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ABSTRACT
This research discusses the expressive potentialities of natural lighting in architectural design
of worship buildings, and how it is employed to convey meanings and feelings that help achieving
religious purposes. The study focused on historic worship buildings of Egypt, during two of the most
important eras in the history of Egyptian architecture, namely ancient Egyptian and Islamic architecture.
The aim of research is to explore how past architects used natural lighting methods to evoke connotations
and feelings that reflect concepts of religion and create the appropriate atmosphere for prayer and
worship, in order to extract design lessons that can be useful for contemporary practice in architecture.
The research adopts comparative analysis approach to compare natural lighting methods in worship
buildings during the two eras and interpret their meanings according to the dominant religious concepts
during each era. The analysis method includes the study of natural lighting sources inside spaces and
their effects in selected examples representing the prevalent types of worship buildings in each era, to
inspect how they were utilized to create the suitable atmosphere and imply the appropriate connotations
that are required for religious practices.

KEYWORDS: Natural lighting - Meaning in architecture - Ancient Egyptian Temples - Islamic
architecture in Egypt - Design of openings.
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الملخص
ينااق هااا البحا اإلمكاانااا التعبيرياة لإلضاااااءة الطبيعياة في التصااااميم المعماارر لادور العباافة ،وكييياة في ييهاا في ف سااااياد
األحااساااايم والمعااني الماتلياة التي فساااااهم في فحليب أهاداف المبنج جماالياها ووجادانياا وعهنياها ،فطبيلهاا علج حلبتين متبااينتين من حلا
العمارة المصاارية وهما حلبة العمارة المصاارية اللديمة وحلبة العمارة اإلسااالمية ،وعلك بهدف الملارنة بينهما لتحديد مدى افياقهما أو
اختالفهما في كييية اسااات ال أساااالي اإلضااااءة الطبيعية لادمة األضرال الدينية وايصاااا الدالالا والمشااااعر التي فعكم المياهيم
العلائدية للم تمع وفهيء األجياء المالئمة للتعبد ،وعلك الساتاال الدرو التصاميمية التي يمكن االساتيافة بها في العمارة المعارارة
ويعتمد البح علج اسااتلراء أسااالي اإلضاااءة الطبيعية في النماعث الممصلة لتصااميم فور العبافة في كم حلبة ،من خال فحليم مصااافر
اإلضاااءة الطبيعية في كم منها من حي أنماا اليتحاا ومياضااعها وأح امها وفصااميمافها ،وكالك ف ايراا اإلضاااءة الناف ة عنها من
حي شاادفها ومياضااع فركوها وشااكلها ولينها وزمنها ومدفها والنال الناف ة عنها ،ام محاولة ربطها بالمبافن الدينية السااائدة في كم
حلبة منهما والمياهيم العلائدية الحاكمة والميجهة لليكر المعمارر خاللهما ،من أجم الملارنة بينهما واساتنتاث مالم التشاابو واالختالف
ومن ام واستاال فعميماا باصي أسالي التي يف ال مالي والرمور لإلضاءة الطبيعية في فور العبافة التارياية في مصر
الكلمات المفتاحية :اإلضاءة الطبيعية  -المعنج في العمارة  -المعابد المصرية اللديمة  -العمارة اإلسالمية في مصر  -فصميم اليتحاا

 -1مقدمة
فعتبر اإلضاءة الطبيعية من أبرز العيامم المؤارة علج التصميم المعمارر ،ومن أهم المليماا الطبيعية التي يسعج
المعماريين الست اللها لتيفير اإلنارة الالزمة لتلبية االحتياجاا الي ييية لليراضاا علج أن فور اإلضاءة الطبيعية ال ينحصر
فلط في استيياء متطلباا الي يية ،اع أن للضيء امكاناا فعبيرية أيضها يمكن است اللها لتحليب أهداف أخرى جمالية ونيسية
ورموية ،فااا وجدان وعلي المستعملين وفدعم ارفبااهم بالمبنج وفياعلهم معو ،من خال األسالي والمعال اا المتنيعة
التي يمكن استادامها إلنارة اليراضاا الداخلية األمر الار يؤهم اإلضاءة الطبيعية ألن فكين واحدة من أهم محيواا اإلبداع
التصميمي وأبرز مصافر اإللهام وااارة المشاعر وايصا الرميز في العمارة علج مر الحل علج أنو برضم ما لإلضاءة
الطبيعية من امكاناا فعبيرية واسعة في العمارة ،اال أنو قد يتم اضيا هاه اإلمكاناا أحيانها وعدم است اللها علج النحي الار
فستحلو ،واالقتصار علج االستيافة من اإلضاءة الطبيعية في ال يان الي ييية البحتة ،العتباراا قد فتعلب باإليلاع المتسارع
اهدارا
للمشروعاا المعمارية في العصر الحدي  ،أو لعدم اإلفراك الكافي لح م وف اير فلك اإلمكاناا األمر الار قد يمصم
ه
لطاقاا كامنة يمكن أن فسهم في االرفلاء بمستيى التصميم المعارر وهي ما ييرل ضرورة العمم علج فراسة هاه
اإلمكاناا والتيعية بليمتها وأهمية في ييها وفُعدّ فور العبافة علج مر التاريخ من أهم نيعياا المباني التي حيلت بالعديد من
المعال اا المرفبطة باإلضاءة الطبيعية وال ديرة ب ن فحنج بالعناية ،ألنها المباني التي نالت االهتمام األكبر عبر العصير،
كما أنها مرا بمراحم عديدة من التحسين والتطيير ،الرفبااها بالدين الار كان يمصم المحرك األساسي والميهيم الحاكم
المسيطر علج ماتلف مناحي الحياة في حضاراا عدة األمر الار ي علها منب هعا خصبها لألفكار والدرو التصميمية التي
يمكن االستيافة منها ،وهي ما يسعج هاا البح للمساهمة في فحليلو من الاال التركيو علج فراسة أسالي اإلضاءة الطبيعية
في فور العبافة التارياية في مصر وفورها في خدمة األضرال الدينية

 -2الهدف من البحث
يهدف هاا البح الستكشاف األبعاف التعبيرية والداللية ألسالي اإلضاءة الطبيعية في العمارة وكييية في ييها في فصميم
فور العبافة التارياية في مصر ،من خال الملارنة بين اانين من أهم الحل الدينية والمعمارية التي مرا بها ،وهي :الحلبة
المصرية اللديمة ،والحلبة اإلسالمية ،وعلك ب رل فحديد كييية االست ال ال مالي واليجداني والرمور لإلضاءة الطبيعية
في كم حلبة منها ألجم فعويو األهداف الدينية المطليب فحليلها في فور العبافة ،ومعرفة الج أر مدى أمكن للحلي والمعال اا
المرفبطة باإلضاءة الطبيعية أن فعكم المياهيم العلائدية السائدة حينها ،وب ر ارق استطاعت أن فيفر الت ايراا التي فصير
االنطباعاا والاياار واألحاسيم وفيفر األجياء المالئمة للممارساا الدينية وجدانيها وعهنيها

 -3اإلضاءة الطبيعية وأهميتها في العمارة الدينية:
فلع اإلضاءة الطبيعية فورا ه محيريها في حياة اإلنسان ،فهي أسا اإلبصار للبيئة المحيطة ،كما أنها فؤار علج كصير
من الي ائف الحييية لل سم ،وفساعد علج افراز الهرميناا المتحكمة في الحالة المواجية والنيسية والساعة البييليجية لهاا
ال يمكن أن يلتصر فورها في العمارة علج ال يان الي ييية البحتة ،ألن هاا يحصر االنتياع بها علج فمكين المستعملين من
الرؤية ألفاء األنشطة الماتلية ،لكنو يهدر في الملابم العديد من الييائد األخرى اليجدانية والاهنية وقد أفرك المعماريين
علج مر الحل اإلمكاناا التعبيرية لإلضاءة الطبيعية ،فسعيا الست اللها لتحليب العديد من األهداف الج جان الي يية،
كإحداث ف ايراا بصرية وجمالية ونيسية ورموية فرفبط بي يية المبنج أو قيم الم تمع أو التيجهاا اليكرية لللائمين علج
ننرا ألن الممارساا والطلي الدينية عافة ه ما فحتاث الستصارة
بنائو وينهر علك بيجو خا في عمارة فور العبافة،
ه
أحاسيم وخياار معينة لدى المؤمنين لتعويو التصيراا النيسية والاهنية المطليبة ف اه الدين والمعبيف
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وقد حنيت اإلضاءة الطبيعية في المباني الدينية باهتمام العديد من الباحصين ،مصم  )2008( Stegersالار فناو فور
التشكيالا الضيئية في خلب أجياء فساعد علج فدعيم الشعير ال معي المالئم للصلياا في المساجد العصمانية وZignani
( )2011الار ركو علج اإلضاءة الطبيعية في المعابد المصرية اللديمة و )2013( Ramzyالتي قارنت أسالي اإلضاءة
في مباني فينية فنتمي لطرز ماتلية وال بيرر ( )2014الار اهتم باإلضاءة في المساجد المعاررة ،وكييية في ييها للت اير
علج المصلين وعيل ( )2015الار ررد اهرة فعامد أشعة الشمم في المعابد المصرية اللديمة وفالالفها الرموية
والالهيفية ومدار ( )2018التي فناولت فطير أسالي اإلضاءة الطبيعية في العمارة علج مر العصير و)2021( Magli
الار ناق ف اير فلديم الشمم علج فصميم اإلضاءة بالمعابد المصرية اللديمة و )2021( Sardi and Motsianosاللاين
اهتما برموياا اإلضاءة الطبيعية في كنائم العصر البيونطي وما بعده والمساجد اإلسالمية المعاررة لها ويسعج هاا البح
الستكما ال هيف السابلة ،بالتركيو علج فور العبافة التارياية في مصر ،من خال الملارنة بين أسالي فصميم اإلضاءة
الطبيعية خال اانين من أهم الحل الدينية والمعمارية في فارياها ،وهما الحلبة المصرية اللديمة واإلسالمية ،الستنتاث
الحلي والمعال اا التصميمية السائدة في كم حلبة ،وربطها بالمياهيم العلائدية المسيطرة ،لمعرفة فورها في خدمة األضرال
الدينية وفهيئة األجياء المطليبة للعبافة

 -4مبررات اختيار حقبتي الدراسة
ننرا للتباين الياض في المعتلداا
وقد وقع االختيار علج هافين الحلبتين برضم اختالفهما من الناحية اليكرية والمعمارية ه
الدينية الحاكمة لكليهما ،فالحلبة األولج سيطرا عليها فيانة فعدفية فلد مناهر الطبيعة ومن ضمنها الشمم وف سد
معبيفافها في شكم رير وفماايم ،بينما الحلبة الصانية فيانة فيحيدية خالصة فنهج عن فلديم ضير هللا أو فمصيلو أو ف سيمو أو
فصييره األمر الار يتي امكانية ررد مدى االختالف الار يمكن أن يحدث في ف اير المياهيم الدينية الماتلية لكليهما علج
الحلي والمعال اا التصميمية لإلضاءة الطبيعية في فور العبافة فكلما كانت المياهيم الحاكمة للتصميم متباعدة وم ايرة
لبعضها البعض كلما كان ررد ح م التباين في ف ايرها علج التصميم أكصر سهيلة ووضي هحا كما أن اختيار هافين الحلبتين
من نيم المكان يساعد علج فحييد ف اير العيامم المافية كالبيئة والمناخ وشدة اإلضاءة ورياء السماء علج التصميم الج
جان أن األمصلة المعمارية المتبلية منهما عديدة وفكيي للتحليم واالستلراء

