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Abstract 
وجھة نظر مصممي عمارة تلك وفقا ل تصمم عمارة المتاحف القومیة وفراغاتھا الداخلیةأھتمت ھذه الدراسة بظاھرة شائعة وھى أن 

 ً على أفكار ومفاھیم شخصیة فقط دون أن التوافق مع األھداف الثقافیة القومیة لألمم والشعوب  المتاحف ورؤیتھم الذاتیة، وذلك إعتمادا
لدراسة كیف یمكن ان تحكم األھداف القومیة الثقافیة عمارة التحلیلي  ىمنھج الوصفاستخدمت الدراسة الو .صاحبة تلك المتاحف

بتعریف مفھوم المتحف التعریف العلمي كمركز  دة. وتبدأ الدراسةالمتاحف بدیال عن الصیاغات الفردیة للمصمم بوجھات نظر محدو
ثقافي وتعلیمي وترفیھي مع بیان وظائفھ المختلفة من حفظ وصیانة ونشر للوعي األثري والمعلومات وغیرھا، ثم مناقشة مایعرف 

نتقل إلى دراسة عامل الربط تومنھا ، وھم اإلنسان ومقتنیات المتحف وعمارة المتحف بالمنظومة المتحفیة وبیان عناصرھا الثالث
المشترك بین عناصر المنظومة الرمزیة الثالثة وھو الرمز كوحدة أبجدیة للتعبیر والحوار بین الزائر والعرض المتحفي وعمارة 

توضیح آلیات المتحف ومن خاللھ یتم عرض األھداف الثقافیة القومیة للمتحف القومي وأمتھ، وذلك مع بیان ما ھیة التعبیر والمعنى و
التعبیر في العمارة بصفة عامة ما بین الصراحة المباشرة والرمزیة المستترة، ومن ثم التعرض بالتفصیل إلى أسس علم "السیمیوطیقا" 
بصفتھ العلم المعني بالرمز وآلیات التعبیر المختلفة وخاصة في العمارة واألعمال الفنیة التصویریة، وبالتالي وجب التعرض إلى أسس 

تحلیل وقراءة معاني رموز ل عرضتم التاألسس  ھذهومن خالل  .لم "الھیرومنوطیقي" وھو علم قراءة وتفسیر معاني الرموز المختلفةع
عمارة المتحف الیھودي في "برلین" والمتحف "المصري الكبیر" للوقوف على مدى توافق تصمیم عمارتھما وفراغاتھما الداخلیة مع 

ھي عمارة المتحف الیھودي في "برلین"  بعد المناقشة أن ألمتیھما من خالل المنظومة المتحفیة، حیث یتبین األھداف الثقافیة القومیة
لرحلة شتات الشعب الیھودي بدیة من حدث خروجھم من مصر القدیمة إلى حدث محنتھم في أوروبا مع ألمانیا النازیة تجسید رمزي 

ً مع األھداف الثقافیة القومیة والغرض الفعلي من إقامة المتحف، أما عمارة المتحف إبان الحرب العالمیة الثانیة وھو ما جاء  متوافقا
رحلة خروج الیھود األقدمین من مصر القدیمة إلى موطنھم الجدید في أرض "فلسطین" وبنائھم ل رمزي تجسدھي "المصري الكبیر" ف

ة، وذلك بإعتبار حدث الخروج وسخرة الیھود األقدمین في مصر ھناك ھیكلھم المقدس عقب بنائھم أعظم مالمح حضارة مصر القدیم
القدیمة أھم حدث في التاریخ المصري القدیم كافة من وجھة نظر مصممي المتحف مما یؤھلھ للتمثیل في عمارة المتحف "المصري 

ً مع األھدف الثقافیة القومیة لألمة المصریة التي شید  ً وتفصیال ، ومن ثم ذلك المتحف من أجل إقرارھاالكبیر" وھو ما یتعارض جمال
ر إتباع مصممي عمارة المتحف الیھودي في "برلین" لألھداف القومیة الثقافیة لألمة صاحبة ھذا المتحف، أما  ّ جاءت نتائج البحث لتق

ً عن األھداف القومیة الثقافیة لألمة صاحبة ھذا المتحف بل وجاء تصمیمھم  مصممي عمارة المتحف "المصري الكبیر" فحادوا بعیدا
  .للمتحف ورسالتھ الثقافیة مخالف للحقائق التاریخیة والعلمیة الثابتة
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  .Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبیر

Introduction 
نحو تأصیل ھویتھا الحضاریة في  مع ھرولة شعوب األرض

مفاھیم  ت تجریف الجذور التاریخیة وتسیّدمواجھة محاوال
"العولمة" في القرن الواحد والعشرین، ظھرت المتاحف القومیة 

حظیت  لھویة الحضاریة كماكأحد أھم وسائل ترسیخ تلك ا
بمكانتھا كأجدر آلیات التعبیر عن األھداف الثقافیة القومیة لتلك 

داف في عملیة التواصل الشعوب بل وقدرتھا على تفعیل تلك األھ
الشعوب اآلخرى، ومن ثم تھافت مصممي عمارة  الثقافي مع

المتاحف على دراسة ما یعرف بالمنظومة المتحفیة والتي تصیغ 
متحفیة وعمارة المتحف وزائریھ، العالقة بین المعروضات ال

حیث ترتكز تلك العالقة على الرمز كوسیلة للتعبیر والمخاطبة 
ك یتجسد في زائري المتحف وماھو جامد  ِ بین ماھو حي مدر
ث یتجسد في المعروضات المختلفة والعناصر المعماریة  متحدِ
بالمتحف، ومنھا تتطرقوا إلى دراسة علم "السیمیوطیقا" بوصفھ 

لمعني بالرمز وآلیات التعبیر في العمل الفني سواء كان العلم ا
ً أو غیر  صیغوا رموز حتى یُ ذلك من الفنون التصویریة، معماریا

ة عمارة المتاحف للتعبیر عن األھداف الثقافیة القومیومعاني 
، ولكن منھم من حاد بتصمیماتھ عن صاحبة تلك المتاحف لألمم

ّب وجھة نظر ه الشخصیة في صیاغة تلك األھداف القومیة وغل
  ولىّ تصمیمھ، عمارة المتحف الذي یُ 

Statement of the problem 
تصمیم عمارة المتاحف القومیة وفراغاتھا الداخلیة حسب وجھة 
 ً نظر مصممي عمارة تلك المتاحف ورؤیتھم الذاتیة، وذلك إعتمادا

ھداف على أفكار ومفاھیم شخصیة فقط دون أن التوافق مع األ
الثقافیة القومیة لألمم والشعوب صاحبة تلك المتاحف، وھو ما 
یتعارض بدوره مع ھویتھا الحضاریة وذاكرتھا التاریخیة التي 
نشأ المتحف من األساس لتجسیدھا في سائر مالمح بنیتھ  ُ أ

  المعماریة وعرضھ المتحفي.  
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Objectives  
لتتبع عناصر البحث  التحلیلي ىمنھج الوصفیتبع البحث ال

وتحلیلھا ومن ثم التوصل الى كیف یمكن ان تحكم األھداف 
القومیة الثقافیة عمارة المتاحف بدیال عن الصیاغات الفردیة 

  للمصمم بوجھات نظر محدودة
. 

ف "المجلس الدولي للمتاحف  International Council - عرّ
of Museums ICOM  المتحف بأنھ كل مؤسسة دائمة تقوم

بحفظ المجموعات الفنیة والتاریخیة والعلمیة والتكنولوجیة 
ودراستھا وتشجعیھا بمختلف الوسائل وبخاصة عن طریق 

ومن  ،)٧٠صإبراھیم النواوي (عرضھا للجمھور للترویح عنھ وتثقیفھ 
 على ما امةزوار المتاحف سواء كانوا من الخاصة أو الع ثم یعتمد

یقدمھ المتحف وما یحدث من تغییر في أفكارھم، وھذا ھو ما 
أنشئ المتحف من أجلھ، ویقاس نجاح المتحف في تحقیق أھدافھ 

إبراھیم (بالحاصل الكليّ للتغییر الذي أحدثھ في عقول الزائرین 

، ومن وجھة نظر آخرى فإن المتاحف تعكس )١٥٧صالنواوي 
یھ تمثل من خالل وبواسطة الرؤیة العالمیة التي أصبحت الثقافة ف

"أشیاء"، األمر الذي نتج عنھ أن أصبحت إعادة بناء وحمایة 
د )١٨٥صإبراھیم النواوي (الثقافة المادیة أمور ذات أھمیة  ، لذا یعّ

المتحف بمثابة مؤسسة ھامة تشمل الھویة الثقافیة العامة المتمثلة 
براھیم النواوي إ(من قبل كال من األدلة التقلیدیة المادیة والمعنویة 

الثقافة ذات طابع رمزي أن ، وھنا یجدر اإلشارة إلى )١٨٥ص
حیث تتكون من معان ورموز بین أبناء الثقافة الواحدة، وذات 
طابع بنائي تتكون من جانبین أساسین ھما الجانب الالمادي 
المتصل باألفكار والفلسفة والدین والمعتقدات والقیم ورؤى العالم 

المادي وھو الجانب العیاني الملموس المتجسد  .. آلخ، والجانب
في أدوات العمل ووسائل اإلنتاج والتكنولوجیا والطرز المعماریة 

، )٢٠جاسر جمیل ص(وأنماط التنظیم اإلجتماعي واإلقتصادي ... آلخ 
ّ تعتبر )٩١ت. إلیوت ص( تعتبر الثقافة أداة للسیاسیةكما  ، ومن ثم

الحضارات والشعوب على المتاحف مرآة تعكس مدى تقدم 
المستوى الفكري والعلمي والفني، إضافة إلى أنھا ذاكرة األمم لما 
تحتویھ وتعرضھ من تاریخ وأحداث مرت بھا تلك األمم خالل 
العصور المختلفة، وتعتبر المتاحف من أھم وسائل اإلتصال بین 

، )٣٢شیرین حنفي ص( االماضي والحاضر بل بین الشعوب وبعضھ
المتاحف تتعرف األجیال على مراحل وفترات من ومن خالل 

تاریخھا، كما أن المتاحف تشكل النفس والذوق لدى األجیال 
القادمة، وتعد من أھم وسائل التعرف لدى الدارسین لتاریخ أمة 
من األمم أو نمط شعب من الشعوب، لذا ظھر خالل العقدین 

نحو اإلھتمام ، توجھ ثانیةاألخیرین المنصرمین من نھایة األلفیة ال
بالمتاحف المعاصرة وأخذت تنتشر نظریة جدیدة مفادھا أن دور 
المتاحف بشكل خاص لیس فقط عرض نماذج للزائرین تشعرھم 
ً تعریف وتعلیم وتثقیف الزائر بكل مظاھر  بجمالھا، بل ھو أیضا
الحضارة التي تنتمي إلیھا تلك اآلثار، وأصبحت المعروضات في 

ً فنیة المتاحف أداة مساعدة ل لتعریف بالتاریخ أكثر منھا أعماال
حیث یقضي اآلتجاه في السنوات  ،)١٨و ١٧صأیمن نزیھ (جمیلة 

األخیرة إلى عرض المعروضات في مجموعات تحكي قصة 
ً تترك فیھ القطع لتتحدث في  ً معینا ً حضاریا معینة أو تطورا

 إبراھیم النواوي(المتحف إلى الزائر كما یتحدث إلیھ في الطبیعة 

ن تكون لحاضر ألومن ثم تمیل المتاحف في الوقت ا )،٣، م٦٦ص
  )٢٤٠أدامز فلیب ص( .مراكز ثقافیة

 
بوجھ عام فإن المتحف عبارة عن منشأة ثقافیة تعلیمیة دائمة تقوم 
بخدمة المجتمع وتعكس مدى تقدمھ عن طریق القیام بعملیات 

واإلتصال والنشر، وذلك لخدمتھ في العرض واإلقتناء والحفظ 
، ومن خالل )٣٤شیرین حنفي ص( المجاالت الثقافیة والبحث والتعلیم
باإلضافة للوظائف األساسیة  ما سبق تناولھ من تعریف للمتحف

شیرین ( أن للمتحف دور وأھداف أساسیةالتي یقوم بھا، نستخلص 

من أجل التواصل  ھداف ھيولعل أھم تلك األ ،)٣٦حنفي ص
الحضاري عبر األجیال للمحافظة على الذاكرة العامة للوطن من 
ً المساھمة في العملیة  الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر، وأیضا
التعلیمیة والتثقیفیة للدارسین والباحثین من الصغار والكبار في 
ً ھدف  مختلف مجاالت المعرفة المتعلقة بالمتاحف، وأیضا

الل السیاحة المتدفقة إلى البالد لرؤیة اآلثار إقتصادي من خ
والفنون واإلستمتاع بعناصر البیئة المختلفة والتعرف على تاریخ 

، وسنعرض بإیجاز أھم ھذه )٢٣صحسین العطار ( وحضارة الوطن
  األھداف وھي:

یتألف سكان األرض من مجتمعات  نشر المعلومات الجدیدة: - ١
المفروض أن تخدم المتاحف ، ومن حضارتھاینة تختلف متبا

، فإذا أمكن عات بالعمل على التقارب بینھاھذه المجتم
فعالة في توصیل للمتاحف ان تحقق ھذا فإنھا تصبح أداة 

، ومن ثم یساعد على تنمیة )٦٤إبراھیم النواوي ص( المعلومات
الذوق الحضاري لإلنسانیة والرغبة في المعرفة وتبادل 

  )٣٦شیرین حنفي ص(مختلفة. الثقافات بین المجتمعات ال
من واجب  خلق الوعي للمحافظة على التراث األثري: - ٢

المتاحف العمل على حفظ الكنوز الحضاریة وخلق وعي 
، كذلك یقوم بتنمیة )٦٥إبراھیم النواوي ص( لدى الشعب جدید

مشاعر الوالء واإلنتماء بتجسید قیم المجتمع التي أختفت 
كما یقوم  ،)٣٦شیرین حنفي ص( إلضافة إلى تنمیة الوعي الفنيبا

المتحف بتعریف المجتمع المحیط بتاریخھ بصورة ملموسة 
  )٣٦شیرین حنفي ص(. یعكس ماضي وحاضر المجتمع حیث

إذ تستقطب المتاحف أفواج السیاح من مختلف  :جذب السیاح  - ٣
أنحاء العالم للتعرف إلى التراث الحضاري للدولة وبالتالي 
ً لمجال السیاحة  فإنھا تعتبر عامل جذب إقتصادي ومنشطا

من أھم الموارد  حالیا ، فقد أصبحت السیاحة)٣٦شیرین حنفي ص(
   )٦٥إبراھیم النواوي ص(. اإلقتصادیة

إن إتباع ھذه الوسیلة  إلى البالد اآلخرى: معارضإرسال   - ٤
یتیح لغیر القادرین على السفر أن یروا معروضات 
الحضارات العالمیة وفنونھا وعلومھا مما ینشر الثقافة إلى 
حد كبیر، ھذا باإلضافة إلى العائد اإلعالمي والثقافي 

   )٦٥إبراھیم النواوي ص(والمادي. 
حفظ وصیانة آي  :وصیانة محتویات المتحف حفظ   - ٥

المعروضات ذات القیمة التاریخیة او العلمیة او الفنیة، حیث 
شیرین حنفي (أنھ محتوى معرفي ممیز وسجل لتوثیق التراث 

طرق الحفظ والصیانة بإستخدام طرق  وقد تطورت )،٣٦ص
   )٦٦إبراھیم النواوي ص( .دقیقةعلمیة 

المتحف مؤسسة تعلیمیة بصورة  نشر التعلیم والثقافة:  - ٦
ل بھذا المجا ن متخصص لبحوث الدارسینأساسیة سواء كا
 إقامة وذلك من خالل ،)٣٦شیرین حنفي ص( أو للتعلیم العام
وورش العمل واألفالم التسجیلیة  الدوریةالمحاضرات 

  )٦٦صإبراھیم النواوي ( .وغیرھا من وسائل التعلیم
 
التخطیط لبناء متحف ألي حقبة من الزمن یلزم أن یراعي عند 

ع المتحف وما بدایة من دراسة طابع ونو ،فیھ دینامیكیة إحتیاجاتھ
مع وضع برنامج معماري وذلك سیحویھ من معروضات، 

بواسطة فریق متكامل من المھندسین المعماریین واألثریین 
 "،Museology - والمتخصصین والفنیین في علم "المتاحف



Thesis Extract International Design Journal, Volume 4, Issue 4 
 

137 
 

 ً ً وأمنیا ، فنجاح المتاحف لتحدید متطلبات المتحف وتجھیزه فنیا
في أداء رسالتھا كمراكز بحث علمي وإشعاع ثقافي  بصفة عامة

موقع ذو بیئة  - ١ومعاھد تربویة تعتمد بالضرورة على اآلتي: 
منشأ أقیم لیؤدي جمیع وظائف  - ٢تتناسب مع طبیعة المتحف، 

جید لقاعات العرض باإلعتماد التنسیق ال - ٣المتحف وخدماتھ، 
)، ٤٨و٤٧صأیمن نزیھ ( على اإلستخدام الجید لعناصر العمارة الداخلیة

بر المتحف في حد ذاتھ منظومة متكاملة متعددة العناصر  لذا ّ یُعت
التي تتداخل في الوظائف والمھام خالل العرض المتحفي 
للوصول لمفھوم المتحف وتأدیة وظائفھ التي حددتھا الجھات 
والھیئات الراعیة للمتاحف بشكل أمثل، وتشمل ھذه المنظومة 

المبنى، ولكل  - ٣المعروضات،  - ٢اإلنسان،  - ١على كل من: 
عنصر متطلبات تصمیمة خاصة، وبالتالي یظھر دور المصمم 
في كیفیة التنسیق بین ھذه المتطلبات التصمیمیة لتلك العناصر، 
ً داخل العرض المتحفي للوصول لبرنامج  باإلضافة لتكاملھا معا
معماري متكامل للمتحف والمساھمة في الوصول للھدف من 

، حیث یمكن أن )٣٨رین حنفي صشی(العرض المتحفي بشكل عام 
نشبھ العالقات المتحفیة المختلفة بأضالع مثلث یؤدي كل منھا 
لآلخر ویتكامل الكل في صنع المتحف، فالضلع األول یدل على 
ً، والضلع الثاني یمثل  ً أو حارسا اإلنسان سواء كان زائر أو موظفا
المعروضات بالمتحف، والضلع الثالث یمثل مبنى المتحف ذاتھ 
ومكوناتھ، وجمیع تلك العالقات تتجاذب وتتنافر في آن واحد 
وتصنع محیطھا منغومة المتحف المثالي إذا أدى كل ضلع ما 

م تتكون المنظومة )١٨أیمن نزیھ ص(علیھ من واجبات  ّ ، ومن ث
المتحفیة المتكاملة من تلك العناصر األساسیة الثالث، وتفصیلھا 

  )٣٨شیرین حنفي ص(كالتالي: 
 

ف مصطلح "مستخدميّ المتحف" بأنھم جمیع األفراد  یُعرّ
والجماعات الذین یشاركھم المتحف بفاعلیة لتحقیق منفعة متبادلة، 
وینعكس ذلك المعنى على مھمة المتحف وأھدافھ، والتي ینبغي أن 
 - تحدد جماھیره المستھدفة الذین قد یشتملوا على مستخدمین

للخدمات التي یقدمھا المتحف  - ین ومتوقعین مستقبالً وحالیسابقین 
)V.Trevelyanوھنا یجدر اإلشارة إلى نظریة "بیرس)٨ص ، -

Peirce اإلجتماعیة حول الشخص أو النفس التي تؤكد أن "
ر للعالمة، Sign - اإلنسان ھو "عالمة أو إشارة  فسّ ً " كما أنھ م

 ً وأن معرفة الذات في المبدأ تكون مثل معرفة اآلخرین، وطبقا
وھر وھویة وإستمراریة الذات ال توجد في الكائن لذلك فإن ج

العضوي الفردي بل ھي "ھویة ممتدة" تربط مشاعر وأفكار 
وأفعال فرد ما بمشاعر وأفكار وأفعال اآلخرین من خالل عملیة 
اإلتصال الرمزي، فالذات إذن ھي نتاج اإلتصال الرمزي كما 

، )١٥٠األسود ص السید( الي تكون إجتماعیة وعامةأنھا عامل فیھ وبالت
ّ یعتبر مفھوم اإلنسان من أھم عناصر المنظومة المتحفیة  ومن ثم
ألنھ یؤثر ویتأثر بتكوین وتشكیل المبنى والبیئة الداخلیة للمتحف 

اإلنسان یؤثر في تشكیل - ١ وذلك من خالل العوامل التالیة:
وتقسیم الفراغات الداخلیة داخل المتحف والعالقات الفراغیة بینھم 

ً لمتطلباتھ وإحتیاجاتھ ومسا رات الحركة المرتبطة بھا تبعا
، ھ داخل المتحفالتصمیمیة إلختالف نوعیتھ وإستخداماتھ وھدف

اإلنسان یتأثر بتصمیم البیئة البصریة حولھ داخل فراغ - ٢
العرض وخاصة المعالجات البصریة وأسلوب ترتیب 
المعروضات داخل فراغ العرض المتحفي، باإلضافة لوضوح 
مسارات الحركة الموجھة وعدم تداخلھا والتي تؤثر على مدى 

شیرین (إستیعابھ لرسالة العرض المتحفي وإستمتاعھ بالعرض. 

