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  الحصون الرومانیة والبیزنطیة بسیناء ورشید واإلسكندریة 

  فى ضوء االكتشافات األثریة

  عبد الرحیم ریحان بركات . د

  :الملخص

م إلى ٢٩٧یطلق المؤرخون المحدثون على الفترة التاریخیة المحددة من عام 
وھذه الفترة   Late Antique and early Byzantine Period in Egyptم عصر٦٤١

، األول اإلصالحات اإلداریة لدقلدیانوس بإطار تاریخى متمیز بحدثین ھامینمحددة 
م وھى التى وضعت بالتحدید نھایة الوضع الخاص لمصر ٢٩٧التى تم تنفیذھا فى عام 

أن مصر لم تعد تحت الحكم المباشر  ، بمعنىاألباطرةكوالیة خاصة من ممتلكات 
 لإلمبراطور بل أصبحت تتساوى من ناحیة الوضع اإلدارى مع باقى والیات

، وقد أنشئت لحدث الثانى الفتح اإلسالمى لمصر، وااإلمبراطوریة الرومانیة الشرقیة
الحصون البیزنطیة بسیناء فى تلك الفترة ومنھا حصن ودیر الوادى بقریة الوادى 

اء وقد أنشئ كحصن رومانى أعید استخدامھ كدیر محّصن فى عھد بطور سین
مع خطة جستنیان الحربیة  ااإلمبراطور جستنیان فى القرن السادس المیالدى متوافقً 

إلنشاء حصون لحمایة حدود اإلمبراطوریة الشرقیة ضد غزوات الفرس كما أعید 
ى عھود األمان من استخدامھ كأحد الحصون الطوریة فى العصر الفاطمى كما ورد ف

الخلفاء المسلمین المحفوظة بدیر سانت كاترین كما عثر بھ على تحف منقولة ھامة من 
  .العصر الفاطمى

كم شرق مدینة القنطرة شرق ٣٥حصن الفرما  اومن ھذه الحصون أیضً 
وسمیت بالفرما فى  Peremoun  وبالقبطیة  Pelousion وعرفت بالیونانیة بیلوزیوم

ووردت الفرماء أو تل الفرما وكانت مدینة محّصنة ویذكر اسمھا  العصر اإلسالمى
كما ، فى الحروب التى دارت فى العصر الرومانى وعند الفتح اإلسالمى لمصر ادائمً 

أنشأ جستنیان دیر طور سیناء فى القرن السادس المیالدى والذى تحول اسمھ لدیر 
حافظ على الحدود الشرقیة ولكى ی، سانت كاترین فى القرن التاسع المیالدى كحصن

 - ٥٣١(لإلمبراطوریة من الزحف الفارسى أثناء حكم الملكك الفارسى كسرى األول 
قام بتشیید مجموعة من المبانى لحراسة الممرات أسفل جبل سیناء وھذه ) م٥٧٩

المبانى كان لھا استخدام مزدوج كأدیرة وحصون وكان یقوم بحراستھا الرھبان ومنھا 
  .ندیر سانت كاتری
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وأنشأ جستنیان فنار بجزیرة فرعون إلرشاد السفن التجاریة فى خلیج العقبة 
، وھذا الفنار یقع بوسط حصن أنشئ على التل التجارة البیزنطیة عن طریق أیلة لخدمة

الجنوبى بجزیرة فرعون والذى استغلھ صالح الدین حین إنشاء قلعتھ بالجزیرة عام 
وقد حرص جستنیان على أن یحررالتجارة ، م كتحصین جنوبى للقلعة١١٧١ھـ ٥٦٧

البیزنطیة من اعتمادھا على الفرس فأسس اتصال مباشر مع الھند عن طریق المیناء 
سفن ولذلك أنشأ فنار لل) االعقبة حالیً (قبة وھو میناء أیلة البیزنطى على خلیج الع

 ، وكان للبیزنطیین نشاط تجارى كبیر فى القرنبجزیرة فرعون المواجھة ألیلة
  .السادس المیالدى

 كما كشفت الحفائر عن حصن رومانى وسور بیزنطى بتل أبو مندور برشید
وبنى الحصن من األجر مكون من عدة وحدات معماریة وسور بیزنطى یعود للقرن 
الخامس المیالدى وھو أحد التحصینات التى أقیمت فى مصر فى النصف الثانى من 

وتضم ، المیالدیین لمواجھة أخطار الفرسالقرن الخامس أو بدایة القرن السادس 
اإلسكندریة البرج الشمالى المعروف خطأ بالغربى بحدائق الشالالت البحریة وھو أحد 

  .أبراج سور اإلسكندریة الشرقى

 -:الكلمات المفتاحیة 

 –اإلسكندریة  –رشید  -دیر  –جستنیان  –سیناء  –البیزنطى  –الرومانى  –الحصن 
  الطور -سور  –رھبان  –سانت كاترین  –الفرس  –طابا  –الفرما 
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  تعریف الفترة البیزنطیة بمصر 

م إلى ٢٩٧یطلق المؤرخون المحدثون على الفترة التاریخیة المحددة من عام 
وھذه الفترة   Late Antique and early Byzantine Period in Egyptم عصر ٦٤١

األول اإلصالحات اإلداریة   -:محددة بإطار تاریخى متمیز بحدثین ھامین 
م وھى التى وضعت بالتحدید نھایة الوضع ٢٩٧لدقلدیانوس التى تم تنفیذھا فى عام 

عد تحت ، بمعنى أن مصر لم تكوالیة خاصة من ممتلكات األباطرةالخاص لمصر 
تتساوى من ناحیة الوضع اإلدارى مع باقى  ، بل أصبحتالحكم المباشر لإلمبراطور

الثانى محدد بدخول الصحابى ، والحدث اإلمبراطوریة الرومانیة الشرقیة والیات
م وھى تحدد نھایة الحكم البیزنطى ٦٤٦عمرو بن العاص مصر وفتحھ لإلسكندریة 

بمصر وھذا المصطلح ھو اصطالح شائع ومتعارف علیھ ومستخدم فى مراجع 
وكان الناتج الفنى لھذه الحقبة بمصر ) التصویر–النحت–العمارة(ثار اآلتاریخ الفن و

أو الجوھر   Formفى الشكل  ءً مثل باقى أقالیم منطقة البحر األبیض المتوسط سوا
Essence

١.  

  حصون اإلسكندریة - ١

ندریة حلقة وصل ھامة بین ثغور وموانئ مصر فى الساحل الشمالى كتعد اإلس
وألھمیة موقعھا نجد أن الحكام والوالة على مدینة اإلسكندریة على مر العصور 

لحمایة  اوأبوابً ًنا وحصو اًرافبنى بھا اإلسكندر أسو، ھتموا بتحصینھا ضد أى ھجومإ
دئ فى بنائھ فى عھد اإلسكندر المدینة وقد أرجح المؤرخون أن یكون ھذا السور قد ب

  .٢ثم أتمھ البطالمة وزاد الرومان فى تحصینھ

 اأبو قیر ویمتد محاذیً  –من نھایة طریق كانوب  ًباوكان ھذا السور یبدأ غر
إلى أن یتالقى مع  ًباثم ینحدر جنو –السلسلة  – ًقاشاطئ البحر إلى رأس لوكیاس شر

ون فى كّ لھا حتى یتصل بالنقطة التى بدأ منھا لی ًیاترعة اإلسكندریة ثم یسیر محاذ
  .٣النھایة شكل مستطیل تقریبا

  عمرو بن العاص وسور اإلسكندریة

أجمعت المصادر والمراجع على أن عمرو ب�ن الع�اص نتیج�ة لمح�اوالت ال�روم 
العدیدة السترداد اإلسكندریة فإنھ قام بھدم سورھا الحصین كلھ بأبراجھ القویة وقالع�ھ 

                                                           

أثریة حضاریة لآلثار المسیحیة بسیناء، رسالة ماجستیر كلیة  ةعبدالرحیم ریحان بركات، دراس - ١
  .١، ص٢٠٠٦جامعة القاھرة،  –اآلثار 

جمال الدین الشیال، اإلسكندریة طبوغرافیة المدینة وتطورھا من أقدم العصور إلى الوقت  - ٢
  .١٩٧ صالحاضر،

 –شر الھجرى الثالث ع، التحصینات الحربیة بسواحل مصر الشمالیة فى القرن أمل محفوظ - ٣
  .٢٧ ص،التاسع عشر المیالدى
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دخلھا للمرة الثانیة بعد أن إنقض أھلھا على حامیة المسلمین بھا ون�زول الج�یش عندما 
وھو األمر الذى جعل عم�رو ب�ن الع�اص ین�دم عل�ى ت�رك ، البیزنطى بھا بقیادة مانویل