 -5منهجية الدراسة
ويعتمد هاا البح علج المنه ين االستلرائي والتحليلي الملارن ،من خال فراسة كم حلبة من الحلبتين علج خمم
أجواء مترابطة :األو يهدف لتحديد المياهيم العلائدية السائدة ف اه الضيء الطبيعي في كم حلبة والصاني يهدف لتلايص
المالم العامة لعمارة فور العبافة فيها ومكينافها األساسية والصال يهدف لتحليم منافا اإلضاءة الطبيعية فاخم فراضاا عدف
من النماعث الماتارة التي فمصم األنماا السائدة لدور العبافة فيها والرابع يهدف الستلراء السماا والاصائص المتكررة لمنافا
وفتحاا اإلضاءة بدور العبافة علج مستيى مياضعها والت ايراا الناف ة منها من حي شكم وشدة اإلضاءة الناجمة عنها
والاامم يسعج لتلديم رؤية فيسيرية لكييية التي يف الداللي لإلضاءة لتهيئة األجياء المالئمة للعبافة ،وعلك عن اريب محاولة
الربط المنطلي بين أسالي اإلضاءة وف ايرافها وبين الي يية الدينية لليراغ والمياهيم العلائدية المرفبطة بو ويتم في النهاية
الملارنة بين أسالي اإلضاءة في كلتا الحلبتين لمعرفة أوجو االختالف واالفياق بينهما (ماطط "أ")

ماطط (أ) منه ية الدراسة (اعداف الباحصين)
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 -6الحقبة المصرية القديمة:
يرجع فاريخ الحضارة المصرية اللديمة آلالف السنين قبم الميالف وقد مرا بمراحم عديدة حافنت خاللها علج اإلاار
ومرورا بالدولة اللديمة ام اليسطج ام الحديصة
العام للمعتلداا التي فيجهها ،بد هءا من عصر ما قبم األسراا والعصر العتيب،
ه
حي شهدا مصر عروة فطيرها ،وبينها فتراا وسيطة شهدا فراج هعا ،وانتها هء بالعصر المت خر ام البطلمي
 -1-6العقيدة المصرية القديمة وموقفها من الضوء الطبيعي ومصادره
العليدة المصرية اللديمة هي عليدة فعدفية فليم علج فلديم معبيفاا متعدفة فُسمج "نتر" ،حي افاا اإلنسان المصرر
ه
رميزا فشير لهاه المعبيفاا
من مناهر الطبيعة والكين كالسماء واألرل والشمم واللمر واألفالك والطيير والحيياناا
ريرا آفمية أو حييانية كما كان المصريين يؤمنين
) (Armour, 1986وكان يتم ف سيدها في شكم فماايم أو رسيم ف خا
ه
بالبع بعد الميا والحساب والحياة اآلخرة وكان للشمم وضيئها مكانة خارة لديهم ،حي عبدوها في رير متعدفة،
أبرزها اإللو "رع" أحد أهم اآللهة الرئيسية بمصر اللديمة ،وكان يُرمو لو بلر الشمم وكان شروق الشمم بمصابة اعالن
انتصار رع ييميا ه علج الشر ال ُمتمصم في الم الليم ) (Ramzy, 2013أما حير الار كان يتم ف سيده علج شكم رلر
فكان يُعد ال هها للسماء وأيضها أحد رير الو الشمم ،حي كان المصريين يعتلدون أن الشمم فمصم عينو اليُمنج واللمر يمصم
عينو اليُسرى ) (Wilkinson, 1992وقد افاا حير عدة رير ،أهمها "حير أور" ويمصم قية النهار والنير،
و"حيرخيفي" ويمصم الشمم في األفب ،و"حير سا آمو" ويمصم الشمم ساعة ال روب (مندراور )2020 ،وقد فمج
المصريين "رع" مع "حير " في ريرة اإللو "رع حير آختي" ،وكان يمصم شمم الصباح ،وينهر في ريرة رلر أو
قر الشمم الم نّ وفي عصر الدولة الحديصة أرب "آمين" هي كبير اآللهة ،وانصهر مع "رع" الو الشمم ليصب
"آمين رع" ) (Armour, 1986وفي عهد الملك اخنافين قام بصيرة فينية هائلة ضد اآللهة المتعدفة ،وفعا لعبافة الو واحد
هي "آفين" ،و رمو لو بلر الشمم الار فارث منو األشعة وك نها أيافر فمن الاير والعطاء لكم البشر وقد أزع ت
فعيفو كهنة آمين فلاوميها بشدة حتج ن حيا في اللضاء عليها (أبي بكر )1961 ،وقد حني اللمر أيضها باالهتمام ،حي
ارفبط بعدف من اآللهة ،أهمهم "خينسي" و"فحيا" وبالمصم الن يم والكياك والتي ارفبطت أيضها باآللهة مصم أوزيريم
وايويم وكان لن يم الشما مكانة خارة لدى المصريين باعتبارها ه
رموا للاليف )(Chalmers, 2021
 -2-6المالمح المعمارية العامة لدور العبادة في مصر القديمة:
مصلت العليدة المحرك األساسي للحضارة المصرية اللديمة ،حي ضمت األفكار الحاكمة التي سيطرا علج كافة مناهر
الحياة بها ،ومن أبرزها العمارة؛ حي اهتم المصريين بتشييد ملابرهم باعتبارها فار الاليف ،وجهووها بكافة المتاع الار
يحتاجيه في حيافهم األخرى واهتميا بيجو خا بملابر مليكهم الاين كانيا يضعينهم في مرفبة ملدسة ورلت لحد الت ليو،
فحرريا علج فحنيطهم وبناء المصاا لدفنهم في العصير المبكرة ،ام األهراماا الضامة في عصر الدولة اللديمة
واليسطج ،ام الملابر المحييرة في رار ال بم في عصر الدولة الحديصة وما بعده كما اهتميا أيضها بتشييد معابدهم ،والتي
انلسمت لنيعين :معابد جنائوية مالرلة لألهراماا أو قريبة من الملابر المحييرة وكانت ماصصة للطلي والشعائر
المرفبطة بالملك الميت وفلع معها علج الضية ال ربية للنيم ،ومعابد أخرى فينية كانت ماصصة لعبافة اآللهة الماتلية ،لالك
كانت فُسمج "بيت اإللو" وأضل ما بلي من المعابد الييم ميجيف في الصعيد ،بينما اندارا أكصر معابد اليجو البحرر ،فلم
س ّمج "به ة رع"
يبب من معابد رع اال مسلة سنيسرا األو بمدينة أون (المطرية اآلن) ،وبلايا معبد آخر بسلارة ُ
ومنا عصر الدولة الحديصة استلر فصميم المعبد الديني علج اراز معين فكرر في معابد كصيرة مصم الكرنك واألقصر
ويت لف من عدة مكيناا متتابعة فلع علج محير أوسط ممتد ييازر النيم أو يتعامد عليو ،ويمصم ممر المياك الدينية ويبدأ
بطريب فام علج جانبيو فماايم ألبي الهي أو الكباش ،يليو الصرح المكين من برجين ضامين فميم جدرانهما المنليشة
للداخم ويتيجهما الكيرني المصرر ويتيسطهما المدخم الار فوين عتبو الشمم الم نحة ،وأمام البرجين فماايم ومسالا
وسيارر لألعالم وي في بعده فناء ميتيح للسماء ماصص لالحتياالا الدينية ويُسم ل مهير العامة بدخيلو ،وفحيط بو
أروقة مسليفة من جهة أو أكصر وي في بعده بهي األعمدة ،وهي قاعة كبيرة فحير أعمدة ضامة فحمم سليها من الح ر موينها
بالن يم والنليش الملينة ،وهي البهي الار يستري فيو اإللو ويت لج فيو لنابة ماتارة من الكهنة ورجا الدولة الاين يُسم
لهم بالدخي  ،وكان ي ُّتيث فيو الملك بعد فطهره وينتهي محير المعبد بال وء األخير الار لم يكن يُسم ل ير الملك وكبير
الكهنة بدخيلو ،وهي اللسم الار يحير قد األقدا أو ملصيرة محراب اإللو ،وهي ضرفة ر يرة في نهاية المحير ييضع
فيها فمصا اإللو في ناوو أو زروق ملد  ،وفحيط بو محاري وضرف أخرى (شكرر )1986 ،وقد مرا أكصر المعابد
را معابد الكرنك واألقصر ،حي كان يتم
بمراحم متتالية من النمي والتطير التدري ي مع فتابع األزمنة والمليك ،خصي ه
اضافة أفنية أو رروح أخرى للمعبد علج نيم المحير الج األمام ،كما كان يتم اضافة مسالا وفماايم وملصيراا علج مر
الحل وقد احتيظ فصميم المعابد الدينية بهاه المكيناا حتج العصر البطلمي والروماني ،مع اختوا بعضها أحيانها كطريب
أبي الهي  ،أو اليناء الار قد يُستبد بساحة أمامية ،أو الصرح الار قد يُستبد بتماايم ضامة منحيفة في ال بم كما في معبد
أبي سمبم أو بياجهة بهي األعمدة كما في معبدر فندرة واسنا ومنا الدولة الحديصة افااا المعابد ال نائوية فصمي هما مشاب هها

JAUES, 17, 64, 2022

1060

األبعاد التعبيرية لإلضاءة الطبيعية في دور العبادة التاريخية وتوظيفها لخدمة األغراض الدينية :دراسة مقارنة بين الحقبة المصرية القديمة واإلسالمية

للمعابد الدينية ،مع وجيف استصناءاا مصم معبد حتشبسيا ،الار يتميو بمصاابو المتدرجة التي فربط بينها منحدراا فليم
بدور ممر المياك وفنتهي ببهي أعمدة وقد أقدا محيير في ال بم (عبد ال ياف)2007 ،
 -3-6رصد وتحليل أساليب اإلضاءة الطبيعية في نماذج مختارة للمعابد المصرية القديمة
سيتم التركيو علج ررد منافا اإلضاءة وف ايرافها في نماعث فمصم األنماا السائدة لتصميم المعابد بمصر وبرضم أن هاه
النماعث فلدا بعض مالمحها ،اال أنو يمكن اعتمافها علج بلاياها وضع فصير ُمر ّج عن فصميم اإلضاءة بها ،كما يلي:
• معبد "بهجة رع" بشمال سقارة :بناه الملك "نج أوسر رع" في عصر
صا لعبافة الو الشمم رع
األسرة الاامسة بالدولة اللديمة ،وكان ُما ّ
ص ه
(شكم  )1ومن بلايا األاال الميجيفة وفصير جاستين ماسبيرو
( )1907يتض أن المعبد كان لو مبنج يشرف علج اليافر بمصابة مدخم
فام يربطو بو اريب راعد وكان محير المعبد يت و ناحية شروق
الشمم وكان يت لف من فناء واسع محاا بسير وفشرف عليو مسلة
هائلة م طاة برقائب الاه علج قاعدة ضامة ،وأمامها مائدة لللرابين
باإلضافة لماب وملصيراا وأحيال وماازن ميزعة فاخم اليناء
شكم ( )1فصير ماسبيرو ( )1907لمعبد به ة رع
ويتض من علك أن معنم المعبد كان مكشيفها بدون أسلف للسماح ألشعة
الشمم الملدسة باليري ل ميع األجواء بحي فشير المسلة للسماء بكسيفها الاهبية الالمعة فحت الشمم لتبدو وك نها
شعاع ضيء مت مد أو الطريب اليارم بين رع ومعبده أو رمو لرع عافو (شكرر)1986 ،
صا لعبافة االيث ايبة
• معبد آمون رع بالكرنك :هي المعبد الرئيسي بم ميعة الكرنك بطيبة (األقصر) ،وكان ماص ه
المكين من اإللو "آمين رع" وزوجتو "ميا" وابنهما "خينسي" وقد ُ
شيِّّد عبر مراحم عديدة علج امتداف فاريخ مصر
ّ
را في عصر الدولة الحديصة وما بعدها وفلع مكيناا المعبد علج محير واحد شرقي-ضربي عميفر
اللديمة ،خصي ه
علج النيم ناحية ضيتو الشرقية (ماطط "ب") ويبدأ بطريب الكباش الار يُيضي لصرح ضام يتيسطو مدخم ييت
علج فناء واسع مكشيف للسماء وأشعة الشمم ،ويتضمن محاري لآللهة وفماايم وأعمدة أقيمت في أزمنة ماتلية
ويشرف علج اليناء ررح آخر يؤفر لبهي أعمدة هي األكبر في العالم ،حي يحتير علج  134عميفها فتسم ب ح امها
الهائلة وفلاربها من بعضها البعض ،وفحمم فيق في انها كمراا وأسلف ضامة من الح ارة الزالت بعض بلاياها
ميجيفة حتج الييم ،وياترقها محير المعبد من المنتصف منتهيها بمنطلة قد األقدا والح راا التي حيلو (عبد
ال ياف )2007 ،وفتميو أعمدة البهي اليسطج الياقعة علج جانبي المحير ب نها أكصر ارفياعها من األعمدة ال انبية ،مما
سم بعمم نيافا اضاءة عليية رأسية  Clerestoryمن فرق المنسيب بين األسلف لتيفير اإلضاءة والتهيية للبهي (شكم
ر ّممت نيافا اإلضاءة العليية فيق األعمدة علج شكم شبكة
 (Guardiola, Alsina, & Rego, 2014) )3 ،2وقد ُ
مستطيلة من المصبعاا الح رية التي فتاللها اليتحاا ( Claustraشكم  )6 ،5 ،4كما استُادمت اريلة أخرى
لإلضاءة في البهي من خال عمم فتحاا عليية مائلة عند الحدوف الاارجية للسلف ب يار الكيررني (شكم  ،)7بحي
فسم بنياع أشعة الضيء لداخم اليراغ بواوية مائلة لتصم للعمب كالك فم استادام أسليب النيافا العليية التي فيصم
بينها الكتم الح رية الحاملة للسلف إلنارة بعض اللاعاا الداخلية أيضها (شكم (Fletcher, 1996) )8

