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 ملخص البحث 
 النوبي،فقدان الطابع  الى    بسبب ارتفاع المياه به، فأدت الهجرة  وذلك  بدأت هجرة النوبيين عند بناء السد العالى

لتلك المساكن ذو التصميمات الداخلية للوحدات السكنية  ولكن    النوبيين، لتوطين    حديثة  ساكنقامت الدولة ملذلك أ

دون   نمطي مكرر  التقليدي،  الن كن  المس  مراعاة هويةشكل  ت وبي  التهجير شكل خطير على   عدفكانت  موجات 

 النوبية. اكنللمس الداخليالتصميم 

من خالل منهجية تتكون من دراسة  لذلك يهدف البحث الى تحسين التصميم الداخلي للمسكن النوبي المستحدث  

النوبيتحليلية   للمسكن  الداخلى  التصميم  الدراسة  و  عن  التصميم  على  المساكني  داخلتطبيقية   ة النوبي   إلحدى 

كعينة   كركر  المعلومات  للبقرية  جمع  خالل  من  الراهن  للوضع  دقيقاً  وصفاً  فيه  البحث  يتناول  والذي  دراسة 

بناء على  النوبي  الداخلى للمسكن  الميدانية والمقابالت الشخصية في قرية كركر ، وتقييم التصميم  والزيارات 

ال الدراسة  من  المستخلصة  واقتراحات    ليةتحلي المنهجية  النتائج  طرح  ثم  ومن  خلل  بها  التى  العناصر  وتحديد 

 .  في التصميم الداخلي للمسكن النوبي التوصيات االنسب للتطوير والتحسين

 الداخلي التصميم –المسكن النوبي  – النوبة  -الهوية : الكلمات المفتاحية
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 البحث: مشكلة

فقدان الطابع سبب ارتفاع المياه به، فأدت الهجرة الى  ذلك بالى وبدأت هجرة النوبيين عند بناء السد الع

الهوية النوبية للتصميم   سترجاع "كيف يمكن اويطرح البحث سؤاال بحثيا وهو    ،بهمالخاص    النوبي

 " النوبية؟الداخلى للمساكن 

 البحث: الهدف من 

ومن   النوبية،لهوية  ترجاع االهدف من البحث هو تحليل عناصر التصميم الداخلي للمسكن النوبي الس 

 للدراسة. الداخلي إلحدى المساكن بقرية كركر كعينة  مقارنتها بالتصميمثم 

 البحث:  ةفرضي

الدراسة على فرضية ستؤثر بصو الارتكزت  التى ستعتمد عليها   بحثرة واضحة فى تشكيل منهجية 

للوصول   باختبارها  وذلك  النوبية  الهوية  مفردات  استعادة  تحقيق  نتافى  بها  ئج وتوصالى  يخرج  يات 

في:   تتمثل  الفرضية  التصميم البحث وهذه  عناصر  احياء  من خالل  يتم  النوبية  الهوية  استرجاع   "

 الداخلي للمساكن النوبية "

 : منهجية البحث

 البحث:للوصول الى الهدف يتناول 

ك من ويتم ذلالنوبي جمع البيانات والمعلومات عن التصميم الداخلى للمسكن  في :التحليليالمنهج 

 .النوبيللمسكن  الداخليخالل دراسة عناصر التصميم 

خالل  :والتوثيقيالتطبيقي  المنهج   دقيق  من  الراهن    وصف  والزيارات )للوضع  المعلومات  جمع 

 إلحدى المساكن النوبية بقرية كركر كعينة للدراسة.  (الميدانية والمقابالت الشخصية

 المقدمة 1-1
النوبي بما تحويه من عناصر من اهم الدراسات المعمارية وذلك بسبب    للمسكن  الداخلىالتصميم    يعتبر

ومظهره   الوظيفي  وشكله  الفيزيائي  لتكوين   الجمالي،تكوينه  البشرية  فيه  تتفاعل  الذي  الوعاء  وهو 

 النوبية، حد البيوت  أل  فعند الدخول  ،نسانية اإلما ابدعته    وأرقىعتبر من أسمى  الحضارة النوبية التى ت

نوًعا من البهجة لما تحويه من تناسق   نافتُبث بداخل  مبهج،ألوانها بشكل  لوحة فنية جذابة تتناسق    ينر

 األولى.بُنيانها وزخرفة جدرانها بالرسوم المختلفة واأللوان الزاهية، التي تخطف األبصار من الوهلة 

الداخلى تهي   التصميم  الهو  وظائف  فراغئة  ويشملبأق  االنسان  لتأدية  جهد  والحوائط    :ل  األرضيات 

معالجة الفراغ أو المساحة وكافة أبعادها بطريقة تستغل جميع    )فن كما عرف بأنه    ،االثاثوواألسقف  

 [ 1](. فراغ مالي يساعد على العمل داخل العناصر التصميم على نحو ج

 عناصر التصميم الداخلي  1-2
ا بشكل أوسع بي والتعرف عليهخلي للمسكن النويهدف هذا الجزء الى دراسة عناصر التصميم الدا

 التالي: وتشمل

 اوال العناصر االساسية للتصميم الداخلي  1-2-1
العناصررر االساسررية للتصررميم الررداخلى للمسرركن النرروبي وتشررمل كررال مررن الحرروائط الداخليررة واألسررقف 

 منهم:واألرضيات واألثاث وفيما يلي تعريف لكال 
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 ة الحوائط الداخلي 1-2-1-1
وبي قد يكون مررن أكثررر األمررور في المسكن الن  الحائط الداخلى

لكونرره يشررغل   وإحيائها،المؤثرة في الحفاظ على الهوية النوبية  

مباشرة عند الرردخول   عليه العين  وتقعمساحة كبيرة من الفراغ  

جرردران المسرركن والتررى   لتكسرريهومن الطرق المختلفة    للفراغ،

ستخدم دوي الذي يالرسم الي  النوبيةلها يتم احياء الهوية  من خال

 أو بررارز نحررت شرركل وهو علررى الحوائط، وتزيين في زخرفة

 امثلته:( ومن 1-1غائر كما بالشكل )

 الوحدات تكرار على الجدران حيث يتم استخدامه المثلث: -1

 .والراسي على المحور األفقى الزخرفية

 تررزيين في النوبية الزخارف في ظهروا والنجمة: الهالل -2

 .حوائطعلى ال وكذلك ،والمنسوجات الحلى

 النباتيررة الوحرردات مررن اتخررذ النرروبيين :النباتيةالوحدات  -3

 بالنخيررل أنهررم يتفرراءلوافنجررد  للخيررر والرررزق، رمررزا

 (.2-1والبركة كما بالشكل ) للخير مصدر هويعتبرو

من  الكثير النوبي الشعبي الفنان صاغ :الحيوانية الوحدات -4

 مثل: الطيور والحيوانات

للقرروة الخارقررة للطبيعررة كمررا  ذي يرمررزالتمسرراح الرر  -

 (.3-1بالشكل )

 والسكينة. للسالم يرمز والذي الحمام -

 والسيطرة. القوة إلى ترمز النسور والتى -

 [8] .شره اتقاء بهدف فيرسم العقرب -

 اليررد المطبرروع كررف الحسررد: مثررلتمنررع  الترريالوحرردات  -5

ين علررى الرردماء، وأيضررا يررتم رسررم الكررف والعرر  بواسررطة

 [12]نع الحسد.  الجدران لم

علررى الجرردران  األشررخاص رسررم يررتم :اآلدمية الرسومات -6

اليوميررة كنرروع لمعرفررة عررادات  أنشررطتهم ممارسررة أثنرراء

وتقاليد العصور الماضية وتوارثها كما هو موضح بشرركل 

(1-4.) 

