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 طرز الواجهات المعمارية المصورة في شواهد القبور القبطية
 

 د.سماح محمد الصاوي
 

يمتلك المتحف القبطي بالقاهرة مجموعة من  الونواها الجئايةينة القبطينة ئحتنا فل نا  ني 
 وتم افتوا  ا  ي مقابر فوم أبوبللو وأهئاسيا وباويط وسقارة. ،الحجر الجيري

اينا اناحا المقبنرة ئًنرا  ل  المقنابر فائنا تح نر  ني استخاما الوواها الجئايةينة لتح
وأون ر هن    ،و ترجع أقام مجموعة م  الوواها الجئايةينة للصانر الفيسنيفي ،الرض

 الوواها تلك التي عر ا بالوواها التيفية.
ومنن   ننم  قننا اسننتمر اسننتخاام  ،اسننتمر ح ننر المقننابر  نني الرض  نني الصاننر ال ليلئسننتي

ا لطبيصة الرض الاخرية الرملينة  ني اكسنفئارية أانب  من  الوواها الجئايةية، و ئًر 
الس ل عمل  تحاا للا    ي الجارا  المح ورة وليس  قط  ي الرضياا، حيث غطيا 

بلوحاا م  الحجر الجيري ُاور علي ا أبواا متصااة الوفال  loculi تحاا الا   ه   
 Subالرضياا لصمل ح ر الا   مفوئة م  ضل تي  أو  يث أو أربع، فما ًل استخاام 

divo  وأانننب  يصلوهنننا أيضنننا  الونننواها الجئايةينننة التننني انننورا بنننالبواا أو بمئننناًر
للمتو ي   ي حجنراا م توحنة علنل ال ضناا فمنا  ني الونواها الجئايةينة للحضنرة، ومن  

و نني  ،ومئ ننا الوننواها الجئايةيننة  نني بقيننة الننالتا ،اكسننفئارية ائتوننرا المقننابر المح ننورة
 الوسطل والواحاا.مار 

استمراستخاام الوواها الجئايةية أيضا   ي الصار الرومائي حيث باأا تً نر  نوه هن   
الوواها الرموة المسيحية مئ  القنر  ال النث المنيياي تحنيط بنالمتو ي الن ي انور وهنو 
يتضنننري  ننني الوضنننصية المامينننة وبنبسنننط الخطنننوط ئًنننرا   رتبننناط هننن ا ال ننن  خنننار  

ولنن لك  ،اا المحنناواة لل ئننائي  والتنني فائننا فا يننة كرضنناا الصمننيااكسننفئارية بالقننار
 عفسا الوواها الجئايةية طابع ال   الوصبي.

واي  ي ه   الوواها تاوير المتو ل يحيطه إطار علل وفل واج ة مصمارية، وبنالرغم 
من  بسناطة التفنوي  إ  أئنه ً نر  نوه هن   الونواها تطنور  ئني  ني ونفل الرمنوة التنني 

أيضا   ي وفل الواج اا المصمارية التي عفسا الوفال المصمارية آئ اك، وبصا تصااا و
إ  أ  الرمنوة سنرعا   ،أ  فا  تاوير المتو ل هو الصئار الساسي  ي هن   الونواها

ما تضاع ا واةاااا تصقياا   ي توفيل ا، وبالرغم من  اسنتمرار تانوير المتنو ل بونفل 
تصقياات ا أض ا علل ه   الوواها الطابع الرمةي، فامل أو ئا ي إ  أ  ف رة الرموة و

هنن   المرحلننة منن  الرمةيننة  نني الوننواها الجئايةيننة يمفنن  أ  تنننر  مئنن  مئتاننف القننر  
الرابننع وخننيل القننر  الخننامس المننيياي. وقننا ف ننر التقيننا  نني تحننوير الوننفال الرمةيننة 

                                                           
  قسم اآل ار والاراساا اليوئائية والرومائية- ور جامصة امئ –مارس بفلية اآلااا. 
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ية التي أض ا علنل واخت اا تاوير ال راا حول ه   الوواها م  الرمةية إلل  التجريا
 ه   الوواها أهمية خااة.

بالرغم م  الهمية المطلقة ل    الوواها الجئايةية سواا بالئسبة لطريقة تاوير ال نراا 
أو الواج اا المصمارينة، سنواا أيضنا  بالئسنبة للتطنور من  الرمةينة إلنل  التجرياينة ل ن   

متحف القبطني لنم ينتم اراسنت ا الوواها إ  أ  المجموعة م  ه   الوواها والموجنواة بنال
إ   ي م الي  أو أف ر، واقتار المر  ني هن   الونواها علنل الوانف المتح ني الن ي   
يةيا ع  مجرا واف لما تنرا  الصني ، لن لك قمنا باراسنة متنئينة لمجموعنة سنتة عونر 
واهااَ جمصا ما بي  أوفال التضري البسنيطة والمحاطنة بالواج نة المصمارينة وهني أقنام 

، 9،أ– 1الئوعياا وترجع للقر  ال الث الميياي و ي أوايل القنر  الرابنع وانورة  ه  
(. ننم الئوعيننة ال ائيننة منن  الوننواها الرمةيننة التنني اسننتمرا بقيننة القننر  الرابننع وحتننل 10

أ(.أما بالئسبة للئوعية ال ال ة وأقانا ب نا التجرياينة  ائ نا -5،6مئتاف الخامس .واور 
 ( 16-15-8واور قر  الخامس والسااس.خ ا إلل   الترجع  ي تاري

منن  الحجننر (1)( 8197) ر اا مح ننوً بننالمتحف القبطنني أ( -1)صااورة ر اا الشاااهد الو  

 .سم،يرجع إلل   القر  ال الث الميياي 31× 53البصاا:الجيري،
أعلل أمام واج ة  إلل ياور متو ي واق ا  ي وضع تضري را صا يايه  

واورة Pediment ث لة ع  وفل لجمالو  يوئائي م الواج ة المصمارية عبار،مصمارية

أما  A-w (3)علل جائبيه حر ي (2)ا(يةيئه اليا يوئائي متساو الضيي  -1رقم 

وبا  ،واآلخر مستاير Plinth (4)الصمواا   ل ما قاعاة مفوئة م  جةيي  أحاهما مربع

                                                           