N
ماطط (ب) مسلط أفلي لمعبد آمين رع بالكرنك (عن ) (Fletcher, 1996بتصرف)
الربيع
والخريف

الصيف

الشتاء

شكم ( ) 2زوايا أشعة الشمم التي فدخم لبهي األعمدة من فتحاا اإلضاءة العليية خال فصي السنة الماتلية )(Ramzy, 2013
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شكم ( )3نيافا اإلضاءة العليية بين فرق مناسي السلف
)(Sugár, Leczovics, & Horkai, 2017

شكم ( )6احدى نيافا اإلضاءة العليية بالبهي
)(The Clerestory and Roof, 2020

شكم ( )5( ،)4المصبعاا الح رية لنيافا اإلضاءة العليية ببهي األعمدة
)(Perrot, 1883), (La sala hipóstila., 2008

شكم ( )7اضاءة عليية مائلة
)(Perrot, 1883

شكم ( )8اضاءة عليية باللاعاا الداخلية للمعبد
)(Fletcher, 1996

صا
• معبد خونسو بالكرنك :هي معبد متيسط الح م من الدولة الحديصة يلع جنيب ضرب م ميعة الكرنك ،وكان ُما ّ
ص ه
لعبافة خينسي ابن آمين ،وهي يت و من ال نيب للشما ميازيها للنيم وهي يبدأ بطريب كباش وأعمدة ،ام ررح يُيضي
ليناء مكشيف فحيّو أروقة مسليفة محميلة علج أعمدة من االاة جيان  ،يليو بهي يحير اماني أعمدة ،ام ضرفة المرك
الملد الار ييضع فاخلو فمصا اإللو ،خليها رفهة فيزيع في نهاية المحير األوسط فيت عليها محاري قد األقدا
) (Dunn, 2011ووفلها لبلايا المعبد وفيايلافو منا اللرن التاسع عشر أمكن وضع فصير عن شكلو األرلي
)( (Fletcher, 1996شكم  )9ويتض منو أن المعبد كان يستمد انارفو من عدة منافا ،أبرزها اليناء الار كان ينير
األروقة المحيطة بو ويتسلم ضيؤه من مدخم بهي األعمدة ليبدف بعض النالم الار يعمو وقد فم رفع بالااا األسلف
اليسطج للبهي عن البياكي ال انبية للسماح بعمم نيافا عليية من األح ار المارمة ،فُدخم الضيء
التي ف طي البياكي ُ
للمحير األوسط في شكم خييا أشعة رفيعة (شكم  )10أما ضرفة المرك الملد ومحاري قد األقدا فهي أكصر
األماكن ال هما ،اع ال ينيا اليها الضيء اال من المداخم وفيجد أفلة علج وجيف نيافا عليية واليب في السلف كانت فنير
رفهة التيزيع الياقعة خلف ضرفة المرك الملد والمؤفية للمحاري (شكم )11

شكم ( )9فصير لمعبد خينسي )(Fletcher, 1996

شكم ( )10اإلضاءة العليية ببهي األعمدة

• معبد بتاح بالكرنك :هي معبد ر ير يلع شما حرم الكرنك عند السير الاارجي بُني
صا لعبافة الصاليث
في عصر الدولة الحديصة وفم فيسعتو في العصر البطلمي وكان ماص ه
بتاح وزوجتو سامت وابنهما نيرفيم وهي يتكين من ست بياباا متتالية فؤفر لمبني
مسليف يمصم قد األقدا ويت لف من فراغ فيت عليو االث محاري منلمة لآللهة
وقد فبين أن السلف األرلي للمحراب الشمالي كان يحتير علج فتحة ضيلة فسم بدخي
را عند االنلالب الصييي (شكم
شعاع من الضيء ناحية المدخم في أوقاا معينة خصي ه
 )12كما فيجد فتحتان مماالتان في المحرابين اآلخرين فضيئان فمصالي المعبيفَيْن،
لكنهما فرجعان لتعديالا حديصة فمت علج السلف المستحدث الار أعيد بناؤه أاناء أعما
الترميم ،وال ييجد فليم علج أنهما كانتا ميجيففين في التصميم األرلي & (Thiers
)Zignani, 2011

JAUES, 17, 64, 2022

1062

شكم ( )11سلف رفهة التيزيع

شكم ( )12اإلضاءة السليية
بالمحراب الشمالي لمعبد بتاح

األبعاد التعبيرية لإلضاءة الطبيعية في دور العبادة التاريخية وتوظيفها لخدمة األغراض الدينية :دراسة مقارنة بين الحقبة المصرية القديمة واإلسالمية

• معبد سيتي األول في أبيدوس :بدأ فشييد هاا المعبد في عهد الملك سيتج األو بالدولة الحديصة ويت لف من محيرين
متعامدين ،أحدهما رئيسي اييم يمتد من المدخم للد األقدا  ،واآلخر قصير يحير ضرف جانبية عند نهايتو (ماطط
"ث") ويبدأ بصرحين يعل كم منهما فناء ،ام بهيان لألعمدة ،يسبب أولهما رواق ُمع ّمد ،ويؤفر اانيهما لمنطلة قد
األقدا  ،التي فحير محاري ملدسة لعدة معبيفاا ،فلع سبعة منها علج رف واحد وفيت مباشرةه علج بهي األعمدة،
وأحدها يؤفر لملصيراا خليية فاص الصاليث الملد ايويم وأوزيريم وحير (شكرر )1986 ،ويُعتبر اليناءان
هما أكصر أجواء المعبد انارة ،أما المحاري الاليية فهي أكصرها لمة ،في حين فتسلم بعض اإلضاءة لبهير األعمدة
من خال فتحة المدخم وفتحاا أخرى عليية وفنلسم اليتحاا العليية ببهي األعمدة الصاني لنيعين؛ األو علج شكم
نيافا رأسية أعلج ال دار ،والصاني علج شكم فتحاا سليية ر يرة وبالنسبة للنيافا الرأسية فهي فلع أعلج ال دار الار
يضم مداخم المحاري السبعة المطلة علج البهي ،عند فرق المنسيب بين سلف المحاري المنايض وسلف البهي األعلج
منو ) (Smit, 2022وهي علج شكم مصبّعاا ح رية فتاللها فتحاا رأسية ضيلة فسم بنياع الضيء في شكم خطيا
أشعة متيرقة فاترق لمة البهي فيق مدخم كم محراب (شكم  )13أما اليتحاا السليية فهي ميزعة علج مسافاا
متباعدة في البالااا الح رية ،وفسم بنياع الضيء علج شكم خطيا أشعة رفيعة (شكم )14

ماطط (ث) المسلط األفلي لمعبد أبيدو

(عن شكرر 1986 ،بتصرف)

شكم ( )13اإلضاءة العليية فيق مدخم أحد المحاري )(Smit, 2022

شكم ( )14اإلضاءة من فتحاا السلف ببهي األعمدة )(Smit, 2022

• معبد حورس في إدفو :يلع علج الضية ال ربية للنيم بإففي شما أسيان ،ويرجع للعصر البطلمي وفلع مكينافو علج
محير يت و من ال نيب للشما  ،وفبدأ بصرح يليو فناء ميتيح محاا ب عمدة ،يؤفر لبهير أعمدة ،ام رفهتين احداهما
الستراحة اإللو واألخرى لللرابين ،ام منطلة قد األقدا والتي فحير في وسطها ح رة المرك الملد التي كانت
فحير المرك الماصصة إلحضار اإللهة حتحير لويارة زوجها حير سنييها ) ،(David, 1994وحي هاه ال رفة
محاري آللهة متعدفة ،وسلم يؤفر للسط وضرف وممر خليي (ماطط "ف") وأهم ما يميو اضاءة هاا المعبد هي
الحيائط الحاجوة الياقعة بين األعمدة في واجهة بهي األعمدة األو المطلة علج اليناء (شكم )15؛ فلد أقيمت هاه
الحيائط بارفياع عا ٍ لتلليم حدة اإلبهار الضيئي النافج من انعكا أشعة الشمم اللافمة من اليناء علج أرضية البهي،
وفي نيم اليقت فسم بدخي األشعة من فيقها (ربرر )1989 ،أما محاري قد األقدا فيعمها النالم فيما عدا
االث فتحاا ر يرة بسلف ح رة المرك الملد فتسلم منها أشعة الضيء (شكم (Bunson, 2002) )16
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ماطط (ف) المسلط األفلي لمعبد حير في اففي
)(Temple of Horus at Edfu, 2020

شكم ( ) 15حياجو بين األعمدة لتلليم حدة اإلبهار الضيئي ببهي األعمدة

شكم ( )16فتحاا السلف ب رفة المرك الملد

)(Pangburn, 2019

• معابد مصرية ُر ِصدَت فيها ظاهرة تعامد الشمس على قدس األقداس :ياإلضافة ألسالي اإلضاءة السابلة است م
المصريين اللدماء معرفتهم بعليم اليلك وحركة الشمم في االستيافة منها في اضاءة قد األقدا في عدف من معابدهم
بطريلة فريدة من نيعها؛ حي أمكنهم فيجيو فلك المعابد بطريلة فسم ألشعة الشمم بالنياع من المدخم الرئيسي
واختراق المحير األوسط حتج فصم للد األقدا وفضيء محرابو الرئيسي في أيام معينة من العام ولمدة محدفة
وير ّج فكرار هاه الناهرة في أكصر من معبد وفوامنها مع مناسباا مرفبطة بها أن األمر لم يكن من قبيم الصدفة ومن
أبرز األمصلة علج علك معبد أبي سمبم الار بناه رمسيم الصاني جنيب أسيان ،وهي معبد محيير بالكامم في رار
را فمصالي
ال بم ،وقد فم فيجيو محيره بحي فسلط أشعة الشمم لدقائب علج فماايم اآللهة بلد األقدا  -خصي ه
رمسيم الصاني وآمين  -ييمي  21أكتيبر و 21فبراير من كم عام ولكن بسب بعض اإلنحرافاا واإلزاحاا التي
ارأا علج مدار عمر المعبد الار يييق االاة آالف عام ،الج جان فعديم ميقعو في مشروع اإلنلاع الضام الار فم
فنيياه في ستيناا اللرن العشرين لحمايتو من مياه بحيرة نارر بعد انشاء السد العالي ،ف ير الييمان الج  22أكتيبر
و 22فبراير (شكم  )17ويُر ّج أن هاان الييمان كانا ييافلان ييمي ميالف وفتييج رمسيم الصاني وقد ررد عيل
( )2015هاه الناهرة أيضها في معبد حتشبسيا ال نائور بالدير البحرر في ييم  6يناير الار كانت فُلام فيو احتياالا
عيد حتحير و 9فيسمبر الار كانت فلام فيو احتياالا عيد حير (شكم  )18وكالك معبد هيبم باليافر ال ديد والار
ردَ فعامد ضيء الشمم علج ليحة فرمو لإللو بلد األقدا ييمي  6سبتمبر
يرجع للعصر الصاور اليارسي ،حي ُر ِّ
و 7أبريم اللاين يُعتلد أنهما كانا ييمين ماصصين لالحتيا بآلهة هاا المعبد (شكم  )19وأيضها معبد كالبشة ييمي 14
فبراير و 29أكتيبر علج نل للمعبيفين مندليم وايسة بلد األقدا (شكم )20

