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يجًىػح يٍ انُسائج انًذفىظح تًتذف انُسٍج انًصغي تانقاهغج " َشغ وصعاسح"
ص /يًضوح دمحم انسٍض 
ص /أدًض ػثض انذًٍض انًُغ
انًهشص:
رأرْ ٙنِ انٕهقخ انجؾضٛخ ضًٍ يغًٕػخ يٍ اٞثؾابس انؼهًٛاخ انزآٚ ٙاله يُٓاب ردالٚى كهاٍابد رٕصٛدٛاخ
نهَُبئظ 1انًَٛؾٛخ انًؾفٕظخ ثبنًزابؽ انًراوٚخ نانا كابٌ انٓاله انوئَٛا ٙنٓانِ انٕهقاخ ردالٚى كهاٍاخ
رٕصٛدٛخ علٚلح نًغًٕػخ يٍ انَُابئظ انًَاٛؾ ٙانزاََ ٙاغذ اا ٙانؼراو اٍ٠امي ٙانًؾفٕظاخ ثًزؾا
انَُٛظ انًرو٘ ثبندبْوح انز ٙرى اؾرٓب ثٕاٍطخ انؼ ٍٛانًغوكح ٔانؼلٍبد انًكجوح ٔانًٛكؤٍاكٕة
ٔقل أيكٍ انزؼوه ػهاٗ انًإاك ٔانقبيابد انزا ٙاٍازقليٓب انَُابط ااََ ٙاغٓب ادال اػزًال انَُابط ػهاٗ
اٞنٛبه انطجٛؼخ انًرُٕػخ يٍ انرٕه ٔانكزبٌ ََُٔغذ ْنِ انًٕاك ثطاو رطجٛدٛاخ يقزهفخاثب٠ضاباخ
إن ٙمنك رًٛيد ثبؽزٕائًٓب ػهٗ يٕضٕػبد ررإٚوٚخ ٔػُبراو ىفواٛاخ يزُٕػاخ رؼكاٌ هٔػ انفاٍ
اندجطًٍٔ ٙبرّ انفُٛخ ٔانز ٙاٍزًود فمل انؼرو اٍ٠ميٙا
انكهًاخ انضانح:
انَُٛظ اندجط ٙانهؾًخ غٛو انًًزلح انزَٕٛٛك اندجبط ٙانَُٛظ انَبكح انهؾًخ انيائلح انًفؤشبد
يقضيــح:
يٍ انًؼؤه أٌ انَُٛظ اندجط ٙيٍ أكضو اٜصبه اندجطٛخ انجبقٛخ ٔانز ٙرؼكٌ يل٘ ياب ٔرام ناّ انَُابط
انًرو٘ يٍ ثواػخ اََ ٙظ انقٕٛط ٔافواط يزطهجبد ؽٛبرّ يٍ انًَُٕعبدا
ٔرغله ا٠شبهح ُْب ان ٙأٌ يزؾ انَُٛظ انًراو٘ ثبندابْوحٚ 2يفاو ثًغًٕػاخ ياٍ انَُابئظ انًَاٛؾٛخ
انزًٚ ٙزل ربهٚقٓب يٍ اندوٌ انواثغ انًٛمك٘ ؽزٗ اندوٌ انزبٍغ ػشو انًٛمك٘ ْٔانِ انًَُإعبد ناذ
إنٗ يزؾ انَُٛظ انًرو٘ يٍ يربكه ػلٚلح يُٓب؛ يقابىٌ انًزابؽ انًراوٚخ انًقزهفاخ ٔيُٓاب ػهاٗ
ٍجٛم انًضبل ال انؾرو يزؾ انفٍ اٍ٠مئ ٙانًزؾا اندجطأ ٙانًزؾا انًراو٘ ٔيزؾا عابٚو
أَلهٌٍٕ ٔيغًٕػخ أفوٖ يٍ يُبطق اٜصبه انًقزهفخ ٔانؾفبئو يُٓب ؽفبئو كٚو انجُبد ثبنفٕٛو ٔؽفابئو
انجغٕاد ٔرضى ْنِ اندطغ يغًٕػخ كجٛوح ياٍ انًَُإعبد اٞصوٚاخ انزا ٙناى َٚاجق كهاٍازٓب أٔ َشاوْب
يٍ قجم ٔيٍ ضًٍ رهك انًغًٕػخ صمصخ ََبئظ يَٛؾٛخ يٍ ََٛظ انكزابٌ ٔانرإه انزا ٙعابيد ااٙ
رٕهد عيي يٍ يَُٕعخ ٔارًَذ ْنِ اندطغ ثزُٕع أشكبنٓب كًب ََُغذ ثطو رطجٛدٛخ يقزهفخا
يٍ ُْب عبيد ْنِ انٕهقخ نزضغ ػلح رَأالد أيبو انجؾش نزدلو كهاٍخ رٕصٛدٛاخ َٔشاو نهَُابئظ يٕضإع
انلهاٍخ يٍ أًْٓب يب ْ ٙانًكَٕبد انَُغٛخ انز ٙشكهذ ْنِ اندطغ؟ ٔيب انطو انَُغٛخ انز ٙاٍزقليٓب
انَُبط؟ يبْٛخ انيفواخ انز ٙرؾزٕ ّٚانَُابئظ؟ ٔرأهٚقٓاب؟ ياٍ فامل اؾا انزؾا يٕضإع انجؾاش
ٔاٍزقلو انًُٓظ انٕرافٔ ٙانًآُظ انزؾهٛهأ ٙانًآُظ انًدابهٌ اا ٙكهاٍازٓب ٔمناك ياٍ فامل ػاو
صمصخ يؾبٔه ْٔى:
أوال :انىصف.
ثاٍَا ً  :انتذهٍم انتقًُ.
ثانثا :انتذهٍم انفًُ.
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أوال :وصف انُسائج.
اندطؼخ أٞن:ٙ

انهىدح عقى
االستشضاو انىظٍفً
يصضع انقطؼح
عقى انسجم
تانًتذف:
انشكـــــم
انًقاٌٍس:
انشاياخ:

انتغاكٍة انُسجٍح:
اتجاِ تغو انشٍىط

انتأعٌز:
انىصف انؼسغفى:

أنىاٌ انشٍىط
دانح انتضهىع

()1
ٚوعؼ أَٓب عيي يٍ قً ٛا
كٚو انًلُٚخ اٞقرو اندوَخا
()7/664
يَزطٛهخ
(2اٍ22ى×4اٍ12ى)ا
كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها
سٍىط
انسضاء
كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها
سٍىط
انهذًح
ٍبكح  1/1ا ٙاٞهضٛخ ٔنؾًخ غٛو يًزلح ا ٙانيفواخا
ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

سٍىط
انسضاء
ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S
سٍىط
انهذًح
يٍ اندوٌ انَبكً إنٗ انضبيٍ انًٛمك٘ا
عيي يٍ قً ٌٛيَزطٛم انشكم قإو ىفوازاّ شاوٚط ٍٛيَازطٛهََ ٍٛاغب
ماد ٔعّ ًٛٚم إن ٙاالٍزطبنخ غٛو
ثكم يًُٓب هٍى نَٛلح أ ٙضغ هق
ٔاضؼ انزفبرٛم ٔرظٓو ْٔا ٙروااغ أؽال ٚالٓٚب ٔرقفا اٞفاوٖ رؼجٛاوا
ػاااااٍ انؾوكاااااخ اااااأ ٙضاااااغ كبيااااام انًٕاعٓاااااخ كاااااننك رورااااال٘ يمثاااااٌ
اضفبضخأٚؾٛظ ثبنوٍى إطبه ضٛق يَزطٛما
انهٌٕ اٞرفو انلاكٍا
سٍىط
انسضاء
سٍووووووووووووووووووىط انهٌٕ انجُ ٙا ٙانيفبهه ٔاٞرفو انلاكٍ نٟهضٛخا
انهذًح
ؽبنخ اندطؼخ شلٚلح انزلْٕه يٍ يُبطق يزٓزكاخ ٔيُابطق يزلكهاخ ثب٠ضاباخ
إنااٗ اداال كهااٗ ٔعيئاا ٙنقٛاإط انَاالاي ٔانهؾًااخ ااا ٙاٞعااياي انقبهعٛااخ أٔ
انلافهٛخا
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انقطؼح انثاٍَح

انهىدح عقى
االستشضاو انىظٍفً:
يصضع انقطؼح :
عقى انسجم
تانًتذف:
انشكم
انًقاٌٍس:
انشاياخ:

( )2
ٚوعؼ أَٓب عيي يٍ ٔعّ قً ٛا
ؽفبئو كٚو انًلُٚخ اٞقرو اندوَخا
()9/664
غٛو يُزظى االٍزطبنخا
(5اٍ12ى×2اٍ1.ى)ا
سٍىط انسضاء كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها
سٍىط انهذًح

انتغاكٍة انُسجٍح:
اتجاِ تغو انشٍىط

انتأعٌز:
انىصف انؼسغفى:

أنىاٌ انشٍىط
دانح انتضهىع:

كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها

ٍبكح  1/1ا ٙاٞهضٛخ ٔنؾًخ غٛو يًزلح ا ٙانيفواخا
سٍىط انسضاء

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

سٍىط انهذًح

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

يٍ اندوٌ انَبكً إنٗ انضبيٍ انًٛمك٘ا
عاايي يااٍ ٔعااّ قًاا ٛغٛااو يُاازظى االٍاازطبنخ ييفااوه ثشااوٚط ٍٛيَاازطٛهٍٛ
ٚزضااًٍ كاام يًُٓااب يُاابظو رراإٚوٚخ يزُٕػااخ؛ ام ٚظٓااو ثبنشااوٚظ أٞل هٍااى
ٜكي ٙأ ٙضغ كبيم انًٕاعٓخ ٚزًٛاي ٔعاّ ًٛٚام إنا ٙاالٍازطبنخ غٛاو ٔاضاؼ
انزفبراٛم ٔٚظٓااو ْٔاإ يًَاك اااٚ ٙاالِ ؽوثاخ َٔٚااًك ثٛاالِ اٞفاو٘ اًٛااب ٚجاالٔ
راوً كااننك ٚوراال٘ يمثاٌ رراام إناا ٙأٍا انوكجاخ ٔرشااجّ انًمثااٌ انؼَااكوٚخ
ْٔ ٙػجبهح ػٍ قً ٌٛأٍفهّ ٍؤالا
أيااب انشااوٚظ انضاابَ ٙآاإ يَاازطٛم انشااكم ََااظ ثلافهااخ صمصااخ كيٛاا ٍٛااا ٙأٔضاابع
ررٕٚوٚخ يقزهفخ ٔٚزًٛي كم يآُى ثٕعاّ ًٛٚام انا ٙاالٍازطبنخ ٔػٛإٌ يَازلٚوح
ٔاَ طٕٚم ٔاى يغهق ٔٚزلل يٍ انٛل انَٛو٘ اوع أٔ هقخ َجبرٛاخ ٔعًاٛؼٓى ااٙ
ٔضغ ؽوكخا ٔٚؾٛظ ثبنيفبهه إطبه ضٛق يَزطٛما
سٍىط انسضاء انهٌٕ اٞرفو انلاكٍا
انههٌٕ انجُ ٙانضبهة نمٍٕكاك اا ٙانيفوااخ ٔاٞرافو انالاكٍ
سٍىط انهذًح
نٟهضٛخا
ؽبنخ اندطؼخ شلٚلح انزلْٕه يٍ يُبطق يزٓزكخ ٔيُبطق يزلكهخ ٔثٓب ثداغ ٔارَابؿ
ثب٠ضااباخ إنااٗ اداال كهااٗ ٔعيئاا ٙنقٛاإط انَاالاي ٔانهؾًااخ ااا ٙاٞعااياي انلافهٛااخ
ٔانقبهعٛخ أٔ انؾٕاه ٔظٕٓه شؾٕة نٟنٕاٌا
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انقطؼح انثانثح

