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 مستخلص البحث:

على مدى العصور شهدت مصر العديد من التغيرات في العمارة والتصميم الداخلي واألثاث والتي تأثرت فيها بالكثير من 

باقي الخديوي إسماعيل من أبرز التحوالت في العمارة والتصميم الداخلي واالثاث مقارنًة بالعوامل الخارجية، فقد كان عهد 

العصور في تاريخ مصر الحديث، فلم يحدث أن جاء من قبله والي أو حاكم له نفس الرؤية الحضارية والنهضة العمرانية 

جده محمد علي باشا، ولكن على نسق حضاري  الحديثة، التي استندت على رؤية أوروبية مستنيرة، حيث حاول أن يعيد مجد

 متطور.

كان مشروع باريس الشرق الذي قدمه الخديوي إسماعيل الذي يحمل مالمح النموذج الغربي األوروبي بشكل كامل أكبر 

 يناألثر في شكل الصورة البصرية المعمارية للقاهرة، حيث طغت عليها آنذاك الطرز األوروبية. وبالرغم من تواجد الطراز

قد انتشر بشكل كبير وواسع واتخذ شكلين أساسيين هما: أتجاه االحياء االتجاه الوافد األوروبي  إال أنالعثماني والمملوكي 

 المباشر واالتجاه االنتقائي.

وتم اختيار قصر عابدين لهذه الدراسة الحتالل هذا القصر مكانة متميزة في تاريخنا، فهو منذ بدء انشائه ساهم في كتابة 

تاريخ مصر الحديث، شاهداً على أكثر من مائة عام حافلة باألحداث السياسية واالجتماعية والفنية التي كونت جزء هام من 

المعمارية التي وفدت الي مصر  ذاكرة مصر الحديثة، حيث يعد من أكثر القصور التي اشتملت علي أكبر عدد من الطرز

 خالل القرن التاسع عشر.

يتم دراسة الطرز الغربية الوافدة لمصر في تلك الحقبة التاريخية من خالل تحليل عناصر التصميم وفي هذا البحث سوف 

 الداخلي لقصر عابدين.
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وقد خلصت الدراسة للعمارة والتصميم الداخلي في مصر بإحياء مجموعة من الطرز األوروبية مثل الباروك وعصر  

النهضة والروكوكو وغيرهم وامتد ليشمل إحياء الطراز اإلسالمي. وقد تم تناولهم بالدراسة التحليلية لعناصرهم التصميمية 

وفدت الي مصر في القرن التاسع عشر التي يمكن ان يستخدمها  والوصول الي بعض القواعد التي تكون الطرز التي

 المصممين فيما بعد كمرجعية للهوية التصميمية لتلك الفترة.

 الكلمات المفتاحية:

 االنتقائي األسلوب-االحيائي األسلوب- الشرق باريس مشروع-الجديدة الكالسيكية-إسماعيل الخديوي- عابدين قصر

 

Abstract: 

Over the years, Egypt has witnessed a revolution in architecture, interior design and furniture, 

affected by many external western influences. There is no doubt that the era of Khedive Ismail 

was one of the most prominent transformations in architecture, interior design and furniture 

compared to the rest of the ages in the history of modern Egypt with a unique vision as the 

modern urban renaissance. He had an enlightened European vision, trying to restore the glory 

of his grandfather Muhammad Ali Pasha, but in a more civilized and organized way. 

The Paris-Orient project presented by Khedive Ismail, which bears the full features of the 

Western European model, has the most influence in the form of Cairo's architectural visual 

image, dominated by European styles. Despite the presence of the Ottoman and Mamluk 

models, the European immigrant trend has spread widely and took two basic forms: the straight 

revivalism and the eclecticism styles. 

Abdeen palace was chosen for this study, where this palace occupies a distinguished place in 

our history. Since it’s construction, It witnessed more than 100 years of political, social and 

artistic of an important part of modern Egypt’s history. Abdeen palace is also distinguished by 

the variety of its different interior design styles that decorates its halls. As it is considered one 

of the most palaces that includes the largest number of styles that came to Egypt during the 

nineteenth century. 

In this research, the different styles imported to Egypt during this historical period will be 

studied by analyzing the interior design elements of Abdeen Palace. 

The study concluded that architecture and interior design in Egypt revived a range of European 

styles such as Baroque, Renaissance, Rococo and others and extended to the revival of Islamic 

style. And they have been shown in this analytical study of their design elements wehad 

reached some of the rules that define the styles that was imported to Egypt in the nineteenth 

century, which can be used by designers later as a reference for the design identity of that 

period. 

Keywords: 

Abdeen palace-khedive Ismail- neo Classical-Paris of the east project - revivalism style- 

eclecticism style 
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 أهمية البحث

القرن التاسع  إعادة توثيق لعناصر التصميم للطرز األوروبية التي وفدت الي مصر كثر استخدامها في النصف الثاني من

 عشر.

 أهداف البحث:

القاء الضوء على عناصر التصميم الداخلي بقصر عابدين لتوثيق طريقة صياغة الطرز األوروبية الوافدة في تلك الحقبة 

 في محاولة الربط بين مضمون العملية التصميمة وفلسفتها وعدم اقتصارها او تحويلها الى عملية زخرفية بحتة.

 منهج البحث:

 :المنهج التاريخي 

 لمحة تاريخية للظروف السياسية، الدينية والثقافية التي ساعدت على ظهور الطرز األوروبية. - 

 التعرف على الطرز المعمارية الوافدة المستخدمة في الفترة محل الدراسة. -

 :المنهج االستقرائي  

ودراسة عناصر من العمارة والتصميم الداخلي واألثاث رصد وتحليل التأثر بالطرز الوافدة في التصميم الداخلي واألثاث 

ويمكن االستفادة من هذا التحليل لوضع منظومة يمكن . في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الممثلة في قصر عابدين

 من خاللها مباشرة عملية إحياء للطرز المختلفة بشكل منظم ودون اإلخالل بقواعد الطراز.