شكم ( ) 20( ،)19( ،)18( ،)17فعامد الشمم بمعابد أبي سمبم وحتشبسيا وهيبم وكالبشة علج الترفي من اليمين لليسار (عيل)2015 ،

• إضاءة المعبد إبان فترة ثورة إخناتون الدينية :عندما فعا اخنافين لعبافة اإللو آفين وحده وفرك عبافة اآللهة األخرى
وفعرضو لتامر ومعارضة كهنة آمين قام بتشييد عارمة جديدة للدولة في مكان متيسط من مصر بمنطلة فم العمارنة
بعيدها عن ايبة في ال نيب مركو عبافة آمين وعن أون في الشما مركو عبافة رع ،وسماها أخيت آفين وبنج فيها
معبدين آلفين أحدهما كبير واآلخر ر ير وبرضم فعرل العارمة لله ر والتدمير عل ميا اخنافين ،اال أنو أمكن
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اعتمافها علج بلايا الحيائط واألعمدة وضع فصير عن شكم معبد آفين الكبير (شكم  )21ويتض من هاا التصير أن
المعبد كان يت لف من عدة أفنية ميتيحة متتابعة علج محير واحد اييم شرقي-ضربي وفيصم بينها رروح وفحير
ضع قد أقدا المعبد في مبنج خليي منيصم علج نيم المحير ويت لف أيضها من أفنية ميتيحة
ااوالا لللرابين كما ُو ِّ
فليف اليها رروح (شكم  )22ويتض من األفنية الميتيحة ال البة علج التصميم أن الملصيف كان السماح ألكبر قدر
من أشعة الشمم التي فرمو آلفين ب ن ف مر أرجاء المعبد ألسباب فرفبط بالعبافة مصم معبد "به ة رع"

شكم ( )21فصير لمعبد آفين الكبير ب خيت آفين )(Kemp & Grandorge, 1999

شكم ( )22فصير للد

بمعبد آفين الكبير

األقدا

 -4-6السمات المتكررة ألساليب اإلضاءة الطبيعية في المعابد المصرية القديمة
فكرارا ألسالي اإلضاءة لليراضاا الرئيسية للمعابد المصرية في
بنا هء علج التحليم السابب يمكن استلراء السماا األكصر
ه
جدو ( ،)1والار ييض كم فراغ وو ييتو ومياضع منافا اإلضاءة بو وشدفها وشكلها فمهيدها الستنتاث أبعافها الداللية:
جدول ( :) 1استقراء السمات المتكررة ألساليب اإلضاءة الطبيعية بالفراغات الرئيسية للمعابد المصرية القديمة
شكل اإلضاءة
شدة اإلضاءة
مواضع منافذ اإلضاءة
الفراغات الرئيسية بالمعبد

الوظيفة

ف مع جمهير العامة
الفناء المفتوح
واألروقة المحيطة به
لالحتياالا الدينية
بهي األعمدة هي مكان
منطقة الممر األوسط
استراحة اإللو وف ليو
للملك وكبار رجا
بهو
األعمدة األروقة الجانبية الدولة وفتييج الملك،
وياترقو ممر المياك
قد األقدا هي
محاريب اآللهة
منطقة والمركب المقدس المكان الار فيضع فيو
فماايم اآللهة أو
قدس
األقداس ردهات التوزيع رميزها ويمصم نهاية
ممر المياك

نيافا
فراغ باكياا
نيافا
سليية فتحاا اضاءة اضاءة اضاءة
سماور ميتيحة أعلج
ميتيح علج األعمدة أفلية المداخم سااعة متيسطة خافتة
اليناء أوال دران






فراغ
معتم



















اضاءة
ف مر
كامم
اليراغ

اضاءة أشراة شعاع
فنايض وخييا ضيء
بشكم ضيئية واحد
ُمر ّكو
فدري ي رفيعة











 -5-6التوظيف الداللي لإلضاءة الطبيعية لخدمة األغراض الدينية في دور العبادة بمصر القديمة
في ضيء ال دو السابب يمكن رياضة رؤية فيسيرية حي األنماا الماتلية لمنافا اإلضاءة في المعابد المصرية وكييية
في ييها لادمة األضرال الدينية اعتمافها علج محاولة الربط المنطلي بين ف ايراا اإلضاءة وو يية اليراغ الدينية والمياهيم
العلائدية الحاكمة واستنافها الج آراء المننرين والباحصين السابلين كما يتض مما يلي:
عنصرا أساسيها في أضل المعابد ،حي فلع مباشرة ه بعد ررح المدخم وفي
• الفراغات المفتوحة للسماء :فعتبر األفنية
ه
حالة عدم وجيفها كما في معبد أبي سمبم فإنها ف ُستبد بساحة أمامية قبالة المدخم وقد يتم فكرار األفنية أكصر من مرة
كما في معبد األقصر ،والار يحير فنائين فم اضافتهما في عصرين ماتليين وكانت هاه األفنية فُاصص للت معاا
واقامة االحتياالا واألعياف الدينية التي كان يُسم ل مهير العامة بحضيرها ،األمر الار كان يستلوم افساعها ،وفيفير
أكبر قدر من اإلضاءة الطبيعية المباشرة فيها وب علج فرجة من الشدة لتتي مشاهدة االحتياالا واالفصا البصرر
واليجداني بالسماء ،الج جان فيفير التهيية وقد فشكم األفنية معنم فراضاا المعبد كما في حالة معبد "به ة رع"
ومعبد آفين العنيم ،لكن يرجع علك لسب آخر باإلضافة لالحتياالا الدينية ،حي يرفبط هاا النيع من المعابد مباشرةه
صا لعبافة اإللو آفين في فترة
صا لعبافة اإللو رع الو الشمم ،والصاني كان ماص ه
بتلديم الشمم؛ فاألو كان ماص ه
الصيرة الدينية إلخنافين والار كان يرمو لو أيضها بلر الشمم وكانت معابد الشمم فُصمم بطرز خارة فاتلف عن
سائر المعابد األخرى ،بما يتيب وعبافة الشمم التي كانت فؤفّى في وض النهار ،اع كان ينب ي أن ف مر الشمم بضيئها
فراضاا المعبد ألسباب الهيفية باإلضافة لإلنارة (شكرر)Wilkinson, 2007( ،)1986 ،
• الباكيات المفتوحة على الفناء :وهي اليراضاا البينية المحصيرة بين األعمدة ،وهي فتياجد في األروقة المحيطة باليناء،
وفي واجهة بهي األعمدة المطلة عليو واألروقة المحيطة باليناء كانت فُنلم ب سلف من الح ر لتيفير التنليم الالزم
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لمرفافر المعبد لمشاهدة االحتياالا ،كما كانت فسهم في حماية النليش الملينة بال دران من العيامم ال يية الج جان
أن النال التي فلليها األعمدة واألسلف علج الحيائط كانت فضيي المويد من الصراء التشكيلي علج األروقة المحيطة
باليناء أما اليراضاا البينية لياجهة بهي األعمدة المطلة علج اليناء فكانت فسم بتسلم قدر من اإلضاءة للممراا
ننرا لضاامة األعمدة وضيب المسافاا البينية وعمب البهي كما كان
الداخلية ،ولكن بدرجة شدة أقم بكصير من األفنية ،ه
يتم أحيانها بناء جدران مرفيعة بين األعمدة للمويد من فلليم اإلضاءة التي فدخم البهي ،وف ن اإلبهار الناجم عن انعكا
الضيء علج األرضية وفتسم اضاءة بهي األعمدة بيجو عام بالاييا الار يلترب من النالم كلما ابتعدنا عن اليتحاا
ايرا نيسيها ،فاإلنسان بطبيعتو يميم للنير ويبتعد عن
واف هنا أكصر للداخم ويصنع هاا االنايال في شدة اإلضاءة ف ه
النالم ،وهي ما يتناس فما هما مع الي يية الدينية لبهي األعمدة ،فهي المكان الار يستري فيو اإللو ويت لج للكهنة والملك
وكبار رجا الدولة ،وهي أيضها مكان فتييج الملك بعد فطهره ،لالك ال يُسم بدخي العامة لو (شكرر ،)1986 ،لالك
كان األنس هي اإلضاءة المنايضة التي فتضافر مع األح ام الضامة لألعمدة و اللها الهائلة في اضياء احسا
بالرهبة وال ميل يالئم الي يية الدينية للبهي ()Wilkinson, 1850( ،)Palmer, 2012
• فتحات النوافذ الرأسية واألفقية :فنلسم أضل النيافا ال ُمستادمة في المعابد المصرية
لنيعين :نيافا عليية رأسية أعلج ال دران أو األعمدة ،ونيافا عليية أفلية في األسلف
وفتياجد النيافا العليية عمي هما في أبهاء األعمدة وبعض الرفهاا والح راا الاليية،
ب رل افاحة قدر من اإلضاءة الار يايف من أجياء العتمة التي ف مرها ،ويحلب
فدر هجا من السطيع الشديد في اضاءة اليناء المكشيف الج األقم سطيعا ه في بهي
ه
وريال الج أجياء شبو منلمة عند قد األقدا وأهم األماكن التي يتركو
األعمدة
استعما النيافا العليية الرأسية في بهي األعمدة هي المحير المركور أو الممراا
اليسطج كما في معبدر آمين رع وخينسي بالكرنك والهدف من علك هي الت كيد علج
ُ
شكم ( )23الضيء يتدفب من السلف
مسار الحركة الرئيسي في المياك الدينية الار يسلكو الكهنة أو الملك في اريلهم الج
قد األقدا (مدار( ،)2018 ،محميف )2001 ،وكانت هاه النيافا ييضع عليها حياجو علج شكم مصبّعاا أو
مارماا ح رية فسم بنياع النير علج شكم شرائط أو خييا ضيئية فتكسر وفنحني علج األعمدة واألرضياا لتصنع
ّ
فشكيالا جمالية من النير والنال فت ير مع اليقت وقد فم استعما هاه النيافا أعلج مداخم محاري اآللهة  -كما في
معبد أبيدو  -للت كيد علج أماكنها ،باإلضافة الج أن أشعة الضيء السااعة التي فنيا منها فللم من وضيح الرؤية
للمحاري بسب ميضعها وفباينها الحاف مع النلمة ،مما يويد من أجياء ال ميل التي فحيط بها أما نيافا اإلضاءة
العليية األفلية في األسلف فلد استُادمت في أماكن قليلة في بهي األعمدة بمعبد أبيدو وفي رفهة التيزيع المؤفية للد
األقدا في معبد خينسي وفي ح رة المرك الملد في معبد اففي وفسهم خييا األشعة التي فنيا من فلك اليتحاا في
فعويو الشعير باالفصا ب شعة الشمم التي فحتم مكانة ملدسة لدى المصريين ،حي فبدو وك نها فيض نير متدفب
(( )Thiers & Zignani, 2011شكم  ،)23وهي ما يالئم هاه األماكن التي فرفبط برميز اآللهة
• فتحات المداخل :وفُعتبر هي منيا اإلضاءة اليحيد لمحاري قد األقدا المنلمة ،حي فسم بدخي قدر محدوف من
اإلضاءة الشاحبة اللافمة من البهي ،فكيي بالكاف لرؤية بعض المالم المعتمة بدون فياريم واضحة وهي ما يتناس مع
قدسية هاه المحاري حي فيضع فماايم ورميز اآللو التي ال فنكشف للعامة عافة ه احترا هما للدسيتها ،وال يدخلها اال
الكاهن األعنم أو الملك نيسو (شكرر ،)1986 ،مما استلوم احااتها ب كبر قدر من النلمة والنال الكصيية التي فعوز
الشعير بالرهبة وال ميل ( ،)Wilkinson, 1850وهي ما انعكم علج الننرة ف اه الكاهن األعنم عافو والار كان
يحنج بمكانة فينية واجتماعية رفيعة وفي بعض المعابد فم فيجيو محاورها بحي فسم بنياع الضيء من خال هاه
المداخم إلنارة رميز اآللهة في أوقاا معينة لإلشارة الج م وى فيني أو مناسبة مهمة فرفبط بها (عيل)2015 ،

