت الحالي ،فعلي الرغم من التطور 

الهائل في األدوات و الماكينات الخاصة بصناعة األثاث وخاصة بعد دخول الرقميات و تكنولوجيات الحاسب اآللي إال أنه 

 النجارة المصرية التراثية ينبوعاً ال ينضب يمكننا االستفادة منه دائماً,سوف تظل حرفة 

 نتٌجة تحلٌل تتبع التطور لبعض أدوات النجارة

 امثلة التطوير نوعية التطوير

بحسةب مايكتشةفة مةن خامةات جديةدة مثةل أكتشةافة للحديةةد  الخامات

في الدولة الحديثة فأصبحت كل النصال المعدينة لألدوات 

 من الحديد إضافة للبرونز و النحاستصنع 

سكين العةالم  –األزميل 

 البلطة -

كبر أو صةغر مقةاس و حجةم بعةض األدوات تةدريجياً بمةا  الشكل و الحجم

 يتالئم مع نوعية األثاث و نوعية خاماته

 –المثقةةةةةةةاب بأنواعةةةةةةةة 

 المنشار -األزميل 

أصبحت الميكنة متطةورة نتيجةة اسةتجالب أنةواع أخشةاب  اسلوب االستخدام

 أو خامات للتطعيم مستوردة 

 -المثقةةةةةةةةاب بأنواعةةةةةةةةة 

 المنشار 

 ( نتٌجة تحلٌل تتبع التطور لبعض األدوات المستخدمة فً النجارة 3جدول ) 

األثاث بأنواعة فأسلوب وتجلت جوانب العبقرية للنجار المصري في كيفية توظيف كل هذه العدد و األدوات في صناعة 

تعامل النجار المصري القديم مع خامة الخشب سواء ما كان محلياً أو مستورد هو أسلوب شخص محترف يعرف كافة 

األبعاد العلمية عن الخامة و يستطيع التعامل معها و تطويعها لعمل منتجاتة الخشبية و ذلك نتيجة دراسة مستفيضة لتلك 

لتعامل مع الخامة من بداية قطع األشجار مروراً بتشكيل الخشب ثم مسحة وضبطة و الخامة مكنتة من وضع أسس ل

 وصوالً إلي طرق تجميعة ثم التجهيز النهائي للمنتج الخشبي من قطع األثاث بأنواعها المختلفة.

التطبيقي و فن انتاج استخدم المصري القديم من اآلف السنين أسلوب التفكير المنطقي اإلبداعي إلنتاج نوعاً هاماُ من الفن 

األثاث المتالئم مع البيئة المحلية حيث كانت أحد اإلبداعات التكنولوجية المبكرة لصناعة األثاث بمصر القديمة و هي 

استخدام المصري القديم لعدد كبير من التعاشيق و التراكيب الصناعية  و التي حولت النجارة من مجرد حرفة إلي فن و 

 ر ترجمة عبقرية لفلسفتة القائمة علي عقيدة الخلود .صناعة ،كما أنها تعتب

فكر بطريقة مبدعة كيف يمكن لهذا األثاث أن يستمر عبر سنوات  1فالمصري القديم عندما كان يصنع األثاث الجنائزي

تقسيم قطعة الحياة الطويلة حتي يمكن استخدامة في حياة ما بعد البعث و الخلود ،وجأت الترجمة العبقرية لتلك الفلسفة في 

األثاث ألجزاء صغيرة يتم تجميعها بواسطة و حدات التجميع و التعاشيق و التراكيب المختلفة لتكون وحدة متماسكة 

استمرت الصمود آلالف السنين و في حال حدوث أي كسر أو تلف بها يمكن إعادة تجميعها مرة أخري بعد إصالح أي 

أن المصري القديم استطاع أن يصل إلي تحقيق مباديء االستدامة في من األجزاء التالفة إن وجدت ، ومن هنا نجد 

 صناعة األثاث منذ اآلف السنين بفلسفة العقيدة.

 

                                                           
1

 األثبث الجٌبئشي هثل طبئز الزخوت و الصقز و ديه الكىبزا و األطذ.كبى عٌذ الوصزي القذين بعض الوعبىداث لهب صفه الذوبيت علي بعض قطع  
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 و ٌتوقف اختٌار التراكٌب الصناعٌة و التعاشٌق المناسبة لقطع األثاث علً :

 وظٌفة قطعة األثاث : -1

 نوع األثاث ما بين الثابت و المتحرك    -نوع األثاث من ناحية االستخدام الدنيوي أو الجنائزي.           