 مقدمة:

القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر دورة تاريخية جديدة بدأت بالثورة على االنتكاسة التي عاشت مدينة 

عاشتها مصر في ظل تبعيتها كوالية هامشية نسبيا في دولة الخالفة العثمانية ألكثر من ثالث قرون. وشهدت في القرن 

مارة فيها من مجرد مباني مشيدة على الطراز اإلسالمي العثماني إلى التاسع عشر طفرة معمارية هائلة حيث تغير نظام الع

 منشآت تجمع بين الكثير من الطرز الوافدة.

ويمكننا القول ان هناك العديد من العوامل التي اثرت بشكل او بأخر في تغيير معالم القاهرة بشكل خاص ومصر بشكل عام 

  ية واالقتصادية والعلمية والفكرية والفنية.والتي بدأت بتغيير المعالم السياسية، االجتماع

لكونها أول اختراق أوروبي عنيف لمصر منذ  1798سية على مصر عام كان بداية هذا التطور مع بداية الحملة الفرن

الحروب الصليبية. حيث بدأت تطرأ على مجتمع القاهرة مجموعة من المتغيرات التي أثرت على الحياة اليومية والعالقات 

فيها أكبر نسبة من السكان  االجتماعية بين أهلها بحكم إنها عاصمة البالد، كما يتركز فيها الحكم بأجهزته المختلفة وتعيش

وتضج فيها الحياة السياسية واالقتصادية بالنشاط مما جعلها أشد إحساساً بسلطة الدولة وأشد تأثراً بالتيارات المختلفة التي 

تتعرض لها هذه السلطة.

1

القرن التاسع عشر إنما هي تحوالت جذرية في مختلف ولقد اتفق المؤرخون على أن المتغيرات التي طرأت على القاهرة في 

 االقتصادية(. ويمكن ايجازها في النقاط التالية: –الثقافية  –االجتماعية  –نواحي الحياة )السياسية 

تمثلت مقومات التغيير هنا في إنشاء الدولة الحديثة والتي حلت محل ما كانت تسمي بالمؤسسات الوطنية. المجال السياسي: -

 هرت الدولة الجديدة بجيشها الجديد وأنظمتها الجديدة بدواوينها وأجهزتها في القاهرة واألقاليم.فظ
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في ظل الدولة الحديثة ذابت الحواجز التي كانت قائمة بين طوائف المجتمع حيث كان نظام التعليم في المجال االجتماعي: -

الط بين طوائف المجتمع. كما زاد من هذا أيضاً ظهور وسائل الدولة الحديثة السبب الذي أدي إلى زيادة االتصال واالخت

 االتصال ووسائل اإلعالم الحديثة.

تطورت الحياة االقتصادية للمجتمع المصري في القرن التاسع عشر عن طريق تدخل الحكومة في المجال االقتصادي: -

عت الحكومة إلى إنتاج حاصالت زراعية جديدة للتصدير، وترتب على النشاط االقتصادي فاشتغلت به وهيمنت عليه. وس

ذلك نتائج إعادة بناء المجتمع المصري. كما شهد المجتمع شريحة جديدة هي طبقة األجانب من تجار وموظفين وغيرهم 

خطير مما يعطي الذين كان لهم أثر كبير ليس فقط في المجال االقتصادي بل في المجال االجتماعي والسياسي والثقافي 

مؤشراً إلى أن القرن التاسع عشر لم يكن كغيره في التاريخ المصري.

23

كما كان هناك الكثير من التطورات الفكرية والعلمية التي اثرت في المجتمع المصري من نتائج الحملة الفرنسية واالحتكاك 

-1801ذلك كان من شأنه أيقاظ المصريين خصوصا وأن زمن احتالل الفرنسيين )المباشر مع الفكر والثقافة الفرنسية كل 

( كان زمن معارف من جهة وكان زمن حرب وثورة من جهة أخرى، فيمكن أن نقول إن من نتائج الحملة أن نقلت 1798

مصراعيه لالنفتاح على  الكثير من المؤثرات المعمارية والفنية واألوروبية إلى مصر باإلضافة إلى أنها فتحت الباب على

الغرب والذي كان من ثماره تلك النهضة المعمارية والفنية التي شهدتها مدينة القاهرة في القرن التاسع عشر من عصر 

 محمد على واستمرت حتى تجلت فعالياتها في عصر إسماعيل.

اليها وخاصة في مجال العمارة والفنون كما كان لوجود الجاليات األجنبية في مصر دور كبير في نقل التأثيرات األوروبية 

وذلك لضمها مجموعة كبيرة من المهندسين والخبراء في جميع المجاالت ليدلوا بدلوهم في كافة المجاالت ولنقل وتبادل 

 خبراتهم مع المصريين، كما طبعت بذوقها وروحها األحياء التي سكنها مثل قصر الدوبارة وجاردن سيتي.

لمية التي أرسلتها مصر إلى أوروبا دوراً بارزاً في نقل نظم الحياة األوروبية اليها في القرن التاسع كما لعبت البعثات الع

 عشر وكان دورها تعلم مختلف العلوم والفنون ونقلها ألي مصر واالستفادة من الخبرات المختلفة في النهوض بالبالد.

 سع عشر.أسباب التحول التي طرأت علي عمارة القاهرة في القرن التا 

إن السبب الرئيسي لهذه التحوالت هو االحتكاك الحضاري مع الغرب األوروبي. لم يحدث هذا االحتكاك على صورة    

 iv ثالث مراحل:واحدة بل حدث بشكل تدريجي ويمكن أن نرصده في 

 الحملة الفرنسيةاالحتكاك بالنموذج الغربي األوروبي في شكل مواجهة بينه وبين الشرق العثماني اإلسالمي من خالل -1

(1798 – 1801 .) 

