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 الحديثةفي ضوء اإلكتشافات  هضبة الجيزه قبل بناء األهرامات
 المنعم عبد محمد د.شريف 

 :ملخصال 
تشتهر هضبة الجيزه بما لديها من أهرامات ومقابر ذات زخارف جيده جدا من عصر 

قبل الدولة القديمة  اآلثرية الحديثة أظهرت وجود حضارة ما االكتشافاتالدولة القديمة ولكن 
وهي حضارة بوتو معادي والتي تم العثور على آثارها في العديد من المواقع مثل المعادي 

خالل البحث يتم حصر اآلثار التي تم العثور عليها قبل عهد  .ووادي دجله وبوتو وغيرها
ما أسفرت عنه أعمال الحفائر خالل أكثر  استعراض عام حيث يتم 400خوفو بأكثر من 

حتى اآلن بواسطة بعثات أجنبية ومصرية والتي  مستمرةعام والتي ال تزال  120من 
من اآلثار التي تعود إلى فترة عصور ما قبل  وجود العديدأسفرت عن وجود دالئل على 

ل هذا البحث أيضا التناول التاريخ مرورا بعصر األسرة األولى والثانية والثالثة. ويتم خال
حول ناتج أعمال الحفائر في منطقة المدينة السكنية للعمال بناة األهرام جنوب  باستفاضة

هضبة الجيزه والتي كشفت عن وجود آثار من حضارة المعادي في هضبة الجيزه لم يتم 
 نشرها من قبل.
  الكلمات الدالة:

 .مساكن العمال؛ فخار؛ حضارة المعادي؛ قبل التاريخ عصور ما؛ الجيزه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  مدير وحدة دراسة الفخار بوزارة االثار  sherif_arch@yahoo.com  

mailto:sherif_arch@yahoo.com
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 مقدمه:
تشتهر الجيزه بأهراماتها العظيمة التي تعد من أشهر معالم مصر الفرعونية على 

الوحيد الذي مازال باقًيا في مكانه  اآلثر عجائب الدنيا السبع، وهو من وواحداإلطالق 
خالل أكثر  .القديمةفي مصر  التخطيط والهندسةعلوم  مدى تقدم حتى اليوم شاهدا على

من مائة وعشرون عاما من الحفائر بهضبة الجيزة تم الكشف عن العديد من الدالئل 
ع للجبانة الملكية خالل فترة بة الجيزه لم يبدأ إستغالها كموقاآلثرية التي تؤكد أن هض

يعود إلى فتره في الواقع ولكن تاريخ الجيزه وتحديدا من عصر الملك خوفو  الرابعة األسرة
عام قبل فترة حكم الملك خوفو  400ابعد من ذلك بفترات طويلة تمتد حتى إلى أكثر من 

 على أقل تقدير وهو ما سيتم مناقشته بالتفصيل خالل هذا البحث.باني الهرم األكبر 
 نظره عامة على هضبة الجيزة خالل عصور ما قبل التاريخ:

صر قبل الميالد وهو ع 2504و 2589ما بين  الفترةلجيزه خالل اشيدت أهرامات 
شهدت منطقة هضبة الجيزه أعمال حفائر مكثفه بواسطة و  ةالرابع األسرةالدولة القديمة 

على السواء ومن أشهر أعمال الحفائر التي تمت في المنطقة  والمصريةالبعثات األجنبية 
وحفائر وزارة اآلثار  (2)لوسطىا ةوالجبان (1)ةالغربي ةفي الجبان القاهرةل حفائر جامعه أعما

حفائر البعثة و  (4)الغربية والجبانةالهول  ووأب (3)برئاسة زاهي حواس في جبانة العمال
 Ancient Egypt القديمةوحفائر جمعيه أبحاث مصر  (5)الشرقية بالجبانةالروسية 

                                                           
(1)  

Handoussa, Tohfa 2010. The false door of Hetepu from Giza. In Hawass, Zahi A., Peter Der 

Manuelian, and Ramadan B. Hussein (eds), Perspectives on ancient Egypt: studies in honor of 