انهىدح عقى
االستشضاو
انىظٍفً:
يصضع انقطؼح :
عقى انسجم
تانًتذف:
انشكم
انًقاٌٍس:
انشاياخ:

()3
ٚوعؼ أَٓب عيي يٍ يفوُا
غٛو يَغم ثَغمد انًزؾ
()174
يَزطٛما
(5اٍ17ى×2اٍ1.ى)ا
سٍىط انسضاء كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها
سٍىط انهذًح

انتغاكٍة انُسجٍح:
اتجاِ تغو انشٍىط

انتأعٌز:
انىصف انؼسغفى:

أنىاٌ انشٍىط
دانح انتضهىع:

كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها

ٍبكح  1/1ا ٙاٞهضٛخ ٔنؾًخ غٛو يًزلح ا ٙانيفواخا
سٍىط انسضاء

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

سٍىط انهذًح

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

يٍ اندوٌ انَبكً إنٗ انضبيٍ انًٛمك٘ا
عايي ياٍ يفاوُ يَازطٛم انشاكم ييفوااخ ثًُطداخ يَازطٛهخ يدَاًّ إنا ٙصمصااخ
أشوطخ أٍٔطٓب أٍٔؼٓب قٕو ىفواخ انشاوٚظ أٞل ٔانضبناش شاوٚط ٍٛيزالافهٍٛ
ركاإٌ ىفاابهه يغلٔنااخ رشااجّ انضاافٛوح ٔانشااوٚطٚ ٍٛشااغهًٓب فطاإط يزكااوهح
ٔانيفبهه يؾبطخ ثإطبه ضٛق فه ٙيٍ انيفبهها
أيااب انشااوٚظ ٚيُٚااّ ٔؽاالاد ىفواٛااخ يزكااوهح رزكاإٌ يااٍ كائااوح يوكيٚااخ يؾبطااخ
ثضًبٌ كٔائاو شاغهذ ثأشاكبل راهجبٌ يزُٕػاخ كًاب ٚؾاٛظ ثغًٛاغ انٕؽالاد كٔائاو
يزكوهح ٚزٍٕطٓب أشكبل رهجبٌا
ٔٚؾٛظ ثبنًُطدخ انيفواٛخ يٍ أٍفم ٔيٍ أػه ٙإطبه ػهْٛ ٙئخ انشواابدا
سٍىط انسضاء انهٌٕ اٞرفو انلاكٍا
سٍىط انهذًح انههٌٕ انجُ ٙانضبهة نمٍإكاك ٔانهإٌ اٞرافو اا ٙانيفوااخ
ٔاٞرفو انلاكٍ نٟهضٛخا
اندطؼخ ثٓب يُبطق يزٓزكخ ٔيُابطق يزلكهاخ ٔثٓاب ثداغ ٔارَابؿ ثب٠ضاباخ إناٗ ادال
كهٗ ٔعيئ ٙنقٕٛط انَلاي ٔانهؾًخ ا ٙاٞعياي انلافهٛخ ٔانقبهعٛاخ أٔ انؾإاه
ٔظٕٓه شؾٕة نٟنٕاٌا
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انقطؼح انغاتؼح

انهىدح عقى
االستشضاو
انىظٍفً:
يصضع انقطؼح :
عقى انسجم
تانًتذف:
انشكم
انًقاٌٍس:
انشاياخ:

()4
ٚوعؼ أَٓب عيي يٍ يفوُا
غٛو يَغم ثَغمد انًزؾ
()551
غٛو يُزظى االٍزطبنخا
(5اٍ26ى×2اٍ25ى)ا
سٍىط انسضاء كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها
سٍىط انهذًح

انتغاكٍة انُسجٍح:
اتجاِ تغو انشٍىط

انتأعٌز:
انىصف انؼسغفى:

أنىاٌ انشٍىط
دانح انتضهىع:

كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها

ٍبكح  1/1ا ٙاٞهضٛخ ٔنؾًخ غٛو يًزلح ا ٙانيفواخا
سٍىط انسضاء

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

سٍىط انهذًح

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

يٍ اندوٌ انَبكً إنٗ انضبيٍ انًٛمك٘ا
عيي يٍ يفوُ غٛو يُزظى االٍزطبنخ قٕو ىفوازاّ شاوٚط ٍٛيَازطٛهٍٛ
ٚزضااًٍ كاام يًُٓااب ػهااٗ ىفاابهه َجبرٛااخ ػجاابهح ػااٍ اااوع َجاابر ٙيزًاإط
ٔٚؾااٛظ ثٓااب إطاابه ضااٛق فاابن ٙيااٍ
ٚقااوط يُااّ أٔها صمصٛااخ انفراإ
انيفبهها
سٍىط انسضاء انهٌٕ اٞرفو انلاكٍا
سٍىط انهذًح انههاإٌ انجُاا ٙانضاابهة نمٍاإكاك ااا ٙانيفواااخ ٔاٞراافو
انلاكٍ نٟهضٛخا
اندطؼخ ثٓب يُبطق يزلكهخ ٔثٓب ادل كهٗ ٔعيئ ٙنقٕٛط انَالاي ٔانهؾًاخ ااٙ
اٞعياي انلافهٛخا
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انقطؼح انشايسح

انهىدح عقى
االستشضاو
انىظٍفً:
يصضع انقطؼح :
عقى انسجم
تانًتذف:
انشكم
انًقاٌٍس:
انشاياخ:

()5
ٚوعؼ أَٓب عيي يٍ ٔعّ قًٛ
انفَطبط عجبَخ ىثٛلحا
()1/551

غٛو يُزظى االٍزطبنخا
(5اٍ2ى×2اٍ21ى)ا
سٍىط انسضاء كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها
سٍىط انهذًح

انتغاكٍة انُسجٍح:
اتجاِ تغو انشٍىط

انتأعٌز:
انىصف انؼسغفى:

أنىاٌ انشٍىط
دانح انتضهىع:

ا

كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها

ٍبكح  1/1ا ٙاٞهضٛخ ٔنؾًخ غٛو يًزلح ا ٙانيفواخا
سٍىط انسضاء

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

سٍىط انهذًح

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

يٍ اندوٌ انَبكً إنٗ انضبيٍ انًٛمك٘ا
عيي يٍ ٔعّ قً ٛغٛو يُزظى االٍزطبنخ قٕو ىفوازاّ شاوٚظ يَازطٛم
ٚزلن ٙيُّ كنٛخ ََظ ثلافّ صمس كٔائاو يززبنٛاخ ٚزٍٕاظ كام يُٓاب راهٛت
ٔيؾبطخ ا ٙاالهكبٌ ثًُبطق رغٛوح يوثؼخ انشكما
سٍىط انسضاء انهٌٕ اٞرفو انلاكٍا
سٍىط انهذًح انهاإٌ انجُاا ٙانضاابهة نمٍاإكاك ااا ٙانيفواااخ ٔاٞراافو
انلاكٍ نٟهضٛخا
اندطؼخ ثٓب يُبطق يزلكهخ ٔثٓب ادل كهٗ ٔعيئ ٙنقٕٛط انَالاي ٔانهؾًاخ ااٙ
اٞعياي انلافهٛخا
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انقطؼح انساصسح

انهىدح عقى
االستشضاو
انىظٍفً:
يصضع انقطؼح :
عقى انسجم
تانًتذف:
انشكم
انًقاٌٍس:
انشاياخ:

( )6
عيي يٍ يفوُا
انفٕٛوا
()524
يَزطٛما
(ٍ96ى×ٍ72ى)ا
سٍىط انسضاء كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها
سٍىط انهذًح

انتغاكٍة انُسجٍح:
اتجاِ تغو انشٍىط:

انتأعٌز:
انىصف انؼسغفى:

أنىاٌ انشٍىط
دانح انتضهىع:

كزبٌ ا ٙاٞهضٛخ ٔرٕه ثبنيفبهها

ٍبكح  1/1ا ٙاٞهضٛخ ٔنؾًخ ىائلح ا ٙانيفواخا
سٍىط انسضاء

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

سٍىط انهذًح

ارغبِ ان ًٍٛٛإن ٙانَٛبه ()S

يٍ اندوٌ انَبكً إنٗ انضبيٍ انًٛمك٘ا
عيي يٍ يفوُ يَزطٛم انشكم ييفوه ثضمس أشوطخ يَزطٛهخ رزكٌٕ
يٍ أشكبل ُْلٍٛخ ػجبهح ػٍ فطٕط يزلهعخ ٔانًزكاوهح ٔرُزٓا ٙاندطاغ
ثوٍمٚ 3زلل يُّ شواهٚتا
سٍىط انسضاء انهٌٕ اٞرفو انلاكٍا
سٍىط انهذًح انهاإٌ اٞؽًااو ٔاٞفضااو ااا ٙانيفواااخ ٔاٞراافو اناالاكٍ
نٟهضٛخا
اندطؼخ ثٓب يُبطق يزلكهخا
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انقطؼح انساتؼح

انهىدح عقى
االستشضاو
انىظٍفً:
يصضع انقطؼح :
عقى انسجم
تانًتذف:
انشكم
انًقاٌٍس:
انشاياخ:

( )7
طبقٛخا
غٛو يَغم ثَغمد انًزؾ ا
()1/562
يقؤطٛخا
(ٍ3.ى×ٍ25ى)ا
سٍىط انسضاء رٕها
سٍىط انهذًح

رٕها

انتغاكٍة انُسجٍح:

أشغبل ٚلٔٚخ ثإثوحا

انتأعٌز:
انىصف انؼسغفى:

يٍ اندوٌ انَبكً إنٗ انضبيٍ انًٛمك٘ا
طبقٛخ يقؤطٛخ انشكم ييفوه ثقطٕط طٕٚهخ يزكاوهح رشاكم أشاوطخ
يَزطٛهخ يززبنٛخا
سٍىط انسضاء انهٌٕ انجُ ٙانلاكٍا

أنىاٌ انشٍىط
دانح انتضهىع:

سٍىط انهذًح

انهٌٕ انجُ ٙانلاكٍا

اندطؼخ ثٓب يُبطق يزلكهخا
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 -3انتذهٍم انتقًُ:
ارضؼ يٍ فمل انفؾ نهدطغ يٕضٕع انلهاٍخ أٌ انَُبط اٍازقلو اٞنٛابه انطجٛؼٛاخ ااََ ٙاغٓب؛
إم اٍزقلو اٞنٛبه انكزبٌ ٔانرٕه اََ ٙغٓبا
اِنٍاف انطثٍؼح

يىاص طاخ أصم َثاتً
" سهٍهىػٌح"

انكتاٌ

يىاص طاخ أصم
دٍىاًَ " تغوتٍٍُح"

انقطٍ

انجىخ

انصىف

انذغٌغ

شؼغ انًاػؼ

اٍزقليذ أنٛبه انكزبٌ اََ ٙبئظ ْنِ انًغًٕػخ اٍزقلايب ٔاٍؼب؛ ادل اٍزقلو كًبكح أٍبٍٛخ ااََ ٙابئظ
انلهاٍخ كقٕٛط ٍلاي ٔنؾًخ يؼب فبرخ ا ٙاٞهضٛبد ثب٠ضباخ إنٗ ْنا اٍزقلو انَُبط أٍهٕثب اوٚلا
ا ٙاٍزقلاو فٕٛط انكزبٌ ادل اٍزقلو انكزبٌ اٍزقلايب ييكٔعب اغؼهّ نقٕٛط انَلاي صاى كقٛإط نؾًاخ
ااا ٙأهضااٛخ انيفاابهه انزاا ٙاٍاازقلو اااََ ٙااغٓب ياابكح أفااوٖا كااننك اٍاازقلو فٛاإط انراإه ااا ٙرُفٛاان
انيفبهه (نٕؽخ )7 6 5 4 3ا

نىدح ( )8تفصٍم تثٍٍ أنٍاف انكتاٌ وانصىف
انًستشضيح.