  )٣٩نفي صح
 
عرف المعروضات بوجھة عام بأنھا مواد للعرض ذات قیمة تُ 

تاریخیة وجمالیة وفنیة وعلمیة، وتعتبر وسیلة توضیحیة لنقل 
إذ تعتبر مقتنیات كل متحف  )،٣٨شیرین حنفي ص(المعرفة والثقافة 

فالھدف ، تحف إلى زائریھھي اللغة التي یتحدث بھا ذلك الم
األساسي واألسمى من عرض المعروضات ومشاھدتھا ھو 
إعطاء جرعة ثقافیة لجمھور الزائرین سواء كانت ھذه الجرعة 
تاریخیة او علمیة أو أثریة أو فنیة أو غیر ذلك، فالمشاھدة ال تقل 
في أھمیتھا وتأثیرھا عن الكلمات المكتوبة أو المقروءة، بل قد 

، )٧٨حسین العطار ص( ئل التوضیحكثیر من وسا تتفوق علیھا في
م یمتاز المتحف بأنھ یستطیع أن یتكلم لجماھیر الناس بلغة  ّ ومن ث

ً فمعروضاتھ التي ھ ي أساس كیانھ تؤثر في كل یفھمونھا جمیعا
ً الحواس ، حیث أن مشاھدة عناصر العرض المتحفي تمثل موقفا

، من المواقف اإلجتماعیة إذا ما قورنت بقراءة كتاب أو صحیفة
فالمشاھد یتفاعل مع العمل أو األثر المعروض بقدر ما تثیره 
طریقة العرض من معان ومشاعر، حیث أن التحصیل الثقافي 
عن طریق زیارة المتاحف ال یحتاج إلى جھد كبیر إذا ما قورن 
ً، لذا  ً وعصبیا ً عقلیا بوسائل التثقیف اآلخرى التي تتطلب مجھودا

قافي إلى حد كبیر بنظام المتحف یرتبط دور المتحف التعلیمي والث
، لذا )١٠٤و١٠٣و ١٠٢صأیمن نزیھ ( ض لمقتنیاتھوأسالیب العر

ً لقوة الوسائل التفسیریة التي  أصبحت المتاحف أكثر إدراكا
تخصص قصص بعینھا وتصبغھا الصفة اإلنسانیة حتى تسھل 

، )٢٢ص D.EL-Mahdy(اإلتصال بین الزائرین وموضوع العرض 
ّضل  المتحف على آي وسیلة آخرى للدراسة إذ یوفر ومن ثم یُف

للناس تجارب كان ال یمكن الحصول علیھا في الماضي إال في 
ً إال للقلة ومجموعة منتقاة بعنایة من  بیئتھا ولم یكن ھذا میسرا
األشیاء یمكن أن تقوم مقام تلك البیئة، فالمتاحف بوجھة عام 

ي إلى تنمیة الوجدان تظھر المعاني الفنیة الحیة في تراثنا مما یؤد
ً ثم الجماعة   )١٠٥أیمن نزیھ ص( .لدى الفرد أوال

 
لم یعد المتحف مجرد مساحة تعرض فیھا المقتنیات واألعمال 
الفنیة بل ھي مساحة تحكي قصة وتسمح للزائرین بالتفاعل معھا 

)D.EL-Mahdyومن ثم فإن الدور الرئیسي لمصمیمي  ،)٩و٨ ص
المتاحف ھو خلق المساحة أو البیئة ثالثیة األبعاد التي تحكي تلك 

أھمیة  لمبنى كھیكل بنائيالذا یمثل  ،)٢٣صD.EL-Mahdy(القصة 
ً، فودور كبیر ف ھو الكیان المادي ي تشكیل وتكوین المتحف داخلیا

كما أنھ في أغلب )، ٣٩شیرین حنفي ص( حتوي تفاصیل المتحفالذي ی
ت الحاالت التصمیمیة للعرض المتحفي تكون محددات الفراغا

لھا دور من الناحیة  - الحوائط، الألرضیة والسقف - من الداخل
الجمالیة في تشكیل وتنسیق العرض المتحفي للمعروضات 
كعنصر مكمل للمعالجات البصریة أثناء العرض أو كعنصر 

بیئة بصریة جیدة لھا تأثیر عرض مستقل داخل الفراغ، مما یخلق 
بصفة عامة یلتزم فن و، )٤٠صشیرین حنفي ( ي نفس الزائرجید ف

العمارة بالجمع بین شقین، األول ھو الغرض النفعي من البناء، 
والثاني ھو الناحیة الجمالیة لھ، على أن تحقیق أحدھما ال یغني 
عن وجود اآلخر، فإذا فرضنا إكتمال الشق األول، وان العمل 

لمعماري قد أدى الغرض النفعي المطلوب منھ، فإن ما نبحثھ ا
اآلن ھو أثر ھذا العمل على اإلنسان، وذلك من خالل دراسة 
التعبیر الرمزي لھذا العمل المعماري، وذلك ھو مضمون دراسة 
الناحیة الجمالیة لفن العمارة، وعلى ذلك فإن الناحیة الجمالیة إنما 

الئمة واإلتفاق والمطابقة بین تھدف إلى إحساس المشاھد بالم
موضوع العمل المعماري وشكلھ، بمعنى أن إستیفاء الناحیة 
الجمالیة للعمل المعماري تتوقف على مدى نجاح الشكل في 

)، ١٤٥أیمن نزیھ ص( توصیلھا للمشاھدالتعبیر عن مضمون الفكرة و

فالرمزیة ھي وسیلة ھامة للتعبیر عن معنى وقیمة ینتقل إلى 
ومن ھنا  عن طریق تشكیلھا في صور مادیة تجریدیةالمشاھد 
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ولكي یستطیع المصمم ، )١٨٧أیمن نزیھ ص( نبعت الرمزیة التجریدیة
إستلھام المصادر أو الرؤى التصمیمیة فإنھ یستقي تلك الرؤى 
ً في  عبر مجموعة من اإلشارات والرموز كما یضمنھا ھو أیضا

ست مجرد أشكال ، فالعمارة لیت تحمل تلك الرموزصورة تشكیال
وتشكیالت بل وجدانیات أو أرواح مضمنة في داخل تلك 
ُظر إلیھا خالل  ك إال إذا ن درّ ُ ُفھّم وت األشكال، وال یمكن أن ت
خلفیاتھا الحضاریة والسیكولوجیة والرمزیة، وذلك یكمن في 

جاسر جمیل (.مزیة التي تمثلھاالقدرة على تخیل أو تصور تلك الر

  )٦٥و ٦٤ص
یمكن إستخالص أن الرمزیة ھي الركیزة والصفة ومما سبق 

المشتركة بین عناصر المنظومة المتحفیھ بإعتبارھا وسیلة 
ً  للتواصل بینھم، حیث یعدّ اإلنسان عالمة رمزیة ومفسر أیضا

ّ یستقرأ زائري المتحف بناءً  للعالمات الرمزیة من حولھ، ومن ثم
 ھحفي ومعاني محیطعلى ذلك المفھوم قصص العرض المت

عملیة  صلب وز ھيالرم ومعاني ، كما تعتبر دالالتماريالمع
معروضات الكیانات المختلفة ل عن المادي والمعنوي التعبیر

لزم إصباغھ على سیاق العرض  بصفة عامة، لذا متاحفال
المتحفي وسیرة مقتنیاتھ المختلفة بل ویتعدى ذلك إلى حتمیّة 

یتم نسج منھج إنعكاسھ على مالمح عمارة المتحف ككل، حتى 
داخل قاعات العرض المتحفیة  موحد بین المعروضات رمزي

ومالمح البیئة المعماریة من حولھا، أما الرمزیة في عمارة 
فیتعدى دورھا كوسیلة للتعبیر ولسان روایة قصص  فالمتاح

العرض المتحفي إلى كونھا البوتقة البنائیة التي تجمع دخل نطاقھا 
عناصر المنظومة المتحفیة، آي أنھا  المادي عملیة اإلتصال بین

رقعة اإلتصال الرمزي بین ما تكتبھ عمارة المتحف ومقتنیاتھ 
  األثریة من جھة وما یستقرأه زائري المتحف من جھة آخرى. 

 
) التعبیر الصریح: ً اشر یعتمد ھذا األسلوب على السرد المب أوال

قد یرى معماري أن الصراحة تأتي من و ،والوقائعللحقائق 
خالل التعبیر عن الحقائق بصورة كاملة، بینما یرى آخر 
 ً ً ال ترى جمیعا ان الحقائق ال یمنع ان تكون مستترة جزئیا
من خالل النظر فقط، وإنما یمكن إدراكھا من خالل العین 
ً، كما أن تعریة الحقائق أو كشفھا ال یلزم أن  والعقل معا

ُ یكون كل ً حتى یكون التعبیر صریحا   .یا
) التعبیر الرمزي: ً تعبیراتھ على  ھذا األسلوب یبنى ثانیا

التشبیھات واإلستعارات واإلیحاءات والعالمات والدالالت 
لمستوى  عیة، ویحتاجوالرموز وتجرید الحقائق الطبی

على لدى المتلقي ألنھ یعتمد على الفھم، ومن ثم إدراكي أ
داع فني یرتبط بفكرة معینة ینبع منھا ویحمل الرمز إبیعدّ 

معنى أو رسالة تنتقل من الفنان إلى المتلقي بواسطة العمل 
   )١٥كمال الجبالوي ص( .مرئي رمزً  ھو، والرمز في الفن الفني

 
ً في اللغة العربیة نجد كلمة "عنى" آي "أراد"، فإذا قلنا أن  شخصا

ر عنھا بالقول أو لدیھ فكرة معینھ یرید التعبی ى كذا، أي أنما عن
" بأنھ ما یتولد meanیعرف فعل "الفعل، وفي اللغة اإلنجلیزیة 

ھو أن یكون لدى فمعنى المرئیات كنتیجة لھدف ما، أما  في العقل
سحر مرسي ( اھاالمشاھد مرجع بصري محدد تستمد منھ األشیاء معن

سین بعاملین أسا في العمارة یتأثر إدراك المعنىومن ثم  ،)١٣ص
، وخصائص دي البیئة المعماریةمشاھ ھما ثقافة األشخاص

الكلیة عناصر تلك البیئة الحاملة للمعنى، فالثقافة ھي الحصیلة 
والفن  ، وتشمل اللغةمن جیل إلى جیل البشریة المنقولةلألنماط 
أما  )،٢١و٢٠سحر مرسي ص( .. آلخ واألخالق والدین ونلقانوالعلم وا

عن خصائص عناصر البیئة الحاملة للمعنى فتنقسم إلى عناصر 
البیئة المشیدة والعناصر اإلنسانیة، حیث یرى البعض أن المعاني 

المعماریة تدرك من البیئة ككل وال یمكن أن نحدد العناصر 
ال یمكن و، )٢٤سحر مرسي ص( المعماریة التي تؤدي لمعنى معین

عنصر معماري منفرد حیث تؤثر عالقة العنصر  تحدید معنى
المعماري بالعناصر المعماریة اآلخرى التي تشارك معھ في 
تكوین نفس البیئة المشیدة، فكل شئ یستمد معناه من وجوده داخل 
بیئتھ، فإذا نقل من تلك البیئة فقد معناه وقد یكتسب معنى آخر 

  )٢٧صسحر مرسي (. ول بإختالف تلك البیئةمغایر لأل
 

، ومعانیھا سة رموز البیئیة المعماریةیعتمد ذلك المدخل على درا
األسلوب التحلیلي إلستخراج الرموز والتعرف على  ویستخدم

 ولھما تشمل دراسة المبانيعلى مرحلتین، أبة معانیھا بالنس
اسة األثار الثانیة تشمل درووتحلیل مفردات تصمیماتھا، 

التاریخیة واألدبیة حول ھذا العمل المعماري مع األخذ في 
الل علم من خ ة األبعاد اآلخرى المكملة للبیئةاإلعتبار دراس

، وھنا تجدر اإلشارة لتعریف "العالمة )٤٤صسحر مرسي ( اإلجتماع
" كوحدة أبجدیة لقراءة المعنى، فھي  symbolic sign- الرمزیة

على شئ بغض النظر عن سماتھ الوظیفیة أو  تلك العالمات الدالة
 عرفیّة لعالمة بما تدل علیھ بعالقةترتبط او .اإلنشائیة أو التشكیلیة

المصمم أن یعبر مرتبطة بثقافة مجتمعھا أو قد تكون فكرة یرید 
ً بأكملھ أو قد تكون  ونالحظ .عنھا أن العالمة یمكن أن تكون عمال

، كما أنھ یجب أن تحقق كل عالمة ىمن مبن اأو جزء اعنصر
عالقتھا من تكوینھا األصلي "المحیط" ومع الشئ الدالة علیھ ومع 

  )٥٣و٥٢سحر مرسي ص(متلقیھا. 
 Semiology - 

"السیمیوطیقا" علم قائم على فرضیة مؤداھا أن ظواھر الثقافة 
جمیعھا ماھي في الواقع سوى أنظمة من العالمات بمعنى أن 

" Eco - الثقافة ھي في جوھرھا إتصال وذلك في تعریف "إیكو
فھا "بیرس بأنھا نظریة العالمات بمعنى  "Peirce - لھا، كما عرّ

للتمثیل، وفي تعریف أن "السیمیوطیقا" ھي النظریة العامة 
ّي "السیمیوطیقا" بمفھومھا العام Sebeok –"سیبیوك  ُعن " ت

بالعالمة، حیث تعتبر العالمة حقیقة مادیة محسوسة تثیر في 
العقل صورة ذھنیة كنایة عن مفھوم موجود في الواقع، كما 

نصر ( تتناول "السیمیوطیقا" وظیفة التواصل والتعبیر بصفة عامة

ُعیّن الدراسات السیمیوطیقیة في إجراء  من ثم، و)٣٥١أبو زید ص ت
سیزا ( البحث عن التطابق الكامن بین شكل التعبیر وشكل المحتوى

 " ماھیة "السمطقةPeirce- عرف "بیرس، وقد )٣٠قاسم ص
Semiotization– العالمة " بأنھا العالقة التي تربط بین

"Sign والموضوع ""Object" " والمفسرةinterpreter" ،
والتي تحدد بدورھا معنى العالمة، آي أنھا العملیات التي ترتبط 

، ومن )٣٥٠نصر أبو زید ص( بإنتاج العالمة ومكوناتھا في العمل الفني
تنطوي العالمة الفنیة على ثالثة عناصر تظھر من خالل  ثم

تحلیلھا العالقة التي تربط العمل بنفسھ وبمبدعھ وبواقعھ، فالعالمة 
   الفنیة ھي:

  رمز محسوس یبدعھ الفنان،  •
  معنى مودع في الوعي الجماعي،  •
عالقة تربط بین العالمة والشئ الذي تشیر إلیھ ھذه العالمة  •

  )٦٢نصر أبو زید ص(. في الواقع.
 

ف "بنفست ً آخر Benveniste - عرّ ل شیئا ّ ُمث " العالمة بأنھا ت
ً لھتستدعیھ بوصف ، فالعالمة في الواقع )٣٥٢نصر أبو زید ص( ھا بدیال

نصر أبو زید ( ھي حقیقة مادیة محسوسة تثیر في العقل صورة ذھنیة

، حیث أن الشئ الیصبح عالمة إال عندما یقوم بتصویر )٢٢ص
، وكل )١٣٩نصر أبو زید ص(" شئ آخر یسمى "موضوعة العالمة
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تفسیریة" عالمة لھا بالفعل أو بالقوة ما یمكن أن نسمیھ "قاعدة 
ً من الفیض  یمكن على أساسھا فھم العالمة بإعتبارھا نوعا
الصادر عن "موضوعة العالمة"، بمعنى أن العالمة تفترض 

وم بتوصیل معلومات معرفة مسبقة بداللة "الموضوعة" كیما تق
، وھكذا نجد أن العالمة عبر )١٤٠نصر أبو زید ص(. إضافیة بصددھا

الداللة وإنتاج المعنى بأشكالھا المنطق والنحو تتصل بقضایا 
ومن ھنا تأتي فاعلیة العالمة وأھمیة  ،)٤٩نصر أبو زید ص( المختلفة

بعدھا الثقافي، فالعالمة لیست حقیقة فردیة ولكنھا في المقام األول 
ر فیھا أو أن یحولھا  حقیقة إجتماعیة الیستطیع الفرد وحده أن یحوّ

  .)٢٩(نصر أبو زید ص أو أن یبدلھا.
 