 نوع األثاث ما بين األثاث الهيكلي كالمقاعد و األسرة أو أثاث المسطحات كالصناديق و الخزانات. 

 شكل و تصمٌم قطعة األثاث : -2

بالشكل و التكوين لقطعة األثاث مع اهتم المصري القديم اهتماماً بالغاً 

مراعاه الوظيفة و طبيعة االستخدام ،و هذا الشكل مر بمراحل تطور 

عديدة عبر سنوات الحضارة بما يعبر و يعكس المعتقدات الدينية التي 

كان لها األثر األكبر علي الصياغة الرمزية التشكيلية لألثاث باإلضافة 

ة ، كما اختلف الشكل تبعا للوظيفة و إلي األحداث االجتماعية و السياسي

 أثاث للعامة أو للملوك(. –تبعا لنوعية األثاث )دنيوي أو جنائزي 

 

 

 (24صورة )                                                                               

    ] 387ص   3 [تعشٌقة النقر و اللسان أقوي طرٌقة لتجمٌع المقاعد

 الخامات المستخدمة : -3

إن المصري القديم كان يدرس الخامة دراسات تفصيلية من حيث المقاسات المتاحة و الوزن و درجة الصالبة و الليونة و 

 الملمس باإلضافة إلي تأثر الخامات بالبيئة المحيطة و درجة تقبلها لأللوان.

كما كان المصري القديم يختار الخامات لقطعة األثاث بعناية بحسب وظيفتها و نوعها و طبيعة و مكان االستخدام 

فالخامات المستخدمة بالمقاعد مختلفة عن الخامات المستخدمة في الصناديق و الخزانات و مايكون مناسب لالستخدم في 

 الجنائزي.    األثاث الدنيوي ليس بالضرورة أن يتناسب مع األثاث 

                

 

 

 

 

 

الدولة  –للملك توت عنخ آمون ( صندوق حلً 25صورة )
 الحدٌثة

مصنوع من الخشب الطبٌعً  -جزء  16مقسم من الداخل إلً 
استخدم الغراء فً تثبٌت أشرطة العاج علً  –و األبالكاج 

الكواٌل الخشبٌة فً ثثبٌت الرموز  –جسم الصندوق 
النقر و اللسان الغٌر محدد  –الهٌروغلٌفٌة علً الصندوق 

الصندوق النوع لتثبٌت هٌكل  

( كرسً االحتفاالت الدٌنٌة للملك توت عنخ 26صورة )
الدولة الحدٌثة –آمون   

تدعٌم ظهر الكرسً  –مصنوع من الخشب األبانوس 
بقضٌبٌن من األبنوس و مثبتٌن بالنقر و اللسان فً 

منقار األوز تم توظٌفة لٌساعد فً إخفاء  –األرجل 

 الوصالت
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 أمثلة من أثاث الدولة الحدٌثة توضح أسالٌب مختلفة من الوصالت ألنواع مختلفة من قطع األثاث

 

 معامل الورش :ثانٌاً : 

نتيجة إلدراك المصري القديم أهمية ذلك الفن فقد خصص له األماكن المناسبة و المجهزة للقيام بتلك األعمال و هي معامل 

الورش كما أطلق عليها آنذاك ،و في بداية عصر األسرات 

كانت معامل الورش تضم العديد من الفنون و الحرف إلي 

الفحار و الخزف و و النحت ....و جانب األثاث مثل الحلي و 

غيرها ثم تطور األمر بعد ذلك بإنفصال فن و صناعة األثاث 

في ورش منفصلة نتيجة النه أدرك أن كل حرفة تحتاج إلي 

 أدوات و تجهيزات مختلفة.

و من النماذج المنحوتة )الماكيت( و الجداريات استطاع 

أنواعها و  المصري القديم أن ينقل إلينا أسرار تلك الورش و

 الغرض منها و التي تتضح بالجدول التالي :

 (29صورة )                                                                             

 المتحف المصري –ماكٌت مصغر لورشة نجارة                                                                         

                      الدولة الوسطً –سم  26*52* 93

 

 ثانٌاً : األنواع المختلفة لمعامل ورش النجارة

معامل القصور  

 الملكٌة

معامل المستوطنات  معامل المعابد الكبٌرة

 الفنٌة

المعامل الفنٌة 

 الخاصة

انتةةاج كةةل مةةا يخةةص  الوظٌفة 

الملةةوك و األمةةراء و 

 كبار رجال الدولة

األعمةةال الخاصةةة إنتةةاج 

 بالمعابد

انتةةةاج كةةةل مةةةا يخةةةص 
األحيةةاء السةةكنية و مةةل 
هةةةةو ملحةةةةق بالجبانةةةةة 