 االبتهرراج تعبررر عررن الترريالحج  كرسومات -االحتفاالت:  -7

 صرراحب مقيررا لإلعررالن عررن لةكوسرري تتخذ كما ،والفرحة

  (5-1كما هو موضح بشكل )[  3] تلك الفريضة بأداء الدار

 
( صورة ميدانية للرسم على  1-1شكل )

 الجدران فى احدى المساكن النوبية 

 
( صورة ميدانية لرسومات  2-1شكل )

 المسكن النوبي وحدات نباتية على جدران

 
  ( صورة ميدانية لوحدات حيوانية3-1شكل )

 النوبي  على جدران المسكن

 

 
 [ 23]باحدى مساكن النوبة  ( الرسومات الجدراية5-1شكل )

 

 
( الرسومات االدمية فى احدى 4-1شكل )

 [ 23]المساكن النوبية 
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 األسقف 1-2-1-2
ولكنرره السررطح  ،انشررائيقد ال يكون عنصر ، للفراغ  علويالعلوي الذي يحدد الحد ال  خليالداالسطح  هو  

وظيفترره  الذي يكررون معماريالعنصر اللتي فوقه وهو فلي من العناصر ايخفى الجانب الس  المكمل الذي

المستخدمه فى المساكن النوبية ومن انواع االسقف الحفاظ على المناطق الداخلية من العوامل الجوية 

 يلي:ما 

 

 :الخشبيةاألسقف  -1

األكثررر شرريوعا فرري المسرراكن   النرروع  تبر هذايع

بررربع  ال يرررزال موجرررود  و ،قرررديماالنوبيرررة 

وذلك لتوفر المواد األولية   اآلن،حتى    المساكن

والطررين كمررا   والجريد والحجركجذوع النخيل  

 علررىحيث تعمل هذه االسقف    (،6-1بالشكل )

تلطيررف الجررو والتقليررل مررن درجرره الحرررارة 

، ويررتم لنرروبيالمسرركن افراغررات    العالية داخررل

إنجازه بوضع عوارض وجذوع النخررل مثبتررة 

ثررم توضررع فوقهررا  ،دعررامتينبررين جرردارين أو 

سيقان الجريد وتشد ببعضها الرربع  ويوضررع 

فوقها فراش مررن سررعف النخيررل )وفرري بعرر  

 كمررا [16] بسررعفه(األحيان يوضع الجريد كامال 

 .(7-1يوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 -القبو:   -2

خررذ القبررو شرركل يأستند عليهما، بحيررث يلى وجود جدارين متقابلين حاملين  ع  ئهفي إنشا  مد القبويعت

رسم بداخلها رسررومات هندسررية ونقرروش المساكن النوبية القديمة و  ع فيالنوواستخدم هذا    القوس،

 -كالتالي: (، وتم انشاءها  8-1كما بالشكل )

  .لفيي على الحائط الخكان البناءون يخطون قطعا مكافئا بالجص الطين  -1

  .تشذيب الجص بالقدوم -2

 .الطوبة االولى توضع رأسية على الحائط الجانبي وبعدها مالط مائل -3

 .بنص طوبة ثم الطوبة الثالثه تكمل المدماك الثاني يبدأالمدماك الثاني  -4

 .ويوضع مزيد من الطين عليه أكثرثم المدماك الثالث يميل على الخط الرأسي ميال حادا  -5

  .ثم تكون اكملت اول حلقة مائلة م المدماك الخامسالمدماك الرابع ثثم  -6

[ 11]فى الفراغات والوجه المائل للحلقات يعطى دعما للمداميك التاليرره   اجاف  حشواثم يدخلون   -7

  .(9-1كما بالشكل )

يسرراهم وزنرره الخفيررف نسرربياً فرري أيضررا  الداخلية،الحرارة درجة في تلطيف  المساهمةومن مزاياه  

فيبنرري  امررا االن، [20] مميررزاً للمبنررى مررن الررداخل والخررارج كمررا يمررنح مظهررراً   المبنى،يادة عمر  ز

 .(10-1بالمواد الحديثه كما بالشكل )

 

( صورة ميدانية لالسقف الخشبية فى احدى  6-1شكل )

 المساكن النوبية 

 

 
  ] الباحثون الخشبيه[( قطاع باالسقف 7-1شكل )

 

 جذع النخيل 

 سعف النخيل 

 سيقان الجريد 
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  بإحدى( منظر داخلى للقبو 8-1شكل )

    [4المنازل النوبية القديمة ]

( شكل القبو قديما 9-1شكل )

 [ 11]بالنوبة 

لر القبو  ( صورة ميدانية 10-1شكل )

 ساكن الحديثة بالنوبة لما بإحدى

 القباب:  -3

أو   الدائرية  المساحات  تغطية  في  القباب  تستخدم 

المربعة، حيث يتم االنتقال من المربع إلى الدائرة عن 

في  طريق موجودة  وبروزات  ومن الزوايا  أكتاف   ،

تظليل   مميزاتها مع  الداخلي  الفضاء  وسعة  ارتفاع 

ال أوقات  في معظم  بالجزء منها  المشمسة  ،  نهار  نوبة 

الج الشمس،  بينما  أشعة  يمتص  القبة  من  اآلخر  زء 

إلى   الداخلى  الفضاء  في  الحار  الهواء  ينتقل  وبذلك 

يميز   ما  وهو  نسبيا  والبارد  المظلل  الخارجي  الفضاء 

الطين ويستعمل في بع     ،المسكن القباب من  وتبنى 

البع   ببعضه  متشابك  النخل  جريد  بوضع  األحيان 

شك لتسهيل وضعلى  عبوة  وإنجازل  الحجارة  القبة   ع 

فتب االن  االحمر والمونة ويتم  ناما  بالطوب  ي معظمها 

 (.11-1، كما بالشكل )[9]تزين بعضها بالرسم عليها 

   

 -المكشوفة: االسقف  -4

للهواء االعلى  المفتوح من  الجزء    الخارجي ومن  هي 

للفناء   الطبيعية  واإلضاءة  التهوية  توفير  مميزاتها  أهم 

زال موجود الى ال يو  ،مساكن النوبيةالمتواجد داخل ال

 (. 12-1بالشكل )هو موضح ن كما اآل

 

 -الخرسانية: االسقف  -5

 نفي المساكن النوبية اآل ةوهي أكثر األنواع المستخدم

داخل  انها تزيد من ارتفاع درجه الحرارة    من عيوبهاو

 .المسكن

 
 بإحدى ( صورة ميدانية لر القباب 11-1شكل )

 الضيافة  بيوت

 
 صورة ميدانية لر االسقف المكشوفة  (12-1شكل )

 المساكن النوبية  بإحدى

 األرضيات  1-2-1-3
وضع عليها قطع األثاث ي التيفهي  ، الداخليتصميم اعمال ال فيالركيزة األولى  هي اتتعتبر األرضي

 ،لجماليةوم بإعطاء القيم اانها تقالى  باإلضافة ،اليومية األنشطةويمارس عليها الكثير من  ةالمختلف

 :النوبيةفي المساكن  المستخدمةومن انواع االرضيات 

 .(13-1السيراميك ويستخدم في معظم المساكن النوبية الحديثه كما بالشكل ) أرضيات -1

    .األرضيات الحجرية -2
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و  -3 الرملية  الناالرضيات  المساكن  في  شيوعا  األكثر  االرضيات  من  النوع  هذا  قديما  يعتبر  وبية 

                                                                                            .(14-1بالشكل )  كما النوعيزال موجود فيها هذا  بع  المساكن الوهناك 

 