 (. 1848 – 1805) محمد علىاستلهام التجربة الغربية في بناء النهضة المصرية من خالل مشروع اإلحياء في عهد -2

 الخديوي اسماعيلفي عهد  باريس الشرقي الكامل )قيمته وماديته( فيما سمي مشروع مرحلة استيراد النموذج الغرب-3

 (. وهي المرحلة محل الدراسة في هذا البحث.1879 – 1863)

 ( 1879 – 1863مشروع باريس الشرق في عهد الخديوي اسماعيل.) 

نهضة العلمية نصيباً عظيماً وهو يمثل . ولقد نال من التعليم وال1863عرش مصر في نهاية عام  الخديوي اسماعيلأعتلي 

. مما ادي الي اختالف عصر إسماعيل عن فرنسااتجاهاً بلغ التطرف في تبني للنموذج الغربي األوروبي وخاصة نحو 

باقي العصور في تاريخ مصر الحديث، فلقد كانت رؤية أوروبية مستنيرة، حاول أن يعيد مجد جده محمد علي، ولكن على 
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ور ولكن كان عليه أن يرضي أطراف كثيرة أهمها الوالي العثماني، وأفراد األسرة المالكة، اإلنجليز، نسق حضاري متط

 الشعب. 

كان تحديث القاهرة بالنسبة إلسماعيل: رمزاً الرتقاء مصر حضارياً، وتجسيداً لرغبته العارمة في أن يشهد عاصمة أوروبية 

. فوضع خطة وصمم على تنفيذها، vنيل، تمتد من اإلسكندرية إلى الخرطومفالقاهرة وأقامه دولة عصرية تقوم على ضفاف ال

وعدم الحياد عنها مهما تكاثرت في سبيله العقبات ومهما اضطرته صروف األيام إلى اللين، مؤقتاً والتظاهر بعكس ما يرمى 

 اليه من األغراض البعيدة. تلك الخطة كانت ترمى: 

إلى السير بمصر صراحة تامة في سبيل المدينة الحديثة، والسير بها، بعزم ثابت وقدم راسخة، في جميع تشعبات ذلك  أوالً:

 السبيل.

 إلى الفوز باالستقالل السياسي لها. ثانيا:

 .viإلى النهوض بها إلى مصاف الدول العظمى ثالثاً:

ل القاهرة وخارجها. وكان على رأس هذه المشروعات بالعديد من المشروعات اإلصالحية داخ الخديوي إسماعيلفقام 

 (، بهدف اللحاق بالدول األوروبية.باريس الشرقفيما سمي ) القاهرة الجديدةإنشاء 

 التأثيرات العمرانية لمشروع باريس الشرق. -

رنامج تخطيط عام بدأ اسماعيل في بناء قاهرة أخري جديدة تكون بمثابة مدينة أوروبية في قلب أفريقيا. لذا فقد وضع ب

( تأكيداً لهذه الرغبة وتحدياً للحمالت اإلنتقادية التي وجهتها صحافة الغرب إلى مشروعاته باريس شرقللقاهرة وسماه )

العمرانية. ولقد تم إجمال األعمال اإلصالحية التي هدف إليها هذا المشروع التخطيطي في مجموعة من المشاريع الرئيسية 

 viiحيث تتكون من سبعة مشروعات هي: ات السبع،ببرنامج المشروعسميت 

 منطقة األزبكية  -   مدخل القاهرة ومنطقة عابدين                 -      مشروع تحويل مجري النيل     -

 منطقة الزمالك  -الشاطئ الغربي                                   -الشاطئ الشرقي للنيل                  -

 viiiالمشروع التخطيطي مجموعة من النقاط أهمها: وتضمن برنامج

 تخطيط المناطق الجديدة خارج حدود المدينة القديمة. -

شق الشوارع الواسعة في األحياء الجديدة وأخري تخترق األحياء القديمة كمنطقة عابدين واألزبكية للربط بينها وبين -

 المراكز الرئيسية في المدينة.

في  جارنيهمها المتحف المصري ومتحف الفن اإلسالمي ودار األوبرا وذلك تقليدياً لدار أوبرا إقامة المباني العامة وأه-

 ، إلي جانب العديد من مباني العامة األخرى.باريس

 إنشاء الحدائق العامة مثل حديقة األزبكية والجيزة ومجموعة حدائق منطقة الجزيرة لتماثل في تصميمها الحدائق الباريسية.-

 ixالتأثيرات المعمارية لمشروع باريس الشرق. -2

كان لتبني اسماعيل النموذج الغربي األوروبي بشكل كامل أكبر األثر في شكل الصورة البصرية المعمارية للقاهرة، حيث 

اد طغت عليها آنذاك الطرز األوروبية. ولقد عبرت تلك الطرز عن الجاليات األوروبية التي كانت تعيش في مصر والتي ز

الحكم. بالرغم من التغيرات األوروبية التي انتشرت في مصر اال انه لقد استمر  اسماعيلعددها بنسبة كبيرة بعد تولي 

كان  االتجاه الوافد األوروبيخاصة في مناطق القاهرة القديمة )قاهرة المنشأ( إال أن  والمملوكي العثمانيتواجد الطرازين 

 نشأت في قاهرة الجديدة )قاهرة إسماعيل(.قد سيطر على معظم المباني التي أ
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قد انتشر بشكل كبير وواسع واتخذ االتجاه الوافد األوروبي  إال أنالعثماني والمملوكي  بالرغم من تواجد الطرازين   

 شكلين أساسيين هما: أتجاه االحياء المباشر واالتجاه االنتقائي.

 xRevivalism-اتجاه إحياء الطرز األوروبية-

وإحياء عصر  -Neo-Classicismالجديدةالكالسيكية ساد في القرن التاسع عشر في أوروبا اتجاه إحياء الطرز مثل 

كما تطور هذا االتجاه حتي وصل في النصف الثاني من  ،-Neo-Baroqueوالنيوباروك-Neo-Renaissance النهضة

مصر في إطار مشروع باريس  إلىلك الطرز وغيرها ولقد انتقلت ت. Eclecticism -اإلنتقائيةالقرن التاسع عشر إلي 

مصر في العمارة السكنية والمباني العامة التي استحدثت في ذلك الوقت. ولقد أحدث  الشرق.    استخدمت هذه الطرز في

هذه الطرز األوروبية تغير كبير في المجتمع المصري حيث اتجه المجتمع نحو تقليد نظم حياة المجتمعات األوروبية. 