و
1
 .1997ماهر اليا،اليل المتحف القبطي،القاهرة،(
لمانرية التني  هو ابسنط اونفال الانليا واف نرهم ائتونارا  حينث اسنتما  ا قبناط من  عيمنة الصنئ (2و

 .فائا تاور بالتباال مصه علل الصايا م  وواها القبور
Du Bourget, P., Coptic Encyclopedia, vol.VII,p.2164 

و
3
هما اول واخر الحروف ال جايية للغة اليوئائية،وفائا يرمةا إلل   السيا المسي  حيث يقول ائا البااينة (

 .والئ اية  وجاا  لك  ي س ر يوحئا اليهوتي "ائا ا لف والياا، البااية والئ اية"
Metford, JCJ, Dictionary of Christian, London,1983,p 12 

Cooper, J.C., An illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols, London, 1978, P 10 

و
4
وهنني الفتلننة المربصننة والموجننواة  نني القاعنناة ا تيفيننة( التنني فائننا ترتفننة علي ننا العمنناة وهنني تقننوم (

  ( -1واورة رقم  Stylobateمباورة  وه الـ 
 99ـ ص 2007سفئارية(، مئل حجا ، "الصمارة اليوئائية"واك
 للمةيا ع  قواعا العماة اليوئائية 

http://www.pacificcolumns.com/columns-composite-base-selection.php 
http://www.bostonleadershipbuilders.com/vitruvius/book03.htm 

http://www.pacificcolumns.com/columns-composite-base-selection.php
http://www.bostonleadershipbuilders.com/vitruvius/book03.htm
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ا(. ف لك  -1 واورة رقم(5)التا   نخ  ةخر ة التا  اليولي أما ،م  الةخر ةخالل 

ً را ميم  ال   القبطي الجايا  ي عام تئاسا الرأس مع الجسم وتمية الوجه بالصيو  
اللوةية الواسصة للمتو ي، ف لك استخاام الرموة المسيحية وفالاليا وحر ي الل ا 

 والوميجا(.
ح وً بالمتحف ،مسم30×56،البصاا: الجيريرالحج (م 2رقم واورةالثاني الشاهد

 .(6)الخامس الميياي -القر  الرابعيرجع إلل  القبطي،

والواها علل وفل عقا مقوس به  ،ياور سياة متضرعة وتومائا( أمام واج ة مصمارية
يةي  الصقا م  الااخل ةخر ة لاا ة يوجا أس ل ا عارضة  ،ةخارف ئباتية لئباا الصئا

ا الواج ة  يحمي  أما عموا(7)فتابة م  خمسة أسطر باللغة اليوئائيةتا علي اعريضة ف

تاجي  علي ما ةخر ة التا  اليولي، والصموا الموجوا يمي  السياة وتومائا( يحمل فتابة 
ولفئه اخت ل لوجوا  ،علل الصموا اآلخر Wوم  المحتمل وجوا حرف الـ  ،Aلحرف الـ

 تلف  ي ه ا الجةا م  الواها.

ة غير واضحة ئًرا تً ر السياة مرتاية ميبس واسصة  ض اضة، ميم  وجه السيا
للتلف الموجوا  ي ه ا الجةا م  القطصة، فما يوجا  ي المئًر الماور ما يوبه 

 الستارة التي ترمة إلل  فئيسة اغيرة.
متحف ،موسفو، سم38×7× 63 م  الحجر الجيري،( 3الشاهد الثالث )صورة ر   

 .(8)الاولة لل ئو  الجميلة

ج ة مصمارية علل وفل عقا مرتاية ياور ماتروئا واق ة  ي وفل تضري أمام وا
الصمواا  ماورا  وفن  ل ما قاعاة مربصة بسيطة أما با  الصمواي   ،ميبس  ض اضة

 يوجا علي ما ئحا لاليا  تيئي، بيئما تحمل تيجا  العماة ةخر ة لوفل الحلةو  

Canalis Volute   ولف  تً ر ةخر ة علل ما يباو أئ ا ةخر ة ئباتية با  م  عي

 حلةو .ال

                                                           

و
5
يتوابه ه ا الطراة مع الطنراة ا ينوئي  ني فنل عئاانر الصمنوا ماعناا التنا   قنط حينث يصتمنا التنا  (

 اليولي علل عئار الحلةو .
 للمةيا ع  الطراة اليولي راجع :

 .106 -105ابه، ص مئل حجا ،المرجع الس
و
6
ص 2008عام م  المسيحية،القاهرة ال يية الصامة المانرية للفتناا،  2000ال   القبطي  ي مار، (

 .103،رقم 127
و
7
 . رموتي وبسيم امي " 13ال ي امئ  الراحة لروح عباتك تومائا التي ارتاحا  ي فئف هللا  ي "(
 102.،رقم 126ال   القبطي  ي مار، المرجع السابه،ص (8و
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ولفئ ا تحمل عباراا المل التي سوف تئصم ب ا  ،يوجا خلف ماتروئا فتابة غير مئسقة 
لف  التنري  هئا   يالئا علل عار بئاا  ،فما تحاا تاري  و ات ا ،حيث الراحة والسيم

 ه ا الواها مما يجصلئا ئرجع  تنريخه إلل  القر  الخامس.
 

( م  الحجر  8703رقمو ،متحف القبطيمح وً بال (4واورة رقمالشاهد الرابع 
القر  الخامس  يرجع إلل، ع ر عليه  ي ال يوم او سقارة()،سم52×77 الجيري،البصاا:

 .1939الميياي، تئاةل عئه المتحف الماري عام 
ترتاي السياة ميبس  ،ياور سياة متو اة يحيط ب ا إطار مصماري يصلو  واج ة م ل ة 

أما الواج ة ،ا أفمام ضيقة  وقه عبااة فبيرة تلتف حول الاار والرأسطويلة ل 
المصمارية   ي عبارة ع  م لث جمالوئي بااخله اا ة علل وفل ةهرة يتالل م  فل 

والصمواا  ل ما قاعاة وبا  خالي م  الةخر ة أما  (9)ئاحية ما يوبه الماباح أو المبخرة

سياة أخ  ئ س ةخر ة التيحا  التي رأيئاها م  تيجا  العماة   التا  الموجوا يسار ال
أما الصموا الموجوا  ،قبل حيث عي  الحلةو  ال ي قا يئت ي بما يوبه الةخر ة الئبائية