أسوارھا سلیمة عند فتحھا فى الم�رة األول�ى ویقس�م عل�ى ھ�دمھا كلھ�ا بع�د ف�تح المدین�ة 
  .٤للمرة الثانیة

د العزیز سالم ما ذكره المؤرخ�ون م�ن ھ�دم س�ور اإلس�كندریة وینفى الدكتور عب
فل��یس م��ن المعق��ول أن یھ��دم عم��رو ب��ن الع��اص س��ور ، كل��ھ وی��ذكرأن ذل��ك فی��ھ مبالغ��ة

اإلسكندریة كلھ الذى یحمى المدینة من الغارات البحریة مع خشیة العرب من أن ینزل 
م ق��ام أح��د ٨١٩، ھ��ـ٢٠٤ال��روم ع��ن طری��ق البح��ر لإلس��كندریة وخاص��ة أن��ھ ف��ى ع��ام 

الثوار وھو عبد العزیز الجروى بحص�ار اإلس�كندریة وإقام�ة المج�انیق عل�ى أس�وارھا 
  .من سور اإلسكندریة كانت ال تزال باقیة ءً مما یدل على أن أجزا

م ك�ان مج�رد ثغ�رة ٦٤٥، ھ�ـ٢٥عبد العزیز س�الم أن ال�ذى تھ�دم ع�ام . ویؤكد د
م��ن الثغ��رات ف��ى الس��ور كان��ت كافی��ة لت��دفق جی��وش الع��رب منھ��ا إل��ى  ًداكبی��رة أو ع��د

اإلسكندریة حیث أن ھدم السور كلھ یستغرق عدة ش�ھور خاص�ة أن س�ور اإلس�كندریة 
ویرى أن ، كان من الصالبة والقوة وكانت تتخللھ األبراج والحصون فى جمیع أجزائھ

س�ور وأبق�ى عم�رو عل�ى الثغرات فتحت فى الجانب الجنوبى والجن�وبى الش�رقى م�ن ال
  . ٥الجانب الشمالى الغربى والشمالى الشرقى من السور

  ) المعروف خطأ بالغربى(البرج الشمالى 

یق��ع بح��دائق الش��الالت البحری��ة بش��ارع الش��ھید ص��الح مص��طفى بح��ى وس��ط 
ھ�و أح�د أب�راج س�ور و، ١٩٥١لس�نة  ١٠٣٥٧أثر بالقرار رق�م كومسجل  اإلسكندریة

وھى البوابة الرئیسیة الذى كان یعبر منھا ع شمال بوابة رشید یة الشرقى ویقاإلسكندر
وق��د أض��یفت عل��ى الب��رج ع��دة إض��افات تم��ت ف��ى ، الس��الطین لزی��ارة اإلس��كندریة

  .العصور اإلسالمیة المختلفة

أن البرج مدیر عام البحث العلمى بمنطقة آثار اإلسكندریة وتذكر خمیسة سعید 
وھ���و ج���زء م���ن ة أن���ھ الب���رج الش���مالى یطل���ق علی���ھ خط���أ الب���رج الغرب���ى والحقیق���

طابقین وینقسم إل�ى من  عبارة عن مبنى شبھ مستطیل مكونوتخطیطھ السورالشرقى 
الجزء الجنوبى الشرقى وھو عبارة مبنى مستطیل من األحجار الجیریة التى ، جزئین

                                                           

 ص،١، ج ١٩٩٩، القاھرة، رإبن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقیق عبد المنعم عام - ٤
٢٣٧.  

  .  ٨٥ -  ٨٣ ص صالسید عبد العزیز سالم، تاریخ اإلسكندریة وحضارتھا فى العصر العثمانى، - ٥
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وقد ت�م ت�دعیم الب�رج ف�ى  فى العصر الرومانىتؤكد طریقة بنائھا وحجمھا أنھا بنیت  
  .٦العصر اإلسالمى

الب��رج عب��ارة ع��ن بن��اء مس��تطیل یض��م ب��دن دائ��رى بالجھ��ة الش��مالیة ویتك��ون و
والواجھ�ة الغربی��ة ، ، یض��م الط�ابق األرض�ى ض��ریحین)١لوح�ة (الب�رج م�ن ط��ابقین 

عن ج��دارى یض��م ب��دنتان مس��تطیلتا الش��كل إح��داھما تب��رزللب��رج عب��ارة ع��ن ح��ائط 
وھ�ذه الواجھ�ة عب�ارة ، ألخرى تقع فى الطرف األیسر من الواجھةمنتصف الجدار وا

، رزین ع�ن س�مت الج�دار األص�لى للب�رجعن حائط یوجد إلى الیسار من�ھ ج�دارین ب�ا
وھذان الجداران متقابالن ویكونان فى أعالھما عقد نصف دائرى وكانا یمثالن السور 

وازی�ان لش�ارع الس�لطان وھم�ا م) ب�اب رش�ید(حت�ى البواب�ة الش�رقیة  ًداالذى ك�ان ممت�
  .حسن  ویشغل ھذه الواجھة من أعلى فتحات مزاغل وفتحات مربعة الشكل

وھناك بدن م�ن الب�رج مق�ام عل�ى ج�زء م�ن الس�ور الخ�ارجى لإلس�كندریة بن�ى 
بأحجار صغیرة غیر منحوتة رصت بطریقة غیر منتظمة ویضم فتحة مدخل معق�ودة 

لب�رج بالجھ�ة الیس�رى یمت�د من�ھ ب�دن نص�ف دائ�رى م�ن اك�ذلك و، بعقد نصف دائ�رى
م��دامیك م��ن  ةم��ن س��ور اإلس��كندریة الخ��ارجى ال��ذى یتك��ون م��ن ع��د ءً ج��دار ھ��و ج��ز

، ویل���ى الس���ور الخ���ارجى ة الحج���م المغط���اة بطبق���ة م���ن الم���الطاألحج���ار متوس���ط
  .من السور الداخلى للمدینة ءً م جز١٢لإلسكندریة على بعد 

 ًق�اف�ى فت�رة إنش�اء الب�رج طابومن الواضح أن الط�ابق األرض�ى والعل�وى كان�ا 
م��ع ت��ولى محم��د عل��ى باش��ا حك��م مص��ر  التاس��ع عش��رولك��ن ف��ى بدای��ة الق��رن ًدا واح��

واھتمامھ ببناء القالع والتحصینات العس�كریة لل�دفاع ع�ن ثغ�ور ال�بالد وك�ذلك أعم�ال 
الترمیم وبناء األب�راج واإلض�افات الت�ى تم�ت عل�ى األس�وار واألب�راج فق�د ق�ام محم�د 

  .حجرات ھذا البرج الشاھق بواسطة العوارض الخشبیة على بتقسیم

ثالث��ة م��داخل باإلض��افة لفتح��ات  یح��وىالط��ابق العل��وى م��ن الواجھ��ة الغربی��ة و
ویعل�و الواجھ�ة ، الشبابیك وثكنات الجند وھو یماثل الطابق السفلى فى التخط�یط الع�ام

  .الغربیة عقد مدبب سد فى فترات الحقة بحائط دائرى

اجھ�ة الغربی��ة بدن��ة مس�تطیلة تعل��و الس�ور ال��داخلى للمدین��ة ویش�غل منتص��ف الو
ویشغل واجھة ھذه البدنة عقد مدبب بارتفاع البدنة وقد سد بطریقة تخالف طریقة بناء 
البدن�ة وھ�ذه البدن��ة ذات أحج�ار كبی��رة مس�نمة ب�ارزة تش��بھ نظائرھ�ا ف��ى قلع�ة ص��الح 

إلى  ١٫٣٠البرج ما بین  جدران ، وسمك حوائطبالقاھرة وتعود للعصر األیوبىالدین 
  .م٢

                                                           

عبد الرحیم ریحان، بالصور أسوار وطوابى اإلسكندریة شاھد على عظمة الحضارة . د - ٦
، تاریخ الدخول ٥/٤/٢٠١٦، )محیط(شبكة اإلعالم العربیة  www.moheet.comاإلسالمیة، 
  ٢٩/١١/٢٠١٦على الموقع 
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  الحصن الرومانى والسور البیزنطى برشید - ٢

كشف عنھما فى حفائر الموقع الغربى فوق تل أبو مندور األثرى وھذه المبانى 
والحصن  ،لمبانى تقع غرب السور وشرق السورعبارة عن سور ومجموعة من ا