ینطبع ھو الجانب المادي للعالمة الذي  ":Signifier"الدال  - ١
  )٣٤٨نصر أبو زید ص( .في الذھن عقب إدراكھ الحسي

"المفھوم" أو المعنى العام  ھو ":Signified "المدلول - ٢
 ً ّي عنھ في "الدال" ویرتبط بھ إرتباطا ً  المكن نصر أبو زید (.وثیقا

  )٣٥٤ص
 

من خالل علم "السمیوطیقا" صفتھا  "المنظومة الرمزیة"إكتسبت 
بأنھا نموذج للعالم أي أنھا تضع عناصر العالم الخارجي في شكل 
تصور ذھني ھو نسق أو نموذج بل تتعدى ذلك إلى قدرتھا على 

من خالل التقسیم  الرمزیة""المنظومة نقل المعلومات، وتتحدد 
 –الثالثي للعالمة الذي وضعھ "تشارلز سوندرز بیرس 

Ch.S.Peirce")یستند تصنیف "بیرس"  ، حیث)١٩أشرف حسین ص
للعالمات إلى طبیعة العالقة القائمة بین العالمة والواقع 

  ، وبیانھا كاآلتي:)٣٤٧نصر أبو زید ص(.الخارجي
األیقونة تمثل موضوعھا من خالل  ":Icon - "األیقونة - ١

نصر أبو زید ( ولالتشابھ بین الدال والمشار إلیھ في المقام األ
، فاألیقونة ھي العالمة التي تشیر إلى الموضوعة )٣١ص

نصر أبو ( بر الطبیعة الذاتیة للعالمة فقطالتي تعبر عنھا ع
األیقونة ھي التي تدخل في عالقة آي أن ، )٣٣زید ص

واقع الخارجي وتظھر نفس خصائص الشئ مشابھة مع ال
نصر أبو .(ل نقطة الدم بالنسبة للون األحمرالمشار إلیھ مث

  )٣٤٧زید ص
ترتبط العالمات المؤشرات بموضوعھا ": Index - "المؤشر - ٢

ً أو من  ً ما یكون ھذا اإلرتباط فیزیقیا ً، وكثیرا ً سببیا إرتباطا
خالل التجاور، فالمؤشر ھو عالمة تحیل إلى الشئ الذي 

، فاألثار علیھا في الواقعتشیر إلیھ بفضل وقوع ھذا الشئ 
التي نراھا على الرمال والتي تدل على مرور أناس من ھذا 

  )٣٣نصر أبو زید ص(.ھي مؤشر الدرب
الرمز ھو عالمة تشیر إلى الموضوعة  ":Symbol - "الرمز - ٣

ً مایقترن باألفكار العامة  التي تعبر عنھا عبر عرف، غالبا
 ،)١٤٢نصر أبو زید ص( الرمز بموضوعتھالتي تدفع إلى ربط 

ً بصفة مطلقة، فھو و من خصائص الرمز أالّ یكون إعتباطیا
یحتوي على رابطة بسیطة وطبیعیة  لیس عدیم المضمون بل
ال یمكن إبدال على سبیل المثال ف - تقرن فیھ الدال والمدلول

ألن الرمز یرتبط  - غیر المیزانرمز العدالة وھو المیزان ب
ً بالشئ الذي یدل علیھ. ً عقالنیا   )١٥٥نصر أبو زید ص( إرتباطا

 
وتكون العالقة سیاقیة إذا  ":syntagmatic - "المحور السیاقي- ١

من نظام معین، في مركب أو بنیة،  - عالمة ما - ارتبطت وحدة ما
في متتالیة، والشرط  - عالمات آخرى - مع وحدات أخرى

المطلوب في ھذة العالقة ھو أن تنتمي الوحدات المختلفة المركبة 
إعتماد النظام في كل مستوى من إلى نفس المستوى السیاقي، أي 

  مستویاتھ على مبادئ التركیب.
وھي العالقة التي  ":paradigmatic - "المحور اإلستبدالي- ٢

من وحدات المركب  - عالمة معینة - تربط بین وحدة معینة
یمكن ان تحل محلھا، أي  - عالمات آخرى - ووحدات أخرى

اإلختیار.  إعتماد النظام في كل مستوى من مستویاتھ على مبادئ
أي انھا العالقة اإلفتراضیة، القائمة بین وحدات اللغة المختلفة 

نصر أبو زید ( .والمنتمیة إلى تفس الفصیلة الصرفیة و/أو الداللیة

  )٣٤ص
 

الحوار ھو تبادل طرفین اإلرسال واإلستقبال أو أن یكون 
ً ل حیث یبّث لتبادل بین أكثر من طرف للرد، الخطاب قابال

ل أو تصمیم معماري  سواء رسم أو نحت "العمل الفني" - المرسِ
ل - تصمیم داخلي أو ِ جمھور ال - معاني رسالتھ إلى المستقب

 - عن طریق مجموعة من العالمات - المتعامل مع "العمل الفني"
وار بواسطة وتتم آلیة ذلك الح - أیوقونات، مؤشرات، رموز

 للتمیز بین الموجودات،البشریة حواس المتلقيّ بوصفھا القدرة 
ة على تناول ما واإلدراك العقلي للمتلقي بوصفھ القدرة البشری

ل  فوق المحسوس، كما تعتمد آلیة إقامة الحوار الرمزي بین المرسِ
ل على المخزون الثقافي للمتلقي وعناصر البیئة المحیطة  ِ والمستقب

ل بدورھا الوعي الجمعي والنظام للمجتمع  ّ ككل والتي تشك
 اإلجتماعي المتمثل في العادات والتقالید المقیدة لذلك المجتمع

، وعن كیفیة قراءة تلك الرسالة فبوجھ عام )٦٢و ٦١صأشرف حسین (
ف القراءة بأنھا ھي الكفاءة التي یكتسبھا البشر لحل لغز  ُعرّ ت
 ً الرسائل المختلفة التي ثبت إلیھم في محیط حیاتھم، فالقراءة إذا
خبرة محددة في إدراك شئ ملموس في العالم الخارجي ومحاولة 

یفتھا ومعناھا، التعرف على مكوناتھ وفھم ھذة المكونات ووظ
د  عملیة ذھنیة تقوم على ترجمة عنصر مادي  القراءةومن ثم تعّ

  إلى عنصر معنوي ویتم ذلك على أربع مستویات ھم:
ھو مستوى حسي یعتمد على  “:اإلدراك”المستوى األول  - ١

والسمع أو اللمس وھو إدراك حسي لشئ  كالبصرالحواس 
مادي موجود في عالم الواقع ویمكن أن نطلق علیھ مستوى 

 "اإلدراك".
ھو مستوى ینطوي على عملیة  “:التعرف”المستوى الثاني  - ٢

على الطبیعة "السیمیوطیقیة" لھذا الشئ،  التعرفذھنیة وھي 
 أي أنھ رغم ان ھذا المدرك شئ مادي ینتمي إلى عالم الواقع
المادي إال أنھ ذو طبیعة خاصة فھو عالمة والعالمة شئ 
مادي مزدوج البنیة (دال "مادي" ومدلول "معنوي")، وھذا 

 المستوى ھو مستوى "التعرف".
ھو محاولة فك شفرة العالمة وھو  “:الفھم”المستوى الثالث  - ٣

للتوصل إلى المدلول وھذا المستوى یتطلب  األوليّ المستوى 
علم فالمدلول لیس من معطیات الدال او درجة كبیرة من الت

صفة من صفاتھ ولكنھ یستند إلیھ بفعل اإلصطالح وھذا 
 المستوى ھو مستوى "الفھم" .

قد تتوقف القراءة عند ھذا  “:التفسیر”المستوى الرابع  - ٤
المستوى الثالث، عند فك شفرة الشئ ولكن في احیان آخرى 
البد من التعرف إذا كانت العالمة تنطوي على مستوى أعمق 
یحتاج إلى عملیة تفسیر، أي قد تكون الداللة المتعرف علیھا 
غیر كاملة ولذا البد من البحث عن شفرة جدیدة تكمل الشفرة 

صل إ لى المعنى وھذا المستوى ھو مستوى الولى وتوّ
  )٢٥و ٢٤أشرف حسین ص("التفسیر".

Hermeneutic 
 - من األساس - تعرف آلیة صیاغة العالمات في النصوص الفنیة

بأنھا عملیة تحویل األفكار والمعاني إلى وحدات بنائیة أساسیة 
زون الثقافي وعناصر البیئة المحیطة والنظام باإلعتماد على المخ
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وھنا یطرح ، )٦٣أشرف حسین ص(اإلجتماعي والعادات والتقالید 
، القارئ التوصل إلى فھم صحیح للنص ة إستطاعةكیفسؤال عن 

علم "الھیرمینوطیقا" مجموعة كبیرة من التصورات  طرح لذا
حول عملیة "الفھم" بصفة عامة، وفھم النصوص بصفة خاصة 

وُضع  فقد ،)١٢٦سیزا قاسم ص (وفھم النصوص الفنیة بصفة أخص 
" لفھم تلك النصوص Hermeneutic –"الھیرومنیوطیقي علم 

بفك شفرة العالمات من خالل اإلنغماس في القراءة بدایة من 
ً إلى مستوى التفسیر  ، حیث یعدّ )٦٥أشرف حسین ص(التعرف وصوال

العلم الذي یبحث في آلیات الفھم والتفسیر للمنظومة الرمزیة ھو 
والعالمة من خالل اإلطار اإلجتماعي والثقافي والحضاري الذي 
أنتج فیھ العمل الفني، ومن شروط القراءة الصحیحة للمنظومة 

م  ّ ً على النظام الرمزي الرمزیة بشكل عام أن یت التعرف أوال
ام سواء للمنتج معماري أو المتبع في عملیة التصمیم بشكل ع

ً على فھم النظام  للعمل فني، ثم إدراك ماھیة العالمة إعتمادا
د اإلجتماعي والثقافي للمجتمع من موروثات وقیّم وعادات وتقالی

إتباع "مستویات" القراءة المتدرجة بدایة من وأعراف، مع 
مستوى "اإلدراك" ثم مستوى "التعرف" فمستوى "الفھم" 

ً مستوو ، فالقراءة في نھایة المطاف تعد بدایة ى "التفسیر"أخیرا
ءة العمل الفني بصفة إدراك حسي لشئ في الواقع، لذا فإن قرا

ھي قراءة لمكوناتھ المتنوعة من نقط وخطوط ومسطحات  عامة
، ومن )٦٤أشرف حسین ص(.. آلخ أحجام وألوان ودرجاتھا ونسیجھا و

ثم یعد المستوى "الھیرمینوطیقي" ھو المستوى الذي یشعر فیھ 
أنھ أمام بعض المشكالت التي ال یمكن فك ألغازھا، إنھ بحاجة 
إلى إجراءات مساعدة للتوصل إلى ھذا الفھم، فالقارئ في ھذا 

األولى، تعلمھا المستوى یشبھ من یقرأ في لغة ما زال في مراحل 
ومراجع تساعده على فھم مفردات ھذه  فھو في حاجة إلى قوامیس

اللغة الجدیدة، حیث أن اإلفتراض الذي تقوم علیھ القراءة في 
المستوى "السیمنطیقي" ھو ان القارئ یمتلك أدوات القراءة 
ویتفاعل مع النص من منطلق معرفتھ باللغة التي تشكل بھا ھذا 

  )١٢٧سیزا قاسم ص (.فھم النص بینھ وبینالنص وال تقف عوائق 
 

 Daniel - تم تصمیم المتحف على ید "دنیال لبسكند
Libeskind" م ١٩٩٢، وقد بدء الشروع في بناء المتحف عام

م وكان تاریخ إفتتاحھ للجمھور ١٩٩٩وانتھت أعمال التنفیذ عام 
م ١٩٨٨في عام ، ف)٦٩صمھا أبو بكر (م ٢٠٠١في الخریف من عام 

تم اإلعالن عن مسابقة معماریة إلنشاء إمتداد لمتحف "برلین" 
في "ألمانیا"، ھذا اإلمتداد یخصص لعرض أعمال المجتمع 

بحیث یكون الجزء نیا" كجزء من تاریخھا، الیھودي في "ألما
وفي  ن"جزء من متحف "برلی لمتحفالمرجو تصمیمھ إلمتداد ا

   . )٦٥مھا أبو بكر ص( اصھنفس الوقت ھو جزء مستقل إلختص

ومن ثم یعرض المتحف التاریخ اإلجتماعي والسیاسي والثقافي 
للیھود في "ألمانیا" منذ القرن الرابع المیالدي حتى الوقت 
الحاضر، ومنھا یعرض ألول مرة في "ألمانیا" بعد الحرب 

  العالمیة الثانیة تداعیات محنة "الھولوكست". 

 
یحتل المشروع موقع متمیز من مدینة "برلین"، فھو یقع على 

" Markgrafenstrasse" تقاطع طریقن ھما
 )،٦٩صمھا أبو بكر (بجوار "حائط برلین"  "Lindenstrasse"و

المبنى األصلي لمحكمة العدل البروسیة الذي  حیث یسكن بجوار
ً لمدینة  ١٩٦٠ثم أصبح في عام  ١٧٣٥أكتمل في عام  متحفا

موقع مصمم المتحف  :المصدر(المبنى القدیم للمتحف  وھو "برلین"

-http://daniel-libeskind.com/projects/jewish االنترنیتالیھودي على 

museum-berlin(،  مساحة الموقع المقام علیھ المتحف وتبلغ
، ویتكون المبنى من أربعة أدوار ٢متر ١١١٤٨حوالي  الیھودي

وأفضل وصف لشكل  ،)٧٠صمھا أبو بكر ( ةوواجھات متوازیة متكسر
 المصدر مبنى المتحف الیھودي ھو "الزجزاج"

)http://www.jmberlin.de/main/EN/04-About-The-Museum/01-

Architecture/01-libeskind-Building.phpیبدو مبنى المتحف  )، ومن ثم
، )٧٦مھا أبو بكر ص( ھا زوایا حادةقطع ل الیھودي كما لو كان

والمبنى ممتد تحت متحف "برلین" القدیم لیكون شبكة من الطرق 
تحت سطح األرض، أما على سطح األرض فیبدو كل مبنى منھما 

ً بذاتھ   ، )١شكل (-  مستقال

  


  

  


ویتم الدخول إلى المتحف الیھودي من خالل سلم متدرج ألسفل 
في مبنى متحف "برلین" یؤدي إلى البدروم في مبنى المتحف 
الیھودي ومنھ إلى ممر ضیق في الدور األسفل یربط بین المبنیین 

، حیث أن المبنى الجدید ال یوجد لھ )٢شكل (- )٧٠(مھا أبو بكر ص
مدخل رسمي، لذا فإن الزائرون الذین یعبرون من خالل الفراغ 

ً إلى نھایة السلم في المبنى القدیم، سوف یجدوا  الھائل وصوال
لمتحف ا(المصدر موقع أمامھم نظام طرق یتكون من ثالثة محاور 

-http://www.jmberlin.de/main/EN/04-About -  االنترنیتالیھودي على 

The-Museum/01-Architecture/01-libeskind-Building.php ،  
ً، أول طریق منھم ھو أطول  تلك الطرق الثالثة مختلفین وظیفیا
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طریق فیھم مؤدي إلى فراغات العرض في المتحف الیھودي، 
" الخارجیة Hoffman - ني یؤدي إلى حدیقة "ھوفمنوالثا

وتسمى حدیقة "المنفى"، أما الثالث فھو طریق مسدود وفي 
ویتضح . )٣شكل ( - )٧٠(مھا أبو بكر صنھایتھ برج "الھولوكوست". 

ان المبنى عبارة عن خطین أحدھما زجزاجي الشكل واآلخر 
مستقیم ولكن متقاطع وما بین ھذین الخطین مجموعات من 
الفجوات، تلك الفجوات عبارة عن فراغات أو أفنیة تقطع المبنى 
بشكل رأسي، ومن ثم تساھم تلك الفجوات في زیادة الشعور 
بالغربة على طول صاالت العرض التي تشبھ المتاھھ داخل 

  .)٤شكل ( - )٧٣(مھا أبو بكر صالمتحف 

  


 

  


 
أما واجھة المبنى فھي ذات كسوة مصنوعة من الزنك لتعطیھا 

، وعندما تنخفض الشمس )٧٨(مھا أبو بكر صشكل بنائي وصلب 
ً، اللمعان الذي ینطلق من سطح المبنى یتحول إلى اللون  قلیال

وبالنسبة لإلضاءة فلم یستخدم   - األزرق الرمادي - األزرق
"لبسكند" وحدات لإلضاءة بل صمم ممرات لإلضاءة في األسقف 

، ومنھا تم إنارة معظم فراغات المبنى سواء )٨٩(مھا أبو بكر ص
  )٧١(مھا أبو بكر صممرات بإضاءة طبیعیة. صاالت عرض أو 

  


 
فیوجد  - حدیقة "المنفى" - وعن حدیقة الخارجیة للمتحف الیھودي

عمود مربع الشكل، وقد تم زراعة نبتھ  ٤٩بھا عدد 
"Oleaster لألمل وھو نبات ال " على رؤوس تلك ً األعمدة رمزا

أما برج "الھولوكست"  )،٧٤"(مھا أبو بكر صیزرع إال في "فلسطین
فھو عبارة عن فراغ رأسي یقع خارج المبنى، إرتفاعھ یصل إلى 

ً من الخرسانة الغیر مشطبة، ویتم إنارتھ من خالل فتحة  ٢٤ مترا

ھذا الشكل رفیعة مرتفعة عن أرضیة البرج، ھذا البرج تم إنشاءه ب
ً للمذابح الجماعیة التي تعرض لھا الیھود.   -  )٧٥(مھا أبو بكر صتقدیرا

  )٥شكل (
٢ 

ً إستحالة فھم  صمیم على ثالثة أفكار شكلتإرتكز الت المتحف، أوال
یة واإلقتصادیة والثقافیة تاریخ "برلین" دون إدراك المساھم الفكر

ً ضرورة دمج المعنى "برلین"الیھود في  التي قدمھا ، ثانیا
الروحي والجسدي للمحرقة "الھولوكست" في وعي وذاكرة 

 ً ن خالل اإلعتراف وإدراج ھذه أنھ فقط ممدینة "برلین"، ثالثا
ن" یلیة، یمكن للتاریخ في "برللحیاة الیھود ةوالعزل اإلبادة

نى متحف مب ، ومن ثم یرتبطوأوروبا أن یكون لھ مستقبل إنساني
ً على  بمبنى المتحف الیھودي "برلین" من تحت األرض محافظا