الوسطى:
 -7الحقبة اإلسالمية في مصر في العصور ُ
يرجع فاريخ الحلبة اإلسالمية في مصر الج عام 641م حينما فخلها اإلسالم علج يد عمرو بن العا  ،وقد مرا بمراحم
عديدة ه بد هءا من عصر اليالة ام العصر األمير والعباسي والطيليني واإلخشيدر ام الياامي واألييبي ام الممليكي والعصماني،
وخليت اراا ه معماريها فنيع بين المساجد والمدار والايانب والتكايا واألسبلة والبيمارستاناا (سام )1991 ،
 -1-7العقيدة اإلسالمية وموقفها من الضوء الطبيعي ومصادره
يُعتبر التيحيد هي الركن األساسي للعليدة اإلسالمية ،فهي فدعي الج اإليمان باهلل الياحد األحد الار ال شريك لو ،والار
ّ
والمنوه عن كم عي ونلص ،والار ال يمكن رؤيتو في الدنيا ولكن يُستد علج وجيفه من خال بدائع
ليم كمصلو شيء،
رنعو ،وال ي يز فصييره أو ف سيده ،وال يحده زمان وال مكان ،وهي خالب كم شيء وقافر علج كم شيء وعليم بكم شيء
وهي يُعنج باللو فيرسم اليهم الرسم وينو عليهم الكت السماوية لتهديهم الج الحب ،وف مرهم بيضائم األعما واليحدة بين
المؤمنين والتعاون علج البر والتليى ،وفنهاهم عن الرعائم والشرور والتيرق والتنازع ،وفبشرهم بصياب ال نة في الحياة
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اآلخرة بعد البع والحساب اعا فمسكيا بطاعتو ،وفنارهم بعلاب النار اعا أرروا علج معصيتو وألن العليدة اإلسالمية فعتمد
في مااابتها للنا في اللرآن الكريم والسنة النبيية علج االحت اث بالبراهين العللية والمشاهداا الكينية الج جان المع واا
اإللهية واألفلة النللية ،لالك افسمت علج وجو العميم بالبسااة واالفساق المنطلي ومااابة العلم ،فال ضميل وال أسرار اال
ما است ار هللا بعلمو من أمير ال ي  ،وال فعليد وال وسطاء وال كهانة في العالقة بين هللا وعبافه والنير في العليدة اإلسالمية
هي أحد رياا هللا عو وجم ه
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المسلمين الرفبااو الرمور باإللو وبالحب والاير ،ولكن ليم لو قداسة خارة
 -2-7الخصائص المعمارية العامة لدور العبادة التاريخية في مصر اإلسالمية
هرا بداياا العمارة اإلسالمية في شبو ال ويرة العربية التي كانت فتسم بطبيعتها الصحراوية ،لالك كانت معنم
المباني في البداية بسيطة فُبنج من الطيب اللبن وأسليها من جريد وسعف النايم وقد عوز هاه البسااة أن اإلسالم كان يدعي
للتياضع وفهم أن جميع ما بالدنيا زائم مما ساهم في عدم اإلسراف في زخرفة المباني في العصير المبكرة (مدار2018 ،م)
ومع فيالي اليتيحاا والتيسعاا اإلسالمية فطيرا مالم العمارة اإلسالمية مع احتكاكها بعمارة الشعيب األخرى التي
اختلطت بها كالرومانيين والبيونطيين والساسانيين واألقباا (عكاشة2008 ،م) ،حي ف ارا بعناررها المتنيعة كالعليف
واللباب بمصلصافها الكروية واألقبية المستمرة والمتلااعة والنليش والوخارف المستيحاة من الطبيعة وقد فمصّم المعمارر
المسلم فلك األفكار وموث بينها وايرها وأضاف عليها وأنتج منها عمارة عاا هيية خارة وشاصية مميوة ومن أبرز
النماعث المبكرة التي كان لها أبلغ األار علج المراحم التالية المس د النبير بالمدينة المنيرة في ريرفو األرلية ،وكالك
المس د األقصج وقبة الصارة باللد  ،والمس د األمير بدمشب ولم يكن المس د بالنسبة للمسلمين م رف مكان للصالة فلط،
ه
ممااال
بم كان أيضها مكانها لالجتماع والتشاور والتناق في أمير الدين والدنيا ،لالك افاا فاطيط المساجد منا البداية نه ه ا
لمس د النبي عليو الصالة والسالم ،والار كان يت لف من فناء أوسط ميتيح للتهيية واإلنارة والت ّمع ،ويطم عليو في اف اه
صيّة (أر اليافدين الاين ال م وى لهم) وفصطف علج جانبو
اللبلة رواق منلم للصالة ،وفي االف اه الملابم رواق آخر ألهم ال ُّ
ه
بييا زوجاا الرسي وفي العصير التالية أضيف رواقان آخران من ال انبين ليصب الصحن محااا ب ربعة أروقة ،كما
في المس د األمير بدمشب ،أكبرها رواق الصالة ،والار قد ياترقو م از قااع يؤفر للمحراب حي اإلمام وي اوره المنبر
وقد يعليه قبة ،باإلضافة للمئانة التي استلر مكانها جيار المدخم (عبدال ياف1987 ،م)
وقد ف ارا المباني الدينية في مصر باليكر المعمارر السائد في ردر اإلسالم من حي البسااة واستادام مياف البناء
المحلية ومركوية اليناء األوسط الميتيح المحاا ب روقة وقد هر علك واض هحا في المساجد األولج كمس د عمرو بن العا
ام مس د أحمد بن ايلين ،ام ال امع األزهر ومس د الحاكم في العصر الياامي وفي العصر األييبي انتشر نمط جديد هي
المدار الدينية ،والتي كانت فهدف إلعافة نشر الماه السني في مصر بعد زوا حكم اليااميين الشيعة علج يد رالح
الدين األييبي ومن أبرز مدار فلك اليترة المدرسة الكاملية بشارع المعو والتي كانت فت لف من فناء يطم عليو اييانان
ملبيان أحدهما ف اه اللبلة واآلخر في االف اه الملابم ،ماصصان للصلياا والتدريم ،وعلج جانبي اللناء ضرف المعلمين
والطالب الاين كانيا يليمين بالمدرسة ويُنيب عليهم من عائد األوقاف الماصصة لالك وفي أواخر العصر األييبي بُنِّيت
المدار الصالحية بمنطلة بين اللصرين لتدريم المااه األربعة ،وكانت فت لف من مدرستين مت اورفين فشبهان المدرسة
الكاملية وييصم بينهما ممر ،وقد أُلحب بها بعد علك ضري مؤسسها عل وفافو (فكرر )1969 ،وفي العصر الممليكي
فنافم السالاين علج اقامة فلك المدار ألسباب فينية وسياسية واجتماعية وألحليا بها أضرحتهم ،مصم مدرسة المنصير
قالوون ومدرسة النارر محمد بن قالوون بشارع المعو ،ام بل ت عروة فطيرها في مدرسة السلطان حسن ،والتي ف ليت من
رحن ميتيح فتيسطو ميض ة عاا قبة وفطم عليو أربعة ايياناا لتدريم المااه األربعة ،وفي األركان فلع ضرف المعلمين
والطالب علج عدة أفوار فطم علج أفنية ،وأمام حائط اللبلة يلع ضري السلطان وقد شاع أيضها نمط آخر من المباني الدينية
وهي الاانلاواا ،والتي كانت ماصصة للمتصيفة والمتيرضين للعبافة والدراسة كاانلاه الناهر برقيق وفي أواخر العصر
الممليكي فللص ح م اإليياناا والصحن ،وأرب الصحن يُ طج بشاشياة كما في مدرسة قايتبار وفي العصر العصماني
ف ار فصميم المساجد بالعمارة العصمانية التي بدورها كانت مت ارة بالعمارة البيونطية حي أرب المس د يت لف من بيت
للصالة ُم طج بلبة مركوية ضامة فحيط بها قباب أر ر أو أنصاف قباب ،وقد يتلدمو فناء محاا ب روقة أو ال (عبدال ياف،
1987م)( ،عكاشة2008 ،م)( ،سام )1991 ،
 -3-7أساليب اإلضاءة الطبيعية في دور العبادة التاريخية في مصر اإلسالمية
سيتم ررد منافا اإلضاءة وف ايرافها في نماعث فمصم أنماا فور العبافة بمصر اإلسالمية في عصيرها المتعاقبة:
• جامع أحمد بن طولون :بناه أحمد بن ايلين في مدينة اللطائع ليكين ه
رموا للدولة الطيلينية وقد ف ار فصميمو ب امع
سامراء ومس د أبي فلف في العراق حي نش ابن ايلين وقد فعرل إلضافاا وفرميماا عديدة في عصير فالية
وأهم ما يميوه مئانتو المليية المستيحاة من مئانة جامع سامراء وكالك استادام الطيب واألكتاف في بنائو وهي يتكين
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من رحن أوسط واسع مربع ميتيح للسماء فلع في منتصيو ميض ة مربعة عليها قبة أضييت في وقت الحب ،وفحيط بو
أربعة أروقة مسليفة محميلة علج عليف مدببة عاا اااراا موخرفة بوخارف جصية ومرفكوة علج أكتاف مستطيلة
وفعليها شرفاا أو عرائم ،وأكبرها رواق اللبلة الار يتكين من خمم بيائك (ماطط "ها") وفحيط بالمس د زيافاا
ضير مسليفة من االث جهاا ويعتبر اليناء هي المصدر الرئيسي إلضاءة األروقة ،حي فمر أشعة الضيء عبر فتحاا
العليف المت اورة (شكم  ،)24وكالك عبر الطاقاا العليية الص يرة التي فُتِّحت في قيرراا العليف فيق األكتاف
لتاييف الحمم الياقع عليها (شكم ( )25مننمة العيارم اإلسالمية )1990 ،كما فستمد األروقة اضاءفها أيضها من
مارمة (شكم  )27 ،26وفيق المحراب
نيافا عليية ر يرة ميتيحة في ال دران الاارجية وموخرفة بوخارف جصية ّ
فيجد قبة ر يرة فسم بنياع أشعة الضيء من نيافاها الموخرفة لتضيء مكان اإلمام (شكم  )28أما الميض ة فياترقها
الضيء من مداخلها األربعة ومن فتحاا عليية ر يرة فلع أسيم اللبة (شكم )29

شكم ( )28مسلط أفلي لمس د أحمد بن ايلين
(اعداف الباحصين)

شكم ( :)24أروقة المس د فيت علج اليناء (المصدر:
)https://wikimisr.com

شكم ( )27( ،)26النيافا ال صية الموخرفة أعلج ال دران الاارجية
المصدر(Salama, 2019) :