فى جزئھ الشمالى ثم ، والسور مقام فوق مبانى الحصن سابق فى تاریخھ عن السور
یلتقى السور فى جزئھ الجنوبى مع مبانى الحصن على مستوى واحد بحیث یشّكل 

   .٧السور ومبانى الحصن تحصینات واحدة

  الحصن الرومانى

 ىبنى الحصن من األجر ومونة من الطین وطریقة البناء من مدماك رأس
اریة تقع غرب ، ومبانى الحصن تتكون من مجموعات معمومدماك أفقى بالتناوب

  .)٢لوحة ( ر وبعضھا على بعد أمتار من السورالسور بعضھا موازى للسو

م ١٠٫٤٠مساحتھا  مجموعة معماریة على الجانب الشرقى من السوروھناك 
م ٧٫٧٠تتكون من قاعة مستطیلة ، م٢٫٨٠وارتفاع جدرانھا  ًضام عر٧٫٧٠ًال طو
وعثر فى أحد أركان غرف جھة الشرق وغرفتین فى الغرب  ًضاعرم ٧٫٦٠ ًال طو

ھذه المجموعة على لقى أثریة من العمالت البیزنطیة فى قطعة من الكتان 
قطعة عملة من دار سك اإلسكندریة منھا ثمان قطع عملة متماثلة تصور  ١٣١٢بلغت

مجموعات المعماریة ال ّما، أالملك الفارسى كسرى الثانى وإلى یساره ولى العھد
وھناك ، تطیلة ربما تكون أحد أبراج الحصنق بحجرة مستبدأ من الشرفغرب السور 

، وفى الجدار ًضاعر م ع٥٫٦٠م طوالً ٦٫٤٥وحدة معماریة تبدأ بقاعة مساحتھا 
الغربى للقاعة فتحة تؤدى لحجرتین مستطیلتین وتوجد إلى الشمال منھما حجرتین 

  .٨عرضیتین

كانت مخازن للحصن بدلیل األربع حجرات وترى الدكتورة مھا السید أن 
مرصوصة فى القاعة الشرقیة العثور على مجموعة كبیرة من األمفورات الفخاریة 

على كم من  ، كما عثر بطول الجدار الشرقىل الجدار الشمالى والجدار الشرقىبطو
 مفورات من ھذه القاعة بحالة جیدة، وقد تم استخراج ثمان أالعظام وبقایا جثامین

، ویقع شمال ھذه سم٨٧، طول األمفورة سطوانى كبیر أملسإبدن  واألمفورات ذات
   .٩المجموعة مجموعة معماریة أخرى
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ا طر اآ  ت١٨  درا   

٥٣٣ 

  

  أسباب تصنیف المجموعات المعماریة كحصن

یوجد عدة شواھد لتصنیف ھذه المجموعات المعماریة على أنھا حصن ومنھا 
لمسافة كبیرة بناء الحصن فوق تل مرتفع وھو تل أبو مندور والذى یسمح بالمراقبة 

ووجود مصدر الماء الدائم حیث یقع فرع رشید فى الجھة الشرقیة من تل أبو مندور 
ى زاویة الحصن الجنوبیة الشرقیة ووجود درج ف ١٠على بعد عدة أمتار من الحصن

ا للصعود لحجرات علویة استعملت مّ ا للصعود إلى طابق ثانى وإمّ وھذا الدرج كان إ
  .١١السعودیة كما دلل على ذلك الدكتور حجاجى إبراھیممخازن كما فى سوق الفاو ب

وربما یكون الطابق الثانى ھو الطریق الدائرى أعلى األسوار لوضع المعدات 
الثالث الحربیة وللرمایة والمراقبة كما وجد فى العدید من حصون مصر فى القرن 

ى وضع ، كما أن طریقة تنظیم الحجرات فى مجموعات فوبدایة الرابع المیالدیین
، وھى تشبھ معبد أوزوریس بمحاذاة أسوار الحصن ًبامتتالى یدل على أنھا كانت غال

فى تابوزیریس ماجنا الذى تحول لمعسكر رومانى فى القرن الرابع المیالدى حیث 
، كما أضیفت حجرات صغیرة من أجل مبیت الجنود أضیفت على طول سور المعبد

  .ساللم للصعود إلى أعلى األسوار

عثر على بقایا جثامین وعظام فى بعض حجرات الحصن وتعتقد الدكتورة كما 
أن  ًصامھا السید أنھا جثامین لجنود توفوا أثناء الحروب التى شھدھا الحصن خصو

بعض ھذه الجثامین عثر علیھا فى الحجرة الكبرى فى المجموعة الجنوبیة بجوار 
لى وبطول الجدار مامجموعة األمفورات الكبیرة المرصوصة بطول الجدار الش

على اختباء بعض الجنود فى حجرات التخزین عند اشتداد الخطر الشرقى وھذا یدل 
والحقیقة أن وجود مقابر فى داخل بعض الحصون أمر وارد حیث ، ١٢أو الحصار

، ومن أمثلتھا حصن الفاو حیث یوجد من یموت أثناء الحصار أو الحروب كان یدفن
الحصن أرخھا الدكتور األنصارى بالقرون األولى للمیالد مقابر بالناحیة الشمالیة من 

                                                           

  .٢٠ – ١٩ ص ص، والبیزنطى، رشید فى العصرین الرومانى مھا محمد السید - ١٠
مجلة ، ، قضایا تاریخیةظر جدیدة فى سوق الفاو بالسعودیة، وجھة نحجاجى إبراھیم محمد - ١١

  .٤٧ ص، ١٩٩١، ١إصدار جامعة قناة السویس العد  فصلیة
 ًناوجدت ھذه الظاھرة فى دیر الوادى بطور سیناء الذى یعود للقرن السادس المیالدى وكان حص 

فى العصر الفاطمى ضمن الحصون الطوریة وإجمالى عدد  ًیاإسالم ًناثم أصبح حص ًیارومان
حجرة  ٣٧حجرة وتقع فى مجموعات خلف سور الدیر والطابق الثانى  ٥٩الحجرات بالطابق األول 

حجرة أستخدت غرف للجنود وبعدھا  ٩٦یؤدى إلیھا عدة ساللم بالحصن وبذلك تكون بالحصن 
ر اإلسالمى حجرات للجنود وقد كشف عن الدیر بعثة آثار منطقة جنوب قالیا للرھبان وفى العص

  .١٩٩٤إلى  ١٩٨٥ة والقبطیة من عام سیناء لآلثار اإلسالمی
  .٢٢ – ٢١ص ص، والبیزنطى، رشید فى العصرین الرومانى مھا محمد السید - ١٢



ا طر اآ  ت١٨  درا   

٥٣٤ 

، وكذلك فى حصن نجع الحجر فى مصر الذى یعود للقرن ١٣أى العصر الرومانى
الثالث وبدایة الرابع المیالدیین وقد عثر داخل الحصن شمال الساقیة على خمسة 

ت فى ، كما عثر على دفناالمسیحیةمقابر من األجر وقد استخدمت خالل الفترة 
المحرق بالقوصیة بأسیوط لدفن من یموت من الرھبان أثناء  أرضیة سطح دیر

على ھذه الدفنات فى دیر الوادى بطور سیناء فى أرضیة  كما عثر، ١٤الحصار 
  .الكنائس الفرعیة

  تأریخ الحصن

  أرخت الدكتورة مھا السید الحصن للقرن الثالث المیالدى لعدة شواھد أثریة وتاریخیة

بناء الحصن من الطوب األجر بمدامیك رأسیة متبادلة مع مدامیك أفقیة وقد طریقة  -١
وفى حصن رشید استخدمت ، بكتل من الحجر الجیرى ونابتكر ھذه الطریقة الیونانی

من  ءً ھذه الطریقة بالطوب األجر الذى انتشر فى مبانى العصر اإلمبراطورى ابتدا
 .القرن الثانى المیالدى

حیث وجود  صون القرن الثالث المیالدى فى مصر منتشابھ حصن رشید مع ح -٢
، والتشابھ مع حصن الفاو بالسعودیة من حیث طریقة طریق دائرى أعلى السور

تنظیم المبانى فى مجموعات متتالیة وتشمل قاعة كبیرة خلفھا حجرات التخزین  
 .١٥ولون الطوب األحمر الداكن ودرجة الحرق متجانسة والمونة غیر سمیكة