 فظهرت

الحاجة إلى أنواع جديدة من المباني هي المباني العامة مثل المسارح والمكتبات والمصارف والمتاحف والمدارس 

 والمستشفيات والمحالت التجارية وإدارات الشركات والفنادق وغيرها.

ومن أمثلة هذا االتجاه المباني السكنية الجديدة التي تميزت بالوحدة فيها بينها بحيث ال تظهر فردية المباني، مثل عمارات    

 بباريس. شارع ريفوليوالتي تشبه في تصميمها مباني  وشارع محمد علي وشارع كلوت بك شارع الجنينة

           
 القاهرة. -: شارع كلوت بك(2صورة )                       باريس       -Rue de Rivolie-(: شارع ريفولي1صورة )       

 يتضح التشابه بين الصورتين في وحدة المباني واستخدام البواكي أسفل المبني لإلظالل.

 

. ويعتبر الخديويةاألوبرا  دارو نيوأوتيلوفندق  الجمعية الجغرافيةكما استخدم هذا االتجاه في المباني العامة مثل مبني 

الكالسيكية الجديدة الذي يظهر في مجموعة  طراز علىقمة ما يمثله هذا االتجاه في مصر حيث شيد القصر قصر عابدين 

اللتان أحيت  قاعة محمد علي وقاعة قناة السويسكما ضم القصر من قاعات االستقبال واالحتفاالت والمقابالت الرسمة. 

  xiالباروك . في تصميمهما طراز
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 Eclecticism xii اإلنتقائية-

وجه الخصوص كان الحال في القاهرة  علىفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكما هو الحال في أوروبا وباريس    

الذي يجمع بين عناصر معمارية من طرز مختلفة لصياغتها في تصميم واحد. وظهر هذا  اإلنتقائيةفقد ظهر بقوة طراز 

قصر و وثكنات قصر النيل قصر الوالي محمد سعيد باشااالتجاه في قصور األسرة العلوية وفي بعض المباني األخري مثل 

 بالزمالك.سراي الجزيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نتج عن هذا التحول الذي قدمه الخديوي إسماعيل تغير في شكل الصورة البصرية لمدينة القاهرة وباقي المدن المصرية 

للعمارة  للكالسيكية الجديدةحيث حلت الطرز األوروبية محل الطرز المحلية )الوافد والموروث(. لقد تمثل الفكر اإلحيائي 

الطراز وامتد ليشمل إحياء عصر النهضة و الباروكمن الطرز األوروبية مثل والتصميم الداخلي في مصر بإحياء مجموعة 

ومن هنا سنقوم بدراسة الطرز الوافدة الي مصر وتحليل بعض قاعات قصر عابدين التي تحمل سمات تلك . اإلسالمي

 الطرز.

الجزيرة ونالحظ فيه الجمع (: التصميم الداخلي لقصر سراي 4( و )3صورة )
 .Eclecticism -بين الطرز األوروبية والطراز اإلسالمي فيها سمي ياإلنتقائية
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 ( يوضح سمات الطرز األوروبية التي وفدت الي مصر في عهد الخديوي اسماعيل2-1)جدول 
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 قصر عابدين: 

 تعريف القصر:

 م1873-م1863تاريخ البناء:-

Neo-–ممزوج ببعض عناصر )الكالسيكية الجديدة  طراز النهضة المستحدثة لطراز العام للقصر هوا الطراز:-

Classicism) القاعات باالنتقائية او ما يدعي بالطراز التلقيطي حيث كان لكل جناح طرازه الخاص وتميزت  

 غرفة باإلضافة الي الممرات المتعددة 500شيدت السراي من طابقين، ويحتويان على حوالي  االنشاء:-

 االشغاالت التي مرت على القصر:

 حكم وأقامه سراياالشغال األصلي: 

 م فتحت الدولة السراي أمام الشعب1952ثورة يوليو  مع قياماالشغاالت المتعاقبة:  

 رئاسي ويوجد به متحف قصراالشغال الحالي: 

 االوصف المعماري: -1

تجسد هذا  xiiiبني هذا القصر علي طراز النهضة الفرنسية المستحدثة كما يتضح به بعض عناصر الكالسيكية الجديدة،  

الطراز في بعض القصور والمنشات التي شيدت في مدينة القاهرة في فترة القرن التاسع عشر، وأهم هذه القصور قصر 

 Palais)قصر التويلري )م والذي صمم بشكل يشبه ألي حد كبير 1863عابدين الذي شيده دي كوريل دل روسو سنة 

des Tuileries  بساحة الكونكورد، وصفت حجة الوقف الخاصة بقصر عابدين بساحته األمامية والتي كانت تسمي

 ه1293ذي الحجة سنة  7والصادرة من القسمة العسكرية في

            
 عابدين قصر واجهة(: 6) صورة                                  باريس في التويلري قصر واجهة(: 5) صورة                  

 

 تخليل العناصر المعمارية

 اوالً التخطيط:

التخطيط يعتبر تخطيط قصر عابدين من التخطيطات لتي اشتهر بها القصور المصممة على طراز النهضة المستحدثة هو 

كما يتقدمه ميدان علي غرار ميدان الكونكورد في xivوقد كانت هذه االفنية تستخدم للتهوية الطبيعية. ذو االفنية المتعددة،

األفنية مماشي تشبه الشرفات، وكانت األفنية متصلة مع بعضها البعض بقناطر، وتميزت القصور باريس.كان يطل على هذه 

  المتعددة األفنية بأنها تشبه القالع الحربية.
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 عابدين لقصر األول للطابق االفقي المسقط(: 2)شكل                 عابدين لقصر األرضي للطابق االفقي المسقط(: 1)شكل 

 

 ثانياً الواجهات:

كان من اهم ما يميز الواجهات تماثل بين قسمي الواجهة ، بنيت واجهات القصر على طراز النهضة الفرنسية المستحدثة

يعلو فتحة المدخل  الغربية ووجود فصوص وأعمدة مدمجة في الواجهات ذات تيجان كورانثية ووجود فرنتون مثلثي

 والواجهة الغربية والشرقية.

