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 كلمة األستاذ الدكتور/ عاطف منصور حممد رمضان 
 عميد كلية اآلثار 

ماء للوطن  س في األفراد قوة االنت غر  ت  ثقافة الوعي األثري لدى المجتمع  ك أنال ش     
الل السنوات الماضية مما كان لها انعكاساتها السلبية على  خ  اوالتي افتقدناها كثير  

المجتمع المصري تجاه وطنه، ومن ثم فإن يقظة الوعي األثري ونشره بين أفراد  
التراث المصري في مواجهة التخريب واالستنزاف المجتمع أصبح ضرورة وطنية لحماية 

 لمقدرات األمة المصرية. 
الوعي األثري تقع على عاتق جهات متعددة أولها   وبالتالي فإن مسئولية نشر ثقافة   

المتخصصون في هذا المجال فيجب أن يحملوا مبادرة نشر ثقافة الوعي األثري في 
براوالمؤسسات الحكومية وقصو  والجامعات المدارس  ز أهمية  ر الثقافة والمتاحف وا 

 التراث وكيفية الحفاظ عليه من أيدي العابثين.
مدى أهمية هذا التراث فما هو إال رصيد من العلوم المتنوعة  ويجب أن يدرك الجميع    

يجب االهتمام به والنهل منه لبناء الحاضر والمستقبل، ونشر الثقافة المتحفية لطالب 
التعليمية على أنها مؤسسات علمية يجب االستفادة منها لتغذية  العلم في كافة المراحل 

بثقافة وعلوم وطنها مما يزيد من انتمائها  العقول وتوسيع إدراكها لبناء شخصية مزودة 
 له. 
ويجب أن تتضافر الجهات المسئولة في الدولة وأن تقوم بدورها نحو نشر ثقافة       

اآلثار  من هذه الجهات وزارة الدولة لشئون الوعي األثري بين أفراد المجتمع المصري و 
زارتي السياحة واألوقاف وكذلك  ووزارة الثقافة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وو 

ووسائل    face bookوزارتي الشباب واإلعالم، باإلضافة إلى الشبكة العنكبوتية 
ث الوطني المصري  اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء من أجل الحفاظ على الترا

 ووضعه في مكانته المرموقة. 
عي األثري نوجزها فيما  نستطيع أن نحدد نقاط بعينها نحو نشر ثقافة الو  بالتالي و     

 يلي:  
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تى نهاية  ـ وضع برنامج تعليمي كجزء من أعمال السنة يبدأ من مرحلة الحضانة ح1
لتربية ثري تحت إشراف وزارة ا لنشر ثقافة الوعي األ الفني والتعليم مرحلة الثانوية العامة 

نفيذ  والتعليم على أن يوضع في الجدول األسبوعي لحصص المقررات الدراسية وذلك لت 
رحالت علمية ثقافية للمتاحف المتخصصة في التراث الحضاري حتى العصر الحديث 
وكذلك المواقع األثرية المختلفة وكيفية الحفاظ عليها بالتنسيق مع وزارة الدولة لشئون 

 إلمدادهم بالمادة العلمية من أهل التخصص. اآلثار 
تاحف علمية متخصصة كل في  ـ تكليف الكليات المختلفة بالجامعات المصرية ببناء م2

مجاله لنشر ثقافة الوعي األثري والتزود باألصول األولى للعلوم من التراث الحضاري  
 المصري.  

ائيات المصرية( بعمل برنامج يومي  ـ تكليف وسائل اإلعالم المرئية )الحكومية ـ الفض 3
ة سواء في  ثقافة الوعي األثري وكيفية الحفاظ على الشواهد األثري أو أسبوعي لنشر 

المواقع األثرية أو المتاحف المتخصصة لعرض القطع األثرية في المراحل الحضارية  
براز   المختلفة لتاريخ مصر الحضاري حتى عهد محمد على خالل العصر الحديث وا 

 ية هذا التراث والحفاظ عليه واجب وطني. أهم
ة الوعي األثري  ـ دور وسائل اإلعالم المسموعة من خالل برامج إذاعية لنشر ثقاف4

وغرس السلوكيات التي يجب االلتزام بها لدى األفراد في التعامل مع الشواهد األثرية 
 بالمواقع األثرية أو القطع المعروضة بالمتاحف.

من خالل مقاالت ألهل التخصص لنشر ثقافة   الم المقروءة ودورهاـ أيضا  وسائل اإلع5
ألثري ملك جميع أفراد المجتمع المصري  الوعي األثري لدى القارئ بأن هذا التراث ا

 في مواقعها المختلفة. اآلثار وتوجيه النصح وكف األذى عن 
لية بعمل ـ دور وزارة السياحة من خالل هيئة تنشيط السياحة بتنشيط السياحة الداخ6

المواقع األثرية رحالت بأجور مخفضة وتكون متاحة لكل أفراد الشعب إلى المتاحف و 
اد السياحي من خالل بعض الشباب المتخصص بمصاحبة واستقبال وأن يكلف اإلرش
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في مكان الزيارة  اآلثار وفود السياحة الداخلية وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن 
 لبث ثقافة الوعي األثري. وتوزيع بعض النشرات المكتوبة 

تتبنى  ـ توجيه قصور الثقافة ومراكز الشباب في المحافظات والقرى بعمل ندوات ثقافية 7
من خاللها نشر ثقافة الوعي األثري، وأن تنظم برامج رحالت إلى المواقع األثرية 

ات والمتاحف اإلقليمية والتي تقع بالقرب منها لنشر ثقافة الوعي األثري لكافة مستوي 
 المجتمع. 

بكليات اآلداب بالجامعات المصرية  اآلثار وأقسام اآلثار بكليات اآلثار ـ دور أساتذة 8
والمواقع األثرية في كافة مراحلها التاريخية ودعوة  اآلثار محاضرات عامة عن بعمل 

جميع أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة بالجامعة لحضورها وكذلك للعاملين  
 ك لتزويدهم ونشر ثقافة الوعي األثري لديهم.بالجامعة وذل

ات لكيفية قراءة  ـ عمل محاضرات لتعليم اللغات المصرية القديمة وكذلك محاضر 9
المخطوطات األثرية اإلسالمية من خالل قصور الثقافة والمدارس التعليمية المختلفة  

 والتي تثري مجال ثقافة الوعي األثري.
ا نشر ثقافة الوعي  باستحداث إدارة مهمته اآلثار ن ـ يجب على وزارة الدولة لشئو 10

في هذا المجال لنشر هذه الثقافة   األثري بين العاملين بالوزارة وكذلك االنتشار والتوسع
بين المؤسسات الحكومية المختلفة بالمحافظات المصرية، وأن يتولى تنفيذ ذلك  

 األثريين المتخصصين.
قدرة   وترجمتها على أرض الواقع ألصبح لدينالو استطعنا تطبيق النقاط السابقة     

على التراث الحضاري   امتالك سالح المعرفة الذي يعتبر بمثابة الدرع الواقي للحفاظ
وأن يكون لدينا مكان بين  ،والنقلة لمجتمع متحضر قادر على مواكبة التقدم العلمي

 األمم المتقدمة في العالم.
 واهلل ولي التوفيق 
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   تور/ ناجح عمر علي كلمة األستاذ الدك
 لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة اآلثار  وكيل كلية 

ع المصري مفهوم الوعي األثري تجاه حضارة وتراث  قد يجهل الكثيرون من المجتم    
وطنه ظنا  منه أنها ليس لها عائد أو فائدة عليه بصفة شخصية أو أنها ال تشغل 

حضارة المصرية القديمة )الفرعونية( حتى  اهتمامه معتقدا  أنها حضارة وثنية خاصة ال
ن كانت حضارة إسالمية أيضا  يفتقد ثقافة الوعي األثري.  وا 

ذا رجعنا إلى القرآن الكريم فنجد آيات كثيرة تحثنا على االهتمام والنظر آلثار  فإ    
األقدمين وذلك للعبرة واالستفادة من الماضي لالنطالق من الحاضر إلى المستقبل، فمن 

له رصيد حضاري من الزمن الماضي فليس له حاضر يتطلع من خالله إلى  ليس 
 المستقبل.

األوائل قدوة حسنة فعندما تم فتح مصر ودخولها اإلسالم ولنا في علماء المسلمين     
ا  كان لهم جهود  كان هؤالء العلماء أول من اهتموا وانبهروا بالحضارة المصرية القديمة و 

روغليفية( ولهم مؤلفاتهم في هذا  بة المصرية القديمة )الهي بذلوها لمعرفة رموز الكتا
)ابن وحشية النبطي( في القرن         المجال ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر: 

)شوق المستهام في معرفة رموز األقالم(          التاسع الميالدي فله مؤلف بعنوان 
وأن العالمات   ،المات الهيروغليفيةوالذي توصل فيه لمعرفة القيم الصوتية لعدد من الع

 ردات. التي ترد في نهاية الكلمات بمثابة مخصصات تساعد على تحديد معنى المف
م فهو صاحب  13/14كذلك عالم الكيمياء )أبو القاسم العراقي المصري( في القرنين    

كتاب )األقاليم السبعة( والذي تضمن العديد من النصوص المصرية القديمة وجاءت  
 اءته لبعضها صحيحة. قر 
واهتم أيضا  المقريزي بالخط الهيروغليفي وأورد ترجمة لبعض النصوص     

ا ا ال يقل كثير  ا دقيق  ا علمي  وصف األثر الوارد عليه النص وصف  وتمكن من الهيروغليفية 
 ..... وغيرهم الكثير. اعن القواعد المتبعة حالي  
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في إبراز االهتمام بالحضارة   ه دور ئل علماء المسلمين األواالجهود ل لك فكانذ ل    
ذين فتحوا الباب  وهم ال ،المصرية القديمة ومحاوالتهم للتعرف عليها واالستفادة منها

أمام المستشرقين من بعدهم لينهلوا من علوم هذه الحضارة إلى أن تكلل جهد شامبليون 
 م. 1822في النهاية بنجاح لفك رموز الكتابة الهيروغليفية عام  

من هذا التقديم لمنع اللبث أو اللغط الذي يجيش في أذهان بعض   الهدف كان   
ونية، ونأتي لتفسير مفهوم الوعي األثري والذي  المصريين نحو نظرتهم للحضارة الفرع

يعني اإلدراك الحقيقي لمعنى التراث وأهميته وقيمته الحضارية واالقتصادية والثقافية  
فقد تتفتح أمامنا كل السبل من أجل االهتمام والعناية  والسياحية، فإذا أدركنا هذا المعنى 

 والمحافظة على هذا التراث الحضاري.
فإن الوعي األثري لدى المجتمع المصري بكافة مستوياته عليه أن يتبنى وبالتالي      

هذا المفهوم واالهتمام به حتى ينتقل إلى مرحلة التحضر فخير األمم هي األمة  
لى ثروتها األثرية واالعتكاف على دراستها والتعرف على  المتحضرة التي تحافظ ع

أنه  ه، فعلى المجتمع أن يدرك قيمتها الحضارية فمن ال ماضي له فال خير في حاضر 
د معنى المحافظة على الجذور الحضارية فمن السهل  س  من غير الوعي األثري الذي يج

 رية. واليسير للشعوب المتقدمة التأثير عليه وتغيير هويته الحضا
فمن المعلوم أن صياغة وبناء الحاضر ال يمكن أن يبنى إال على أساس هذه       

سخة التي تبث القوة والعزم واإلصرار على التطلع لمستقبل القاعدة الحضارية الرا 
 حضاري أرقى.

إذا  فالوعي األثري هو نقطة البداية لالنطالق نحو الحفاظ على الرصيد الحضاري     
المدعمة بالوعي األثري على أوسع نطاق وبين افتقادها  اآلثار علوم  فالفرق كبير بين

ي يؤدي إلى السلب والنهب والتدمير والتخريب ي والذهذا الدعم في غيبة الوعي األثر 
 على أيدي العابثين المتجردة من كل دواعي األمانة والشرف.

 واهلل الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد 
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 ة ل العصور املصرية القدي معامل آثار الفـــيوم خل 

 أ.د/ ناجح عمر علي 
   نشأة الفيوم: 

يمة عبارة عن أرض منخفضة تغمرها مياه  كانت الفيوم في العصور الجيولوجية القد   
 عصر البليستوسيننهاية وفي (، توسط حالي اتيثوسس العظيم )البحر األبيض المر بح

حتى   اً  ظلت عليه تقريبها النهائي التي نجد أن أرض مصر قد دخلت في تشكيل
وروافده في الصحراء الشرقية تجف وتصبح  اً  يزداد عمق النيل فنهر عصرنا الحاضر 

وتصبح صالحة لحياة   والمدرجات تتزايد حول النهر مع مرور الزمن ،نا  صحراويةوديا
   ويظهر ألول مرة منخفض الفيوم.  ،اإلنسان

  6090ـ  7530) فة القارونيانض الفيوم إلى ثقاأقدم حضارة نشأت على أر  وتؤرخ   
ق.م( والتي وجد   4260-5480والتي سبقت مرحلة العصر الحجري الحديث ) ق.م(
االستقرار ومعرفة الزراعة واالرتباط باألرض  بيئية ساعدت على  ا ً  ظروف ابها أصح

 لبحيرة قارون.  والغربي الجزء الشمالياستئناس بعض الحيوانات وسكنوا  و 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1خريطة رقم 
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ه الخريطة توضح طبيعة منخفض الفيوم في العصور الجيولوجية القديمة فكانت عبارة عن ذه
 ه بالمياه كما هو واضح على الخريطة.منخفض يغطي كل أراضي

وبدأ اإلنسان يسكن على حواف هذه البحيرة الضخمة التي أطلق عليها فيما بعد    
  ،عرف الزراعة في هذا العصربحيرة قارون وذلك من الجانب الشمالي منها خاصة وأنه 

زراعتها رتباط باألرض التي قام ب وبدأ يتحول من حياة التنقل إلى حياة االستقرار واال
  Wوالمحدد بكوم  ( 2)خريطة رقم وذلك كما هو واضح في الجزء الشمالي من البحيرة

وهما إشارة على المكان الذي عاش فيه اإلنسان في العصر الحجري الحديث   Kوكوم 
 فض الفيوم. بمنخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2خريطة رقم 
، يــرة قــارونشــمال بح السكنية ووصلت إلى سبعة عشــر موقعــ  وانتشرت التجمعات ا     

حيــاة العصــر الحجــري الحــديث بكــل مظــاهره وخصائصــه الرئيســية ولقد عرف أهل الفيوم 
ــة ،مـــن ناحيـــة زراعـــة األرض ــوان ،والمنتجـــات الفخاريـ ــتئناس الحيـ ــيد واسـ  ،وأدوات الصـ
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والصــناعات والحــرف  ،ومخــازن الغــالل والتجمــع الســكني  ،دوات الحجريــة المتطــورةاألو 
 الزمنية.  فترةوغيرها من المنتجات التي تميز تلك ال ،والحلي بأنواعها ،المختلفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1شكل 
 سالل من الخوص وأدوات حجرية تؤرخ لحضارة الفيوم أ

 عصر حجري حديث
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2شكل   
حضارة الفيوم أمن  ؤوس سهامأدوات ور   

 عصر حجري حديث
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 مسميات الفيوم و أهم  مواقعها األثرية  
 خلل العصور املصرية القدية:   أوالً: مسميات الفيوم 

ميت الفيوم في العصور المصرية القديمة بمسميات مختلفة فذ كرت باسم ً  قد س ل      
 (Mr - Wr ) )المياه تغمر كل   بمعنى )البحر العظيم(  يوم أن كانت)مر ـ ور

 .منخفض الفيوم
ثم  ،)البحيرة الجنوبية( بمعنى)إش ـ رسيت(  (S – rsyt) اً  طلق عليها أيض وأ   

على عمليات   اً  رة المستخلصة(  بناء)أرض البحي  أي )شدت( (Sdt)أ طلق عليها اسم 
 استصالح األراضي باستخالصها من مياه البحيرة.  

                                  أ طلق عليها اسم                وفى العصرين اليوناني والروماني     
(Crocodilipolis)  ( بمعنى )مدينة التمساح( وذلك لوجود  ) كريكوديلوبوليس

 )المعبود سوبك(. التمساح بالمنطقة، والذي كان المعبود الرسمي بها وهو 
سوبك( وتغير االسم إلى   وكان يطلق عليها أيضا  اسم )برـ سوبك( أي )دار المعبود      

 يوس الثاني فيالدلفيوس.  مزوجة بطلو ألخت  اً  ريم)أرسينوى( تك
ومعناها )اليم( أو )البحيرة(    (PA-Ym)الدولة الحديثة باسم  ص وقد ذكرتها نصو      

وم ثم أضيفت إليها أداة التعريف العربية بعد  ً  وم أو فيً  وقد ح رفت في القبطية إلى بي
 . (ومً  الفي)أصبحت الفتح العربي لمصر ف

 ثاني 
ً
 : املـــــوقع اجلغــــرايف: ا ً

كم، وهى  100ة القاهرة بمسافة تقع محافظة الفيوم إلى الجنوب الغربي من محافظ    
إحدى محافظات شمال الصعيد، والفيوم عبارة عن منخفض تبلغ مساحته حوالي  

طامية،   (، وتضم خمسة مراكز إدارية هي )الفيوم، سنورس، إطسا، 2كم 6068.70)
 بشواي(.أ
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وتبدو الفيوم كما لو أنها كصورة مصــغرة لمصــر، إذ يمثــل بحــر يوســف نيلهــا وتمثــل     
كــم عــن مدينــة الفيــوم العاصــمة  و  20قارون حدها الغربي الســاحلي والتــي تبعــد  بحيرة
 ألف فدان. 55كم عن القاهرة، وتبلغ مساحة بحيرة قارون حوالي  85

 ثالث
ً
 وم:ة مبحافظة الفياملواقع األثريأهم : اً

 ـ منطقة سـيل: 1
 

شــفه المهنــدس تقــع منطقــة ســيال علــى الحافــة الشــرقية للفيــوم، وبهــا هــرم ســيال اكت     
األثري بورخارد، وهو هرم يختلف فى تصــميمه عــن األهرامــات التقليديــة، وقــد بنــى فــوق 

مــن  أحد المرتفعات الصحراوية المعروفــة بجبــل الــروس خــارل نطــاق الــوادي، وهــو مبنــى
م، وقــد ع ثــر علــى لــوحتين مــن  30م، وطــول قاعدتــه 7الحجــر الجيــري، ويبلــغ ارتفاعــه 

م ممــا شــرق الهــر  يملــك ســنفرو مؤســس األســرة الرابعــة فــ ســم الالحجر الجيرى تحمالن ا
 إلى الملك سنفرو. دفع البعض بترجيح نسبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3شكل 
 هــرم سيال 
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 ـ مــنـطـقة أبـجــيـج:2
م جنــوب غــرب مدينــة الفيــوم، وقــد ع ثــر  بهــا علــى كــ  3بجــيج علــى بعــدتقــع منطقــة أ    

مــن  ق.م( وهــي  1929ـ1974) 12 ثــاني ملــوك األســرة مســلة للملــك سنوســرت األول 
شــكلها عــن المســالت األخــرى فقمتهــا ليســت  يالجرانيت الوردي، وتتميز بأنها تختلــف فــ 

وحــة مســتطيلة وبهــا ثقــب هرمية الشكل بل تستدير من األمام إلــى الخلــف فتبــدو كأنهــا ل
 يبدو أنه كان يثبت به إما تال أو تمثال معبود أو رمز معين.

 يفــ  سنوســرت األول  تصــور الملــك يارجيــة بعــض النقــوش التــ وتضمنت سطوحها الخ   
عــدة منــاظر تــارة بتــال الجنــوب وأخــرى بتــال الشــمال أمــام عــدة معبــودات بعضــها يمثــل 

 الشمال والبعض اآلخر يمثل الجنوب. 
وتشــير النصــوص المصــاحبة للمنــاظر إلــى بعــض األســاطير المعروفــة مثــل أســطورة     

عائر تأســيس المعبــد المعروفــة، وتشــير النصــوص عين شمس وأساطير نشأة الكــون وشــ 
لــذكرى بــدء تحويــل  اً  تخليــدا النصــب التــذكاري ذهــ ا إلــى أن سنوســرت األول أقــام ً  يــضأ

 أرض الفيوم إلى أرض زراعية.
 