نىدح ( )9تفصٍم تثٍٍ أنٍاف انصىف انًستشضيح.

كًااب رجاا ٍٛيااٍ انفؾاا أٌ عًٛااغ انقٛاإط ثويااذ عٓااخ ارغاابِ انًٛاا ٍٛإناا ٙانَٛاابه ( )Sكًااب ْاإ انغبناات اااٙ
انًَُٕعبد انًروٚخا ٔرًٛيد انقٕٛط انًَزقليخ ثأَٓب ماد ًٍك يقزه يًب ٍبػل ػهٗ ٔعإك ََاجخ رشاوٚت
كبه أكٖ إنٗ افزفبي فٕٛط انَلاي رًبيب ثؾٛش ال ٚظٓو نٓب أ٘ أصو ٍٕٖ رضهٛغ فف ٛػهاٗ ٍاطؾّ كًب رايكاك
فٕٛط انهؾًخ ٔررجؼ أكضو رًبٍكب ا ٙانًُبطق انًيفواخ يًب اكَت اندطؼخ انًزبَخ (شكم )1ا
شكم (ٌ )1ثٍٍ اتجاِ تغو انشٍظ ،ػٍ ;Mohamed Marouf
Identification And Characterization Of Fibers
And Weave Structures Of Three Archaeological
Textiles Fragments, From Sohag Excavations,
Egypt, Journal International Environmental
Application & Science, Vol. 5 issues (5),
.2010.P p15.
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أيب انزوكٛت انَُغ ٙادل اٍزقلو انَُبط طوٚدخ انَبكح ( )1/1ا ٙرُفٛن أهضٛخ قطاغ يٕضإع انلهاٍاخ
ْٔنِ انطوٚدخ يؼؤاخ يُن أىيُخ ثؼٛلح ا ٙانزبهٚـ ْٗٔ 4ػجبهح ػاٍ ردابطغ فٛإط انَالاي ياغ فٛإط
انهؾًااخ ردبطؼااب يُزظًااب ٔثيأٚااخ  (9.شااكم  2نٕؽااخ  )11 1.ثؾٛااش ٚااإكٖ إنااٗ افزفاابي اوٚااق يااٍ
فٕٛط انَلاي ( يضم انقٕٛط انفوكٚخ) ٔظٕٓه انفوٚق اٞفو ( يضم انقٛإط انئعٛاخ) إقٓاب ٔثابنؼكٌ
5
ا ٙفٕٛط انهؾًخ انز ٙرهٓٛب ْٔكناا

شووكم ( )2انًظهووغ انسووطذً وانقطوواع اِفقووً
نهتغكٍة انُسجً ساصج (.)1/1

نىدح ( )11تفصٍم ٌثٍ انتغكٍة انُسجً ساصج
( )1/1تقطغ يىضىع انضعاسح.

نىدح ( )11تفصٍم ٌثٍ انتغكٍة انُسجً ساصج ( )1/1تقطغ يىضىع انضعاسح.
أيب انيفبهه ادل َفنْب انَُبط ثطوٚدخ انهؾًخ غٛو انًًزلح ٔػواذ ْنِ انزدُٛاخ ثاأكضو ياٍ يَاًٗ ادال
ػواذ ثبٍى اندجبطٔ 6ٙػوااذ ثبٍاى انيفوااخ انًَُإعخ 7أٔ ثبٍاى انَُاغٛبد انًوٍإيخٔ 2ػوااذ
أٚضب ثبنَُاٛظ مٔ انٕعاّ انهؾًأ 9( Weft - Face Textiles)ٙنكاٍ انزؼوٚا اٞك نٓانِ انزدُٛاخ ْإ
انًَُإعبد ماد انهؾًاخ غٛااو انًًزالح َٞاّ ْاإ اٞقاوة نٕرا انزوكٛات انَُاغ ٙنٓاانِ انزدُٛاخ ٔنااٌٛ
1.
اندجبط ٙانن٘ ٚزضًٍ يفٕٓو ػبو ػٍ انًَُٕعبد انًروٚخ ٔن ٌٛنزدُٛخ ثؼُٓٛبا
ٔرؾاالس انيفو اااخ ػااٍ طوٚااق اٍاازقلاو انَُاابط نؾًاابد يهَٕااخ رَُااظ عًٛؼٓااب غٛااو يًزاالح ااا ٙػااو
انًَُاإط ثؾٛااش ٚجاالأ انَُاابط ثزًوٚااو فااٛظ انهؾًااخ انًهاإٌ ااا ٙيكاابٌ انغاايي انيفوااا ٙانًطهاإة ثااٍٛ
انَلاياد كافم االَفواط انان٘ ٚؾلصاّ انَُابط ػُال عنثاّ نُرا انالهأد اٛؾالس االَفاواط ثا ٍٛفٛإط
انَلاي انفوكٚخ ػٍ فٕٛط انَلاي انئعٛخ اًٛوه انَُبط فٛظ انهؾًخ انضابَ ٙاا ٙانًُطداخ انهَٕٛاخ َفَآب
أٔ ؽَت رؾلٚل انيفواخ ْٔكنا ٚزى ََظ انغيي انًطهٕة( 11شكم  3نٕؽخ )13 12ا
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نىدح (  )12تثٍٍ تضاسم وتؼاشق انهذًاخ فً انتغكٍة
انُسجً انهذًح غٍغ انًًتضج.

شكم (ٌ )3ثٍٍ تضاسم وتؼاشق انهذًاخ انًهىَح فً
انتغكٍة انُسجً انهذًح غٍغ انًًتضج.

(أ)

(ة)

(عـ)

(ك)

(ِ)

(ٔ)

نىدح (  )13تثٍٍ تضاسم وتؼاشق انهذًاخ فً انتغكٍة انُسجً انهذًح غٍغ انًًتضج.
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ٔرزًٛي قطغ يٕضٕع انلهاٍخ ثؼلٚل يٍ انًميؼ انَُغٛخ انزبنٛخ:
 oاٍزقلو انَُابط أٍاهٕة اوٚال ااََ ٙاظ قطاغ يٕضإع انجؾاش إم اٍازقلو فٛإط ماد ٍاًك
يقزه يًب ٍبػل ػهٗ ٔعٕك ََجخ رشوٚت كبه أكٖ إنٗ افزفبي فٕٛط انَالاي رًبياب ثؾٛاش
ال ٚظٓو نٓب أ٘ أصو ٍٕٖ رضهٛغ فف ٛػهاٗ ٍاطؾّ ٔيًاب اكَات اندطؼاخ انًزبَاخ ٔضإػ
انيفبهه (نٕؽخ  -13أ ة ط ك )ا
 oاٍزقلو انَُبط فٕٛط انرٕه اا ٙرُفٛان ىفابهه قطاغ يٕضإع انلهاٍاخ انزا ٙرزًٛاي ثأَٓاب
أكضو انقبيبد يؤَخ ٔاٍزطبنخ 12يًب ٍبػل ػهٗ ٔعٕك ََجخ رشوٚت ( نٕؽخ  )13 12ا
 oاٍزقلو انَُبط فٕٛط انكزبٌ كًبكح أٍبٍٛخ اََ ٙظ أهضٛخ قطاغ يٕضإع انلهاٍاخ كقٛإط
ٍلٖ ٔنؾًخ يؼب يًب ىاك يٍ رًبٍك اندطغ(نٕؽخ )13 12ا
 oاٍاازقلو انَُاابط أكضااو يااٍ طوٚدااخ نزاالافم انهؾًااخ يااغ انَاالاي نزفاابكٖ ركاإٌ انشاادٕ انجُٛٛااخ
انُبرغخ ػٍ اهرلاك انهؾًخ (نٕؽخ )13
 oاٍااز قلو انَُاابط أٍااهٕة رداابطغ انهؾًاابد يااغ فٛاإط انَاالاي ثيأٚااخ ؽاابكح اااََ ٙااظ يؼظااى
انٕؽااالاد انيفواٛاااخ ٔمناااك نَُاااظ انًُااابطق انيفواٛاااخ شااالٚلح االٍااازلاهح كزفبراااٛم انٕعاااّ
ٔانغبيبد انًَزلٚوح أٔ انيفبهه انُجبرٛخ ( نٕؽخ )13ا
ثب٠ضااباخ إناا ٙطوٚدااخ انهؾًااخ غٛااو انًًزاالح اٍاازقلاو انَُاابط طوٚدااخ انهؾًااخ انيائاالح ااا ٙرُفٛاان ىفاابهه
قطؼزاا ٍٛيٕضاإع انجؾااش ؽٛااش إرضااؼ يااٍ فاامل انفؾ ا اٞصااو٘ نَُاابئظ انلهاٍااخ أٌ ثؼضاآب ََااظ
ثطوٚدخ انهؾًخ انيائلح ٔرؼوه ْنِ انطوٚدخ ثبٍى ٔ 13 Fancy Fabricsقل ظٓود ْنِ انطوٚداخ أٔال
ا ٙشو انجؾاو اٞثا ٛانًزٍٕاظ ٔاٍازؼًهزٓب يراو اا ٙانفاٍ انًَاٛؾ ٙانًجكاو 14ثًُٛاب إرضاؼ فامل
اؾ قطؼخ ََٛظ يؾفٕظخ ثبنًزؾ انًرو٘ ثبندبْوح روعغ إنٗ ػراو انلٔناخ انٍٕاط ٙاٍازقلو ااٙ
ََااغٓب انهؾًااخ انيائاالح 15ااا ٙضاإي منااك ًٚكااٍ انداإل أٌ ْاانِ انزدُٛااخ اٍاازقليذ ثًرااو يُاان ػرااو
انفواػُخا
أيب ردُٛخ ََظ ََبئظ انهؾًاخ انيائالح رَُاظ انهؾًاخ انيائالح ياٍ فامل طاوٚدز :ٍٛأٞناٗ ثَاٛطخ ٔرؼاوه
ثبنهؾًخ انيائلح انزدهٛلٚخٔ 16انضبَٛخ أكضو رطٕها ٔرؼوه ثبنهؾًخ انيائلح انؾدٛدٛخا
ٔرُزً ٙيَُٕعبد انهؾًخ انيائلح انؾدٛدٛخ إنٗ اََٞغخ انز ٙرزوكت يٍ ٍلاي ٔنؾًز ٍٛأٔ أكضاو ْٔاٗ
ََبئظ رزوكت يٍ ََٛظ ٍبكح أٔ يجوك يضبه إن ّٛنؾًبد رزقهام انهؾًابد اٞراهٛخ ثزورٛات فاب ياغ
17
ظٕٓهْب يغًَخ ػهٗ ٔعّ انًَُٕط ؽَت انزرًٛىا
ٔرزكٌٕ ََبئظ انهؾًخ انيائلح انؾدٛدٛخ يٕضٕع انلهاٍخ يٍ نؾًز ٍٛياٍ نإٌ فٛإط انَالاي رشازغم
أؽاالًْب ثَُااٛظ انَاابكح رهٓٛااب نؾًااخ أفااوٖ ركاإٌ ػاابكح ثهاإٌ ٚقاابن ناإٌ اٞهضااٛخ نززقهاام انيفواااخ
ان هؾًاابد اٞرااهٛخ يااغ إفزفبئٓااب ااا ٙانٕعااّ اٞفااو يااٍ انًَُاإط كٌٔ أٌ رزداابطغ أٔ رزًبٍااك يااغ فٛاإط
انَلاي ا ٙيكبٌ اٞهضٛخ ٔػهٗ منك اإٌ ْنِ انهؾًخ انزا ٙركإٌ ػابكح ثهإٌ ٚقابن نإٌ اٞهضاٛخ ال
رشاازوف اااََ ٙااظ اٞهضااٛخ أٖ ااا ٙروكٛاات انًَُاإط اٞرااهٔ ٙال رظٓااو إال ااا ٙيكاابٌ انيفواااخ ااإ
فٕٛط انَلاي ادظ ثؾَت انُظبو انًٕضٕع (شكم 4نٕؽخ )15 14
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شكم ( )4تصًٍى ويظهغ سطذً نًُسوىااخ انًغكثوح نىدووووح ( )14تثووووٍٍ انتغكٍووووة انُسووووجً نًُسووووىااخ
انًغكثح طاخ انهذًح انظائضج.
طاخ انهذًح انظائضج.