 الملكية

انتاج كل ما يخص 

 عامة الشعب 

الطبقمممممممممممممممممممممممة 
 المستهدفة

ال يوجد طبقةة محةددة و  الملوك و األمراء
االرتبةةةةةةاط بالمعابةةةةةةد و 

 الكهنة و العاملين بها

الشةةةريحة الكبيةةةرة مةةةن 

 الشعب

 عامة الشعب

من  –الدولة الحدٌثة  –ظهر ( مقعد بدون 27صورة )
 الخشب المحلً

تم تجمٌعه بسٌور من الجلد مع استخدام المسامٌر 
المختلفة  من األخشاب الصلدة أو من النحاس أو 

 البرونز.
 

الدولة  –( مقعد علً هٌئة المقاعد القابلة للطً 28صورة )
 الحدٌثة

استخدام جلب  –صنع من شرائح خشب نتحنً و مطعم بالعاج 
منقار البط  –من النحاس إلخفاء الوصلة عند إلتقاء الرجل 

 ٌخفً الوصلة بٌن الرجل و القضٌب
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نوعٌممممة األثمممماث 

 المنتج 

كةةةةل أنةةةةواع األثةةةةاث 

 الدنيوي والجنائزي

إنتةةةةاج كةةةةل مةةةةا يخةةةةص 

المعابةةةةةد مةةةةةن األثةةةةةاث 

الجنةةةةةةةائزي و اشةةةةةةةكال 

األلهه و تمثيل الطقةوس 

 ...و غيرها

األثةةةةةةةةةةاث الخةةةةةةةةةةاص 

 باألحياء السكنية

انخفةةةةةةاض جةةةةةةودة 

االثةةةاث و رخةةةص 

سةةةعرة و اسةةةتخدام 

خامةةةةةةةات محليةةةةةةةة 

رخيصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

االعمةةةةةةال الفنيةةةةةةة 

 محدودة

تضةةم كةةل المهةةارات  الالعم

المختلفةةة مةةع تفةةاوت 

 في المستويات

العمةةةةةةةةةةةةةال المهةةةةةةةةةةةةةرة 

 –بتخصصةةةات مختلفةةةة 

 –تضمنت التدريب لهةم 

 –االشةةةةةةةةراف الفنةةةةةةةةي 

الرقابةةةة علةةةي الخامةةةات 

 الثمينة

تضةةةةم كةةةةل المهةةةةارات 

المختلفة مع تفاوت في 

 المستويات

مسةةتويات أقةةل مةةن 

 المهارة

بمدينةةة المحلةةة الملحقةةة  معابد معبد آتون   أمثلة

أخةةةةةةةت آتةةةةةةةون )تةةةةةةةل 

 العمارنة(

معامةةةةةةل صةةةةةةغيرة 

ملةةةةةةةةةةك ألفةةةةةةةةةةراد 

 باألحياء السكنية

      ] 2 [( ٌوضح األنواع المختلفة لورش النجارة المصرٌة القدٌمة 4جدول )

 

 : و من الجدول السابق نسنتج أن ورش النجارة المصرية القديمة علي اختالف أنواعها كانت تتمتع باآلتي 

 الدقة في التصنيف   

 االهتمام بالفنون التطبيقية و خاصة فن األثاث 

 التنظيم االداري الموجه القائم علي نوعية المنتج و الفئة أو الطبقة المستهدفه. 

 األمن( –المشرفون  –العمال  -المتابعة الفنية  –النشاط و مهارة العمال و النظام فيما بينهم )الرسامون  

 الطاقات للحصول علي منتج جيد.توظيف كل االمكانات والخامات و  

فهو مثال للورشة المثاليه النموذجية التي يجب أن يحتذي بها و التي تقدم مستوي متميز من العمل استطاع أن يصمد 

 آلالف السنين .

 

 المحور الثانً : تتبع التطور التارٌخً لألثاث المنطبق :

ازدهاراً حيث كانت البداية دائماً تكون من الرسم و هو عمل إن األثاث في مصر القديمة من أكثر الفنون تقدماً و 

فالمصري القديم كانت لدية قدرة بارعة علي التعبير الخالق بما يحقق كل القيم الوظيفية  ] 9 [ 2تحضيري بمثابة التصميم

اخل الورش الخاصة و نتيجة و الجمالية كما استطاع أن يقوم باختيار الخامة المناسبة ثم يقوم بالتنفيذ بالعدد و األدوات د

لهذه المنظومة الرائعة كان االنتاج الكثيف من األثاث منذ بداية عهد االسرات حتي نهايتها ،و تعددت أنواع األثاث مابين 