 

 

 

  

 

 

صيره او ( ويستخدموا ايضا الح15-1ويتم فرش هذه االرضيات بالموكيت او السجاد كما بشكل )

 (16-1بشكل )البرش كما 

 

 

   

 

 

 األثاث  1-2-1-4
مترراز بالبسرراطة الررذي يويعكس االثاث النوبي السررمات الثقافيررة واالقتصررادية المميررزة للمجتمررع النرروبي  

وفيمااا يلااي اطاام ثطااا االثاااة المسااتخدمة فااي المسااكن   الوظيفية،لكفاءة  باإلضافة لوالبعد عن التكلف  

 النوبي:

 البالسررتيك،ويتم نسجه من الحبررال او    ،المحليةيصنع من االخشاب  وهو السرير النوبي  و:  عنقريبلا-1

نرروع  بررأيويستخدم الحبال وشرائح من جلد البقر في ربط وتثبيت االرجل والحوامل وال يدهن الخشب 

وم للنرر ويسررتخدم  طبيعته،بل يترك على   ،الدهاناتمن  

الى نقله من مكان    ويتميز بسهولة  فناءفي ال  وللجلوس

 .اخر

بساط يصنع من سعف النخيررل يررزين  وهو  البرش:-2

وفررى حرراالت اخرررى  بهررا بيررت العررروس مررن الررداخل

يفرررش فرروق السررجادة   وأحيانررايستخدم كبديل للسجادة  
  .(17-1شكل )كما هو موضح ب [9]

 
 [ 17]( البرش 71-1شكل )

 
 ارضيات رملية   صورة ميدانية لر( 14-1شكل )

  باحدى المساكن النوبية

 

 

 
 ارضيات سيراميك  صورة ميدانية لر ( 13-1كل )ش

 باحدى المساكن النوبية 
 

 
 

 
حصيره لر  صورة ميدانية( 16-1شكل )

 النوبية باحدى المساكن 
استخدام السجاد في  صورة ميدانية لر ( 15-1شكل )

 احدى المساكن النوبية 
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في حفظ   تستخدمو  االسرة،ن اهم مقتنيات  ب وهو من الدوالكبديل ع  تستخدم   (:السحارة )الصندوق -3

للتقوية  ، الشخصية  واألدواتالمالبس   الحديد  السحارة بقطع  المحلية وتدعم  في   وتصنع من االخشاب 

له    شكل غرفة    ء،غطاصندوق  في  بين    النوم،وتوضع  مقاسها  الى    60* 60*100ويتراوح  سم 

والمالبس   ،والعطور  ،الحلىفظ فيه  نة والجذابة حيث تحميز بالزخارف الملووتت  سم،  60*60* 150

 [ 5] .الجديدة، وغيرها

اهموهي    الدكة:-4 في   من  النوبي  االثاث  عناصر 

و للجلوس طوال  تالحوش  في   ،اليومستخدم  النوم  وفى 

ويدعم    فصل  ليالي السويد  خشب  من  ويصنع  الصيف 

 حديدية.بزوايا 

بيوج  المطبخ:أدوات  -5 النوبي  بالمطبخ  ع   د 

ومن   نوبي،ان نجدها في اي مسكن    يمكناالدوات التى  

البلدي   الفرن  العيش    المطرحةواهمها   النوبي،لصنع 

الطعام كما بالشكل )في    الطبليةو أيضا   ،(18-1تناول 

 وانيوأاالطباق وبع  االرفف    فظ فيهايحالنملية التى  

  .ز في بع  القرى النوبيةول موقد البوتاجاعلى الرغم من دخ  دموال يزال يستخ  والكنون التقليدي  الطبخ،
[7 ] 
 

 . ثانياَ العناصر المعمارية للتصميم الداخلي 1-2-2
حيررث تعررد وسرريلة مررن  ،الررداخليالساللم التي تعتبر من أحد العناصررر المعماريررة فرري التصررميم   وتشمل

 والتهويررة،للضرروء  در ذو اهميررة كبيرررةالنوافذ التي تعتبر مصرر  وتشمل ايضا  سي،الرئيوسائل االتصال  

 فراغ.االبواب الذي يحدده االنتقال من فراغ الي  ويشمل ايضا

 الساللم   1-2-2-1
وتأخررذ السرراللم شرركل سرراللم طويلررة او سرراللم   خارجه،تتخذ اشكال عديدة سواء كانت داخل المنزل او  

[ 6] ندسررية او النقرروشمن الرسومات اله  جقائم الدرربع دائرية ويتم الرسم على  نصف دائرية او ساللم  

 .(20-1) والشكل( 19-1كما بالشكل )

 

 

 

 

 األبواب والنوافذ 1-2-2-2
ألمونيرروم وغيرهررا مررن  حديديررة أو سواء كانررت خشرربية أو وأشكالهاتتعدد األبواب والنوافذ تبعا لخامتها  

ن دفررة واحررده أو بها ، وقد تكررون مرر  المواد ، بحيث تتناسب مع البيئة التي تتواجد فيها والطراز الخاص

ويتوقررف ذلررك  ةضرراءاإل تين أو سحاب ... الخ ، ولألبواب والنوافذ أهمية كبرى في عمليررة التهويررة ودف

األثررر ، كما أن لحركة األبررواب والنوافررذ فراغ حتها وكمية الهواء والضوء الداخل إلى العلى نسب مسا

رسررم علرريهم مررن نصف دائرة ويررتم الويأخذوا عاده شكل  سهولة في الحركة ،    فراغالكبير في إعطاء ال

 . [6] (21-1الداخل والخارج كما يوضح الشكل )

 
 ( صورة ميدانية لر الطبلية 18-1شكل )

 
 

 

  (19-1شكل )

صورة ميدانية لر  

سلم خارجي اخذ  

عدة الوان مع  

 زخارف هندسية 

 

  (20-1شكل )

صورة ميدانية لر  

سلم داخلى اخذ عدة  

الوان مع زخارف  

 هندسية 
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قررد   ،والسررنطالمساكن النوبية من ألواح طولية متشابهة ومتوازية ألخشاب الهشرراب  كانت تصنع ابواب  

ا وسررمًكا، تربطها ألواح خشبية أخرى عرضية أقل حجمررً  ،ألواحيصل عددها فى بع  األحيان لعشرة 

عمررود خشرربى  بهرراربط الكتررل الطوليررة والعرضررية ومل مسامير كبيرة لرر افات متساوية وتستعوعلى مس

 .[22]ضخم، مثبت على الباب بطرفه األيمن فى الغالب 

    
 [ 23] فذ بالمساكن النوبيةا( اشكال لبع  األبواب والنو21-1شكل )

 
 صر االضاءة والتهوية ثالثا عن 1-2-3

 وتشررمل فررراغالررالزم لللتهيئة اإلطررار الصررحي والنفسرري العناصر األساسية    ضاءة والتهوية أحدتعد اإل

 التالي:
 

 صر االضاءة والتهوية الصناعية عن 1-2-3-1
 النوبية:الصناعية المتواجدة بالمساكن   ومن مصادر وحدات اإلضاءة

 أبرررزمررن و فررراغمررة للإضرراءة عا وتحقررقوحدات اإلضاءة  وأفخم تعتبر من أرقىو  ت:الثريا -1

خداماتها في غرف االستقبال والمعيشة وتصررنع مررن الخشررب والخرررز والخرروص وتترردلى است

 (.22-1شكل )ب هو موضحغالبا من سقف الغرفة كما 

 فوقلمراكز النشاط في الغرفة مثل  عادة لتحقيق إضاءة مركزة    وتستخدم  المعلقة:المصابيح   -2