على سطح األرض، في حین  منھما اإلستقاللیة المتناقضة لكال
ً في عمق المكان والزمان، حیث یؤدي  یربطت اآلثنین معا

إلى ثالث طرق محوریة تحت  - عن مستوى السطح - النزول
األرض، كل منھا یحكي قصة مختلفة، األول وھو األطول یتبع 

مسار المؤدي إلى "درج اإلستمراریة" ثم یصعد من خاللھ ال
ً على إستمراریة التاریخ  لقاعات العرض في المتحف مؤكدا

-http://daniel -المصدر موقع مصمم المتحف الیھودي على شبكة المعلومات(

libeskind.com/projects/jewish-museum-berlin(،  حیث یصفھ
ً لتاریخ "برلین"، والثاني یؤدي إلى  المصمم بإعتباره إستمرارا

خارج المبنى حیث ضوء النھار وحدیقة "المنفى"، وفي ذلك 
ً وتتقارب على طول طریق المرئ، التمیل  الطریق جدران قلیال

 ً المصدر من (في حین تكون األرضیة غیر مستویة وتصعد تدریجیا

-http://www.jmberlin.de/main/EN/04 -لمتحف الیھودي على شبكة المعلومات اموقع 

About-The-Museum/01-Architecture/01-libeskind-Building.php(،  وذلك
ً بأوالئك الذین أجبروا على مغادرة "برلین"، الثالث  أما تذكیرا

المصدر ( لوكست"و"الھ فیؤدي إلى طریق مسدود وینتھي في برج

-http://daniel -من الموقع الرسمي لمصمم المتحف الیھودي على شبكة المعلومات

libeskind.com/projects/jewish-museum-berlin(،  حیث یصبح أضیق
وأكثر قتامة "ظلمة" من آي وقت مضى وفي الطریق یتم عرض 
وثائق وممتلكات شخصیة تشھد على الحیاة الخاصة والعامة 

ھذه الثالثة محاور ترمز إلى العالقة بین  لممتلكیھا الذین قتلوا،
المصدر من الموقع ( "الحیاة الیھویدیة في "ألمانیاثالثة وقائع في 

 -الرسمي للمتحف الیھودي على شبكة المعلومات 

http://www.jmberlin.de/main/EN/04-About-The-Museum/01-

Building.php-libeskind-chitecture/01Ar ( - ) منھا، و)٦شكل 
یحاول المصمم في كل فراغات المبنى أن یضع الزوار في خبرة 

وأن  )،٨٠مھا أبو بكر ص(من الخبرات التي مر بھا الضحایا الیھود 
یصل للزائر إحساس بالرغبة في البحث عن مسكن بعد المنفى 

یجبر الزائر على المرور بالتجربة  ، وباتالي)٧٤مھا أبو بكر ص(
فالزائر یعبر ممرات  ،)٧٣مھا أبو بكر ص(التاریخیة بكل عذاباتھا 

طویلة موحشة یشعر فیھا باإلغتراب كي یصل في النھایة إلى 
مھا أبو بكر ( لوكست" مما یحدث صدمة لدى الزائربرج "الھو

ومن ثم یجد الزائر نفسھ مجبر على إستعادة كل ما یتذكره  ،)٧٦ص
مھا أبو بكر (أو یعرفھ من خالل خبرتھ عن الكارثة التي وقعت 

مم أن المتحف ومن ھذه البدایة التأملیة رأى المص ،)٧٦ص
یخص الیھود واأللمان األحیاء منھم  الیھودي في "برلین"

منھم، لیجدوا فیھ "أمل ن لم یصلوا إلى الدنیا بعد واألموات والذی
د مكان)٦٧مھا أبو بكر ص( مشترك" لیس فقط لتوثیق  ، وبالتالي یعّ

ً لتوثیق "الغیبیات"  ،)٦٨(مھا أبو بكر ص "الموجودات" ولكنھ أیضا

ثالث أبعاد رئیسیة آتخذھا المعماري في بلورة  ومن ھنا توجد
  وھي كاآلتي:، )٦٦صمھا أبو بكر ( الفكرة
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أنھ قد تأثر بمقطوعة موسیقیة  ذكر المصمم البعد الموسیقي :- أ

 & Mose - " تسمى "موسى وھارونSchoenbergللفنان "
Aronعبارة عن حوار بین شخصین أحداھما  غیر مكتملة " وھي

المجتمع الیھودي وتذكیرھم بأرض المیعاد، واآلخر  یحاول قیادة
یرى انھ لیس ھناك ما یمكن أن یوجھھ للجمھور الیھودي، 
وتتبلور نھایة المقطوعة في كلمة تلخص العمل ككل، قد تكون 
مفھومة للجمھور ولكنھا معزولة غیر منطوقة وال معروفة وال 

جود من على مفھوم الو ما أثار إنتباه المصممحتى معزوفة، م
  )٦٧مھا أبو بكر ص(خالل الغیاب. 

ھو عبارة عن كتاب یحتوي على أسماء كل  البعد النصي :- ب
الیھود الذین تم إستبعادھم من "ألمانیا" خالل سنوات اإلضطھاد، 
وھو كتاب ویحتوي فقط على أسماء الیھود وعنوانینھم في كل 

  ) ٦٧مھا أبو بكر ص(انحاء أوروبا وأرقام تلیفوناتھم. 
تعامل المعماري مع الموقع مباشرة من البعد المعماري : - ج

خالل تأملھ وتحلیلھ، حیث یعتبر ھذا الموقع ھو المركز القدیم 
"، ومن Lindensrasseوالحدیث لمدینة "برلین" على المحور "

خالل دراسة "لبسكند" للموقع وجد ان ھناك روابط غیر مرئیة 
الكیان الروحي للجانب بین بعض العالمات والمواقع التي تمثل 

الیھودي واأللماني في المكان وتمثل أشخاص حقیقین وأماكن 
شكلت "نجمة غیر حقیقیة، وبدأ یربط بینھا بخطوط وھمیة، والتي 

، حیث طبع المصمم عناوین )٦٦(مھا أبو بكر صداود" منبعجة 
المواطنین الیھود واأللمان البارزین على خریطة "برلین" قبل 

النقاط لتشكیل مصفوفة غیر عقالنیة وغیر مرئیة الحرب وأوصل 
والذي قال المصمم عنھا ان لغة التشكیل والھندسة وشكل المبنى 

 - المصدر من الموقع الرسمي للمتحف الیھودي على شبكة المعلومات (تركز علیھا. 

http://www.jmberlin.de/main/EN/04-About-The-Museum/01-

Building.php-libeskind-Architecture/01(  -) ٧شكل(  

 


 
 

اجھة لمبنى المتحف الیھودي و تشمل العناصر المعماریة
 الثالثة للتجربة الطرق محاور"الزنك"، حدیقة "المنفى" و

ً تشكل لغة بصریة ، األلمانیة" - "الیھودیة ھذه األجزاء الثالثة معا
(المصدر من الموقع الرسمي للمتحف  لتاریخ والرمزیةوروحیة غنیة با

-http://www.jmberlin.de/main/EN/04 -الیھودي على شبكة المعلومات 

About-The-Museum/01-Architecture/01-libeskind-Building.php(، 
 تلك العناصر بسبب غرابة تشكیل ظھرت تساؤالت عدة ومن ثم

ً  ، إذوھو ما أثر بدوره على ظاھر المبنى ككل في  یظھر ذلك جلیا
، ئرینبدون آي مداخل واضحة للزا مبنى المتحف الیھودي تشید

طین مدخل یقود  حیث ،مبنى المجاور لھھ الرئیسي في قلب بل وتوّ
متحف "برلین" ل ري المتحف من البھو الرئیسيذلك المدخل زائ

عن طریق سلم یھبط إلى  المتحف الیھوديب اعات العرضإلى ق
طننفق   ، ثم یصعدأسفل مستوى سطح األرض ضیق طویل یستوّ

ً  بھم بعد ذلك عن  إلى الطابق الثاني بمتحف الیھودي مباشرا
في  تحف الیھوديالم زائري ومنھا یفاجئرج سلم آخر، طریق د

د حركتھم بمواجھتم ختام ذلك السلم جبر ، فیُ جدار مصمت یصّ
 الزائر على األلتفاف حول عقبیھ فور وصولھ إلى نھایة ذلك السلم

 ً لطابق حتى یستطیع دخول قاعات العرض با والتوجھ یسارا
 رحلتھ المتحفیة داخل للمتحف ثم یستھل الزائر ، ومننيلثاا

ً إلى بدایة من الیھودي الطابق األرضي  الطابق الثاني نزوال
، وھو ات المعتادة للمتاحفعكس ماھو متبع في التصمیم للمبنى

ة العملی المسار باللوم من وجھة النظرما یشوب تصمیم ذلك 
ال یوجد أي  أنھ حیث المتحف،خاصة انھ المسار الرئیسي لدخول 

ّ ذلل مسبب وظیفي أثر في عملیة التصمیم ك المسار على تصوغ
یجدر اإلشارة أن المحور األفقي للنفق ودرج ھنا ، وھذا النحو

السلمین السابق ذكرھما قد إصطفوا على إستقامة واحدة 
 "األستمراریة"طریق ینین المحور األفقي المسمى محور مستوط

ً  ءوذلك دون إبدا أي مسبب وظیفي أو مردود نفعي یجبر  أیضا
التصمیم على سلوك ذلك المسلك إال أن تكون صیاغتھ على ھذا 

دالالت رمزیة ما تتعلق بنعت النحو للتعبیر عن مفاھیم تعبیرة و
ھل ماوھو  "،اإلستمراریة"صفة بذلك المحور األفقي  ّ بھ تلك  نست

 ر المصممت إختیامسبباطرح سؤال یستفسر عن القراءة عن 
كما نتسأل عن  الطرق الثالث السالف ذكرھا، مسمیات المحاور

محددات ومسببات توقیع زوایا اإلنحرافات األفقیة المختلفة 
، تھا ومعانیھا المختلفةرمزی تلك وبیان دالالتللمحاور الثالثة 

  :ما یليّ ومن ثم وبعد دراسة تلك المحاور الثالثة تتبین اإلجابة فی
 

 قد بیان دالالتھاو ورامحال تلك دراسة تجدر اإلشارة إلى أن
 Googleتقنیات وخرائط برنامج الحاسب اآللي " تإستخدم
Earthوھو برنامج معتمد "  ً الھندسة المساحیة،  في مجال أكادیمیا

حیث یقوم القمر الصناعي الخاص بالبرنامج بإلتقاط صور حیقیقة 
تواریخ محددة ومنھا یتم تطبیق في  للواقع الموجود بالفعل

 إحداثیات وغیرھاتوقیع قیاسات والبرنامج من التقنیات الملحقة ب
  .)٨شكل (

  
Google Earth

 
تترجم صفة اإلستمراریة على  : "األستمراریة"طریق محور  - أ

ً علىمسمى ذلك المحور   ذاتھا كلمة "اإلستمرار" داللة بناءا
واصل تظھر حقیقة تالحركة واإلمتداد، ومنھا دوام عن  وكنایتھا

المستوطن ھضبة  األكبر" إمتداده الجنوب شرقي مع قمة "الھرم
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ً  ٢٩,٩٧المصریة على إحداثي  "الجیزة"مدینة  درجة شماال
ً، كما یص ٣١,١٣و ل إمتداده الشمال غربي مع بوابة درجة شرقا
 في قلب مدینة "برلین" المرابطة" Bradenburg- براندنبورغ"

ً ودرجة شم ٥٢,٥١على إحداثي  ً  ١٣,٣٧اال وھنا ، درجة شرقا
یعتبر  ، حیثالالت ومعاني ذلك التواصلد تجدر اإلشارة إلى

ً في إدعاء الھرم "بناء  سخرة الیھود األقدمین ومحنتھم قدیما
، أما التي یزعمونھا تاریخ األمة الیھودیة وقائع " من أشھراألكبر

فھي من أھم معالم مدینة  "Bradenburg-براندنبورغبوابة "
 ١٧٨٨بُدأ في بنائھا سنة  حیث وتعتبر رمزھا التاریخي، "برلین"

النازي على الحزب  ، وعقب إعتالء١٧٩١نتھي البناء سنة وا
بع زعیمھ " على "Adlof Hitler–أدلوف ھتلرالسلطة وترّ

تخذت البوابة كرمز للنازیة األلمانیة  ُ عرش المستشاریة األلمانیة أ
، وقد نجت البوابة من )٩شكل ( في أربعینیات القرن الماضي

محور ومن ثم یعبر مسمى  ،یة الثانیةعالمالمعارك الحرب 
اإلستمراریة" ھنا عن إستمراریة تكرار الحدث التارخي "طریق 

ً التواصل بین ب رمزي السلطة التي أمتھنت األمة الیھودیة قدیما
،ً بین "الھرم األكبر"  الربط عالقةإقامة  وذلك من خالل وحدیثا

ً وبوابة " ھ رمزتصفب - راندنبورغبللمحنة الیھودیة قدیما
Bradenburg"  ً ، وھوما جاء بإعتبارھا رمز محنتھم حدیثا

 ً كذلك مع و مع مسمى المحور األفقي الواصل بینھما متوافقا
جاءت تلك  ، كماھا المصمم نفسھالتاریخیة التي أقر دالالتھ
ً  القراءة ً على مفھوم التواصل أیضا بعینھا  بین معالم الخطي إستندا

عن طریق رسم إمتدادات خطوط  على خریطة مدینة "برلین"
ن رمز النجمة الیھودیة سداسیة  وھمیة بین تلك المعالم حتى تكوّ

 األسلوب وھو الشكل على المستوى األفقي للمعالم تلك،
، ن أشارنا إلیھسبقق وأوقد  نفسھالمصمم أقره  الذي التصمیمي

ً تجدر اإلشارة أن إذا  ذلك التحلیل یُؤكد صحتھ بشكل قاطع وأخیرا
التواصل الخطى مع محوري الطریقین الثاني  منھجرر تك

بحیث یتوافق ما یتم التواصل  وذلك بنفس المعنى السابقوالثالث 
بھ مع دالاللة مسمى كل محور على حده، وھو ما سنعرضھ في 

  .التحلیل التالي

  
Bradenburg

 
الخطي  واصلتالتظھر عالقة  : "المنفى "طریق محور - ب

مع  إمتداده الجنوب شرقي لمحور "طریق المنفى" في تواصل
 "Dresden–درسدنتاریخ الحربي األلماني في مدینة "متحف ال

ً، كما  ١٣,٧٦ وشماالً  ٥١,٠٧ األلمانیة المستوطن إحداثي جنوبا
الیھودي  تحفمع الم إمتداده الشمال غربي تظھر في تواصل

الدنماركیة  "Copenhagen - كوبنھاجنللھولوكست في مدینة "
ً و  ٥٥,٦٧على إحداثي  . (جدیر بالذكر أنھ  ١٢,٥٨شماال ً شرقا

 قدضع أعشار من الدرجة القوسیة)، ویوجد نسبة خطأ التتعدى ب
 - كوبنھاجنإقامة المتحف الیھودي للھولوكست في مدینة "تم 

Copenhagen" إنشاؤه إلى  في مبنى تاریخي یرجع الدنماركیة
عشر المیالدي وذلك على ید الملك "كریستیان القرن السابع 

تنشد  ٢٠٠٣معماریة في عام  طرحت مسابقة الرابع"، حیث
تتطویع فراغات المبنى الداخلیة لتالئم العرض المتحفي الذي 
یؤرخ أحداث "الھولوكست" وفرار الیھود آنذاك إلى "الدنمارك" 

، وقد فازت تصمیمات المعماري من بطش النازیین إحتماءً 
ركز األول من خالل بالم Daniel Liebskin" - "دانیال لبسكند

األمن  المالذ كانت "الدنمارك" تجسد حقیقة أن رؤیتھ التصمیمیة
إبان الحرب العالمیة الثانیة، وذلك عن طریق تشید  للیھود

" mitzvahالمتحف الداخلیة على تجرید كلمة "الفراغات 
، كنایة عن ما قدمھ الشعب العبّریة والتي تعني "الواجب"

الدنماركي من حمایة وعون للیھود الھاربین من ألمانیا النازیة، 
كما تم إعادة صیاغة الفراغات المعماریة الخاصة بالعرض 
الرئیسي داخل المبنى التاریخي للمتحف على نحو مثیر للدھشة، 

ّ تشكیل المسقط األفقي  للمسار الذي یسلكھ رواد المتحف حیث تم
 لداخلیة وذلك للتعبیر عن المسیرةبإنكسارات حادة للجدران ا

أثناء ھروبھم من  یھودالالجئین الأولئك الموحشة التي سلكھا 
، أما )٠١شكل ( آنذاك "الدنمارك"إلى  ة وترحالھمألمانیا النازی

 "Dresden–درسدن لمتحف الحربي األلماني في مدینة "ا
، ١٨٧٣ي للمتحف بدایة من سنة فقد شیّد المبنى التاریخ ةاأللمانی

 ١٨٩٧ثم یدشن كمتحف لألسلحة سنة  ١٨٧٦بنئھ في سنة  مملیت
، ثم تحول إلى متحف للنازیة في األربعینیات فمتحف لألتحاد 
السوفیتي فمتحف أللمانیا الشرقیة قبل توحد شقي الدولة األلمانیة، 

بقة معماریة لتتطویر المتحف طرحت مسا ٢٠٠١وفي سنة 
بصفتھ الجدیدة كمتحف للتاریخ الحربي األلماني، وقد فازت 

 Daniel Liebskin"  - تصمیمات المعماري "دانیال لبسكند
 ً  ، ومما سبق یتبن العالقة)١١شكل ( بالمركز األولأیضا

لمتحف الیھودي في "الدنمارك" والمتحف االوثیقة بین  التاریخیة
 المعماریة الھیئة إستحداث من خالل األلماني وذلكالحربي 

 ھود من "ألمانیا" النازیةیفرار اللھجرة وللمتحف األول كتجسید ل
 ذكریات المتحف الثاني عن تلك الحقبة بوصفھمع  ومن ثم توافقھا

، فالمتحف الحربي األلماني یعبر آنذالك متحف للنازیةك شاھد لھا 
لطة الحاكمة في ألمانیا ووالدة عن حدث تتویج النازیة على الس

الرایخ الثالث إبان ختام العقد الثالث من القرن العشرین، كما یعبر 
لوكست الیھودي في العاصمة الدینماركیة عن حدث ومتحف الھ

ھروب الیھود من جحیم النازیة ولجوئھم لألراضي الدنماركیة 
 وحمایتھم حیث تم إستضافتھم بكل رحب وسعة كالجئین سیاسیین

 أولئك من كواجب إنساني على الشعب الدنماركي وحكومتھ تجاه
ً مع مسمى المحور الالجئین الیھود ً أیضا ، وھو ما جاء متوافقا

الطریق الثاني بعمارة المتحف الیھودي في "برلین" ونعتھ بلقب 
ومن ثم یحقق بتلك الداللة معنى "النفي"  محور "طریق المنفى"،