الدنيوي و الجنائزي أو ما بين األسرة و المقاعد و الكراسي و مساند الرأس و الصناديق و الخزانات ...و غيرها أو ما بين 

 ث و المتحرك و القابل للطي و هنا يجب الذكر المفصل لبعض األمثلة و دراستها و تحليلها.الثاب

                                                           
2

ذام كبى الوصزي القذين يقىم بإعذاد تصويوبث تظتخذم في عوليت التٌفيذ و كبى يظجل تلك التصويوبث علي الذجز الجيزي أو أوراق البزدي ببطتخ 

)طزفت يشبت األسهيل( و ًببث البىص كوبى اطتخذم األلىاى التي كبى يصٌعهب أدواث عذيذة للزطن و الذفز علي االدجبر هثل ًببث األطل و الظوبر 

و الغزاء كوب  هي األكبطيذ أو الوزكببث التزابيت الطبيعيت أو الوظتخزجت هي بعض الٌببتبث كوب قبم بإضبفت الوثبتبث لتلك األلىاى هثل الصوغ و الشوع

تلىيي التصويوبث التي اطتخذم في رطوهب قىاعذ الزطن الهٌذطي و االطقبط ببطتخذام أدواث اطتخذم الفزع هي طيقبى الٌببتبث و شعز الذيىاًبث ل

رهظيض  قيبص هثل الذراع و القذم و الشبز و هي اشهز تلك األهثلت الزطن الهٌذطي الذي وجذ علي أدذ البزديبث و الذي وضخ الوظقط األفقي لوقبزة

 الزابع ببلذولت الذذيثت. 
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 (30صورة )

 المتحف المصري –الدولة الحدٌثة  –سرٌر ثابت من مجموعة ٌوٌا و ثوٌا 

ٌمثل الشكل األساسً لألسرة الثابتة أو المنطبقة من الدولة الوسطً و حتً 

 الدولة الحدٌثة

 

 

 

 القابل للطً:األثاث 

و هو من أكثر انواع األثاث تطوراُ سواء من الجانب الشكلي أو الجانب الوظيفي أو الجانب التنفيذي و قد كان يستخدم هذا 

النوع من األثاث إما للرحالت والتخييم أو في الحروب و لم تصلنا أيه نماذج عن أثاث منطبق من عصر ما قبل األسرات 

هناك نماذج واضحة و جميلة  من الدولة الوسطي و الدولة الحديثة و قد ظهرت بنوعين من أو الدولة القديمة و لكن 

 األثاث هما األسرة و المقاعد.

 اوالً : األسرة المنطبقة: 

من الناحية الشكلية فإنها قد ال تختلف كثيراً عن األسرة الثابتة أو الغير قابلة لالمتداد ولكنها تختلف من ناحية التركيب 

 لتحويلها من أثاث ثابت لمنطبق . يتم تركيب وحدات قابلة لألمتداد من المعدن و غالبا ما تكون من البرونزحيث 

 الدولة الوسطً : سرٌر منطبق  -1

تم تقسيمها إلي أجزاء وتم تدعيمها بدعامات زاوية  الشبابيك

 كل دعامة تتكون من جزئين تم تثبيتها بالدسر 

الدولة الوسطً( سرٌر منطبق من 31صورة )

  

صممممممممممممممممممممممممورة 

(وحممممممممدات 32)

التجمٌممممممممممممممممممممع 

البرونزٌمممممممممممممممة 

 الغٌر متماثلة

تم تقويس أفخاذها قليال ألسفل و تدعيمها عند  البدن

الجزء األوسط بألواح خشبية مستعرضة أسطحها 

 العليا مقعرة

ثمانية أرجل إثنان أساسيتان و إثنان بالمنتصف و  األرجل

حيوانات  جميعها في اتجاه واحد وعلي هيئة أرجل

 بدعامات كوعية مزدوجة

 عبارة عن حشوة من ألياف نباتية أو سيور جلدية  سطح النوم 

زاويا من جزئين من البرونز لتدعيم شباك السرير  االكسسورات

 مع األرجل و الفخذين

أربع وحدات تجميع من البرونز إثنان بكل فخذ و 

هي التي تسمح للسرير باالنطباق و كل اثنين 

 متقابلين متماثلين

 

 

    ] 230و229و 49ص   6 [( نموذج لسرٌر منطبق من الدولة الوسطً 5جدول )
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 الدولة الحدٌثة : سرٌر منطبق للرحالت للملك توت عنخ أمون -2