يمي  السياة  يً ر تاجه مختل ا إ  تً ر ئقطة بااية الحلةو  م  أعلل وليس م  أس ل 

 (10)م ل الصموا اآلخر للواها وفنئه وضع بالمقلوا(

،م  سم45×70 ( م  الحجر الجيري،البصاا:8004( رقمو 5رقمواورةالخامس الشاهد

 .(11)ال يوم، يرجع إلل القر  الخامس الميياي

رية تً ر السياة مرتاية خيتو  وهيماتيو  ياور سياة متضرعة ااخل واج ة مصما
سميك فما ترتاي خمارا  وه رأس ا.الواج ة المصمارية تم ل وفي جمالوئيا ليس له 
عارضة والقاعاة الم ل ة( يحمل الجمالو  بااخله ةخر ة للاا ة فنئ ا تخر  م  رأس 

اا ة باليبي  السياة المتضرعة وفنئ ا تال علل المييا الجايا ل ا،وقا أحيطا ه   ال
فما يوجا  وه ضلصي الم لث الجمالوئي ةخر ة لسص ة الئخيل تحمل  ،متساويي الضيي

 ي مئقاري ما غا  الةيتو وال ي  (12)طايرا مرفبا لحمامتي  واقر وأرجل أرئا

                                                           

و
9
ع ر علل م ل ه   الماابي  البروئةية التي فائا تضئ ال يافل  ي الفئايس المصتمة غير أ  ئورهنا (

 .يو ا أيضا  علل الوجوا اكل ي  ي المفا  المقاس ووربما المبخرتا  ترمةا  هئا إلل   الفئيسة(
و

10
ة إخنر  موجنواة بمتحنف يرجع محما عبا ال تناح  هن   القطصنة إلنل   القنر  الرابنع لمقارئت نا بقطصن(

اللو ر وماارها ال يوم، و ات نه مصنه  من  حينث مانار هن   القطصنة  لفئئني اختلنف مصنه  ني تنريخ نا 
 وأرجص ا ل ترة متنخرة  ما بصا القر  الرابع حيث ا تقا  الوايا الموجوا  ي ه ا الواها .

طبصننننننة عننننننةا ةفنننننني قننننننااوس، محمننننننا عبننننننا ال تنننننناح السننننننيا "اآل ننننننار وال ئننننننو  القبطيننننننة"، ال
 .381،ص 2006الولل،اكسفئارية،

 .104رقم  127ال   القبطي  ي مار، المرجع السابه،ص 
و

11
 .101رقم  125ال   القبطي  ي مار، المرجع السابه،ص (
و

12
 .يال علل الباية(
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يرمة إلل السيم(، أما الصمواا   ل ما قاعاة م ل قواعا العماة اليوئائية بيئما يخلو 
و تنخ  التيجا  وفل الطراة اليولي حيث وجوا الحلةو   ،الةخر ةالبا  تماما م  

.وتً ر التن يراا القبطية  ي ه ا الواها حيث الوجه المستاير للسياة والصيو  اللوةية 

 .(13)والاليا

 القر  الخامس ،مح وً بمتحف اللو ر،أهئاسيا (14)أ(-6الشاهد السادس )صورة ر   

اج ة مصمارية جمالوئية مرتاية ميبس  ض اضة ياور الواها سياة متضرعة أمام و
وم ل ا م ل سابقت ا حيث الضلع ال الث للم لث والقاعاة( غير موجوا ف لك توجا اا ة 
 وه رأس السياة التي تصبر ع  المييا الجايا فما ئر  الاليبي  متساويل الضيي 

 وه ضلصي اما  (15)الموجواي  أس ل الاا ة. جائبي الجمالو  يةيئه ةخر ة الض يرة

الم لث الجمالوئي  توجا ةخر ة لسص ة الئخيل.با  عموا الواج ة يحمل ةخر ة القئواا 
التي رأيئاها  ي الصموا الاوري أما التا   يحمل ةخر ة الحلةو  التي يتوسط ا ورقة 

 (16)ئباتية توبه ورقة البراي التي اعتائا أ  ئراها  ي تلك ال ترة.

م  الحجر  مح وً بالمتحف القبطي( 7واورة رقم الشاهد السابع
برلي  المتاحف الوطئية ببرلي ،متحف  ئو  ،ال يوم م  سم44×73الجيري،البصاا:

يرجع  ،1935ئقل م  متحف اآل ار المارية عام  9666الصاور المتنخرة والبيةئطية 

 (17)القر  الخامس الميياي. إلل

                                                           

و
13
هن ا  Benzethيرجع محما عبا ال تاح تنري  ه   القطصنة إلنل   القنر  ال النث والرابع،بيئمنا يرجنع (

 إلل القر  الخامس الميياي. الواها
 .380عةا ةفي قااوس، محما عبا ال تاح السيا، المرجع السابه،ص

Benzeth, D. L"Art  Copte,pl.101. 

و
14
 .379عةا ةفي قااوس، محما عبا ال تاح السيا، المرجع السابه،ص (

و
15
لفئ نا ائتونرا الض يرة و الوفال المجاولة ً را  ي مار و ي الصاينا من  الحضناراا القايمنة (

وواعا   ي ال   القبطي، و لك لئ ا مرتبطة بالبيية المحلية للرهبا  ال ي  عملوا  ي م ئة جال سنصف 
 الئخيل،وائصوا مئه سيل  يستطيصو  بيص ا.

-Bunt, C. G. E, The Genesis of Coptic Twists and Plaits, Ancient Egypt, Cairo, 1920p. 18. 

و
16
سنم ،سنقارة او ال ينوم  71×60من  الحجنر الجينري البصناا:  8695قبنر آخنر رقنم  لايئا م ال لواها(

ا ( حينث تانوير الواج نة الم ل نة بناو  قاعناة وئ نس ةخر نة -6هن   ال تنرة وانورة رقنم  يرجع إلنل
الض يرة الموجواة علل جائبي الجمالو ، ئ س الةخر ة الئباتية الموجاة علل جنائبي الجمنالو ، وفن لك 

لعما  التني ةيئنا ونواها قبنور تلنك ال تنرة لن ا يمفن  تننري  هن   القطصنة بنالقر  الخنامس ئ س تيجا  ا
 أيضا .