لفتحات المعمارية الموجودة بالواجهات بأنها تعلوا بعضها البعض وذلك لتخفيف االحمال وزينت بفرنتونات مثلثة تميزت ا 

 او نصف دائرية.

 
 ( واجهة قصر عابدين قبل تطويرات الشياك7صورة )

 

 ثالثاً المداخل:

  تعتبر كتلة المداخل هي أبرز جزء في الواجهة ويكتنفها عمودان.

 مداخل أهمها المدخل الذي أطلق علية أسم باب باريس ويقع في وسط السور الشرقي للقصر.يحيط القصر عدة 

         
 مداخل القصر إحدى( 3)شكل                        ( مدخل السالملك                      8)صورة                 
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 عناصر التصميم الداخلي:-2

الطراز التلقيطي او االنتقائي،النيو كالسيك،طراز طراز النيو باروك،  القصر وهم:تعددت طرز التصميم الداخلي في 

   الروكوكو، طراز اإلسالمي )احيائي( 

 ( القاعات المتأثرة بطراز النيو باروك:2-1)

 طراز النيو باروك هي: علىأسماء القاعات المصممة 

 مسرح القصر-صالون محمد علي-قاعة قناة السويسالسالملك: 

 قاعة الطعام العائلية الحراملك:

 تحليل عناصر التصميم الداخلي لطراز النيوباروك

 أوالً الجدران:

 تجليد الجدران بورق الحائط المنقوش بأشكال وزخارف نباتية وهندسية مختلفة وملونة بألوان أنيقة. -

 كثرة استخدام الزخارف فانتشرت عقود الزهور واالكاليل وباقات الورد وهي مطورة من طراز عصر النهضة.  -

 استخدام اكتاف االعمدة لتقسيم الحوائط -

 تقسيم الجدران رأسياً الي ثالثة أجزاء اما متساويين فالحجم او يكون الجانبين نصف حجم الجزء األوسط. -

الجزء العلوي للكرنيشة وهو مقسم ألي جزئيين )جزء يربط تصميم الجدران تقسيم الجدران افقياً الي ثالثة أجزاء حيث كان  -

بالسقف مزين برسومات لمناظر طبيعية والجزء الثاني كا فرنتون مستطيل مذهب يحيط يعلو األعمدة الكورنثية( والجزء 

األكبر من الحوائط فهو يحمل تقسيمات رائسيه بمساحات مستطيلة مختلفة األوسط  وهو الجزء األساسي و يأخذ الحيز 

األحجام )بانوهات( وهي عبارة عن اطار مستطيل الشكل علي شكل شرائط معقودة ذات زخارف بارزة في األركان مذهب 

فصل بينة و بين مزين بورق حائط بتشكيالت نباتية وزهور، وتفصل بينها تشكيالت ألعمدة كورنثية، والجزء السفلي ي

 xvالجزء األوسط وزرة مذهبة وتقسم المساحة الباقية الي بانوهات مستطيلة مذهبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً الفتحات المعمارية

 استخدام الفرنتونات المثلثة والنصف الدائرية للتأكيد على المداخل واالبواب. -

 استخدام حشوات من المرايا والزجاج في الشبابيك. -

 يحمالن الفرنتون الذي يعلو الفتحة المعمارية.النوافذ مخصص لها جزء غائر في الجدران أو كان يتقدمها عمودان  -

كثرة استخدام الزخارف وعقود الزهور واالكاليل وباقات الورد كما استخدم شعار الدولة ليتوسط الميدايات الزخرفية  -

 اعلي الفتحات المعمارية

 (: مسرح القصر11)صورة         (: صالون محمد علي          10)صورة            (: قاعة قناة السويس      9)صورة   
 وافقياً توضيح لتقسيم الجدران رأسياً 

 

 



 2020سبتمبر                         لعدد الثالث والعشرينا -المجلد الخامس  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

750 

                  
 القصر بمسرح المعمارية الفتحات(: 15-14)صورة                      السويس قناة قاعة(: 13-12) صورة                        

 

 ثالثاً االسقف:

تميزت بثرائها بالوحدات الزخرفية سواء نباتية أو الهندسية المذهبة  -

 ذات الحشوات والتجويفات المتعددة المستويات. 

تقسيم السقف يتوسطها لوحات زيتية استخدام االشكال الهندسية في  -

 تصويرية لألساطير والمالئكة او سرر زخرفية.

  االسقف مستندة على كوابيل طائرة وكرانيش مزخرفة. -

    
 علي محمد صالون سقف(: 18)صورة                                 السويس قناة قاعة سقف(: 17)صورة

 

 رابعاً االرضيات:

 االجمع اإلفرنجي أو الباركيه وغطيت بالسجاد المنقوشاستخدمت أرضيات 

     
 القصر مسرح أرضية(: 20)صورة                                      السويس قناة قاعة ارضية(: 19)صورة         

 

 ( القاعات المتأثرة بطراز النيو كالسك:2-2) 

 أسماء القاعات المصممة على طراز النيو كالسيك هي:

 جناح الملكة-جناح الملك -الحرملك:جناح الملكة ناظلي

 السالملك:الصالون األخضر

 

 

 
 (: سقف مسرح القصر16صورة )
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 تحليل عناصر التصميم الداخلي لطراز النيو كالسيك

 أوالً الجدران:

 استخدام البانوهات المستطيلة والبيضاوية  -

 استخدام األلوان البيضاء او األلوان الطباشيرية في طالء الجدران األساسية  -

 استخدام األشرطة والفيونكات واالكاليل كعنصر من عناصر الزخرفة -

 دائماً ما تتمحور الغرفة حول عنصر أساسي ليكون هو بطل الغرفة. -

        
 الملك جناح جدران(: 23)صورة                 نازلي الملكة جنح جدران(: 22)صورة       االحمر  الصالون جدران(: 21)صورة 

 

 ثانياً الفتحات المعمارية:

لم تختلف اشكال الفتحات المعمارية عن ياقي الطرز 

الكالسيكية سوي في اشكال الزخارف لمحيطة بها 

 الحشوات التي تتبع شكل الزخرفة.وشكل 

 استخدام الزجاج المعشق في النوافذ.-

 

 

 

 ثالثاً االسقف:

 تميز بالثراء الزخرفي والكن أصبح أكثر رقة.  -

استخدام أكاليل الورود الرقيقة وآالت الموسيقية  -

 والبجع في الزخرفة. 

تقسيم السقف الي اجزاء هندسية مع كثرة استخدام  -

 االشكال الدائرية والبيضاوية. 

 استخدام الزجاج المعشق في االسقف. -

 استخدام الميداليات في اركان السقف. -

 خرفة. استخدام الكوابيل والكرانيش الكبيرة المز -

 

 

 

     
 الزجاج ( استخدام25)صورة     (: ابواب جناح الملك  24)صورة 

 المعشق في النوافذ                                                

 

 

      
رسم هندسي لحوائط وسقف صالون وغرفة النوم (: 26)صورة 

 بجناح الملكة
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 رابعاً االرضيات

 استخدام أرضيات االجمع اإلفرنجي أو الباركيه والرخام متعدد األلوان والنقوش.

 ( القاعات المتأثرة بطراز الروكوكو:2-3)

 أسماء القاعات المصممة على طراز الروكوكو هي:

 السالملك: الصالون األحمر، األخضر،االبسض

 الحرملك: الجناح البلجيكي

 تحليل عناصر التصميم الداخلي لطراز الروكوكو

 أوالً الجدران:

 تجليد الجدران بواسطة بانوهات االخشاب المحالة برسوم وزخارف.  -

استخدام األلوان البيضاء او األلوان الطباشيرية في طالء الجدران  -

 األساسية. 

 ذات األلوان المختلفة داخل البانوهات. استخدام ورق الحائط واالقمشة -

 شكل المحارة والزخارف النباتية.  علىزخارف تعتمد  -

 

         
   بالحرملك البلجيكي الجناح وصالون النوم غرفة اركان(: 30-29-28)صورة 

 

 ثانياً الفتحات المعمارية:

لم تختلف اشكال الفتحات المعمارية عن ياقي الطرز الكالسيكية سوي في اشكال الزخارف المحيطة بها وشكل الحشوات 

 التي تتبع شكل الزخرفة العامة للغرفة.

 

 

 

 

       
 متأثرة بطراز الروكوكو (: اشكال مختلفة للفتحات المعمارية33-32-31)صورة 

 

 

 
 (: جدران الصالون االحمر27)صورة 
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 ثالثاً االسقف

 تميزت بكثرة الزخارف النباتية وعادة ما كانت تزين برسومات مختلفة. -

رسم االسقف باأللوان الفاتحة الناعمة الطباشيرية والتي استخدمت في تم  -

تجسيم وتصوير الموضوعات الخيالية واالسطورية الهة الحب 

 والحوريات.

 .استخدام الزجاج المعشق في االسقف -

 

    
 الروكوكو بزخارف المزخرف البلجيكي الجناح سقف(: 36)صورة           المعشق الزجاج ذو االبيض الصالون سقف(: 35)صورة           

 

 رابعاً االرضيات

 استخدام أرضيات الجمع اإلفرنجي أو الباركيه والرخام متعدد األلوان والنقوش وتم تغطيتها بالسجاد المنقوش.

 االنتقائي:( القاعات المتأثرة بالطراز التلقيطى أو 2-4)

 غرفة االجتماعات )السالملك( أسماء القاعات المصممة على طراز الروكوكو هي:

 تحليل عناصر التصميم الداخلي لطراز التلقيطي او االنتقائي

 أوالً الجدران:

 استخدام البانوهات المجردة من الزخارف .-

 األلوان الطبشورية والبيضاء في طالء الحوائط.استخدام -

 استخدام المدفأه لتكون مركز للقاعة.-

 تميزت الحوائط بالسيمترية .-

 

  ثانياً الفتحات المعمارية:

فتحات األبواب عبارة عن مستطيل ذو أطار رخامي غير -

مزخرف، والباب عبارة عن ضلفتين بشكل مستطيل مقسمان 

الي قسمين الجزء السفلي والقوائم من الخشب وبه بانوه 

مستطيل أما الجزء العلوي فهو عبارة عن حشوة بزجاج 

 عاكس 

ة استخدام االقواس في تشكيل النوافذ مكونة من قوائم خشبي-

 مستطيلة من الزجاج الشفاف المغطى بقماش ابيض اللون.

 (: توضيح لشكل الزخرفة الركنية باالسقف 34)صورة   

 

 

 
 ( حائط المدفئة في قاعة االجتماعات37صورة )  

     
   االجتماعات لقاعة المعمارية الفتحات اشكال( 39-38) صورة  
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 ثالثاً االسقف

 استخدام القواعد الكالسيكية في تقسيم االسقف بالبانوهات الهندسية .

  .استخدام التصوير الذيتي لالساطير و الميثولوجيا-

 

                                    

 رابعاً االرضيات

 استخدام أرضيات الجمع اإلفرنجي أو الباركيه والرخام متعدد األلوان والنقوش وتم تغطيتها بالسجاد المنقوش.