 الحديثة.وبية واجدة بالمساكن النمت مازالتو طاولة السفرة أو المطبخ

وتتنوع أشكالها والخامات التي   األباجورات: -3

بطريقررة تمكنهررا هيكلهررا    وتشكل  ،تصنع منها

من االرتكاز على أسطح مستوية بارتفاعات 

مختلفة ولها غطاء وتوضع في حجرررة النرروم 

 الحديثة.مساكن النوبية  متواجدة بال مازالتو

من القطررع المناسرربة إلضرراءة   وهي  االباليك: -4

مكررران فررري  وأيلم والمرررداخل الممرررات والسرررال

أن  كمررا ،مباشرررةال يحترراج إلضرراءة و سرركنالم

 ( 23-1 )شكلب كما هو موضح [6]قيمتها الجمالية عالية جداً إذا أحسن اختيارها 

فرري  بكثرررةوكانررت تسررتخدم  نبالكيروسرري مشرربعا فترريال اشررتعاللمبة ناتجة عن  هي  -الكلوب:   -5

 (24-1وال يزال يتواجد القليل منها حتى االن كما بالشكل ) قديما،المساكن النوبية 

 

 
 [25]الثريات بمساكن النوبة   ( شكل22-1شكل )
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 ءةضررالمبة صغيرة تستخدم فى اإلضرراءة المسررتمرة التررى ال تتطلررب إ  هيو  :السهارىاللمبة   -6

 الشررريط،فررع ر خفرر  ورمسررما  بهرراو  زجرراجين  وتتكون من حامل له خلفية المعررة وخررزا  ،عالية

 .(25-1لشكل )ا فيكما  [ 19] قطنيوشريط  

 الصناعية: مصادر وحدات التهوية  ومن

 .(27-1( والتكييف الشباك كما بالشكل )26-1المراوح كما بالشكل )

   
( صورة ميدانية لر  25-1شكل )

البيوت    بإحدى السهارى اللمبة

 . النوبية

 ح راوالمورة ميدانية لر ( ص26-1شكل )

 . البيوت النوبية بإحدى

 

( صورة ميدانية لر التكييف 27-1شكل )

 . البيوت النوبية بإحدىالشباك 

 

 عناصر االضاءة والتهوية الطبيعية 1-2-3-2
 النوبية: والتهوية الطبيعية المتواجدة بالمساكن  ومن مصادر وحدات اإلضاءة

ذلك  :الفناء -أ عن  عبارة  ا هو  الم  غلقلمالفراغ  شبه  شبه    غلقأو  أو  مستمرة  حوائط  تشكله  الذي 

   .األربعة مستمرة من جهاته

يوضح    أعلى كماالفناء الداخلي عناصر المبنى األخرى وهو مفتوح للهواء الخارجي من   ويطل على

الضرورية  ومن أهم مميزات الفناء أنه يساعد على توفير التهوية واإلضاءة الطبيعية  ،(28-1شكل )

تحريك الهواء وترطيبه ومن ثم  تية والمائية التي تساعد علىفناء بالعناصر النباراغات ويتم تزيين الللف

ا إلى  الفناء    المحيطة،لفراغات  انتقاله  القديمه ومازال    يعدوكان  النوبية  المساكن  في  الفراغ االساسي 

 االن.متواجد حتى 

 
( صورة ميدانية لر االباليك 23-1شكل ) 

 البيوت النوبية  بإحدى

 
( صورة ميدانية لر الكلوب  24-1شكل )

 البيوت النوبية  بإحدى
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المبنى وله فتحة   هو عبارة عن مجوف يعلو  :القباب -ب 

الهواء    التجاهمقابلة   هبوب الرياح السائدة القتناص 

المبنى والذي يكون عادة أبرد ودفعه إلى   المار فوق

   .نىداخل المب

جدران  قاعة  وهي    :اإليوان -ت  بثالثة   ،فقطمسقوفة 

  ومفتوحة كليّاً من الجهة الرابعة وقد تكون بال أبواب 

  .(29-1كما يوضح شكل )

 ذو فتحة منخلية توضع فيه جرار الماء  :المشربية -ث 

تحرك الهواء بفعل التبخر الناتج عن    لتبرد  الصغيرة

عبارة  الفتحة،عبر   فهي  اآلن  فتح وأما  ات عن 

فصل بينها ية ذات مقطع دائري تمنخلية شبكية خشب

بشكل  ومنتظمة  محددة  زخرفي   مسافات  هندسي 

وبالغ   وظائف  التعقيد،دقيق  ضبط   المشربية  ومن 

الهواء   تدفق  وضبط  الضوء  درجة   خف ومرور 

رطوبة نسبة  وزيادة  الهواء  تيار  الهواء   حرارة 

 .وفير الخصوصيةوت

يرة تستخدم للتهوية عبارة عن فتحات صغ  العمرية: -ج

على الغالب  في  مضلعات  وتكون  أو  دوائر   شكل 

السق في  التخلص    فوتقع  على  وتعمل  القباب  وفي 

السقف مما   من الهواء الحار الذي يتجمع عند منطقة

ليحل محله مشكال مصدر   يتيح المجال للهواء البارد

-1كما بالشكل ) [ 15] في المسكنمن مصادر التهوية  

30).   

ا  :القمرية -ح في  فتحة  عن  مغطاة لجدار  عبارة 

عبارة عن شباك غير متحرك    وهي  الملون بالزجاج

لتوفير  أساسي  بشكل  لبع    وتستخدم  اإلضاءة 

 . [10] المناطق دون تمرير الهواء

 األلوان  1-2-3-3
 بيئتهم في تتوافر  التي الطبيعية األكاسيد النوبيون استخدم

مررن  هرراذاتخيررتم ا لطالءا فرشاة وكان الحوائط، تلوين في

 جاادول لااييوفيمااا  ،[14]النخيررل  سررعف أو الجريد نسيقا

 بالنوبة:في النفس البشرية للنوبيين المتعلقة   وداللتهايوضح أطم االلوان   (1)

 

 

 

 

 
 [ 18]( الفناء المكشوف 28-1شكل )

 

  لر االيوانصورة ميدانية  (29-1شكل )

 بية بالمساكن النو 

 
باحد  العمرية لر ( صورة ميدانية 30-1شكل )

 المساكن النوبية 
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 [ 14]( الدالالت والمعاني المتعلقة باأللوان 1جدول )

 المصدر  الصور  المعني  اللون 

 

 االبي 

 

 

 اءللنق لديهم يرمز

والشفافية كما بالشكل  

(1-31) 

 

(  31-1شكل )

لر  صورة ميدانية 

االبي   اللون

بغرفة المضيفة  

مساكن   بإحدى

 النوبة

 االحمر 

 

يرمز للغموض كما 

 (32-1بالشكل )

 

(  32-1شكل )

لر  صورة ميدانية 

االحمر   للونا

بغرفة انوم  

مساكن   بإحدى

 النوبة

االخضر 

 

 ،الخيرو للرخاء يرمز

 فى التفاؤل ذلك وينعكس

 األخضر اللون استخدام

 المداخل طالء فى بكثرة

 وتلوين والنوافذ

الجدارية كما  الرسومات

  (33-1بالشكل )

(  33-1شكل )

لر  صورة ميدانية 

االخضر   اللون

بغرفة انوم  

مساكن   بإحدى

 النوبة

 االزرق 

 

لنيل كما  يرمز لنهر ا

 (34-1لشكل )با

 

(  34-1شكل )

لر  صورة ميدانية 

االزرق   اللون

بفناء احدى 

 مساكن النوبة

 االسود 

 