هو هيكل مستطيل تم تقسيمه إلي ثالثة  الشباك
حشوات تركب من ألواح رأسية تم تعشيقة 

تدعيمها بدعامات معا بالنقر و اللسان وتم 
زاوية كل دعامة تتكون من عنصرين تم 

 وصلهما بوصلة اللجام و الدسر

 ( شكل السرٌر المنطبق و هو مفتوح 33صورة )

 ( شكل السرٌر و هو منطبق )مغلق(34صورة )
 

 ( تفاصٌل المفصالت للسرٌر35صورة )

تم تشكيل أفخاذها من عدد من القطع  البدن
وتم تدعيمها سم  180الخشبية  بطول 

 بأربعة و صالت برونزية متحركة

يرتكز السرير علي أربعة أرجل خشبية  األرجل
بشكل رجل األسد والتي ترتكز عل  
براميل من سبائك النحاس وكان من شأنها 
دعم وزن الشخص، باالضافة إلي أربعة 
أرجل إضافية مساعدة عند مفصالت 
الحركة وهي التي تحمل الضغط من 

 ند االستخدامالمفصالت ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( تفصٌلة عالقة رجل السرٌر عند 36صورة )

 ] 13[المفصلة المتحركة

عبارة عن حشوة من حصيرة من ثالث  سطح النوم 
سالسل رقيقة من الكتان مثبتة بثقوب في 

 فخذ السرير  

تم استخدام نوعين مختلفين من  االكسسورات
 المفصالت: 

مع سدادات تم استخدام مفصالت فردية 
عل  أزواج الوسط واألطراف النهائية 
بالقرب من مسند القدمين ، وتم تصميم 
نظام مفصالت مزدوج للزوج األمامي 
من األرجل المساعدة. يمكن تحويل 
األرجل ثنائية الساق إل  الداخل في نفس 

 الوقت عند طي السرير.
يمكن رؤية الثقوب حول المفصالت 

األوتار منها  المزدوجة و التي يتم تمرير
 حتي يمكن طي السرير.

 ( السرٌر المنطبق فً الدولة الحدٌثة6جدول )
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( شكل السرٌر و هو مفتوح و 37صورة )

 ] 13 [هو منطبق و مٌكانزم العمل 

 

 

 

 

 

 ثانٌاً : المقاعد المنطبقة : 

ينتج مقعد قابل للطي ذو تصميم بسيط و أنيق استطاع النجار المصري القديم منذ الدولة الوسطي و حتي الدولة الحديثة أن 

 و الملوكبإلضافة ألسرة الفرعون. و انتشر هذا النوع من المقاعد بين المستويات العليا مثل األمراء و النبالء

 

 المقــــــــــــــــــــاعد المنـــــــــــــــطبقة

 التخييم كما استخدم في أوقات الحروباستخدم المقعد المنطبق في الرحالت للصيد و  االستخدام 

 جمال وبساطة الشكل –سهولة الحمل  –كان يصنع من خشب خفيف الوزن  –صغر الحجم  ممٌزاته

التصمٌم 

 العام

علي  Xهو تصميم يعتمد علي هيكلين )نادرا ما يكون الهيكل مزدوج( متقابلين بشكل حرف  

 أن يتم تدعيم نقطة االتصال في كل هيكل بوصلة برونزية متحركة ) تشبة المسمار(.

واختلف شكل الشكال الرابط من االسفل لهيكل المقعد من كل جانب بحسب العصر كما  

 سيوضح.

 القاعدة تكون عادة من الجلد والمثبت بالجزء العلوي من الهيكل في كل جانب. 

 . Xب من النحاس الخفاء الوصلة البرونزية المستخدمة عند نقطة االتصال يتم استخدام جل  التراكٌب

 يتم التدعيم بين الشكالين السفليين في بعض مقاعد الدولة الوسطي بواسطة حبلين من الجلد. 

الممسك بالقضيب األسطواني السفلي )الشكال( يساعد علي اخفاء نقطة االتصال 3منقار البط 

 )بالنقر و اللسان(

 المقــــاعد المنطــــنبقة بالدولــــة الوســــــــــطً

                                                           
3

الوصزي القذين أى رؤص البط هي رهش لألرواح الشزيزة و اعتقذوا أى اطتخذاههب هقلىبت هى اًتصبر علي قىي الشز و الظيطزة كبى هي هعتقذاث  

 عليهب لذلك كبى يتن تشكيل أرجل الكزاطي علي هيئت رؤص البط  هقلىبت أو الذهج بيٌهب و بيي الوعقىفت.
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مقعد قابل 
للطي 