 

 

 

 

 

 

 4شكل 
 سنوسرت األول لةمس

 ا يوم حالي  بميدان المسلة بمدينة الف
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 ـ منطقة اللهون: 3

              (RA – Hn)  ح رفت عن األصل المصري القديم يبدو أن كلمة الالهون قد     
            تعنى )فم ـ البحيرة أو القناة(، ومن الجدير بالذكر أن كلمة  يوالت )را ـ حن( 

ة أهل المنطقة في أيامنا الحالية، إذ أن  ( ال يزال يستخدم بواسط)فم ـ القناة أو الترعة
ي طلق عليه )فم ترعة الجيزاوية(، وال شك  مخرل ترعة الجيزاوية من ترعة بحر يوسف 

، ق.م( 1880ـ1900)           12ي رابع ملوك األسرة أن هرم الملك سنوسرت الثان 
 هون.وكذا المنشآت المحيطة به هي أهم أثار منطقة الال

  

 

 

 

 

 

 6شكل                                              5شكل                    
 قالدة للملك سنوسرت الثاني ـ الالهون                    سنوسرت الثاني بالالهونهرم الملك 

 
 
 
 
 
 

 8شكل                                              7شكل                   
 الالهونـ  تال األميرة سات حتحور ايونتحية الكوبرا ـ كنوز الالهون ـ سنوسرت الثاني        
 



 الفيومجامعة  –اآلثار كلية 

- 16 

- 

  

 

 نطـقــة هـــــواره:ـ مـــ4
منمحــات إفيــوم، وأهــم آثارهــا هــو هــرم الملــك كم جنوب شرق ال 9تقع هوارة على بعد    

ــاح )األســرة  ــد الالبيرنــت ومقبــرة نفــرو بت ــابر مــن  (، كمــا يوجــد12الثالــث، ومعب بهــا مق
 العصر المتأخر.

ق.م(   1798ـ1842) 12األسرة منمحات الثالث سادس ملوك إ ر الملك وقد اختا  
 لك الوقت. ذيشرف على كل الفيوم ووادي النيل في  ا ا ممتاز  موقع  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 9شكل 
 (12)األسرة   بهوارة وقد ن زع كساءه الحجري الخارجي منمحات الثالثإهرم الملك 

 
 

 
 
 
 
 

 11شكل                                            10شكل               
 منمحات الثالثإ الملك  ابنةبتاح  -مقبرة األميرة نفرو             نمحات الثالثمإ للملك ال تمث
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 13شكل                                             12شكل                   
 بتاح، من هوارة-رة نفروأساور األمي                    بتاح، من هوارة-ة نفرواألمير قالدة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 14كل ش
  بتاح، من هوارة-ة نفرومذبة ذهبية لألمير 
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 ـ منطـقـة بيهــمو:5
كم شمال مدينة الفيوم، ويوجد بها بقايا قاعدتين من الحجر الجيــري 7تقع على بعد     

منمحــات إكــوراتز للملــك يقف على كــل منهمــا تمثــال ضــخم مــن حجــر البحجم ضخم كان 
 م.18رتفاع التمثال مع قاعدته على العرش، ويبلغ ا اً  الثالث ويمثالنه جالس

 :ـ قصـــــر الصــــاغـــــــة6
يد مــن  8 ييقع معبد قصـر الصاغة على ب عــد حــوال     كــم شــمال بحيــرة قــارون، وقــد شــ 

عــام  يمتــرا ، وقــد تــم اكتشــافه فــ  x 3,21 5,8بلــغ مســاحته وت ، يوالرملــ  يالحجر الجيــر 
 م.1884

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15شكل 
 الدولة الوسطى( عصرمعبد قصـر الصاغة )

 ـ منطقة مدينة مـــاضــي:7
ــى ب عــد      ــوم، وت عــد مــن أهــم  35تقــع منطقــة مدينــة ماضــي عل كــم جنــوب غــرب الفي

، وقــد بــدأ ”DA“سم ية القديمة باالنصوص المصر  يالمناطق األثرية بها، وقد ذ كرت ف
 بب الحرب. م ثم توقف العمل بس1940العلماء األلمان االهتمام بهذه المنطقة منذ عام 
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ــذ عــام      تــم، و ةبعثــة اإليطاليــ الم بــدأت حفــائر منظمــة بالمنطقــة بواســطة 1966ومن
معبــد مــن الدولــة الوســطى وبــه إضــافات مــن العصــر البطلمــى، وعلــى معبــد عــن كشف ال

الفخــار والعملــة و كثيــر مــن البرديــات ال، وعثــرت البعثــة علــى يمــن العصــر البطلمــ  صــغير
على تمثال نصفى من الحجــر  اً  أيضوالمنسوجات، وعثرت الزجاجية  يوالمسارل واألوان 

يرجــع تاريخهــا إلــى القــرن األول  يأحــد المنــازل التــ  يمنمحــات الثالــث فــ إللملــك  يالجيــر 
 .يالميالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 16شكل 
 ة الوسطى بمدينة ماضي الدولمعبد 

 ـ مدينة الفـــيوم:8

 Sdtبقايــا المدينــة القديمــة  هي عاصمة محافظة الفيوم والتي تقع إلى الشمال منها    
نعرمــر )مينــا(، ويطلــق والتي ذكر ديودور الصقلي بأنها تأسست في عهد الملــك )شدت( 

 كيمان فارس. اً  عليها حالي
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منمحــات إالثانية عشــرة خاصــة فــي عهــد الملــك ألسرة وقد ازدهرت المدينة في عهد ا    
لهــا واســتمرت عبادتــه حتــى  اً  ا للفيــوم وحــاميً  الــذي اعتبــره أهــل المدينــة معبــود الثالــث

 )المعبود سوبك(. هو  ةوالروماني، والمعبود الرئيسي للمدين  بطلميالعصرين ال
الدولــة الوســطى أمــا المعبــد الرئيســي للمدينــة فيقــع إلــى الشــمال منهــا ويــؤرخ لعصــر    

د الفهــد مثــل الكهنــة، رداء جلــ  اً  تمثــال مــن الجرانيــت األشــهب مرتــديوع ثــر فيــه علــى 
 سم.99م وعرضه 1في المتحف المصري، وارتفاعه  اً  ويوجد حالي

بهــذه المنطقــة علــى بقايــا جبانــة مــن العصــر المتــأخر، وكــذلك معبــد  اً  وقد ع ثر مؤخر  
ي والرومــاني بهــا زخــارف مــن بطلمرين الوماني وحمامات من العصضخم من العصر الر 

 الفسيفساء.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 17شكل 

منمحات الثالثإ عليه الملك جزء من جدار المعبد بكيمان فارس نرى  

لمعبد.ل ي ام المعبود سوبك، المعبود الرئيسأم اً  واقف  
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 18شكل 

ن فارسكاهن من معبد سوبك بكيما رداءمنمحات الثالث في إ تمثال الملك   

 منحوت من حجر الجرانيت األسود، ومحفوظ اآلن بالمتحف المصري،
سم.100ويصل ارتفاعه إلى   

 كوم مدينة غراب:  ـ منطقة 9
تقع في أقصى جنوب مدخل الفيوم في مواجهة الالهون، ورغم أنها معروفة قبل عصرر    

س الثالث فقرد عثرر الدولة الحديثة لكنها ازدهرت في تلك الفترة خاصة في عهد الملك تحتم

على بقايا معبدين كبيرين من عهده، ومن أهم ما ُعثر علير  فري هراه المن قرة رأم الملكرة 

 ي زوجة الملك أمنحتب الثالث من خشب األبنوم وتوجد حالياُ في متحف برلين بألمانيا.ت

 

 

 

 

 

 19شكل 
 رأس الملكة تي 
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 21لعــة ترجــع لعصــر األســرة وفي الركن الشمالي الشرقي بهــذه المنطقــة ع ثــر علــى ق   
م، ويوجد بها عدة جبانات منذ عصور مــا قبــل التــاريخ حتــى X 39 80وتبلغ مساحتها 

 لعصر البطلمي. ا
 ـ أم اآلثـــل )بــاخــيـاس(:10

القــرن الثالــث ق.م،  ييــاس شــرق بحيــرة قــارون، وقــد أسســت فــ باخ –تقــع أم األثــل     
نســمة، وقــد  3000 يلعــدد الســكان بحــوامنــزل و  700والي ي قــدر عــدد المنــازل بهــا بحــ 

بلــغ عــددها و ، فخارية كبيــرة كانــت مملــوءة بالعملــة ً  ثر بأحد المنازل على ثالث أوانً  ع
العصــر الرومــانى ماعــدا قطعتــين ترجعــان للعصــر  ىلإترجع جميعها عملة  قطعة 4421

 .في تلك الفترة ال شك على ازدهار المدينةب البطلمى، ويدل هذا 
، وقــد بنــى المعبــد مــن ة تمســاحصــور  يفــ  لعبــادة ســوبك مشــيد ا اقة معبد  يتوسط المنط   

البرديــات  يين, وقــد ذ كــرت أم األثــل فــ ن متــر الطــوب اللــبن، ويبلــغ ســمك جدرانــه أكثــر مــ 
يــزيس وباســتت، وظلــت نقطــة آليونانية كمركــز للــوحي والنبــوءة  ال تالقــى للطــرق مــون وا 

 .يالقرن الرابع الميالد يالرئيسية حتى هجرت ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 20شكل 

 ، وهو المعبد الوحيد الباقي من الطوب اللبن بالفيوممعبد سوبك بأم األثل



 الفيومجامعة  –اآلثار كلية 

- 23 

- 

  

 

 ربيـجــات: ـ أم ال 11
اليونانية  ياللغة المصرية القديمة باسم "تب تن" ثم ح رفت ف يع رفت هذه المنطقة ف    

علــى ب الفيوم أقصى جنو  يإلى "تطون"، وتقع أم البريجات ف العربية يإلى "تبتونس" وف
 كم إلى الجنوب من بلدة "تطون". 6ب عد 
 ير، ولكنهــا نمــت وازدهــرت فــ ربمــا يرجــع تأســيس هــذه المدينــة إلــى العصــر المتــأخ    
قامـــت بهـــا البعثـــة  يلتـــ . وقـــد أســـفرت أعمـــال الحفـــائر ايوالرومـــان  يبطلمـــ عصـــرين الال

، ع بــد فيــه يالبطلمــ  بير يعود إلى أوائل العصرالمنطقة عن اكتشاف معبد ك ياإليطالية ف
ع بــد فيــه كــذلك و ، (ســوبك خونســو )و  (ســوبك)صــور مختلفــة منهــا  يســوبك فــ المعبــود 

 حورس الطفل(.حربوقراط )
مجموعة كبيــرة مــن البرديــات ، و وقد ع ثر هناك على جبانة ضخمة للتماسيح المحنطة   
القــرن دراســة الحالــة االقتصــادية بهــذه المنطقــة خاصــة خــالل  يفــ  اً  ساعدت كثير يوالت 

 األول الميالدي.
ن وقد ع ثر بمنازل المدينة على قطع خشبية عليها رسوم ملونة وعلى برديات وكثير م  
 .صغيرة يوضع فيها زيت وفتيل لإلضاءة( ي)أوان  الفخارية والعمالت والمسارل وانياأل
 

 

 

 

 

 

 

 21شكل 

ني بأم البريجاتتستخدم للمشاورات الرسمية واالحتفاالت من العصر الروما كانت قاعة   
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 : قصـــــر الــبـنات: 12

علــى معبــد صــغير  ثــر فيهــاتقع منطقة قصـــــر البنــات جنــوب غــرب بحيــرة قــارون. ع   
يــزيس، وع ثــر أيــضً  كــان مخصــص علــى نقــش مــن عهــد الملــك  اً  ا لعبــادة ســوبك وا 

أصــدروا بطلميوس الحادي عشر وزوجته يؤكد أنهما قد أوليا عناية خاصة لهذا المعبد و 
 حق لجوء المواطنين إليه. مانفر 

، سر آمــون وحــو  ني  المعبــودسوبك كما ع بــد فيــه كــل مــن المعبود ع بد في هذا المعبد 
تم الكشف في هذا الموقــع عــن عــدد كبيــر مــن البرديــات باإلضــافة إلــى تماثيــل وعمــالت و 

 ومسارل وأواني فخارية وغيرها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 22شكل 

 من العصر البطلمي  ر البناتبمنطقة قصـــبقايا معبد سوبك 
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 ـ ديـمـيـة الســباع: 13
ال من بحيرة قارون، ويعنى اسمها كم إلى الشم  3  يتقع ديمية السباع على ب عد حوال   

" "جزيرة سوكنوبايس"، ويبدو أن المنطقة ترجع بأصولها سكنو بايوس نيسوساليوناني "
ثــم تــدهورت  ين،يــ والثــاني الميالدالقــرنين األول  يإلى العصر الفرعوني ولكنها ازدهرت فــ 

ذه القريــة كانــت هــ و  ،م 250في القرن الثالث، إذ لم يرد لها ذكــر فــي الوثــائق بعــد عــام 
 للقوافل التجارية المتجهة إلى الواحات. اً  مركز
المعبــود لعبــادة  اً  معبد من العصر البطلمي كــان مكــرستم الكشف هناك عن أطالل و    

بأســود رابضــة علــى  اً  ريق المــؤدى إلــى المعبــد مــزينلطا والمعبودة إيزيس، وكان سوبك
وقــد ع ثــر بالمنطقــة علــى أطــالل (، ديميــة الســباع)الجانبين، ولهذا ع رفت المنطقة باســم 

 عدد من البرديات.و  منازل وجبانة ومنشآت أ خرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23شكل 

 من العصر البطلمي  ديمية السباع بمنطقةبقايا معبد سوبك 
 ون: ـ معبد قصر قار 14
، لبحيرة قارون وتتبع مركز إبشواى يالغرب  يتقع هذه المنطقة عند الطرف الجنوب    
العصر   يحوالي القرن الثالث قبل الميالد وازدهرت ف ي بطلمي فتأسست في العصر ال و 
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الروماني على اعتبار أنها محطة هامة من محطات القوافل المتجهة إلى الواحات  
 البحرية.  

م كان  28x  19ر البطلمى تبلغ مساحته بد من أواخر العصع ثر فيها على مع   
حتفظ بجميع تفاصيله، ويتكون من سوبك ، والمعبد ال يزال ي المعبود لعبادة  اً  م كرس

يتكون بدوره من ثالثة مقاصير خ صصت   ي صالتين تؤديان إلى قدس األقداس والذ
يل المعبود، وتوجد  الوسطى منهم للمركب المقدس، أما األ خريتان فقد خ صصتا لتماث 

ممرات أسفل قدس األقداس وكذلك أسفل المدخل الغربي المؤدى إلى حجرة الوحي، كما  
 درل يؤدى إلى سطح المعبد. يوجد 
ين بعضها بصور جدارية، باإلضافة إلى حمامات عامة  بقايا تحيط بالمعبد و      منازل ز 

، لحياة اليومية هناكوحصن ومنشآت إدارية وبئر، وقد ع ثر على الكثير من أدوات ا 
ويتم االحتفال في معبد قصر قارون سنويا  بتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد يوم  

 ديسمبر إيذانا  بالبدء بفصل الشتاء. 21
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 24شكل 

 بمنطقة قصر قارون عبد سوبكم
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 25شكل 

 قدس األقداس بمعبد قصر قارون

 ـ بطن أحريت "ثيادلفيا": 15

عهــد الملــك بطلميــوس  يرجــع تاريخهــا إلــى ،إحــدى القــرى الواقعــة شــمال غــرب الفيــوم   
ســوبك المعبود جموعة من المعابد من بينها معبد ك رس لعبادة ع ثر فيها على مو  ،الثاني

 . الملك بطلميوس الثاني ن من حكمي في العام الرابع والثالث 
ق. م. قــرار يمــنح الالجئــين  57ام هذا المعبد بأنه كان قد صــدر لــه عــ وترجع شهرة     

اليونــاني إليــه كــل الحمايــة طالمــا أنهــم بقــوا فــي حــرم المعبــد، وهنــاك نقشــان بــالمتحف 
علــى لــوحتين مــن الحجــر يتعلقــان بحــق حمايــة الالجئــين لمعبــد باألســكندرية الرومــاني 
 ثيادلفيا.

أ عيــد بنــاؤه فــي  وقد نقل هذا المعبد إلى المتحف اليونــاني الرومــاني باإلســكندرية حيــث   
اسية للمعبد المصري القــديم فــي حديقة المتحف وهو يتكون من العناصر المعمارية األس

)صرح ـ فناء مفتوح ـ صالة أساطين ـ صالة تسبق قدس األقداس ـ قدس  ة الحديثةالدول
، وكانت واجهة المعبد يتصدرها أسدان، وقد عثر في المعبد على حامل خشــبي األقداس(

عليها صندوق من الزجال بداخله تمساح كان الكهنة يحملونه فوق أكتافهم   تعلوه محفة
 ن به أرجاء المعبد قبل أن يعاد إلى مقصورته. فاالت الدينية ويطوفو أثناء االحت 
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ثــر ً  ع يوترجع شهرة بطن أحريت إلــى ذلــك العــدد الكبيــر مــن البرديــات اليونانيــة التــ    
عهــد دقلــديانوس، ويتعلــق الــبعض اآلخــر عليهــا والتــي توضــح اضــطهاد المســيحيين فــي 

وطــرق  ئب المفروضة على المــواطنين وعــن الطقــوس الخاصــة بــبعض المعبــوداتبالضرا
الري المستخدمة في المنطقــة، كمــا تضــمنت بعــض البرديــات جــزء مــن األوديســا للشــاعر 

 اليونانى هوميروس، وقد ع ثر في غرب المدينة على مقابر يونانية ورومانية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26شكل 

 أطالل من قرية بطن أحريت "ثيادلفيا"

 ـ كوم أوشيم "كرانيس": 16
كم إلــى الشــمال مــن مدينــة الفيــوم علــى طريــق  30بعد تقع عند مدخل الفيوم على      

 .الفيوم القاهرة الصحراوي
وتضــم بقايــا مدينــة كــرانيس التــي تأسســت فــي العصــر البطلمــي والتــي كانــت تضــم     

رس لعبــادة معبــدين أحــداهما فــ  ومعبــودات  ســوبكالمعبــود ي الجهــة الجنوبيــة، والــذي كــ 
  .أ خرى، وما زالت أطالل هذا المعبد قائمة

هذا المعبد م شيد من الحجر الجيري ويتكون من صرح يؤدى إلى ثالث صاالت تنتهي    
 بقدس األقداس.
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المعبــودات أما المعبد اآلخر  فيقع في الجهــة الشــمالية للمنطقــة وفــد خصــص لعبــادة    
مون، ويشبه هذا المعبد في تصميمه المعبد الجنوبي، وهكذا آسوبك وسرابيس وزيوس و 

مــن تخطــيط المعبــد المصــري فــي  اً  المعبــدين الجنــوبي والشــمالي قريــب فقد جاء تخطــيط
 الدولة الحديثة.