شكم ( )28اللبة
أعلج المحراب

شكم ( )25الطاقاا العليية وفيقها
الشرفاا ()www.pinterest.ie

شكم ( )29اإلضاءة فاخم الميض ة
وسط الصحن

ه
مركوا
• الجامع األزهر :أقام جيهر الصللي هاا ال امع عند ف سيسو لمدينة اللاهرة بعد فخي اليااميين لمصر ليكين
لنشر الماه الشيعي وقد أُضلِّب وأُبطلت الصالة فيو ابان الحكم األييبي الار أعاف نشر المه السني في مصر من
جديد ،الج أن قام الناهر بيبر بترميمو وارالحو ليتحي الج مركو فعليمي لنشر الماه السني وكان التاطيط
األرلي للمس د يت لف من رحن أوسط واسع يبلغ نصف مساحة المس د لتيفير أكبر قدر من اإلضاءة والتهيية وفعليه
شرفاا (شكم  ،)30وفحيط بو االاة أروقة مسليفة محميلة علج عليف فاامية فرفكو علج أعمدة رخامية ،وأكبرها
رواق اللبلة ،الار ياترقو من المنتصف م از قااع ينتهي عند المحراب (ماهر )1971 ،وقد أخاا فُلحب بالمس د
اإلضافاا والويافاا في العصير المتتالية الج أن ورلت مساحتو الج ضعف المساحة األرلية (ماطط "و") ومن
أهم فلك اإلضافاا المدخم الضام المؤفر للصحن والمدرسة الطيبرسية عن يمينو والمدرسة األقب اوية عن يساره
والرواق الرابع والنلة التي أقيمت خلف المحراب اللديم لتيسعة رواق اللبلة والمدرسة ال يهرية ب يارها باإلضافة
لبعض المآعن واللباب واألضرحة والج جان الصحن الرئيسي الار فستمد منو األروقة اضاءفها يُالحظ أن سلف
قدرا أكبر من اإلضاءة
الم از اللااع أعلج من سلف لة اللبلة ،مما يتي عمم نيافا عليية في فرق المنسيب فيفر ه
لمحير الحركة الرئيسي حتج المحراب وفيجد فيق الم از قبتان احداهما ناحية الصحن واألخرى ناحية المحراب
لت كيد محير اللبلة وف كيد مكانة اإلمام في الماه الشيعي (مننمة العيارم والمدن اإلسالمية )1990 ،وبعد اقامة
النلة الاليية لتيسعة رواق اللبلة أضييت قبة أخرى أعلج المحراب ال ديد باإلضافة لعدف آخر من نيافا اإلضاءة العليية
فيزعت في عدة مياضع أعلج األروقة والمدار لتيفير المويد من اإلضاءة ألنشطة التدريم ،بعضها في شكم
شاشياة بنيافا خشبية وبعضها في شكم نيافا جصية بوجاث ملين (شكم )32 ،31
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(شكم  )30اليناء الرئيسي لل امع األزهر ()https://madainproject.com/al_azhar

(شكم  )31األزهر من أعلج وفنهر اللباب واإلضاءة العليية
(المصدر)http://rscce.eng.cu.edu.eg/project.aspx?pid=1000057 :

ماطط (و) مسلط أفلي لل امع األزهر (الباحصين)

شكم ( 32أ ،ب ،ث ،ف) أمصلة لإلضاءة العليية بسلف رواق اللبلة والمدرسة
الطيبرسية (المصدر)https://www.elbalad.news/3778667 :

• مدرسة وضريح المنصور قالوون :وهي فضم مدرسة ومدف هنا وبيمارستا هنا ُم ّمعة حي عص رئيسي علج شكم ممر
أوسط مسليف يمتد من المدخم لييزع علج ماتلف العنارر (ماطط "ز" ،شكم  )33ويالحظ أن اضاءة هاا الممر
منايضة وأقرب الج اإل الم لييصم بين العالم الاارجي والداخلي ،وفتسلم اليو أشعة الضيء من فتحاا المدخم ،وكالك
من اليتحاا المطلة علج فناء المدرسة (شكم  ،)34بحي فليت ننر الداخم وف ابو للتيجو ناحية الضيء في اف اه
المدرسة وفت لف المدرسة من اييانين يطالن علج فناء ،وفلع علج جانبيو ضرف الطلبة وفستمد اضاءفها من أبيابها
والنيافا التي فعليها وأكبر اإلييانين هي اييان اللبلة الار يلع ناحية شارع المعو ،وهي ملسم الج االاة أروقة كالنميعث
البازيليكي أعرضها وأعالها الرواق األوسط ويستمد اضاءفو من اليتحاا الصالاية المعليفة التي فيت علج الصحن
األوسط ومن نيافا اإلضاءة العليية الياقعة في فرق المنسيب بين سلف الرواق األوسط والرواقين ال انبيين (مننمة
العيارم والمدن اإلسالمية ،)1990 ،ومن نيافا عليية موخرفة بوخارف جصية هندسية ونبافية فطم علج الشارع
(شكم  )35أما اإلييان الملابم فهي أر ر ويستمد اضاءفو من الصحن ومن نيافا جصية معشلة بالوجاث الملين فيت
علج فراضاا البيمارستان وبالنسبة للضري فهي يستمد اضاءفو المنايضة من نيافا جصية عليية فلع علج جدار اللبلة
وأسيم اللبة وفي ال دار الملابم الار يطم علج فناء خليي ر ير والنيافا موخرفة بوخارف هندسية ونبافية ومعشلة
بالوجاث الملين كما فيجد نيافا أخرى سيلية مستطيلة واسعة م طاة بمصبعاا معدنية (شكم  )36وقد ُو ِّجدا بعض
فتحاا سليية ضيلة وسط األقبية المتلااعة لألسلف في بعض الممراا الداخلية إلنارفها
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ماطط (ز) مسلط أفلي لضري ومدرسة قالوون (الباحصين)

شكم ( )34ممر المدخم

(شكم  )33واجهة الضري والمدرسة والمدخم ()Wikipedia

شكم ( )35اييان اللبلة بالمدرسة

شكم ( )36ضري المنصير قالوون ونيافاه ()Wikipedia

ه
وسبيال (شكم )37
• مجموعة السلطان األشرف قايتباي :فلع بلرافة المماليك باللاهرة ،وفضم مدرسة وضري هحا و ُكتّابها
ومدخم الم ميعة منكسر لتحليب الاصيرية ،وهي علج شكم فركاة فيت علج فهليو يؤفر للمئانة ولصحن أوسط
مسليف مربع فطم عليو أربعة ايياناا أكبرها اييان اللبلة ويكتس الصحن اضاءفو من الشاشياة المصمنة بمنتصف
سلف الصحن ،حي ييجد بكم ضلع االث نيافا كما فيجد نيافا متنيعة أيضها ب دار اللبلة إلضاءة اييان الصالة،
بعضها علير علج شكم أربع نيافا مستطيلة فتيسطها نافاة مستديرة من الوجاث الملين المعشب بال ص الموخرف
بوخارف نبافية وهندسية في اشارة لعدف المااه األربعة والدين اإلسالمي الار ي معها معها (شكم  )39 ،38وأسيلها
فيجد نيافا أخرى عليها شبكة من المصبعاا علج جانبي المحراب أما الضري  ،والار يضم قبر قايتبار وابنو ،فهي
م طج بلبة احتيا رقبتها علج نيافا عديدة ،باإلضافة لنيافا موخرفة أعلج ال دران من الوجاث الملين المعشب بال ص
(شكم  ،)40ونيافا أخرى مستطيلة أسيم منها عليها شبكة من المصبعاا (عبد الرازق2009 ،م)

شكم ( )39نيافا من الوجاث الملين المعشب بال ص

شكم ( )37مدرسة وضري قايتبار (المصدر:
)https://islamicart.museumwnf.org

شكم ( )38الشاشياة والنيافا ال صية
الملينة في اليراغ الداخلي للمدرسة

شكم ( )40ضري قايتبار من الداخم (المصدر:
)https://shade.ms/300-457841

• مسجد سليمان باشا الخادم :يلع فاخم قلعة رالح الدين ،ويُعرف أيضها بمس د سارية ال بم ،أنش ه سليمان باشا الاافم
أحد اليالة العصمانيين علج مصر ،ويعتبر هي أو مس د مصرر علج الطراز العصماني ،ويت لف من بيت للصالة م طج
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بلبة في اليسط فحيط بها أنصاف قباب حليت جميعها بنليش ملينة ،وفحتير رقابها علج فتحاا لإلضاءة العليية ويتلدم
بيت الصالة فناء ر ير محاا ب روقة م طاة بلُبيباا ر يرة (ماطط "ح" ،شكم  )42 ،41ويالحظ أن اللباب أفا
لتوايد الت كيد علج بيت الصالة فشكيليها وكتليها أكصر من اليناء ،باالف العصير السابلة

شكم ( )42 ،41للطة خارجية وفاخلية لمس د سليمان باشا الاافم "سارية ال بم"
بالللعة المصدر)https://islamicart.museumwnf.org( :

ماطط (ح) مسلط أفلي لمس د سليمان الاافم
()https://islamicart.museumwnf.org

• مسجد سنان باشا ببوالق :أُنشئ هاا المس د ابان عهد سنان باشا أحد اليالة العصمانيين علج مصر (ماطط "ا") وهي
يت لف من بيت للصالة مربع الشكم ،فعليه قبة ضامة ف طي كامم مساحتو ،محميلة في ك ِّّم ركن علج علد كبير بداخلو
ااقية ملرنصة (شكم  )43وفحتير رقبتها علج نيافا جصية ملينة عاا شكم زخرفي ،أسيلها نيافا فائرية ملينة علج
شكم ورفة ،وأسيم اللبة من الداخم ييجد ممر فائرر ضيب بدرابوين خشبي يطم علج فراغ المس د ،لعم ال رل منو
ننرا لمحدوفية المساحة ،حي فم استبدالو ب روقة
السماح بصيانة فتحاا شبابيك اللبة (شكم  )44وال ييجد للمس د فناء ه
فحيط ببيت الصالة من االث جهاا ميتيحة للاارث عن اريب مداخم معليفة ،وأسليها م طاة بلباب ر يرة الح م،
احتيا كم منها علج فتحة فائرية مطلة علج الياجهة (أبيالعمايم2003 ،م) وقد قام محمد بك أبي الده بعد علك
بتاطيط مس ده الار أنش ه في مياجهة ال امع األزهر علج نيم اراز هاا المس د فيما عدا منارفو

ماطط (ا) المسلط األفلي لمس د سنان
باشا (المصدر :الباحصين)

شكم ( )44اليراغ الداخلي لمس د سنان
(المصدر :منصة اللاهرة التارياية)

شكم ( 43أ ،ب) مس د سنان من الاارث
https://www.elbalad.news/3823065

 -4-7السمات المتكررة ألساليب اإلضاءة الطبيعية في أماكن العبادة التاريخية بمصر اإلسالمية
فكرارا ألسالي اإلضاءة في اليراضاا الرئيسية لدور العبافة بمصر
بنا هء علج التحليم السابب يمكن استلراء السماا األكصر
ه
اإلسالمية في جدو ( ،)2علج مستيى مياضع منافا اإلضاءة بها وشدفها وشكلها فمهيدها الستنتاث أبعافها الداللية:
جدول ( :) 2استقراء السمات المتكررة ألساليب اإلضاءة الطبيعية بالفراغات الرئيسية لدور العبادة في مصر اإلسالمية
شكل اإلضاءة
شدة اإلضاءة
مواضع منافذ اإلضاءة

الفراغات الرئيسية
لدور العبادة بمصر
اإلسالمية

الوظيفة

الصحن األوسط

ف ميع وفيزيع المصلين
 /أو الدارسين

رواق  /إيوان القبلة

الرواق األساسي
لصلياا ال ماعة
بالمس د أو اإلييان
الماصص لتدريم
الماه الرئيسي
بالمدرسة والصلياا
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باكياا
فراغ
ميتيحة
سماور
علج
ميتيح
الصحن

اضاءة
نيافا
نيافا
فتحاا نيافا
سيلية فتحاا اضاءة اضاءة اضاءة ف مر
أعلج
باللبة أو سليية
بمستيى المداخم سااعة متيسطة خافتة كامم
األعمدة
الشاشياة أفلية
اليراغ
الننر
أوال دران



منا أواخر
العصر
الممليكي





اضاءة
اضاءة
فنايض خييا زخرفية
ضيء ملينة
بشكم رفيعة شمسيت
فدري ي
وقمرياا








منا
العصر
العصماني
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للصلياا اليرفية أو
األروقة  /اإليوانات قراءة اللرآن أو التشاور
أو الراحة بالمس د أو
الجانبية
للتدريم بالمدار
مكان ففن المؤسم أو
الضريح
احدى الشاصياا الدينية
الدهليو المؤفر من
ردهة المدخل
المدخم الج الصحن
هي ال رف الماصصة
غرف اإلقامة أو إلقامة الطلبة والمدرسين
بالمدار أو اقامة
خلوات المتصوفين
المتصيفين بالاانلاواا








