مصنوع من 
خشب 

األرز و يتم 
ربط الهيكل 

X  بدبوس
برونز 
مشترك و 
التدعيم 
بالشكاالت 
السفلية 
بواسطة 
حبال من 
 الجلد

 

  12( مقعد منطبق من االسرة 38صورة )

مقعد قابل 

للطي بهيكل 

مزدوج  

فيكون هناك 

أربعة أرجل 

متصلة في 

كل ناحية و 

هو شكل 

فريد لم 

 يتكرر صنعة 

 بهٌكل مزدوج ( مقعد منطبق 39صورة )

تفصٌلة نركٌب االرجل  (40صورة )

 المزدوجة 

 المقــــاعد المنطــــنبقة بالدولــــة الحدٌثــــــــــــــة

 مقعد خـــــا
و هو 
االشكال 
الجميلة 
للمقعد 
المنطبق 
حيث تطور 
شكل الهيكل 
إلي رؤس 
البط 
المقلوبة 

)مع التطعيم 
بالعاج و 
األبنوس( 
وهو فاتحا 
فمه ليخفي 
النقر و 
اللسان 
لتجميع 
 الهيكل

  18( مقعد منطبق من االسرة 41صورة )

 مقابر دٌر المدٌنة قبر )خــا(

 بالشكالتفاصٌل عالقة رأس البطة ( 42صورة )

من أحمل 

النماذج 

للمقاعد 

 المنطبقة 

استخدام 

العاج و 

األبنوس مع 

الطالء 

بالذهب)الغني 

و الرخاء في 

استخدام 

 الخامات(

 18( مقعد منطبق من االسرة 43صورة )

 للملك توت عنخ امون

 ( المقاعد المنطبقة بالدولة الوسطى و الحدٌثة7جدول )
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 مختلفة من المقاعد المنطبقة بالدولة الحدٌثة( نماذج 44صورة )

 

 ( نسنتج أن النجار المصري القديم استطاع أن يبتكر نوعين من األثاث المنطبق والتي 7-6-5و من الجدوال السابقة )

 تتمتع باآلتي :

 التكنولوجٌا المستخدمة االسلوب المستخدم نوع األمتداد نوع األثاث

أسلوب انطباق مروحي بشكل  امتداد أفقي األسرة

 Zحرف 

مفصالت من البرونز)عدد أربعة( + أرجل 

 قابلة للفك و التركيب )عدد أربعة(

أسلوب انطباق محوري بشكل  امتداد أفقي المقاعد

 Xحرف 

مسمار من البرونز + جلبتين من النحاس 

 كغطاء للمسمار

 ( تحلٌل األثاث المنطبق بالدولة الوسطى و الحدٌثة8جدول )

 المحو الثالث : المشروع التطبٌقً : 

إن تحقيق الهوية الشكلية و الوظيفية في نمط األثاث في بلد ذات حضارة أصيلة و عريقة مثل مصر ورغم أنها متراكمة 

)حضارات متعافبة( إال أنها مستقبلة لثقافات و حضارات أخري يعتبر أمراً صعباً و خاصة في حالة فقدان الهوية النسبي 

الناتج عن العولمة و تقلص االقتصاد ،إال أنه هناك بعض األمثلة ألثاث مصري )ثابت( بهوية مصرية قديمة )فرعونية( و 

يمثل محاولة للجمع بين األصالة و المعاصرة عن طريق إعادة صياغة مفردات الطراز و االستفادة منها بما يتالئم مع 

 متطلبات العصر.

 

( نماذج 45صورة )

ألثاث الثابت مختلفة من ا

بهوٌة مصرٌة قدٌمة 

 ] 14[)فرعونٌة( 

 

 

يعد األثاث المنطبق بأنواعة المختلفة حالً وظيفياً لمتطلبات المسكن المصري ذو المساحة الصغيرة أو المحددوة و في 

اولة لتطبيق أغلب األحيان يكون هذا األثاث مستورد من الخارج محققاً الوظيفة ولكن بهوية مختلفة ،و يعد هذا المحور مح
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ما استطاعت الباحثة الوصول إلية من نتائج محورين البحث السابقين و ذلك الستغالل أطروحة البحث في إيجاد هوية 

مصرية فرعونية لألثاث المصري المنطبق ،حيث تم توظيف التقنيات المستخلصة من األثاث المنطبق في مصر القديمة 

صرية من حيث الشكل و الوظيفة و التقنية بحيث يتالئم مع صغر مساحة لعمل نموذجين من األثاث المعاصر بهوية م

 المسكن.