وتضم كوم أوشيم مجموعة من األحيــاء الســكنية التــي شــيدت منازلهــا بــالطوب اللــبن    
ف مقبي، وكانت مزودة بنوافذ وساللم وحظائر ومطابخ، وغ طيت جدران بعضــها ولها سق

 الرسومات الملونة. والتي زخرفت ببعضبطبقة من الجص 
لــى الغــرب مــن المنطقــة توجــد جبانــة المدينــة والتــي ترجــع إلــى العصــرين اليونــاني    وا 

ــرة العلــى مقــابر ترجــع إلــى  1990/1991 عــاموالرومــاني، وقــد ع ثــر فــي   حضــارةفت
 .ةالقبطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27شكل 
 المعبد الشمالي بمدينة كرانيس من العصر البطلمي،

 صاالت تنتهي بقدس األقداس  وهو مكون من ثالث
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 28شكل 

 إلى المعبد الجنوبي بمدينة كرانيس والذي يتعامد على قدس القداس المؤدي المدخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 29شكل 

المتحف المصري بالقاهرة بحالي ا  وجد، يتمثال المعبود سوبك  
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 قصة بناء األهرامات املصرية 
 بني احلقيقة واألباطيل 

 ر علي أ. د/ ناجح عم 
لقد تضاربت األقاويل بين عامة المجتمع المصري وربما بعض مثقفيه حول قصة      

طبقات المجتمع المصري،  بناء األهرامات المصرية لعدم نشر ثقافة الوعي األثري بين 
للتحول العالمي لثورة االتصاالت وأصبح العالم كما لو أنه قرية صغيرة تستطيع  اً  ر ونظ

فأصبح  الحديثة  ي العالم من خالل وسائل التكنولوجياأن تتواصل مع أي شخص ف
الغزو الفكري والثقافي يلعب دوره بين جنبات المجتمع المصري فقد الحظنا البعض يذكر  

والبعض اآلخر يذكر أنها قد شيدت بواسطة قوم   ، هودأن األهرامات المصرية شيدها الي 
كب أخرى، وفريق رابع يذكر  وثالث يذكر أنها ش يدت عن طريق قوم هبطوا من كوا ،عاد

 أن األهرامات المصرية ب نيت بواسطة السحر. 
ضخم الذي  كثير من الناس لم يعلم الحقيقة األساسية وراء هذا البناء ال ال وهذا ألن  

ل العصور المصرية القديمة،  للملك المصري خال اً  ا أبدي ً  يكون قبرش يد بغرض أن 
القديم أن يشيد القبر الملكي بهذا الشكل   تساءل ما السبب الذي دفع المصري ن  ناولعل

 الهرمي؟  
هذا الشكل كان حلم يراود الملك المصري منذ مئات السنين قبل الوصول لتحقيقه ألن     

لي" الذي وقف عليه المعبود الخالق وأنشأ هذا الكون في وجهة نظره هو شكل "التل األز 
لذلك كانت  ،ل نشأة الكونحسب المذهب المادي لهليوبوليس )إيونو ـ عين شمس( حو 

هناك محاوالت عديدة تطورية للمقبرة الملكية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الوصول 
خالل عصر الدولة   لشكل التل األزلي )الشكل الهرمي( والذي تم تحقيقه بشكل كامل 

وبالتالي يتحقق للملك   ،القديمة في األسرة الرابعة عهد الملك سنفرو مؤسس هذه األسرة
 ن ي بعث في معية المعبود رع في العالم اآلخر. أ

يضاوية الشكل وذات عمق سطحي  كانت البداية األولى للمقبرة عبارة عن حفرة ب    
ر ما قبل التاريخ ضعيفة ولم يستطع ألن األدوات التي كان يمتلكها في عصو  ا ً  نظر
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وبعد   وكان يوضع موتاه بوضع القرفصاء )الوضع المنثني(، ، يق أكثر من ذلكتحق
دخول اإلنسان العصر الحجري الحديث وتحول اإلنسان من حياة التنقل إلى حياة  

وبدأ يرتبط باألرض فنشأت القرية التي كانت عبارة عن   ،االستقرار فقد عرف الزراعة
طبقة من طمي  عة من المنازل المبنية على شكل األكواخ من الخوص المغلف ب مجمو 

ثم تعددت القرى وازداد عدد السكان نتيجة  ،رى فرعيةنهر النيل ولها شوارع رئيسية وأخ
االستقرار الذي تمتع به فأخذت الحياة في التطور فقد عاش اإلنسان المصري القديم 

الستقرار واألمن الذي حباه اهلل به فقد كانت على جوانب ضفتي نهر النيل يتمتع با
 .دفاعية طبيعية  ا  الغربية تشكل خطوط الصحراء الشرقية و 

ونتيجة لهذا األمن واالستقرار أخذ اإلنسان المصري القديم في تطور حضاري سريع      
وعرف معدن النحاس   ،عما عساه من حضارات مجاورة له في الوطن العربي القديم

في التطور   اً  في حياته اليومية مما ساعد أيض أدوات تفي بالغرضوأخذ يشكل منه 
ر أو  لدفن البيضاوية تدعم بغصون األشجا المعماري للمقبرة فكانت بعض جدران حجرة ا

والسقف مغطى بفروع األشجار ثم تطورت بعد ذلك   ا ً  الحصير وتغطى بالطين أحيان
وكان سطح   ، حجراتوأصبحت تشيد باستخدام الطوب اللبن وتضم مجموعة من ال 

بالحصير   اً  ة، وكان المتوفى يلف جسده أحياناألرض يحدد ببعض الكتل الحجري 
منه أنه   اً  عض أدوات الحياة اليومية اعتقادبعض األواني الفخارية وب  ويضعون بجواره 

 مها في حياته الثانية بعد الموت. سوف يستخد
تطور المقابر الملكية أنه أخذ  ومن النماذل التي يمكن أن نعتبرها البداية األولى ل    

توحد  م في عصر األسرة صفر )األسرة التمهيدية( أو )عصر ال يتوسع في مقبرة الحاك
لحاكم خالل تلك الفترة  الحضاري والسياسي( قبل عصر بداية األسرات فأصبحت مقبرة ا 

وخير مثال كنموذل لمقبرة الحاكم خالل تلك الفترة هو مقبرة   ، اً  ا واتساعً  أكثر عمق 
في   100لمقبرة رقم الزعيم الذي نعتقد أنه الجد األكبر لألسرة صفر والمعروفة با

ق.م.  فكانت جدرانها عليها زخارف ورسومات   3300لحوالي  هيراكونبوليس والتي تؤرخ
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رائعة من صور لقوارب وحيوانات وحشية عديدة وصور لرجال يتعاركون فيما بينهم 
 م.      1899والتي تم كشفها بواسطة كويبل عام 

في كافة المجاالت مما أدى ظهور البدايات   اً  بدأت بعد ذلك الحياة تتطور سريعو     
ابة الهيروغليفية واإلشارات التعبيرية بشكل أوضح عن الفكر والمعتقد الديني  األولى للكت 

لديه وظهور أشكال لبعض المعبودات المصرية القديمة خالل عصر األسرة التمهيدية 
ها التطور المعماري الذي أدى في نهاية المطاف دخول البالد في العصور  وقد تزامن مع

يمثل )األسرتان والذي يطلق عليه العصر العتيق و التاريخية حيث عصر بداية األسرات 
 .األولى والثانية(

بدأت المعالم األولى لتطور المقابر الملكية منذ تلك الفترة فنالحظ أن ملوك العصر     
)محافظة الجيزة(،   وسقارة  )محافظة سوهال(قابرهم في كل من أبيدوسالعتيق شيدوا م 

قبرة الملكية في الجزء الذي يعلوا سطح األرض  ففي بداية األسرة األولى بدأت تأخذ الم 
شكل المصطبة بمفهومنا الحديث والتي تشبه البناء المستطيل الذي يتصدر بعض  

كن هذا البناء المستطيل للشكل المنازل في بعض القرى المصرية حتى يومنا هذا ول
 العلوي للمقبرة كانت جدرانه تتسع من أسفل وتضيق في الجزء العلوي منه.

وكان السطح الخارجي للبناء المستطيل يتضمن ما يطلق عليه الداخالت والخارجات      
ربما للتدرل الذي ربما بدأ يراوده في التطور المعماري للمقبرة الملكية   أما الجزء  

لي فكان الوصول إليه من خالل بئر من سطح األرض توصل إلى حجرة الدفن  السف 
وعة من الحجرات الصغيرة قد خصصت لحفظ  أسفل سطح األرض والتي تحيط بها مجم

القرابين واألثاث الجنائزي الذي اعتقد أنه سيستخدمه في العالم اآلخر، ولكن منذ عهد  
الدفن من خالل مدخل يؤدي إلى درل   الملك دن )األسرة األولى( أصبح الوصول لحجرة
 هابط  له سقف من الخشب يوصل لحجرة الدفن.

ة في الشكل المعماري للجزء العلوي للمقبرة الملكية بمثابة  كانت هذه الخطوة التطوري   
الخطوة األولى للوصول إلى الشكل الهرمي الكامل للمقبرة الملكية، وبما أن الشكل 

ي فهناك دافع من الفكر الديني يدفعه لهذا التطور وهو ما  الهرمي يمثل شكل التل األزل
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وكلما ارتفعت تنحدر للداخل، وهو نراه بشكل واضح من اتساع شكل المصطبة من أسفل 
 األمر الذي يمثل الخطوة األولى للوصول إلى الشكل الهرمي.

زوسر  وفي بداية األسرة الثالثة ظهرت ألول مرة المصطبة المتدرجة في عهد الملك     
تعددة  مؤسس هذه األسرة، وقد تبنى هذا التطور المهندس إمحتب صاحب المواهب الم

 .هنة هليوبوليس )إيونو ـ عين شمس(البارع وكبير ك فكان المهندس والطبيب
وقد عبرت التطورات المعمارية خالل عهد الملك زوسر عن نقلة حضارية في غاية      

حجار في تشييد مقبرة الملك زوسر بدال  من  األهمية وهي استخدام المهندس إمحتب األ
ر الديني والسياسي  الطوب اللبن الذي كان شائعا  من قبل، وعبرت عن تطور في الفك 

ومحاكاة العمارة النباتية مثل حزم نبات البردي وجذوع النخيل وضلف األبواب الخشبية 
 باستخدام األحجار. 

 ري للمصطبة املتدرجة للملك زوسر: الوصف األث 
اختار المهندس إمحتب منطقة سقارة كي يكون فيها القبر األبدي لسيده )وأطلق       

معبود سكر معبود الموتى عند قدماء المصريين في ذلك  عليها اسم سقارة نسبة لل
الوقت(، وقد شيدت المصطبة المتدرجة للملك زوسر على ست مراحل من خالل إضافات  

ون من ست مصاطب كل منها تعلو األخرى،  جانبية وليس كما يعتقد البعض أنها تتك
م  28عمقه حوالي  وقد بدأ العمل في الجزء السفلي الذي يتم الوصول إليه من خالل بئر

والذي يؤدي إلى حجرة الدفن ومجموعة من الممرات المنقورة في الصخر ثالثة منها  
انها مغطاة  تؤدي إلى مخازن األثاث الجنائزي والممر الرابع يوصل إلى أربع قاعات جدر 

بتكوينات من القاشاني األزرق الذي يأخذ شكل الحصير، وأحد هذه الجدران عليه نقش  
زوسر وهو يؤدي طقسة عيد )سد( وهو )احتفال يقوم به الملك بين حين يمثل الملك 

 وآخر بمبارزة أحد الثيران ليؤكد قوته وأنه مازال صالحا  لحكم مصر(.  
بنيانها فقد بدأت   لذي مرت به المصطبة المتدرجة فيأما بالنسبة للجزء العلوي وا   

صل طول كل ضلع من  كمصطبة مدرجة يصل ارتفاعها إلى حوالي أربعة أمتار وي 
 م. 63جوانبها األربع حوالي  
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وفي المرحلة الثانية زيد من جوانب المصطبة ثالثة أمتار بحيث ظلت تتخذ شكل      
الشرق لتأخذ المصطبة شكل المستطيل، أما  المربع ثم كانت اإلضافة الثالثة من ناحية 

أنه مصطبة مدرجة  في المرحلة الرابعة فكانت اإلضافات من كل جانب ليبدو المبني وك
م، وفي المرحلة الخامسة كانت هناك إضافات من ناحيتي 43يصل ارتفاعها إلى حوالي 

جانب  الشمال والغرب، وفي المرحلة السادسة واألخيرة كانت هناك إضافات من كل 
 م. 60ليصل ارتفاع المصطبة المدرجة إلى حوالي 

زية الخاصة  ئ موعة الجناوكان المهندس إمحتب قد شيد سور خارجي يحيط بالمج     
خالت وخارجات  ام وله د 277م وعرضه حوالي 575بالملك زوسر يصل طوله حوالي 

ل  ربما قصد بها غرض ديني باإلضافة إلى ثالثة عشرة بوابة وهمية ولكن المدخ 
الحقيقي لهذه المجموعة في الجزء الجنوبي الشرقي من السور المحيط بها، وتتكون 

ي تقع بداخل السور المحيط بها من: بهو المدخل، وفناء عيد  وعة المعمارية الت المجم
سد، وبيتا الشمال والجنوب، المنشأة الواقعة إلى الشمال من المصطبة المدرجة  

ر والمقبرة الجنوبية باإلضافة إلى المصطبة  وسرداب التمثال الخاص بالملك زوس 
 المدرجة التي يطلق عليها )الهرم المدرل(. 

سخم خت ابن زوسر مرت المقبرة الملكية في تطورها بالمرحلة   وفي عهد الملك      
الثالثة فقد شيد مقبرته الملكية إلى الجنوب الغربي من مجموعة أبيه بسقارة، وكانت  

صول إلى شكل الهرمي الكامل فقد تكونت مقبرته من سبع تمثل خطوة على الطريق للو 
 وسر.إضافات وهي تماثل إلى حد كبير مجموعة أبيه الملك ز 

وكانت المحاولة الرابعة للوصول للشكل الهرمي الكامل في منطقة زاوية العريان       
والتي تقع جنوب الجيزة وشمال أبوصير والتي تضم مصطبتين مدرجتين أحداهما تعرف 

سم )الهرم ذي الطبقات( وغير معروف اسم صاحبه والثانية تعرف باسم )الهرم  با
 . مصطبة الملك زوسر المدرجةها تشابه مع الناقص( للملك )نب ـ كا( وهي ب 
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وقد جرت محاوالت أخرى للوصول بالمقبرة الملكية إلى شكلها الهرمي الكامل في      
منطقة زاوية  في و  ،لفيومالشرقية ل على الحافةسيال منطقة  بعض المناطق األخرى مثل 

 .ل إدفو(والكولة )بالقرب من الكاب شما )جنوب المنيا(، األموات
ي عهد الملك حوني آخر ملوك األسرة الثالثة جرت محاولة تالية في منطقة ميدوم  وف    

)مركز الواسطى ـ محافظة بني سويف( جنوب منطقة دهشور وهي المقبرة الملكية  
قبل أن يتمكن من إكماله فقام والده سنفرو مؤسس األسرة  ي ي توف والذ للملك حوني

 الرابعة باستكماله. 
حوني في ميدوم مرحلة هامة من مراحل تطور المقبرة الملكية فقد  ويعتبر هرم الملك     

زيدت مساحة قاعدته على مساحة قاعدة مصطبة زوسر المدرجة، ووصلت درجاته إلى  
،  ووصل ارتفاعه إلى حوالي  حاليا   وى أربع درجاتثمانية درجات ولم يتبق منها س

بالحجر   خارجي لكساء ال ا الهرم تمثلت في ام، ومن مراحل التطور الهامة في هذ67
الجيري لتبدوا وكأنها هرم كامل وقد سقط هذا الكساء بمرور الزمن ولذلك أطلق عليه  

 )الهرم الناقص(. 
موعة هرمية تتكون من الهرم  هذا إلى جانب إضافة أخرى جديدة تضم أقدم مج   

تي سوف  معبد الوادي ويربط بينهما الطريق الصاعد تلك المجموعة الوالمعبد الجنائزي و 
 تصبح فيما بعد تمثل مكونات المجموعة الهرمية.

أما في منطقة دهشور والتي تقع إلى الجنوب من سقارة فقد شهدت خطوة تطورية       
الكامل تمثلت في الهرم المنحني أو المنكسر   هامة نحو الوصول إلى الشكل الهرمي

 الذي شيد في عهد الملك سنفرو مؤسس األسرة الرابعة. 
فقام فريق العمل بمحاولة من أجل الوصول للشكل الهرمي الكامل                     

أن   د، وقد بدأ العمل بزاوية تبين لهم بعلي( بعد التجارب الطويلة السابقة)التل األز 
لو أكملوا هذا العمل بنفس الزاوية سوف يصبح البناء شاهق  بالبناء أنهمارتفعوا 

األحجار وكذلك سقف الحجرات والممرات في داخل  االرتفاع ولم تتحمل القاعدة ثقل 
الهرم مما اضطر فريق العمل من تغيير زاوية البناء إلى درجة أقل وأكملوا البناء لذلك  
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م، وكان يتكون 100اعه حوالي وقد وصل ارتفيبدو الهرم وكأن به انكسار للداخل، 
، والهرم  عبد الواديئزي والطريق الصاعد ومالهرمية من الهرم والمعبد الجنا تهمجموع

نفسه له كساء من الحجر الجيري الجيد األبيض اللون، وقد احتفظ هذا الهرم بكثير من  
ية نحو الداخل من أحجار كسائه الخارجي لصعوبة قلع مثل هذه األحجار التي تميل بزاو 

 أماكنها. 
ويرتفع عن مستوى سطح    في الضلع الشمالييوجد أما عن مدخل هذا الهرم ف   
م، ومن المالحظ أن مداخل األهرامات جميعها كانت من الشمال ولم  11رض بحوالي األ

ذلك بأن المصري القديم اعتقد أن  اآلثار يشذ عن ذلك إال النادر جدا  وعلل علماء 
كن في القطب الشمالي من السماء لذلك جعل المدخل من الناحية الشمالية  األرواح تس

 االتحاد مع جسد صاحبها في العالم اآلخر. تمكن الروح من الدخول للهرم و ت كي 
ورغم هذا التطور إال أن المهندس المعماري لم ييأس من أجل الوصول بمقبرة       

كم إلى الشمال من الهرم  1عد حوالي سيده إلى الشكل الهرمي الكامل فاختار مكانا  يب 
لشمالي للملك  د البناء بزاوية دقيقة ليصبح الهرم اعالمنحني بمنطقة دهشور ووضع قوا

 سنفرو هو أول هرم كامل في تاريخ عمارة األهرام في مصر.
الهرم األحمر نسبة إلى لون أحجاره  اسم قد أطلق على هذا الهرم الشمالي  وكان      

ويبلغ   ألحمر وهي مقطوعة من محاجر الجبل األحمر بالعباسية، تميل إلى اللون ا 
 م. 99ارتفاعه حوالي  

فو ابن سنفرو فقد تولى عرش الملكية وكانت البالد بحالة  أما في عهد الملك خو      
اقتصادية قوية فأراد أن يشيد لنفسه مقبرة أبدية تليق بمكانته ومكانة القوة االقتصادية  

توليه سلطة الحكم فاختار مهندسه المعماري )حم ـ إيون(  التي عاشتها البالد عند
وقد استفاد من تجارب السابقين  هضبة الجيزة لتشييد المجموعة الهرمية الخاصة به 

بداع هندسي معماري لم يكن له مثيل من قبل وال من   ليصل بالهرم األكبر إلى ابتكار وا 
و آية من آيات الروعة في البناء  بعد ليصبح حقا  أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، فه 

تصميم ودقة الزوايا وضخامة وارتفاع البنيان وكثرة األحجار المستخدمة وروعة و 
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الممرات والحجرات الداخلية وكفاءة البنائين الذين كان يدفعهم واجب مقدس في تشييد 
ن هذا البناء فعمق العقيدة دفعتهم في أن يبدعوا من أجل ملكهم المقدس أمال  في أ

 يبعثوا معه في العالم اآلخر. 
بناء األهرامات   ولعلنا نتساءل عن كيفية بناء هذا الهرم العجيب؟ لدينا دالئل تؤكد أن    

أو البنايات الشاهقة االرتفاع كانت عن طريق مصاعد مدكوكة من الدبش وتمهيدها  
ثيران  ألن تكون صالحة لسحب الكتل الحجرية عليها من خالل زحافات خشبية تجرها ال

أو عدد ضخم من العمال وخير مثال لذلك بقايا مصعد ال يزال متواجد بهرم سخم ـ خت  
سقارة، وكذلك بقايا المنحدر الطيني على يمين الداخل للصرح األول ابن الملك زوسر ب 

 بمجمع معابد الكرنك باألقصر.  
لى  فدان ويصل ارتفاعه إ 13وكان هرم خوفو قد شيد على مساحة تبلغ حوالي     

ل الحجرية،  م بفعل عوامل التعرية، ويضم بضع ماليين من الكت 138م وأصبح اآلن 146
م على ثالث مراحل فالمرحلة األولى شملت الحجرة السفلية في  وقد تم بناء هذا الهر 

باطن الهضبة والمرحلة الثانية تضم الحجرة الثانية التي أطلق عليها خطأ حجرة الملكة  
يرة تضم الحجرة العليا والتي يوجد بها تابوت الملك، والمدخل من  والمرحلة الثالثة واألخ

ات دفن وممرين يعتبر الكبير منهما والذي  الناحية الشمالية، ويضم الهرم ثالث حجر 
 م آية من آيات فن العمارة. 47يبلغ طوله نحو 

مخربشات في هذا البناء الضخم سوى مخربشة كتبت أو ولم ي عثر على أي نقوش     
ف الضغط الخمسة التي  ريع بالهيروغليفية في الغرفة الثالثة من غرفات تخفي بخط س

ي دفن فيها الملك والذي يشير إلى العام السابع عشر من  تعلوا حجرة الدفن الرئيسية الت 
حكم الملك خوفو. وتضم المجموعة الهرمية للملك خوفو إلى جانب الهرم المعبد  

أو كا  د باإلضافة إلى هرم جانبي ربما للعبادة الجنائزي ومعبد الوادي والطريق الصاع
وسور يحيط بالمجموعة   وقرية العمال ب الجنائزية والمرفأ والمراك )القرين( الملك 

 الهرمية.  
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قد تحقق الغرض األساسي من بناء الهرم وهو الوصول لشكل التل األزلي  ف وبالتالي    
ويلة مر بها مهندسي العمارة  المرتبط بالعقيدة الشمسية والمعبود رع بعد محاوالت ط
زامنت مع التطور الحضاري  المصرية القديمة من خالل مراحل تطورية معمارية ت 

 ووصل إلى أقصى تطور معماري رائع خالل عصر الملك خوفو.لمصري ا
ونقف عند هذا الحد عن قصة بناء األهرامات المصرية فقد وضحت لنا الرؤية جليا        

لها أي صلة بالسحر وليس لها صلة بقوم عاد كما يقول  بأن بناء األهرامات ليس
امات المصرية جاء من خالل المغرضون وليس لها صلة تماما  باليهود فبناء األهر 

مراحل تطورية معمارية بدافع ديني يدفعه إلى هذا التطور كي يصل بالشكل العلوي  
ية المعبود رع في للمقبرة مشابه لشكل التل األزلي طمعا  في أن يبعث الملك في مع 

العالم اآلخر وقد تحقق له هذا الغرض في عهد الملك سنفرو الذي شيد أقدم شكل 
في الحضارة المصرية القديمة ثم جاء ابنه ليصل بالبناء إلى اإلبداع   هرمي كامل 

 الهندسي الذي ال مثيل له ليكون هرمه أحد عجائب الدنيا السبع.  
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 لعصور ما قبل التاريخنات آدمية ترجع حفر بيضاوية لدف  1شكل  

 

 
 
 
 
 
 
 

 المتوفى بوضع القرفصاء 2شكل 
 
 
 
 
 
 

 3شكل 

دران من مقبرة الزعيمرسومات على ج  
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 4شكل 

 مقبرة الملكة )مريت ـ نيت( ـ األسرة األولى ـ تأخذ شكل المصطبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5شكل 

ـ عصر قبيل األسرات ت لألثاث الجنائزيمقبرة تأخذ شكل المصطبة وبها عدد من الحجرا  
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6شكل   

كل الهرمي الكاملمراحل تطور المقبرة الملكية من المصطبة حتى الش  

 

 

 

 

 

 

 

7شكل   

للملك زوسر ـ األسرة الثالثة ـ منطقة سقارة  )الهرم المدرل(  درجةت المصطبة الم  
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8شكل   
 هرم حوني المدرل في ميدوم ـ بني سويف

 

 

 

 

9شكل   
 الهرم الجنوبي المنحني للملك سنفرو ـ دهشور 

 

 
 
 
 
 10شكل 
 مل في مصر ـ الملك سنفرو ـ دهشورالهرم الشمالي ـ أقدم هرم بشكل كا
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 11شكل 

 هرم خوفو بالجيزة ـ أحد عجائب الدنيا السبع
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 التعليم يف مصر القدية 

 د/ ناجح عمر علي أ.

