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 الخالصة 

من أجل النشر  بفحص مواد 3122فى عام ( صا الحجر)استمر العمل فى ساٌس 

تقرٌر الحفر (: ا الحجرص)ص فترة ما قبل التارٌخ فى ساٌس القادم، وأساسا بخصو

، 22، 5، 7باالضافة الى  دراسة وتسجٌل قطع فخارٌة من حفرٌات . النهائى

خالل مشروع مٌاه ذلك قطع فخارٌة تم جمعها بواسطة المجلس األعلى لآلثار   وك

تقدم المواد معلومات بشأن تطور المنطقة . ا الحجرالصرف الصحى فى ص

وحتى أوائل العصر  37الحجر من نهاٌة الساللة الحاكمة  لحضارٌة فى صاا

ر الحفر األولى بواسطة لقد تم نشر تقارٌ. الرومانى حوالى القرن الثانى قبل المٌالد

عصر الرعامسة الثالث المتوسط فى كوم ( 2)ساٌس : جمعٌة االستكشاف المصرٌة

 .ربوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3122ا الحجر، ص –ساٌس 

 بٌنٌلوب وٌلسون

 مقدمة

راسة ما بعد الحفر لمواد من الحفرٌات السابقة من أجل دم هذا العا 2تضمن العمل

راسة والتسجٌل لؤلوانى الفخارٌة التى الد ةد تم تكمللق. اعدادها للنشر االستمرار فى

ا ر من مشروع مٌاه الصرف الصحى فى صجمعت من قبل المجلس األعلى لآلثا

فإن مجلة ٌناٌر،  36وبعد أحداث . الحجر من أجل تحلٌلها واعدادها للنشر

 . جامعة درهام وجدت سلٌمة وغٌر تالفةبـ االستكشافات األرضٌة بالقمر الصناعى

ا الحجر كانت أٌضا غٌر مضطربة ولم تحدث أن بقٌة المنطقة المحٌطة بص كما

فى منطقة كوم ربوى، كانت توجد . أنشطة غٌر عادٌة، على قدر ما تم رؤٌته

، ولكن لم 2أماكن بالقرب من منطقة حفرنا القدٌمة  ةعالمات لحفر حدٌث فى خمس

 .صغٌرة نسبٌا كانت المنطقة المعنٌة. ٌكن من الواضح بدقة متى حدث ذلك

 :أعمال ما بعد الحفر

 :مواد ما قبل التارٌخ -2

كما تم فحص . تم التعهد بالعمل على نشر مجلد عن حفرٌات فترة ما قبل التارٌخ

 .قطعة فخار 711وتصوٌر وتصحٌح حوالى 

 :أوعٌة فخارٌة  3حفرٌات    -3

. 3121فى عام  33إستمر العمل فى تسجٌل وتحلٌل الفخار المجمع من حفر 

تضمنت المواد جزء من مقلب للقمامة لمواج ٌرجع تارٌخها الى نهاٌة عصر 

. 37-37البطالمة وعهد االستعمار الرومانى، مع بعض الفخار من الساللة الحاكمة 

لقد تم دراسة الرموز والنسٌج وقد نقحت الدراسة ووسعت بواسطة أنواع جدٌدة 

 .قد أكملت حتى أنه مع نهاٌة العمل، فإن الرموز واألنواع

 

، مدٌر (جامعة درهام)بٌنٌلوب وٌلسون :  تكون الفرٌق من. 3122سبتمبر  35 – 5ٌولٌو ومن  33 – 6ابرٌل، ومن  31الى  27كانت البعثنة فى المٌدان من   2

، سام وٌلفورد، تٌم سٌلبى، (-ان1-مقاطعة اٌكس جامعة)، ماٌكل بسنتى (جامعة بٌوتاٌرز)، عودى سٌمونى (ممثل المجلس األعلى لآلثار) ، أحمد ابراهٌم فهمى(مٌدانى

جامعة برلٌن )واٌنٌس هٌدى ( جمٌعهم جامعة دورهام)اد كاسوٌل، ناتالى جونستون، صوفٌا كاروسى، ابٌجٌل تاٌلور، رٌبٌكا وٌلز، أبٌجٌل تومبسون، جٌنٌفر توماس 

للمساعدة والتعاون فى العمل من مكتب المجلس األعلى لآلثار بطنطا تحت رعاٌة عبد نحن ممتنونن . شحات وعالء سعٌد زغلول –، مع المتدربٌن خالج عبٌد (فرٌى

. تب األمن للمجلس األعلى لآلثار لتعاونهم وعمهم للعملككما نشكر دكتور محمد اسماعٌل وهانى عبد العظٌم فى الزمالك وكذلك أعضاء اللجنة الدائمة وم. الفتاح العٌد

ٌرا، فإننا نشكر وأخ. ٌكفل البعثة جمعٌة االستكشافات المصرٌة. أٌضا فاتن صالح سكرتٌرة الجمعٌة المصرٌة لالستكشافات بالقاهرةباالضافة الى ذلك، فإننا نشكر 