نىدح ( )15تثٍٍ انتغكٍة انُسجً نًُسىااخ انًغكثح طاخ انهذًح انظائضج.

كننك اٍزقلو انَُبط اٞثوح ا ٙرُفٛن طبقٛخ يٕضغ انجؾش انزََ ٙاغذ ثقاٛظ ٔاؽال ٔانزا ٙرشاجّ إناٗ
ؽل كجٛو أغطٛخ اناوؤً انزا ٙكبَاذ يَازقليخ اا ٙانؼراو انَٕٛابَٔ ٙانؤيابَ ٙإم رزشابثّ يؼٓاب ياٍ
ؽٛاش انشااكم ٔطوٚدااخ انرااُبػخ ٔفبراخ أغطٛااخ انَااٛلاد انزاا ٙرشاجّ شااجكخ انااوأً ٔٚؾاازفع انًزؾا
انجوٚطبَ ٙثيْوٚخ روعغ إنٗ انؼرو انَٕٛبَ ٙييفواخ ثوٍٕو ٍٛلاد رورل٘ أغطٛخ هؤًا

نٕؽخ هقى ( )16رج ٍٛانًظٓو انَطؾ ٙنهَُٛظ فٛظ ٔاؽل يٕضٕع انجؾشا
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أيب ردُٛخ ََغٓب رزضؼ عه ّٛػهٗ كأً يؾفٕظ ضاًٍ يغًٕػاخ فبراخ يؾفٕظاخ ثًزؾا انًزوثٕنٛزابٌ
ٚزضًٍ هٍٕيب نَٛلاد ردٕو ثؼًهٛخ انغيل ٔانَُظ ٔمنك ثٕاٍطخ إطبه فشج ٙيشلٔك ػه ّٛفٕٛط ٍالاي
ادظ أ٘ ثلٌٔ فٕٛط نؾًخ ٔرزكٌٕ يٍ فٕٛط ٍلاي صبثزخ ٔأفوٖ يزؾوكخ ٔره ٍٕٚب ث ٍٛاندضٛج ٍٛأَٔ
اٞاد( 12ٍٛٛشكم  5نٕؽخ  )16ا
انؾجهٍٛ
ِ

شوكم ( )5يغادوم صوُاػح شوثكح انشووؼغ طاخ انشوٍظ انىادوض ،ػوٍ ;Ian Jenkins& Dyfri Williams
Sprang Hair Nets ' the manufacture and use in ancient", American Journal of
Archaeology, Vol. 89, NO.3 (JUL, 1985) PP. 411-418.

ٔكبَذ رَُظ اٞغطٛخ يٍ قطؼز ٍٛيزشبثٓز ٍٛرًبيب صى رضجاذ ياٍ اٞطاواه نزشاكم اندطؼاخ ٔاٍازقليذ
ْنِ انطوٚدخ ا ٙرُبػخ أغطٛخ انشؼو ٔاٞؽييخ ٔاٞشوطخا ْٔنِ انزدُٛخ اٍزقليذ يوح أفوٖ ثؼال ياب
ػشو كُزٛغخ نمكزشبابد اٞصوٚخ ا ٙانلًَبهف ٔيروا
اكزشفٓب ػهًبي انَُٛظ ا ٙاندوٌ انزبٍغ
ِ
انتذهٍم انفًُ:
رُٕػااذ انيفاابهه انًَُاإعخ ثاابندطغ يٕضاإع انلهاٍااخ ياابث ٍٛيٕضاإػبد رراإٚوٚخ ٔػُبرااو
ىفواٛخ يزُٕػخ كبنيفبهه اٜكيٛخ ٔانؾٕٛاَٛخ ٔانُجبرٛخ ٔانُٓلٍٛخا
انغسىو اَصيٍح:
ٔٚمؽع أٌ انَُبط اػزًل ا ٙىفواخ اندطؼز ٍٛيٕضٕع انجؾش ػهاٗ انًُابظو انغبيؼاخ نٝكيٛأ ٍٛانزاٙ
عبيد إن ٙعٕاه ػُبرو ىفواٛخ أفاو٘ اُغال أٌ اندطؼاخ أٞنا ٙىفوااذ ثوٍاى نَاٛلر ٍٛاأ ٙضاغ
ؽوكخ (نٕؽخ ٔ )17 1اندطؼخ انضبَٛخ ىُٚذ ثًُبظو يزُٕػخ َغل يٍ ثُٓٛب يُظو نًؾابهة ًَٚاك اٛالِ
ؽوثخ ٔاٞفوٖ اًٛب ٚجلٔ روٍب (نٕؽخ  )12كننك َغل صمصخ يُبظو ٜكيٛا ٍٛاأ ٙضاغ ؽوكاخ ( نٕؽاخ
)19ا

نىدح ( )18تفصٍم تثٍٍ عسى نًذاعب

نىدح ( )11تفصٍم تثٍٍ عسى نسٍضج وفً
وضغ دغكح
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ادل يضهذ ْنِ انوٍٕو كافم يُبطق يَزطٛهخ ٔعبيد ا ٙرفٕه أٔ يُفوكح أيب أٔضبػٓب ادل عابيد
ا ٙأٔضبع يقزهفخ أ ٙضغ ًٛٚم نهؾوكخ ٚشجّ إنٗ ؽل كجٛو اٞشاكبل اٜكيٛاخ انواقراخ كاننك ََاغٕا
ٔرأفن انوٍٕو اٜكيٛخ ٔضغ
ثٕعِٕ غٛو يُزظًخ االٍزلاهح ٔػ ٌٕٛضٛدخ ركبك ال روٖ ٔأَ ػوٚ
االَزربة انًزؾوف إم رلل اَفواعخ ٍبقٔ ّٛكنا ؽوكخ ٚل ّٚػه ٙمنك ( شكم  6نٕؽخ)19 12 17ا

نىدح ( )19تفصٍم تثٍٍ عسى نُصيٍٍٍ فً وضغ دغكح

ٔندل رًٛيد ْنِ انيفبهه ثؼلٚل يٍ انًميؼ انفُٛخ ػه ٙانوغى ياٍ أَٓاب عابيد ثأٍاهٕة ثَاٛظ يؾإه
ٔكبهٚكبرٕه٘ ٚزَى ثبنوكبكاخ؛ ؽٛاش ناى ٚاواع انَُابط آٛاب انَُات انزشاوٚؾٛخ ؽابٔل اٛاّ انزؼجٛاو ػاٍ
انًميااؼ اٜكيٛااخ يااٍ فاامل إثااواى رفبرااٛم انٕعاإِ انزاا ٙرزًٛااي ثزُاإع أشااكبنٓب يااب ثاأ ٍٛعاإِ يَاازلٚوح
ٔيَزلٚوح رًٛم نمٍزطبنخ ٔأفوٖ يَزطٛهخ ٔانز ٙرزًٛي ثبنؼ ٌٕٛانضٛدخ انز ٙال ركبك روٖ ٚفرم ثُٓٛب
ا َٞا انؼااؤ ٚاااى رااغٛوا ٔرزًٛااي كااننك انوٍاإو اٜكيٛااخ ثؼاالو إثااواى يفاابرٍ انغَااى ٔانًٛاام إنااٗ
االََٛبثٛخ ٔانوشبقخ ٔانؾوكاخ ياغ إظٓابه اندهٛام ياٍ انزفبراٛم يًاب أاضاٗ ػهاٗ انوٍاى طابثغ انزؾإٚو
ٔانزغوٚل(شكم)6ا

شكم (ٚ )6جٍ هًٍب ٜكيٚ ٙي ٍٚاندطؼخ يٕضٕع انجؾش
ٔنداال يضهااذ انوٍاإو اٜكيٛااخ ػهااٗ ػلٚاال يااٍ اٜصاابه اندجطٛااخ فبرااخ انَُاابئظ ٔيااٍ أيضبنٓااب يغًٕػااخ يااٍ
انَُبئظ اندجطٛخ انًؾفٕظخ ثًزؾ انفٍ اندجط ٙثبندبْوح يُٓب قطؼخ يٍ انكزبٌ ٔانرٕه ييفواخ ثوٍاى
ثَٛظ نشقرٔ ٍٛاقفََ ٍٛظ كم يًُٓب ثٕعّ ًٛٚم إنٗ االٍزلاهح ٔٚورل٘ يمثٌ ثَٛطخ ال ررم إنٗ
انوكجاخ ٔٚفرام ثًُٓٛاب هٍاى نشاغوح يؾإهح ٔانوٍااى اأ ٙضاغ انًٕاعٓاخ ٔاندطؼاخ يإهفاخ ثاابندوٌ
انَبثغ ٔانضبيٍ انًٛمك(19ٍٛٚنٕؽخ )2.
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نىدح ( )21قطؼح َسٍج ،يؼسغفح تغسىو آصيٍح ،يذفىظح تانًتذف انقثطً
سجم عقى ( )1118تؤعر تانقغٍٍَ انساتغ وانثايٍ انًٍالصٌٍٍ.

كننك ٚؾازفع يزؾا  Rietberg Zurichثشاوٚظ ياٍ انكزابٌ ٔانرإه أثؼابكح ()82 x 17.5
يإهؿ ثبندوٌ انَبثغ ٔانضبيٍ انًٛمك ٍٛٚييفوه ثغبيبد يَزلٚوح يزكوهح ََظ ثلافهّ يُظو يؾٕه
2.
ٜكيٚ ٍٛٛفرم ثًُٓٛب شغوح ٔانوٍى أ ٙضغ ؽوكخ ٚدوة إنٗ انشكم انواق ا
َٔغاال ْاانِ انيفاابهه ثااأعياي يااٍ قًاا ٛيَُاإط يااٍ انراإه يؾفاإظ ثًزؾ ا اٛكزٕهٚااب ٔأنجااود
ييفوا ا خ ثأشااوطخ رزضااًٍ ىفاابهه َجبرٛااخ ػجاابهح ػااٍ نفاابئ َجبرٛااخ يَاازلٚوح ثاالافهٓب هٍاإو كيٛااخ
ٔؽٕٛاَٛخ ٔطٕٛه يؾٕه ٔرزضًٍ أٚضب أشكبال رهجبَٛخ ٔاٞعياي يٍ انفٕٛو ٔيإهفخ ثبندوٌ انَبكً
ٔانَبثغ انًٛمك(21ٍٛٚانهٕؽخ )21ا

ييفاوه ثوٍإو كيٛاخ ٔؽٕٛاَٛاخ يؾفٕظاخ ثًزؾا اٛكزٕهٚاب ٔأنجاود راإهؿ
نٕؽخ ( )21أعاياي ياٍ قًاٛ
ثاابندوَ7 -6 ٍٛو ػااٍ Kendrick,(A. F.), (1922),Catalogue of Textile from Burying
Grounds in Egypt, Victoria and Albert, Museum, VOL III, London,, fig 321.
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أٚضب ٚؾزفع انًزؾ اندجطا ٙثدطؼاخ ََاٛظ ياٍ انكزابٌ ٔانرإه أثؼبكْاب( 2اٍ 11 × 21اى) ييفوااخ
ثوٍٕو كيٛخ ٔؽٕٛاَٛاخ ثَاٛطخ رًضام ثؼضآب يُابظو راٛل ٔهقا ٔاؤٍاٛخ يإهفاخ ثابندوٌ انَابثغ
ٔانضبيٍ انًٛمك٘ ( نٕؽخ )22ا

نىدح ( )22قطؼح َسٍج ،يؼسغفح تغسىو آصيٍح ودٍىاٍَح ،يذفىظح تانًتذف انقثطً سجم عقى ()1699
تؤعر تانقغٍٍَ انساتغ وانثايٍ انًٍالصٌٍٍ.