 القدية:   مصر   مراحل التعليم يف 
 لقد مر التعليم في مصر القديمة بثالثة مراحل كما يلي:     

 :(سنوات  10: 4)من ( : )مرحلة التعلماملرحلة األوىل -أ
أما أبناء  ،كان أبناء الطبقة العليا يتعلمون على أيدي الكهنةفي هذه المرحلة    

الخبرة والتمرينات  العامة فقد كانوا يتلقون معارفهم على أيدي آبائهم وذلك عن طريق 
 المناسبة. 

 : ( 15 – 10من )   : )مرحلة النسخ( املرحلة الثانية  -ب 
نسخ بعض الكتب المعروفة ليتمكن يقوم ب على الصبي أن يجب  وفي المرحلة الثاني     

بتعليم أوالدهم   كان المصريون القدماء يهتمون جيدا  ، و سلوب الكتابةمن اقتباس أ
 . وكانت تستخدم العصي للتقويم

 ) مرحلة التعليم العايل(: الثة  ـ ة الث ـ املرحل   -ج
  ا لة التعليم الديني وكان مقرهسمى مرحت  في مصر القديمة كانت  مرحلة التعليم العالي    

-Prبها أماكن مخصصة لطلبة التعليم العالي أطلق عليها         المعابد فقد كان 

anx   ومن أشهر الجامعات   ،رلك العص ذبمثابة جامعات )بر ـ عنخ( بمعنى بيت الحياة
وكان يدرس بها علوم عديدة  )هليوبوليس( عين شمس مجمع معابد رع ب جامعة إيونو ب 

وقد التحق بهذه الجامعة  وعلوم الفلك وغيرها من العلوم، الرياضيات والفيزياء مثل 
 .وفيثاغورث وغيرهم المشهورين مثل أرسطو وأفالطوناليونان علماء  يد من  العد
الفراعنة بالتعليم والرقى والتقدم حتى وصلوا إلى معلومات   مدى اهتماموهكذا نرى     

 التوصل إليها أو كشف أسرارها. ومعارف حتى وقتنا الحاضر لم نستطع



 الفيومجامعة  –اآلثار كلية 

- 46 

- 

  

 

مع أواخر عصر الدولة  بيت الحياة " برـ عنخ" صر بداية ظهور رفت في مً  عوقد     
 القديمة وخالل عصر الدولة الوسطى وما تالها من عصور. 

مناهج دراسية محددة يختار الدارسين فيها نوع التعليم حيث ظهرت   كانت هناكو     
وم المختلفة كالهندسة والطب والتحنيط  والرياضيات  بعض المدارس المتخصصة في العل 

فكان يشمل مناهج عامة   بكل فروعها من حساب وجبر وهندسة إلى جانب التعليم العام
ا من خط وهجاء وقواعد وآداب وكذلك التاريخ  لدراسة اللغة المصرية وآدابها وعلومه 

 . واهر الكونية والبيئية والزراعيةدئ الظوالجغرافيا ومبا
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 1شكل 
 التالميذ وهم يتعلمون الكتابة في حضور أستاذهم

وحساب   تكون الدراسة معظمها لغةفأما المدارس الملحقة باإلدارات الخاصة بالدولة    
 تجارية واإلدارية. وتعليم الشئون ال

المدارس التي تكون ملحقة بالجيش فمعظم المناهج إلى جانب التعليم العام  ولكن      
م عسكرية يتخللها التدريبات العسكرية التطبيقية وتعليم فنون القتال واستعمال علو 
 .  سلحة وغيرها من العلوم العسكريةاأل
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 : املـــكتبــات 

والتي س جلت فيها العديد من فروع المعرفة كل  ارستوجد في كل المدالمكتبات كانت    
سين يطلع عليها من  حسب اختصاصه على أوراق البردي لتكون كتب ومراجع للدار 

 يحتاجها. 

" أي )بيت المخطوطات أو دار الكتب( يقوم على   pr-n-sSw" أ طلق عليها وقد      
لحامية لهذه  ا  سشات  لربةت اكان ، و إلداريين واألمناء وحملة األختامإدارتها العديد من ا

 .  المكتبات

م يف مصر القدية: 
ّ
 املعل

بألقاب كثيرة كان من أكثرها شهرة لقب         "   أما المعلم فقد ع رف في دور العلم     
spAw"  )وكان ين ظر إليه من  أو الهادي أو المرشد أو المعلم(أي )النجم )سباو ،

 االحترام حتى وصل إلى درجة القداسة.  التالميذ والمجتمع بدرجة كبيرة جدا  من

ذلك ما جاء في   من، و لتعليمون يستحثون تالميذهم على اإلقبال على اعلمكان الم و     
"أفرغ قلبك للعلم وأحبه كما حتب أمك، فل شيء يف العامل  إحدى البرديات: 

"ليس مثة وظيفة إال هلا من يسيطر  وتقول بردية أخرى:  ، يعدل العلم يف قيمته" 
وكتب أحد المولعين بمطالعة   ،فسه" يها، لكن العلم وحده هو الذي حيكم نعل 

ال يف توجيه القلب إىل الكتب يف النهار  "إن السعادة ال تكن إالكتب يقول: 
 والقراءة يف الليل".  

 وقــد وصــلت إلينــا لفــائف بــردي مــن عهــد الدولــة الحديثــة وقــد جــاء فــي إحــداها:              
، قبتك. اقرأ بفمك الكتاب الذي بيدكتمني، وإال ساءت عا"ال تضع وقتك يف ال
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األخيرة من أقدم ما عــرف مــن  ولعل هذه العبارة، وخذ النصيحة ممن هو أعلم منك"
 الحكم في أية لغة من اللغات.

"لقد ضربت ظهري، فوصل تعليمك إىل  مدرس سابق يقول:  وكتب تلميذ إلى    
إحدى   لم يفلح على الدوام ما جاء في   ومما يدل على أن التدريب بالضرب ، أذني" 

تب بقدر ما يحبون البرديات التي يأسف فيها مدرس ألن تالميذه السابقين ال يحبون الك
 الخمر.  

 وسائل التعليم:

كان التالمـيذ يستخدمـون ألـواح األردواز والخشبية للكتابة بالبوص أو األحجار     
ي  لم بتصحيح األخطاء ليتعلمها التلميذ الذ) طباشير( أو على أوراق البردي ويقوم المع

  ال سن اليتالشى بمزل وكانوا يصنعون حبرا أسود ال ، غالبا  ما يكتب بالمداد األسود
. أما القلم فكان قطعة بسيطة من الغاب  الخشب النباتي بالماء على لوحة من  الصمغو 

الحديثة الطراز كان المصريون يكتبون  يعالج طرفها ليكون كقلم الرسام. وبهذه األدوات
 .أقدم اآلداب

  املراكز الثقافية:

وخاصة عواصم مصــر التــي  كانت هناك مراكز ثقافية تعليمية كبيرة في المدن الكبيرة    
فــي حيــاة المصــريين ســواء السياســية مثــل منــف واألقصــر أو الدينيــة  كبيرالدور اللعبت 

ز مــن هــذه المراكــز طابعــه ومنهجــه الخــاص كــان لكــل مركــ ، و مس وأبيــدوسمثل عــين شــ 
 شتهر بها إلى جانب العلوم األخرى.ي واء من الناحية العقائدية حيث له فلسفة معينة س

 دوافع التعليم عند املصري القديم: 

 ثالثة دوافع هي: ويمكن إجمالها في افع للتعليم عند المصري القديمناك دو كانت ه     

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8
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 حاكمة.ـ  االنخراط في سلك الهيئة ال1

 نصيب من العلم الديني. اكتسابة المطالب الدينية و ـ خدم2

  ن.تقديرا  للعلم و كرامة المتعلمي ـ 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2شكل 
 تمثال الكاتب المصري القديم
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 3شكل 

 ز الكاتب في الكتابة الهيروغليفيةمر 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4شكل   
 أدوات الكتابة عند المصري القديم 

 شنطة ـ مقلمة(  )محبرة ـ
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 اللغة املصرية القدية 
 د/ حممد أمحد السيد 

 أوالً: حجر رشيد ومعرفة اللغة املصرية القدية: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1شكل 
 حجر رشيد

لم اإلنجليــزي االهيروغليفــي علــى يــد العــ لهامة في مجال الخــط جاءت أولى الخطوات ا   
م وافتـــرض أن 1814م تومـــاس يـــونج الـــذي حصـــل علـــى نســـخة مـــن حجـــر رشـــيد عـــا

الخراطيش تحتوي على أسماء ملكية واعتمد على نصوص أخرى مشابهة كالمسلة التــي 
ا باليونانية وآخر بالهي 1815ثر عليها في فيلة عام ً  ع  روغليفية.م والتي تضمنت نصًّ
 

 
 
 
 

 

 2شكل 
 توماس يونج
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يرجــع للعــالم  ورغم كل الجهود السابقة في فك رموز حجر رشيد إال أن الفضل األكبــر   
 (.م1832-1790الفرنسي "جان فرانسوا شامبليون" )

 

 

 
 
 
 
 

 3شكل 
 فرانسوا شامبليون

 كيف متكن شامبليون من فك رموز اخلط اهلريوغليفى؟ 
القديمة من خالل مقارنة العالمات   رموز اللغة المصرية تمكن شامبليون من فك   
  ي ى باألبجدية الهيروغليفية كما فميس تكوين ما يدة فى أسماء األعالم وبذلك بدأ فالوار 

 :يالمثال التال 

 
 
 
 
 
 
 
 4شكل 

 مكونات كلمتي بطلميوس وكليوباترا من على حجر رشيد
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 ثانيًا: خطوط اللغة املصرية القدية:    

اللغة المصرية القديمة بأربعة خطوط وهي الهيروغليفية والهيراطيقية  تبت ك      
 ا يلي:والديموطيقية والقبطية وذلك كم 

 ـ اخلط اهلريوغليفي: 1

الهيروغليفية هي صور استخدمت كعالمات في الكتابة يمثل كثير منها أشكال     
 لكائنات حية أو أدوات أو أجزاء من هذه العناصر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Hieros  - Glophosلقــد اشــتقت كلمــة هيروغليفــى مــن الكلمتــين اليونــانيتينو    
وكانت  ،تكتب على جدران المعابد والمقابروذلك ألنها كانت تعنى الكتابة المقدسة  يوالت 

 الثابتة وهى تعتبر أقدم الخطوط المصرية القديمة.اآلثار أيضا تكتب على التماثيل و 
خط األفقــي أو الخــط الرأســي وت كتــب ديم يقوم بكتابتها إما بالوكان الكاتب المصري الق   

لــى اليمــين ونعــرف اتجــاه الكتابــة مــن مــن اليمــين إلــى اليســار أو العكــس مــن اليســار إ
 مقدمة أو واجهة العالمات المكتوبة.
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 6شكل 
 خط هيروغليفي رأسي ي قرأ من اليسار إلى اليمين

 
 ـ اخلط اهلرياطيقى: 2

ــاة  الخــطهــذا     هــو تبســيط للخــط الهيروغليفــى حيــث أنــه عنــدما كثــرت متطلبــات الحي
هـــر الخـــط يرغليفـــى فـــى كـــل مجـــاالت الحيـــاة ظوأصـــبح مـــن العســـير الكتابـــة بـــالخط اله 

 ب بقلم البوص والحبر.ت الهيراطيقى والذى كان يك
 
 
 
 
 
 
 

 7شكل 
 اليسار مقارنة ما بين الخط الهيروغليفي على اليمين والخط الهيراطيقي على

 
وجاءت التسمية "هيراطيقي" من كلمة يونانية بمعنى كاهن؛ حيث كانت تستخدم فقط     

 .وص الدينيةفي كتابة النص
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وكانت الهيراطيقية تدون بفرشاة من البوص )الغاب( والحبر، ودائمــا مــن اليمــين إلــى    
قافات  أو اليســـار؛ علـــى أوراق البـــردي والجلـــد واأللـــواح الخشـــبية واألوســـتراكا )وهـــي شـــ 

الخطاب إلى المــوتى مــن كالكتان: تكتب على قماش فخار(، وكذلك صغيرة من الِكسارات 
لقديمــة، وشــارات التعريــف للموميــاوات، كتلــك التــي علــى تــابوت رمســيس الدولــة اعصــر 
  .الثاني

 ـ اخلط الديوطيقى:3
 ً  راتصـــااخ التـــي طورهـــا قـــدماء المصـــريين الديموطيقيـــة أكثـــر أنـــواع الكتابـــةكانـــت     

، واتصاال وقد أصبحت الديموطيقية كتابة االستخدام اليومي، بداية من منتصف القرن  ً 
  .الميالدي خامستى القرن الميالد؛ وحالثامن قبل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8شكل 

 الخط الديموطيقي

 
" بمعنى  Demotikosويأتي مصطلح "ديموطيقي" من الكلمة اليونانية "ديموطيقوس     

  ق.م حتى  8الخط منذ القرن  ا أى خط المعامالت اليومية وظهر هذ"ناس أو شعبي". 
 القرن الخامس الميالدي.

اإلدارية   ً  لخط نتيجة لتعدد األنشطة وكثرة المعامالت وخصوصاوجاء ظهور هذا ا  
وقدسجلت نصوص هذا الخط على  ويمكن مقارنته بالخط الرقعة بالنسبة للغة العربية، 
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وكذلك على كسرات األحجار الجيرية وعلى الجلد   اوراق البردى وكسرات الفخار
 ت الخشبية.والبطاقا

 
 ـ اخلط القبطى: 4

شــتقة مــن الكلمــة يــرة مــن مراحــل اللغــة المصــرية وهــذه الكلمــة مهــو المرحلــة األخ   
 والتى تعنى مصرى.  ياليونانية أيجوبت 

ود أمــا عــن الســبب الــذى جعــل المصــرى القــديم يســتخدم هــذا الخــط فلعلــه بســبب وجــ   
تعامــل بــين اليونــانين الغــزاة فــى مصــر ممــا أدى الــى بحــث المصــرى عــن لغــة ليســهل ال

أصــوات اللغــة المصـــرية  جديــة اليونانيــة لتعبــر عــنب ختــار األالمصــريين واليونــانيين فإ
    عالمات مأخوذة من الديموطيقية.القديمة وأضاف عليها سبع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9شكل 
 الخط القبطي 

 صرية القدية:مسميات اللغة امل

 لى لغتهم بالعديد من المسميات من بينها:إنصوصهم  يشار المصريون فأ
 فم مصر  -2                          لسان مصر          -1
 كالم مصر  -4                        هل مصر     أكالم  -3
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 الكالم المقدس  -6                      كالم اإلله             -5

 

ــراع الكتابــة فــ وقــ     ــى المعبــود تحــوت رب الإاألصــل  يد نســب المصــريون اخت حكمــة ل
وكــان  ،بومنجــل أو طــائر أهيئــة قــرد  ييصــور فــ  كــان يوالــذ ،وصاحب الكلمات المقدســة

ــز عبادتــه الرئيســ  لــى المعبــودة إوكــذلك  ،افظــة المنيــامدينــة األشــمونين بمح يفــ  يمرك
 .سشات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10شكل 
 

 ين والمعبود تحوت على اليسارات على اليمالمعبودة سش
 

 سبب  االنتقال من خط إىل آخر:

 ،طار قواعــد خطيــةإ ييكتب ف يوالذ ،الكاملة للعالمات ليفى هو الصورةالخط الهيروغ   
 ،اســتخدام اآلالت الحــادة كاألزاميــل الخط المنقــوش وفــى  يلى خبراء فإوهو بذلك يحتال 

غلــب األحــوال أ ينه فــ أوالبد  ،حالة حدوث خطأ يف ثن يحدأن نتصور ماذا يمكن أولنا 
 الوقت والجهد والمال. كان الحجر يستبدل بحجر آخر ليبدأ الكاتب من جديد ويضيع
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ى مع حركة المعامالت  ن يتماشأن ذلك الخط ال يمكن أ القديم  يدرك المصر أومن هنا   
الهيروغليفية   منط بسأخط  يزدياد ومن هنا بدأ التفكير ف الا ي بدأت ف ياليومية الت 

فبدأت عملية   ،حالة وقوع خطأ ي جراء التعديالت عليها بسهولة فإومادة كتابة يمكن 
 .ط الخط الهيروغليفى واختصاره ليظهر الخط الهيراطيقىتبسي 
شقافات الفخارية  فقد تم استخدام ال  وغلو ثمنه يلتكلفة الباهظة ألوراق البردل  ونظرا      

عقود البيع والشراء بين يجارات و إلت وصكوك ايصاالإلاكتابات  يوكذلك الحجرية ف
 على علية القوم.  قاصرا   يصبح البرد أالعامة و 

 

 يات اهلريوغليفية: أجبد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11شكل 
 أبجديات الهيروغليفية

 

 التحنيط عند املصريني القدماء 
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 د/ أمحد خلف اهلل سفينة أ.م. 