لبناء حصون  ًراالدكتورة مھا السید أن بناء حصن رشید كان معاصوترجح 
الصحراء الغربیة والبحر األحمر وحصن نیكوبولیس باإلسكندریة وحصن الفرما 

  .١٦بسیناء  وكان البناء فى منتصف القرن الثالث المیالدى
  سور مدینة رشید 

وربما كان م ٧٥السور مبنى بالطوب األجر ویمتد من الجنوب للشمال لمسافة 
اعات ، واالرتفم١٫٤٥مدینة القدیمة فى جھاتھا األربعة، سمك السوریمتد لیحیط بال
، والسور مدّعم بأربع دعامات على شكل حدوة الفرس  م٣سم إلى٨٠الحالیة ما بین

ور مدینة وسبب تصنیف ھذا السور على أنھ س، دعم السور أو تقویة دفاعھغرض ب
لعرض الكبیر ھو لسور یحیط بمدینة عالوة على وھذا ا، م١٫٤٥رشید لعرض السور 

                                                           

العربیة السعودیة، عبد الرحمن األنصارى، صورة للحضارة العربیة قبل اإلسالم فى المملكة  - ١٣
  .٣١ ص ،١٩٨١الریاض، 
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م وتدعیم السور بدعامات واالمتداد الطولى من ٣االرتفاع الكبیر الذى یصل إلى 
   .١٧)٣لوحة ( الشمال للجنوب

صف أفقى من على طریقة البناء  ءً یؤرخ السور للقرن الخامس المیالدى بناو
وصف رأسى وقد ظھرت فى الدیر األبیض بسوھاج فى الواجھة الشمالیة من الدیر 

لطوب بینھا طبقة سمیكة من ، والفواصل بین قوالب اویعود للقرن الخامس المیالدى
، ومقاسات قالب الطوب المستخدم فى بناء السور اختلفت عن الحصن حیث المونة

، وأن مواصافات الطوبة فى السور ًكاوسم ًضاأنھا أصبحت أقصر وأقل عر
المستخدمة فى العصر البیزنطى تتمیز بأنھا أقصر وجودة الحرق أقل والفواصل بین 

   .١٨الكتل سمیكة لكثرة استخدام المونة
  الخطر الفارسى على حدود مصر الشرقیة

یعتبر سور مدینة رشید أحد التحصینات التى أقیمت فى مصر فى النصف 
، وفى ھذه األوقات ونتیجة و بدایة القرن السادس المیالدیینالخامس أالثانى من القرن 

األجنبیة على حدود  الظروف المضطربة فى اإلمبراطوریة توالت الھجمات
ومنھا فى الشرق انتھز الفرس فرصة سوء األحوال فى اإلمبراطوریة  اإلمبراطوریة

  .حتى ھددوا حدود مصر الشرقیة ًباوأخذوا یتقدمون غر
لى الحكم فى القسطنطینیة فى النصف الثانى من القرن الخامس وقد تو

، وربما یكون قد تم بناء واجھوا الطامعین فى اإلمبراطوریةالمیالدى أباطرة أكفاء 
وقد استطاع جستنیان أن یحافظ ) م٥٦٥ – ٥٢٨(السور فى عھد جستنیان األول 

الفارسى  حكم الملكعلى الحدود الشرقیة لإلمبراطوریة من الزحف الفارسى أثناء 
، ولذلك قام بتشیید مجموعة من المبانى لحراسة )م٥٧٩ -٥٣١(كسرى األول 

الممرات أسفل جبل سیناء وھذه المبانى كان لھا استخدام مزدوج كأدیرة وحصون 
  .١٩وكان یقوم بحراستھا الرھبان

وھددت الدولة الفارسیة حدود اإلمبراطوریة الشرقیة ونجحت فى التدخل إلى 
م وقد دام ٦١٦اإلمبراطوریة نفسھا فاستولت على سوریا وفلسطین ومصر عام  داخل

  .٢٠ذلك عشرة أعوام حتى تمكن ھرقل من إعادة الوالیات إلى حظیرة اإلمبراطوریة
وقد عثر بالحصن والسور على لقى أثریة تعود للعصر اإلسالمى مما یرجح 

متنوعة من عمالت ، وھى لقى العصر اإلسالمىاستخدام الحصن والسور فى 
  .ومسارج وأوانى زجاجیة وأطباق

  
  

                                                           

 .٣١ – ٣٠ص ص  ، رشید فى العصرین الرومانى والبیزنطى،مھا محمد السید - ١٧
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19   - J.C.A. Milne, History of Egypt under the Roman Rule , London,1924, p.110. 

  .٣٧ – ٣٦ص ص  ،د فى العصرین الرومانى والبیزنطى، رشیمحمد السید مھا - ٢٠
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  حصون سیناء -٣

 حصن الفرما 

كم شرق مدینة القنطرة شرق على شاطئ البحر المتوسط عند ٣٥ الفرما تبعد
كم عن الطریق الرئیسى طریق القنطرة ٥قریة بلوظة وتبعد اآلثار المكتشفة بالفرما 

الفرع المعروف باسم بیلوزیان نسبة إلى قع على أحد فروع النیل وھو وت ،العریش –
  Pelousionواسمھا بالیونانیة بیلوزیوم  ٢١مدینة بیلوزیوم وباقى مصبـھ یقع  بقربھا

  .٢٢وسمیت بالفرما فى العصور الوسطى Peremounوبالقبطیة 

من القرن السادس ) ٤لوحة (وكشف بالفرما عن قلعتھا البیزنطیة 
وأعید استخدامھا فى العصر اإلسالمى ولھا ًضا، م عر٢٠٠م طوالً ٤٠٠المیالدى

وكشف بھا عن حمامات ، یةأربعة بوابات ضخمة منھا بوابة مغلقة بالجھة الغرب
متر ٦٠٠٠رومانیة ومسرح رومانى ھو أكبر مسارح مصر فى تلك الفترة بمساحة

مربع ویتسع لسبعة آالف متفرج وھو المسرح المتكامل بمفھوم العناصر المعماریة 
، كما كشف بھا عن اإلسكندریة یعد قاعة استماع فقط حیث أن مسرحللمسرح 

  .خزانات میاه وسواقى لرفع المیاه

تل مخزن فى الجزء الشرقى من بیلوزیوم جنوب شرق الفرع  وتم الكشف عن
وأول حفائر بھ قامت ، ١٩٠٩ل األثرى الفرنسى كلیدا عام البیلیوزى وقد وصف الت

ومن خالل ثالثة مواسم حفائر تم اكتشاف كنیسة  ١٩٨٨بھا منطقة شمال سیناء عام 
كشفت منطقة آثار شمال سیناء لآلثار اإلسالمیة والقبطیة  ١٩٨٥وفى عام ٢٣بازیلیكا

بناء یتكون من وحدتین معماریتین مختلفتین فى التصمیم ولكنھما مرتبطتین عن 
 Evettsویشیر ، ل وحدة معماریة متكاملة لكنیسةببعضھما البعض والمبنى كلھ یشكّ 

إلى أن مدینة الفرما المشار إلیھا فى األسماء العربیة الحدیثة لیست ھى المدینة 
الحقیقیة حیث أعید بناء الفرما بواسطة العرب قرب البحر غیر مدینة بیلوزیوم 

وینقل عن أبو صالح األرمنى قولھ أن مدینة الفرما التى بناھا العرب تقع ، القدیمة

                                                           

  .٦٥ص، ھـ١٢٩٦محمد أمین فكرى، جغرافیة مصر،  - ٢١
 .٦٠ص ،محمد أمین فكرى، جغرافیة مصر - ٢٢

23   - M. Abd El Samie, Preliminary report on Excavation at Tell El Makhzan (Pelusium), 
CRIPEL 14, 1992,pp.91-93. 