انغسىو انُثاتٍح:
ىفواذ قطغ يٕضٕع انجؾش ثيفبهه َجبرٛخ يزُٕػخ ٔانز ٙعابيد اا ٙرإهح أااوع َجبرٛاخ يزًٕعاخ
أٔ ػهْٛ ٙئخ ٔهقخ يُفرهخ (شكم)2 7
ٚقوط يُٓب أٔها صمصخ انفرٕ

شوووكم(ٌ )1وووثٍ عسوووىو َثاتٍوووح توووؼٌٍ قطؼوووح يىضوووىع شكم(ٌ )8ثٍ وعقح َثاتٍح تؼٌٍ قطؼح يىضىع انثذث.
انثذث.

رؾزم انوٍٕو انُجبرٛخ انًورجخ انضبَٛخ اَزشبها اا ٙانفاٍ اندجطا ٙثؼال اٞشاكبل انراهجبَٛخ نانا َغالْب رايٍٚ
كضٛو يٍ انزؾ اندجطٛخ ٔعبيد يؾٕهح ٔأؽٛبَب قوٚجخ ياٍ انطجٛؼاخ َٔغال ياٍ أيضهٓاب يغًٕػاخ كجٛاوح
يٍ انَُبئظ اندجطٛخ انًؾفٕظاخ ثًزؾا اٛكزٕهٚاب ٔأنجاود يُٓاب قطؼاخ ََاٛظ ياٍ انكزابٌ ٔانرإه ياٍ
22
ََٛظ اندجبط ٙييفواخ ثوٍٕو نفبئ َجبرٛاخ يَازلٚوح يزشابثكخ ََاظ ثالافهٓب هٍإو كيٛاخ َٔجبرٛاخ
23
كًب رظٓو ثدطؼخ أفو٘ يٍ انفٕٛو يإهفخ ثبندوَ ٍٛانَبكً ٔانَبثغ انًٛمكٍٛٚا
6.

العدد السابع (سبتمرب )0202

جملة البحوث والدراسات األثرية

كننك رظٓو اٞاوع ػهٗ قطؼخ ََٛظ يوثؼخ ياٍ ََاٛظ اندجابط ٙيؾفٕظاخ ثًزؾا اٛكزٕهٚاب ٔأنجاود
ييفواخ ثفوع َجبر ٙيزًإط يزشابثكخ رقاوط يُٓاب أٔها كجٛاوح ٔاندطؼاخ ياٍ انجَُٓاب يإهفاخ ثابندوٌ
24
انقبيٌ أٔ انَبكً انًٛمك٘ا
اِشكال انهُضسٍح:
اٍزقلو انَُبط اٞشكبل انُٓلٍٛخ ا ٙىفواخ انَُبئظ يٕضٕع انجؾش؛ إم عبيد ثرٕه ْٔٛئبد ػلٚالح
يُٓب يب ٚشكم ررًًٛبد ُْلٍٛخ يؼدلح ٔيُٓب ياب ًٚضام ٔؽالاد ُْلٍاٛخ يُزظًاخ ٔأفاو٘ رًضام أشاكبال
رهجبَٛخ(نٕؽخ)23ا
ٔيٍ انًؼؤه أٌ انفٍ اندجطا ٙاا ٙيدلياخ انفُإٌ انزا ٙرًٛايد ثٕضإػ انيفابهه انُٓلٍاٛخ اجؼال أٌ
كبَذ انيفابهه ان ُٓلٍاٛخ يغاوك ػُبراو يَابػلح اا ٙانزراًٛى ثالأد رظٓاو ْانِ انيفابهه كؼُراو
25
هئٔ َٙٛأٍبٍ ٙا ٙانؼًم ثؾٛش أرجؾذ رً ٟيَبؽبد كجٛوح ثقطٕط ُْلٍٛخ يغوكحا
ٔال ٚفٕرُااب أٌ َٕضااؼ أٌ انَُاابئظ اندجطٛااخ – ػبيااخ  -كضااو ااا ٙىفوازٓااب انٕؽاالاد انُٓلٍااٛخ انيفواٛااخ
انًزًضهااخ ااا ٙاناالٔائو ٔأَراابآب ٔانًوثؼاابد ٔانًؼُٛاابد ٔانغبياابد ٔانًَاازطٛمد ٔاٞشااكبل انقًبٍااٛخ
26
ٔانَلاٍٛخ ٔاٞشكبل انُغًٛخ انًزؼلكح انوؤً ٔانرهجبٌا
ٔرؼل اٞشكبل انُٓلٍٛخ انًُزظًخ يٍ أكضاو انؼُبراو انيفواٛاخ اٍازقلايب اا ٙانَُابئظ اندجطٛاخ يٕضاغ
انجؾاش ٔارقااند ْانِ اٞشااكبل ْٛئابد يقزهفااخ يُٓااب انًَازطٛم ٔانًوثااغ ٔانًَازلٚو ٔانُرا يَاازلٚو
ٔانًؼُٛبد كًب غهت ػهٓٛب االٍزقلاو ا ٙاٞطو ٔانفٕارام أٔ رًا ٟانًَابؽبد انلافهٛاخ اا ٙيٕاضاغ
يقزهفخ ٍٕاي ثلافم أشوطخ 27كننك ٚمؽع أَٓب عبيد رضى ثلافهٓب ػُبرو ىفواٛخ أفو٘ كبنرهجبٌ
( نٕؽخ 23ة)ا

(ة)

(أ)

نىدح ( )23انتصًًٍاخ واِشكال انهُضسح انتً تؼٌٍ َسائج انثذث.

ثب٠ضباخ إن ٙمناك َغال انيفوااخ انًضافٕهح يُفانح ثَُابئظ يٕضإع انجؾاش ْٔا ٙػجابهح ػاٍ رالافم
شااوٚط ( ٍٛنٕؽااخْٔ )24اانا ٔرزؼاالك أشااكبل انضاافبئو آًُااب انًغااوك ٔيُٓااب انجَااٛظ ٔيُٓااب انضاافبئو
انًزشبثكخ ٔانًزلافهخ ٔيُٓب كننك انًزدبثم إال أٌ انًازًؼٍ ٚاو٘ أَٓاب عًٛؼاب راأر ٙياٍ اكاوح ٔاؽالح ْاٙ
22
اكوح انقظ انًزؼوط انن٘ ٚقوط يُّ اوػبٌٔ :اؽل ًٛٚم عٓخ انٔ ًٍٛٛاٜفو عٓخ انَٛبها
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نىدح( )24تثٍٍ انؼسغفح انًضفىعج انتً تؼٌٍ قطؼح يىضىع انثذث.

ًٚكاٍ هوٚاخ ًَاإمط نهضافٛوح اندجطٛاخ يااٍ فامل قطؼاخ ََااٛظ ياٍ انكزابٌ ٔانراإه يؾفٕظاخ ثًزؾا
اٛكزٕهٚب ٔأنجود يٍ ََٛظ اندجبط ٙييفواخ ثاأهثغ أشاوطخ ىفواٛاخ ََاظ ثالافهٓب فطإط يضافٕهح
29
ٔأاوع يزًٕعخ ٔاندطؼخ يإهفخ ثبندوٌ انقبيٌ انًٛمك٘ا
ٔكننك رظٓو ػهٗ قطؼخ ََٛظ يوثؼخ يٍ انكزبٌ ٔانرٕه يٍ ََٛظ اندجبط ٙييفوااخ ثوٍاى يؼاٍٛ
3.
ىفوه ثقٕٛط يضفٕهح ٔيزشبثكخ ٔاندطؼخ يإهفخ ثبندوٌ انَبكً أٔ انَبثغ انًٛمك٘ا
َٔغلْب أٚضب ريفوه ربط ػًٕك ياٍ انوفابو يؾفإظ ثابنًزؾ اندجطا ٙثبندابْوح ٔٚأفان شاكم انَاهخ
31
ٔػه ّٛىفبهه فطٕط يضفٕهح ٔاندطؼخ يإهفخ ثبندوٌ انَبكً انًٛمك٘ا
ػمٔح ػه ٙمنك اٍزقلو انَُبط اٞشوطخ انطٕنٛخ ٔانؼوضٛخ ا ٙىفواخ انَُبئظ يٕضغ انجؾش ٔانزٙ
عبيد ثًَبؽبد يقزهفخ ٚشاغهٓب ىفابهه يزُٕػاخ كًاب رُٕػاذ اٞطاو انزا ٙرؾاٛظ ثبنيفابهه ؽٛاش
عبيد اْٛ ٙئخ أشوطخ يَزطٛهخ ٔيوثؼخ ٔأفوٖ يَزلٚوح كًب ٚقزه ارَبػٓب كننك رؾزإ٘ ثؼضآب
ػهٗ ىفبهه يزُٕػخ ٔأؽٛبَب رظٓو اٞطو فبنٛخ يٍ انيفبهه(نٕؽخ )23ا
كننك ٚمؽع ظٕٓه ػلٚل يٍ اٞشكبل انُٓلٍٛخ انز ٙرقوط يٍ اٞطو رأفن ْٛئخ انشاواابد انًلهعاخ
ٔانز ٙريفوه أؽٛبَب ثأشكبل رهجبَٛخ ( نٕؽخ) 24ا
اِشكال انصهثاٍَح:
انرهٛت ْٕ أؽل انًظبْو انفُٛخ انزا ٙظٓاود ػهاٗ انفُإٌ اندجطٛاخ ْٔإ ٚوياي إناٗ رهاك انزوكٛجاخ
انقشجٛخ انز ٙرهت ػهٓٛب انَٛل انًَٛؼ – كًب ٚؼزدلٌٔ – إال أَّ اا ٙازاواد االضاطٓبك كابَٕا ٚويائٌ
إناا ٙانرااهٛت ثؼمياابد هييٚااخ غٛااو رااوٚؾخ كؼميااخ ػااُـ انفوػَٕٛااخ يااضم ٔثؼاال أٌ ٔنااذ ػراإه
االضطٓبك أرجؼ انًَٛؾ ٌٕٛػبيخ ٔاٞقجبط فبرخ ٚزجبهكٌٕ ثٕضغ ٔهٍى انرهٛت ا ٙكم يب نّ رهخ
32
ثؾٛبرٓى انؼبيخ ٔانقبرخا ٔقل ظٓود إَٔاع ػلح يٍ انرهجبٌ ٚيٚل ػلكْب ػهٗ أهثؼًئخ َٕعا
ٔعبيد اٞشكبل انراهجبَجٛخ ثَُابئظ يإع انجؾاش يزُٕػاخ يُٓاب انجَاٛظ ٔاٞفاو انًؼدال ٔعابيد كافام
ٔؽلاد ىفواٛخ (شكم  9نٕؽخ )23ا
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شكم (ٌ )9ثٍ عسًا نصهٍة ٌؼٌٍ قطؼح يىضىع انثذث.