  رررررررررررررررر يرمز للموت 

 االصفر 

 

  يءشاليرمز الى 

الخالق الغير قابل للتلف  

 (35-1كما بالشكل )

 

(  35-1شكل )

لر  صورة ميدانية 

االصفر  اللون

  بإحدىبغرفة انوم 

 مساكن النوبة 

 

 رابعاً العناصر المكملة 1-2-4
وهي تشمل كال من وحرردات الزينررة التررى تعتبررر مصرردر جمررال للحرروائط الداخليررة وايضررا يشررمل علررى 

 العناصر الخضراء .
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 وحدات الزينة  1-2-4-1
 حجرررة وخاصررة للمسكن، الداخلية راغاتالف وزخرفة بتزيين فاهتم النوبيين ةالوحدات الزخرفيومنها 

 وتعلررق الحررائط بأكملرره تغطيررة برره يررتم الررذي البرررش فرروق توضررع التي تتزين باألطباق العروس والتى

 تررزين كمررا الوقررت، نفس فيللغرفة ولحفظ الطعام  التزيين من كنوع الحجرة سقف من لتدلى الشعاليب

 (.37-1و )( 36-1ل )كما بالشك [13] نيةقرآ برسومات وآيات النوم حجرة

 

 

 

 

 

 

 العناصر الخضراء  1-2-4-2
التى تعمررل و للمسكنالبيئة الداخلية  نظرا لتأثر كبيرة،أهمية  له    المسكنوجود المناطق الخضراء داخل  

 .(39-1) والشكل( 38-1ا بالشكل )كم [2]مصدر جمالى للفراغ كعلى تقليل تلوث الهواء وتعمل ايضا 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحدة سكنية بوادي كركر ومقارنتها بمسكن نوبي قديم  وذجنم 2-1
بجانب تميز الموقررع مررن حيررث   البحيرة،قربها من ضفاف    علىإن اختيار منطقة وادي كركر جاء بناًء  

 ،صررحيالمسطحات المستوية التي تسهل إدخال البنيررة األساسررية والمرافررق مررن ميرراه شرررب وصرررف  

 تصاالت.وا  ،وطرق  ،وكهرباء
 

 الفقي  ل المسقط اتحلي 2-1-1
والمخررزن كمررا  هالمطبخ ودورة الميررا وأيضايحتوي النموذج على غرفتين نوم بخالف المضيفة والفناء 

      واحد.( والبناء من دور 40-1بالشكل )

 

 

 
 . اطباق الزينة شكللر ( صورة ميدانية 37-1شكل )

 
 

  
 

 

عنصر  وجودلر ( صورة ميدانية 38-1شكل )

 النباتات. 

باتات  ن عنصر ال وجودلر ( صورة ميدانية 39-1شكل )

 مداخل الوحدات السكنية بالنوبة  بإحدى

 [ 24] ( عروس بالنوبة 36-1شكل )
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 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

المساحه  

وعدد  

 االفراد 

 افراد 5-3من  ويكفي 2م 220
لباقي اسر   السكنية للوحدةاد ويوجد امتد 2م 500

 المنزل واوالدهم وزوجاتهم

  

 
( مسقط أفقي لمسكن نوبي بقرية 40-1شكل )

 ] الباحثون .[كركر

( مسقط أفقي ألحد المساكن القديمه  41-1شكل )

 [ 10]بالنوبة 

عالثة  

 الفراغات 

 ها ببعض

 

 

 
 راغات ببعضها ( عالقة الف42-1ل )شك

 ] الباحثون [
 ( عالقة الفراغات ببعضها 43-1شكل )

 ] الباحثون [
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 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

نسب  

 الفراغات 

  

 
   .( نسب الفراغات المسكن الحديث44-1شكل )

 ] الباحثون [

  .( نسب فراغات المسكن القديم45-1شكل )

 ] الباحثون [

شكل  

 االرضيات 

 

 

 

 
 

 
 [.السكنية بالوحدة( تشطيب االرضيات 46-1) شكل

 ] الباحثون

 .[السكنية بالوحدة( تشطيب االرضيات 47-1شكل )

 ] الباحثون

شكل  

 االسقف 

  

 
 [.السكنية بالوحدةشكل السقف  (48-1شكل )

 ] الباحثون

 الباحثون [.السكنية بالوحدة( شكل السقف 49-1شكل )

[ 
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 كنية لسا للوحدةليل الفراغات تح  2-1-2
 المدخل   -الفراغ: اسم 

 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

 التعريف 

وصالة   المضيفة  على  المدخل  يفتح 

 ( 50-1تمهيدية كما بالشكل )

 
 الباحثون .[(  مسقط افقي للمدخل50-1شكل )

[ 

وهو   المجاز  على  المدخل  يفصل يفتح  الخارج    فراغ  بين 

 ( 51-1بالشكل ) خل )الفناء( الفناء كما والدا

 

 
 . (  مسقط افقي للمدخل51-1شكل )

 ]نالباحثو [

 األرضيات 
وتم  بالسيراميك  االرضيات  تشطيب  تم 

 فرشها بالسجاد 

 او البرش  تغطيت االرضيات بالرمال وفرشها بالحصائر

 مفتوح من االعلى قبة على شكل  األسقف 

 الجدران 
اللون المستخدم للحوائط الداخليه اللون 

 البيج 

رسومات  استخدام   واستخدام  واالبي   االزرق  اللون 

 تحكى عن العادات والتقاليد النوبية

 ررر ررر االثاة 

 السهارى الى اللمبة  باإلضافةاضاءة طبيعية  لإلضاءةوجود داليات تستخدم كعنصر  االضاءة 

 التهوية من الخارج  على  تم عمل فتحات ضيقة من اال التهوية 

وحدات  

 الزينة 
 ررر ررر

 االبواب 

االبواب تصنع من الخشب كما بالشكل  

(1-52) 

 
( صورة ميدانية لر  باب بالوحده  52-1شكل )

 ]نالباحثو [. السكنية

يوضع  أو  مبهجه  أشكال  عليها  ويرسم  الخشب  من  يصنع 

 (. 53-1فوقه مجسمات حيوانيه كما بالشكل ) 

 
رة ميدانية لر  باب حافظ على الهوية النوبية  ( صو53-1شكل )

 ]نالباحثو [. حدى مساكن غرب سهيلبا
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 المضيفة   -الفراغ: اسم 

 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

 التعريف 

كما  الرئيسي  المدخل  بعد  مباشرة  تأتي 

 (54-1بالشكل )

 
 [. ( مسقط افقى للمضيفه54-1شكل )

 ]نالباحثو

ة بعد المدخل الرئيسي وتتكون من فراغين  تأتي مباشر

الشتوية  احداهما   بالمضيفة  ويطلق عليه  المسكن  داخل 

واالخر خارجي ويسمى بالمضيفة الصيفية كما بالشكل 

(1-55.) 