 .383عةا ةفي قااوس، محما عبا ال تاح السيا، المرجع السابه،ص 
Kamel, I., Coptic Funerary Stelae, CGC du Musee Copte, Le Caire, (1987),p.245. 

و
17
 .105رقم  128لسابه، ص ال   القبطي  ي مار، المرجع ا(
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رية تنخ  وفي جمالوئيا يوجا الواها ياور سياة متضرعة وروايا( أمام واج ة مصما
أما ااخل عيمة  A-Wااخل الم لث الجمالوئي عيمة الصئ  التي تئحار بي  حر ي 

أما قاعاة الم لث الجمالوئي  تحمل  ،الصئ  ئ س ا  يوجا ةخر ة لةهرة رباعية ا وراه
أما  تنخ  قاعاتا عمواي الواج ة الوفل البسيط للقاعاة التيفية، اسم المتو ا  روايا.

 (18)أما التيجا   تنخ  ةخر ة ئباا البراي ،البا    و خالي تماما م  أي ةخر ة

يوجا بالواها الف ير م  التن يراا المختل ة م ل التن ير اليوئائي فما  ي الجمالو  الم لث، 

 (19)أما  التن يراا المارية  تتم ل  ي  ئباا البراي وعيمة الصئ 

 ( مح وً بالمتحف القبطي8556م و( رق8واورة رقم  الشاهد الثامن

 (21)مفو  م  خمس ارجاا (20)الواها ياور اليبا متساوي الضيي واق ا  وه سلم

الواج ة تنخ  وفي م ل ا خاليا م  الةخر ة يوجا علل جائبي الم لث ةخر ة ئباتية لسص ة 
ً ر  أما عمواا الواج ة  ل ما با  خالي م  الةخر ة يحمل تاجا  ،الئخيل  ي فل جائا

 أما القاعاة  نخ ا وفل القاعاة التيفية. ، يه عئار الحلةو  ال ي يو ا  التا  اليولي
بري ال ئا   ي إً ار المصئل الرمةي ال ي يحمله الواها حيث تاوير الاصوا ع  

بيئما حمل الواها الصايا م  التن يراا ،طريه الاليا ال ي يصا أحا رموة السيا المسي 
والتن ير الماري  ي وفل السلم أما  ،تن ير اليوئائي  ي الجمالو  الم لثالمختل ة  ً ر ال

 القبطي  ً ر  ي رمة الاليا. 
م  الحجر (8668رقمو مح وً بالمتحف القبطي (9واورة رقمالشاهد التاسع 

 .سم، يرجع إلل   القر  ال الث الميياي27×51البصاا: الرملي،
لم يً ر مئ ا سو  الم لث الجمالوئي،الاليا ياور  ي ة البا  أمام واج ة مصمارية،

ا وسط الموجوا بالواها هو أفبرهم حجما، ومر وي علل قاعاة توبه الار ،توجا بئ ايته 

                                                           

و
18
وه   المرحلة تم ل ئ اية ً نور الصئاانر الفيسنيفية  ني ال ن  القبطني وهني منا تمينةا بنه تيجنا  (

 .أعماة القبطية  ي اواخر القر  الخامس وبااية القر  السااس 
رة، وجاا  ئور الاي  محما الوريف،"الصئاار الفيسيفية  ي ال   القبطي"، رسالة افتورا  غير مئونو

 .40،وفل 61، ص 1991
و

19
) - Dom H. Leclercq: Dictionnaire d'Archeologie Chretienne et  
de Liturgie Set 28 

 1907 vol.3p.134 
بالئسبة لوضع الاليا  وه الار  ربما المقاوا به هو اصوا السيا المسي  ولقا ورا  ني  الص نا (20و

ةل من  السنمااحيث تانصا و تئنةل علينه المييفنة  فمنا القايم  ل  حلنم رأ   ينه سنيائا يصقنوا سنلما يئن
 يصتبر السلم أحا رموة السيا المسي .

(
21

)Lambelet , E., - Khatwe , A., Coptic Art Sculpter &             

rchitecture , lehner & Landrock Cairo-Egypt.p45            
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، أما الاليبا  اآلخرا    ما أاغر حجما، ولقا أخ ا ئ س وفل عيمة (22)خالة وصر

يرة تحتوي باورها . ااخل م لث الواج ة و ي المئتاف توجا اايرة فب(23)الصئ  المارية

علل اايرة أخر  أاغر مئ ا، وحول الاايرة م  الخار  يوجا تاوير لورقتي  رمحيتي . 
 اما أس ل الم لث الجمالوئي وعلل وريط الصارضة  يوجا فتابة باللغة القبطية .

الواها ممتلئ بالرموة المتصااة م ل الرموة المارية التي تم لا  ي عيمة الصئ   
فما ،توبه الار ،و ض يرة الوصر، والرموة اليوئائية م ل الم لث الجمالوئي والقاعاة التي

 اللو  ا حمر والبئي علل الواها بوضوح.ً ر 
الحجننر م  ،مح ننوً بننالمتحف القبطنني،( 8016رقننم و(  10)صااورة ر اا الشاااهد العاشر

، الرابننع  المننيياي -القننر  ال الننث المننيياي، يرجننع إلننل سننم 42× 34البصنناا:، الجيننري
 1939تئاةل عئه المتحف الماري عام 

ا متسناو  ياور ا ئتي  م  عيمة الصئ  أمام واج ة مصمارية، تحمل فنل من  الصيمتني  انليب 
الضيي ااخل اايرة ويق ا   وه مئانة أو عتنا مفتنوا علي نا باللغنة القبطينة ربمنا تفنو  

ئجار مما جصلئنا ئصتقنا أ  أاا  ل سم اائع ه ا الواها، وبي  عيمتي الصئ  يوجا وفي ربما 
ال ئا  أراا أ  يوض  م ئة الئجار المتو ي، والاليل علل  لك هو الفتابنة اليوئائينة الموجنواة 

 ، حيث تال علل ه   الحر ة.
اما الواج ة الماورة علل الواها،   ي واج ة جمالوئية م ل ة لمصبا يوئنائي، يوجنا بنااخل ا 

  ةخر ة خطوط طولية مايلة، أما الجةا الس لي اليا متساو الضيي، ضلصي الم لث تنخ
أما العماة   باموئتيس، يوجا عليه فتابة يوئائية تحمل اسم المتو ل الصارضة(   م  الم لث و

أما بالئسبة إلل   تنا  الصمنوا   نو عبنارة عن  ونفل  (24)الموجواة   ي علل الطراة الاوري

 لةهرة اللوتس، وقاعاة الصموا تنخ  الوفل المضلع.