Edward Brovarski, 137-152. Cairo: Conseil Suprême des Antiquités de l'Égypte. 
(2)  

Hassan, Selim 1953. Excavations at Gîza: 1935-1936. The mastabas of the seventh season 

and their description. Excavations of the Faculty of Arts, Cairo University. Excavations at Gîza 

7. Cairo 
(3)

 Hawass, Zahi 1996. The workmen's community at Giza. In Bietak, Manfred (ed.), Haus und 

Palast im Alten Ägypten / House and palace in ancient Egypt, 53-67. Wien: Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 

(4) Simpson, William Kelly 1980. Mastabas of the Western Cemetery, part I. Giza Mastabas 4. 

Boston: Department of Egyptian and Ancient Near East Art, Museum of Fine Art, Boston. 
(5)

 Kormysheva, Eleonora, Svetlana Malykh, and Sergei Vetokhov 2012. Giza Eastern 

Necropolis: the minor cemeteries to the east from the tomb G 7948. Giza Eastern Necropolis 2. 

Moscow: Russian Academy of Sciences, Institute of Oriental Studies. 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=165823
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=165823
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=158935
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=158935
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Research Associate  وغيرها  (6)برئاسة مارك لينر في مدينة العمال بناة األهرامات
 من أعمال الحفائر.

تاريخ الجيزه خالل ب الخاصةالعديد من الحلقات أسفرت هذه الحفائر عن الكشف عن 
منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني  المتواليةالعصور التاريخية 

 على أقل تقدير.
  :العصر الحجري الحديثخالل هضبة الجيزه  -

دائمة أو أماكن دفن خالل العصر  إقامةلم يتم الثور على أي أدلة على وجود أماكن 
الحجري الحديث ولكن تم العثور على عدد من الدالئل اآلثرية المتفرقة التي تشير إلى 

 وجود هذه الحضارات بهضبة الجيزه أو بالقرب منها ومن هذه األدلة:
وتم تأريخ هذا  Hayser lewis ياآلثار سطة بوا م العثور على سكين من زاوية العريانت -

 (7).السكين بالعصر الحجري الحديث
  :عصر بداية األسرات

رايزنر جورج عن جبانة من عصر بداية األسرات بواسطة  1924تم الكشف عام  -
تم الكشف خالل هذه الحفائر عن عدد  حيث التي تعرف حاليا باسم كفر غطاطي بالمنطقة

تم خالل صفر.  األسرةدفنه من عصر بداية األسرات وتحديدا مما يطلق عليه عصر  13
واألواني الحجرية واألدوات  الفخاريةهذه الحفائر أيضا الكشف عن عدد كبير من األواني 

 (8).الفترةالظرانية التي تم تأريخها بهذه 

                                                           
(6) 

 Lehner, Mark 1992. Excavations at Giza 1988-1991: the location and importance of the 

pyramid settlement. The Oriental Institute News & Notes 135, 1-9.  
(7)

 Hendrickx, Stan and Edwin C. M. van den Brink 2002. Inventory of Predynastic and Early 

Dynastic cemetery and settlement sites in the Egyptian Nile Valley. In Brink, Edwin C. M. van 

den and Thomas E. Levy (eds), Egypt and the Levant: interrelations from the 4th through the 

early 3rd millennium BCE, P. 350. 
(8)

 Engles, D. R. (1990) An Early Dynastic cemerery ar Kafr Ghattati. JARCE 27: 7 l-87 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/ReferenceExport.aspx?id=201315
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=183858
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=183858
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 فخار كفر غطاطي نقال عن

Engles, D. R. (1990) An Early Dynastic cemerery ar Kafr Ghattati. JARCE 27: 7 l-87 

 األولى األسرةجبانة  -
بجبانة الجيزه حيث تعود المقبرة إلى قائم تعتبر مقبرة األسرة األولى هي أقدم مبنى آثري 

. تم عمل هذه الحفائر التي (عام قبل عهد الملك خوفو 400حوالي )عهد الملك "جت" 
وأطلق على  1904و بارزنتي عام   Darsseyكال من  األولىة األسر كشفت عن مقبرة 