  تحت   - رفعت الطاھر سید أحمد  –اشترك فى أعمال الحفائر مفتشى اآلثار فتحى طلحة محمد
  .أحمد حجازى مدیر عام سیناء   –اشراف عبد الحفیظ دیاب مدیر منطقة سیناء 
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، ٢٤م٨٥٣ ـ،ھ٢٣٩تحصین المدینة فى عھد الخلیفة المتوكل  قرب البحر وقد أعید
على البحر تولى بناؤه عنبسة بن اسحق  ًناوبنى بھا الخلیفة المتوكل على هللا حص

  .٢٥م  عندما بنى حصن دمیاط وحصن تنیس٨٥٣ـ ،ھ٢٣٩أمیر مصر فى سنة 

، فأرسل ملك الفرنج إلى أعمال الفرمابلدوین األول وصل  ـھ٥٠٩وفى عام
األفضل بن أمیر الجیوش إلى والى الشرقیة أن یقابلھم فلما وصلت العساكرتقدمھا 
العربان وطاردوا الفرنج وعندما علم بلدوین بذلك أمر أصحابھ بالنھب والتخریب 
واإلحراق وھدم المساجد فأحرق جامعھا ومساجدھا وجمیع البلد وعزم على الرحیل 

 ًحاموتھ وساروا بعد أن شقوا بطنھ وملؤھا ملفأخذه هللا سبحانھ وتعالى فكتم أصحابھ 
م نزل الفرنج ١١٥٠ ،ـھ٥٤٥فى شھر رجب سنة و حتى بقى إلى بالده فدفنوه بھا

وقد كشفت منطقة شمال سیناء  ٢٦على الفرما فى جمع كبیر وأحرقوھا ونھبوا أھلھا
عن مسرح رومانى ضخم بالجھة الجنوبیة من الفرما وعن حمامات ساخنة وباردة 

  .ة بالطوب األحمر فى الجھة الشمالیة من الفرمامبنی

 الحصن البیزنطى بجزیرة فرعون بطابا

شمال للجنوب م من ال٣٢٥، مساحتھاجزیرة فرعون عند رأس خلیج العقبةتقع 
، كم عن میناء العقبة١٠شاطئ سیناء م عن٢٥٠تبعد، م من الشرق للغرب٦٠

جنوبى بینھما سھل أوسط وتحوى والجزیرة مؤلفة من تلین صغیرین تل شمالى وتل 
ى وكنیسة بیزنطیة بالسھل الجزیرة منشئات بیزنطیة تشمل فنار فوق التل الجنوب

وقد أنشأ ، وقلعة صالح الدین فوق التل الشمالى والجنوبى والسھل األوسطاألوسط 
اإلمبراطور جستنیان فى القرن السادس المیالدى فنار بجزیرة فرعون إلرشاد السفن 

  .)٥لوحة(ة فى خلیج العقبة لخدمة التجارة البیزنطیة عن طریق أیلة التجاری

وھذا الفنار یقع بوسط حصن أنشئ على التل الجنوبى بجزیرة فرعون والذى 
م كتحصین جنوبى ١١٧١ھـ٥٦٧استغلھ صالح الدین حین إنشاء قلعتھ بالجزیرة عام

دینیة المسیحیة من المعروف أن الحریر ذو أھمیة خاصة فى المنشئات ال،وللقلعة
 ، كما أنالكثیر منھا مطرز بالذھب والفضة الستخدامھ فى الستائر المزركشة وكان

، وفى السنوات األولى بعد تأسیس القسطنطینیة الحریر صار یستخدم أكفان للموتى
، وكان یحتكر تجارة امل إال فى الحریر كصناعة وتجارةكان بھا خمس نقابات ال تتع

فى تجارة التوابل والتى ) أثیوبیا(تخصصت مملكة أكسوم الحریر الفرس بینما 

                                                           
24   - B.T.A.Evetts,and J.Butler, The Churches  and Monasteries of  Egypt, Oxford 
,1969,p.168.  
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ظھرت فى القرن األول المیالدى ودخلوا المسیحیة فى القرن الرابع المیالدى حیث 
  .٢٧یبحروا من مملكتھم الواقعة على البحر األحمر إلى سیالن

لذلك حرص جستنیان على أن یحررالتجارة البیزنطیة من اعتمادھا على 
ال مباشر مع الھند عن طریق المیناء البیزنطى على خلیج العقبة الفرس فأسس اتص

، وكان سفن بجزیرة فرعون المواجھة ألیلةوھو میناء أیلة ولذلك أنشأ فنار لل
للبیزنطیین نشاط تجارى كبیر فى القرن السادس المیالدى واستوردوا الحریر من 

وكان  المطرز من سوریاوالزجاج والقماش الھند وأثیوبیا وخشب الصندل من الصین 
على البحر األحمر وھى عاصمة  Aduleتجار أثیوبیا یجلبوا ھذه البضائع لمیناء 

جزیرة تیران (مملكة أكسوم ومنھا تنقل السفن البیزنطیة البضائع إلى جزیرة إیتاب 
  .)الحالیة التى تقع عند قاعدة خلیج العقبة تجاه رأس محمد

بیزنطیة التى تتاجر فى التوابل مع الموانئ المراكب ال اوتتجمع فى إیتاب أیضً 
ر وفى إیتاب محطة الجمارك  ٢٨العربیة على الشاطئ الشرقى للبحر األحم

اإلمبراطورى لتحصیل الضرائب عن التجارة القادمة من الھند إلى الموانئ 
ومن  )االسویس حالیً (أو القلزم ) االعقبة حالیً (حیث تبحر السفن إلى أیلة  ٢٩البیزنطیة

إلسكندریة ومنھا یتم توزیع منتجات الشرق لكل إلى اإلى النیل ومنھ  ًرالزم بالق
  .حوض البحر المتوسط

وكانت التجارة المتبادلة فى عھد البیزنطیین تشمل الخمور من غزة والبردى 
وترك جستنیان ، ٣٠والتوابل من مصر وكانت التوابل تأتى لمصر من الشرق األقصى

سة وحراسة الفنار لذلك أنشأ لھم أماكن معیشة وغرف حراحامیة من الجنود إلدارة 
م من ١٣لشرق للغرب م من ا٢٢، مساحة المبنىحول ھذا الفنار فى مبنى محّصن

الطات من ، مبنى من الحجر الجرانیتى المقطوع من نفس التل وبالشمال للجنوب
م ٤٫٨٠ًال،م طو٧٫٥، موقع الفنار وسط المبنى مساحتھ الحجر الجیرى فى األسقف

ى یساره غرف حراسة ، على یمینھ سكن خاص لقائد الحامیة البیزنطیة وعلاعرضً 
ولقد أعید استخدام ھذا المبنى فى عھد صالح الدین كتحصین جنوبى  وإقامة للجنود

  .لقلعتھ وأحاطھ بسور دفاعى 

                                                           

  ،١٩٩٧، یفد براونستون، ترجمة أحمد محمود، طریق الحریر، القاھرة، دأیرین فرانك - ٢٧
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28   - N.H. Baynes, The Byzantine Empire, Oxford,1925,pp. 211-212. 
29   - P.Mayerson, The Island of Iotab in The Byzantine Sources – A reprise, BASOR 287, 
1992,p.1. 
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 ًال م طو٥٫٥ویتم الدخول للمبنى عن طریق مدخل بالجھة الشمالیة یؤدى لفناء
، ومدخل بالجدار لجدار الجنوبى یؤدى لموقع الفناربھ مدخل با ،ام عرضً ٢٫٧٠

م ١٫٦٠ًال،م طو٣٫٢٠الغربى یؤدى لسكن قائد الحامیة المكون من فناء مستطیل
ممر طولى إلى یغطیھ قبو نصف برمیلى لھ مدخل بالناحیة الجنوبیة یؤدى  ،اعرضً 
برمیلى والثالث تفتح علیھ ثالث حجرات ویغطیھ قبو نصف  ،ام عرضً ١ًال،م طو٦٫٥

عدا  ،ام عرضً ١٫٩٠ًال،م طو٢حجرات من الشرق للغرب متساویة فى المساحة
  ).١شكل ( اعرضً م ١٫٨٠ًال،م ط٢الوسطى 

، وكشف بالسھل غرف سكن الجنود وأبراج الحراسةویقع غرب ھذا المبنى 
األوسط بجزیرة فرعون قرب التحصین الجنوبى البیزنطى عن كنیسة فى حفائر 

، وقد ١٩٨٩  -١٩٨٨سیناء لآلثار اإلسالمیة والقبطیة موسم حفائر  منطقة جنوب
  .١٩٩٣بیتر جروسمان بعمل مسقط أفقى لھا عام . قام األثرى األلمانى د

  حصن ودیر سانت كاترین

  تاریخ الدیر -١

 علىیوجد فوق باب الدیر الحالى نص تأسیسى یونانى وترجمة لھ باللغة العربیة 
    -:  لوحین من الرخام  والنص العربى مكون من ستة أسطر كاآلتى

  أنشأ دیر طور سیناء وكنیسة جبل المناجاة الفقیر إلى هللا الراجى  – ١

  عفو مواله الملك المھذب الرومى المذھب یوستنیانوس  – ٢

  تذكاراً لھ ولزوجتھ ثاوضوبره على مرور الزمان حتى یرث  – ٣

  هللا األرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین وتم بناؤه بعد  – ٤