 الحجر م ( 8585ورقم مح وً بالمتحف القبطي (11واورة رقم الحادي عشر الواها 
تئاةل عئه المتحف الماري عام  ،مج ول الماار،سم 61×67 البصاا: ،الجيري
  يرجع إلل   القر  الرابع الميياي.، 1939

                                                           

و
22
،واعتبرها النبصض أئ نا وةيئوا ب ا بصنض الانلبا  أخ ها المسيحيو  ا قباط م  ض يرة  الط ل حورس(

موئوجرام السيا المسي  وف لك مئًنر الانلبوا وأي السنيا المسني  علنل الانليا وحولنه انليبا  إوارة إلل
 .اللاا  الل ي  البا مصه(

و
23
وجا بي  اقاس فتاباا الماريي  ال يروغلي ينة   نو رمنة للحينا  وعنرف بم تناح الحينا  أو م تناح الئينل (

 يستخام فصيمة للحيا   ي الصقياة وقا تبئا  القباط بفوئ م أبئاا ال راعئة.و
 .339تاارس يصقوا ملطي،الفئيسة بيا هللا، ص  
و

24
 للمةيا ع  الطراة الاوري راجع:(

 92 -85مئل حجا ، المرجع السابه، ص
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يقف بي  عيمتي  (25)ياور اليا يوئائي متساو ال ري له خالة وصر وض يرة(

أمام المئًر بنفمله ماور ، اا الصروة  ويصلوهما حر ي الل ا والوميجا (26)الصئ 

واج ة مصمارية م ل ة لمصبا يوئائي فما اور علل أضيي م لث الواج اا ال ي ة 
سطرا  م  الفتابة اليوئائية  ي فل ضلع م  الضيي ال ي ة ، أما حول الم لث  توجا 

المحور فما يوجا  وق ما  رعا   (27)ةخر ة ئباتية لورقة  ي ية م  ئباا الفائ وس

أما ااخل الم لث  ،ابي  مع وجوا حر ي الل ا والوميجامتق (28)لئباا سصف الئخيل

الجمالوئي  يوجا ورقتا  مئبسطتا  لئباا الفائ وس أيضا  تاصا ساق ما ئحو القمة  
 قا ُئ  ا علل طراة الصموا المرفا  ،حيث  تمأل  راغ الم لث بنفمله، أما عمواا الواج ة

 والتا  قا ةي  بئباا البراي.  ،وااأما با  الصموا  ينخ  ةخر ة القئ ، ل ما قاعاة

م  ،(4302رقم و مح وً بالمتحف القبطي (29)أ (-12واورة رقم  الشاهد الثاني عشر

 -مج ول الماار، يرجع إلل   القر  السااس،سم43×88×9 الحجر الجيري،البصاا:
 السابع  الميياي. 

                                                           

و
25
واها القبنور خالة الوصر ً را  ي بصض الالبا  القايمة، وخااة الانلبا  المرسنومة علنل  ون(

المبفرة رسما خالة  وصر مرتبطة بالاليا، وهل مستوحاة م  المانري القنايم  الن ي فنا  يانور 
ا علل هيية ط ل له خالة ونصر حنورس واتخن ا ال فنرة  ني ال ن  القبطني بم  نوم  ا ب  اكل ي ماور 

خاننلة الوننصر جايننا حيننث أراا أ  ينفننا ا  الماننلوا بنني  ا ئنني  هننو ابنن  هللا ولننيس آخر،لنن ا اسننتصار 
المصرو نة بنئ ننا للط ننل حننورس، ووضننص ا  نني الضنلع العلننل للاننليا، وأاننب  يصننرف باننليا ا بنن  

 .تل اليهو
Cramer M. , Das Ältägyptische Lebenszeichen .  Ägypten , wiesbaden , 1955 Gardiner, A.  

Egyptian grammar  3 ed. , Oxford: Clarendon Press 1957,p 545.  

التنل تتقناطع منع الانليا  Pا يصتبر الستا  جرجس ااوا وآخرو  أ   الض يرة هي اختةال لحنرف فم

 .وب لك يفو  تجسيا ل فرة الموئوجرام Xال ي يصتبر  ي ئًر  حرف 

 .94 -81،ص 1998جرجس ااوا، الوصبية  ي ال   القبطي،اسبوي القبطياا السابع، القاهرة، 
و

26
ر الاليا ال ي استمر حتل القر  السابع  اور الاليا ال ي رمنة اور ال ئا  عيمة الصئ  بجوا(

 .إلل   الخيص بجوار الصئ  عيمة الحيا  وف رة استخاام عيمة الصئ ( 
عةا  ةفي قااوس، آ ار اللوحاا المارية عبر الصاور، م  وم الرمةية  ي الاور الجاارية لمقابر 

 .2004"، اكسفئارية، 2004يئاير  18 -17 البجواا بالواحة  الخارجة "ئاوة  ي ال ترة م 
و

27
 .وره ا فائ وس رمة الئارة (
 .23ص 1963ترجمة يصقوا جرجس ئجيا،القاهرة ية وا لت ا،جور   رجستو ، الرموة المسيح 
و

28
 . رعل الئخيل رمة الو يا وا ئتاار والئقاوة (

 22ائًر جور   رجستو ، المرجع السابه ص
و

29
 57، ص 1996القبطي وفئايس القاهرة القايمة، لوئجما ، جواا جبرة، المتحف(

 .111رقم  131ال   القبطي  ي مار، المرجع السابه،ص 
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حر ي الل ا لواج ة مصمارية يتوسط ا اليا علل جائبيه  يم ل الواها تاويرا 
تنخ   ،والوميجا ويً ر علل جائبي الواج ة اليا  و عروة يصلو  اليبا  يوئائيا 

الواج ة المصمارية وفي قبويا يتوسطه اليا  ي الواج ة، وعلل جائبي ه ا الاليا 
 ،بيئما يتالل م  جائبي الواج ة عئقوا عئا  ي فل جائا الل ا والوميجا اور حر ي

أما العماة  ً را  ي ا الةخر ة  ،ئي  ي ه ا الواها وفي قبوياأخ  الجةا الجمالو

 . (30)اللولبية الملتوية

العمناة  اكطار الخارجي للوفل القبوي  يحمل ئ س الةخر ة اللولبية التي ً نرا علنل
ااخننل هنن ا الوننفل ةخر ننة لاننا ة فمننا حملننا عارضننة الواج ننة ئ ننس الةخر ننة  ويً ننر
قاعاة وبي ة بالسلم ااخل ا ةخر ة ئباتية وبا  الصموا توجا به اما الصمواا   ل ما ،اللولبية

أما التا   يحمل ةخر ة علل  ،ئ س الةخر ة اللولبية الموجواة  ي اكطار الخارجي للصقا
 وفل ةهرة رباعية. فما يوجا أعلل الواها فتابة باللغة القبطية.