 V (9)المقبرة مقبرة 
 استطاعتري الذي بالعالم اإلنجليزي فلندرز  بواسطة 1906لحفائر الحقا عام ا استكمالتم 

م عرضا. ويعتقد مارك لينر  16م طوال و  36ضخمه تبلغ أبعادها  مصطبةالكشف عن 
 (10).الكبير نسبيا المقبرةتخص شخص شديد األهمية نظرا لحجم هذه  المقبرةأن هذه 

وية برئاسة كرومر قد كشفت اجدير بالذكر أيضا أن أعمال الحفائر الخاصة بالبعثة النمس
 (11)وغزال يعود إلى فترة األسرة األولى. حيواناتأيضا عن ختم طيني يمثل 

                                                           
(9)

 Martin, Geoffrey T. 1997. "Covington's Tomb" and related early monuments at Gîza. In 

Berger, Catherine and Bernard Mathieu (eds), Études sur l'Ancien Empire et la nécropole de 

Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer 2, 279-288. Montpellier: Université Paul Valéry-

Montpellier III. 

(10)
 Martin, Geoffrey T., Op. Cit., p. 283. 

(11) 
Kromer, Karl 1991. Nezlet Batran: eine Mastaba aus dem Alten Reich bei Giseh (Ägypten). 

Österreichische Ausgrabungen 1981-1983. Mit Beiträgen von Henry G. Fischer und Herbert 

Kritscher. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Denkschriften der Gesamtakademie 

12; Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichischen Archäologischen Institutes 11. 

Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=158968
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=158968
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 :الثانية األسرةجبانة 
أشار بتري إلى وجود مقبرة من األسرة الثانية وخالل أعمال الحفائر تم العثور على عدد 

نثر" أحد ملوك األسرة الثانية. وخالل  ني كبير من األختام الطينية التي تحمل إسم الملك "
أعمال الحفائر تم العثور عدد كبير من األواني الفخارية األسطوانية الشكل واألواني 

 الحجرية أيضا.
 )مقبرة كفينجتون(:  الثالثة األسرةجبانة  -

 ن مقبرة من عهد األسرة الثالثةع 1962كشفت أعمال الحفائر برئاسة كفينجتون عام 
ولكن لم في نفس الموقع مارييت  بدئهاتعتبر حفائر كفينجتون هي إستكمال لحفائر سابقة و 
 (12)نتج عن حفائر مارييت نتائج هامة.ي

 وفقا لبتري.  Tم عرضا ويطلق عليها مقبرة  35م طوال و  62تبلغ أبعاد المقبرة 
 :بة الجيزهفي هض الحديثةاعمال الحفائر نتائج 

 :الجيزهحضارة المعادي من  -
خاصة في الوجه  اآلثريةتنتشر ما يعرف باسم ثقافة المعادي في العديد من المواقع 

، تل تل الفرعين بوتو( في السكنية)المدن البحري منها على سبيل المثال وليس الحصر 
بليس، وغيرها من المواقع وادي دجله هليو ، األسودالفرخة، تل إبراهيم عوض، تل 

 مثل واديفي مواقع عثر عليها من حضارة المعادي  (جباناتللبالنسبة )أما  (13).األخرى
 (14).المطريةدجلة، هليوبليس، 

 :ركرومحفائر -
قام فريق عمل نمساوي برئاسة العالم كارل كرومر أعمال حفائر في  1970عام في 
القبلي وتم الكشف  إلى الجنوب من هضبة الجيزه والتي تعرف باسم الجبل الواقعةالمنطقة 

                                                           
(12)

 Martin, Geoffrey T. 1997. "Covington's Tomb" and related early monuments at Gîza. In 

Berger, Catherine and Bernard Mathieu (eds), Études sur l'Ancien Empire et la nécropole de 

Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer 2, 279-288. Montpellier: Université Paul Valéry-

Montpellier III 
(13)

Kaiser 1987. Werner Kaiser. Vier vorgeschichtliche Gefäe von Haraga. MDAIK 43, 121-122 
(14)