 ( القاعات المتأثرة بالطراز البيزنطي:2-5)

 )الحرملك( القاعة البيزنطية أسماء القاعات المصممة على الطراز البيزنطي هي:

 تحليل عناصر التصميم الداخلي للطراز البيزنطي:

 أوالً الجدران:

 معظم حوائط القاعة مكسوة بأنواع مختلفة من الرخام والفسيفساء.-

الحوائط مجزئة لقسمين الجزء السفلي مغطى بالرخام وهو مقسم رأسياً لمجموعة من العقود المدببة والمزخرفة بأشكال -

 العلوي فهو مغطي بلوحات فنية من الفسيفساء لعازفون وراقصات.هندسة، اما الجزء 

 استخدام األسلوب البيزنطي في الزخرفة وتكسي الجدران الي مجموعة من العقود المخمسة )المدببة(.-

 0وتحتل خلفية المكان لوحة حائطية من الفسيفساء تصور نافورة علي جانبيها راقصات شرقيات-

     
 بالفسيفساء البيزنطية المغطاه القاعة حوائط(: 38-37)صورة   

 

 

 ثانياً الفتحات المعمارية:

 استخدام العقود و المعابر -

كثره استخدام النوافذ و ذلك لدخول اكبر كم ممكن من -

 اإلضاءة الطبيعية 

 باكئات مذخرفة من الرخامفتحات النوافذ داخل -

أبواب القاعة من الخشب و الحشوات الخشبية مزخرفة -

 بالزخارف البيزنطية
      

 (: أشكال الفتحات المعمارية بالقاعة البيزنطية40-39)صورة 

 

 

  
 االجتمعات بقاعة السقف رسومات( 40) صورة
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 ثالثاً االسقف
 استخدام التثسيمة الهندسية كعنصر أساسي لتشكيل االسقف-

 البيزنطى.استخدام الزخارف المختلفة التي يغلي عليها الطابع -

 

 رابعاً االرضيات

 استخدام أنواع متعددة من الرخام المستورد 

 استخدام اشكال زخرفية بيزنطية ممزوجة بزخارف إسالمية مستحدثة -

 وارت ديكو

 ( القاعات المتأثرة بالطراز اإلسالمي المستحدث:2-5)

 المصممة على الطراز ااالسالمي المستحدث هي:أسماء القاعات 

 قاعة العرش -قاعة الطعام الكبيرة 

 تحليل عناصر التصميم الداخلي للطراز االسالمي:

 أوالً الجدران:

 الدمج بين الفكر الغربي والعربي في تقسيم الجدران حيث قسمت الجدران الي بانوهات مزخرف اطارها بزخارف إسالمية  -

 استخدام الزخارف اإلسالمية  لتزيين القاعة -

 استخدام عنصر المدفأه ليكون محور ارتكاز الغرفة-

          
     الكبيرة الطعام قاعة قاعة حوائط تصميم(: 44)صورة                      العرش  قاعة حوائط تصميم(: 43)صورة                                

 

 المعمارية:ثانياً الفتحات 

استخدام األبواب الخشبية ذات حشوات خشبية و  -

 زجاجية)زجاج معشق(

استخدام الزخارف اإلسالمية الهندسية في حشوات  -

 األبواب

 استخدام الزجاج المعشق في النوافذ  -

 االعتمادعلي دخول االضائة الطبيعية من النوافذ -

 

 
 (: جزء من سقف القاعة البيزنطية41)صورة 

 

 

 
 البيزنطية أرضية القاعة(: تصميم 42)صورة 

 

 

     
(: شكل االبواب ذات الحشوات الخشبية والزجاج 46-45)صورة 

 المعشق ذو الطابع الزخرفي االسالمي
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 ثالثاً االسقف

مزخرف بزخارف إسالمية وكورنيش من المقرصنات. ويكتمل جمال السقف بالنجفة البرونزية الكبيرة التي تنتصف الغرفة 

 تتدلي من كابولي معلق علي الحائط. ومجموعة األباليك التي استوحي تصميمها من تصمي الثريا حيث

      
 الرئيسية الطعام وقاعة العرش بقاعة إسالمي زخرفي طابع ذات خشبية بحشوات االسقف تشكيل(: 49-48-47)صورة 

 

 رابعاً االرضيات

 استخدمت أرضيات الجمع اإلفرنجي أو الباركيه وغطيت بالسجاد المنقوش

 
 الخشبية العرش قاعة أرضية(: 50)صورة 

 

 النتائج:

بعد دراسة الطرز الوافدة وتحليل لعناصر التصميم الداخلي في عهد الخديوي اسماعيل بالجزء الثاني من القرن التاسع عشر 

تمثل في الفكر الم التي تحمل المالمح األحيائية للطرز الكالسيكية قصر عابدينمن خالل دراسة تحليلية لبعض قاعات 

للعمارة والتصميم الداخلي في مصر بإحياء مجموعة من الطرز األوروبية للكالسيكية الجديدة والفكر التلقيطى اإلحيائي 

وبعد الدراسة يمكن تقسيم القواعد العامة  .الطراز اإلسالميوامتد ليشمل إحياء عصر النهضة والروكوكو و الباروكمثل 

 على النحو التالي:من ثالث مجموعات من القواعد المكونة ألي من الطرز 

  قواعد ثابتة:  -1

هي القواعد المميزة للطراز المراد إحياءه والتي تمثل المعايير األساسية المستنتجة من المحددات المؤثرة على هذا الطراز 

 في وقته. 