ســرارهم الخاصــة أمــن  ً  القــدماء وكانــت ســرا التحنيط هو عمليه بــرع فيهــا المصــريون   
 .عيش ثانيه إلى األبدبهم وبهذه العملية استطاعوا حفظ الجثة سليمة لتحل بها الروح وت 

 
 
 
 
 

 
 1شكل 

 أنوبيس يعالج جسد المتوفى
 
 : بداية معرفه املصريني القدماء للتحنيط

م ا قبل التــاريخ ألنهــ التحنيط في عصور م ةه فكر المصريين القدماء إلى معرفلم يتج   
ولكــن  ،أجســاد موتــاهمبتجفيــف  ةن رمــال الصــحراء الجافــة كانــت كفيلــ كــانوا يعتقــدون أ

كانــت آلخرة وعقيــدة البعــث والخلــود ا تطورت أفكارهم الدينية وتصوراتهم عن عالم اعندم
وذلك في بداية  محاوالتهم للتوصل إلى حفظ أجساد موتاهم أطول فتره ممكنه يف البداية
، وقــد اســتمرت رغبه مــنهم فــي تأكيــد الحصــول علــى البعــث والوصــول إليــه رة الثالثةاألس

 صر.إلى ما بعد دخول المسيحية م
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  :مكان عمليه التحنيط
بالقرب من منطقه المقابر وذلك  كانت عمليه التحنيط تجرى على الضفة الغربية للنيل    
علــى مقربــه يقــام اء مؤقــت ، وهــي بنــ اسم )خيمــة المعبــود(خيمة متنقلة يطلق عليها  يف

 .من الجبانة
  :طرق التحنيط

ســتخدمون ثالثــة طــرق للتحنــيط ن المصــريين القــدماء كــانوا ي أدوت وقد ذكــر لنــا هيــرو   
 : وهى

  :الطريقة األوىل
وكانت باهظة الثمن وتمارس على جثــث الملــوك وكبــار رجــال الدولــة واألغنيــاء وكانــت   

 ي:لثماني مراحل وه ً  تتم طبقا
 :تخراج املخ من الرأساس  -1
يختــرق قاعــدة الجمجمــة  ً  ذ كــانوا يــدخلون فيــه خطافــاإاألنف  ةوذلك عن طريق فتح   

تفــرف فــي النهايــة مــن  ةســائل ةويهرس المخ حتى يتحــول إلــى مــاد ،ثم ينفذ إلى تجويفها
 .الطريق نفسه

 
 
 
 
 
 2شكل 

 :شق البطن  -2
وقــد  ،فــي الجانــب األيســر ةل فتحــ وحــادة مــن خــال ةرقيقــ  من حجــر الظــرانشفره ب وذلك   

ون بهــــذه المهمــــة اســــم أطلــــق المؤرخــــون اليونــــانيون علــــى األشــــخاص الــــذين يقوـمـــ 
 .الباراشيست
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 :استخراج األحشاء  -3
نهــا األحشــاء الــبطن ليخــرل م ةفتحــ  يأتي دور المحــنط والــذي يــدخل يــده فــ بعد ذلك يــ    

وكــانوا ، المتــوفى ةاء محاكمــ ه ســيلعب دورا رئيســيا أثنــ نــ أفيمــا عــدا القلــب علــى اعتبــار 
بالكتــان المشــبع يحشــونهما و كــانوا أ يتركون تجويــف الــبطن والتجويــف الصــدري فــارغين

 .و بالقارأو بالصمغ أبالمواد العطرية 
 
 
 
 

 3شكل 
 :معاجلة األحشاء ووضعها داخل األواني الكانوبية -4
خاصــة  ةأوعيــ  يوتحفــظ فــ  لعطرية ثم تلــف بالضــماداتثم تمأل األمعاء بالمر والمواد ا   

ن القلــب والكليتــين كــا وكان المحنط عندما يستخرل األحشاء عــدا ،تسمى أواني األحشاء
بدايــة الدولــة  يكانــت فــ ة أوانــي مــن المرمــر عليهــا أغطيــ  ةيضــع هــذه األحشــاء فــي أربعــ 

تمثــل  ةرؤوس آدميــ  ةالدولــة الوســطى علــى هيئــ  ببسيطة ثم صنعت أغطيتها فــ  ةالقديم
 .ية تمثل رؤوس أوالد حورس األربعةالدولة الحديثة أصبحت هذه األغط أصحابها، وفى

 
 
 
 
 

 4شكل 
 واني كانوبيةأ

 سد فتحة البطن:  -5
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ســها سد بالمواد نفً  كما كانت ت، و الصمغأالبطن بالشمع المذاب  ةسد فتحً  كانت ت  
أخــرى  ةطوا األسرة الحادية والعشــرين خطــو وقد أضاف محن ، فتحات األنف والفم والعينين

تقلصــات األعضــاء حــين إجــراء عمليــه  ةفــن التحنــيط أول تقدمــه وهــى معالجــ  حيــث بلــغ
 .التحنيط

 :التجفيف -6
ــك   ــد ذل ــف وهــى أهــم خطــو  بع ــدأ عمليــه التجفي  لضــمان صــيانة الجســد وكمــا روى ةتب

ذلك الغرض ملح النطرون وهو ملح طبيعي وكــانوا  يهيرودوت بأنهم كانوا يستخدمون ف
 .سم للتخلص من الدهون والرطوبة العالقة بهيدفنون فيه الج

 
 
 
 
 

 5شكل 
 :التنظيف والتكفني -7
مــن النطــرون وغســله وذلــك بمحلــول الملــح نفســه وبــالزيوت  درفــع الجســ عد ذلــك يــتم ب   

مــاده إلتمــام  13أما األصابع فكــانوا يصــبغونها بالحنــاء وقــد اســتخدموا حــوالي  ،العطرية
  .عمليه التحنيط

عديدة مغموسة  ةوالتطهير والتضميد بشرائط كتاني  التنظيف والغسل  ةعملي وأخيرا تتم  ـ8
ضاء الداخلية كانت مكان الجرح الذي قام به الباراشيست الستخرال األعما ، أالصمغ يف

البشــرية عــين شــكل النقشت عليها  ةمن الذهب على شكل ورق ةسميك ةتوضع فوقه لوح
القلــب  تــيم توضــع التمــائم والســيما تميمح، ثــ شــفاء الجــرو كانــت ل)وجات( ألن خاصيتها 

 .والجعران
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 6شكل 
األعضــاء بلفــائف مــن الكتــان ثــم يوضــع  ةجســد المحــنط بأكملــه وبقيــ لــك يلــف البعــد ذ   

مـــن القمـــاش ومـــن خلـــيط المرمـــر  ً  القنـــاع علـــى الوجـــه، وكـــان ذلـــك القنـــاع مصـــنوعا
ع الملــوك فكــان يصــنع مــن الناس، أما قنــا ةوالجير هذا بالنسبة لمومياء عام المسحوق 

 .مونالذهب الخالص المرصع باألحجار الكريمة مثل قناع توت عنخ أ
 
 
 
 
 
 
 

 7شكل 
واألســاور والخــواتم وذلــك بعــد تغطى المومياء بالحلي والعقود والقالئد والتمــائم  ً  وأخيرا  

 .االسم عليها واأللقاب وبعض الفقرات من النصوص الدينية من كتاب الموتى ةكتاب 
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  :الطريقة الثانية

 . وكان يستخدم فيها زيت أخشاب األرز ثم يعالج بالنطرون  
  :يقة الثالثةالطر

تنظيــف األحشــاء  يس على مومياوات الفقراء وتــتلخص فــ مار ً  وهى أرخصها وكانت ت  
 .البشرية ثم بعد ذلك يعالج الجسم بالنطرون
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 علوم الفلك يف مصر القدية 

                                  عبد الفتاح وزيري  د. أين  أ.   

لى  والخلود بعد حياة مؤقتة وموت مؤقت ي عد  أكبر دليل عإن إيمان المصري بالبعث      
ثم  الذي الحظ أن الشمس تشرق ثم تغيبفهو  ،شغف اإلنسان المصري بالمالحظة 

النيل يفيض ثم   من جديد؛ وأنثم يضيء  من جديد؛ وأن القمر يسطع ثم يأفل تشرق 
 .ن جديد؛ وأن النبات ينمو ثم يحصد ثم ينمو من جديدثم يفيض م نحسري 

وي الحظ أن المصري القديم وهو مشغول بدنياه وأخراه قد أخذ يتأمل في بعض       
الظواهر الفلكية التي يعايشها، كتعاقب الليل والنهار، وحركة الشمس في السماء في  

  سطوع القمر بشكل متغير، باإلضافة إلى لليل الذي يضيئه وقت النهار، واختفائها في ا 
قوية   بين شمس ساطعة يش الظروف المناخية المتغيرةا عاكم ، وأفول بعِض النجوم

ليبحث في فترة عن مأوى يقيه من   ترك ذلك تأثيره الواضح على حياتهف وبرد قارص 
وما إن   ، حث عن شمس ساطعة تمنحه بعض الدفءوهج الشمس، وفى فترة أخرى يب 

  عام وسعى لتحديد موعد بداية كل  عرف المصري الزراعة حتى ارتبط بقدوم الفيضان
   ومن ثَّم تحديد الدورة الزراعية.

هكذا كان الواقع يعكس لنا حقيقة أن المصري القديم كان يمتاز عن باقي أمم العالم  و    
ه عن الفلسفة  القديم بقوة مالحظته، وميله إلى األشياء العملية والعلمية، وبعد

ي علوم  ونظرياتها إال في اإلطار الديني في األغلب، كما نرى ذلك في بحوثه ف
ولما كانت النجوم تتألق في سماء مصر   ،االرياضيات، والطب، والهندسة، وغيره

جهت إليها منذ العصور  فإن أنظار سكان وادي النيل البد وأن تكون قد ات  الصافية 
م يقدموا لها فروض العبادة بوصفها آلهة  كما كان الحال  ومع أن المصريين ل ،الم بكرة

ة، فصار نجم  ن إال أنهم ربطوا البعض منها بأرباب معي في بالد "بابل" و"آشور"، 
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جم "أوريون" "الش عَرى" مثال  )والم سمى "سوتيس"( ي عد روحا  للمعبودة إيزيس، وصار الن 
 . روحا  للمعبود أوزير

ن المصريون في عصول  إن لم يكن قبل ذلك بعصر   -ر الدولة الحديثة قد كوَّ
لوا من ناحية  أن يتعرفوا طريقتهم في السماوات  مبادَئ علم فلك حقيقي؛ فقد حاو  -طويل 

عة الحال  بعمل خرائط لألبرال أمالها عليهم الخيال؛ فأتت خرائط يقتصر تمثيلها بطبي 
ة بيَّنوا فيها مواقع  ومن جهة  أخرى اصطنعوا جداول غريب  ،على جزء صغير من السماء

 .بعض النجوم

ك هو تحديد الوقت، وقياس وراء ذل ولقد كان الغرض العملي الذي يهدفون إليه من    
وتزخر المصادر المصرية القديمة بالكثير من األدلة التي تبرز معرفة المصريين ، الزمن

ولقد لعبت ، العلم في الكثير من جوانب حياتهمبعلم الفلك، وقدرتهم على استخدام هذا 
 لية.   وفي حياتهم العم ورا  كبيرا  في معتقدات المصريينالشمس كجرم سماوي د

لك التي تنظر  ، وهي ت ةلقد كانت مصر القديمة قاعدة للعلوم الفلكي وعلى ذلك ف    
عتبارها تخص العبادة والمعبودات أكثر من كونها موضوعا  للدراسة  الألجرام السماوية ب 

العطاء طالما كانت الحكومة   ي واستمر الفلكي المصري القديم فح وقد نج ، العلمية
شتى المجاالت وأهمها   يحضارة المصرية القديمة بعلومها فال وصمدت ،المركزية قوية

حتى حين   نجز رغم كل التأثيراتً  وت يعط ً  وظلت ت ،علم الفلك وعلم الرياضيات
فقد أثرت فيهم  انثم من بعدهم الروم يونسقطت األسرات المصرية وجاء اليونان 

  .قديمال يفلك المصر وأرغمتهم على أن يدمجوا أساطيرهم بأساسيات علم ال 

العصرين اليوناني والروماني وظهر ما ي سمى بالزودياك   يوقد تطور علم الفلك ف    
Zodiac  والزودياك المناظر الفلكية يف ،Zodiac  ر  تم يهو دائرة البرول الفلكية الت

  طا  بالكواكب والمجموعات النجمية ، وكان م رتب ها السنويةبها الشمس خالل رحلت 
 .  طوريةباألشكال األس وم ختلطا  
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التوابيت وأسقف  وقد تمثلت هذه المناظر في العصرين اليوناني والروماني على     
أثرة   ، وقد كانت المناظر الفلكية إبان العصرين اليوناني والروماني م ت المقابر والمعابد

الفلك المصري   يم حيث اختلطت العناصر الجوهرية فالقدي  يبالفن المصر  تأثرا  شديدا  
  جمية والشمس والقمر والمجموعات النجمية والكواكب بما هو دخيل عليها كالعشائر الن 

 . في العصرين اليوناني والروماني

  ي سب بداية ظهورها للعصرين اليونان ً  الزودياك أو دائرة البرول التي نإن    
نت ترجع للحضارة المصرية القديمة، حيث إنها ت مثل حالة السماء وقت  كاي والرومان 

وتكون الشمس حينذاك داخل مجموعة   ،دت )نجم الشعرى اليمانية(شروق النجم سب 
السرطان، ولعل األشكال الرمزية التي تكتنفها ت عبر عن الفترة التي يغمر فيها النيل 

  .قالب الصيفي كى يخصب األرضن الوهذه الظاهرة تحدث دوريا  بعد ا ،أرض مصر 
الرومانية  و ق األبرال اليونانية مجموعة النجوم الموضحة فى مناط  وتجدر اإلشارة إلى أن

ومما سبق ، هي من إختراع المصري القديم وهو أول من عرفها ووضحها وسماها
كما أن تأسيس دائرة البرول   ،أن الفضل فى اختراع علم الفلك وعلم الرياضياتيتضح 

 .  نوالروما ونكية يرجع إلى المصريين القدماء ثم حاكاهم فيما بعد اليوناني الفل

يكن الزمن فى نظر المصرى القديم هو الزمن بمعناه المجرد والمتعارف عليه  ولم    
اآلن بأنه األعوام والشهور واأليام والساعات بل كان ينظر إلى تلك المنظومة الزمنية  

ائر الدينية الخاصة بالمعبودات المسيطرة على الكون  على أنها تعينه على إنجاز الشع
المعبودات أمال  فى ديمومة الكون والزمن مما يكفل   فكان لزاما  عليه أن ترضى عنه 

م فقد اعتبر كل لحظة  الحياة على األرض ويكفل البعث والنشور فى العالم اآلخر، ومن ثَّ 
ياء معينة تشكل فى النهاية لب  تمر من الزمن لها قدسيتها الخاصة حيث أنها ترمز ألش
لوقت أو بمعنى أصح تقسيم عقيدته وجوهر فكرة ولهذا فقد ارتبطت طريقة تقسيم ا

السنة إلى فصول وشهور وأيام بمعتقداته الدينية حيث أنه أرجع خلق الزمن إلى قوى 
ه  عظمى خفيه تتحكم فى الكون وت سي ره وفق نظام ثابت ال يتغير ومن ثم فكان لزاما  علي 
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أن يحافظ على أداء الشعائر والعبادات فى أوقاتها دون أن يرجئها وكذلك إقامة  
 . حتفاالت واألعياد فى أوقات ثابتة لها رمزيتها وأصولها المقدسةاال

ولقد جعل المصرى القديم الشمس والقمر فى مقدمة اهتماماته حيث أنهما يجسدان  
عبودات تتحكم فى الزمن فكان لكل  دورة الزمن واألبدية فى الكون وأعتقد أن هناك م
لساعات معبودا  خاصا  بها ي شرف جزئية من جزئيات الزمن مثل الشهور واأليام بل وا
 عليها وي نظمها حتى ال يحدث فيها خلل أو تأخير.  

وقد كان للزمن بداية هى وقت ظهور المعبود الخالق وخلق المخلوقات وهى ما      
"، وهى تمثل مرحلة انتقال من عالم الفوضى  sp-tpyيطلق عليها اسم "الزمن األول 

isft  إلى العالم المنظمmAatأن المصرى القديم قد جعل المياه األزلية  ، إالnwn  
التى ظهر منها المعبود الخالق فى بداية الزمن، خارل حدود الزمن حيث تعبر عن 

اد العالم المنظم  واعتبر المصرى القديم الزمن من أبع الزمن الالمحدود والالنهائى. 
كون حيث كانت ولهذا حاول جاهدا  أن يحافظ على ديمومة واستمرارية الزمن فى ال

هناك لحظات يمكن أن ينقطع من خاللها الزمن مثل النوم والموت الذى اعتبره المصرى  
القديم فجوه يمكن أن يظهر من خاللها القوى الغير منظمة فى الكون، لهذا ظل دائما   

ة ويحاول جاهدا  أن يقيم شعائره الدينية فى أوقاتها حفاظا  على مسيرة الزمن  ينشد األبدي 
الحظ المصرى القديم أن النجوم تشبه الشمس رغم أن أحجامها  وقد  لكون. فى ا

وألوانها وتركيباتها وتطوراتها قد تختلف اختالفا  كبيرا ، وتتجمع النجوم، على هيئة 
جمية )الديكانات( المستخدمة فى قياس الزمن  مجموعات عمالقة تسمى المجموعات الن 

وم شموسا  ضخمة متوهجة حيث ي عتقد أن ما نراه  ليال  عند المصرى القديم، وتعتبر النج
فى هيئة هذه النجوم هى مواقع نجوم بمعنى أن نجم معين مر من هذا الموقع فتبقى 

 مكان(.الضوء دليال  عن مرور هذا النجم الضخم الهائل من هذا الموقع )ال 

 :  يف مصر القدية   علم الفلك ماهية  
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لنجوم والكواكب واألجرام السماوية وهو يعد من  يتناول دراسة ا ي الفلك هو العلم الذ   
أقدم العلوم اإلنسانية ويختص بدراسة النجوم والكواكب عمليا  من خالل الرصد  

، وكان لعلم   بالمناظير وكذلك نظريا  من خالل علوم الرياضيات والعلوم الطبيعية
ألخرى حيث الرياضيات وعلم الفلك المصرى القديم عظيم األثر على علوم الحضارات ا

، ولعلم الفلك تأثيرا  كبيرا  على التقويم   بهذه العلوم ونهلوا منها الكثير ونتأثر البابلي 
.  ومعرفة مواعيد األعياد ومواقيت الزراعة وتحديد الفصول الثالثة على مر السنين

 الفلك إلي ثالثة أفرع مختلفة:ويقسم 

وتسجيل حركات  ويختص برصد :  Descriptive Astronomy الفلك الوصفي
األجرام السماوية واستخدام نتائج الرصاد في التنبؤ بمواقعها في اي وقت الحق،  

 ويشتمل أيضا  على تعيين أحجام وابعاد األجرام السماوية. 
ويختص بتطبيق قوانين علم :  Gravitational Astronomy الفلك التجاذبي

 تلها.الديناميكا على وصف حركات األجرام السماوية وتعيين ك
ويختص بتعيين طبيعة األجرام  :  Physical Astronomy الفلك الفيزيائي

 السماوية، حالتها الفيزيائية ودرجة حراراتها وتركيبها الكيميائي .

شر إلسحاق نيوتن، بينما نشأ الفرع  وندين بنشأة الفرع الثاني في القرن السابع ع    
الوصفي مع المحاوالت األولي لرصد   الثالث في القرن التاسع عشر، وجاءت نشأة الفلك

وتسير حركات األجرام السماوية السبعة )الشمس والقمر والكواكب الخمسة عطارد،  
 قديمة.الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، باإلضافة إلى النجوم الثابتة( في الحضارات ال 

تقدما  مماثال   وقد شهدت األسرة الثالثة تطورا  مذهال  فى العمارة كما شهدت تطورا  و      
فى الفلك وكان سبب ذلك هو ضرورة التنبؤ بموعد الفيضان السنوى للنيل وقد اخترع 
المصرى القديم آله لمراقبة النجوم )استرالب( لذا أصبح من الممكن وضع قائمة  

ياد واالحتفاالت وقد وظف المصرى القديم الفلك فى تقوية النقاط  صحيحه بأوقات األع
والعمارة طبقا  لألفكار الكونية ومعظم هذه العلوم ازدهرت فى عين  المحددة فى البناء
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شمس )هليوبوليس( مركز عبادة الشمس حيث كانت الشعائر الدينية مرتبطة بقياس  
ومما سبق يتضح أن مصر   سيارة. الزمن ودراسة السماء وحركة األجرام والكواكب ال

خضع لقوانين الطبيعة تلك التى  ً  حيث أن الفلك حينذاك أ ،كانت قاعدة للعلوم الفلكية
تنظر لألجرام السماوية باعتبارها تخص العبادة والمعبودات أكثر من كونها موضوعا   

يق  حتى يتمكن من االستمرار فى مزاولة هذه المهام الفلكية وتحق ،للدراسة العلمية
 . النجاح والتقدم المستمر وهذا ما نجح فيه الكهنة المصريون

  ، المصرى القديم فى العطاء طالما كانت الحكومة المركزية قويةواستمر الفلكى    
وصمدت الحضارة المصرية القديمة بعلومها فى شتى المجاالت وأهمها علم الفلك وعلم  

حتى حين سقطت األسرات   ،نجز رغم كل التأثيراتً  عطى وت ً  وظلت ت ،الرياضيات
وأرغمتهم على أن يدمجوا   المصرية وجاء اليونان ثم من بعدهم الرومان فقد أثرت فيهم

حتى أن بعض العلماء يشكك فى أن   أساطيرهم بأساسيات علم الفلك المصرى القديم.
  ، سب بداية ظهورها للعصرين اليونانى والرومانىً  الزودياك أو دائرة البرول التى ن 

لحضارة المصرية القديمة حيث أنها تمثل حالة السماء وقت شروق النجم سبدت ترجع ل
وتكون الشمس حينذاك داخل مجموعة السرطان واألشكال  ،عرى اليمانية()نجم الش

وهذه الظاهرة تحدث دوريا    ،الرمزية تعبر عن الفترة التى يغمر فيها النيل أرض مصر
احتفل بها المصرى القديم فى شتى  وقد . بعد االنقالب الصيفى كى يخصب األرض

ورها دائرة البرول الفلكية أو  وهذا الحدث من األحداث التى تص  ، العصور القديمة
 .  الزودياك 

أن مجموعة النجوم الموضحة فى مناطق األبرال اليونانية  وتجدر اإلشارة إلى     
ومما  ، هاالرومانية هى من اختراع المصرى القديم وهو أول من عرفها ووضحها وسماو 

لبرول  وتأسيس دائرة ا ،أن الفضل فى اختراع علم الفلك وعلم الرياضياتيتضح سبق 
قد  و  .ون والروماني  ونالفلكية يرجع إلى المصرى القديم ثم حاكاهم فيما بعد اليوناني 

عرف المصريون عن طريق ذلك كثيرا  من النجوم وخصائصها ورسموا لها الخرائط  
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المعابد  أسقف مناظر لها فى بعض يوجد رل السماء حيث وعينوا مواقع النجوم من ب 
  " النجوم التى ال تفنى وأطلقوا عليها "زوا النجوم القطبية والمقابر وأغطية التوابيت ومي 

وهذه النجوم لها رمزيتها حيث أنها ترتبط ،   وقدروا أن روح المتوفى تسكنها لخلودها
،    نبات حيث بعث الحياة على األرض فى المناظر الفلكية بتجدد الزمن والبعث وفصل اإل

الصباح أو نجم المساء" وكوكب  ورصدوا الكواكب وأطلقوا على كوكب الزهرة "نجم 
المشترى وصفوه باسم "البرَّاق" وكوكب زحل باسم "حورس الفحل" وكوكب المريخ  

ذراعيه   باسطا  "حورس األحمر" وصوروا نجم الدجاجة أو صليب الشمال على هيئة رجال  
روا نجم الجبار رجال  يجرى ملتفتا  خلفه وصوروا نجمة ذات الكرسى رجال  يمد  وصو 
  ه . ي ذراع

وهى مجموعة من   Decansواعتمد المصرى القديم على المجموعات النجمية     
النجوم المرئية أو نجم واحد مرئى حيث كان ذلك مفيدا  فى تقسيم ساعات الليل من 

لنجم الواحد الذى كان يظهر فى ساعة معينة من  خالل هذه المجموعات النجمية أو ا
ثين فترة كل فترة مكونة من عشرة أيام حيث  ساعات الليل وكان ذلك يتم فى ست وثال

،    كانت كل فترة من هذه الفترات تحدد ببزوف نجم فى األفق الشرقى قبيل شروق الشمس 
، ومفاهيم دينيه وتوضح خرائط النجوم إلى أى مدى كان الفن المصرى القديم فن رموز 

جوم واألجرام  ، ومن فرط أهمية الن  ولم يكن يهدف إلى توضيح العالم بصورة مادية
السماوية فقد اتخذ المصرى القديم من بعض األجرام السماوية آلهة ثانوية وهذا يدل  

 . على أهمية علم الفلك فى نظر المصرى القديم 

 م احلساب والرياضيات يف مصر القدية و عل 
ين عبد الفتاح وزيري د/ أ   أ.     
عات في الحساب  لقد ع ثر على بعض البرديات التي تحتوي على مسائل ومخوضو     

مسألة   84والرياضيات، وقد ن سخت في أواخر عصر الدولة الوسطى، وتضمنت بعضها 
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ن كانت بمسائل  19والبعض اآلخر تناول حوالي  مسألة تتناول الموضوعات نفسها وا 
 مختلفة. 