"ألمانیا" النازیة وفرارھم إلى والتھجیر القسري للیھود من 
"الدنمارك" إبان تأجج آتون الحرب العالمیة الثانیة بالنصف 

  .األول من القرن العشرین

  
Copenhagen 
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–Dresden 

تظھر عالقة التواصل الخطي  "طریق الھولوكست" : محور - ج
لمحور "طریق الھولوكست" في تواصل إمتداده الجنوب غربي 

" Buchenwald- مع معسكر اإلعتقال النازي المسمى "بیشنفالد
والذي تم تحویلھ إلى متحف بعد إنتھاء الحرب العالمیة الثانیة، 

على  " األلمانیةWeimar-ویقع بالقرب من مدینة "فیمار
ً و ٥١,٠١اإلحداثي  ً  ١١,٢٥شماال ، وكذلك )١٢شكل ( شرقا

یتواصل إمتداده الشمال شرقي مع معسكر اإلعتقال النازي 
" على Estonia - " في دولة "أستونیاVivara - المسمى "فیفرا

ً و ٥٩,٣٧إحداثي ً، حیث یعد معسكر  ٢٧,٧٦شماال شرقا
" من أوائل وأكبر معسكرات األعتقال Buchenwald - "بیشنفالد

النازي للیھود على األراضي األلمانیة إبان الحكم النازي أللمانیا، 
م كما یعتبر أول المعسكرات النازیة المحررة ١٩٣٧فقد شید سنة 

م، أما ١٩٤٥على ید القوات األمریكیة في أوائل شھر إبریل سنة 
تقال النازي " فیعد أخر معسكرات اإلعVivara - معسكر"فیفرا

التي تم إنشائھا إبان الحرب العالیمة الثانیة حیث عمل في الفترة 
م، ومن ثم جاء التواصل ١٩٤٤م إلى فبرایر ١٩٤٣من أغسطس 

الخطي بین معسكري اإلعتقال سابقي الذكر متوافقین مع مسمى 
ذلك المحور ونعتھ بمحور "الھولوكست" وذلك من خالل صیاغة 

المعلمین السابقین اللذان یكنیى بدورھما رمزیة موحدة تربط بین 
عن حدث "الھولوكست" من بدایتھ التي یرمز لھا معسكر 

"  إلى نھایتھ التي یرمز لھا معسكر Buchenwald - "بیشنفالد
  ".Weimar-"فیمار

  
Buchenwald  
بشكل قاطع  تتأكد دالالت محاور تلك الطرق الثالثة ومما سبق

 تجسد محاورھم، حیث التواصل الخطي علیھم منھج بعموم
عبر القرون  رحلة الشعب الیھوديحطات الرئیسیة في مسار الم

بأسم  في معتقداتھم الدینیة تمیّ المتعاقبة وھي الرحلة التي سُ 
 ةالقدیم بدایة من خروجھم من مصر وذلك ،""الشتات الیھودي
الحرب العالمیة  إندالع لكبرى في أوروبا إبانإلى واقع محنتھم ا

بالفعل  الیھودي في "برلین" یعرضھ المتحف، وھو ما الثانیة
من  حیث یستھل الزائر رحلتھ المتحفیة ،زواره معھ ویتعایشھ

األول وظھره إلى الھرم  الطریق محورأعلى الدرج الملحق ب
ً رمز سخرة الیھود  - األكبر للخروج من  رمزي في تمثیل - قدیما

ً بذلك بوابة  ھود األقدمینكالی مصر القدیمة - "براندنبورغمواجھا
Bradenburg" - نجم "ألمانیا" النازیة بزوغ رمز -  ً تمثیال

 الزائر ومنھا یتابع ،على مدار القرون ألوروبا المتعاقبة لھجرتھم
على كافة المحطات التي یمثلھا محوري  رحلتھ بالمرور نزوالً 

 "المنفى" ، إلى أن یخرج إلى الحدیقةالطریقین الثاني والثالث

 المتحف التي تعبر عن "األمل" على حد تعبیر مصممو الخارجیة
" Oleaster"التذكاري بنباتات ھانصبحیث زرعت رؤوس  ،ذاتھ

 ھودالی ملأیعبر عن وھو بذلك  "فلسطین"، التي التزرع إال في
، ومن ثم وموعدھم اآللھي تھم األولىموطن نشأفي العودة إلى 

لبعد الت تلك المحاور الثالثة مرادفة بكل دقة لدال جاءت
یث المعماري والبعد الموسیقي والبعد النصي السالف ذكره، ح

ماكن بعینھا عن طریق أنتھجت نفس منھج التواصل بین أ
 - مستوى الخرائط - أمتدادات خطوط وھمیة على مستوى الواسع

وھو ما أقره البعد المعماري لتصمیم المتحف، ثم جاءت بعد ذلك 
تلك المحاور الثالثة مجتمعھ مع حدیقة "المنفى" لتجسد عذابات 
مسیرة الشتات الیھودي ومحاولة بحثھم عن األمل في أرض 

ً مع النص موعدھم اآللھي "ف ً متوافقا لسطین"، وھو ما جاء أیضا
 ،ً ً لھ جملة وتفصیال الموسیقي لتصمیم المتحف بل وجاء إنعكاسا

 ً عمل المتحف ككل بفراغات العرض الداخلیة وأخیرا
عایش محنتھم إبان  عروضاتھ على التذكیر بكل یھوديوبم

 ً تل منھم، وھو ما جاء أیضا ُ  الحرب العالمیة الثانیة وتأبین من ق
كتطبیق واقعي للبعد النصي لعمارة المتحف الیھودي في 

  "برلین". 
 

ذات  بفتحات عشوائیة منفذة للضوء تم تشریح واجھات المتحف
ن ، وذلك للتعبیر عقطاعات ھندسیة متنوعة في الشكل والحجم

نتیجة  الیھودي المجتمع أثار الجروح الغائرة في جسد وروح
سخرتھم في مصر  التعذیب واإلضطھاد أثناءیل وتعرضھا للتنك

، وھو ما یؤكده كسوة "الزنك" شتاتھم في أوروبارحلة و القدیمة
التي تمیل إلى اللون األزرق وھو لون النجمة السداسیة رمز دولة 

ً إسرائیل" نجمة تلك ال، كما تظھر بشكل واضح تشكیل ل" حدیثا
ً  ودیة مھشمةالیھ المدخل  على الواجھة المطلة بجوار تماما

نھا قطعت إلى أجزاء أوك ، حیث تظھرالرئیسي للمبنى القدیم
بالغة على انكسارات الواجھة وذلك  ت بقسوةھندسیة وبعثر

  . )١٣شكل ( للتأكید على المعنى السابق

  


 
 

، وھو ما لمتحف مسار شتات الیھود كما أسلفناعمارة اتجسد 
ن من  قامة نصب تذكاري في حدیقة "المنفى"یؤكده إ  ٤٩مكوّ

مجسم مصطفین في مصفوفة مربعة تحتوي على سبعة مجسمات 
لى الفترة التیھ والضیاع إ تشكیلھ رمز، لی)٧*٧(آي في كل ضلع 

صحراء عقب خروجھم من قضاھا الیھود األقدمین في الالتي 
والتي جاء التعبیر عنھا في كتبھم الدینیة بأنھا سبعة  مصر القدیمة

الشتات التي تعرض لھا ھو ما یعكس بالتالي حالة ، وأسابیع
ً مع تعرضھم للمحنة  ً وتكرار تلك الحالة حدیثا الیھود قدیما

 الدینیة في عید یسمىألھمیتھ  جل ذلك الحدث، وقد سُ النازیة
، وھو عید زراعي یقع بعد سابیع"عید األ"آي  “شفوعوت”

مرور سبعة أسابیع على تقدیم الفالحون الیھود أولى ثمار 
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ً مع تشجیر  وھو بالتالي ما جاء الحصاد إلى كھنة الھیكل،   )٨٩ص عبد الوھاب المسیري (.ذلك النصب التذكاري قمممتوافقا
  مرحلة التفسير والفهم  مرحلة التعرف  مرحلة اإلدراك

        
        

        
        

 
نتیجة المسابقة  "المصري الكبیر"تم التوصل إلى تصمیم المتحف 

ینایر  ٧في  المصریة المعماریة الدولیة التي بدأتھا وزارة الثقافة
ویشرف علیھا اآلتحاد الدولي  "الیونسكو"تحت رعایة  م٢٠٠٢

(المصدر من الموقع الرسمي للمتحف المصري على شبكة " UIAللمعماریین "

وبالفعل فاز بتلك المسابقة  )،/http://www.gem.gov.eg -المعلومات 
 Roisin –المعماریین المعماریة األیرلندیة "روسین ھینجن 

Heneghanاألیرلندي "شو فوبنج - " وشریكھا الصیني– Shih 
Fu Peng ")J.Kwang-Young وقد نقل إلي المتحف)١٠ص ،  ً حدیثا

 ھوون أول من یستقبل زواره، ولیكرمسیس الثاني" تمثال "
   )٣٨إبراھیم النواوي ص(مازال تحت اإلنشاء. 

 
تقع  فدان ١١٧یتم بناء مجمع المتحف على قطعة أرض حوالي 

على أعلى  كیلومتر فقط من ھضبة أھرامات الجیزة ٢على بعد 
 ندریة" الصحراوياإلسك - في بدایة طریق "القاھرة ھضبة

 -(المصدر من الموقع الرسمي للمتحف المصري على شبكة المعلومات 

http://www.gem.gov.eg/(عة الموقع الطبوغرافیة، حیث تظھر طبی 
 حواليفالمنطقة أقصى الغرب من الموقع ترتفع عن سطح البحر ب

إسكندریة" الصحراوي الممتد  - متر بینما طریق "مصر ٦٨
 ٣٠فع عن سطح البحر بحوالي بطول الحد الشرقي للموقع یرت

المتحف  - ١ :إلىمجمع المتحف ینقسم ، و)٢٠صأحمد إمام ( متر
 - ٢ ،٢متر ١٣٣٢٨٢الرئیسي ومبنى مركز المؤتمرات بمساحة 

 منطقة المتنزھات - ٣ ،٢متر ٣٤٠١٤ي الملحقة بمساحة المبان
(المصدر من الموقع الرسمي للمتحف المصري على  ٢متر ٣٠٣٦٧٨بمساحة 

وھنا تجدر اإلشارة إلى  ،)/http://www.gem.gov.eg -شبكة المعلومات 
 Masterالھندسیة للمسقط األفقي الرئیسي للمتحف "أن البنیة 

Plan قد شیدت مجمع المتحف على جمیع المستویات بدایة من "
(المصدر من المسقط األفقي للموقع العام إلى المعارض المتحفیة 

 -الموقع الرسمي للمتحف المصري على شبكة المعلومات 

http://www.gem.gov.eg/( ) ١٤شكل(  

  
  

یتم تمثیلھم خارجیا من جانب واحد متماسك السطح وھو  حیث 
، ھذا الجدار "Serpinski-"سربنسكيجدار شفاف من وحدات 

للمجمع  "iconographic- - التصویریة العالماتیة"ھو الھویة 
المصدر من الموقع الرسمي للمتحف المصري على شبكة (المتحفي بأكملھ 

ِّ  ومن ثم ،)١٥شكل ( - )/http://www.gem.gov.eg -المعلومات  ُشك ل ت
الواجھة حافة الھضبة حیث تم تجزأة مظھرھا الخارجي بكل دقة 

كما أنھا مكسوة  )،٤٢ص M. Baibers(وتشیده بواسطة الفن الھندسي 
یظھر المدخل  لذا )،٢٠صأحمد إمام (بالحجر الذي یسمح بنفاذ الضوء 

المصدر من الموقع ( المدخلمشھد بھو  منھ یتكشف كشق في الواجھة

 ،)/http://www.gem.gov.eg -الرسمي للمتحف المصري على شبكة المعلومات 
أما المباني الملحقة فتحتوي على مركز الترمیم ومنطقة الخدمات 

یقع في الحد الغربي و ،)١٣٦و١٣٥حسین العطار ص( ومانیكیةالكھر
في مبنى  هبناءلموقع مشروع المتحف المصري الكبیر، حیث تم 

مستقل مع ربطھ بالمبنى الرئیسي للمتحف عن طریق نفق تحت 
األرض یصل بین معامل الترمیم وصاالت العرض المباشرة، 

یة مشددة وظروف ویمكن من خاللھ نقل اآلثار في ظروف أمن
ً بالمبنى الرئیسي مناخیة محكمة ، كما تم ربط مركز الترمیم أیضا

أما عن المتنزھات فتنقسم  ،)٦٥صعلي أحمد (ن بطریق سطحي مؤم
متنزه "أرض مصر" وقد صمم كحدیقة سریة یتم  - ١إلي :

إكتشافھا بعد صعود طویل من بھو المدخل لتعرض األنواع 
متنزه "النیل" وھو إنعكاس لنھر  - ٢النباتیة في مصر القدیمة، 

عنصر التنظیم الرئیسي للموقع  تشكل تعرجاتھ"النیل"، حیث 
یعد أحد  وظیف والبنیة الھندسیة، وھوعلق بالتالعام للمتحف فیما یت
ي یربط جمیع مناطق المتنزھات بالمتحف الت العناصر الداللیة
 ،ً ً وبصریا متنزه "المعبد" وھو بالجزء األمامي من  - ٣مادیا

" الذي یستند على حدائق Dunalمتنزه " - ٤معارض المتحف، 
عتباره الھضبة الصحراویة المطلة على وادي "النیل"، وذلك با

(المصدر من الموقع الرسمي للمتحف الغطاء النباتي بالصحراء المصریة 

  )،١٦شكل ( - )/http://www.gem.gov.eg -المصري على شبكة المعلومات 
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أمام  ھ الزائرین إلى داخل المتحف من خالل ساحةیتوج ویتم
الساحة وبھو  ھذه )،١٤٢صM.Nasef( المدخل الرئیسي للمتحف

"رمسیس الثاني" الملك المدخل تقع على محور واحد مع تمثال 
(المصدر من الموقع الرسمي  مدخلالوھو أول نقطة مرجعیة داخل بھو 

شكل ( -)/http://www.gem.gov.eg - للمتحف المصري على شبكة المعلومات 
لكل بھو ھو محور المتحف وھو المدخل ، ومن ثم یعد ذلك ال)١٧

 التوجھ إلى الساللم العمالقة زائر المتحف ومنھ یمكن ما قد یرتاده

إلى قاعات العرض  ھائلسلم  الزائر یصعد فمنھ ،)٢٢صأحمد إمام (
ً على المعارض الخاصة والمعرض  الدائم في أعلى طابق مرورا

یتكون و ،)٤٣ص M. Baibers(األثري الرئیسي  الموقت والمخزن
تنظم في المتحف من مجموعة صاالت العرض العرض الدائم ب

 ،)١٤٣ص M.Nasef(خمس نطاقات موجھة نحو مشھد األھرامات 
ً للتسلسل یَ  وفیھا ستعرض أمام الزائر روایة التاریخ المصري وفقا

ومن ثم یتم إنارة ذلك السلم  ،)٢٨أحمد إمام ص( الزمني أو للموضوع
ً من خالل طیات "ثنایات" السقف  الھائل وقاعات العرض طبیعیا
التي تسمح بالتحكم في الضوء الساقط، ومن ناحیة آخرى فإنھا 

 ً الطیات الھیكلیة  تلك تمتد ، إذ)١٤٥ص M.Nasef(تضاء صناعیا
التي تشكل سقف المتحف على منظر الكثبان الرملیة، بحیث 
یفترش ساتر معدني على السطح ویستمر على الفناء داخل 

ً للظل والحد من تراكم الحرارةالمتحف والبھو وذلك توفی  .M( را

Baibers تجدر اإلشارة ،)١٨شكل ( - )٤٣ص ً أن ذلك السلم  وأخیرا
 ٢٤متر وارتفاع  ٦٤بطول  بھو المدخلیمتد من  الذي الھائل

مترا في األعلى  ١٧مترا في القاعدة و ٨٥مترا، ویبلغ عرضھ 
 -(المصدر من الموقع الرسمي للمتحف المصري على شبكة المعلومات 

http://www.gem.gov.eg/(،  قد أخذ روعتھ كنصب عمالق أضیف
 معرض ملوك الفراعنة، حیث لدراما بتحویلھ إلىالتنوع وا إلیھ

 - )٢٤و٢٢صأحمد إمام ( راعنة وملوكھمسیزخر السلم بتماثیل آلھة الف
كما یوجد درج آخر أصغر یقود الزائر من بھو ، )١٩شكل (

المصدر من الموقع الرسمي للمتحف ( المدخل إلى مراكز المؤتمر والتعلیم

  )./http://www.gem.gov.eg -المصري على شبكة المعلومات 

  


  

  


 

  


 
 

على آحد عشرة محور  "المصري الكبیر"تقوم عمارة المتحف 
إبان المرحلة األولى  مصممي المتحففكري تم وضعھم من قِبل 
بیّل المقامة أنذاك والثانیة من المسابقة الدولیة ُ عمل لجنة ، وذلك ق
 ، وتلك المحاوران بالمركز األولالتحكیم وإعالنھما الفائز

  كاآلتي: 
یقع موقع العام للمتحف بین المنشأت الحداثیة لمدینة  : الموقع- ١

"القاھرة" والثقافة القدیمة لألھرامات، حیث یتم تنظیم المتحف 
الجدید داخل الموقع العام عن طریق ثالثة عناصر رمزیة، أولھما 
ھو حافة ھضبة الموقع التي تقسمھ إلى قطاعات مرتفعة وآخرى 

حف عبارة عن ھضبة رملیة منخفضة، حیث أن الموقع العام للمت
 –متر على مشارف طریق "مصر ٣٠یتدرج إرتفعھا من 

متر داخل ظھیرھا العمراني،  ٦٨إسكندریة" الصحراوي إلى 
وثاني تلك العناصر ھو إطاللة الموقع على مشھد األھرامات، أما 

أسكندریة"  - ثالثھما فھو إقتراب موقع المتحف من طریق "مصر
  الصحراوي. 

إن االقتراح المعماري  : لمعماري لواجھة الھضبةالتأھیل ا- ٢
للمتحف المصري الكبیر یُستھل عن طریق تشكیل حافة جدیدة 
لھضبة الموقع العام للمشروع، وذلك بواسطة إبتكار منحدر 
لطیف كستار رقیق من األحجار الشفافة التي تتنظم في تكرار 

ء إذا ھندسي، حیث تفتح وتغلق مثل الفیضان داخل رمال الصحرا
ما شوھدت من مدینة "القاھرة"، فالواجھة الجدیدة المزخرفة 
باألحجار الشفافة تبنيّ ھویة دینامیكیة، حتى من داخل المتحف 
نفسھ، كما أنھا تتبع مسار رؤیة جدید نحو األھرامات، حیث أن 
جدار المتحف یستطاع إستیعابھ كإیقاع إنشائي ملموس ومكاني 

ر ویشید فعال یفیض من خالل واجھة ھ ضبة الموقع، وذلك لیعمّ
  حافتھا الخالدة. 