 
 . ( مسقط افقى للمضيفه 55-1شكل )

 ]نالباحثو [

 األرضيات 

وفرشها   بالسيراميك  االرضيات  تشطيب 

 (  56-1بالسجاد كما بالشكل )

 
 لر استعمال ( صورة ميدانية 56-1شكل )

 ة.المضيف السجاد ب

ارضيات    عن  او    رملية عباره  بالحصائر  وفرشت 

بالشكل ) النخيل كما  الذي يصنع من سعف  -1البرش 

57 ) 

 
 . البرش بالمضيفة لر استعمال ( صورة ميدانية 57-1شكل )

 األسقف 

من   قبو  شكل  الطفليعلى  كما   الطوب 

 (58-1بالشكل )

 
 .تغطية المضيفة بالقبو ( شكل58-1شكل )

اما    الطفلي،الطوب  يفة الشتوية بالقبو من  غطيت المض

-1الصيفية تم تغطيتها بالخوص والجريد كما بالشكل )

59) 

 
المضيفة الصيفية  لر تغطية( صورة ميدانية 59-1شكل )

 والجريد. بالخوص 

 اللون المستخدم للحوائط الداخليه البيج الجدران 

االزرق   اللون  الداخليه  للحوائط  المستخدم  اللون 

العادات   األبي و عن  تحكى  رسومات  واستخدام 

 والتقاليد النوبية
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 تابا فراغ المضيفة 

 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

 االثاة 

استخدموا االنترية ويتوسطه طاولة كما 

 (60-1بالشكل )

 
االنتريه   لر استخدام ( صورة ميدانية 60-1شكل )

 .في المضيفة

قها حشايات قطن للجلوس  وفو   مصطبةاستخدموا 

 ( 61-1عليها كما بالشكل )

 
المصطبة   لر استخدام ( صورة ميدانية 61-1شكل )

 ة.بالمضيف 

 االضاءة 

استخدموا وحدات االضاءة النييون كما 

 (62-1بالشكل )

 
وحده  لر استخدام ( صورة ميدانية 62-1شكل )

 النييون.ة االضاء

كما   لإلضاءة السهارىاستخدام الكلوب واللمبة 

 (63-1بالشكل )

 
 لإلضاءة.الكلوب  لر استعمال ( صورة ميدانية 63-1شكل )

 التهوية 
عمل فتحات ضيقة من االعلى للتهوية وايضا  

 يوجد نافذه كبيرة

فتحات التهوية من أعلى، وعندما يأتي الشتاء يقومون 

 لمنع دخول الهواء  بغلق تلك الفتحات

وحدات  

 الزينة 

ات قرآنية كما بالشكل  وجود برواز عليه آي 

(1-64) 

 

 
 للزينة.  لر برواز( صورة ميدانية 64-1شكل )

تصنع من الخوص   واطباقاستخدام داليات للزينة  

 (65-1والجريد كما بالشكل )

 
 للزينة.  لر اطباق( صورة ميدانية 65-1شكل )

 نع من الخشب االبواب تص االبواب 
ات  االبواب تصنع من الخشب واستخدموا الرسوم

 والنقوش عليها
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 غرف النوم  -الفراغ: اسم 

 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

 التعريف 

 (66-1يفتح على الفناء كما بالشكل )

 
 ( مسقط افقي لغرف النوم 66-1شكل )

 ]نالباحثو [

غرف   الى  الفناء  تنقسم  على  تفتح  وشتوية  صيفية 

 (67-1مباشرة كما بالشكل )

 
 ( مسقط أفقي لغرف النوم 67-1شكل )

 ]نالباحثو [

 األرضيات 

وتم   الموزايكو  بالبالط  االرضيات  تشطيب 

 (55-1تغطية بالموكيت كما بالشكل )

 
 لر استعمال صورة ميدانية ( 68-1شكل )

 ة.السجاد بالمضيف 

ارضيات  عبار عن  او    رملية ه  بالحصائر  وفرشت 

 ( 69-1كل )البرش كما بالش

 
  بالساحةالبرش  لر استعمال صورة ميدانية ( 69-1شكل )

 الخارجية. 

   الطوب الطفليعلى شكل قبو من    الطوب الطفليعلى شكل قبو من  األسقف 

 الجدران 
اللون  الداخليةاللون المستخدم للحوائط 

 البيج 

المستخ االبي  اللون  اللون  الداخليه  للحوائط  دم 

 م الرسم على الحوائط الفاتح وت  واألخضر

 االثاة 

 

من   سرير  وأيضايوجد دكه للجلوس عليها  

 (70-1الخشب واالستيل كما بالشكل )

 
غرفة  لر فرشصورة ميدانية ( 70-1شكل )

 . النوم بالسراير

عليها   للجلوس  دكه  الخشب    وأيضايوجد  من  سرير 

 ( 71-4)كما بالشكل 

 
وم  غرفة الن لر فرشصورة ميدانية ( 71-1شكل )

 . بالسراير

 استخدام االضاءة الكلوب  وحدات االضاءة النيون  االضاءة 

 التهوية 
الفناء  على  مباشرة  تفتح  كبيرة  النوافذ 

 بها فتحات علوية ضيقة  وأيضا

 يوجد فتحات ضيقة من اعلى تستخدم للتهوية

وحدات  

 الزينة 
 دام أطباق وسالسل من الخوص والجريد استخ رررررررر

 تصنع من الخشب  االبواب االبواب 
الرسومات   واستخدموا  الخشب  من  تصنع  االبواب 

 والنقوش عليها 
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 جزء الخدمات  -الفراغ: اسم 

 
 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا  

 التعريف 

كما   وحمام  مطبخ  من  ويتكون  الفناء  على  يفتح 

 (72-1بالشكل )

 
 .( مسقط أفقي لجزء الخدمات72-1شكل )

 ]نالباحثو [

ح على الفناء ويتكون من جزء المطبخ وبه  يفت 

والمواشي   للدواجن  الحظائر  وجزء  مخزن 

 وجزء دوره المياه 

 
 .( مسقط أفقي لجزء الخدمات73-1شكل )

 ]نالباحثو [

 األرضيات 
الحمام   فرش المطبخ والحظائر بالرمال اما تشطيب االرضيات بالسيراميك 

 باللياسه

 على شكل قبو من الطوب الطفلي   الطوب الطفلي على شكل قبو من  األسقف 

 الجدران 

تشطيب حوائط الخدمات بالسيراميك كما بالشكل 

(1-74) 

 
حوائط الحمام   لر تشطيب صورة ميدانية ( 74-1شكل )

 بالسيراميك 

 [4]تشطيب حوائط الخدمات بالطمي 

 

 
ط الحمام باللياسه  ( تشطيب حوائ 75-1شكل )

[21]   

 االثاة 

ال الخشب بغرض  استخدموا االرفف  مصنوعة من 

-1للطهي كما بالشكل )  والبوتاجاز  االدوات،حفظ  

76 ) 

 
 مطبخ بالوحده السكنية صورة ميدانية لر  (76-1شكل )

الخوص   من  المصنوعة  االرفف  استخدموا 

( بالشكل  كما  االدوات  حفظ  (، 77-4بغرض 

 (78-1ما بالشكل )الكانون للطهي كو

  
لحفظ  لر ارففصورة ميدانية ( 77-1شكل )

 االدوات 

 

 شكل 

(1-78  )

صورة  

ميدانية لر  

كانون 

 للطهي 
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 جزء الخدمات  -الفراغ: اسم 

 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

 االضاءة 

استخدام وحدات االضاءة النيون كما 

 (79-1بالشكل )

 
 نييون  كشاف لرصورة ميدانية 

 (80-1كما بالشكل ) لإلضاءة السهارىاستخدام اللمبة 

 
 السهارى  مصباح لرصورة ميدانية 

 التهوية 

وجود نافذة صغيرة بغرض التهوية  

وايضا فتحات علوية ضيقة ووجود شفاط  

 بالمطبخ

 وجود نافذة صغيرة بغرض التهوية  

وحدات  

 الزينة 
 رررررررر رررررررر

 االبواب 

االبواب تصنع من الخشب كما بالشكل  

(1-81) 

 
 

 ( نموذج لباب لجزء الخدمات81-1شكل )