االستشضاو انىظٍفً:
ثفؾ قطغ يٕضٕع انجؾش رج ٍٛأَٓاب عابيد اا ٙرإهد أعاياي ياٍ ََابئظ رزًٛاي ثزُإع انقبيابد
انز ٙرُؼذ يُٓب ٔرؼلك انطو انزطجٛدٛخ انزََ ٙغذ ثٓب كًب أَٓاب ارَاًذ ثزُإع أشاكبنٓب ٔافازمه
أغوا اٍزقلايٓب يب ث ٍٛأعياي يٍ يمثٌ عَل أٔ أغطٛخ هؤً ٔيفؤشبد ا
أيكٍ انجؾش ياٍ رراُْ ٛانِ انَُابئظ اا ٙضإي ررآًًٛب انؼابو ٔأغاوا اٍازقلايٓب إنا ٙقَاً: ٍٛ
أٞل انًمثٌ ٔانضبَ ٙانًفؤشبدا
أوال انًالتس:
رُٕػذ ََبئظ انلهاٍخ نزشزًم ػهٗ يغًٕػخ يٍ انَُبئظ اٍزقليذ كًمثٌ فبرخ ثابنوأً كبنطبقٛاخ
إم عابيد اندطؼاخ أٞنأ ٙانضبَٛاخ ٔانقبيَاخ
ٔأفوٖ اٍزقليذ كًمثٌ فبرخ ثبنغَل يضام اندًاٛ
انًؼؤه ثبٍى انزَٕٛٛاكٔ 33ثبنزؾلٚال انغبيابد ٔانًُابطق ٔاٞشاوطخ انزا ٙرايٍٚ
أعياي يٍ اندًٛ
ٔعّ اندًربٌ(شكم 1.نٕؽخ )5 2 1ا

شكم(ٌ )11ىضخ انتصايٍى انًشتهفح نهقًصاٌ طاخ اِكًاو وتصًًٍاتها انؼسغفٍوح ،ػوٍ
151.

Marie – Héléne ; Coptic Fabrics, p.

ٔرؾزفع انًزبؽ انؼبنًٛخ ثًغًٕػخ كجٛوح يٍ اٞقًرخ (انزَٕٛٛك) اندجطٛخ انزََ ٙاغذ ياٍ انكزابٌ أٔ انرإه
ييفواااخ ثوٍاإو ىفواٛااخ يزُٕػااخ يُٓااب قًاا (Tunic ( ٛثاالٌٔ أكًاابو يؾفاإظ ثًزؾ ا انَُااٛظ انًرااو٘
ثبندبْوح ٚوعغ إن ٙاندوٌ انَبثغ انًٛمك٘ ْٕٔ ٚزكٌٕ يٍ ٔعاّ ٔظٓاو ثالٌٔ أكًابو ٔناّ ازؾاخ هقجاخ يَازطٛهخ
ٚجهغ ارَبػٓب (ٍ26ى) ٔٚزأن انٕعّ ٔانظٓو ياٍ قطؼزا :ٍٛأٞناٗ ٍابكح ثالٌٔ ىفابهه ْٔا ٙأهضاٛخ اندًاٛ
ٔانضبَٛخ ػجبهح ػٍ قطؼخ يضجزّ ػهٗ اٞهضٛخ انَبثدخ ْٔ ٙػجبهح ػٍ يَزطٛم ٚزلنٗ يُّ شاوٚطبٌ هأٍاٛبٌ ياٍ
اٞياابو ٔانقها َٚاادطبٌ ػًٕكٚااب ؽزااٗ َٓبٚااخ انااوكاي ٔرزااأن ىفاابهه انًَاازطٛم يااٍ صمصااخ أشااوطخ يَُاإعخ:
انشوٚظ انؼهٕ٘ :ييفوه ثقٛظ يزؼوط ًٍٛك ٚه ّٛشوٚظ أٍٔظ أكضو يُّ ارَبػب ٚؾزإ٘ ػهاٗ ىفابهه كيٛاخ
َٔجبرٛخ يؾٕهح رظٓو اْٛ ٙئخ هٍى كيٚ ٙه ّٛهٍى َجبر ٙؽزٗ َٓبٚخ انشوٚظ أٍفم انشاوٚظ انَابثق شاوٚظ فاو
أكضااو يُااّ ااا ٙاالرَاابع ريُٚااّ ىفاابهه كيٛااخ يؾاإهح ػاالكْب ػشااوح أشااقب ااأ ٙضااغ انٕقاإه ٔانًٕاعٓااخ
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ٔٚفراام ثاا ٍٛاٞشااوطخ انَاابثدخ إاراام يااٍ فٛاإط ٍااًٛكخا أيااب انشااوٚطبٌ انوأٍااٛبٌ ايفواااب ثيفاابهه كيٛااخ
َٔجبرٛاخ يؾإهح رظٓاو ثٓٛئااخ هٍاى كياٚ ٙهٛااّ هٍاى َجابر ٙثبنزُاابٔة إناٗ َٓبٚاخ انشااوٚظ ٔٚؾاٛظ ثبنشاوٚط ٍٛيااٍ
انقبهط أطو يٍ فٕٛط نؾًخ ًٍٛكخ ُٔٚزٓ ٙاندً ٛيٍ أٍفم ثجوٍمٚ 34قوط يُّ فٕٛط ػجبهح ػٍ شواهٚت
يجؤيخ يٍ فٕٛط انَلاي( 35نٕؽخ)25ا

نىدح ( )25قًٍص(  (Tunicتضوٌ أكًواو ،يذفوىظ تًتذوف انُسوٍج انًصوغي تانقواهغج ،سوجم عقوى ٌ ،111وؤعر توانقغٌ 1-6و ،ػوٍ
أدًض ػثض انذًٍض أدًض انًُغ ،أعصٌح انًسذٍٍٍ ويفغوشاتهى ،نىدح (.)6

كننك ٚؾزفع يزؾ ٔاهٍٕا ػهٗ قًٚ ٛزكٌٕ يٍ ٔعّ ٔظٓو ٔأكًبو كبيهخ ٔنّ ازؾخ هقجخ يَازطٛهخ ٚيفاوه
ٚضى كم يًُٓب ىفبهه َجبرٛاخ
انٕعّ ٔانظٓو شوٚطبٌ ٚزلنٗ كم يًُٓب يٍ أػهٗ إنٗ أٍفم ؽزٗ َٓبٚخ اندًٛ
ػجبهح ػٍ أاوع َجبرٛخ ٚقوط يُٓب أٔها يؾٕهح ٔفطإط يزًٕعاخ كًاب ٚاي ٍٚاٞكًابو أشاكبل ُْلٍاٛخ ػجابهح
ػٍ فٛط ٍٛٛغٛو يَزدُٚ ًٍٛٛزٓ ٙكم يًُٓب ػُل اٞطوه ثأشكبل يَزطٛهخ ْٕٔ ٚإهؿ ؽَت انزؼهٛاق انًزؾفاٙ
ثبنفزوح انًًزلح اًٛب ث ٍٛاندوٌ انَبثغ ٔانضبيٍ انًٛمك٘( 36نٕؽخ )26ا
ييفااوه ثوٍاإو كيٛااخ ٔؽٕٛاَٛااخ يؾفاإظ ثًغًٕػااخ courtesy of the
كًااب َغاال عاايي يااٍ قًااٛ
37
ٚ Byzantine collection Dumbarton Ooksااإهؿ ثاابندوٌ 1.و ٔٚؾاازفع يزؾ ا انًزؤثٕنٛزاابٌ
ثدطؼخ ََٛظ ييفواخ ثوٍٕو َجبرٛخ يؾٕهح يؾفٕظخ رإهؿ ثبندوَ ٍٛانَبثغ ٔانضبيٍ انًٛمك٘ ( 32نٕؽخ )27ا

نىدح ( )26قًٍص( (Tunicتأكًاو ،يذفىظ تًتذف
واعسىا ،سجم عقى (ٌ ،)199433ؤعر تانفتغج يا
تٍٍ انقغٌ انساتغ وانثايٍ انًٍالصي.

نىدووووح ( )21اووووؼء يووووٍ قًووووٍص ،يذفووووىظ تًجًىػووووح
courtesy of the Byzantine collection Dumbarton
Thompson.D.,
ٌ ، Ooksوووووووؤعر توووووووانقغٌ 11و ،ػوووووووٍ
Miniaturization" as a Design Principle in Late
Coptic Textiles of the Islamic Period, Journal of
the American Research Center in Egypt, Vol. 22
(1985), Fig 10.

يااٍ ُْااب ًٚكااٍ انداإل أٌ اندطؼااخ أٞناأ ٙانضبَٛااخ ٔانقبيَااخ يٕضاإع انجؾااش رزشاابثّ شااكم ٔيضاإًَب
اٞشوطخ انز ٙري ٍٚاندً ٛانًؼؤه ثبٍى انزَٕٛٛك Tunicا
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كننك عبيد اندطؼخ انَبثؼخ ػهاْ ٙئٛاخ غطابي اناوأً انًؼاؤه ثبٍاى انطبقٛاخ رضاى ٔندال ََاغذ ْانِ
اندطؼااخ ثأنٛاابه انراإه انًهاإٌ ٔايد يقؤطٛااخ انشااكم ييفواااخ ثقطاإط يززبنٛااخ رشااكم أشااوطخ
يَزطهخا
رزشاابثّ اندطؼااخ يٕضاإع انجؾااش يااغ يغًٕػااخ يااٍ انطاإاق ٙانًؾفٕظااخ ااا ٙيزؾ ا انًزؤثٕنٛزاابٌ
ييفواخ ثأشكبل ُْلٍٛخ ٔرهجبَٛخ يإهفخ ثبندوٌ انقبيٌ ٔانضبيٍ انًٛمك٘ ( 39نٕؽخ )29 22ا

نىدح ( )28طاقٍوح " قثؼوح" ،يؼسغفوح تأشوكال هُضسوٍح ،نىدوووح ( )29طاقٍوووح " قثؼوووح" ،يؼسغفوووح تأشوووكال هُضسوووٍح،
يذفىظح تًتذف انًتغوتىنٍتاٌ ،توؤعر توانقغٌ انشوايس يذفىظووح تًتذووف انًتغوتىنٍتوواٌ ،تووؤعر تووانقغٌ انشووايس
وانثايٍ انًٍالصٌٍٍ.
وانثايٍ انًٍالصٌٍٍ.

ثاٍَا انًفغوشاخ:
رزضًٍ يغًٕػخ انَُبئظ يٕضٕع انجؾش ػهٗ أعياي يٍ انًفؤشابد ََاغذ ْانِ انًفؤشابد ثأنٛابه انكزابٌ
ٔانراإه َٔفااند ثطااو رطجٛدٛااخ يقزهفااخ كطوٚدااخ انَاابكح(ٔ )1/1انهؾًااخ غٛااو انًًزاالح ٔانهؾًااخ انيائاالحا ٔقاال
رُٕػذ انزرًًٛبد انيفواٛخ اأفند أشكبال يوثؼخ ٔيَازطٛهخ يدَاًخ إناٗ أشاوطخ ٔعبيابد يهئاذ ثيفابهه
َجبرٛخ ُْٔلٍٛخ يزُٕػخ ٔأشكبل رهجبَٛخ يزُٕػخ ( نٕؽخ)6 4 3ا
رغله ا٠شبهح ُْب إنٗ أٌ ُْبف ػلٚلا يٍ انًفؤشبد ٔانَزبئو اندجطٛخ انًؾفٕظخ ثبنًزابؽ انًؾهٛاخ ٔانؼبنًٛاخ
يُٓب يفوُ يٍ انرٕه يؾفٕظ ثًزؾ انًزؤثٕنٛزبٌ ييفوه ثزرًًٛبد ُْلٍاٛخ يزُٕػاخ ياإهؿ ثابندوٌ
انواثغ ٔانقبيٌ انًٛمك٘ (نٕؽخ  )3.كًب َغل أٚضب يفوشب فو ييفواب ثأشكبل ُْلٍٛخ ػجبهح ػٍ عابيزٍٛ
ُٔٚزٓاا ٙانًفااوُ ثجوٍاام رقااوط يُااّ شااواهٚت يجؤيااخ يااٍ فٛاإط انَاالاي انؾااوح يااإهؿ ثاابندوٌ انقاابيٌ
4.
انًٛمك٘ا

نٕؽااخ ( )3.يفااوُ ييفااوه ثأشااكبل ُْلٍااٛخ يؾفاإظ ثًزؾا
ثبندوٌ انواثغ ٔانقبيٌ انًٛمكٍٛٚا