  ثالثین سنة من ملكھ ونصب لھ رئیس اسمھ ضوالس جرى ذلك  – ٥

  .٥٢٧آلدم الموافق لتاریخ السید المسیح سنة ٦٠٣١سنة  – ٦

أن ھذین الحجرین وضعا فوق الباب فى القرن الثانى عشر (ویذكر نعوم شقیر 
األرجح وفیھما غلطتان  ند فتح باب الدیر الجدید علىأو الثالث عشر المیالدى ع

، الثانیة یر ھو األب لونجینیوس ولیس ضوالس، األولى أن أول رئیس للدتاریخیتان
م ألن ھذه السنة  ٥٢٧أن الملك یوستینیانوس ال یمكن أن یكون قد أتم بناء الدیر سنة 

، وإذا صح أنھ أتمھ بالحروب كما ھو ثابت فى التاریخ  ًال ، وكان مشغوھى بدء ملكھ

                                                           

  محمد  -عبد الرحیم ریحان - اشترك فیھ مفتشى اآلثار طارق النجار ١٩٨٩- ٨٨موسم حفائر
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، ولكن م٥٥٧ص التأسیسى فیكون قد تم سنة بعد ثالثین سنة من ملكھ كما ھو فى الن
مؤرخى الدیر یرجحون العتبارات شتى أن الدیر قد تم بناؤه فى السنة األربعین إلى 

  .٣١)م٥٤٥رنا بناءه فى نحو سنة دّ الخمسین بعد الخمسمایة لذلك ق

أن ھذا الحجر قولھم بن رھبان دیر سانت كاترین ع  Claytonنقل كلیتونوی
أم حیث وضعتھ القدیسة ھیالنة  الملتھبةفوق كنیسة العلیقة موضوع  كان قبل ذلك

خطأ ألن القول ویرى أن ھذا ، القرن الرابع المیالدى اإلمبراطور قسطنطین فى
وھناك ، أنھ وضع بواسطة جستنیان دى ویرىتاریخ النقش یعود للقرن السادس المیال

ألجل تحیة ملكنا (وترجمتھ  نقش بالیونانیة على أحد عوارض السقف بكنیسة التجلى
ولقد أنشأ جستنیان ) التقى جوستنیان العظیم ألجل إحیاء ذكرى وراحة ملكتنا ثیودورا

یان ، ووفاة جستنم ٥٤٨وتاریخ وفاة ثیودورا  ھذا الدیر إلحیاء ذكرى زوجتھ ثیودورا
  .م ٥٦٥

وكانت ثیودورا الزوجة المحببة لجستنیان وشاركت فى كثیر من أمور الحكم 
الشرقیة من اإلمبراطوریة وحرصت على إقامة عالقات  مھتمة بالمناطق وكانت

لذلك فمن غیر المعقول أن یكون بناء الدیر ، سلمیة معھم ولقد ماتت قبل وفاة جستنیان
م وھو تاریخ ٥٤٨بد أن یكون قد بنى بین عام ره نعوم شقیر والدّ م كما ق٥٤٥عام 

من عوارض  ٣ویتضح من نقش رقم  ،م تاریخ وفاة جستنیان٥٦٥را وعام وفاة ثیودو
أیھا الرب (وھذا نصھ سقف البازیلیكا أن مھندس بناء الدیر ھو اسطفانوس من أیلة 

ى ھذا اسطفانوس من أیلة بانالذى تجلیت برؤیتك فى ھذا المكان احفظ وارحم عبدك 
  .٣٢)الدیر

 ) م٨٨٣كتبت بعد عام ( SCM- 224ویوجد وثیقة بمكتبة دیر سانت كاترین رقم 
أن الرھبان كان لھم برج  منھانستخلص  عن إنشاء دیر سانت كاترین باللغة العربیة

أن  یلجئون إلیھ قبل بناء الدیر وأن الرھبان فى منطقة الجبل المقدس ناشدوا جستنیان
، لھ سلطات كاملة وتعلیمات مكتوبة ببناء دیر فى یبنى لھم دیر فكلف مبعوث خاص

، ولقد بنى ة بطور سیناء ودیر على جبل سیناءودیر فى رای)  االسویس حالیً (القلزم 
ھذا المبعوث كنیسة القدیس أثاناسیوس فى القلزم والدیر فى رایة وھو الدیر الذى 

قریة الوادى وأطلقت علیھ دیر الوادى وأن ھذه  اكتشفتھ منطقة جنوب سیناء فى
المنطقة التى تشمل دیر الوادى واآلثار المسیحیة بوادى األعوج المجاور للدیر ھى 
منطقة رأس رایة المقصودة فى ھذه الوثیقة ولیست المنطقة التى تسمى رأس رایة 

لھا بأى آثار والتى سمیت بھذا االسم نسبة إلى ضریح الشیخ رایة وال عالقة  احالیً 
  .مسیحیة
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أنھ عندما ذھب مبعوث یوضح أما عن بناء دیر سانت كاترین فى الوثیقة 
جستنیان لجبل سیناء وجد أن شجرة العلیقة فى مكان ضیق بین جبلین ووجد بجوارھا 

، وكان ھدفھ بناء دیر على الجبل لیترك الشجرة المقدسة والبرج كما اءبرج وعیون م
 لى الجبل وصعوبة توصیل میاه إلیھلعدم وجود میاه أعھما  ولكن عدل عن ذلك 

، وعندما لبرج وكان بذلك قرب مصادر المیاهوبنى الدیر قرب العلیقة وشمل داخلھ ا
لماذا لم  عاد مندوب جستنیان إلیھ وحكى لھ أین وكیف بنى الدیر قال لھ أنت مخطئ

ء وأجابھ المندوب ؟ أنت بذلك وضعت الرھبان فى ید األعداتبنى الدیر أعلى الجبل
أنھ بنى الدیر قرب مصادر المیاه ألنھ لو بناه أعلى الجبل وتم حصار الرھبان 

أن   Mayerson میرسون وأنھ بنى الدیر قرب شجرة العلیقة ویذكر ًشاسیموتون عط
مندوب جستنیان بنى كنیسة صغیرة أعلى الجبل فى المكان الذى تلقى فیھ نبى هللا 

  .٣٣ح الشریعةموسى علیھ السالم ألوا

باللغة العربیة المحفوظة بمكتبة دیر سانت كاترین تذكر  ٦٩٢الوثیقة رقم وفى 
أن إمبراطور الروم أرسل حوالى مائتین من العبید مع نسائھم وأوالدھم من منطقة 
البحر األسود ومن مصر للقیام بحمایة الدیر ورھبانھ ومایزال أحفادھم بسیناء حتى 

بإطعامھم من خیرات الودیان المبعثرة ھنا وھناك بینما یتولون الیوم ویقوم الرھبان 
أن جستنیان لم یعجبھ  Eutychius افتخیوس عن Mangoینقل مانجو و  ٣٤ھم حمایتھم

، ف على الجبل من الناحیة الشمالیةرأى مبعوثھ الذى بنى الدیر فى وادى ضیق یشر
فاعیة فأرسل مائتى عبد فأمر بقطع رأسھ وحاول إصالح ضعف الدیر من الناحیة الد

بعائالتھم لسیناء كحراس دائمین للدیر وبنى لھم أماكن خاصة خارج الدیر تقع شرق 
  .الدیر

باقیة حتى الیوم ومنازلھم وعندما جاء اإلسالم دخل ھؤالء الحراس فى اإلسالم 
 جیبسون ویذكر  ٣٥وكانت مبنیة من كتل من الجرانیت المحلىكشف عنھا خلف الدیر 

Gibson   أن جستنیان أرسل مائة عائلة لحراسة الدیر وأمر بإرسال مائة أخرى من
  .٣٦مصر وعین علیھم ضوالس كحاكم علیھم

 أن رھبان الجبل ّال ، إم كما یذكر بروسوبیوس٥٦٠نشأ عام ورغم أن الدیر أ
المقدس لم یسكنوه بعد بنائھ مباشرة بل ظلوا فى المغاور والكھوف حول الدیر إلى أن 

                                                           
33   - P. Mayerson,  Procopius or Eutychius on the construction of the monastery at M. Sinai 
which is the more reliable sources, BASOR 230,  1978,p. 37. 