 : "العالقة بین المتحف واألھرامات"بین حیز االھرامات - ٣
یشغل المتحف الفراغ داخل إطار ذو بعد ثالثي والذي تم رسمھ 
بواسطة مجموعة المحاور البصریة من موقع المشروع إلى 

طوط التي األھرامات الثالثة. ومن حیث المسقط األفقي، فإن الخ
سمّ على طول ھذة الخطوط البصریة، أما في  تشیّد المتحف ترُ
القطاع الرأسي، فإن المتحف یُشیّد على طول الصعود بدایة من 

  المدخل ومتنزھاتھ وإلى مستوى ھضبة الموقع. 
یقع  : القة بین المتحف ومدینة القاھرة"النظر إلى القاھرة "الع- ٤

ویة خارج مدینة المتحف الجدید عند أول ھضبة صحرا
ً بین األھرامات ومدینة "القاھرة"، حیث یمثل  "القاھرة"، تحدیدا
ً یعید توجیھ  التقاطع بین الحداثة واألثار القدیمة، آي حرفیا
المسافر من حداثة مدینتي "القاھرة" و"األسكندریة" إلى التراث 
المصري القدیم. أما من المنظور العمراني فإن المتحف یعتبر 

اني للنقطة التي یغیّر فیھا الزائر إتجاھھ من المدینة محدد عمر
نحو األھرامات، كما أن المتحف یرسم صورة جانبیة جدیدة 
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للھضبة بدون منافسة مع األھرامات، حیث یستفاد من تحدیدھا 
للموقع وإمتدادھا بطولھ في عملیة التنظیم من خالل التتابعات 

-J.Kwang(ة الحداثیة. األفقیة، وذلك للداللة على الرؤیة والحرك

Young  ١٠ص(  
یقع المتحف الجدید عند  : الواجھة الخامسة "االفق الجدید"- ٥

تقاطع مخروطيّ رؤیة (زاویتي رؤیة)، األولى تطلّ على 
األھرامات والثانیة تطلّ على مدینة "القاھرة"، حیث أن مشھد 
ّ من خالل الخطوط  الرؤیة المتجھة نحو األھرامات یُرسم

ة للمتحف، أما مشھد الرؤیة المتجھة نحو مدینة "القاھرة" اإلنشائی
فیرسم بواسطة ممر متنزھات "النیل" والتي تمتد من المتنزھات 
الخلفیة أعلى مستوى ھضبة الموقع حتى تعبر ثنایات سطح 
م داخل الخطین اللذان یحددا بدورھما حدود  ُرسّ المتحف، حیث ت

بارھا إمتداد نحو الساحة الرئیسیة داخل المتحف وذلك بإعت
دد المناظر  ّ ُم المدینة. أما الثنایات اإلنشائیة التي تشكل السقف فت
الطبیعیة للمتنزھات الخلفیة للموقع مع الحفاظ على خط الھضبة 
الصحراویة، بینما تشید وتحدید األفق الجدید فیكون نحو مدینة 

  "القاھرة".
من نطاق الموقع إلى  : النحت بالضوء "الحركة في الفراغ"- ٦

نطاق قاعات العرض، فإن الضوء ھو من یشكل ویحدد فراغات 
ماكن أالمتحف الجدید، بدایة من ساحات المتنزھات الخارجیة إلى 

عرض األثار المتحكم في بیئتھا، حیث یوجد نطاقین للضوء 
یقسما الموقع لثالث مجموعات، أوالھم ھي (مجموعة الھضبة 

نطقة البنیة التحتیة بجوار موقع الطریق)، السفلى والتي تعتبر م
وثانیھم ھي (مجموعة الصعود إلى الھضبة والتي تمثل المساحة 
الثقافیة للمتحف)، وثالثھم ھي (مجموعة الھضبة العلیا والتي 
تحتوى على المساحة الطبیعیة للمتنزھات الخلفیة)، كما یصیغ 

لضوء الضوء نظام أساسي للحركة داخل الھضبة، حیث یعبأ ا
مساحة الدرج الكبرى وفراغ جدار الحجارة الشفافة (واجھتي 
المتحف الرئیسیتین) والممر البصري الصاعد، أما تیارات 
الضوء الرقمیة (یقصد بھا اإلضاءة الصناعیة) فإنھا عبارة عن 
مساحات ضوئیة تتشكل من خالل الھضبة حتى تشغل إحتیاجات 

  البنیة التحتیة المطلوبة.
الساحة ھي عبارة عن فراغ  : نحوت"الفناء المالساحة "ا- ٧

تجمیعي یعمل على التحول من الخارج إلى الداخل، حیث أنھا 
تسحب الزائرین من ساحة المدخل األمامیة إلى المستوى 
المنخفض لرواق المدخل، وذلك بإعتبارھا مساحة نشطة في كال 

نشاط من اللیل والنھار والتي تعمل بدورھا على إبقاء حالة من ال
اإلنساني حتى عندما یُغلق المتحف وقاعات مؤتمراتھ، كما أنھا 
إمتداد لإلنتقال من المساحة الخارجیة إلى داخل المتحف وقاعة 
یة تعتبر إستمراریة  ّ المؤتمرات، حیث یعتبر الرواق مساحة بین
للساحة الخارجیة من خالل المساحة المزروعة المظللة للرواق، 

تدفق خالل الرواق بحیث تعمل على دمج أما متنزھات "النیل" ف
  )١٣ص  J.Kwang-Young( خارج المتحف مع داخلھ.

إن إنتشار  : التسلسل الزمني لمسار العرض –یر الدرج الكب- ٨
الضوء على الدرج الصاعد من الرواق إلى قاعات العرض 
الدائمة الموجود على الطابق العلوي یقف قبالة كل من قاعات 

العمل، قاعات العرض المؤقت  العرض الخاصة، ورش
والمخازن الرئیسیة لألثار، حیث أن ذلك الدرج الھائل یعتبر 
ً داخل المتحف ویبلغ ذروتھ في مشھد رؤیة  مسار مرتب زمنیا
األھرامات أعلى ذلك الدرج، كما یعتبر نقطة مرجعیة سمح 

  للزائرین التنقل بسھولة بین المقتنیات الكثیرة للمتحف. 
إن مساحات العرض الدائم  : عبیة لمسارات العرضالنقاط التش- ٩

الموجودة في الطابق العلوي تنظم في خمسة مجموعات 
موضوعیة وذلك من خالل تشید ھیكل المتحف بواسطة المحاور 
البصریة نحو األھرامات، أما المجموعة السادسة فھي عبارة عن 

 المسار الزمني المتسلسل الموجود بالفعل على الدرج الكبیر،
حیث تقوم نقاط العرض التشعبیة وساحات الحدائق المنحوتة 
بتقدیم حركة تقاطع إبتدائیة بین مواضیع تلك المجموعات، كما أن 
ثنایات السقف اإلنشائیة تتبع التنظیم الفراغي لمواضیع 
مجموعات العرض السابق ذكرھا، لیتم جلب الضوء إلى الداخل 

، وقد قدم ذلك التنظیم والتحكم فیھ من خالل ثنایات السقف تلك
الواضح للمساحة الضخمة حتى تظل تسمح بمرونة وسائط 
العرض، أما نقاط العرض التشعبیة وساحات الحدائق المنحوتة 
فتعمل كنقاط مرجعیة للمسار بین المعروضات كما یعملوا على 
تنظیم نقاط اإلستراحة للزائرین بدرجة جیدة، حیث أن أحد تلك 

الساحة المخصصة للملك "توت عنخ النقاط المرجعیة ھي 
آمون"، حیث أن تلك الساحة البسیطة لمقتنیات الملك "توت عنخ 
ُطعت على شكل مثلث داخل المبنى حتى یسجل مظھرھا  آمون" ق
أھمیة المقتنیات التي بداخلھا، في مناطق معینة یتم قطع األرضیة 
حتى تسمح للزائرین بالھبوط إلى حجرات خاصة أسفل قاعات 

  رض حیث یقام فیھا حدث خاص للمعروضات بھا.الع
وعلى نحو متناقض فإن نجاح التكامل  : التقسیمات الرقمیة- ١٠

التكنولوجي ھو حجبھا في نھایة المطاف. وأنھ من أجل دمج 
التكولوجیا داخل المتحف الجدید، كان ال بد لھذه التكنولوجیا ان 

ى معالجات تتحول إلى عنصر معماري، وفي ھذة الحالة تتحول إل
ً بین المساحات الفراغیة والتي بدورھا تحدد  رقمیة تعمل مكانیا
موضوعات قاعات العرض. كما أن الجدران التي تحدد 
المعالجات الرقمیة تصبح عنصر أساسي للبنیة التحتیة 
التكنولوجیة في قاعات العرض حیث تدعم متطلبات العرض 

  )١٤ص  J.Kwang-Young(التفاعلي للقاعات المنفردة. 
ال یعد المتحف المصري الكبیر   : المتحف المصري الكبیر- ١١

ً من الناحیة التقلیدیة، بل یتم بناءه كمجموعة من  ً منفردا متحفا
األنشطة التي تساھم في البیئة الثقافیة التي ترتكز بدورھا على 
علم المصریات، فبواسطة نسج مسارات مختلفة داخل تلك 

الكشف عن عالم مصر القدیمة من  المجموعة من األنشطة یمكن
خالل وسائط ومستویات مختلفة، حیث أن ھذا المتحف یمثل كال 

ً من م ً للثقافة المصریة ستودع لألثار الحضاریة ومصدرا تفاعلیا
  )١٥ص  J.Kwang-Young( القدیمة.

  القراءة السیمیوطیقیة :-٣
یمكن إیجاز المحاور السابقة بأن المتحف "المصري الكبیر" یقیم 

أھرامات "الجیزة"، وفي الواقع، أنھ  بإتجاهعالقة بصریة قویة 
وذلك بإقامة  د بین المتحف وأھرامات الجیزةیخلق موقع موح

ي ّ (المصدر من الموقع الرسمي للمتحف العرفي  - نوع من الحوار الشكل

یتم بواسطة  - )/http://www.gem.gov.eg -ات المصري على شبكة المعلوم
خلق مخروط رؤیة إفتراضي منحدر من قمم األھرمات وممتد 
ّ مبنى المتحف ویحدد موقعھ على  إلى أرض المشروع بحیث یضم

، مما یكسب المستوى العلوي )١٤٠ص M.Nasef(أرض المشروع 
للمتحف بانوراما رائعة ألھرامات "الجیزة" دون آي عقبات، كما 
یقطن المتحف بین أھرامات "الجیزة" القدیمة ومدینة "القاھرة" 
الحدیثة على مفترق الطرق بین الصحراء الجافة والسھل الفیضي 
ّ تنظیم المتحف داخل المحور البصري  م تم ّ الخصیب، ومن ث

ً تنظیم موقع المتج ھة من موقع المتحف إلى األھرامات، وتم أیضا
المتحف برسم عالقة نحو مدینة "القاھرة"، فمن أعلى ھضبة 
الموقع یرسم مسار حدیقة "النیل" زاویة رؤیة إلى مدینة 
ً من المدینة واألھرامات،  "القاھرة" لخلق فرص للعرض بین كال

م، كما یعید  آي أن موقع المتحف یمثل تقاطع بین الحداثة والقدِ
توجیھ الزائرین من حداثة مدنتيّ "القاھرة" و"األسكندریة" إلى 
التراث المصري القدیم، إذ أن المتحف المصري الكبیر ھو 

المصدر من الموقع الرسمي للمتحف المصري على شبكة (البوابة إلى الماضي 

http://www.gem.gov.eg/


Thesis Extract International Design Journal, Volume 4, Issue 4 
 

148 
 

ّ إستند وتنتج المفھوم )/http://www.gem.gov.eg - المعلومات  ، ومن ثم
ً من ذل والذي حدد  ك المعنى المعماريالتشكلي للمتحف تماما

المدلول الدقیق والتشكیل العام للمبنى، حیث أن العامل الرئیسي 
المؤثر على إنتاج التشكل لھذا المشروع ھو الثقافة، وبالتالي 

روع ككل ولیس فقط على ینبغي أن تؤثر في البنیة المعماریة للمش
التشكیل بل وینبغي أن تتوافق مع التعبیر المعماري والمفردات 
 . ً ً أو داخلیا المستخدمة في مبنى المتحف ككل سواء خارجیا

)M.Nasef دراسة الرسومات الھندسیة وبعدما سبق وم ،)١٤١ص 
لتوضیحیة الملحقة بالمحاور والصور ا لمتحفتصمیم عمارة ال

الموقع العام  تصمیم ، یتبیّنعشرة السابق عرضھاالفكریة اآلحدى 
 للمتحف "المصري الكبیر" من خالل المساقط األفقیةكافة و

على مستوى  تم رسمھما ھندستین بین زاویتین شبھ متعامد تقاطع
 بإتجاه یرتحل ضلعیھا ھماأول ،لموقع المتحف وما جواره أفقي

ً  "الجیزة" أھرامات جوار ب المتحف خارج أرض نقطة من إنطالقا
یالمس إمتداد ضلعیھا قمتي ھرم  بحیث ،حدودھا الشمالیة

ّ یحتضن تلكما وھرم "منكاو"خوفو"األكبر  رع" األصغر ومن ثم
حى الضلعین ھرم "خفرع" األوسط بین إمتدادھما األفقي،  رَ

وذلك للتعبیر الرمزي عن تواصل المتحف مع أھم معالم 
یزة الثالثة، أما ت الجالحضارة المصریة القدیمة وھم أھراما

ً من الزاویة نقطة تقع  الثانیة فتنظر بإتجاه مدینة "القاھرة" إنطالقا
للتعبیر عن  حدودھا الغربیة وذلك حافة على أرض المتحف داخل

من مع مالمح الحداثة والمعاصرة المصریة، و تتواصل المتحف
عمارة المتحف ككل عن إمتزاج تراث الحضارة  ثم تكني

  )٢٠شكل (المصریة القدیمة مع الحداثة المصریة المعاصرة. 
الزاویة التي تنظر  - ولكن بالنظر إلى الزاویة الثانیة السابق ذكرھا

ھندسیة العامة مع نالحظ تماثلھا في الھیئة ال - إلى مدینة "القاھرة"
ھي الزاویة "المسیح" و م "المصریات" بزاویةما یُعرف في عل

 التي تصل بین قمة ھرم "خوفو" األكبر وموقع "حائط المبكى"
 حیث المقدس في مدینة "القدس" القدیمة، الیھودي والھیكل

یتوطن كال من ضلعیھما األول على محور الشرق الحقیقي 
ویرتحل ضلعیھما الثاني عكس عقارب الساعة نحو إتجاه الشمال 

 ٢٦,٣oلزاویة المتحف الثانیة و  ٢٦,٧٥oا الشرقي بزاویة مقدارھ
   .لزاویة "المسیح" على التوالي

  


  
 أسم زاویة "المسیح" وھو وھنا یجدر اإلشارة إلى أول من أطلق

م من ١٨٦٤في عام  " Charles Piazzi Smythاإلیطالي "
 The great pyramid secrets and its""كتابھ خالل 

mysteries revealedھ للزاویة الرأسیة التي ، وذلك في تسمیت
یمیل بھا الممر الصاعد من حجرة الدفن السفلیة داخل ھرم 
ً من أسفل قاعدتھ إلى مدخلھ الرئیسي،  "خوفو" األكبر عروجا
ً من قمة  وذلك في حالة إذا ما أؤخذت على مستوى أفقي قیاسا

ً على محور الشرق الحقیقي،  حیث بھرم "خوفو" األكبر وإرتكازا
طین ضل عھا األول على محور الشرق الحقیقي من مركز یتم توّ

الھرم األكبر ثم رسم ضلعھا الثاني بإتجاه عكس عقارب الساعة 
 یصل بتلك الوضعیة والقیاس إمتدادف نحو محور الشمال شرقي،

الضلع الثاني المنطلق من قمة الھرم األكبر إلى موقع "حائط  ذلك
تبر ھیكو المبكى" داللة عن رباط ما ل الیھود المقدس، وھو ما أعُ

م تتبع كثیر من الباحثین بین الھرم األكبر والیھود القدامى ّ ، ومن ث
بعد ذلك خطى تلك الفرضیة وإسترشدوا بنتائجھا في إجتھاداتھم 

یني لزاویة "المسیح"، البحثیة بخصوص المفھوم األثري والد
فة نتائج إجتھاداتھم تلك لتؤكد إدعاءات زاویة كا ومنھا جاءت

یھود بل وإعتبروھا دلیل أثري قاطع على أن أجداد ال ""المسیح
األكبر وأن ضلعھا الشمال شرقي الواصل  األقدمین ھم بناة الھرم

بین الھرم األكبر وھیكل الیھود المقدس ھو ضلع یكنيّ بدوره عن 
صر القدیمة المسار الذي سلكھ الیھود القدامى إبان خروجھم م

ً من د كدلیل على داد الیھوھ أجأقام ، وقدفرعون بطش ھربا
ً لنب في بناء الھرم األكبر خرتھمسُ  تھم الدینیة عن ؤتسجیال

 ، ویجدر ھنا ذكرخالصھم آنذاك وھجرتھم إلى أرض المیعاد
" E.Raymond"أشھر من كتب في ذلك الصدد وھما 

 - " الباحثان في "المعھد األثري األمریكيF.S.Scotو"
Archeological institute of America "وذلك في كتابھما 

 م بعنوان١٩٧١" في عام Artisan salesالصادر من مؤسسة "
"The Great Pyramid Decoded with an 

introduction to Pyramidology.")١٢ شكل( ) 
E.Raymond ٨١ص(  

ومما سبق نضع فرضیة بحثیة عن مسببات تماثل الھیئة الھندسیة 
یّدت لزاویة "المسیح" مع الھیئة الھندسیة  للزاویة الثانیة التي شُ

الزاویة األفقیة التي  - علیھا عمارة المتحف "المصري الكبیر"
حیث ترجح تلك الفرضیة أن مرجعیة  - تنظر إلى مدینة "القاھرة"

ذلك التماثل المقصود یكمن في تمثیل تلك الزاویة الثانیة لمسار 
ُمثلھ زاویة "المسیح" كما ذكرن ا خروج الیھود على غرار ما ت

ً، وذلك شریطة أن یصل إمتداد ضلعھا الثاني الشمال شرقي  سلفا
إلى موقع "حائط المبكى" والھیكل الیھودي مثلما فعل إمتداد 

  الضلع الثاني الشمال شرقي لزاویة "المسیح".