65
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كااننك ٚؾاازفع انًزؾ ا اندجطاا ٙثبنداابْوح ثًغًٕػااخ يااٍ انَاازبئو يُٓااب ٍاازبهح كجٛااوح اوٚاالح ااإَ ٙػٓااب
ٔهٍٕيٓب انًزؼالكح اٞنإاٌ يَُإعخ ثقٛإط ياٍ انكزابٌ ييفوااخ ثًُظاو ًٚضام ىيابها ٔيغًٕػاخ ياٍ
انواقربد ٔانًؾبهثٔ ٍٛانفوٍبٌ يإهفخ ثبندوٌ انواثغأَ 41غل أٚضب عاييا ياٍ ٍازبهح ياٍ انرإه
42
يطوىح ثرهجبٌ ٔكزبثبد قجطٛخ يإهفخ ثبندوٌ انَبكً انًٛمك٘ا
انتأعٌز:
ٚزضااؼ يااٍ فاامل انلهاٍااخ أٌ اندطااغ يٕضااغ انجؾااش رق ا انًَااٛؾٔ ٍٛٛمنااك ثُاابي ػهااٗ ػلٚاال يااٍ
االػزجابهاد كًٕقااغ انؼضاإه؛ ؽٛااش راى اكزشاابآب ااا ٙعجبَاابد كاااٍ يَاٛؾٛخ ؽفاابئو كٚااو انًلُٚااخ ثبٞقرااو
ٔعجب َخ ىثٛلح ثبنفَطبط كننك اؽزٕائٓاب ػهاٗ ػُبراو ىفواٛاخ رؾًام يؼابَ ٙهييٚاخ رقا انًَاٛؾٛخ
كبنرهجبٌا
ٔرجلٔ إشكبنٛخ رهك انًغًٕػخ يٍ انَُبئظ – يٕضٕع انجؾش  -كغٛوًْب يٍ انزؾ انًَٛؾٛخ اا ٙػالو
ٔعٕك أكنخ اُٛاخ ٔردُٛاخ صبثزاخ ًٚكاٍ انزاأهٚـ ياٍ فمنٓاب اؾَات انزؼهٛاق انًزؾفاٍ ٙاغهذ انزؾا رؾاذ
يًَٗ " قجط "ٙأٔ يَٛؾ "ٙكٌٔ رؾلٚل ازوح ىيُٛخ يؾلكحا
ٔنكٍ ثًدبهَخ اندطؼخ أٞنٔ ٙانضبَٛخ ٔانقبيَخ ٔانَبثؼخ يٕضاغ انجؾاش ارضاؼ رشابثًٓٓب ياغ انًمثاٌ اندجطٛاخ
انًؾفٕظااخ ااا ٙيزؾ ا انَُااٛظ انًرااو٘ ٔيزؾ ا ٔاهٍاإا ثجٕنُاالا ٔيغًٕػااخ انقبرااخ courtesy of the
ٔ Byzantine collection Dumbarton Ooksانًزؾ اندجط ٙفٍكتىعٌا وأنثوغخ ويتذوف انًتغتىنٍتواٌ-
انًشاابه إنٓٛااب ااا ٙاالٍاازقلاو اناإظٛف – ٙشااكم ٔيضاإًَب كااننك انَااًبد انفُٛااخ انًورجطااخ ثبنوٍاإو اٜكيٛااخ
ٔعًٛؼٓب رق انًَٛؾ ٍٛٛثًرو ٔرى اكزشاباّ اا ٙيٕاقاغ يقزهفاخ كاأفًٛى ٔانجَُٓاب ٔانفٛإو ٔانفَاطبط ٔانزاٙ
ٚوعؼ رأهٚقٓب ثبنفزوح انز ٙرًزل ث ٍٛاندوٌ انَابثغ إنا ٙانؼبشاو انًاٛمك٘ كاننك يدبهَاخ اندطؼاخ انضبنضاخ ٔانواثؼاخ
ٔانَبكً رجٍ أَٓٓب رزشابثّ ياغ انًفؤشابد اندجطٛاخ انًؾفٕظاخ ثاناد انًزابؽ ٔياٍ فامل مناك ًٚكاٍ نهجبؽاش
رأهٚـ انزؾ يٕضٕع انجؾش إن ٙاندوٌ انَبثغ ٔانضبيٍ انًٛمكٍٛٚا

وقض سهص هظا انثذث إنى ػضٌض يٍ انُتائج نؼم يٍ أهًها يا ٌهً:
َ شود انلهاٍخ ٍجغ قطغ يٍ انَُٛظ اندجط ٙنى َٚجق كهاٍزًٓب أٔ َشوًْب يٍ قجما
 قطؼااخ أٞناأ ٙانضبَٛااخ ٔانقبيَاااخ يٕضاإع انجؾااش ْاا ٙعااايي يااٍ ٔعااّ قًاا ٛانًؼاااؤه
ثبنزَٕٛٛكا
 قطؼخ انضبنضخ ٔانواثؼخ ٔانَبكٍخ أعياي يٍ يفؤشبدا
 قطؼخ انَبثؼخ غطبي هأً طبقٛخا
ََ غذ اندطغ يٕضٕع انجؾش يٍ أنٛبه طجٛؼخ؛ إم راُؼذ فٛإط انَالاي ٔانهؾًاخ ياٍ أنٛابه
انكزبٌ ٔانرٕها
 ثويااذ فٛاإط انَاالاي ٔانهؾًااخ ارغاابِ انًٛاا ٍٛإناا ٙانَٛاابه ( )Sكًااب ْاإ انغبناات ااا ٙانًَُاإعبد
انًروٚخ
 اٍزقلو انَُبط انطو اندلًٚخ اََ ٙظ قطؼخ يٕضإع انجؾاش ْٔا ٙطوٚداخ انَابكح ( )1/1ااٙ
اٞهضٛخ ٔانهؾًخ غٛو انًًزلح ٔانهؾًخ انيائلح انؾدٛدٛخ ا ٙرُفٛن انيفبهها
 اٍزقلو انَُبط فٕٛطب ماد ًٍك يقزه يًب ٍبػل ػهٗ ٔعإك ََاجخ رشاوٚت كابه أكٖ إناٗ
افزفبي فٕٛط انَالاي رًبياب ثؾٛاش ال ٚظٓاو نٓاب أ٘ أصاو ٍإٖ رضاهٛغ ففٛا ػهاٗ ٍاطؾّ كًب
ريكاك ػلك فٕٛط انهؾًخ ٔررجؼ أكضو رًبٍكب ا ٙانًُبطق انًيفواخ يًب اكَت اندطؼخ انًزبَخا
 ىفواذ قطؼاخ يٕضإع انلهاٍاخ ثيفابهه كيٛاخ َٔجبرٛاخ ٔرًٛايد ْانِ انيفابهه ثبنجَابطخ
ٔانزؾٕٚو يغ انؾوكخ ثب٠ضباخ إن ٙاٞشكبل انُٓلٍٛخ ٔاٞشكبل انرهجبَٛخ انزا ٙعابيد ثاُفٌ
انًَبد انفُٛخ انز ٙرق انًوؽهخ انفُٛخ انًؼؤه ثًوؽهخ انفٍ اندجط ٙشكم ٔيضًَٕبا
 ثًدبهَخ اندطغ يٕضٕع انلهاٍخ ثدطاغ انَُاٛظ اندجطا ٙانًؾفٕظاخ ثبنًزابؽ انؼبنًٛاخ ٔانًؾهٛاخ أيكاٍ
رأهٚقٓااب ثاابنفزوح يااب ثاا ٍٛاندااوٌ انَاابثغ إنااٗ اندااوٌ انضاابيٍ انًااٛمك٘  /اندااوٌ أٞل إناا ٙاندااوٌ انضاابَٙ
انٓغو٘ا
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دىاشً انثذث
 يلهً انفٌُٕ اٍ٠ميٛخ كهٛخ اٜصبه عبيؼخ إٍٔاٌا
 ػضٕ انًكزت انؼهً ٙنٕىٚو انَٛبؽخ ٔاٜصبه ٔاٍزشبه٘ نًشؤع ا٠ؽٛبي انؼًواَ ٙنهدبْوح انزبهٚقٛخ
َ - 1ؼوه يٍ قٕاي ٌٛانهغخ أٌ انفؼم ََظ – انضٕة -يضم انفؼم ضوة َٔرو ٔيرله انرُؼخ يُّ ََبعخ ثكَو انٌُٕا
ٔيٕضغ انرُبػخ ٚؼوه ثبٍى يَُظ ػهٔ ٙىٌ ينْت ثفزؼ انًٛى ٍٔكٌٕ انٌُٕ أيب اٜنخ أٔ اٞكاح انزًٚ ٙل ػهٓٛب انضٕة
نَُٛاظ آاا ٙانًَُااظ ثكَااو انًااٛى ٍٔااكٌٕ انُاإٌ ػهااٗ ٔىٌ يُجااواااااااااا ٔاٍااى انراابَغ يُااّ ََاابط ْٔاإ ؽبئااك انضٛاابة
ٔٚغًغ انَُٛظ ػهٗ ََاظ ثضاى انُإٌ ٔانَأ ٍٛانًفاوك ََاٛغخ ٔرغًاغ كاننك ػهاٗ ََابئظا ٔثُابي ػهٛاّ ادال اٍازقلو ْانِ
(أشااوه ٍااٛل) (ٕٚنٛاإ
انكهًااخ اٞفٛااوح "ََاابئظ " ثاالال يااٍ كهًااخ يَُاإعبد انزاا ٙنااى ََاازلل ػهااٗ أراام نغاإ٘ نااّ
2...و) كهاٍخ صوٚخ اُٛخ نًغًٕػخ ََبئظ قجطٛخ يؾفٕظاخ ثًزؾا كهٛاخ اٜكاة ثَإْبط يغهاخ كهٛاخ اٜكاة عبيؼاخ
12 -11ا
انًُٛب انؼلك انزبٍغ ٔاٞهثؼٌٕ
ٚ - 2دغ يزؾ انَُٛظ انًراو٘ ثشابهع انًؼاي نال ٍٚف انفابطً ٙثبنُؾبٍا ٍٛٛثبندابْوح ٔٚشاغم انًزؾا ٍاجٛم ػهاٗ
ثبنُؾبٍٔ ٍٛقل أيو ثإَشبي ْنا انَجٛم ػهٗ ثبشاب انكجٛاو ٍاُخ ْ1244اـ 1222 /و ٔقال أَشاأح ػهاٗ هٔػ ٔنالِ
انًوؽٕو إًٍبػٛم ثبشب ٔٚؼل يزؾ انَُٛظ يٍ أٔائم انًزابؽ انًزقرراخ اا ٙراُبػخ انَُاٛظ ؽٛاش ٚازى ػاو
ؽٕان 4.. ٙقطؼخ ََٛظ ررٕه رطٕه رُبػخ انَُٛظ يُن انؼرو انفوػَٕٔ ٙانَٕٛبَٔ ٙانؤيبَٔ ٙاندجطٔ ٙاٞيٕ٘
ٔانؼجبٍٔ ٙانطٕنَٕٔ ٙإٚٞثٔ ٙانًًهٕكٔ ٙانؼضًبَٔ ٙؽزٗ ػرو ػهٗا كًب ٚضى انًزؾ عُبؽب فبرب نؼاو
قطغ يٍ كَٕح انكؼجخ انًشواخ انز ٙكبَذ يقيَخ ثدرو انغْٕوح ثبندهؼخ ٔكبَذ ررُغ ا ٙيرو ٔروٍم ٍُٕٚب نًكخ
انًكويااخ قجاام يٍٕااى انؾااظ كًااب ٚاازى ػااو يغًٕػااخ يااٍ اٞكٔاد اٞصوٚااخ انزاا ٙكبَااذ رَاازقلو ااا ٙرااُبػخ انَُااٛظ
ٔانَغبك اٍ٠ميٙا
 - 3انجوٍم ْٕ :ػجبهح ػٍ ؽباخ ثُٓبٚخ انًَُٕط رزكٌٕ يٍ فٕٛط نؾًخ هقٛدخ يضغٕطخ رًُغ انًَُٕط يٍ انزفككا
M.G (Mahadevan), (2003), Dictionary of Textile, Abhishek Publication, First Edition, p.164
Hooper. (L. ). (Feb., 1911), The Technique of Greek and Roman Weaving, The Burlington Magazine for -4
Connoisseurs, Vol. 18, No. 95, p.281
Barber (E.J.W), (1991), Prehistoric Textile, Oxford, p.149, Hooper, (L.), The Technique of Greek and - 5
Roman Weaving, p.281, M.G (Mahadevan), Dictionary of Textile, p.140