 النموذج األول : 

النموذج 

 االول

 السفرة الخرطوشة المجمعة

هي عبارة  فصالو
عن سفرة 
كاملة في 
شكل دوالب 
صغير 
)وحدة 
مجمعة( 
يمكن 

استخدامها 
 من الجهتين

 

 

 علً و هً مفتوحة( شكل الوحدة األمامً وهً مغلقة 46صورة )

 

 ( شكل الوحدة الخلفً وهً مغلقة وهً مفتوحة46صورة )
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فلسفة 
 التصميم

الدمج بين 
األثاث 

الثابت ممثال 
في 

الصناديق 
ونوعي 
األثاث  
المنطبق 
بالدولة 

الحديثة عند 
المصري 
القديم 
للحصول 
علي وحدة 
متعددة 
الوظائف 
بهوية 
مصرية 
تتالئم مع 
المساحات 
الصغيرللمس
كن 

 المصري.

وقع االختيار علي صندوق من أجمل قطع األثاث من مقتنيات الملك توت عنخ آمون 

بالدولة الحديثة وهو صندوق الحلي الخاص بالملك علي شكل خرطوشة مكتوب عليها 

اسمه بالهيروغليفية وتم استغالل أسلوب تصميم الصنايق عند المصري القديم ممثال في 

شكل و الكتلة الخارجية وتم استلهام أسلوب التقسيم هذا الصندوق وذلك من حيث ال

الخارجي و الداخلي للوحدة من الجهتين حيث قسمت الوحدة طوليا و عرضيا بشكبة 

 مستوحة من أحد أحرف أسم الفرعون التي كتبت علي الصندوق األصلي.

و داخل هذه الكتلة تم إضافة نوعي األثاث المنطبق ولكن بتطبيق مختلف حيث تم 

تغالل اسلوب األنطباق المروحي في إخراج منضدة للسفرة و أسلوب االنطباق اس

 المحوري في مقاعد السفرة و يتم تخزين الجميع بالخرطوشة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدمج بٌن األثاث للحصول علً وحدة متعددة األغراض( 47صورة )

قسمت  االجزاء

الوحدة 

طوليا و 

عرضيا 

بشكبة 

مستوحة من 

أحد أحرف 

أسم 

الفرعون 

توت عنخ 

 آمون

 ( أجزاء الوحدة المقترحة48صورة )

تحتوي في جه علي منضدة للسفرة منطبقة و أدراج لتخزين أدوات تناول الطعام من 

مالعق و اكسسورات وضلفتين لتخزين االطباق ومن الوجه االخر تحتوي علي ضلفتين 

االطباق و تتحرك علي قاعدة مخزن بهما المقاعد المنطبقة و ضلفتين لتخزين مزيدا من 

 خشبية مفرغة مثبت بها أربع عجالت لسهوله الحركة.
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استلهم شكل  االستلهام
الوحدة من 
صندوق 

الحلي للملك 
توت عنخ 
آمون 
بالدولة 
الحديثة و 
بدال من 
استخدمه 
افقيا استخدم 
في الوضع 
 الرأسي.
و استخدم 
عنصرين 
من حروف 
أسم الملك 
بالخرطوشة 
فقط في 
 الوحدة
 

 ( استلهام كتلة الوحدة و خطوط التقسٌم49صورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استلهام االكسسورات (50صورة )

م 0.8م و طول 1الوحدة بعرض  المقاسات

 م 1.75وارتفاع 

م عرض و طول و 0.45المقعد 

 ارتفاع

م و عرض 1.52المنضدة بطول 

 م 0.7م و ارتفاع 0.95

 

 

 المقترحة و المقعد( مقاسات الوحدة 51صورة )
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 التقنيات 

 المستخدمة

استخدام 

تقنية السرير 

المروحية 

في  Zبشكل 

عمل منضدة 

 للسفرة 

 

 

( المنضدة و هً 52صورة )

 مفتوحة بخمس مقاعد

استخدام 

تقنية المقعد 

المحورية 

 Xبشكل 

لعمل مقعد 

 للسفرة

  

 الوحدة ( المقعد المنطبق مضاف إلٌة حلٌة من نفس شكل حلٌة53صورة )

 ( تحلٌل النموذج المقترح األول9جدول )

 النموذج الثانً : 

النموذج 

 الثاني

 سرٌر منطبق للبالغٌن

هي عبارة عن  الوصف

سرير منطبق داخل 

صندوق و بجوارة 

اثنين كمود يتم 

ضمهما إلي السرير 

لتقليل المساحة في 

حالة انطباق السرير 

 بالصندوق

 ( المسقط الرأسً للوحدة وهً مغلقة54صورة ) 