  
 "The 

Great Pyramid Decoded  
لذا لزم إختبار صحة تلك الفرضیة بالتعرض إلى دراسة التصمیم 
المعماري للمتحف "المصري الكبیر" بصفة عامة وزاویتھ الثانیة 
ّ یتم التحقق  بصفة خاصة وذلك من الجوانب المساحیة، ومن ثم
من حدوث ذلك الشرط على أرض الواقع وبیان إذا ما كان ضلع 

سیصل إلى موقع الھیكل  تلك الزاویة الثانیة الشمال شرقي
ُفیّت الفرضیة برمتھا  الیھودي أم ال، فإذا لم یتحقق ذلك الشرط ن
أما إذا ما تحقق ذلك الشرط بصورة قاطعة ثبتت صحة الفرضیة 
البحثیة دون جدال إلستحالة حدوث ذلك التواصل من منطلق 
المصادفة، ھذا إلى جانب إستحالة حدوث التماثل المتطابق في 
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ندسیة للزاویة الثانیة السابق ذكرھا مع زاویة "المسیح" الھیئة الھ
ً ألسبقیة ظھور ما یسمى بزاویة  ً نظرا من محض الصدفة أیضا

أكثر من مائة "المسیح" قبل تصمیم المتحف "المصري الكبیر" ب
ومن سیاق ثبوت أو نفيّ تلك الفرضیة البحثیة سنتمكن من   عام،

لعمارة المتحف "المصري القراءة الصحیحة للدالالت الرمزیة 
منطقیة فرضیتنا  وھنا یجدر اإلشارة ان ما یعضض الكبیر"،

التي یة بعمارة المتحف والبحثیة تلك ھو تجنب معاملة الزاویة الثان
تنظر إلى مدینة "القاھرة" على حد تعبیر مصممي المتحف 

كنظیرتھا األولى بحیث یالمس إمتداد ضلعیھا آي من  ھمأنفس
مدینة "القاھرة"،  ة الحداثیة الموجودة بكثرة فياریالمعالم المعم

غیرھا، وھو ما كان سیضفي  طي واإلسالمي أومثل المتحفین القب
یدعم بدوره الرؤیة تلك الزاویة مما  داللة علىقوة تعبیریة 

للمتحف خاصة في المراحل األولى من المسابقة  التصمیمیة
ً أن الزاویة المعماریة التي سبق وأن أشرنا إلیھا. كما نال حظ أیضا

الثانیة السابق ذكرھا قد تم تشیدھا على ھذا النحو دون آي 
تلك الزاویة ، فتغییر مقدار و عمرانیةمسببات وظیفیة أو تشكیلیة أ

و تغییر موقع نقطة إنطالقھا ال یؤثر بقدر كبیر في مجمل أ
لذا نستھل إختبار الفرضیة البحثیة  ،التصمیم العام للمتحف

ً بدراسة الصور الواقعیة لموقع والتحقق م ن شرطھا الواردا سلفا
بناء المتحف "المصري الكبیر" التي تم إلتقاطھا بواسطة القمر 

 –لبرنامج الحاسب اآللي "جوجل إرث الصناعي الملحق
Google Earthف ً ي بحوث " وھو برنامج معتمد أكادیمیا
 ، ویظھر في تلك الصور أحدث مراحل بناءالھندسة المساحیة

الھیكل اإلنشائي لمشروع المتحف على أرض الواقع بتاریخ 
م، حیث تظھر في الصورة بكل وضوح اإلنشاءات ١٠/٥/٢٠١٣

 الخرسانیة للزاویة الثانیة محل الدراسة والتي سبق أن أشرنا إلیھا
، كما یظھر المبنى الخلفي للمتحف والذي یحتوى على )٢٢شكل (

یجدر اإلشارة أن مبنى  "مركز الترمیم" وخدمات المتحف، وھنا
"مركز الترمیم" قد تم اإلنتھاء من بناءه في منتصف سنة 

یعتبر مبنى "مركز الترمیم" جزء منفصل عن المبنى م، إذ ٢٠١٠
الرئیسي للمتحف "المصري الكبیر"ولكنھ جزء أساسي من 
مشروع المتحف ككل ویخضع بدوره تصمیمھ المعماري إلى 

المتحف "المصري الكبیر"، النسق التصمیمي العام لمشروع 
م یظھر بصورة واضحة ضلعيّ الزاویة األفقیة التي تكون  ّ ومن ث

ذان لالمدخل الخلفي لمبنى "مركز الترمیم" السابق ذكره وال
ء في یوازیان ضلعيّ الزاویة الثانیة السالف ذكرھا كما جا

لمتحف وكما أقره واقع الصور التي تم الرسومات الھندسیة ل
"جوجل سطة القمر الصناعي لبرنامج الحاسب اآللي إلتقاطھا بوا

، وھو ما یؤكد بالتبعیة تواصل إمتداد "Google Earth –إرث 
ضلعي الزاویة الثانیة محل الدراسة مع المواقع التي ستتواصل 
معھا إمتدادات ضلعي زاویة المدخل الخلفي لمبنى "مركز 

   .)٢٣شكل ( الترمیم" دون إختالف یذكر

  
Google Earth

 

  
Google Earth

 
الوسائل التطبیقیة ومن خالل تلك الصور الواقعیة وبواسطة 

" یمكن Google Earth –لبرنامج الحاسب اآللي "جوجل إرث
رسم إمتدادات أضالع تلكما الزاویتین األفقیتین على الخرائط 
م یتم بشكل  ّ الواقعیة لبرنامج الحاسب اآللي السابق ذكره، ومن ث

ً تتبع تواصل تلك اإل متدادات مع آي موقع ذو قیمة واقعي بصریا
 ثقافیة سواء داخل مدینة "القاھرة" أو خارج الدولةأثریة أو 

تواصل مواقع بعینھا مع  التحقق من ، ومن ثم یتمیةمصرال
ى زاویتي المتحف الرئیسیتین السالف ذكرھما وزاویة مدخل مبن

  :ھو كاآلتي "مركز الترمیم"، و
یرتحل ضلعیھا من نقطة  الزاویة األولي بعمارة المتحف :- ١

ً دون مبرر وظیفي أو تشكیلي ع خارج أرض المشرو شماال
یتصل إمتداد ضلعھا الشرقي عند مركز قمة ھرم "خوفو" و

الغربي عند مركز قمة ھرم األكبر، كما یتصل إمتداد ضلعھا 
  رع" األصغر."منكاو

الزاویة الثانیة بعمارة المتحف وزاویة مدخل مبنى "مركز - ٢
قیقى بحیث یستوطن ضلعیھما األول إتجاة الشرق الح  الترمیم":

یتصل إمتدادھما الشرقي مع موقع ثاني أقدم مقبرة یھودیة في 
، القاھرة"العالم والتي تقع بضاحیة "البساتین" في قلب مدینة "

وھنا یجدر اإلشارة إلى األھمیة البالغة التي تحتلھا مقابر 
منذ بدایة  للیھود وذلك ثقافتھ الدینیة" الیھودیة لدى ال"البساتین

ل القرن التاسع المیالدي، أما إمتداد ضلعیھما الثاني إنشائھا أوائ
الھیكل داده مع موقع "حائط المبكي" والشمال شرقي فیتواصل إمت

الیھودي في مدینة "القدس" القدیمة بكل دقة، ثم یتخطاه لیتواصل 
شمال أقدم مقبرة  - أقل من أربعمائة متر - إمتداده على بعد أمتار

زیتون" خلف "حائط لى جبل "الیھودیة في العالم التي تقع ع
، وھنا یجدر اإلشارة إلى إستحالة فرض عالقة المصادفة المبكى"

المثالیة للتواصل بین إمتدادات أضالع تلكما الزاویتین والمواقع 
مع  ما أن إمتداد أضالعھما لم یتواصلالیھودیة السابق ذكرھم، ك

جمھوریة  سواء داخل ي معلم ذو قیمة تراثیة أو أثریة أو ثقافیةأ
مصر العربیة أو خارجھا في آي بقعة من بقاع العالم إال تلك 

  )٢٤شكل ( المواقع الیھودیة السابق ذكرھا.

  
a

b 
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)Google Earth 

وللتأكد من النتائج السابقة بصورة قطعیة ال جدال فیھا یتم 
إحداثیات  جعات علمیة ترتكز على دراسةالتعرض إلى ثالث مرا

أضالع تلكما الزاویتین األفقیتین سابقي الذكر مع إحداثیات مواقع 
ً، وذلك بإستخدام برامج حاس ب آلي أكثر تواصلھما المذكورة سلفا

" المتخصص في الرسومات AutoCADدقة مثل برنامج "
" المتخصص في عملیات GISالھندسیة الدقیقة وبرنامج "

الھندسة المساحیة الدقیقة، ونستھل ھذه الدراسة المساحیة 
 Google –م برنامج الحاسب اآللي "جوجل إرث بإستخدا
Earthسومات " في تحدید تلك اإلحداثیات، حیث یتم إدخال الر

الھندسیة للموقع العام والمساقط األفقیة لعمارة المتحف "المصري 
الكبیر" على تطبیقات خرائط برنامج الحاسب اآللي "جوجل 

" وتسكینھا على أرض المشروع بكل Google Earth –إرث 
ً ھناك على أرض  دقة ومطابقتھا على اإلنشاءات المقامة حالیا

ً   الواقع والتي سبق وأن أشرنا إلیھا مع مراعاة أدنى نسبة  سلفا
  :كاآلتي ثم تتم عملیات المراجعة، )٢٥شكل ( خطأ ممكنة

یتم التأكد من تواصل إمتداد ضلعيّ الزاویة   األولي: المراجعة- ١
الثانیة محل الدراسة مع موقع "حائط المبكى" في مدینة "القدس" 
القدیمة وموقع "مقابر الیھود" في ضاحیة "البساتین" بمدینة 
"القاھرة" عن طریق تحدید إحداثیات مواقع نقطتیي إرتكاز بنظام 

"UTMع على حدة " بحیث تتوطن على بدایة ومنتصف كل ضل
من ضلعي تلك الزاویة وذلك داخل حدود أرض المتحف 
"المصري الكبیر"، ثم تحدید إحداثیات نقطة إرتكاز ثالثة بنظام 

"UTM بحیث تقع على خاتمة إمتدادت كل ضلع على حدة في "
في  " الیھوديموقع "حائط المبكي - موقعیھما الختامي المفترض

ومن  - في مدینة "القاھرة" لیھود"وموقع "مقابر ا مدینة "القدس"
ثم یتم إختبار وقوع إحداثیات الثالث نقط إرتكاز لكل ضلع على 

، "AutoCADخط مستقیم واحد بإستخدام برنامج الحاسوب "
ومنھا یتم التأكد من تواصل إمتدادي ضلعيّ الزاویة الثانیة محل 
الدراسة مع المواقع الیھودیة السابقة مع األخذ في اإلعتبار نسبة 

.ا ً   لخطأ المسموحة بھا علمیا
یتم تحویل إحداثیات نقاط اإلرتكاز السابقة  الثانیة: المراجعة- ٢

 والدقائق " إلى النظام المساحي بالدرجاتUTMمن نظام "
اآللي "جوجل عن طریق تطبیقات برنامج الحاسب  والثواني

من  معتمدة خریطة توقعیھا على "، ثمGoogle Earth –إرث
بإستخدام برنامج الحاسب اآللي  ھیئة "المساحة المصریة"

"AutoCAD"الخریطة على  ، حیث یتم إدخال صورة تلك
وإختبار وقوع إحداثیات كل ضلع على حدة مع إحداثیات  ھتطبیقات

یتواصل إمتداد ذلك الضلع معھ، الموقع الیھودي الذي یفترض أن 
خط مستقیم واحد  وقوع تلك اإلحداثیات على یتم إختبار ثمومن 

، ومنھا یتم التأكد "AutoCADبرنامج الحاسب اآللي " بإستخدام
من تواصل إمتدادي ضلعيّ الزاویة الثانیة محل الدراسة مع 
المواقع الیھودیة السابقة مع األخذ في اإلعتبار نسبة الخطأ 

. ً   )٢٦شكل ( المسموحة بھا علمیا

  
   
ھي أكثر العملیات دقة في تطبیقات علوم  الثالثة:المراجعة - ٣

 من خالل دام وسائل تقنیة أحدثالھندسة المساحیة، حیث یتم إستخ
 GIS" - Geospatial"برنامج الحاسب اآللي تقنیات 

information systems - تلك المراجعة على ضلعيّ  وتتم
الزاویة الثانیة محل الدراسة وزاویة المدخل الخلفي لمبنى الترمیم 

، لیتأكد من خالل تلك المراجعة األخیرة وبصورة السالف ذكره
مع  الشمال شرقي قاطعة تواصل إمتداد ضلعيّ تلكما الزاویتین

 ، وذلك بتحدید إحداثیاتالمبكى" في مدینة "القدس"موقع "حائط 
تتوطن على بدایة ومنتصف كل  "UTM"بنظام  إرتكازنقطتي 

ضلع من تلكما األضالع كل واحد على حدة من خالل الصور 
برنامج الحاسب اآللي  تطبیقات الواقعیة التي تم إلتقاطھا بواسطة

ه، ثم تكرار تحدید إحداثیات "Google Earth –"جوجل إرث
لتي یفترض أن نقطتین ختامیتین على موقع "حائط المبكي" وا

تكون على إمتداد تلكما الضلعین بذات النظام المساحي والوسائل 
السابقة، ومنھا یتم توقیعھم على مستوى أفقي والتأكد من وقوع 
إحداثیات المواقع الیھودیة السابق ذكرھا على إمتداد إحداثیات 

دام تطبیقات أضالع الزاویتین السابق ذكرھما، وذلك بإستخ
مع األخذ في اإلعتبار نسبة الخطأ GIS" " األليبرنامج الحاسب 

ً، وفیما یلي بیان تلك المراجعة بالتفصیل :    المسموح بھا علمیا
cone 2 

 
 الشمالحو إتجاه ن إحداثیات النقطة األولى للضلع األول المتجھة

  )E    _ 3319463,09 N 318171,66(شرقي
 الشمالنحو إتجاه حداثیات النقطة الثانیة للضلع األول المتجھة إ

  )E    _ 3319603,88 N 318451,24(شرقي
للضلع الثاني المستوطن إتجاه الشرق  إحداثیات النقطة الرابعة

  )E    _ 3319460,83 N 318471,66(الحقیقي
 

إحداثیات النقطة الثالثة على إمتداد الضلع األول المتجھة نحو 
  )E   _3517773,45 N 11573,14(الشمال الشرقي تجاةإ

 
إحداثیات النقطة الخامسة على إمتداد الضلع الثاني المستوطن 

  )E    _ 3319460,83 N 33408,57( الشرق الحقیقيإتجاة 
 

سبة إنحراف ضئیلة جدا وغیر ثانیة) وھي ن  ٢٤,٦٨دقیقة و ١( 
  .مؤثرة


cone 4 
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حو إتجاه الشمال إحداثیات النقطة األولى للضلع األول المتجھة ن

  )E    _  3319171,30 N 318422,75( شرقي
الشمال حو إتجاه المتجھة ن األولإحداثیات النقطة الثانیة للضلع 

  ) E    _  3319181,00 N 318442,00( شرقي
 

تجھة نحو إحداثیات النقطة الثالثة على إمتداد الضلع األول الم
  )E   _  3517762,00 N 711702,00( إتجاة الشمال الشرقي

      )دقیقة  ٢
  .سبة إنحراف ضئیلة جدا وغیر مؤثرةثانیة) وھي ن ٥٥,١٠و
ً بإقرار حقیقةوم ضعت سلفا ً  ما سبق یتحقق شرط الفرضیة التي و

تواصل إمتداد الضلع الشمال شرقي للزاویة الثانیة قید الدراسة 
لھم المقدس في مدینة مع موقع "حائط المبكى" الیھودي وھیك

ّ "القدس" والتي تؤكد بدورھا  م یتأكد صحة تلك الفرضیة، ومن ث
على أن مرجعیة تصمیم تلك الزاویة الثانیة تؤول إلى قصد 

، لتكني نتیجة ذلك تماثلھا مع زاویة "المسیح" في الھیئة والداللة
التماثل عن مسار خروج الیھود األقدمین من مصر القدیمة على 

ومنھا یتم تجسید  - زاویة "المسیح" - غرار ما تكنيّ عنھ مثیلتھا
 حدث الخروج الیھودي في عمارة المتحف "المصري الكبیر"

 ً ً رمزیا ً في كافة تجسیدا المالمح  وھو ما تم صیاغتھ أیضا
  على النحو التالي : المعماریة للمتحف

تم تصمیم فراغ بھو المدخل الرئیسي للمتحف عن طریق  - ١
یحده الثانیة السالف ذكرھا بحیث توطینھ داخل حیز الزاویة 

المتجھ نحو موقع  - ضلع الزاویة الشمال شرقي من جھة
وقاعات العرض من الجھة  - "حائط المبكى" الیھودي

م یجسد ذلك الفراغ، اآلخرى ّ لھائل على ھذا النحو ا ومن ث
إبان عبور الیھود  فالق البحر لحظة إنقسام طودیھصورة 

ً من ذلك التجسید  یتأكدما ك مصر القدیمة، األقدین لھ خروجا
"رعمسیس الثاني"  تمثالل المدخل بھوفراغ  ضیافةالرمزي ب

رشدي البدراوي ( حسب إدعاءات الیھود بوصفھ فرعون الخروج

إتباع ب مشھد الخروج من خالل ذلك ملتك، ومن ثم ی)٦٦٧ص
ونزولھ إلى فالق البحر  لیھود الفارین من بطشھل ونفرع

  )٢٧شكل ( .لیلحقھم

  


 
المتحف بحیث تتكون من متنزھات تم تنسیق العام متنزھات  - ٢

خلف المبنى الرئیسي للمتحف وآخرى أمام واجھتھ الرئیسیة، 
قب أسم "أرض مصر" على الحدائق الخلفیة التي تقع  ُ وقد ل

تكنيّ تلك ذكرھا، ومن ثم  زاویة الثانیة السابقداخل حدود ال
المتنزھات الخلفیة عن أراضي المملكة المصریة القدیمة، أما 

بعصبة كثیفة من النخیل  لمتنزھات األمامیة فقد تم زراعتھاا
ن السبعین نخلة التي سدت جوع الیھود فارع القامة للتعبیر ع

، سیرة مضنیة في الصحراءفور عبورھم للبحر بعد م القدامى
اإلشارة إلى أن كثافة عصبة النخیل تلك أمام وھنا یجدر 

بل  عنھا الواجھة الرئیسیة للمتحف یؤدي إلى حجب الرؤیة
وإعاقتھم البصریة للمشھد ككل نتیجة ضألة المسافة أمام 

، لذا مشروع وخارجھالكتلة المعماریة للمتحف داخل أرض ال
باتت الداللة الرمزیة لتلك العصبة من النخیل ھي المسبب 