Seeher 1990. Jurgen Seeher. Maadi - eine prädynastische Kulturgruppe zwischen 

Oberägypten und Palästina. Praehistorische Zeitschrift 65, 123-156. 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=158968
http://oeb.griffith.ox.ac.uk/oeb_entry.aspx?parent=158968
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وعظام بشريه  الفخارية وعظام الحيواناتدد كبير من األواني ع لىع ةفي هذه المنطق
 ومواد متفحمه وغيرها. ةأدوات ظرانية واألختام الطينيو 

أيضا على عدد  احتوتكما أنها  الرابعة األسرةإلى فترة  اآلثريةتعود معظم هذه اللقى 
 لى وجود حضارة المعادي في هذا الموقع.من الدالئل اآلثرية التي تشير إ

المشار إليه عباره عن حوض عميق خلف جبانة الجبل القبلي. يعتقد طبيعة الموقع 
لحوض قد تكون نتيجة ألعمال التحجير المتواترة خاصة خالل فترة امارك لينر أن هذا 

 استخدامهاي يتم وفترة بناء األهرامات حيث إعتاد المصريون جلب الطفلة الت الرابعةاألسرة 
 استخدموفي أعمال المالط من هذا الموقع ثم في فترات متعاقبة  الصاعدةفي بناء الطرق 

وتحديدا في المكان الحالي الخاص  بعةاالر  األسرةهذا الحوض إللقاء المخلفات خالل فترة 
بمعبد الوادي الخاص بمنكاورع وتم نقل هذه البقايا إلى ما يعرف حاليًا برديم كرومر 

Kromer dump. 

 خالل الحفائر عن كسرات أواني تعود إلى حضارة المعادي.وقد تم الكشف 
 في الجيزه: األمريكيةحفائر البعثة 

في المطقة  1990ه منذ عام العمال في الجيز  حفائر في منطقة مساكنلبدأت أعمال ا
جنوب هضبة الجيزه. Wall of the crow   "حيط لغراب"خلف ما يعرف باسم  ةالواقع

أعمال الحفائر منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا وتم خالها الكشف عن مدينة  استمرت
 يرها من أنشطه.والخبز وغ الجعةالعمال بناة األهرام والورش الخاصة بهم وأماكن صناعه 

بحضارة  اتأريخهكسرات فخاريه تم خالل أعمال الحفائر أيضا تم الكشف عن عدد 
وهو ما  الفترةلهذه  المعروفةمن خالل السمات وذلك ( ق.م 3200 -3800المعادي )

 سيتم تناوله بالتفصيل الحقا. 
 أهم مميزات فخار المعادي: -

طمي النيل المخفف مع شوائب  استخدامخار خالل حضارة المعادي فإعتاد صانعو ال
أواني  استخدامتم أيضا ما ك. tempered Nile clay عضوية على وجه الخصوص

جميع األواني التي يتم إنتاجها في  .متعددةفي الصحراء من أماكن موجودة ال "الطفلة"
حيث لم يتم التوصل إلى عجلة الفخراني في ، ة المعادي هي أواني مصنوعة يدوياحضار 
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هذا الوقت المبكر ومن أهم طرق التشكيل في هذا الوقت هي تشكيل القواعد عن طريق 
 .طريقة التحبيل باستخدامالتقريص والتجويف والبدن 

أواني حضارة المعادي فعادة ما يتم اإلكتفاء بالتنعيم فقط أو القل  سطحأما عن معالجة 
 ./ أفقيا / قطريا رأسيابشكل 

بزخارف أحياًنا تكون األواني مزخرفة خالل هذه المرحلة ف المستخدمةأما عن الزخارف 
 .اإلضافةيتم الزخرفة عن طريق في بعض األحيان و  الحز

الشكل ولكن األكثر شيوًعا هي الجرار على شكل  المعادي فيفخار حضارة  تختلف أنواع
 مدببة. أو مستديرهوقاعدة  طويلوجرات تخزين كبيرة بجسم  مستديرة،ذات قواعد  بيضاوية

في موقع المدينة السكنية في المنطقة المعروفة باسم  الفخاريةعثر على هذه الكسرات  -
في  استخدامه"الحي اإلداري" تم العثور على عدد من الكسرات داخل الطوب اللبن الذي تم 