ٍ( - 6ؼبك يبْو) يَٛؾّ (ؽشًذ) يَُٕعبد انًزؾ اندجط ٙانًطجؼخ اٞيٛوٚخ ثبندبْوح رـ15ا
 - 7يوىٔ (ػجل انؼيٚي) (1942و) انيفواخ انًَُٕعخ ا ٙاٞقًشخ انفبطًٛخ كاه انكزت انًروٚخ اندبْوحا
 - 2إثواْٛى (طبه أؽًل) (1996و) اٍزؾلاس أٍهٕة رطجٛد ٙنهؾًبد انغٛو انًًزالح نزؾدٛاق رراًًٛبد يجزكاوح نهكهاٛى
انًؼبرو ثٕؽلاد ُْلٍٛخ هٍبنخ يبعَزٛو كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛدٛخ عبيؼخ ؽهٕاٌ 11ا
Collingwood, (p.), (1968), The Techniques of Rug Weaving, 1st published, London, - 9

 - 1.ػجلف )يؼؤه ( (يبهً 2..5و) انزؾهٛم انزدُ ٙنهًَُٕعبد ماد انهؾًخ غٛو انًًزلح انًإرًو انلٔنٙ
ٔٔهشخ انؼًم نًفٕٓو رٛبَخ ٔرويٛى انًدزُٛبد اٞصوٚخ كهٛخ انفٌُٕ انغًهٛخ عبيؼخ انًُٛب 2ا
 - 11كبيم (ػجل انوااغ) (1992و) يلفم إنٗ ركُٕنٕعٛب انَُٛظ ٔانزبثَزوٖ كاه انًؼبهه اندبْوح انطجؼخ انضبَٛخ
1.2
12

 Niceties, (L.), (2008),Clothing Fibers, p.1613

- 14

- Alkerman (P); Survey of Persian Art, Vol.III,P2181 .

(ٍؼبك يبْو) يَٛؾّ (ؽشًذ) يَُٕعبد انًزؾ

اندجطٙ

32ا
15

- Marouf (M), (October 2008), Technical Analysis of the Supplementary Weft Technique In Archaeological
Textiles. The 11th Arab Archaeologists Conference, Sohag University,.P23.

 - 16انهؾًخ انيائلح انزدهٛلٚخ :رُفن ىفبهه انهؾًخ انيائلح انزدهٛلٚاخ ػاٍ طوٚاق ظٓإه ٔإفزفابي فٛإط انهؾًاخ انًًزالح ااٙ
ػاو انًَُاإط ٔردبطؼٓااب ياغ فٛاإط انَاالاي ٔرَاًٛخ ْاانِ انطوٚدااخ ثبنزدهٛلٚاخ روعااغ إنااٗ أٌ ىفبهآاب رشااجّ أٔ ردهاال
ىفبهه انهؾًخ انيائلح انؾدٛدٛخ يٍ ؽٛش انًظٓو أيب يٍ ؽٛش انُبؽٛخ انزطجٛدٛاخ ابنهؾًاخ انزا ٙركإٌ انيفوااخ نَٛاذ
ا ٙانٕاقغ ىائلح ٔنكُٓب رشزوف ا ٙركٕ ٍٚأهضٛخ انَُٛظ أٖ أَٓب نٕ َيػذ نٕعلَب انَلاي رؾزٓب ػبهٚخا
 - 17ػاابيو ( يزاإن1994 ( )ٙو) كهاٍااخ رؾهٛهٛااخ نااجؼ انًَُاإعبد اٞصوٚااخ اندجطٛااخ ٔطااو ػمعٓااب ٔرويًٓٛااب
32ا
ٔكٛفٛخ انزؼوه ػهٗ انًدهل يُٓب هٍبنخ يبعَزٛو غٛو يُشٕهِ كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛدٛخ عبيؼخ ؽهٕاٌ

18

- Jenkins (I.) & Williams (D.), (JUL, 1985), Sprang Hair Nets ' the manufacture and use in ancient",
American Journal of Archaeology, Vol. 89, NO.3 PP. 411-418

 - 19انًزؾ

اندجطٍ ٙغم هقى ( )17.9 – 17.2
20-

Thompson (D.), (1986), The Evolution of Two Traditional Coptic Tape Patterns: Further Observations on
the Classification of Coptic Textiles, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 23, pp. 145-156

 - 21يزؾ

اٛكزٕهٚب ٔأنجود ٍغم هقى ()321ا
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 - 22يزؾ اٛكزٕهٚب ٔأنجود ٍغم هقى ()3.5
 - 23يزؾ اٛكزٕهٚب ٔأنجود ٍغم هقى ()321
 - 24يزؾ اٛكزٕهٚب ٔأنجود ٍغم هقى ( )4.2
 - 25انؼوثا( ٙهاَٛاب انَااٛل) (2..1و) انداٛى انغًبنٛاخ نهؼُبرااو انزشاكٛهٛخ ااا ٙانًَُإعبد اندجطٛاخ ٔاالٍاازفبكح يُٓاب اااٙ
21.ا
ررًٛى أقًشخ انًؼهدبد انًطجٕػخ هٍبنخ يبعَزٛو كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛدٛخ عبيؼخ ؽهٕاٌ
19ا
 - 26ػبيو ( يزٕن )ٙكهاٍخ رؾهٛهٛخ نجؼ انًَُٕعبد اٞصوٚخ اندجطٛخ
ٚ - 27و٘ ثؼ انجبؽض ٍٛأٌ ْنا انًَخ انفُٛخ يٍ أرم ٍبٍبَٔ ٙنكاٍ ُْابف قاوائٍ رشاٛو إناٗ أَٓاب ياٍ أرإل يراوٚخ
36ا
انًوعغ انَبثق
قلًٚخ ظهذ يَزقليخ ؽزٗ َٓبٚخ انؼٓل انؤيبَٙا أشوه ٍٛل
) - 22أشوه ٍٛل( ( 12-11يب2..4 ٕٚو) رأصٛو انفٌُٕ انًَؾٛخ انًروٚخ اندجطٛخ ػهٗ انفٌُٕ أٞهثٛخ فمل
5.ا
ػرو انٓغواد (429و1...-و) َلٔح اٜصبه اندجطٛخ يغهٌ اٞػهٗ نهضدباٛخ نغُخ اٜصبه
 - 29يزؾ اٛكزٕهٚب ٔأنجود ٍغم هقى ()342
 - 3.يزؾ اٛكزٕهٚب ٔأنجود ٍغم هقى ()645
 - 31انًزؾ اندجطٍ ٙغم هقى ()7172
) - 32أشوه ٍٛل( ( )1992كهاٍخ أصوٚخ نهكُبئٌ انجبقٛخ ثًرو انٍٕط ٙفمل انؼرو اٍ٠مي ٙهٍبنخ
326ا
ككزٕهاِ كهٛخ اٜصبه عبيؼخ اندبْوح 1992و
 - 33اندً ٛانزَٕٛٛك :كبٌ انضٕة انوئ َٙٛا ٙانؼرو ٍٚانؤيبَٔ ٙانجٛيَط ٙقًٛرب ٚرُغ ػبكح يٍ انكزبٌ ٔأؽٛبَب يٍ
انرٕه ٔرَُظ ا ّٛانيفبهه يٍ انرٕه ٔانكزبٌ ٔكبٌ ٚهجٌ إقّ صٕة فبهع ٙكبنؼجبيحا ٔٚيفوه اندً ٛػبكح
يٍ اٞيبو ٔانقه ثأشوطخ ػهٗ اٞكزبه يزفبٔرخ انطٕل ٔرًَٗ (ٔ )Claviثأطو ػُل انوقجخ ٔيُبطق يوثؼخ أٔ عبيبد
يَزلٚوح ػهٗ اٞكزبه ٔقوة اٞطواه انز ٙكبَذ ريفوه ا ٙثؼ اٞؽٛبٌ ثأشوطخ رزغّ ػًٕكٚب ػُل انغٕاَت ظم
اندً ( ٛانزَٕٛٛك) ْٕ انيٖ انشبئغ نلٖ اٞقجبط انًَٛؾٔ ٍٛٛانًٕهٔس يٍ ػرو ا٠يجواطٕهٚخ انؤيبَٛخ ٔكبٌ
اندً ٛغُٛب ثبنيفبهه ٔنّ شوٚطبٌ هأٍٛبٌ يٍ ََٛظ اندجبطًٚ ٙواٌ إ اٞكزبه ٔٚزلنٛبٌ يٍ اٞيبو ٔانقه
ٍٞفم انوكجخ ٔاٗ اٞىٚبي انفقًخ كبَذ رٕضغ ثٓبي ريُٛٚبد يوثؼخ ٔكائوٚخ ػهٗ انكزفٔ ٍٛقوٚجب يـٍ اننٚم ٔاٗ ثؼ
انؤيبَٙا Dimand (M.S.),
اٞؽٛبٌ كبَذ نٓب أشوطخ أادٛخ33ا ٔنى ٚقزه أٍهٕة رفرٛم اندً ٛاندجط ٙػٍ اندًٛ
(May, 1930), Coptic Tunics in the Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Museum studies, Vol. 2, NO.
2, p.239. G. U, (Nov., 1926), Coptic Textiles, The Bulletin of the Cleveland Museum of Art, Vol. 13, No. 9,
p. 194.

ؽٍَ )ىكٗ ) (يب )195. ٕٚىفبهه انًَُٕعبد اندجطٛخ يغهخ كهٛخ اٜكاة عبيؼخ اإاك أٞل انًغهل انضبَٙ
 9.عوعٌ (ٍهٕٖ ُْو٘) ( )2..1طوى اٞىٚبي ا ٙانؼرٕه اندلًٚخ يكزجخ االَغهٕ
ػشو انغيي أٞل
99-73ا
انًروٚخ اندبْوح
 - 34انجوٍم ْٕ :ػجبهح ػٍ ؽباخ ثُٓبٚخ انًَُٕط رزكٌٕ ياٍ فٛإط نؾًاخ هقٛداخ يضاغٕطخ رًُاغ انًَُإط ياٍ انزفكاكا
Mahadevan, Dictionary of Textile,164.
 - 35انًُو (أؽًل ػجل انؾًٛل أؽًل) ( )2.14أهكٚخ انًَؾٔ ٍٛٛيفؤشبرٓى انًؾفٕظخ ثًزؾ انَُٛظ انًرو٘
ثبندبْوح يُن اندوٌ انَبثغ إن ٙاندوٌ انزبٍغ ػشو انًٛمك٘ هٍبنخ يبعَزٛو غٛو يُشٕهح كهٛخ اٜكاة قَى اٜصبه
اٍ٠ميٛخ عبيؼخ ٍْٕبط 19ا
 - 36يزؾ ٔاهٍٕا ٍغم هقى ()199433
37

- Thompson )D.(, (1985)ٔ Miniaturization" as a Design Principle in Late Coptic Textiles of the Islamic
Period, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 22, Fig 1
38 - Stauffer, )A.(, (1995), Textile of late Antiquity, the Metropolitan Museum of Art,(New York),39
39- Stauffer (A.), textile of late Antiquity,p26
40 -Stauffer (A.), textile of late Antiquity, pp 23 -25

 - 41انًزؾ
 - 42انًزؾ

اندجطٍ ٙغم هقى ( )7942
اندجطٍ ٙغم هقى ( )174.
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