  .١٣١ص،١٩٩٣تاریخ العصور الوسطى، اإلسكندریة،   ،یوسف نسیم جوزیف - ٣٤

  بطریرك اإلسكندریة الذى عاش فى القرن العاشر المیالدى وكتب باللغة العربیة ویشتھر باسم
  .ابن البطریق

35   - C. Mango,  Justinian's fortified  Monastery, in o. Baddely  and E. Brunner  (ed.), The 
Monastery of  St Catherine, London, 1996,p. 75. 
36   - M.D.Gibson, How the codex was found, Cambridge,  1893,p.97. 
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بعد عام ) دیر سانت كاترین(دیر طور سیناء ز األبرشیة من فیران إلى انتقل مرك
، ولقبھ مطران دیر طور سیناء وفیران لألبرشیة امطرانً م وأصبح رئیس الدیر ٦٤٩
  .ورایة

  الدیر كحصن

ولكنھ جزء من خطتھ  جستنیان الدیر على أساس دینى صرف ئلم ینش
فلقد قام ببناء تحصینات على الحدود الشرقیة لإلمبراطوریة من حدود   ٣٧الحربیة

 الصحراء والجبال الوعرةسوریا إلى شمال أفریقیا لتحمى طرق التجارة ضد قبائل 
ت ھى النموذج لألدیرة الكبیرة حتى ولو لم تكن ھناك بحونماذج الحصون ھذه أص

لبناء دیر سانت كاترین وإن كان السبب المباشر  ٣٨ضرورة حمایة عسكریة للمكان
ولكنھ وجدھا فرصة لتحقیق ناشدة الرھبان حول الجبل المقدس ھو اإلستجابة لم

والدفاع عن مصر  ٣٩تأمین الحدود الشرقیة لإلمبراطوریة أھدافھ األبعد من ذلك وھى
سیناء وبنى عدة نقاط للحراسة  لضد أخطار الفرس لذلك حرص على تحصین مداخ

ء على رؤوس التالل الھامة بین العریش ونخل بوسط مین طرق وتأ٤٠سینا
وفلسطین وإعاقة أو تأخیر أى ھجوم على فلسطین حیث كانت المواصالت بین مصر 

العمل على نشر و، ٤١تنقل البضائع من أثیوبیا إلى فلسطین عن طریق سیناء
  .٤٢المسیحیة

، فالسور الخارجى ھو سور حصن فى لدیر أشبھ بحصنن البناء الحالى لإو
حقیقة األمر ألن أكثر أجزائھ السفلى المشیدة بأحجار الجرانیت ترجع إلى أیام 

حدثھ بوسائل دفاعیة كافیة ضد من ت حّصنالحصن األول الذى شیده جستنیان والم
السور بنى ، و٤٣م١٤٧٩، ویرتفع الدیر عن سطح البحرنفسھ بمحاولة تحطیم األبواب

من أحجار صخریة قائمة الزوایا من الجرانیت الصلد أخذت حجارتھ من جبل الدیر 
م  ٧٤٫٨٠دار الشمالى الغربى طولھ الج، نوبى  وجوانبھ غیر متساویة الطولالج

الجنوبى الغربى و، م٧٤٫٧٠م، الجنوبى الشرقى طولھ٨٨الشمالى الشرقى طولھ 
م جھة الشمال وسمك ٢٥تدرج حتى الغرب یم جھة ٨م وارتفاع السور٨٠٫٥٠طولھ 
وبنى الدیر باتجاه شمال شرق وجنوب غرب موازى لمجرى السیل حتى ، م٣السور

                                                           
37   - Mango, in Baddely  and E. Brunner, (ed.), The Monastery of St Catherine. P.75. 
38   - A.Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, Middlesex –England, 
1975,pp.272-273 . 
39   - G.H.Forsyth, The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai – the Church and Fortress 
of Justinian, Michigan, 1965, p. 6. 

٤٠
  .٣٥ص سیناء من أحمس إلى السادات، ، أبو كف أحمد - 

41   - Tomadakis, in (ed.), Treasures of the Monastery of St. Catherine, pp. 12- 13. 
42   - J.Galey, Sinai and the Monastery of St. Catherine, Cairo, 1985, p. 12. 

٤٣
 - ١١٥ ص صحتى ظھور اإلسالم، العصورتاریخ شبھ جزیرة سیناء منذ أقدم  ،فخرى أحمد - 

١١٦.  
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ة أبراج كتقوی ةولم یخترقھ أى أبراج دفاعیة وإنما أنشئت أربع ٤٤ال یجرفھ السیل
، و ربما بسیطة ألركان السور من الخارج وأكبرھا فى الركن الشمالى الغربى

  .كبرج مراقبة استخدم ھذا البرج

واألسوار قویة بدرجة تكفى أن یعیش الرھبان فى أمان  وسبب ذلك أن مھندس 
من الجنود فى  ًراكبی ا، واشترك عددً بالجیش البیزنطى اأنھ كان ضابطً  البناء یبدو

أن یذكر أن اإلنشاء كان   Procopios بروسبیوسالبناء مما أوحى للمؤرخ البیزنطى 
  .لحصن عسكرى ولیس لدیر

بنتھا اإلمبراطورة ھیالنة أم كنیسة العلیقة الملتھبة التى  ویضم الدیر
كانت قد تھدمت وأدخلھا ضمن اإلمبراطور قسطنطین فى القرن الرابع المیالدى و

كنیستھ الكبرى التى أنشأھا فى القرن السادس المیالدى وأطلق علیھا اسم كنیسة 
المیالدى أطلق على  التاسعفى القرن وبعد العثور على رفات القدیسة كاترین ، القیامة

قالیا كما یضم ، ٤٥كاترین سانتلتجلى وعلى الدیر دیر اھذه الكنیسة اسم كنیسة 
مخازن الغالل ومعصرة الزیتون وحجرة الطعام الرھبان ومبانى الخدمات وتشمل 

 عرض الجماجمومحدیقة الدیر و المكتبةوالدیر  آبارو ونتان وفرنانحاوطوالمؤنة 
  .)٧، ٦لوحة) (٢شكل(والجامع الفاطمى 

  حصن ودیر الوادى بطور سیناء 

ربیع ٣فى ٩٨٧مسجل بقرار رئیس مجلس الوزراء رقمحصن ودیر الوادى 
 - قریة الوادى –باعتبار منطقة حفائر دیر الوادى ٢٠٠٩مارس ٣٠/ھـ١٤٣٠اآلخر

وقد أنشئ كحصن رومانى أعید محافظة جنوب سیناء من األراضى األثریة 
استخدامھ كدیر محّصن فى عھد اإلمبراطور جستنیان فى القرن السادس المیالدى 

مع خطة جستنیان الحربیة إلنشاء حصون لحمایة حدود اإلمبراطوریة  امتوافقً 
الشرقیة ضد غزوات الفرس كما أعید استخدامھ كأحد الحصون الطوریة فى العصر 
الفاطمى كما ورد فى عھود األمان من الخلفاء المسلمین المحفوظة بدیر سانت 

  .كاترین كما عثر بھ على تحف منقولة ھامة من العصر الفاطمى

فى  حصنكم شمال الطور وذكر ھذا ال٦بقریة الوادى التى تبعد الحصن  ویقع
السابقة الذكر فى تاریخ دیر   SCM- 224دیر سانت كاترین رقم حصن ووثیقة بمكتبة 
ویعتبر ضمن الحصون الطوریة التى ذكرت بوثائق دیر سانت كاترین  طور سیناء

حیث عثر بھ على مجموعة  إلعادة استخدامھ كأحد الحصون فى العصر الفاطمى
البریق المعدنى الفاطمى فى إحدى الحجرات بالجزء الجنوبى  ىأطباق من الخزف ذ

  .ء الفاطمیین منھم المستنصر با�الشرقى من الدیر وصنج زجاجیة بأسماء الخلفا

                                                           
44   - Finkelstein, in Tsafrir (ed.), Ancient Churches revealed, p.332. 
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أن عمارة  ١٩٩٤ام عكاواتوكو الذى قام بأعمال حفائر بالدیر . یوضح دو
البریق المعدنى الفاطمى تشیر إلى  ىالمكتشفة بھ من خزف ذ تحف المنقولةالدیر وال

إعادة استخدامھ كحصن فى العصر اإلسالمى وتوضح أن الطور كانت محّصنة ضد 
  .٤٦ھجمات الصلیبیین

 Sandوالحجر الرملى Lime stone من الحجر الجیرى  بناء الحصنومواد 

stone  المشّذب والحجر الطفلىClay stone مربعة وكتل الطوب الBaked brick  التى
األسقف واألفران الذى استخدم أساساً فى  اللبنأضیفت فى العصر اإلسالمى والطوب 