 المبنى وتم تأريخ هذه الكسرات بعصر حضارة المعادي.
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 نماذج من فخار المعادي عثر عليه بمساكن العمال بالجيزه

 رسم: شريف عبد المنعم
 تحبير: محمود الشافعي
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 ةحضار  تواجدارت بعض التقارير إلى لم يكن هذا الفخار هو األول من نوعه حيث أش
 :المعادي في جبانة الجيزه ومن هذه اإلشارات ما يلي

إلى  (-4-3-2-1)/18/6/23سجالت المتحف المصري )السجل المؤقت أرقام  إشارة -
وجود أربع أواني فخاريه كامله تم العثور عليها بهضبة الهرم )أو تحت سفح الهرم وفقا 
لتوصيف السجل المؤقت بالمتحف المصري( وقد تم تأريخ هذه األواني بعصر حضارة 

 . الدقةالمعادي. ولك لم تشر السجالت إلى المكان الذي تم العثور عليه على وجه 
بيضاوية  يدويةجميعها صناعه  سم 30وسم  27ما بين  هاارتفاعيتراوح هذه األواني 

 دو عليها عالمات الصقل من الخارج.الشكل ذات حافة دائرية يب
بمنطقة آثار الهرم  1907ورد بالسجالت أيضا أن هذه األواني قد تم العثور عليها عام 

المصري  ياآلثار دون تحديد البعثة التي قامت بالكشف عن هذه األواني ولكن يعتقد أن 
هو من عثر على هذه  وانه الفترةأحمد كمال هو من كان يعمل بمنطقة آثار الهرم في هذه 

 .أو تنفيها المعلومةاألواني في هذا الموقع على الرغم من أن السجالت ال تؤكد هذه 

 
 بالمتحف المصري 1907المعادي عثر عليها بسفح الهرم عام  ةحضار أواني من  أربعة

 نقال عن
Mortensen, Bodil 1985. Four jars from the Maadi Culture found in Giza. Mitteilungen des 

Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 41, 146. 
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إناء بيضاوي  2تم العثور على عدد  1898ترام شارع اهرم عام مشروع إثناء أعمال  -
 من عصر حضارة المعاديالشكل 

ى عدد لتم العثور ع 1992عام  الجوفيةفي أثناء العمل بمشروع تخفيض نسبة المياه  -
 تسع كسرات من قدح من البازلت تم تأريخه آنذاك بعصر حضارة المعادي.
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Giza before the pyramids, in the light of the recent excavation 

 Dr. sherif Mohamed AbdeMoniem
 

Abstract  

Giza is famous by its pyramids, sphinx, and the rich, decorated 

of the high official’s Old kingdom tombs, but in fact, Giza plateau 

settled at least 500 years before Cheops; Neolithic objects have been 

found there. 

This paper aims to shed light on the results of pre-dynastic 

activities in Giza and the interpretation of its contexts. These 

activities starts as old as Neolithic period, and continued in the pre-

dynastic and Early Dynastic periods. One of the most important 

civilizations that left a distinctive mark in the Pyramids Plateau is 

the Maadi Civilization, or what it is called Bouto-Maadi Civilization. 

Buto-Maadi culture (3,800 to 3,200 BC) is known especially 

from settlements, e.g. Maadi, Tell el Fara’in-Buto, Tell el- Farkha, 

Tell Ibrahim Awad, Tell Iswid, etc. but also from cemeteries: Wadi 

Digla, Heliopolis. One of this available information about Giza at the 

pre-dynastic time is four jars (Although there are a number of 

Questioning surrounding these jars). These jars found in 1907 near 

the Great pyramid during the excavation of Ahmed Kamal but the 

context is unsecured.  These jars kept in the Egyptian museum with 

TR. Nos. 18-6-25-(1/2/3/4) and reexamined recently by the author. 

Additional evidence from the area surrounding Giza plateau is also 

used to explore this period in Giza. 

Key words: 

Giza, Pre-dynastic, Maadi civilization, Pottery, workers community. 
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