 ]نالباحثو [

مصنوع تربطها االبواب  متشابهة  طولية  ألواح  من  ة 

كما   وسمًكا  حجًما  أقل  عرضية  أخرى  خشبية  ألواح 

( )82-1بالشكل  بالشكل  كما  عليها  يرسم  وابواب   )1-

83) 

  
لر  ( صورة ميدانية 82-1شكل )

 من الواح خشبيه  باب

صورة ميدانية لر باب  

 ه رسومات علي

 الفناء  -الفراغ: اسم 

 المسكن النوبي ثديما   ا  المسكن النوبي حديث 

 التعريف 

السكنية للوحدة  المركزي  بالشكل   الحوش  كما 

(1-84) 

 
 ]للفناء[ الباحثون( مسقط افقي 84-1شكل )

ويسمى بالحوش    الحوش المركزي للوحدة السكنية

 (85-1السماوي كما بالشكل )

 
 ]للفناء[ الباحثونافقي  مسقط( 85-1شكل )
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 تابا فراغ الفناء 

 المسكن النوبي ثديما   النوبي حديثا  المسكن  

 األرضيات 

االرضيات   من  جزء  الطين  ب تشطيب 

كما بالشكل   البالطب للزراعة والجزء االخر  

(1-86) 

 
( صورة ميدانية لر تغطيت  86-1شكل )

   االرضيات بالرمل

ارضيات   عن  بالحص  رمليةعباره  او  وفرشت  ائر 

 ( 87-1كما بالشكل )البرش 

 
يدانية لر تغطيت االرضيات  ( صورة م87-1شكل )

 بالرمل

 األسقف 

االعلى  ةمفتوح قام    من  المساكن  وبع  

 (88-1اصحابها بتغطيتها كما بالشكل )

 
( صورة ميدانية لر تغطية السقف  88-1شكل )

   بالخرسانة المسلحه

 (89-1كما بالشكل ) من االعلى ةمفتوح

 
  [18]االسقف المكشوفة ( 89-1شكل )

 الجدران 

-1بالحجر كما بالشكل )لحوائط يب اشطت 

90) 

 
( صورة ميدانية لر تشطيب 90-1شكل )

    الحوائط بالحجر

ل المستخدم  او    الداخلية  لحوائطاللون  االزرق 

رسومات على الحوائط كما بالشكل    االبي  ووجود

(1-91) 

 
   الرسم على حوائط الفناء( صورة ميدانية لر 91-1شكل )

 االثاة 

كما بالشكل   شرب وجود زير من اجل ال 

(1-92) 

 
 ( صورة ميدانية لر 92-1شكل )

   زير للشرب

عليها   للجلوس   قطن   حشايات  وفوقها   مصطبة وجود  

المناطق   للنوم   المفتوحةوكانت تمثل  اماكن مالئمه 

وايضا وجود الطبلية للجلوس    الحار،أثناء الصيف  

   زير للشرب  ووجود (93-1ا بالشكل )كمعليها 

 
   ة للجلوس عليهاي لة ميدانية لر طبصور( 93-1شكل )
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 تابا فراغ الفناء 

 المسكن النوبي ثديما   المسكن النوبي حديثا   

  استخدموا القباليك لإلنارة االضاءة 
الى    باإلضافة  السهارى  واللمبةالكلوب    استعمال

 االضاءة الطبيعية

 اشرة تهوية طبيعية من الخارج مب  طبيعية من الخارج مباشرة  تهوية التهوية 

وحدات  

 الزينة 

 ( 94-1وجود فازات كما بالشكل )

 

 
( صورة ميدانية لر استعمال الفازات  94-1شكل )

   للزينة

 (95-1استخدام االطباق والخوص كما بالشكل )

 
( صورة ميدانية لر استعمال االطباق  95-1شكل )

 للزينة 

 بواب تصنع من الخشب  اال االبواب 
واستخدم الخشب  من  تصنع  وا  االبواب 

 الرسومات والنقوش 

 المناقشة  1-3
للتعرررف علررى مرردى رضرراهم عررن  استمارة لسرركان الوحرردات السرركنية بقريررة كركررر  60تم تحليل عدد  

وكانت االستبيان لفئات عمرية متنوعة وشاملة مختلف االعمار   بهم،للمسكن الخاص    الداخليالتصميم  

 :التاليةاآلراء اء على ذلك التحليل تم الوصول الى بع  وبن

استلمت وحدتى السكنية فى كركر  قال  والذيسنه    55كانت البداية مع )م.ع( الذي يبلغ من العمر -

اوالدي    شيءوكل   القديم وال يستطيع  المسكن  بكثير من  أقل  المساحة  لكن  السكن   وأحفادهمجيد 

ب وقاموا  أخر خاص    ذخأمعي  ننتظر    بهم،مسكن  بالقر  فيوكنا  المساكن  تكون  أن  ب من البداية 

 النيل. النوبة القديمة على ضفاف 

نوبية    وأيضا - العمر    والتي(  عم)  وهيسيدة  استلمت وحدتى وأنا راضية   35تبلغ من  تقول  سنة 

ليست كبيرة كما     وادي ولكن عليهم األخذ فى عين االعتبار أن قرى    توقعنا،رغم أن المساحات 

اف النيل لن تغيره كركر أو غيرها  ليست تعويضاً عن التهجير وأن مطلب عودتنا إلى ضفكركر  

ضحينا  أن  بعد  النيل  ضفاف  من  بالقرب  األصلى  موطننا  إلى  الدولة  أعادتنا  إذا  إال  القرى  من 

 .لنصف قرن من الزمان من أجل السد العالى

العمر   - يبلغ من  يشعر    سنه وقال  49أما )ج.ع( والذي  الى  انه ال    ألنها السكنية    الوحدةباالنتماء 

 والتصميم. عن شكل المسكن القديم من حيث الشكل جاءت بعيده 

ومن هنا نستنتج من ان الوحدات السكنية بقريررة كركررر معظمهررم اهررل القرررى القديمررة قبررل التهجيررر ، 

نرراء ونالحظ عرردم الترررابط بررين االقررارب فرري المسرركن بسرربب صررغر الوحرردة السرركنية الررذي جعررل االب

بسرربب فقرردان الطررابع النرروبي الررذي ادي الررى   وأيضا،  وزوجاتهم يقتنوا وحدة سكنية اخرى للعيش بها  

ان المكرران غيررر مكتمررل ،  ونالحررظ ايضررا عرردم  وإحساسهمعدم ارتباط سكان الوحدة السكنية بالمكان 

 رضا االفراد عررن مسرراكنهم الحديثررة وعررن فراغررات المسرركن حيررث اختفررت بعرر  الفراغررات كفررراغ

مدخل الوحدة السكنية الذي يكشررف جميررع  وأيضا،  الحظيرة وغيره من فراغات المسكن النوبي القديم  

الفراغات مما افقدها الخصوصية ، ايضا اختفرراء وجررود المرردخل السررري الخرراص بخصوصررية نسرراء 

 الحرررارة تأثيرالمسكن ، وبنيت معظم اسقف المساكن من الخرسانة المسلحة العادية مما ضاعف شدة 

 على السكان .
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 النتائج  
 التالية:في النقاط التى توصلت اليها الدراسة البحثية ايجاز اهم النتائج   يمكن

من طرق استرجاع الطراز النوبي في المساكن النوبية الحديثة الرسم اليدوي على الحرروائط حيررث  -

مررن الخرروص، أو مثل وجه امرأة تحمل طبق    النوبي،تفننوا في رسم لوحات تعكس تقاليد المجتمع  

نب رسررم النخيررل والحمررام وأمررواج النيررل المتكسرررة والمثلررث المراكب الشراعية في النيل، إلى جا