اليا بقوته مع تتض  الاالة والرمةية  ي ه ا الواها حيث يستحضر ائتاار ال
فما  ،وجوا الرموة الخااة بالسيا المسي  فحر ي الل ا والوميجا، وعئاقيا الصئا

فما يً ر  ،ترمة الاا ة الموجواة ااخل الجةا القبوي إلل الو اة الجاياة للمتو ل
أس ل الاليا الوسط ةو  م  الحمام ال ي يرمة إلل السيم وتم ل الواج ة  المصمارية 

 باا الجئة.
،يرجع إلنل (8612ومح وً بالمتحف القبطي رقم( 13واورة رقم ،الشاهد الثالث عشر

  الرابع الميياي. –القر  ال الث 

أمام واج ة مصمارية علل وفل  ي ة عقوا متتالية يً ر  ي فل  (31)ياور عيمة الصئ  

خر ة أما الصقا المامي  يوجا بااخله ة ،جائا عمواا  مةخر ا  بالةخر ة الحلةوئية
الوريط الخارجي للصقا المامي تملن  ةخر ة هئاسية ،الاا ة التي تنخ  وفل المروحة

علل وفل خطوط مايلة توبه خطوط ورقة سصف الئخيل. أما الصمواا  الماميا  
والبا  أيضا  ينخ  ةخر ة توبه ،والخل يا  علل جاار مئخ ض ، يستئاا  علل قاعاة

ل ما تيجا  بل ئجاهما يحمي  عارضة مةخر ة ةحر ة سصف الئخيل. الصمواا  ليس 
 فما توجا فتابة أعلل الواها.  ،بورقتي  ئباتيتي  بوفل متفرر علل الصارضة

من  ( E.8190ورقنم  ( مح وً بنالمتحف المانري 14واورة رقمالشاهد الرابع عشر 
سننم، مج ننول الماننار، يرجننع إلننل   القننر  الخننامس 64×83البصنناا: ،الحجننر الجيري

 ي.المييا

                                                           

و
30
 ي توئا الجبل والئاف ا ول من  القنر  ال نائي المنيياي(  Isadoraً ر وفل موابه لعماة مقبرة (

 . (-12ا، -12واورة رقم 
Peter Phillipes, J., "The columns of Egypt, "Manchester, 2002, p.216. 

(
31

)Lambelet, op cit.,p.40 .                                                                        
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أمام الواج ة المصمارية  اور موئوجرام  السيا ،اور عليه وفل لواج ة مصبا يوئائي

أس ل ما توجا فلماا باللغة (33)محاط بةو  م  الحمام(32)المسي  ااخل إفليل الغار

القبطية بصض حرو  ا م قواة .الجمالو  الم لث ال ي تةيئه عيمة الصئ  المارية محاط  
فما يوجا أس ل الجمالو  علل القاعاة الم ل ة  فتابة  باللغة  جا،الل ا والومي ب ا حر ل

القبطية. أما عمواا الواج ة  ائ ما يتميةا  ببا  مةخرف بالةخر ة اللولبية والحلةوئية( 
ويق ا  علل قاعاة  مربصة بسيطة عر ا  ي الصار اليوئائي، أما التيجا   ةيئا بنوراه 

 .(34)رئ يةالفائ وس التي ةيئا التيجا  الفو

 ر   )مح وً بالمتحف القبطي  (  ل ويبامو ،15واورة رقم الشاهد الخامس عشر

ياور المئًر اليبا  تيئيا ااخل ، سم 29×39 البصاا:،من الحجر الجيري (8605

أما الجةا  (35)هيفل مصماري قبوي، وضع بي  أضيي الاليا أربصة أ ري لسئابل القم 

القبوي لل يفل   و عبارة ع  ةخر ة لوفل الاا ة يحيط ب ا ةخر ة ئباتية أس ل ا عتا 
 و  المنم  باهلل" والقاعاة(  مفتوا عليه " ويبام

أما الصمواا   يق ا   وه قاعاة ويحمي   ،يخر  م  ال يفل القبوي ورقتا  ئباتيتا 
أما التيجا   تنخ  ةخر ة علل وفل ورقة الفائ وس يمتلئ الواها  ،ةخر ة لولبية

 الاليا، سصف الئخيل. ،بالرموة المسيحية المتصااة التي تم لا  ي الاا ة

الحجننر الجيننري، موسننفو، ( 281ر اا  )(36) (16اننورة رقننموالشاااهد السااادس عشاار 

 المتحف الوطئي لل ئو  الجميلة.