 يتتابع عليه الفراغات الرئيسية في المبني مع إمكانية وجود محاور فرعية. رئيسي وجود محور-وهي: 

 في تصميم المبني سواء على مستوي المسقط األفقي أو الواجهات أو التصميم الداخلي. المديولاستخدام  -

 باستخدام العناصر المعمارية المختلفة.  التأكيد على المدخل -

 المبني.  لكتلة االمتداد األفقي -
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  قواعد متغيرة:  -2

هي القواعد المتعلقة بتقنيات الطراز مثل الخامات ومواد البناء وأساليب اإلنشاء المتبعة فيه والتي يمكن أن تتغير تبعاً 

للتقنيات الحديثة أو يمكن تطويرها لتواكب المستجدات الحديثة وغيرها من العناصر التي تكمل العالقة بين الفكر التصميمي 

 ومنها:احياء الطرز والفكر الفلسفي وراء التصميم و

 .والرومانية اإلغريقيةإحياء الكالسيكية  -

 الكالسيكية. العناصر الزخرفيةاستخدام  -

 استخدام الطراز التلقيطي للدمج ما بين الطرز. -

 األسلوببين ثالث أساليب هي  الكالسيكية الجديدةتنوع أساليب معالجة العناصر األساسية داخل الفراغات الداخلية في  -

 ، والتي عرفها الدارس كآلتي:  واألسلوب اللوني واألسلوب الزخرفي المعماري

استخدام العناصر المعمارية الخارجية في التصميم الداخلي بهدف إحداث تكامل  على: وهو أسلوب يعتمد األسلوب المعماري

 بين العمارة ولتصميم الداخلي. 

 .. إلخاستخدام العناصر الزخرفية مثل النحت والنحت البارز والتصوير... على: هو أسلوب يعتمد األسلوب الزخرفي

 كعنصر أساسي من عناصر التصميم الداخلي. 

 استخدام مجموعات لونية كبيرة ومتنوعة لتشكيل الفراغ الداخلي.   على: يعتمد بشكل كبير األسلوب اللوني

، وأسلوب اإلبهار وأسلوب الفخامة أسلوب الرصانةأساليب هي كما تنوعت أساليب العناصر المكملة للتصميم بين ثالث  -

 والتي عرفها الدارس كآلتي:  

يتميز أسلوب الرصانة بالبساطة واستخدام مجموعة محدودة من العناصر الزخرفية الكالسيكية بشكل  أسلوب الرصانة:-

 Monocolor-نمطي متكرر مع استخدام اللون الواحد

يعتبر أسلوب الفخامة أسلوب وسطي بين الرصانة واإلبهار حيث يستخدم مجموعة من العناصر المكملة  أسلوب الفخامة:-

 للتصميم الداخلي بشكل رصين متزن بعيد عن المبالغة والغلو. 

يعتمد أسلوب اإلبهار على مزج مجموعة كبيرة من العناصر المكملة للتصميم الداخلي بغرض إثارة  أسلوب اإلبهار:-

ويتضمن األسلوب قدر كبير من المبالغة والتكلف المخالفة للبساطة والوقار الذي دعت إليها مبادئ الكالسيكية  .الذهن

 الجديدة. 
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للتصميم الداخلي إلى جانب استخدام واحد أو أكثر من معالجة العناصر األساسية استخدام واحد أو أكثر من أساليب * تم 

 وذلك تبعاً لنوع النشاط داخل الفراغ. لجة العناصر المكملةمعاأساليب 

بحيث ينتمي للطراز المراد إحياءه الستكمال الصورة البصرية اإلحيائية للتصميم المعماري والتصميم  األثاث* تم استخدام 

 الداخلي.

لخلفيته الثقافية وقدرته على  : يتمثل في الرؤية التصميمية للمصمم والتي تختلف من مصمم آلخر تبعاً أسلوب التناول-

 من استخدامات متعددة لألنماط التصميمية الكالسيكية. صياغة التصميم من حيث ما سبق ذكره

 

جدول )
3

صر المعمارية
صر عابدين وتحليل العنا

( تعريف ق
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جدول )
4

( تحليل عناصر التصميم الداخلي لقصر عابدين تبقًا لطراز القاعات المختلفة
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تابع 
جدول )

4
( تحليل عناصر التصميم الداخلي لقصر عابدين تبقًا لطراز القاعات المختلفة
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تابع 
جدول )

4
( تحليل عناصر التصميم الداخلي لقصر عابدين تبقًا لطراز القاعات المختلفة
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 :التوصيات والمقترحات

االسترشاد بالمنظومة المقترحة في أعمال التصميم الداخلي واألثاث ذات الطابع اإلحيائي ألهمية تلك األعمال في تكوين -

الصورة البصرية المنشودة والتي تحمل مالمح الهوية المصرية لتجمع بين األصالة والمعاصرة دون حدوث تشوه للطابع 

 العام للمكان المراد تصميمة.   

م بدراسة تاريخ التصميم الداخلي واألثاث ذو الطابع المحلي للتعرف على الهوية المصرية وما أثر به من الطرز االهتما-2

العالمية للطالب في كليات ومعاهد الفنون التطبيقية لخلق مصمم ذو خلفية ثقافية جيدة واعية بتاريخه المحلي والتاريخ 

 ئية من خالل منطلقات مدروسة بعيداً عن السطحية والعشوائية.العالمي ليكون قادر علي ممارسة العملية اإلحيا

التأكيد على التكامل بين التصميم المعماري والتصميم الداخلي واألثاث في أعمال التصميم الداخلي واألثاث ذات الطابع -3

لتصميم للوصول إلى اإلحيائي، لذا يجب التعاون بين المصمم المعماري والمصمم الداخلي في مرحلة مبكرة من مراحل ا

 التكامل المنشود.

تفعيل دور المؤسسات العلمية والثقافية المصرية لرفع الوعي المجتمعي بالتراث المصري ومدي أهميته في تكوين الهوية -4

 المصرية المعاصرة، كما تلعب هذه المؤسسات الدور نفسه في نشر الثقافة التخصصية لدي المصممين. 

باني الثقافية التي تحمل الهويات التصميمية المختلفة التي مرت بها مصر وتعتبر جزء من تاريخها االكثار من بناء الم-5

المعماري وذلك لزيادة الوعي ونشر الفكر التصميمي الصحيح لزيادة الثقافة العامة للمصممين او للشعب بشكل عام والبعد 

 عن العشوائية.

صيل والعمق بهدف استنتاج طرق المزج بين أكثر من طراز مما قد يعطي أبعاد دراسة اتجاه االنتقائية بقدر عالي من التف-6

 ومنطلقات فكرية جديدة لعملية إحياء الطرز.
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