 -5-7دور اإلضاءة الطبيعية في خدمة األغراض الدينية بأماكن العبادة التاريخية في مصر اإلسالمية
مما يمكن رياضة رؤية فيسيرية لكييية في يف أنماا وف ايراا منافا اإلضاءة في خدمة األضرال الدينية بدور العبافة
في مصر اإلسالمية ،من خال الربط بين أسالي اإلضاءة وو ائف اليراضاا والمياهيم العلائدية ،كما يلي:
• الفراغ المفتوح للسماء :يعتبر اليناء هي العنصر الرئيسي الار يمن األروقة واإليياناا المحيطة بو اإلنارة والتهيية
باإلضافة لدوره كيراغ ف ميع وفيزيع وقد ساهم ح م اليناء وميقعو في وسط المبنج واضاءفو السااعة في الت كيد علج
فوره كمرجعية بصرية وحركية أساسية لمستادمي المس د أو المدرسة ،فعوز فائ هما من شعيرهم باالجتماع والتيحّد
حي مركو أو بؤرة واحدة ،وهي ما يتيب مع روح الدين اإلسالمي الار يحض المؤمنين علج االفحاف والتعاون والشيرى
فحت منلة التيحيد والتوام ال ماعة والصالة وافباع اإلمام وااعة ولي األمر االما أااع هللا ،ونبا اليرقة والتشرعم
واالنشلاق (العياوفة  )2009وكان يتم الت كيد فائ هما علج مركو اليناء اما بييارة أو ميض ة كالك لع اليناء الميتيح
فورا محيريها في الت كيد علج اإلحسا بالاصيرية فاخم المبنج وفدعيم الشعير باالنلطاع مؤقتها عن العالم الاارجي
ه
بصابو وضيضائو وفشتيتو واالن ما في عالم آخر يتصم بصريها بالسماء ويتمحير حي التعبد والصالة وال العلم
وكان يتم فويين الحدوف العليية ل دران األفنية بشرفاا أو عرائم عاا شكم زخرفي فتاللها فراضاا (رزق،)2000 ،
لتبدو وك نها مرحلة انتلالية يتداخم فيها ال دار مع السماء وعلج مدار ساعاا الييم فُللي فلك الشرفاا بناللها علج
أرضية اليناء وجدرانو ب شكا فنية متنيعة فسهم في ليت أننار المتعبدين ل ما خلب هللا (الشامي( )1990 ،شكم ،45
 )46وقد بدأا مساحة اليناء فتللص في أواخر العصر الممليكي ليتحي الج رحن ر ير م طج بشاشياة ،لكن لو
فوره كمرجعية بصرية وحركية ميجيفها وان كان بدرجة أقم ف كيدها بكصير وفي العصر العصماني فراجع الدور المركور
والمحيرر لليناء في التشكيم والحم ،حي أرب يبدو وك نو يتلدم بيت الصالة كما في مس د سليمان الاافم ام اختيج
بعد علك في مس د سنان باشا ومس د محمد بك أبي الده لتحم محلو اللبة المركوية الشاملة ال امعة التي فحيط بها
ارا بمساجد فركيا التي ف ارا بدورها بكنيسة أيا ريفيا
قباب أر ر ف ه

شكم ( )45ال الشرفاا علج أسيار الويافاا الاارجية لمس د بن
ايلين ()https://depositphotos.com/stock-photos/mosque-of-ibn-tulun.html

شكم ( )46ال الشرفاا علج جدران اليناء الداخلي لمدرسة السلطان
حسن ()http://www.cairo.gov.eg/en/Tourism/Pages/cultural_text.aspx?ID=7

• الباكيات المفتوحة على الصحن :فستمد أروقة المساجد اضاءفها من اليناء عبر
فتحاا العليف الميتيحة المحيطة بو لكن يُالحظ أن حدة اإلضاءة فاخم األروقة
را في رواق اللبلة ،حي فلم اضاءفو كلما
فنايض بشكم ملحي عن اليناء ،خصي ه
ننرا لعملو وفعدف أعمدفو ويسهم علك في فلليم حدة اإلبهار الضيئي
اف هنا للداخم ه
النافج عن اإلنارة السااعة لليناء ،وفيفير انارة هافئة فعوز الشعير بالسكينة
وال ُ
طم نينة المطليبة في الصالة والعبافة باإلضافة الج أن النال المتنيعة التي
فلليها األعمدة والعليف علج الحيائط واألرضياا ،والتي فضيي المويد من الصراء
التشكيلي والوخرفة الطبيعية التي فح علج الت مم في جما خلب هللا (الشامي،
( )1990شكم  )47أما في المدار فإن فتحاا اإليياناا الياسعة فسم بدخي
قدر أكبر من اإلضاءة اليها ملارنةه باألروقة ،وهي ما يالئم أنشطة التعلم والدراسة
ومع علك روعي في اختيار نس اإليياناا وارفياعافها أن ي مر النم أجواء كبيرة
منها بالنهار لحماية الطالب والمعلمين من حرارة الشمم
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شكم ( )47ال العليف علج أرضية
األروقة بمس د ابن ايلين
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• فتحات النوافذ :فيجد عدة مياضع وأنياع وأشكا للنيافا التي استُادِّمت في عمارة فور العبافة بمصر اإلسالمية فعلج
مستيى المياضع فالنيافا قد فكين في ال دران أو في األسلف ،والنيافا ال دارية اما أن فكين عليية فيق مستيى الننر
أو سيلية في مستيى ننر اإلنسان ،والنيافا السليية اما أن فكين في شكم فتحاا رأسية في رقبة اللبة أو الشاشياة أو
فتحاا رأسية في فرق المنسيب بين سلف الم از اللااع و لة رواق اللبلة أو في شكم فتحاا أفلية في األسلف الملبية
وبالنسبة ألنياع النيافا فمنها ما هي م طج بسيافر جصية أو خشبية ميرضة وموخرفة بوخارف نبافية أو هندسية ،ومنها
ما هي معشب بالوجاث الملين ،ومنها ما هي م طج بحياجو من مصبعاا معدنية أو خشبية (شكم  )48وبالنسبة ألشكالها
ه
أشكاال زخرفية متنيعة ويُطلب علج النيافا ال صية
فمنها ما هي مستطيم أو مربع أو معليف أو مستدير أو ي خا
والح رية والاشبية الموخرفة والمارمة اسم "الشمسياا واللمرياا" (رزق ،)2000 ،في اشارة لما فرمو اليو
كمصافر للضيء عندما فاترق أشعة الشمم أو اللمر الوخارف ال صية أو الاشبية أو قطع الوجاث الملين لتنيا خيياها
فتنيع علج مدار الييم،
الضيئية الملينة الج اليراغ وفللي بناللها علج األرل أو الحيائط فتنتج فشكيالا مضيئة ّ
را عندما فكين هاه األشعة قافمة من أعلج (شكم  )50 ،49والمعمارر المسلم في اختياره لهاه التصميماا انما
خصي ه
كان يست ي بشكم عيير وفطرر لآلياا العديدة التي يوخر بها اللرآن الكريم ،والتي فح اإلنسان علج الت مم والتدبر
في مناهر الطبيعة من حيلو ليستد بها علج عنمة خاللو ،مصم قيلو فعالج" :أَفَلَ ْم يَن ُ
ْف بَنَ ْينَاهَا
ن ُروا اِّلَج ال ه
س َماء فَ ْيقَ ُه ْم َكي َ
ْص َرةه َو ِّع ْك َرى ِّل ُك ِّّم
يج * فَب ِّ
وث * َواأل َ ْر َ
ث بَ ِّه ٍ
ِّي َوأَنبَتْنَا فِّي َها مِّ ن ُك ِّّم زَ ْو ٍ
َوزَ يهنهاهَا َو َما لَ َها مِّ ن فُ ُر ٍ
ل َمدَفْنَاهَا َوأَ ْللَ ْينَا فِّي َها َر َواس َ
ع ْب ٍد ُّمنِّي ٍ" ››سيرة ق اآلياا  ،‹‹8 ،7 ،6فسعج بصيرة فللائية لليت أننار المتعبدين من خال التصميماا المتنيعة
َ
وفنيع (الشامي )1990 ،وقد مصلت هاه األسالي الوخرفية أحد
واألليان المبه ة لما في الكين من جما واراء وابداع ّ
ليعيل بها ابتعافه عن فصيير الكائناا الحية فاخم المباني الدينية لما في علك
أهم البدائم التي ل اليها الينان المسلم ّ
من قييف ومحاعير كانت هدفها سد الطرق التي يمكن أن فُعيد لألعهان فكرة فلديم وعبافة الصير واألرنام من جديد
بعد أن قضج عليها اإلسالم للتي ()Wilson, 1988
وباصي اإلضاءة العليية من اللباب فيُالحظ أن اللباب حتج العصر الممليكي كانت فستادم اما لت طية األضرحة
أو لت طية منطلة المحراب حي يلف اإلمام في رالة ال ماعة ،وعلك للت كيد علج مكان ومكانة كال العنصرين من خال
شكلها وزخارفها وملرنصافها والنيافا الميجيفة برقبتها والتي ينيا منها الضيء في شكم خييا رفيعة لينير اليراغ من
سا بالروحانية واالفصا بالسماء (شكم  )51كما استُادمت النيافا العليية في فرق المناسي بين
فحتها فيعطي احسا ه
األسلف للت كيد ضيئيها علج الم از اللااع أو محير الحركة الرئيسي المؤفر للمحراب وفي أواخر العصر الممليكي
استُادمت اإلضاءة العليية من الشاشياة للت كيد علج الصحن واضياء ف ايراا بصرية وجمالية عليو باعتباره مركو
الت ميع والتيزيع الرئيسي للمبنج (شكم  )52ومع قدوم العصمانيين حدث ف يير جارر في اليكر التصميمي ،حي أرب
بيت الصالة يُ طج بلبة ضامة فحيط بها أنصاف قباب أو قُبيباا ر يرة ،وقد يتلدم بيت الصالة فناء محاا ب روقة
م طاة بلُبيباا ر يرة أيضها
سيلية فلد استُعمِّ لَت بشكم واض في جدار اللبلة ببعض المدار وكالك في جدران األضرحة
أما النيافا ال دارية ال ُ
ال ُملحلة بها ،والهدف من علك هي افاحة قدر من االفصا البصرر والسمعي مع الشارع الاارجي ،حتج يمكن االنتباه
من الاارث للصلياا وسماع فالوة اللرآن اللافمة من فاخم المس د أو الضري  ،باإلضافة لتيفير المويد من اإلضاءة
لهاه اليراضاا (شكم  )53ويُالحظ أن اضاءة األضرحة بصية عامة منايضة عن اضاءة اإليياناا واألروقة ولعم
السب في علك هي اإلشعار بما للميا من مهابة وجال وبالنسبة لليتحاا األفلية باألسلف الملبية فلد فم ررد استعمالها
في انارة أماكن قليلة ،مصم بعض الممراا الداخلية في م ميعة قالوون وفهليو المدخم في خانلاه الناهر برقيق بشارع
المعو ،لكن ليم الهدف منها الت كيد علج أر عنصر فحتها كما في العمارة المصرية اللديمة
• فتحات المداخل :فم في يف فتحاا المداخم إلضاءة بعض اليراضاا المحدوفة ،لعم أبرزها المداخم المنكسرة لألبنية،
كما في م ميعة قالوون ومدرسة السلطان حسن وخانلاه الناهر برقيق وفركاة المدخم والدهليو عافةه ما فكين
اضاءفهما خافتة ،حي يستمدان اضاءفهما المحدوفة من الباب الميتيح علج الشارع واآلخر الميتيح علج اليناء ،وفي
حاالا قليلة من فتحاا سليية ر يرة ويسهم علك في فعويو اإلحسا بيراغ المدخم وك نو عنصر فارم ،ييصم بين
العالم الاارجي للشارع والعالم الداخلي للمبنج (رزق( )2000 ،شكم  )54كالك فم في يف فتحاا المداخم إلنارة
ال رف والالياا الص يرة الاارة بالطلبة والمتصيفين في المدار والاانلاواا
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شكم ( )48الشمسياا واللمرياا والنيافا المستطيلة
بمدرسة األشرف برسبار في شارع المعو ()Wikipedia

شكم ( )51اإلضاءة بضري الشافعي
https://gate.ahram.org.eg/News/2447722.aspx

شكم ( )49النيافا ال صية فللي
بضيئها و اللها في ابن ايلين

شكم ( )52اضاءة الشاشياة
فيق الصحن

شكم ( )50الشمسياا فللي بناللها الملينة
بضري قايتبار ()https://shade.ms/300-457841