                                                           

و
32
 .24، أسبوي القبطياا ال الث فئيسةالص راا،روض ال ر ، ص”موئوجرام المسي “جرجس ااوا: (

و
33
فائنا المنرأة التني تلنا،  فنرا أو أئ نل،   تفنو   ولا األ رضا الوريصة  ي الص ا القنايم وانيتي : (

ورعا طاهرة ا  بصا ا  تفمـل أربصي  يوما علل و اة ال فر و مـائي  يومنا علنل و اة الئ نل  نم تننتي 
 0(8 - 2:  12إلل   الفاه  وتقام حمي وعمر  سئة( أو ةوجي يمام أو  رخي حمام و ويي  

تقنرأ هن   الئانوص  ني  0(13م فل اب  بفر ليفو  مقاسا للـه وخنـرو  ت رض ا  ُيقا   الوصية الثانية 
انننية الغنننروا للصينننا.  يقنننول اكئجيلننني لوقا:"انننصا بالط نننل يسنننوي أبنننوا  إلنننل   أورونننليم ليقننناما  
للرا،وليقربا  بيحة حسا ةو  يمام أو  رخي حمام،قاما السياة مريم الحمام لئ ا  قينرة و  تسنتطيع 

مة الحمام هئا ع  تقنايم ال بيحنة او ربمنا تصبينر عن  اخنول السنيا المسني  ال يفنل وراا الحمل  ربما ير

 .) ووهو مايتمئا  المتو ل ا  ياخل ال يفل السماوي
( ا فائ وس هو ئباا ووفي يوبه الخرووف بننوراه فبينرة  اا حنواف بنارةة حنااة للخنار  فنا  34و

ا حت اً ببناقي الصئاانر المصمارينة للطنراة يةي  الطراة الفورئ ي وهو طراة خاص بالتيجا   قط مع 
 ا يوئي.

 .107مئل حجا ،المرجع السابه،ص 
و

35
 .ال ترة  يما بي  القر  السااس والسابع الميياي م ينر  ولف  ترجصه الباح ة إلله ا الواها ل(

و
36
 .اي ترة  يما ال ترة  يما بي  القر  السااس والسابع الميي ترجع الباح ة ه ا الواها إلل(
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والاليا ماور أمام واج نة ،ياور اليا  يوئائي يحيط به إفليل م  ئباا الفائ وس
علل تم ال ئان ي لونخص أانلع النرأس ة الوفل. تحتوي الواج ة القبوية مصمارية قبوي

ط بننورقتي  ئبنناتيتي  لسننصف ومحا،بنوننفال ئباتيننةالصقننا مةخننرف ،يرتنناي رااا  مةخر  ا

 مح ورة علل ه   القاعاة. (37)أما القاعاة  يوجا علي ا آ ار لفتابة ماريالئخيل،

أمنا التيجنا   ينخن ا  ونفل لةخر نة ئبناا اللنوتس فمنا أ   ،تنخ  العمناة ةخر نة طولينة
 للصمواي  قاعاة.

 ييحً بصا استصراض ه   الم لة م  الوواها الجئةية القبطية ما يلي:
حيث فائا  الواجهة واألعمدةوهما  ، ي تلك ال ترة أئ ا تتفو  م  جةيي  رييسي 

الواج ة باورها تئقسم إلل   واج ة إما  اا وفل جمالوئي أو واج ة  اا الوفل القبوي 
 (  ـه– 1ا، -1واورة رقم 

  معماريةاول الواجهة ال
 الجمالون -أ 

ا م  القنر  ال النث وانور ارقنام   المثلث الجمالونياستخام  أ ( ومنا بصنا  لنك  فائنا -1باا 
واج اا القر  ال الث تئ ن  إمنا  خالينة من  الةخر نة أو بنااخل ا رمنوة مسنيحية  م نل  حر نا 

 الل ا والوميجا.

لقبنوي الن   احتنو  علنل ونفل أخ ا  الواج ة تنخ  الوفل ا وخال  القرن الرابع والخامس

، 2 وانننور ارقنننام (38)الانننا ة التننني ائتونننرا  ننني  لنننك الوقنننا لتصبنننر عننن  المنننييا الجاينننا

(النن ي 7 واننورة رقننم ي ينخنن  وننفل عيمننة الصننئ  الماريةفنن لك ً ننر الاننليا النن(13
أو بجائنا حر ني الل نا  ، ً نرا عيمنة الصنئ  مئ نراة   ي هن   ال تنرة ائتور استخاامه
 استمرار وجوا وً ور( الرموة المسيحية. والوميجا مع
 ثانيا األعمدة

  بدن العمود –ب 

                                                           

و
37
 .109،رقم 130ال   القبطي  ي مار، المرجع السابه، ص (

و
38
ارتبطننا الاننا ة  بالمبننائي الجئايةيننة واسننتخاما فصئاننر ةخر نني لئانناف القبنناا علننل الننرغم منن  (

أرتبنناط وئونننة الاننا ة منن  عبننااة أ روايننا اليوئائيننة إ  أ  الئمننا   التنني ً ننرا  نني ماننر والتنني سننبقا 
ام  ي ا اورة أ روايا حتل القر  ال ائي الميياي  ويباو أ   ترة القر  ال الث فائنا اكوارة إلي ا لم تستخ

تم ل مرحلة ائتقالية  ل ال ئو  المصمارية  ل مار حينث بناأا المسنيحية ت نرض ئ سن ا علنل ونفل المبنائي 
صماريننة وةخار  ننا وقننا فننا  منن  الطبيصننل أ  يتخنن  المسننيحيو  الول منن  النناوا ع الةخر يننة والصئااننر الم

السناياة  ني مانر  رانة للتصبينر عن  الناي  الجايننا ورمنوة  وقاانه وفائنا الانا ة من  أف نر الصئااننر 
  .الةخر ية المصمارية المستخامة  ل تلك ال ترة ا ئتقالية

سماح محما الااوي،"التطور ال ئي للاا ة فصئار مصمناري ةخر ني  ني مانر  ني الصانري  الرومنائي 
 2008المنتمر الحااي عور لآل اريي  الصرا، والبيةئطي "،بحث مئوور، 
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وقنا  ،يمف  تقسيم الصموا باور  إلل    ي ة أجةاا رييسة : وهي البنا  والقاعناة والتنا  
نا من   بالحضارات اليونانية اور  با  الصموا  ي القر  ال الث متن را  حينث ئجنا   خالي 

 أ  ( -ة الاوري المصروف واورة ارقم  االةخر ة أو مئ  ا علل الطرا
 ئجا أ  با  الصموا قا أاب  مةخر ا بنالقئواا أو أ   ما خال  القرن الرابع والخامس أ

(، إ  2ه ا البا  تً ر عليه الفتاباا سواا باللغة اليوئائية أو اللغة القبطية.وانورة رقنم
تننل حلننا محننل أئننه  نني ئ ننس الوقننا  ً ننرا عئااننر ماننرية  أخنن ا  نني ا ةاينناا ح

وعئاي  باأ با  الصموا اليوئائي  ي ا خت اا لفي يتفو  البا  لألعماة  ،الصئاار اليوئائية
وهي  رية بالةخارف المارية م نل ةخر نة ةهنر  ،الماورة  ي ه   الوواها الجئايةية