 ( المسقط الرأسً للوحدة وهً مغلقة54صورة )
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فلسفة 

التصميم 

و 

 االستلهام

اسةةةةةةةةتغالل وحةةةةةةةةدة 

الصةةةةةةندوق الثابةةةةةةت 

بشةةةةةةةةةكله البسةةةةةةةةةيط 

وإضةةةةةةافة السةةةةةةرير 

المنطبةةةةةةةةق داخةةةةةةةةل 

الصةةةندوق لحصةةةول 

علةةةي وحةةةدة سةةةرير 

لفةةةةرد واحةةةةد يمكةةةةن 

طيةةةةةةةةةةة و حفظةةةةةةةةةةة 

بالصةةةةةةةةندوق كةةةةةةةةي 

المسةاحات تتالئم مع 

الصةةةةةغيرة للغةةةةةرف 

بالمسةةةةةةةةكن وذلةةةةةةةةك 

بهويةةةةةةةةة مصةةةةةةةةرية 

 فرعونية

وقع االختيار علي صندوق من مقتنيات الملك توت عنخ آمون بالدولة الحديثة 

وهو صندوق لحفظ غطاء الرأس وتم استغالل الشكل البسيط و الكتلة الخارجية و 

مود من نفس داخل هذه الكتلة تم إضافة السرير المنطبق وعلي جانبيه وحدتين ك

الخطوط المستقيمه للصندوق يتم ضمهم للداخللتحتوي الصندوق بأسلوب يشبة 

 بناء المعابد و ذلك لتقليل المساحة.

 

 الدمج بٌن األثاث للحصول علً وحدة السرٌر( 55صورة )

السرير و هو مخزن بعرض  المقاسات

 م 2.05م و طول  0.65

السرير و هو مفتوح بطول 

 م1م و ارتفاع 2.44

 

 

 

 

( مقاسات الوحدة 56صورة )

 المقترحة

 التقنيات 

 المستخدمة

استخدام تقنية 

السرير المروحية 

في عمل  Zبشكل 

 منضدة للسفرة 

 

 

( المسقط 57صورة )

الجانبً للوحدة ٌوضح 

 السرٌر وهو مفتوح

 ( تحلٌل النموذج المقترح الثان10ًجدول )
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 نتائج البحث :

مستدام ذو صفات و خصائص مركزية خاصة يقدم رسالة عقائدية رمزية رابطة لالجيال و  إن الفن المصري القديم فن -1

 هو متطور و متفاعل مع البيئة المادية و المعنوية المصرية.

 استطاع النجار المصري القديم الحصول علي منتج ممتاز و بديع من األثاث يتالئم مع البيئة لعدة أسباب: -2

 رة و التي تمثل حجر األساس في أدوات النجارة حتي الوقت الحالي.األدوات المبتكرة و المتطو -

الدراسة العلمية و الفهم العميق لخامة الخشب و توظيف األدوات السابقة النتاج االساليب المبتكرة من التركيب الصناعية  -

 و التعاشيق و أساليب تجميع وحدات األثاث.

شة النجارة المصرية القديمة و التي وظفت كل االمكانات و الطاقات بأسلوب المثالية القائمة علي العلم و النظام بور -

 دقيق.

و المقعد المحوري بشكل  Zتم انتاج نوعين من األثاث المنطبق بمصر القديمة هما السرير المروحي بشكل حرف   -3

 المنطبقة. )بدون ظهر( مع استخدام تقنيات بسيطة من المعدن إما مفصالت أو مسامير للحركة  Xحرف 

االستفادة من التطور الحادث في حرفة النجارة )بشكل عام( و االستفادة من الصياغة الشكلية و الوظيفية و التقنية -4

لألثاث المنطبق )بشكل خاص( تعد إحياء للتراث المحلي بمرجعية تاريخية مصرية قديمة )فرعونية( لتحقيق الهوية الذاتية 

 يئة المسكن الحالية.   في األثاث المصري المالئم لب

 التوصٌــات : 

محاولة حث مصانع و شركات االثاث علي تحقيق الهوية المصرية التاريخية و الثقافية للمنتج المصري و المستمدة من  -1

 األثاث المصري القديم عن طريق تبني تطبيق نتائج الدراسات و االبحاث في مجال التصميم الداخلي و األثاث.

من االبحاث و الدراسات الخاصة بتصميم األثاث المصري في شتي مراحلة التاريخية)وليس فقط  الحث علي المزيد -2

 في العصر الفرعون( لتحقيق االستفادة القصوي من التراث المصري المحلي.
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