ي صیاغتھا على ھذا النحو، وھنا ید الذي أثر بدوره فالوح
" القاھرة" ن واجھات المعبد الیھودي في قلباإلشارة أ یجدر

ً  ھ بنقش بارز ألربع نخیالتخرفت واجھاتزُ  قد وذلك تأكیدا
ھمیة النخیل عند العقیدة الیھودیة وإنعكاسھا على مفردات أل

  التصمیم المعماري لألبنیة الدینیة الیھودیة.
بواسطة تكرار متتابع لوحدة  شكیل جدار واجھة المتحفتم ت - ٣

 دون ھندسیة مثلثة الشكل تعرف بأسم "مثلث سیربنسكي"
تتطابق ھیئتھا ب تلك الوحدات واإلكتفاءتقید بتماثل حجم 

، حیث تتعاقب تلك الوحدات الھندسیة فقط التشكیلیة العامة
ة یصبح الواحدة تلو اآلخرى مع تبادل وضعھا الرأسي، فتار

وضع قاعدتھا إلى أسفل وقمتھا إلى أعلى ثم یلیھا وحدة 
 ثم یتلوھا معكوسھا تھا إلى أسفلآخرى قاعدتھا إلى أعلى وقم

ن ذلك التشكیل على ھذا النحو خط  وھكذا، ومن ثم یُكوّ
عن طریق القطاعات  تصل على واجھة المتحفزجزاجي م

ة، وھو دسیاإلنشائیة التي تشید إطارات تلك الوحدات الھن
ي للماء بصورة عامة ص رمزذات الخط المستخدم كمخص

غلیفیة"، ومنھا بصورة خاصة في الكتابة "الھیرو لألمواجو
المتحف على ھذا النحو أمواج البحر  یجسد تشكیل واجھة
خروجھم من مصر القدیمة،  األقدمین إبان الذي أقتحمھ الیھود

الرئیسي  وھو ما یتوافق بدوره مع صیاغة فراغ بھو المدخل
ً وتجسیده لفالق ذلك البحر،  للمتحف على النحو المذكور سلفا

مواج ذلك كما تتأكد تجسید الكتلة المعماریة للمتحف ككل أل
عن طریق تصمیمھا بسقف مقسم على ستة صفوف  البحر

طولیة تحمل بین حدودھا اإلنشائیة طیات منكسرة بإجمالي 
عدد ذو داللة  ، وھوعدد ثمانیة وأربعین طیة مثلثة الشكل

رمزیة یؤول إلى سنة إعالن دولة "إسرائیل" في منتصف 
اإلشارة إلى ان المعتقد الدیني  القرن العشرین، وھنا تجدر

بمثابة إعادة بناء ھیكلھم  للیھود یعد إعالن دولة "إسرائیل"
ً بذلك حدث خروجھم من مصر القدیمة وبناء االمقدس مم اثال

  )٢٨شكل ( -)٤١١ص عبد الوھاب المسیري ( ھیكلھم األول

  
  
 المختلفة للمتحف تم تصمیم مناسیب العناصر المعماریة - ٤

یة حتى تتماشي مع تجسید عمارة على عدة مستویات أفق
 ود األقدمین من مصر القدیمة،روج الیھحدث خل المتحف

 على أعلى مستوى أفقي فقد تم تسكین المتنزھات الخلفیة
 الداخلیة ایعقبھا مستوى الكتلة المعماریة للمتحف وطوابقھ

ً تأت مستوى  ي متنزھات المتحف األمامیة في أدنىثم أخیرا
م ینتقل زائري المتحف أفقي ّ من المتنزھات الخلفیة ، ومن ث

إستخدام  المدخل الرئیسي للمتحف عن طریق بھوإلى داخل 
یھبط بھم من المستوى العلوي إلى المستوى  درج سلم

نزول الیھود األقدمین من مستوى وھو ما یماثل ، السفلي



Thesis Extract International Design Journal, Volume 4, Issue 4 
 

152 
 

الشاطئ إلى قاع البحر المنفلق إبان خروجھم من مصر 
مستوى  یجسد مستوى المتنزھات الخلفیة ومن ثم ،القدیمة

أرض مصر القدیمة أما  سطح شاطئ ذلك البحر على
قاع البحر الذي وطأتھ أقدام  فیجسد بھو المدخلمستوى 

امي لحظة ھروبھم من فرعون، وھنا یجدر الیھود القد
المتنزھات الخلفیة من رؤیة سقف  تمكن زائري اإلشارة إلى

المجسد ألمواج البحر كما ذكر  الكتلة المعماریة للمتحف
 ً وھو ما یؤكد  نتیجة ذلك التدرج في المناسیب المعماریة سلفا
  .،ره المعنى السابقبدو

المتحف بوحدة ھندسیة مثلثة تعرف بأسم مثلث  تشكیل واجھة - ٥
وتشیدھا بحجارة تنفذ الضوء " Serpinski- "سربنسكي
اآللھیة  التي تكنيّ عن النشأة لك الوحدة الھندسیةت یتطابق مع

وتجسده في ھیئة شعاع  األولى في المعتقدات الدینیة الیھودیة
إلى تحول الشعب الیھودي  بدوره عن، وھو ما یكنيّ ضوئي

ً بآلھھم وأرض موعدھم عقب شعب مختار خروجھم  إقترانا
-http://www.magdalene صدرمال( صر القدیمةممن 

circle.org/studies.html(أن وحدة مثلث "سربنسكي ، كما - 
Serpinski "أولیة ما یعرف في ھندسیة كوحدةماثل ت 

"مفتاح سلیمان السادس" الذي  الفنون الشعبیة الیھودیة بأسم
  )٢٩(شكل  - )٣٥٢صالحسیني الحسیني (.اآللھیة یرمز للحمایة

 
  

من أربعة وأربعین وحدة مثلثة رئیسیة  المتحف تتكون واجھة - ٦
نفاذ على  ت ضوئیة ھائلة نتیجة قدرة حجراتھاذات ھاال

الشموع  بذلك تماثلل، ھخارجالضوء من داخل المتحف إلى 
 "حانوخھعید " شعائر في واألربعین التي یتم إشعالھا األربعة
ً بحدث وذلك - عید "التدشین" - الیھودي  قدیم مفاده دیني تیمنا

 "یھودا الحشموني" إلى مدینة "القدس" وإعادة إقامةخول د
ً طویلةفي  لیھود القداميا شعائر ، ھیكلھم بعد خرابھ دھورا
عبر دث دیني یكحبھذا العید  التباركیكني بدوره عن  وھو ما

عبد ( من جدید وإقامة شعائرھم فیھ ھیكلھم عن عودة تدشین

األحداث ، حیث یؤمن الیھود بتكرار )٨٤صالوھاب المسیري 
 في مصرمحنتھم  مثل تكرار التاریخیة من منظور جدید

ّ حدوثھب القدیمة تجسید " النازیة، وما یؤكد ألمانیافي " اكرة
في المتحف ھو تماثل نسبة قیاس عرض الكتلة  المفھوم ذلك

مع النسبة  ٣:١المعماریة للمتحف إلى طولھا التي تساوي 
م األول عقب التي بنوا علیھا ھیكلھ بین العرض والطول

   )٤١٠ص عبد الوھاب المسیري (. خروجھم من مصر القدیمة

 عن طریق تشیید واجھة المتحف بالقوائم المعدنیة یتجسد - ٧
 یرسم بدوره حدود تشكیل ھندسي واضح للعین المجردة

التعبیر عن  إلى الرمزیة داللتھا ي تؤولالتو النجمة السداسیة
نتیجة تعاقب  وذلك، وشعارھا الرسمي الدولة الیھودیة كیان

على واجھة المتحف  "Serpinski- مثلثات "سربنسكي
طیّة بجوار  لنحو السالف ذكره، حیث تظھر جلیة لألبصاربا
كما  الكلیة،بإرتفاع واجھة المتحف  دخل الرئیسي للمتحفالم

ً تشكیلھا بثالث  یعمل على تأكید ظھور تلك النجمة بصریا
" Serpinski-"سربنسكيوحدات مثلثة رئیسیة من وحدات 

الرئیسي  المدخلوإنحصار تلك الوحدات الثالثة بین فتحة 

  )٣١و ٣٠شكل ( .على الیسار المجاورة لھ والفتحة

  


 

  


 

  
 
الزوایا الخمسة الذي  ذو المضاء ط الزجزاجيیجسد الشری - ٨

الحزمة الضوئیة التي  شكل الموقع العام للمتحف صورةی
في  "شیفرات ھكلیمتسمى "والتي  تكسرت إلى خمس تجلیات

إلى طرح  مفھوم تلك الشرارة ؤول، حیث یالعقیدة الیھودیة
حزمة  خلق نفسھ في صورةدیني مفاده أن اآللھ الخالق قد 

إلى خمسة تجلیات ضوئیة  تم تكسیر تلك الحزمةأ ثم ضوئیة
ومن ثم  ،)٤٢صعبد الوھاب المسیري ( تمثل حالة الشتات الیھودي

ذات الحالة التي خلق منھا  النورانیة المقدسة تمثل تلك الحالة
من مصر  مالشعب الیھودي كشعب مختار فور خروجھ

ما ذكره  مع ھنا تجدر اإلشارة إلى تماثل تلك الرؤیةو ،القدیمة
نھ قد أقرا أفالشریط الزجزاجي  أن ذلكم بشنفسھالمصممین أ

ر من خالل منشو تإنكسار حزمة ضوئیة عبرنتج من 
 ً  لدالالت السابقةمع ا زجاجي وھو ما جاء بذلك متوافقا

 -المصدر من الموقع الرسمي للمتحف المصري على شبكة المعلومات (

http://www.gem.gov.eg/.(  شكل)٣٣و٣٢( 
تم إستخدام سبعة جدران فاصلة في تقسیم الكتلة المعماریة  - ٩

ً وحارجیا تقسیم فراغات العرض الداخلیة مع  - للمتحف داخلیا
لیماثل عددھا أصابع شمعدان "المینوراه"  - فراغ السلم الھائل

السبعة والذي یكنيّ بدوره في المعتقدات الدینیة الیھودیة عن 
حظة ھروبھم من بطش الحمایة اآللھیة للیھود القدامي ل

فرعون وخروجھم من مصر القدیمة آنذاك، وھو ماجاء 

http://www.magdalene
http://www.gem.gov.eg/
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ً مع جمیع ما سلف.   )٣٤شكل (متوافقا
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Results 
 

 لھاتم تصمیم عمارة المتحف من خالل محاور ثالثة طرق  - ١
 الثالثة تلك الطرق جسدتدالالت ومعاني رمزیة، حیث 

من حدث رحلة الشتات الیھودي بدایة  المحطات الرئیسیة في
خروجھم من مصر القدیمة ثم شتاتھم في أوروبا إلى آخر 
 أحداث محنتھم الكبرى في أوروبا إبان الحرب العالمیة الثانیة

ً في النصف األول من القرن العشرین  ، وھو ما جاء متوافقا
 ً   .بالفعل مع ما یعرضھ المتحفتماما

مفھوم  ونصبھا التذكاري الخارجیةجسد حدیقة "المنفى" ت - ٢
وموعدھم  وطن نشأتھم األولى" في عودة الیھود إلى ماألمل"

 تائھین في التي قضاھا الیھود الفترة ، كما أنھا تجسداآللھي
ً عن عقب خروجھم من مصر القدیمة الصحراء ، وذلك كنایة

 ً ً وحدیثا   .تكرار الحدث قدیما
ت األشكال الھندسیة المتحف بالنوافذ ذا واجھات یجسد تشریح - ٣

غیر المنتظمة الجروح والشقوق التي عانى منھا جسد وروح 
سوة المجتمع الیھودي في رحلة شتاتھ وھو ما یؤكده ك

لون النجمة  الذي یكنيّ عن اللون األزرق "الزنك" ذات
  السداسیة رمز الدولة الیھودیة.

دولة الیھودیة اللنجمة السداسیة رمز تشكیل ھندسي ل ظھری - ٥
ً للمعنى على  واجھة المتحف مھمشة إلى أجزاء وذلك تأكیدا

  السابق.

كتجسید الیھودي في "برلین"  المتحف مارةعتم تصمیم  - ٦
ً  مكاني وزماني لرحلة الشتات الیھودي ومعاناتھم قدیما

ً، وھو ما جاء متوافق ً وحدیثا ومن مع ما یعرضھ المتحف،   ا
 ھاعناصر كافةلھیئتھ المعماریة و ثم جاء التعبیر الرمزي

ً  متوافقة ومتنزھاتھا وفراغاتھا الداخلیة مع األھداف  تماما
 المتحف التي أنشأ الثقافیة القومیة والرؤیة الحضاریة

في مدینة  ومحنتھم وھي إبراز تاریخ الیھود إلقرارھا
  . "برلین"

 
تم تصمیم عمارة المتحف من خالل تقاطع زاویتین ذوا  - ١

الزاویة الثانیة مسار  جسدتالت ومعاني رمزیة، حیث دال
، وذلك بداللة األقدمین من مصر القدیمة رحلة خروج الیھود

تربط تلك كما  تماثلھا مع ما یعرف بأسم "زاویة المسیح"،
لھرم األكبر ھم لالزاویة بین حدث سخرة الیھود آنذاك وبناء

یتواصل وذلك من خالل تقاطعھا مع الزاویة االولى التي 
  ." الثالثةالجیزة"ھرامات مع أ إمتدادي ضلعیھا

أرض مصر القدیمة التي ھرب  تجسد المتنزھات الخلفیة - ٢
أما المتنزھات األمامیة  ،نتیجة سخرتھم فیھا الیھود ھامن

عبورھم  تي وطأھا الیھود عقبذات النخیل فتمثل األرض ال
، وھو ما أكده تدرج إبان حدث خروجھم ي البحرطودّ 

المناسیب من المنتزھات الخلفیة إلى فراغ بھو المدخل 
الرئیسي ثم إلى المتنزھات األمامیة، كما یؤكده تمثیل النخیل 
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  .لما القاه الیھود من نخل عقب عبورھم للبحر
فراغ البھو المدخل الرئیسي للمتحف فالق البحر إبان  یجسد - ٣

و ما یؤكده ھحدث خروج الیھود من مصر القدیمة، و
مسیس الثاني" داخل ھذا البھو حیث تنصیب تمثال الملك "ر

روج الذي طاردھم إبان یعتبره الیھود أنھ فرعون الخ
  .خروجھم من مصر القدیمة

العالمة الھیروغلیفیة للماء  واجھة المتحف تشكیل یمثل - ٤
وذلك كنایة عن تجسید الكتلة الرئیسیة للمتحف للبحر الذي 

خروجھم من مصر القدیمة، وھو ما یؤكده  عبره الیھود إبان
واج بطیات ھندسیة تجسد ھیئة أم تلك الكتلةتشكیل سقف 

ً  ذلك البحر،.ومن ثم جاء مظھرھا الخارجي ً تمثیلیا متوافقا
مع تشكیلھا الداخلي حیث تمثل من الخارج صورة أمواج 

  البحر ومن الداخل ھیئة فالق البحر بطودیھ.
تشكیل الواجھة المعروفة بمثلث الوحدة األساسیة ل تتطابق - ٥

 مع الوحدة الھندسیة التي تكنيّ  "Serpinski-"سیربنسكي
ً بآلھھم وأرض  نع تحول الیھود إلى الشعب المختار إقترانا

تلك ، كما أن موعدھم فور خروجھم من مصر القدیمة
  .ترمز إلى الحمایة اآللھیة لھم وحدةال

مثلث  عین وحدةبالمتحف من أربعة وأر تتكون واجھة - ٦
 ة الضوء من داخل المتحفرئیسیة تنفذ كسوتھا الحجری

، وذلك لتمثل األربعة وأربعین شمعة التي یتم لخارجھ
ً بإعادة إ امة قإشعالھا في شعائر عید "حانوخھ" الیھودي تیمنا

. ً   الشعائر الدینیة في الھیكل الیھودي قدیما
على  التي تمثل شعار الدولة الیھودیة تظھر النجمة السداسیة - ٧

الواجھة الرئیسیة للمتحف بجوار مدخلھ الرئیسي بشكل 
 ّ   .يواضح جل

على ستة فراغات یقطعھا سبعة فواصل تشكیل القاعات  - ٨
جداریة یمثل األصابع السبعة لشمعدان "المینوراه" والذي 
یكنيّ بدوره عن الحمایة اآللھیة للیھود األقدمین إبان حدث 

ً مع ما خروجھم من مصر القدیمة، وھو ما جاء م توافقا
  سلف بصورة عامة.

یجسد الشریط الزجزاجي المضاء الذي یشكل الموقع العام  - ٩
للمتحف تجالیات الشرارة اآللھیة "شیفرات ھكلیم" والتي 
تكني بدورھا عن ذات الحالة النورانیة المقدسة التي خلق 
منھا الشعب الیھودي كشعب مختار فور خروجھ من مصر 

  ول.القدیمة وبناء ھیكلھم األ
النسبة البنائیة بین عرض وطول الكتلة الرئیسیة للمتحف  - ١٠

 لیھودالھیكل األول ل تماثل النسبة البنائیة بین عرض وطول
  .في "القدس"

لمتحف "المصري الكبیر" كتجسید مكاني ا تم تصمیم عمارة - ١١
لرحلة خروج الیھود األقدمین من مصر القدیمة  وزماني

ھرم األكبر، الخاصة  ي بناء أوجھ حضارتھاعقب سخرتھم ف
ً للحقائق التاریخیة واألثریة  وغیر ذو وھو ما جاء مخالفا

ا یعرضھ المتحف، ومن ثم جاء مصلة من قریب أو بعید ب
رھا وفراغاتھا وكافة عناص التعبیر الرمزي لھیئتھ المعماریة

ً  الداخلیة ومتنزھاتھ ً  متناقضة تماما مع جملة وتفصیال
نشأالرؤیة ااألھداف الثقافیة القومیة و ُ  لحضاریة التي أ

 مصر وحضارة ھویةھي إبراز جذور إلقرارھا و المتحف
  .القدیمة

Conclusion 
مع  لیھودي في "برلین" متوافقةتم تصمیم عمارة المتحف ا

األھداف الثقافیة القومیة ألمتھ حیث تجسد حدث الشتات الیھودي 
ً وحدیث ً وھو ما یعرضھ ومعاناتھم قدیما ما المتحف بالفعل، أا
مع األھداف  ري الكبیر" فجاءت ماتناقضةعمارة المتحف "المص

الثقافیة القومیة ألمتھ حیث تجسد حدث خروج الیھود األقدمین من 

مصر القدیمة عقب سخرتھم في بناء أساطین الحضارة المصریة 
ً جملة  القدیمة وعلى رأسھم الھرم األكبر، وھو ما جاء مخالفا

ً مع ً  ما یعرضھ المتحف بل وجاء وتفصیال ً و مخاصما عدائیا
  لحقائق التاریخیة واألثریة. ل
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