، بردية المتحف  6619ك البرديات بردية الالهون، بردية برلين رقم ومن أمثلة تل
، وكانت هذه البرديات بمثابة كراسات للم تعلمين، وتعالج هذه  10250البريطاني رقم 

البرديات بعض المسائل الرياضية مثل التي تبدأ بعمليات الحساب البسيطة من جمع  
 وطرح وضرب وقسمة. 

يات هي البردية أو الكراسة الكبيرة المنسوبة إلى الكاتب  وأوفرها حظا  من تلك البرد  
ذه الكراسة بالذات أن مسائلها األولى بسيطة تتعلق أساسا   أحمس على أنه يالحظ في ه

بالكسور دون األعداد الصحيحة، مما يحمل على الظن بأنها كانت تدرس لتالميذ أكثر  
كتوب أو غير مكتوب لمسائل  من مبتدئين، وأن صاحبها كان لديه منهال آخر قصير م

من المسائل ما يتعلق يسيرة  تعتمد على األعداد الصحيحة، ثم تعالج الكراسات 
بالمكاييل وتحويلها إلى مضاعفاتها أو إلى أجزائها وما يقوم على التقسيم التناسبي 
والمعادالت البسيطة، وتعالج من المسائل ذات الصبغة الجبرية معادالت الدرجة الثانية  

ما يقوم على التتابع الرياضي، كما تعالج من المسائل ذات الصبغة الهندسية ما  و 
ول مساحة المستطيل وأبعاده ومساحة المثلث وأبعاده ومساحة المثلث الناقص  يتنا

 والدائرة، واستخرال الزوايا واالرتفاعات العمودية.
األسطوانة والهرم  باإلضافة إلى أنها تعالج من مسائل الحجوم ما يتناول المكعب و    

 الناقص. 
والتطبيقــات الرياضــية  وفــي حــدود مــا وصــل إيــه أهــل العصــور القديمــة مــن المعــارف   

يتضح أن ما تضمنته تلــك الكراســات يمثــل منهاجــا  مقبــوال  لتكــوين الجانــب الرياضــي مــن 
ثقافة الكاتب أو المتعلم، وذلك مع تقدير ما سلف احتماله من سبق هذا المنهج بمنهال 

 ر دونه مستوى يعتمد أساسا  على األرقام الصحيحة.آخ
الكراسات التي سيسترشد فصل تــدريس الرياضــيات  ولتكوين صورة عن واحدة من هذه  

بمسائلها نتخير كراسة أحمس الي تقدم أنه نسخها في عهد أحد ملــوك الهكســوس وفــق 
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تعليمية لهذه متن عصر قديم قد أ لف في عهد الملك أمنمحات الثالث ومن الخصائص ال
 الكراسة )البردية(: 

بير.ـ تبويب مسائلها في مجموعات متجانسة إلى حد ك1  
ـ إلحاق مسائلها بحلولها كاملة، وكان كل حل مشفوعا  ببرهان أو أكثر يستهدف إثبات 2

ــام  ــك مســائل جــدول كبيــر لقســمة الكســور ذات المق ــم تســتثن مــن ذل ــائج، ول صــحة النت
أن المفــروض فــي الجــداول أن تؤخــذ نتائجهــا كمــا هــي  الفــردي، وذلــك علــى الــرغم مــن

 لى الصعب منها عند الحاجة.فيحفظ منها ما يسهل حفظه ويرجع إ
ـ مراعاة التدرل في مسائل بعض مجموعاتها من السهولة إلى الصعوبة ومن اإلسهاب 3

 في خطوات الحل إلى االقتصار على الرئيسي منها.
ئلها دون التقيد بالحاجة العملية فيها، وهذا مــا ـ غلبة الخيال في رؤوس عدد من مسا4

 يؤكد هدفها التعليمي.
ع الدراسات التي تناولت هذه الكراســة األساســية فــي منهــال الرياضــيات بــرأي ولم تقط   

فيمــا إذا كانــت تنتمــي إلــى معلــم أم طالــب أم مجــرد كاتــب مثقــف، لكــن علــى مــا يبــدو أن 
ومــن المــرجح أن معلــم ألفهــا فــي عهــد الملــك  نسبتها إلى معلم أو معلمــين هــي األرجــح،
مفصــلة لدروســه، ثــم قــام معلــم بنســخها فــي  أمنمحات الثالث باعتبارها كراسة )تحضــير(

ن كــان هــذا اليعنــي  عصر الهكسوس وهــو أحمــس لتكــون مرجعــا  يســتمد منــه دروســه، وا 
نما ال يستبعد أنها ح فظت بعد تأليفها في حيازة مدرسة مــا  فنقــل عنهــا أنه نقلها وحده وا 

 معلمون كثيرون ومنهم أحمس. كما كان لها سمات وأمور أخرى منها:
حي به مقدمة أحمس من أن كراسته ن سخت كاملة عن أصل قديم.ـ ما تو   

ـ إن حلول مسائلها صحيحة على وجه العموم، وهي إن تكن قد احتفظت بخطــوات الحــل 
الســريعة أو الخاطئــة التــي  البطيئــة المفصــلة إال أنهــا لــم تتضــمن شــيئا  مــن المســودات

 يضطر الطالب عادة إلى آدائها.
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ا بصــيغ التوجيــه أو األمــر للمخاطــب فتقــول: افعــل إذا ، أو ـ إن بــدء خطــوات الحــل فيهــ 
إحسب، وبدأت رؤوس المسائل فيها أحيانا  بعبارة: إذا قيــل لــك، أو فيمــا لــو قيــل لــك، أو 

 إلجابة من الطالب. إذا قال لك كاتب، وكلها عبارات استفسارية وتحتال
قبــل حلهــا، ممــا هــو  ـ أثبتــت أغلــب مســائلها النتــائج المطلوبــة علــى يســار ســطرها األول 

أقرب إلى أن يكون من عمل معلم يستطيع أن يصل إلى النتائج بســهولة فيثبتهــا لنفســه 
 ثم يسير مع تلميذه خطوة فخطوة مهتديا  بما وصل إليه من قبل.

ــى ذلــك فقــد كانــت الريا     ضــيات وال تــزال تشــغل جانبــا  أساســيا  مــن بــرامج تعلــيم وعل
اسية، وفي الرياضيات المصرية القديمــة اعتقــادان: األول التالميذ في أكثر من مرحلة در 

تبين فيها قواعد ونظريات عامة عب ر المصريون عن بعضها في وضوح في حــين لــوحظ 
فــي رؤو موضــوعاتها  فــي بعضــها اآلخــر تكــرارات تطبيقيــة فــي حلــول المســائل كمــا تبــين

ة الرياضــيات وطــرق حلولهــا مــن التميــز مــا يســمح بتقســيمها علــى نحــو مــا تنقســم بقيــ 
 الناضجة إلى حساب وجبر وهندسة.

واالعتقــاد الثــاني يعتبــر الرياضــيات المصــرية القديمــة حســابا  كلهــا قواعــد أشــبه بحقــائق 
ة أخــرى تشــبها إذا مادية تأتي عن التكــرار العملــي وتطبيــق مــا نجــح فــي حالــة علــى حالــ 

 عرضت.
جديــدا  عليــه خــالل تتبــع ويالحظ من خالل ما سبق ما يزكــي االعتقــاد األول ويضــيف    

المنهاجالمحتمل لتكوين الجانب الرياضــي مــن ثقافــة المــتعلم وتبيــان األســاليب التعليميــة 
 في موضوعاته من حيث اختيار المسائل وصياغتها وخطوات التوضيح في حلولها.

ي هذا المنهال على بضعة من دروس اللخاف )قطعة من الفخــار( ومــا أتــت بــه وينبن    
 رياضية وأخصها كراسة أحمس التي تقدم ترجيح نسبتها إلى معلم.الكراسات ال
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 م( 750-661 -هـ 41-132مسمى الفيوم يف العصر األموي )

 يف ضوء وثائق السكة 

 د/ عاطف منصور حممد رمضان  . أ 

 نقل نـ م و م ـ ك حال د ـ عب نـ اب رك ذـي ذ إ م وـ يف لا م يلقإل يم الس إلا حتفال مت ىتم  نيقالي هج و  ىلع ف رعي مل

  وعلــي  عليـه رجـل  مدة عام بعد الفـتح حتـى دلهـم للعرب  مجهوال   ظل الفيوم  أن إقليم رخين المؤ  عنه من

الصــدفي  نــاعم  بــن  مالــك  وأن  إليــه  الطريــق 
 
ــع   الفيــوم   ســواد رأي    لمــا    وكان .بذلك   ـرو عمـ  وأخبــر   رج

 .بابليون حصن علي االستيالء العاص بن لعمرو تم أن بعد الفيوم فتح

في  ر المؤرخ حنا النقويسي أن عمرو بن العاص أراد أن ال يضـيع وقتـه أمـام حصـن بـابليونويذك

 أحد  الباحثين  أن فتح  ويري .الخليفة عمر بن الخطاب فقام بفتح الفيوم من انتظار المدد الذي طلبه

 سار فقدجهة النيل، الفيوم من فـتح صعوبة نتيجة وانه بابليون ، حصن حدث أثناء حصار الفيوم

ففتحوهـا عنوة،وفي أبويط القريبة من  تسـمي البهنسـا قريـة إلـي وصـل حتـى  الصـحراء الجيش فـي

 )ثيودور(علم  ولما  .الجنود مـن معـهالفيـوم وقتلـوه ومـن  حاميـة قائـد حنـا  المسـلمون حاصرالفيوم 

 )ليونتيــوس(إمـرة  ـد تحـتالجن رأس  علـي توجـه بهـذا الحـدث مصر في الروماني  قائد الجيش

 صادف ولكنــه  اإلقلــيم،يهزمـوا ويجلــوا عــن  أنالعــرب لـن يلبثــوا  أنظــن  الـذيإلــي الفيــوم 

  ليروى   إلى  حصن بابليون اآلخر بالنصف وعاد )ثيودور(فنزل نصف  جنده مع   توقع   غير ما

وأنهم عادو ولم يتم فتح إقليم  )البهنسا(ية ويبدو أن جيش عمرو لم يفتح إال قر. لرؤسائه ما شاهده

 الروم إال جيش من أم دنيين، حيث لم يبق معركة  في الروم عمرو علي جيش  قضى أن الفيوم إال بعد

الفيوم فر هاربا ،هو   نتصار المسلمين إلي حاكمالفلول التي الذت إلي حصن بابليون،ولما بلغت أنباء ا

 وفتحوا  النهر عبروا من جنده مجموعة  عث عمرو بن العاصب نقيوس وعندئذ من الجند إلي ومن معه

 أهـل عمـرو قائـدوصـالح  الحـين،ذلك  منذ اإلسالمي الحكم تحت اإلقليمالفيوم وأبويط وأصبح مـدينتي 

 .من  المدن المصرية  وغيرها  )دة بابليونمعاه(الفسطاط   صلح مثلعلي  الفيـوم

قسم معاوية بن أبي سفيان مع الشـام،قبل انتهـاء وقد آلت مصر إلي  :الفيوم في العصر األموي

ثم أصبحت والية تابعة للدولة األموية منذ سنة  /657)هـ (38في سنة  الخالفـة الراشـدة ، وذلـك

بن العـاص مـن قبـل معاويـة بـن سـفيان حيـث   وتولى إمرة مصر للمرة الثانية عمرو ).م/660هـ(41

واسـتمرت واليتـه األخيـرة علـي مصـر خمـس سـنوات  )م/657هــ(38دخلهـا فـي ربيـع األول سـنة 
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وتوالي الوالة على مصر بعد عمرو بن العاص من قبل األمـويين وهـؤالء بـدورهم يبعثـون .ونصـف

 .بعد آخر إلـى الفيـوم بحـاكم



 الفيومجامعة  –اآلثار كلية 

- 77 

- 

  

 

وم منــذ رحیــل عبـد اهللا بــن سـعد بــن أبـي الســرح أول حـاكم عربــي إلقلـیم الفیــوالحـق أنــه 

اإلقلیم،یكتنف تاریخ الفیوم الغموض السیاسي حتى نهایة العصر األمـوي حیـث شـهدت مصـرع  عــن

 ـن بالفیوم علي ید العباسیین بقیادة صالح ب  آخـر خلفاء  األمویین  مروان بن محمد في  قریة بوصیر

ات الهامــة ففــي القــرن الثــاني الهجــري شــهدت الفیــوم إحــدى الصــراع .علي العباسي

والخطیــرة فــي التــاریخ اإلسالمي،ذلك أنها بموقعها الحصین من ناحیـة ووفـرة خیراتهـا مـن 

مركزيـة ارتكاز طيبة ألي خارج أو هارب مـن وجـه السـلطة ال نقطـةناحیـة أخـري صـارت تمثـل 

المصادفة أن مروان بن الحاكمـة أو أي طـامح يرغـب فـي القيـام بحركة استقاللية ـ ولم يكن من باب 

وظــن أن .محمـد آخـر خلفـاء بنـي أميـة اتجـه إلـى الفيــوم عنــدما اشــتدت مطــاردة العباســيين لــه 

ــه بعـــد هزيمتـــه مـــن الجـــيش العباســـي الفيــوم أحصــن مكــان يمكــن أن يلــوذ بــه مـن أعدائـ

م حيث قتل في هذه الموقعة \749هـ 132اب فـــي جمـــادي اآلخـــر ســـنة إبتـــداءا  مـــن وقعـــة الـــز

ما ال يحصي من األمويين،بعدها استطاع مروان بن محمـد الهــرب إلــي حــران عاصــمة الجزيــرة 

العباسي إلـي  حـران غيـر أن  ــي بقيــادة عبــد اهللا بــن علــى بــن عبــد اهللافلحقــه الجــيش العباس

هــ ،وأقام بها خمسة عشر 132ان اسـتطاع الهـرب إلـي دمشـق فـدخلها فـي رمضـان سـنة مـرو

عبد اهللا بن على  ومنها سار إلي فلسطين، وقد  هرب  مروان منهـا إلـي مصـر  ـ  فـورد علـي.يوما  

ي فر مروان الذ العباس السـفاح أن  وجـه صـالح بـن علـي بـن عبـد  اهللا العبـاس فـي طلـب كتاب أبو 

هـــ حيــث 132ودخــل مــروان بــن محمــد مصــر لثمــان بقــين مــن شــوال ســنة  (12).إلي مصر

نصـار بنـي الشرقي من بالد مصر وأهل اإلسـكندرية والصـعيد قـد صـاروا مـن أ وجــد أهــل الحــوف

انية في طاعته،وبينما العبـاس،فعزم علـي أن يخضع اإلسكندرية والصعيد ويجبرهم علي الدخول مرة ث

من كبار   -هـو كـذلك قـدم صـالح بن  علي العباس  وولي صالح أبو عون عبد الملك بن  يزيد األزدي 

هـ وكان 132ة سنة إلي مصر علي رأس الجيوش العباسية في ذي الحج -قـواد الجـيش العباسـي

ة للنيــل وأقـام بـالجيزة  بعـدما  وعنـدما علـم بـذلك عبـر الضـفة الغربيـ مـروان وقتهـا بالفسـطاط 

الفسطاط بجزيرة  الروضة  وبالجيزة،غير أن  الجيش  العباسي   احـرق الجسـرين اللـذين يصــالن

دارت  رحى  الحرب بين مروان وبين مروان بن محمد حيث  استطاع العبور إلي الضفة  الغربية،فواقع

وصل إلي قرية بوصير بالفيوم كي يتحصن فيها وانهزم مروان حتى  (13).العباسيين وكتب النصر لهم

حيث اختفي في كنيسة بهذه القرية بضعة أيام غير أن عـامر بـن إسـماعيل  من مطاردة العباسـيين لـه

علي،اسـتطاع اللحـاق بمـروان بـن محمـد فـي هـذه  المرنـي الـذي كـان علـي مقدمة جيش صـالح بـن 

،فقاتل مروان حتى قتل وقطع رأسه في ذلك المكان وسـل لسـانه  القريـة،وهجم عليـه داخـل الكنيسة

 . هرة فأكلته وألقـي علـي األرض،فجـاءت 

وم ومـن ذلك هذا ويؤكد العديد من المؤرخين مقتـل الخليفـة األمـوي مـروان بـن محمـد فـي إقلـيم الفيـ

بها و  هي بوصير قوريدس وبوصير التي من أعمال الفيوم:"المؤرخ أبو الفداء، والذي أشار إلي قوله 
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  إلي أبي عون برأس  مروان  عامر بن إسماعيل وبعث ...."ةيمأي بنء ا فخلر آخر احمالروان مل قت

ــي العبـــاس يــوم األحــد لــثالث فأرســـلها صـــالح إلـــي أبـ بعثها إلـي صـالح بـن علـي والذي بدوره

 :وقال .م\750ومائة  ثـــينبقـــين مـــن ذي الحجــة ســـنة أثنتـــين وثال

 الفاجر  الجعدي إذ ظلما  وأهلك                            لكم عنوة    مصرا     فتح اهللا قد

 نتقما من  ذي الكفر م ربك    وكان                            يجرجره  هرة  مقولة   وذاك 

 والية أبـا عـون علـيإلـي الشـام بعـدما خلـف  انصـرف صالح بـن علـي إلـي الفسـطاط،ثم  رجع وبعدها

يبدو  وفيما .سرور وسجد شكرا   إلي أبي العباس السفاح بالكوفة سر بذلك أيما وصل الرأس مصر،ولما

 بيته نساءه ـي صـحبته أهـلف الفيوم كان بن محمد أثناء اختفاءه في الجند العباسي بإقليم مروان أن

  إلـي صـالح بـن علـي العباسي  وبناتـه سـاءهاهللا،وبعـد قتلـه حملـت ن وعبـد عبيـد اهللا وبناتـه وولـداه

الهرب  مـروان اهللا ابنـا اهللا وعبيـد استطاع عبد الجزيرة،بينما عاصمة حران  حملهن معه إلي والذي

 هو لحبشة حيث قتل عبيد اهللا  بينما نجـا عبـد اهللاا والي  من  الجيش  العباسي إلي الحبشة  فقاتلهم

 .معه  كانوا  ممن وجماعة

 :  م الفيو  مسمى

  هذا االسم  وقد  ارتبط)يوم ألف(مشتق من  الفيوم المصادر التاريخية إلى أن اسم  بعضأشارت 

 الفيـوم أرض  يستصـلح أن )عليه السـالم(سيدنا يوسف  كلف مصر فرعون  أن : برواية ملخصها

 تصـرف فيــه كـى النيـلبنهـر  الفيـوميوسـف خليجــا  يصـل  سـيدنا  فحفـر ـهألبنت

وسـف يــن ميــة لعم اللــك تاسـتغرقت وــوم يفالرض أصــلح أ امــمضـان يفالقــت وزئــدة ا اله اــيمال

ا  نديـسا تمهـأـى التألعمـال اـك تلصـر مرعـون فرى أ  امـفل قـط فوما  ين يعسب )سالماله يعل(قيلصــدا

يومـا   عمـل سـبعين يسيـوم ولـ إن هذا عمـل ألـف " : و  زرائه قال لحاشيته وجيزة مدة ـىفوسـف ي

 .الفيوم فسـميت "

فجـرى مـاء النيـل  "وذكر أبو  المكارم أن يوسف الصديق حفر خليج المنهى وأخـرج المـاء عنـه 

الهـون فقطعـه إلـى الفيـوم فـدخل إلـى ودخل فى رأس المنهـى وجـرى فيـه حتـى انتهـى إلـى ال