والوحدات النباتيه والوحدات الحيوانيه والوحدات التى تمنع الحسررد والرسررومات   والنجمةوالهالل  

 القديمة.عادات العصور  أبرزواالحتفاالت كنوع لمعرفة  األدمية

 االخشرراب،مررن    المصررنوعةقف  من المسرراكن الحديثرره االسرر   بع ي المساكن القديمه واستخدموا ف -

التي تساعد على تلطيف الجو لمواجهه  المكشوفةواالسقف   الطين،والقباب والقبو المصنوعين من  

 االن. المستخدمة الخرسانيةبعكس االسقف   ،بالنوبةارتفاع درجات الحرارة 

وبرردا   الموكيتررات،ارضيات المساكن النوبية بالسيراميك واسررتخدام  مع تقدم التكنولوجيا تم تشطيب   -

 قديما.يقل استخدام االرضيات الرملية والحصيرة التى كانت تستخدم بكثرة في المساكن النوبية 

 بسرريطة بأشرركالمعظم االثاث فرري المسرراكن النوبيررة القديمرره تررم صررنعه عررن طريررق مررواد طبيعيررة  -

ريررد والفرررن المصنعين من الخرروص والج  والدكةوالبرش والسحارة    مثل العنقريب  قليله،بتكاليف  

 الثمن.غالي  أصبحاما االن  الطين،البلدي من 

علررى االضرراءة الطبيعيررة وفرري الليررل علررى   اعتمدت االضاءة في المساكن النوبية قديما فرري النهررار -

لمصررابيح المعلقررة ومررع التطررور برردؤا يلجرروا الررى اسررتخدام الثريررات وا  والكلرروب،  السررهارى  اللمبة

 واالباليك.واالباجورات  

فى المساكن النوبية القديمررة مثررل الفنرراء والقبرراب والمشررربية والعمريررة   ةيالطبيعت التهوية  استخدم -

 والتكييف.ومع التطور بدؤا يلجوا الى التهوية الصناعية كالمراوح 

لمررا لهررا   النرروبي،نظار للبيت  استخدموا قديما األلوان الصارخة فهي تلعب دوًرا كبيًرا في جذب األ -

 البشرية.في النفس  وأثرمن دالالت رمزية 

زينت الجدران الداخلية للمنازل بوضع االدوات مثل األطباق المستديرة المصررنوعة مررن الخرروص  -

حيررث تقرروم ربررة   اآلن،وما زالررت هررذه العررادة تسرركن البيرروت النوبيررة إلررى    زاهية،والملونة بألوان  

 األمل.وان تبعث على بأل والحياة،ك األطباق في أشكال تمألها البهجة المنزل بصناعة تل

 
 التوصيات  

القررديم كمررا   النرروبيالبيررت    مساحةحيث تراوحت    الحديثةفي المساكن    أكبرتوفير مساحات    مراعاة -

متر، بينما البيت فى قرى التهجيررر ال   2000و  500منطقة غرب سهيل على سبيل المثال بين    في

 متر. 300على   تزيد مساحته

 وأزواجهررم  وأوالدهررمنية لكرري يترريح سرركن جميررع افررراد االسرررة  السك  للوحدةتوفير امتداد مستقبلي   -

يتكررون مررن  والذي باالمتدادكان يتميز قديما   ألنهاالسرية واالجتماعية    الروابطبمكان واحد لتقوية  

 .مجموعة من العائالت

وأبرررز تدل علررى التررراث النرروبي،    الرسومات التىربط تصميم المساكن بالتقاليد النوبيه باستخدام   -

المبهجه للجدران الداخلية كاألحمر المائررل   واأللوانالى استخدام النقوش    باإلضافة  وتقاليده  اتهعاد

بررألوان النيررل وسررمائه   الرتباطهمرراوأيضرراً األبرري  واألزرق    والرروردي،الى الزرقررة والبنفسررجي  

وفررا راد بالمكان والحرص على توريثهررا جرريال وراء جيررل خالسترجاع الهوية النوبية وارتباط االف

  اندثارها.من 

تزيين جدران المسكن باستخدام األطباق المستديرة والمكانس اليدوية، والحيوانات كالتماسرريح      - -

والتررزيين  النوبيررة،العتقادهم بانها تمنع الحسررد، وحرردوة الحصرران الترري تجلررب الحررظ وفقرراً للثقافررة 

 ذا المنزل م أعلى أبواب المنازل دليل على وفرة الطعام في هبأطباق الطعا
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انشاء وحدات سكنيه شبيهه بالمنازل القديمه من حيث التصميم الررداخلي، فكرران يقسررم المنررزل إلررى  -

فناء مكشوف، تحيط به غرف الدار من جميع الجهات ، تتسررع لصررحن داخلررى تتوسررطها مكونررات 

عرررف ندرة المخصصة الستقبال الضيوف، ثم الفناء الذى يالدار وهى مدخل البيت ، ويوجد به الم

«، وتحرريط برره غرررف النرروم التررى يطلقررون عليهررا »القبرراوى«، السررماويفى النوبة باسم »الحرروش  

يجاورها فى أحد األركان »المخزن« الررذى يحترروى علررى كررل احتياجررات المنررزل مررن غررالل، ثررم 

حمام، وفى مواجهة بوابررة المنررزل فررى الفنرراء المطبخ الذى يعرف فى النوبة باسم »الديوكة«، ثم ال

عيررون يوضررع بكررل   3لمزيرة« الخاصة بوضع »أزيار« الماء، وتضم »المزيرة« النوبية  ترى »ا

 منها »زير« مخروطى الشكل 

أمتررار ليشرركل ظررال  أربعررة وبارتفرراعال يرتفع المسكن النوبي عن سطح األرض سوى طابق واحد  -

 قديماً.وكأنه قلعة حصينة كما كان المنزل  الجدران ليظهربجانب  

والطررين والطرروب اللرربن   لألرضررياتاد الطبيعيه في بناء المسكن النوبي مثررل الرمررل  استخدام المو -

 .لألسقف اللبنيمن الطوب  والقبابوجذوع وجريد النخل  للحوائط،

 قا بناء الجدران الخارجي للبيت النوبى على قطعة ارض مربعة أو مستطيلة كما كان ساب  -

لتهجير لتجنب اختفاء الهوية النوبية في ظروف تشكيل لجان لدراسة جميع المشروعات الخاصة با -

 وضرورة وجود خطط بديلة وحلول للمشكالت التى تنتج في امثلة مشروعات التهجير.  االنتقال،

 عدم اشتراك المساكن بحائط واحد لتوفير الخصوصية لكل وحده سكنية. -
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Keeping the Nubian identity of the Nubian houses by 

analyzing its interior design 

 An applied study in a Nubian house in the village of Karkar 

 

Abstract of Research  
Nubian immigration started when the High Dam was built, due to the high-

water levels in it. The migration led to the loss of the Nubian character, so the 

state established modern housing to settle the Nubians, but the internal 

designs of the housing units of these housing are of a typical repetitive shape 

without considering the identity of the traditional Nubian residence, so the 

waves of displacement were considered Serious form on the interior design 

of Nubian houses. 

Therefore, the research aims to improve the interior design of the Nubian 

residence created through a methodology consisting of an analytical study on 

the interior design of the Nubian residence and an applied study on the 

interior design of a Nubian residence in the village of Karkar as a study 

sample in which the research deals with an accurate description of the current 

situation through the collection of information, field visits and personal 

interviews In the village of Karkar, and evaluation of the interior design of 

the Nubian house based on the methodology extracted from the analytical 

study and the identification of the defective elements and then presenting the 

results and suggestions of recommendations best suited to the development 

and improvement of the interior design of the Be the Nubian. 
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