اللننوتس المضننلصة أو ةخر ننة اللولبينناا واسننتمرا ةخر ننة العمنناة باللولبينناا أيضننا   نني 
 ااس.القر  الس

 أما  ي القر  السااس ئجا استمرار ةخر ة العماة التي تحمل ةخر ة اللولبياا
 تيجان األعمدة -ج

الطراة التا  الينولي   القرن الرابعاستخاما تيجا   أعماة وواها القر  ال الث وأوايل 
الخاااامس  منننع وجنننوا بصنننض التحنننويراا الخاانننة  تنننن را بنننال   اليوئنننائي.خيل القنننر  

اااا عئاانر ال ن  المانري  ني الً نور خاانة منع تونفيل تلنك العمناة اةوالسادس 
علل وفل ةهرة اللوتس أو سصف الئخيل  ي الوقا ال ي قل  يه ً ور ةهرة الفائ وس 

 (39)(16، 15رقام أ اا الوفل المحور واور 

  اعدة العمود -د
ا العمناة قواعا لألعماة تونير بونفل غينر مباونر إلنل   قواعن انتشرت ف  القرن الثالث

 ي الصار ال لليئستي عئاما امتةجا قاعاة الصموا الاوري مع اليوئي،  تفوئا القاعاة 
م  قاعاة مربصة و اا أال اوري مع قاعاة مستايرة مننخو ة من  الصمنوا اليوئي(،أمنا 

القاعنناة  أوننفال لةخننارف ئباتيننة أو   قننا احتلننا هنن  خااال  القاارنين الرابااع  والخااامس 
رجصا القاعاة إلل    القرن السادسواعا مارجة علل وفل السلم.  ي خطوط مضلصة او ق

 وفل ا البسيط علل وفل مربع.
 -ثالثا األحجار المستخدمة:

                                                           

و
39
لا ةهرة اللوتس مساحة فبيرة  ي ال   القبطي بل احتلا ئ س المفائة  ي ال   الرومائي فوحاة حتا(

مصمارية  ي بصض المصابا المارية فما ائ ا استخاما علل بصض ا وائني ال خارينة  ني ئ اينة الصانر 
الوحنناة م لننا  نني ال نن  القبطنني ئمو جننا للتطننور وا خننتيط مننع البطلمنني وباايننة الصاننر الرومننائي تلننك 

عئاار تاويرية اخر  ئباتية وهئاسية اضا ا عئار ا بااي الةخر ي لل   القبطني وهني ئابصنة من  
 تمسفه للموروث القايم.

ايا ا ماف  التي ئ  ا  ي ا ه   الوواها هي اهئاسيا سقارة ال يوم  فا   ئا  فل مئطقنة متنا را بنال   السن
  ي ا حيث ا ال اليوئائي او الماري ال رعوئي الخالص.
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ا  ي مئاًر لم يلجن ئًرا  رتباط الوواها الجئايةية بال   الوصبي باكضا ة إلل   توفيل 
ام ل ن   الونواها الحجنر الحجار الانلبة فالرخنام او الجرائيا،وإئمنا اسنتخ ال ئائو  إلل

 الجيري أو الرملي لس ولة التوفيل و قتاااية التفل ة.

ال   الوصبي  ي  إ  اراسة ه   المجموعة م  الوواها الجئايةية عبرا بحه ع  تيار
مار، وبالرغم م  ارتباط ا بال   الجئايةي إ  أئ ا عفسا ه ا التمية ال ئي بالمقارئة 

ة ل ا خار  مار، وال ي يمف  ت سير  ب  ا الموروث بالوواها الجئايةية المصاار
الحضاري الضخم المنخو  م  ال   الماري القايم ال ي أباي،وًل يباي حتل تن ر  
بال   اليوئائي الرومائي ال ي أاب  جةاا م  التراث  الماري،  ت اعلا الصئاار 

وواها ال يث م  ماري ويوئائي ورومائي لفي تخر  لئا ه   المجموعة م  ال
 الجئايةية .

ومما  وك  يه أ  ال ئو  المصاارة لم تصرف ا تجا  التجرياي  ي ال   إ  بصا  قرو   
عاة  ي عارئا الحالي ؛ ول لك  ا  ه   الاراسة ت با أ  الماريي    يةالو  يتمتصو  
بالصطاا ال ئي المتواال عبر الصاور بالرغم م  خضوع م آئ اك للسيطرة الرومائية 

ل الصار البيةئطي أي القبطي فما ي ضل الصلماا تسميته  ي تلك ال ترة بالئسبة طوا
 لمار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر

 الفتاا المقاس

 السئفسار

 المراجع العربية
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 103،رقم 127ص 2008

 لفئيسة بيا هللاا،تاارس يصقوا ملطي (2و
 94 -81،ص 1998جرجس ااوا، الوصبية  ي ال   القبطي،اسبوي القبطياا السابع، القاهرة، (3و
 24ص ،روض ال ر ،أسبوي القبطياا ال الث فئيسة الص راا ،”موئوجرام المسي “جرجس ااوا:  (4و

 57، ص 1996جواا جبرة، المتحف القبطي وفئايس القاهرة القايمة، لوئجما ، (5و
"التطور ال ئي للاا ة فصئار مصمناري ةخر ني  ني مانر  ني الصانري  ،ااويسماح محما ال (6و
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 2004"، اكسفئارية، 2004يئاير  18 -17 ي ال ترة م  لمقابر البجواا بالواحة  الخارجة "ئاوة 

عنننننةا ةفننننني قنننننااوس، محمنننننا عبنننننا ال تننننناح السنننننيا "اآل نننننار وال ئنننننو  القبطينننننة"، الطبصنننننة  (8و
 381،ص 2006ا ولل،اكسفئارية،

 1997ماهر اليا،اليل المتحف القبطي،القاهرة، (9و

 99ـ ص 2007مئل حجا ، "الصمارة اليوئائية"واكسفئارية(،  (10و
لنناي  محمننا الوريف،الصئااننر الفيسننيفية  نني ال نن  القبطنني رسننالة افتننورا  غيننر وجنناا  ئننور ا (11و

 40وفل ،61، ص 1991مئوورة، 
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