يعـه فـى تسـعين يومـا  فلمـا شـاهد الملـك ووزرائـه خليجهـا وسقاها فصار فيه لجة عظيمة وذلـك جم

 ها عمل الف يوم فسميت الفيوم.  ذلـك قـالوا

  بعض وعلى الرغم من تواتر هذه الرواية فى المصادر التاريخية وانتشارها بـين العامـة إال أن الـ

الرواية    هذه صحة بعدم والذين  قالوا  البعض فى عداد  األساطير ،  اعتبرها  بل  يشكك فى صحتها

 وعلق المـؤرخ  !.؟ "وميف أل "فظ لذكر ين أه لف يكف ةيعربالتكلم يكن يم لصر مرعون فن أ :قالوا

السالم  إلى اآلن  ليـهع يوسـف مـن عهـد والمسـافة " : الروايـة بقولـه  عثمـان النابلسـى علـى هـذه

 قصصه فى جرى لضرب األمر هذا  ولعمرى لو كان شديدة بروايته عزيزة  الموثوق وشروط   بعيدة
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َ  من أحوالـه  قص فى كتابه العزيز عز وجل  بحصص فإن اهللا بل  بحصة  القرآن فى الواردة جمال 

 سـبحانه اهللاو عيـب ُّل هـذا فتصـديق الكـذب وتكـذيب الصـدق كـ ومـع أحسـن القصـص وسـماها

ــيال  ألصــل الكلمــة مــن يجعلـوا تعل أن رواة العــرب أرادوا أنويبــدو .  " وتعالى أعلم بالغيب

بحر  أن هو هنا والصحيح .فرعون مصر  إلى الرواية ونسبوها الكلمــة نفســها فابتــدعوا هــذه

 )عليه السالم( يوسف ن سيدناأ والمـرجح طبيعـى مـن النيـل فـرع هـو )بحر يوسف (المنهى المذكور 

  السابعة عشرة إلى  األسرة الثانية  األسرة  مصر  من حكموا  الذين زمن الهكسوس إلى مصر  جاء

باألحجار   وقوى   وبطنـه  من الطمـى  بحر يوسف بتطهير وقام  )م.ق 1580ـ   (1785عشرة 

وقيل  عشر ـ الثانيـة ك  األسـرةملـو أعمال كان قـد بـدأها الالهون وكلها  سد بترميم  كما قام جسوره

 "أن الفيوم  موذكـر أبـو المكـار  كـل يـوم  ــ أيضا  فى سبب تسمية الفيوم أن خراجها كان ألف دينار

 . اسم أحد أوالد قفط بن مصرايم هذه بناها ألبنة له فجرت فنفاها إليها 

 م  أطلـق عليهـا   ـ خـالل  العصــوريكـن مـن أمـر فــإن  الواقـع العلمـى يشـير  إلــى أن  الفيـوومهما 

 وتعنـى شـجرة 

 النخيـل 

 rt-pht) (naعدة مسـميات منهـا  ـ  المختلفة التاريخية

 .السفلى

 رةيلبحاى نمعب (S-rsy) "سىرشى ـ "سم اوم يفاللى عطلق أة يلفرعوناثة الثالألسرة اهد عفى و

لدولـة افـى وـرة يلبحاـى نمعب (S) "شـى "ـم سامـة يقدالدولـة الـى ف ا هـعليـق لطأ ا مـكـة يجنوب ال

 وسـطى ال

  كلهـا بتلـك  الفيـوم أسـماء وهكـذا ارتبطـت  .رة يحالب رض أى نعمب (t3-s) "ىشا ـ ت"اسم بميت س

مرور كما كانت  ـ ان عليها اسم تاحفت والتـى أُطلق  الفيـوم أراضـى التـى كانـت تغمـر معظـم البحيـرة

 أو  (Moris)العصر اليونانى إلى   فى وقد  حرفت (30)  بحر العظيمال أى  (MR-WR)تسمى 

 .  قارون  بحيرة باسم اليـوم تعـرف بقايـا منهـا ى مازالت بحيرة موريس  والت

 أى مدينــة  Crocodilopolis)كروكوديلوبــوليس (وأطلــق األغريــق علــى الفيــوم اســم 

 . ومعناه أرض البحيرة (Heliman)سم هيلمن كما أطلقوا على إقليم الفيوم ا  التمساح

 كروكوديلوبـوليس وتغيـر اسـم اإلقلـيم مـن تـارش إلـى ومن ثم تغير اسم المدينـة مـن شـدت إلـى 

 . هيلمن

 246 ـ (283 وسسـمى بطليمـوس الثـانى فـيالدف )م.ق 31 ـ (323وفى أوائل حكم البطالمة  



 ة كس ل ا ق ئاث و ء و ض  يف )م-750  /661ـه -132  (41 ي و مألا ر ص عل ا في م و يلف ا ميس م
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 (60) (Arsinoe)أرسينوى  باسم الفيوم  مدينة ـ )تهزوج( ألخته  المحب باسم اشتهر الذىـ  )م.ق

 الفيـوم عـرف أن إقلـيم وقيـل 8) لوحـة رقـم(  نوى المـذكورةلزوجتـه أرسـي نسـبة  " فيالدلفـوس

 .األرسينويتى باسم

 كله كما  وتشكل إقليم الفيوم فى مقاطعة تحت هذا االسم ولكن ما لبثـت المدينـة أن اتخـذت اسـم اإلقلـيم

كروكوديلوبولس  اسم الفيوم أطلق بطليموس على نهاية العصر البطلمى وفى.اليوم  حالال هو

 .  الثانى  يورجيتيس  بطليموس السابع إلى رجيتيس نسبةيو

جعلوهــا  حيــث الفيــوم الجديــدة علــى إقلــيم مقــدونيا أطلــق اليونــانيون اســم الوقــت نفــس وفــى

 أرض  مـع أرض  الفيـوم  لتشابه وذلك  بها بعض األسر اليونانية  وطنتكمستعمرة يونانية  واست

 (31 الرومـان بعـض حكـام وأطلـق  .الوخم والرطوبة عن الجبل بعيدا   فى حضن الوقوعه اليونـان

أما عـن   الفيوم بدال  من  أرسينوى  إقليم اسـم إقلـيم التمسـاح علـى أنطيوخـوس أمثـال )م641 ـ   م.ق

 . عـن قصـد بهـدف محـو كـل أثـر للبطالمـة فـى اإلقلـيم أو جهـل

 (-p3أو  (Piom)أو  (Phium)لقبطية أطلق علـى الفيـوم اسـم ويرى البعض أنه فى الفترة ا

 وردت فى بردية ولبـور مـن األسـرة العشـرين (Phiom)ولكن كلمة  

  فى العصر  الفرعـونى  وعلـى أقـل أى أن هذا المسمى كان معروفا    الفرعونية والتى  نشرها  جاردنر

 .بمعنى البحر  (p3ym) "بايم"أو  (Ym)  "يم "تقدير فى عصر الدولة الحديثة  وهو 

وهى  (Phiom)فعرفـت فيمـا بعـد باسـم  (v)اسـم  (p)وكان أهل الفيوم يطلقون على آداة التعريـف  

 اهـا الـيم أو البحـر أو البحيـرة ومعن (Im)وتـدل علـى المكـان و  (Phi)تتكون من كلمتـين همـا 

 .البحيرة   تعنى قاعدة بالد (Piom)الضحلة  ومن هنا فإن كلمة 

النيل  كان المصريون القدماء يسـمون "ويذكر البعض أن هذه التسمية مستعارة من اسم للنيل حيث 

 ـ  "بى يوما   "حابى وكان له عندهم منزلة مقدسة وكذلك كانوا يدعونه  

لـى ـ كما أضافوا إ )الـ(أخذ  العرب كلمة  فيوم  وأضافوا  إليها  أداة  التعريف  (Phiom)ومن كلمة 

كثير مـن أسـماء المـدن والقـرى المصـرية ـ فصـارت الفيـوم وهـو اسـمها العربـى واسـمها الحـالى  

 . تعرف به  الـذى
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 العمائر والفنون القبطية بالفيوم 

 إبراهيم صبحي السيد   /أ. د

ين وهما  يعموما  في الفيوم إلي شقين رئيس سم شواهد الحضارة القبطية تنق  
ويشمل الشق األول جميع العمائر والمنشآت التي تم بنائها أو  ،والفنونالعمارة 

من  ه ق الثاني فيشمل كافة ما تم إنتاجاستخدامها خالل العصر القبطي، أما الش
المنشآت  طة بتلك العمائر و فنون صغرى سواء كانت مستقلة في حد ذاتها أو مرتب

 .التي بنيت في هذه الحقبة
     : )القبطية( أوالً: عمائر الفيوم املسيحية  

، ن رئيسيين وهما األديرة والكنائس إلي نوعي طية في الفيومتنقسم العمارة القب    
ويندرل تحت هذين النوعين كثير من الوحدات المعمارية األخرى التي كانت لها  

اإلطار العام للكنيسة والدير كالقاللي  )القاليات( واألبرال  وظائف تخصصية في 
ت والخالوي والمقابر الجنائزية إضافة لعديد من الوحدات الدفاعية وغرف المكرسا 
 .  دخل ضمن العمارة المسيحية في مصروالمرافق األخرى التي ت 

لرهبانية من األمور الهامة التي تبين مدى قدم المسيحية بالفيوم ظهور الحياة ا   
ديرة  والديرية على يد القديس أنطونيوس حيث انتشرت الرهبانية بها وكثرت بها األ

مني أن الفيوم كان بها في القرنين الحادي عشر  ر األويذكر المؤرخ أبو صالح 
كنائس كان يفوق عدد األديرة  وأن عدد ال ،دير 35حوالي  ينوالثاني عشر الميالدي 

قلون ودير األنبا ذا المؤرخ دير المالك غبلاير بجبل الن من أهم األديرة التي ذكرها هو 
سحاق إلنطرون ودير األنبا ن القريب من وادي االمعروف بدير القلمو صموئيل 

سيال أحدهما يعرف بدير األخوة واألخر يعرف بدير   الدفراوي بالالهون وديرين في
سل في قفلة  ودير الر  لصليب بفانو ودير األمير تادرس، ودير االسيدة العذراء

قد  ل و  ،باسم شهيدين من شهداء دقلديانوس ، وقد سمي الديرين األخيرينالزيتون
 كانت صحراء الفيوم عامة وجبل القلمون بخاصة موطنا  للنساك والجماعات

 . ميالدية 250الرهبانية منذ سنة 
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، وأديرة كانت تابعة  بعة أصناف هي أديرة قديمة مندثرةوتنقسم أديرة الفيوم ألر   
ة ال زالت تابعة للفيوم لفيوم وصارت اآلن تابعة لمناطق أخرى وأديرة قديمة باقي ل

 ، وبعض أديرة تستخدم حاليا  ككنائس للمسيحيين .اآلنحتى 
   : األديرة املندثرة وشبه املندثرة    -1

أما األديرة القبطية القديمة المندثرة فهي دير البنات بجبل النقلون وهو عبارة       
تتعدى المتر، وال زالت أطالل كنيسته مستخدم في بنائها الحجر   عن أطالل ال

 . الطبيعي كأساس للبناء 
 
 
 
 
 

           1شكل    
 أطالل وبقايا دير البنات                منطقة انتقال قبة كنيسة دير العزب        

ويقع بين ودير شال وكان يقع بجوار دير المالك غبلاير بجبل النقلون ، ودير الغنام 
كيلو متر   3، ودير أبو الهوايل على بعد غبلاير ودير األنبا ابرام بالعزبدير المالك 

مقبرة ومجموعة من الصلبان الخشبية   350ثر به على من بلدة الناصرية وع  
،  من الكتان المزخرف وكاسات زجاجية، ودير شالوف بمركز إطساوالنحاسية وقطع 

يرة وله مدخل كيلو من البح 13ون ويقع على بعد ودير أبو الليف شمال بحيرة قار 
الل بها قطع من كسر الفخار  وبه  ، وهو عبارة عن أطمن ناحية كوم أوشيم

دير حركات المي ة ، و قبطية واستعملت المغارات ككنائس مغارتان بهما سبعة كتابات
ندية  ، ومنشوبيات جبل النقلون وكشفت عنها البعثة البولأبو الليف ويقع بجوار دير 

وهي مجاورة لمغارات دير الملك غبلاير بجبل النقلون ووجد بها كثير من الفخار  
 .فرسكات التي نقلت للمتحف القبطيالبرديات واإلو 

تم فقد كيلو متر  10مدينة إطسا بحوالي  أديرة مدينة ماضي وتقع غربأما   
ثالث  الميالدي وكل كنيسة تتكون من 6، 5 يناكتشاف ثالث كنائس ترجع للقرن 
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هياكل تتقدم الصحن الذي تظهر فيه آثار األعمدة التي تكون الصحن األوسط  
كنائس يوجد حوض مياه  ، وفي إحدى الوالجنوب والغرباألروقة في الشمال  وحوله

نوتت ربة  رن ة مخصصة لعبادة الثالوث الوثني )، وقد كانت هذه المدين شرقي الهيكل 
 . شدت( ، وحور الحصاد، وسوبك التمساح

ثر به على  كيلو متر وع   27دير الحامولي غرب مدينة الفيوم بحوالي  كذلكو   
مخطوطات والبورتريهات، ودير أم البريجات جنوب بلدة تطون مجموعة من ال

كيلو متر واكتشف به آثار كنيستين بهما كتابات قبطية وعربية كثيرة   3بمسافة 
فرسكات رائعة آلدم وحواء من القرن الخامس  موجودة بالمتحف الميالدي  وا 

 أديرة بجبل البال )نسبة لراهب كبير سكن الجبل(.  8، و القبطي
ة ودير  لتلك األديرة دير العامل قبل بلدة العدو  يأضاف عثمان النابلسوقد   

شنودة جنوب غرب منشأة أوالد عرفة، ودير بمويه، ودير ذات ، ودير أبو موشين
لم يذكر من قبل وهو دير أبي ، كما ذكر المقريزي في الخطط دير جديد الصفا

باشا مبارك في  . كما ذكر علىكيلو متر غرب إطسا 9ى بعد حوالي جعران عل
، ودير الحواريين دير ديودور بأفالح الزيتونوهما  وفيقية ديران آخران الخطط الت 

الحملة الفرنسية  . كما وجد دير جديد بخريطة ينة الفيوم وهو دير اآلباء الرسل بمد
        . وهناك دير آخر وهو الدير الذي عاش فيه البابا كيرلس الثالث كاوةوهو دير الز 
 .راك العثمانيين خالل وجودهم بمصر ( وهو دير مار بقطر وقد خربه األت )ابن لقلق 

ثر به على دفنات ترجع للعصر القبطي وهناك دير آخر هو دير فج الجاموس وع    
ثر به على  به الصليب كما ع  وبجوارها قطع خشبية رسم عليها شكل هندسي يش

لعقة بخور نحاسية  برديات عربية وسمكة من العال وهي ترمز للعصر المسيحي وم 
 .  ة التي ترجع جميعها للعصر القبطيوبعض المنسوجات والتصميمات الهندسي 

كما وجدت باإلضافة لذلك بعض الكنائس شبه المندثرة والتي ذكرها أبو صالح    
، وكنيسة أبو يحنس، وكنيسة الصطير، عذراء أفالح الزيتوننها كنيسة ال األرمني وم

 . و بنقاليفةة المالك ميخائيل بفان وكنيس
     : لفيوم األثرية ا أديرة     -2
  دير امللك غربيال:  -أ
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القرب من قلمشاه  بجبل النقلون والشهير بدير أبي خشبه أو دير الخشبة ب يوجد   
، وقد يكون التسمية ن بطارف الفيوممقريزي جبل النقلو ، وعرف ال فوق ربوة صخرية

حقيقة وهي  ةالتاريخية عن الخشب تكون الرواية القبطية للدير " الدير الخشب" وقد 
أن الدير معلق به خشبة يظهر عليها قليل من الماء سنويا  إذا كان فيضان النيل 

ح أن  ، والرأي الراجاء كثيرا  إذا كان األمر عكس ذلكسيأتي قليال  ويظهر عليها الم 
ى الكنائس خشبة الصلب المزعومة قد قسمت بعد نزول المصلوب وقسمت عل

مصر نقل في  مبراطور قسطنطين وأن الجزء الخاص بكنيسةإل سة أيام االكبرى الخم 
للفيوم ووضع بهذا الدير وقد تعود المسيحيين على االجتماع عصر الفتح اإلسالمي 

 .تمبر سنويا  لالحتفال بهذا الديرفي سب 
 
 
 
 
 
 

 2شكل 
 بالنقلون بالفيوم  دير المالك غبلاير

، وهو يحوي   للقرن الرابع الميالديك غبلايرويرجع تاريخ تأسيس دير المال  
كنيسة باسم المالك ميخائيل كما يوجد به حصن كبير يطل على الجبل كما يوجد  

، ويعتبر الوصف الذي ذكره األب كنيسة للمالك غبلاير محاطة بسور بالقرب منه 
انسليب أثناء لزيارته لمصر هو أهم وصف دقيق لكنيسة المالك غبلاير حيث ذكر  ف

 . كليا  ما عدا الكنيسة الملحقة به أنه تخرب
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 3شكل 
 مسقط أفقي لكنيسة الدير وبعض ابواب الدير القديمة 

كلها من الداخل بصور تاريخية مأخوذة من الكتاب  ةوهي بديعة الشكل منقوش
صحن الكنيسة محمول على أعمدة مكونة من أعمدة بأحجار  المقدس وسقف 

ه الكنيسة كنيسة أخرى مستعملة لحفظ مؤونة أسطوانية الشكل ويوجد بأسفل هذ 
، وتذكر بعض  يتالدير بها وقد بنيت الكنيسة بمعرفة من يدعى أور ابن ابراش

ساس الكنيسة وأن المالك ميخائيل رئيس  أالروايات أن العذراء هي من وضعت 
المالئكة هو من خطط الخورس ، ويطلق بعض الناس على بعض الخرائب 

 .أن يعقوب ابو الىباء كان يسكنها يعقوب في إشارة إلي المتصلة بالدير مظلة
ترجع معظم اإلفرسكات للقرن التاسع أو العاشر وهي تدل   إفرسكات الكنيسة: 

سط( توجد ثالث على قدم الكنيسة ففي شرقية هيكل المالك غبلاير )الهيكل األو 
 إفرسكات فوق بعضها البعض هي صورة للصليب رسمت في القرن الثامن أثناء
بناء الكنيسة للمرة األولى ثم رسم فوقها صورة للقديسين ترجع للقرن العاشر رسم 
فوقها صورة ثالثة للسيدة العذراء مريم تحمل السيد المسيح على ذراعيها وبداخل  

م( 1033ش /   749د تاريخ باللغة القبطية وهو )الهيكل تحت إفرسكة الرسل يوج
م( يشير إلي دفن  1083ش/  899) وتاريخ أخر في الحائط الجنوبي للهيكل 

اسقف في هذا المكان ، وعلى الحائط الغربي للكنيسة توجد كتابة للشماس يؤانس  
 . تاريخ الفراف من عمل اإلفريسكات  م( وهو  1033-1022اإلقفهسي ) 
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 4شكل 
 دير المالك غبلاير بجبل النقلون بالفيوم 

من اإلفرسكات عبارة عن لوحة ضابط الكل وهي  كما توجد مجموعة أخرى   
عشر ويوجد اسم أحد التالميذ   يا توجد لوحة أخرى للتالميذ اإلثن ليست كاملة كم

انس اسما أسقفان وهما يؤ  واسم أحد البطاركة وهو البابا زخاريوس ويوجد
رة أخرى للبابا مرقص الرسول وصو  . كما توجد لوحة أخرى للقديس مار وسلوانس

. كما وجد على حوائط الكنيسة صورة لألنبا أنطونيوس أبو وس الرسوليأثناسي 
الرهبان وصورة للسيد المسيح تحمله الحيوانات األربع . كما وجدت على جدران 

األثرية كايقونة رئيس المالئكة  الكنيسة أيضا  مجموعة من األيقونات الجدارية 
سيفين وهو يطعن  المالك الجليل ميخائيل وبجواره القديس مورقوريس أبي

يوليانوس الكافر بالحربة وحولهم اثنين من القديسين ويرجع تاريخ األيقونة للقرن 
التاسع عشر الميالدي ، وأيقونة للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح بتاريخ 

، وأيقونة توضح بعد إنزال المصلوب من على الصليبة الدفنة يقون أ، و  م 1857
 . م والجديدض أحداث من العهد القدي بع
وهو دير قديم يرجع تاريخه  للعصر الرومانى ، بقرية قرية  دير العزب:   -2

كم جنوب الفيوم ، وعرف باسم دير العذراء والشهيد أبى سيفين  5العزب على بعد 
إبرآم لوجود جسد القديس األنبا إبرآم فيه . ويضم كنيسة وسمى بدير القديس األنبا 

ألنبا إبرآم ومتحفا ، وقد تبقى من هذا الدير كنيسة قديمة وكنيسة حديثة ومزار ل
أثرية قديمة في الركن الجنوبي الشرقي من الفناء تعرف باسم كنيسة العذراء ويضم 

ى ، والشهيد أبوسيفين الدير خمسة كنائس هي كنيسة العذراء ، كنيسة األنبا بيشو 
وات ومكتبة وحديقة  والقديس األنبا إبرآم ، واألنبا صموئيل ، كما يضم أماكن للخل

أجزاء من رفات الشهداء   . ويضم أيضا  مؤتمراتوبيت للمكرسات ومبنى للخدمات وال
 . القديسين
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هي كنيسة و  الركن الجنوبي الشرقي من الفناءوالكنيسة األثرية بالدير تقع ب    
م  و قد كانت هناك كنيسة أقد ،لتي تنخفض مترا  عن مستوى األرضسيدة العذراء ا ال

ن بطراز  أعيد بناؤها في القرن العشري أبى سيفين غربها هدمت و للشهيد 
م حيث يغطى الصحن قبتان  12ترجع كنيسة العذراء القديمة للقرن و  حديث .