والعقود فمن كتل كبیرة من  ، أما األسوار واألبراج والدعاماتوالمصارف الصحیة
واستخدمت الكتل الصغیرة من الحجر واألحجار المكسورة والطوب فى بناء  ،الحجر

، واستخدم مالط من الطین كمونة لملئ لفاصلة والمنشئات األخرىالجدران ا
  .)٩، ٨لوحة ) (٣شكل (الفراغات واألكثر استعماالً ھو الحجر الرملى 

لھ سور دفاعى عرضھ  ،ام عرضً ٥٣ ًال،م طو٩٢تخطیطھ مستطیل مساحتھ  
ضلع من ن فى كل ا، أربعة فى األركان وإثنثمانیة أبراج مربعة ّدعمھوی ،م١٫٥٠

م ٧٫٦٠، واألبراج المربعة طول ضلع البرج من الخارج الضلعین الشمالى والجنوبى
وبكل برج دعامتین ملتصقتین بالجدارین الجانبیین یعلو كل  ،م٤٫٦٠الداخل ومن 

وقد تالحظ أن مھندس البناء قام ، لعقد یرتكز على ھاتین الدعامتین منھا طرفا رباط
سور یقع لجھة الشمالیة الشرقیة خارج الوبا ،أسفل األبراج بعمل أرضیة حجریة

حجرة  ٥٦، ویضم الدیر ثالث كنائس وعدد مجرور الصرف الصحى للدیر
قالیا للرھبان وحجرات الستقبال الضیوف من المقّدسین المسیحیین فى استخدمت 
مطعمة ومعصرة زیتون یضم الدیر و، دیر سانت كاترین ومنھا إلى القدسطریقھم ل

   .فرن ورحى وبئر ودورة میاه ومنطقة خدمات تشمل

  

  

  

  

                                                           

  قامت منطقة جنوب سیناء لآلثار اإلسالمیة والقبطیة بأعمال حفائر للكشف عن ھذا الدیر منذ عام
 –واشترك فى أعمال الحفائر حسب أسبقیة العمل مفتشى اآلثار محمد فھمى  ١٩٩٣وحتى   ١٩٨٥

خالد علیان تحت إشراف  –محمد عمران - أحمد عیسى  –عبد الرحیم ریحان   –أحمد عبد الحمید 
ثم قامت البعثة الیابانیة برئاسة الدكتور مؤتسو كاواتوكو عبد الحفیظ دیاب مدیر عام جنوب سیناء 

لمیة للدیر ودراسة عأعمال ترمیم وحمایة لعقود الدیر بالعمل فى غربلة الردیم الناتج عن الحفائر و
  .١٩٩٤عام 

46
 - M.Kawatoko, Some documents of the Early Otoman Period found at the Al Tur site in 

Journal of east west Maritime relations, vol.1, Japan,1989,p. 199.   
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 .سقط أفقى لدیر سانت كاترین م -٢شكل 

الشمالى  بالجدارالفناء خلف المدخل الحالى  -١
  الغربى 

  فناء داخل -٢  
  ممر مقبى    -٣  

  مئذنة الجامع  -٤  
 بالدورلركن الغربى وبھ عقود قدیمة ا -٥  

  األرضى وسكن المطران بالدور لعلوى
  فناء مفتوح وحدیقة -٦

برج مشید بواسطة نابلیون والدور العلوى   - ٧ 
   جورجكنیسة القدیس 

 معصرةالمساحة أمام المسجد وأسفلھا  - ٨ 
  الزیتون 

 برج دورات المیاه  - ٩ 
 مساكن رھبان وأسفلھا المخبز  - ١٠ 
 موقع بوابة المطران  - ١١ 
 فناء مفتوح وبھ بئر اسطفانوس  - ١٢ 
 البرج الدائرى من إنشاء نابلیون - ١٣ 
فى  بناؤھاالسور واألبراج الذى أعید  - ١٤ 

  عصر نابلیون
 حجرات للخدمات  - ١٥ 
 نفق صرف للحدیقة  - ١٦ 

 بئر موسى  - ١٧ 
 المسجد الفاطمى  - ١٨ 
عشر  التاسعالبوابة الحالیة من القرن  - ١٩ 

 المیالدى 
 السادسالبوابة الرئیسیة من القرن  - ٢٠ 

 )مغلقة اآلن(المیالدى 
 نزل الضیوف - ٢١ 
 نزل الضیوف  - ٢٢ 
 كنیسة من القرن السادس المیالدى  - ٢٣ 
 قاعة  - ٢٤ 
 قالیا الرھبان  - ٢٥ 
 قاعة الطعام القدیمة  - ٢٦ 
 منطقة خدمات  - ٢٧ 
 كنیسة العلیقة الملتھبة  - ٢٨ 
 )التجلىكنیسة (الكنیسة الرئیسیة  - ٢٩ 
 ممر مقبى  - ٣٠ 
 كنائس صغیرة ومخازن  - ٣١ 
  ممر مقبى  - ٣٢ 
 مبانى مختلفة  - ٣٣ 
منطقة خدمات - ٣٤ 

  .نقال عن

Finkelstein,I., "Byzantine monastic remains in the Southern Sinai",-DOP 39, 1985, p.329 . 
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The Romanian and Byzantine forts, Sinai and Rosetta and 
Alexandria in the light of archaeological discoveries 

Dr. Abd al-Rahim Rihan Barakat 

Abstract:  
Historians called on the specific historical period from 297 AD to 
641 AD era " Late Antique and early Byzantine Period in Egypt" 
This period specific historical frame featured two events are 
important, the first administrative reforms of Diocletian, which 
has been implemented in 297 AD, Which it was developed 
specifically by the end of the special status of Egypt as a state of 
the private property of the emperors, in the sense that Egypt was 
no longer under the direct rule of the Emperor, it became equally 
in terms of administrative status with the rest of the states of the 
Eastern Empire, Romania. 
The second event is the Islamic conquest of Egypt, Byzantine 
forts were established in Sinai in that period including the 
monastery and Fort of Al-Wady in Al-Wady village in Tur Sinai, 
it was created a Roman fortress was used fortified convent in the 
reign of the Emperor Justinian in the sixth century AD. 
compatible with Justinian military plan for the establishment of 
forts to protect the borders of the Eastern Empire against 
invasions by the Persians, as re-use it as one of the Al-Tur forts 
in the Fatimid era as stated in the safety covenants safety of the 
Muslims caliphs saved in Saint Catherine's Monastery also it was 
found objects from the Fatimid era. 
One of these forts also Farma Fortress 35 km east of the city of 
Qantara Sharq, it knew in Greek Beloziom and in Coptic 
Peremoun called Al-Farama in the Islamic period, also 
mentioned  Al-Farma or Al-Farama hill, The fortified town and 
its name is always mentioned in the wars of the Roman era and in 
the Islamic conquest of Egypt, Emperor Justinian built monastery 
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of Mount Sinai in the sixth century AD, which turned to the 
Monastery of St. Catherine in the ninth century Fortress and 
Monastery. 
And  in order to keep on the eastern border of the empire of the 
Persian crawl during the rule of the Persian king Khosrow I (531-
579 AD) he constructed a group of buildings to guard the lanes 
down Mount Sinai, These buildings have had a dual use 
Monasteries  and forts, these were guarded by monks including 
the Monastery of St. Catherine,Justinian established a lighthouse 
on the island of Pharaoh to guide merchant ships in the Gulf of 
Aqaba to serve the Byzantine trade by Ayla, This lighthouse is 
located in downtown Fort was established in middle of the fort 
which was established on the southern hill in island of Pharaoh 
which was exploited by the Salah al-Din, while the establishment 
of his castle on the island in 567 E -1171 AD. 
Justinian was keen to liberate The Byzantine trade so as not to 
depend on  Persian so he established direct contact with India 
through the Byzantine port on the Gulf of Aqaba, a port of Eilah 
(currently Aqaba) Therefore he established lighthouse for vessels 
on the island of Pharaoh which lies in front of Eilah, Byzantines 
had a large commercial activity in the sixth century AD, 
Excavations also revealed for the Roman fort and Byzantine wall 
in Tel Abu Mandur in Rosetta, the fort was built of burnt brick 
Created from several architectural units, and  the Byzantine wall 
was built in The fifth-century AD, It is one of the fortifications 
which was held in Egypt in the second half of the fifth century or 
the beginning of the sixth century To face the dangers of the 
Persians, Alexandria includes, the Northern Tower, an error 
known the Northern Tower in  marine gardens waterfalls, it is 
one of towers of the eastern Alexandria wall 

  

  