شكم ( )53النيافا المطلة علج
الشارع بمدرسة ال يرر

شكم ( )54فهليو المدخم لاانلاه
الناهر برقيق بالمعو

 -8النتائج :مقارنة بين أساليب اإلضاءة في دور العبادة بمصر القديمة واإلسالمية
فيما يلي ملارنة بين أنماا منافا اإلضاءة ومياضعها وف ايرافها وفي ييها الداللي لادمة األضرال الدينية في فور
العبافة بمصر اللديمة واإلسالمية بهدف استاال أوجو االختالف والتيافب بينهما في أسالي اإلضاءة (جدو :)3
جدول ( )3مقارنة بين أساليب اإلضاءة الطبيعية في دور العبادة بمصر القديمة واإلسالمية وتوظيفها الداللي لخدمة األغراض الدينية
منافذ
اإلضاءة

عناصر المقارنة

دور العبادة في مصر القديمة

يلع اليناء في ملدمة المعبد بعد الصرح ،وقد يتكرر
مواضعها
أكصر من مرة علج نيم المحير مع نمي وفطير
المعبد
تأثيرات اإلضاءة فتي اضاءة سااعة ف مر كامم مسط اليناء ،وفمن
بعض اإلضاءة لملدمة بهي األعمدة
األفنية الناتجة عنها
المفتوحة التوظيف الداللي
فيفير أكبر قدر من اإلضاءة لالحتياالا الدينية التي
لها لخدمة
يُسم للعامة بحضيرها ،أو لت مر األشعة فراضاا
األغراض
المعبد ألسباب فتعلب بعبافة الشمم (رع أو آفين)
الدينية

الباكيات
المفتوحة

فتحات
النوافذ

اليراضاا الميتيحة بين أعمدة األروقة المحيطة باليناء
مواضعها
وأعمدة واجهة بهي األعمدة المطلة علج اليناء وفي
واجهاا بعض الملصيراا الدينية حي المعبد
تأثيرات اإلضاءة انارة األروقة المحيطة وملدمة بهي األعمدة بحي
الناتجة عنها فتناقص شدة اإلضاءة فدري يها كلما اف هنا للداخم ،مع
اللاء ال األعمدة الضامة علج اليراغ الداخلي
التوظيف الداللي اضاءة منايضة ومتناقصة للبهي مع ال متداخلة
لتدعيم اإلحسا بالرهبة وال ميل والمهابة المالئمة
لها لخدمة
للي يية الدينية كمكان الستراحة اإللو أو ف ليو أو
األغراض
لمراسم فتييج الملك ،مع الت كيد علج أن البهي ضير
الدينية
متاح للعامة وانما ملصير علج فئة ماتارة من النا
أنماطها
نيافا عليية رأسية أعلج أعمدة أو جدران بهي األعمدة
ومواضعها
والرفهاا الداخلية ،ونيافا عليية أفلية علج شكم
فتحاا ضيلة في أسلف بهي األعمدة أو الرفهاا
الداخلية أو ضرفة المرك الملد أو محاري اآللهة
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يلع اليناء في وسط المس د أو المدرسة أو الاانلاه ،وييزع علج
األروقة أو اإلياواناا المحيطة وأهمها رواق اللبلة
يتي اضاءة سااعة ف مر اليناء وفمن اإلضاءة لألروقة
واإليياناا المحيطة بو
الت كيد علج فور اليناء كمركو فيزيع ومرجعية بصرية
وحركية للمبنج ،مع فعويو شعير المستادمين باالجتماع
والتيحّد حي مركو واحد يتصم بالسماء ،وف كيد اإلحسا
بالاصيرية واالنلطاع عن العالم الاارجي واالن ما في
العبافة أو الدراسة
فتحاا العليف ب روقة المساجد المحيطة باليناء أو فتحاا
اإليياناا المطلة علج الصحن في المدار
انارة أروقة المساجد بشكم متدرث ينايض كلما اف هنا للداخم
مع فلليم حدة اإلبهار الضيئي النافج عن اإلنارة السااعة لليناء،
وانارة ايياناا المدار بدرجة أكبر فناس أنشطة التدريم
فيفير انارة هافئة ضير مبهرة برواق اللبلة في المس د لتعويو
الشعير بالسكينة وال ُ
طم نينة المطليبة للصالة والتعبد ،وفضيي
النال المتنيعة التي فلليها األعمدة والعليف علج الحيائط
واألرضياا احساسها بالصراء التشكيلي الار يح علج الت مم في
جما الطبيعة وخلب هللا
اما أن فكين نيافا جدارية أعلج الحيائط أو في مستيى ننر
اإلنسان ،أو سليية علج شكم فتحاا باللبة أو الشاشياة ،أو في
فرق المنسيب بين سلف الم از اللااع و لة رواق اللبلة ،أو
فتحاا أفلية في األسلف الملبية والنيافا اما جصية أو خشبية،
ميرضة أو معشلة بالوجاث الملين ،وموخرفة بوخارف هندسية
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تأثيرات اإلضاءة
الناتجة عنها
التوظيف الداللي
لها لخدمة
األغراض
الدينية

مواضعها

فتحات
المداخل

منافذ
اإلضاءة

تأثيرات اإلضاءة
الناتجة عنها
التوظيف الداللي
لها لخدمة
األغراض
الدينية

أو نبافية (شمسياا أو قمرياا) ،أو م طاة بمصبعاا واألشكا
اما مستطيلة أو مربعة أو مستديرة أو معليفة أو زخرفية
فسم بنياع الضيء الج فاخم بهي األعمدة أو رفهاا النيافا ال صية والاشبية الموخرفة فسم بنياع الضيء علج
التيزيع في شكم خييا أشعة رفيعة فاترق النالم شكم أشعة وخييا رفيعة فاترق اليراغ وفللي بناللها وأليانها
وفنسا كييض متدفب من أعلج ألسيم ه
مائال أو رأسيها علج ال دران واألرضياا فتنتج فشكيالا جاابة ومتنيعة
خييا الضيء اللافمة من أعلج فعوز اإلحسا
ااارة انتباه المستادمين وليت أننارهم ل ما الطبيعة وارائها
باالرفباا بالسماء وقداسة أشعة الشمم مع الت كيد
وفنيعها لالستدال بها علج عنمة الاالب ،مع فعويو اإلحسا
علج العنارر أو اليراضاا أسيلها التي يتم فسليط
باالفصا بالسماء ،وف كيد اليراضاا الهامة الياقعة أسيم النيافا
الضيء عليها مصم المحير الرئيسي لبهي األعمدة أو
العليية السليية كمنطلة المحراب ومكان اإلمام أو ضري
مداخم محاري اآللهة أو فمصا المعبيف أو المرك
المؤسم أو الصحن األوسط بعد ف طيتو
الملد
أبياب فهليو المدخم (الدركاة) التي فيت علج الشارع أو اليناء،
مداخم محاري اآللهة وح رة المرك الملد
وأبياب ضرف الطلبة أو المتصيفة بالمدار والانلاواا
وبعض ال رف الداخلية
فسم بنياع اضاءة شاحبة لداخم محاري اآللهة ،أو
فيفر اضاءة خافتة لدهليو المدخم ول رف الطلبة وخلياا
فخي أشعة الشمم بشكم مباشر اليها في أوقاا
المتصيفة
معينة
اإلضاءة الاافتة لدهليو المركو ملارنة باإلضاءة السااعة
النالم يساعد علج ف كيد أجياء الرهبة وال ميل
والسرية التي فحيط بلد األقدا ومحاري اآللهة ،للشارع الاارجي أو اليناء الداخلي فعوز اإلحسا باالنيصا
البصرر والنيسي بين اليراغ الاارجي والداخلي وفساعد في
وأشعة الشمم التي فدخم في أوقاا معينة فشير
ضرف الطلبة والمتصيفة علج الهدوء المالئم للراحة أو العولة
ألعياف فينية أو فرمو لمناسباا مهمة

عناصر المقارنة

دور العبادة في مصر القديمة

دور العبادة في مصر اإلسالمية

 -9الخالصة
ناق هاا البح األبعاف التعبيرية لإلضاءة الطبيعية وفي ييها الداللي لادمة األضرال الدينية في التصميم المعمارر
لدور العبافة ،من خال الملارنة بين أسالي اإلضاءة في المعابد المصرية اللديمة والمباني الدينية بمصر اإلسالمية ،ومحاولة
فيسير حليلها ومعال افها استنافها للمياهيم العلائدية التي كانت سائدة في كم منها ومن واقع فلك الملارنة يمكن استاال عدف
من أوجو التشابو واالختالف بينهما فكال الحلبتين و يتا مياضع منافا اإلضاءة وأشكالها وفرجاا شدفها وف ايراا النير
والنال الناجمة عنها في ايصا معاني وأحاسيم فتناس مع األفكار الدينية المرفبطة بها ،لكنهما اختليتا في الطرق
ه
فمصال فم استادام فرجاا متياوفة من اإلضاءة والنلمة فاخم اليراضاا
واألسالي واألهداف نتي ة الختالف مبافن العليدة
في كم من المعابد والمساجد ،لكن ألهداف ماتلية فما هما فيي المعابد فم في يف فرجاا اإلضاءة والنلمة لت كيد اليصم بين
الطبلاا أو اليئاا التي فستعمم المعبد أو لت كيد اليروق بين الي ائف الماتلية ليراضافو الداخلية فاليناء بإضاءفو السااعة
ماصص لالحتياالا الدينية التي يُسم للعامة بحضيرها ،بينما بهي األعمدة بإضاءفو الاافتة ماصص لنابة ماتارة فلط
فضم الملك والكهنة وكبار رجا الدولة ،وقد األقدا بنلمتو للكاهن األعنم والملك فحس وقد فم است ال اإلضاءة
الاافتة والشاحبة والنال الضامة في فلك األماكن إلاارة اإلحسا بالرهبة وال ميل والاشية الالزمة ف اه المعبيف وكهنتو
أما في المساجد والمدار فلد فم في يف فرجاا اإلضاءة ألضرال أخرى ،فاإلنارة السااعة للصحن األوسط فهدف لت كيد
أهميتو وفوره كمركو ف ميع وفيزيع رئيسي فاخم المبنج ومرجعية بصرية وحركية أساسية للمصلين ،أما اإلضاءة المعتدلة
والهافئة لألروقة فهدفها فيفير أجياء السكينة وال ُ
طم نينة المالئمة للاشيع في الصالة والتعبد ،وأما اإلضاءة المنايضة فاخم
األضرحة فهدفها اإلشعار ب ال الميا ومهابتو ،وأما اإلضاءة الاافتة لدهليو المدخم المنكسر فهدفها فعويو اإلحسا
باليصم النيسي والبصرر بين العالم الاارجي للشارع والعالم الداخلي للمبنج أيضها فإن كال الحلبتين حررتا علج استادام
نيافا اإلضاءة العليية سياء أعلج ال دران أو في األسلف إلفخا النير من أعلج وف كيد بعض العنارر أو اليراضاا الهامة
أسيلها وفدعيم اإلحسا باالفصا بالسماء لكنها في المعابد جاءا بشكم بسيط يركو أكصر علج فمصا اإللو أو مركبو الملد
أو علج شكم أشعة الشمم نيسها واريلة فدفلها فاخم اليراغ باعتبارها منهر ها من مناهر اإللو أو ف سيدها لو بينما في
المساجد والمدار جاءا ب شكا أكصر فنيعها ب رل ليت األننار لما في الطبيعة من مناهر جما واراء فد علج بديع
رنع الاالب وهكاا يتض أن معماريي الماضي لم يدّخروا جهدها في استكشاف اإلمكاناا الياسعة لإلضاءة الطبيعية
واست اللها لتحليب أهداف جمالية ورموية ماتلية فلبي االحتياجاا النيسية والاهنية المالئمة لي ائف اليراضاا األمر الار
ييرل ضرورة االستيافة من فلك الدرو في الممارسة المعمارية المعاررة بإيلاعها المتسارع والاله ألجم االرفلاء
ه
وفميوا فويد من ارفباا المستعملين
بكياءة التصميماا المعمارية واكسابها أبعافها أكصر فنيعها ورحابة ومستيياا أكصر قيمة
بالمباني واستمتاعهم بها ورضاهم عنها واحترامهم لها
المراجع
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