زينه الحنيات على ت  الهيكل األوسطمولتان على حنيات ركنية مزخرفة و عاليتان مح 
لمجاورة للمدخل الحجرة ا  يحظ وجود الباب القديم للكنيسة فيالو  المحيط الدائري.

الكنيسة بها بعض  ساء وبه المعمودية، و قد أضيف خورس بحرى للن الحالي و 
 . ونات التي رممت بطريقة غير سليمةاأليق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5شكل 
 م برام )العزب( بالفيو إدير األنبا 
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 : فيوم وجوه ال
نتال الفني الزخرفي للفيوم ويقصد بها   إلوتندرل تحت ا    

التي  رسمت  الفيوم وهو االسم الحديث لمجموعة من اللوحات  مومياوات بورتريهات
ثر عليها زمن الرومان. ع   مصر كانت تلصق على المومياوات فيعلى الخشب و 

  .يوم  الف ر مجموعة كانت موجودة فيكب أهم و أنحاء مصر ولكن أفي كل 
لموماويات كي تتعرف عليه كان قدماء المصريين يضعوا قناع )ماسك( على ا    
بدأت ترسم في فقد  لفيوم صل بورتريهات اأوح ومن الممكن أن يكون هذا هو الر 

األقباط المصريين عن ول قبل الميالد وغير معروف بالضبط متى توقف ألالقرن ا
تمر حتى القرن الثالث الميالدي وبعدها  الدراسات الحديثة قدرت انه اسهذا العرف و 
 لفن البورتريهات .  ا  متداديقونات  القبطية التي  تعتبر األبدأت تظهر ا

 
 
 
 
 

 6شكل 
 وجوه الفيوم 
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 ال عما ر ة   اإلسلمية بالفيوم 
 أ.د/ أمحد توني رستم 

 أوال: املنشآت الدينية: 
ي بناء الجوامع والمساجد، حيث شهد إقليم الفيوم نهضة معمارية كبيرة تمثلت ف   

معا ومسجدا. كما بنيت في كان يضم هذا اإلقليم في العصر األيوبي علي ثمانين جا
العصر العثماني مجموعة من الجوامع والمساجد، لكنها هدمت ولم يتبق منها 
شىء، ويرجع قلة ما وصلنا من هذه المنشآت إلي هدم الكثير منها بسبب تنظيم 

اث شوارع جديدة، والتوسع العمراني، وكذلك انخفاض أرضية  الشوارع، واستحد
الشيخ موسي الفشني، ومسجد الشيخ سالم، هذا  الشوارع مثلما حدث في جامع 

باإلضافة إلي الفيضانات القوية التي تسببت في تخريب العمائر. هذا ولم يتبق من 
 هذه العمائر الدينية األثرية سوي ثالث منشآت هي:    

 (: 1) لوحة رقم    الشيخ على الروبى ذنة  ومئ   ضريح  -1
الصوف بالقرب من جامع خواند  يقع هذا الضريح بمدينة الفيوم بشارع سوق     

 أصلباي )جامع قايتباي( بحي الروبي.
هذا الضريح والمئذنة باإلضافة إلي مسجد مندرس )تهدم( السلطان  ىوقد بن      

ي المدفون بهذا الضريح، الذي المملوكي الظاهر برقوق ألستاذه الشيخ علي الروب 
نسل روبيل أخي يوسف  ويزعم العامة أنه من ،يرجع نسبه إلي العباس عم الرسول 

 عليه السالم.
وقد اشتهر الشيخ علي الروبي منذ صباه بالتقوى والورع، فأقبل عليه الناس      

 للتبرك به والتتلمذ علي يديه، وقد بشر الشيخ علي الروبي السلطان برقوق بأنه
سوف يتولي عرش مصر في يوم األربعاء تاسع من شهر رمضان سنة  

 م.  1382هـ/ 784
الضريح والمئذنة الحاليين فيرجع بناؤهما إلي العصر العثماني في سنة  أما      

 م، حيث جددهما األمير أحمد كتخدا عزبان.1717هـ/   1120
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لمنازل مجاورة،  واجهات منها ثالثة مالصقة والضريح من الخارل له أربع      
إلي داخل  أما الواجهة الرابعة وهي الجنوبية الشرقية فيوجد بها بابان يؤديان 

 الضريح. 
والضريح من الداخل عبارة عن حجرة مربعة مبنية باآلجر )الطوب األحمر( ولها     

بابان، ويتوسط كل ضلع من أضالع المربع عمود من الرخام يحمل كل منها  
ل المربع إلي دائرة إلقامة القبة عليها بواسطة طاقية عقدين مدببين، وقد حو 

هذه الطواقي أربعة صفوف من المقرنصات. كما  مخوصة في أركان المربع وتعلو 
تمتاز قبة الروبي باشتمالها علي ايوانين متقابلين، كما تمتاز بوجود نوافذ من 

قمرية  الجص المعشق بالزجال الملون، وفتحت في رقبة القبة اثنين وثالثين 
مستطيلة من الزجال الملون. ويتوسط الحجرة المقصورة الخشبية التي دفن 

 (. 2الشيخ علي الروبي ) لوحة رقم   بأسفلها
أما المئذنة فهي من اآلجر  فتقع في الطرف الجنوبي للضريح وتتكون من   

قاعدة علي شكل مكعب  تليها منطقة انتقال للوصول إلي البدن المثمن، وقد تم 
اسطة مثلثات صغيرة ، ويمتد البدن قليال ليتول بثالثة صفوف من ذلك بو 

اعا لتحمل الدرابزين الخشبي الذي يلتف حول بدن المقرنصات، لتعطي اتس
المئذنة، يلي ذلك الجوسق وهو قائم علي أعمدة ثم قمة المئذنة التي تأخذ شكل 

لشرقية حيث القلة. ويدخل إلي هذه المئذنة من باب الدخول بالجهة الجنوبية ا
 توجد فتحة باب تؤدي إلي سلم حلزوني.

 (: 3قايتباي ) لوحة رقم  الشهري جبامع    جامع خوند أصلباى   -2
يعرف هذا الجامع عند العامة بجامع قايتباي، ويقع بمدينة الفيوم في أقصي     

الطرف الشمالي للقسم الغربي من مدينة الفيوم بحي المطافي، وتطل واجهته  
ية علي شارع سوق الصوف، أما واجهته الشمالية الغربية فتطل الجنوبية الغرب 

ي المطل علي بحر يوسف والمعروف بشارع الحرية، أما  علي شارع المدينة الرئيس
 الواجهتان األخريان فمالصقتين لمباني حديثة. 
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ويعتبر جامع قايتباي من المساجد الجامعة التي كانت تقام بها صالة الجمعة    
ود حاملين علي كل جانب من جوانب المنبر لكي تحمل علم  يدل علي ذلك وج

 الدولة. 
جد إلي العصر المملوكي، حيث شيدته السيدة خوند  يرجع بناء هذا المس  

من شهر شوال  15زوجة السلطان قايتباي، حيث بدأت في بناءه  في  -أصلباي
 م.  1499هـ/ 905م، وأتمته في شهر ربيع اآلخر سنة  1497هـ/ 901سنة 

ان الجامع قديما يقع نصفه الشمالي الغربي علي بحر يوسف فوق قنطرة  ك  
م انهار  1892م حدث تصدع لهذا المسجد، وفي عام 1887عامبفتحتين، لكن في 

نصفه المقام علي القنطرة نتيجة انهيارها هي األخرى في بحر يوسف بسبب 
األجزاء  العربية آنذاك بالمحافظة علي اآلثار فيضان قوي، وقامت لجنة حفظ 

 الباقية للمسجد. 
وهو عبارة عن فتحة ويقع المدخل الرئيسي للمسجد بالجهة الجنوبية الغربية،     

 يغلق عليها مصراعان من الخشب المصفح بشرائح من النحاس. 
( من صحن وأربعة أروقة أكبرها رواق 4ويتكون المسجد من الداخل ) لوحة رقم     

لي القبلة، حيث يشتمل علي ثالث بالطات ، ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف وا 
ن والعال، وقد زينت ريشتي اليمين منه منبر مصنوع من الخشب المطعم بالس

(، وتتوسط البالطة األولي من جهة الصحن 5المنبر باألطباق النجمية ) لوحة رقم 
دكة المبلغ والمصنوعة من خشب الخرط،  بينما يشتمل الرواق المقابل له وهو 

الغربي من بالطة واحدة، كذلك يشتمل الرواق الشمالي الشرقي علي الشمالي 
شتمل الرواق الجنوبي الغربي علي بالطتين. أما سقف هذا  بالطة واحدة بينما ي 

المسجد فمن الخشب. وكان لهذا المسجد مئذنة مبنية من الحجر لم يتبق منها  
 سوي سلم.

 (:   6وحة رقم ) ل   اجلامع املعلق الشهري ب   جامع األمري سليمان  -3
ارع يقع هذا الجامع في وسط مدينة الفيوم، وتشرف واجهته الرئيسية علي ش   

الجامع المعلق المتفرع من شارع الشيخ سالم، ويرجع إنشائه إلي أوائل العصر  
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العثماني، فقد بناه األمير سليمان بن جانم بن قصروه كاشف )حاكم( إقليمي 
 م.  1560هـ/960البهنساوية والفيوم في عام 

وقد عرف هذا الجامع بالمعلق الرتفاعه عن سطح األرض، إذ يصعد إليه     
 ة من الدرجات التي تتقدم المدخل الرئيسي، ولوجود حوانيت )محالت(.    بمجموع

يقع المدخل الرئيسي بالطرف الشمالي من الواجهة الرئيسية وهي الشمالية      
 رفين.الشرقية.وهو عبارة عن فتحة يتقدمها سلم بط

ويشبه هذا الجامع في تخطيطه وزخارفه مساجد العصر المملوكي الجركسي،     
فل سقفه بزخارف ونقوش كتابية تشبه إلي حد كبير نقوش وكتابات خانقاة فقد ح 

 السلطان  األشرف برسباي بصحراء العباسية. 
أما من حيث التخطيط الداخلي فقد روعي في تخطيطه المدارس المتعامدة ذات       

االيوانات األربعة، أكبرها إيوان القبلة، وهو إيوان الحنفية فقد كان مذهب الدولة 
 لعثمانية الرسمي.ا

ويتكون الجامع من صحن أوسط تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة،       
حيث يتكون من ثالث بالطات، ويتوسط جدار القبلة محراب علي هيئة نصف 

لي اليمين من المح  راب منبر ثم كرسي للمقرئ. كما يشتمل الجامع علي دائرة. وا 
 خول وعلي الرواق الشمالي الغربي. دكة المبلغ التي تطل علي دركاة الد 

أما المقابل لرواق القبلة فهو الرواق الشمالي الغربي ويتكون من بالطة واحدة،      
فيتكون ويتكون الرواق الجنوبي الغربي من بالطتين، أما الرواق الشمالي الشرقي 

 من بالطة واحدة.  
غربية لكن ال وجود  وكان هذا الجامع يشتمل علي مئذنة بالواجهة الشمالية ال    

 لها اآلن. 
 : ثانيا: العمارة املدنية 

علي الرغم من أن إقليم الفيوم كان يزخر بالعديد من المنشآت المدنية خالل    
القصور واألسبلة   العصر اإلسالمي، إال انه لم يصلنا منها شيء، فقد تهدمت

واإلهمال، وقد والكتاتيب والوكاالت وغيرها من المنشآت المدنية، بسبب الفيضانات 
 تبقي من المنشآت المائية ما يلي: 
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 (: 7) لوحة رقم     قنطرة اللهون   -1
يعود بناء هذه القنطرة إلي العصر المملوكي، فقد شيدها السلطان بيبرس     

م(، لتأمين الفيوم من أخطار الفيضانات، 1277-1259هـ/ 676-658البندقداري ) 
عبر ترعة بحر يوسف المتفرعة من ترعة  ولتنظيم دخول المياه إلي إقليم الفيوم 

 اإلبراهيمية.
والقنطرة الحالية تتكون من جزءين مدمجين ببعضهما أحدهما يعود تاريخ إلي    

ث شيد جزءا  عصر السلطان بيبرس، والثاني يعود إلي عصر محمد علي باشا، حي 
 م.1843هـ/ 1260إضافيا كتقوية للقنطرة القديمة في عام 

القنطرة مراحل الترميم، نظرا ألهميتها إلقليم الفيوم، وذلك منذ  وقد توالت علي   
، ثم م1437-1436هـ/841 -840عهد السلطان المملوكي األشرف برسباي عام

م.   1512هـ/ 918م في عام أمر بترميمها  السلطان الغوري عند زيارته إلقليم الفيو 
 م. 1709هـ/1221ثم جددت في العصر العثماني في عام 

 (: 8) لوحة رقم    خوند أصلباي   قنطرة   -2 
يرجع بناء هذه القنطرة إلي العصر المملوكي، فقد شيدتها خوند أصلباي فيما     

 م. 1498-1495هـ/ 904  -901بين عام 
إلي الناحية الشمالية الشرقية  تقع هذه القنطرة علي بحر يوسف بمدينة الفيوم  

 من مسجد خوند أصلباي)جامع قايتباي(.
القنطرة بباب الوداع، إما ألنها كانت المنفذ الشمالي حيث يودع   وقد سميت هذه   

ن موتاهم بالمقابر الواقعة  فيه المسافرون المدينة، أو لمرور المسلمين عليها لدف
 و الحال في قنطرة الظاهر بيبرس.وعقد القنطرة علي هيئة محدبة كما ه، بعدها

م، فتم ترميمها  1892ام هذه القنطرة مع جزء من مسجد قايتباي في ع تصدعت   
بالخرسانة   م 1934 في عامتقويتها ، كما أعيد م 1898 في عهد الملك فؤاد في عام

 . المسلحة
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 ثالثا: املنشآت التجارية: 
الت، وهي عبارة عن أبنية تتكون ومن المنشآت التجارية التي بنيت بالفيوم الوكا   

بق األرضي كان من عناصر مختلفة، وكل عنصر له وظيفة خاصة به، فالطا
مخصصا لتخزين بضائع التجار الوافدين، أو لبيع السلع المعروضة، باإلضافة إلي 
أماكن مخصصة للدواب، أما الطوابق العلوية فهي عبارة عن حجرات مستقلة كانت 

كما كانت تضم مجموعة من الحوانيت التجارية التي تفتح علي  تعد لنزالء الوكالة،
 الطريق.

ة علي مدخل كبير يليه ممر مغطي بقبو ومنه تمر العربات وتشتمل الوكال  
 والركائب.

وال تزال بقايا الوكالة الوحيدة بالفيوم التي تعرف باسم وكالة المغاربة بشارع   
نة القديمة وهو يعرف بشارع قنطرة  القصبة القديم أو الشارع الرئيسي بالمدي 

 باختيار، ويعرف عند العامة بالشارع المعرش. 
قي من هذه الوكالة مدخلها الضخم المبني بالحجر المشهر باألبيض  وتب   

واألحمر، وتول هذا المدخل بعقد نصف دائري، وعلي جانبي المدخل مكسلتان،  
 ويغلق عليه مصراعان من الخشب خاليان من الزخرفة.  

ما الوكالة من الداخل لم يتبق منها أية آثار فقد تم هدم ما تبقي منها وتم تحويله  أ
 لي مبني حديث.إ
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( ضريح الشيخ علي الروبي 1)لوحة رقم   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
الروبي  ( المقصورة الخشبية بضرح الشيخ علي 2) لوحة رقم   
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ي( جامع خوند أصلباي الشهير بجامع قايتبا3) لوحة رقم   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( جامع خوند أصلباي )جامع قايتباي( من الداخل 4) لوحة رقم   
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( منبر جامع خوند أصلباي الشهير بجامع قايتباي5) لوحة رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

( جامع األمير سليمان الشهير بالجامع المعلق  6) لوحة رقم   
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( قنطرة الالهون 7) لوحة رقم   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( قنطرة  خوند أصلباي علي بحر يوسف 8) لوحة رقم  
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 "املرأة ودورها اجملتمعي من خلل تصاوير  
 لصور" املخطوطات اإلسلمية املزوقة با 

                                                                                     
 أمني عبداهلل رشيدى /.دأ

  العصور الحديثة فقط، يالحياة اإلجتماعية، ليس ف يتعد المرأة عنصرا  فاعال  ف    
د وضحت ق عات العربية واإلسالمية، و م المجت  ي ولكن أيضا خالل العصور الوسطى ف

 المجتمع على اإلهتمام األسرى يلم يقتصر دورها ف يلنا المخطوطات المرأة الت 
العمل  يتؤكد على دفع اإلسالم للمرأة ف يفقط، ولكن العديد من األعمال الت 

 ي. اإلجتماع
وضحتها لنا تصاوير   يلبحثية سوف نوضح أهم األعمال الت وفى هذه الورقة ا     

تقوم  يعمال القابلة )الداية(، وهى الت ة، ومن هذه األالمخطوطات المتعلقة بالمرأ 
صويرة من المدرسة العربية، حيث نشاهد إحدى ت  ياء، وظهر ذلك فبتوليد النس

 (.1السيدات وهى تقوم بتوليد سيدة أخرى لوحة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1لوحة)                                  



- 100 

- 

 

 
 

100 

يقوم بها السيدات داخل  يال الت نا تصاوير المخطوطات األعمكما أظهرت ل   
ألمراء األطفال، أو بالقيام القصور الملكية، سواء كوصفات لألميرات، أو مربيات ل

  ي حتفاالت الت الا  يشتراك المرأة فاالخدمية داخل القصور، هذا بجانب باألعمال 
 يحتفاالت، ونشاهد ذلك فال وما يقمن به من تجهيزات لهذه ا تقام داخل القصور

 (.3ـ   2لوحة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م(، 1590ه/999)حتفال بمولد األمير مراد, مخطوط أكبر نامة، الا( 2لوحة )
 متحف فيكتوريا وألبرت بلندن . 
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حتفال بمولد األمير سليم في فتح بورسكري, مخطوط أكبر نامه  الا (3لوحة ) 
 م(, متحف فيكتوريا وألبرت بلندن.1590هـ / 999)
 
ل القصور سواء تقام داخ يموضوعات الغناء والطرب الت  يأة فكما ظهرت المر      

ــى كانــت عاز  ــةآلافــة عل ــة بمهــارة اليقية أو تــؤدى بعــض االموســ  ل ستعراضــات الفني
 (.4بداع كما فى لوحة )ا  و 
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خسرو يرسل لشيرين خاتم الزوال في احتفال كبير,مخطوط خمسه    (4لوحة ) 
 م(, متحف ويلترز للفنون بواشنطن.1590هـ / 999خسرو دهلوي, ) لألمير  
 

عمــال يقــوم بهــا الرجــال مثــل أ يببعض األعمال الشاقة التــ  أة تقومكما ظهرت المر   
 يالمــدن حيــث نشــاهد المــرأة تســاعد فــ  بنــاء وتأســيس يالبناء والمشاركة الفاعلة فــ 

 يبــل فــ إلا يتقــوم برعــ  نشائية لمدينــة فــتح بورســكرى، كمــا ظهــرت المــرأةإلاألعمال ا
 (.5لوحة ) يها على النساء كما فتتميز صعوبة مناخ يالصحراء الت 
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اإلمبراطور أكبر يتابع أعمال البناء بمدينة فتح بورسكري، مخطوط أكبر   (5لوحة ) 
 م(، متحف فيكتوريا وألبرت بلندن.1590هـ /999نامه، )

 
 
 
 
 
 

  
                              

 ( 6لوحة ) 
 يلمسلم قد اهتم بتصوير المرأة فومن خالل ما سبق نالحظ أن المصور ا    

ى أن المرأة  للمرأة، ويدل هذا عل يال اليومية إلبراز الدور المجتمعالعديد من األعم
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المجتمع وفاعال ، وبذلك يمكن الرد على كل من هاجم  ي كانت عنصرا  هاما  ف
لينقص من حق المرأة، ولكن هذا مع األدلة الثابتة  اإلسالم واتهامه بأنه دين جاء
 محله.   يتبر اتهاما  ليس فطات يعوالواضحة من تصاوير المخطو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