 .ا الحجر الذٌن رحبو بناصالشرطة وشرطة السٌاحة ببسٌون وطنطا لتعاونهم وكذلك أهالى 



المناطق  لقد تم رسم وتصوٌر المواج وتوفر دراستها معلومات عن كل من 

الحضارٌة فى ساٌس فى العصر المتأخر من العصر الرومانى المبكر، ولكن أٌضا 

عن أنواع من األعمال الفنٌة وأدوات السفرة التى كان هناك طلب علٌها فى المدٌنة 

تضمنت المجموعة أٌضا بعض من القطع الفنٌة السوداء . والمنطقة القرٌبة منها

أو ما اذا كانت أماكن ى بوتو وبٌعت خارج المدٌنة المصقولة والتى قٌل أنها أنتجتف

أثبتت الدراسة . أخرى قد أنتجت الفخار أٌضا، على الرغم من أنه أقل مستوى

الرومانى توجد مباشرة فى  – البطلمًاألولٌة أٌضا  أن المواد فى فترة االستعمار 

واد تعود ، مع اشارة ضعٌفة للغاٌة عن م37على حوائط ومواد األسرة الحاكمة 

ربما ٌبٌن ذلك أن المدٌنة كانت مهجورة جزئٌا، . البطلمًللساللة األولى للعصر 

وعلى األقل فى الجانب الغربى بعد نهاٌة ساللة سٌتى الحاكمة وأنها كانت فقط 

فى توسع المدٌنة منذ " ازدهار"ٌبدو أن هناك . المتأخر البطلمًمحتلة فى العصر 

قد جددت مبكرا كجزء من برنامج المدٌنة الرومانٌة ذلك الوقت وربما تكون 

من الواضح أٌضا أنه خالل العصور . استغالل األرض فى االمبراطورٌة الرومانٌة

ٌة والرومانٌة قد فككت  اآلثارالحجرٌة  الفرعونٌة وسحقت، من أجل توفٌر مبالبطل

، مع أدوات 3فر ٌتمثل تجدٌد سكان ساٌتى بواسطة الفخار من ح. أحجار خام للبناء

المنضدة لالستهالك المحلى، مما ٌدل على وجود سوق محلٌة نامٌة وانتاج سرٌع 

تدل النفاٌات التى بٌن القطع الفخارٌة على أنه .  للفخار بمستوى معقول من الجودة

 .وأن المواد كانت تنتج فى المدٌنة نفسها 3كان ٌوجد قمٌن بالقرب من موقع حفر 

 

 :أنواع(  أ

بعد دراسة المواد بواسطة  3ة وتعزٌز أنواع الفخار المستخرج من الحفر تم تنقٌ

 :وقد تم التعرف على أنواع وأشكال رئٌسٌة, أودى سٌمونى

 (4الى  2أشكال )سلطانٌات 

 (.سلطانٌة بحافة ملتوٌة وإما قاعدة دائرٌة أو قاعدة صلبة)سلطانٌة اتشٌناس ( 2

 .اعدة دائرٌةسلطانٌة بحافة مجوفة، بقدم صلبة أو ق( 3

 .سلطانٌة بجزء من الحافة مثلثة وقاعدة دائرٌة( 4

ة، أطباق، سلطانٌات مجوفة، وعة بحواف مستقٌمة، قواعد مستدٌرسلطانٌات متن( 5

 . لمبات



 (5شكل )جرات بٌضاوٌة 

 .بقواعد مستدٌرة أو قواعد مدببة، ورقاب مستقٌمة أو مملتوٌة( 2

 (6شكل )أبارٌق 

 .ٌلة مع مقبض، مغطاة بطبقة  من الدهان األبٌض أو البٌجبأجسام بٌضاوٌة أو ضئ

 (6شكل )أنواع من القوارٌر 

 .قوارٌر صغٌرة  تحاكى األشكال  الكبٌرة، ومقبضٌن( 2

 (6شكل )أوعٌة طهى 

 .محروقة من الخارحمستقٌمة الجوانب، بحوافة منحنٌة قلٌال، وغالبا ( 2

 .ٌنضملى، بمقبأوانى بحواف أكبر منحنٌة، مصنوعة من نسٌج ر(3

 .قابض أفقٌةقوارٌر بحواف مثلثة الشكل وم( 4

 (7شكل ) ".أو زجاجات بعامود دوران"  أونجنتارٌا"زجاجات عطر 

 .زجاجات برقبة طوٌلة نحٌفة، أجسام بٌضاوٌة وقواعد طوٌلة رقٌقة -2

 ".عطور من نوع مٌندٌسٌان"جرار كروٌة، قصٌرة بمقب صغٌر،  -3

 .وي قصٌرةزجاجة عطر بأجسام كر -4

 (7شكل )جرار متنوعة 

 .أجسام كبٌرة، عرٌضة جرار طوٌلة العنق نسبٌا، مع قواعد مستدٌرة( 2

 . جرار تخزٌن ونقل( 3

 .أطباق( 4

 :المبانى(  ب

نوع من المبانى، ومعظمها أشكال  21لقد تم التعرف على مجموعة تتكون من 

ت فى الكمٌات النسبٌة من االختالفات الرئٌسٌة بٌنها كان. مختلفة من طمى النٌل

 الرمل، والقش والحجر الجٌرى، والتى أعطت خواص مختلفة للمبانى، وكذلك سمك

على أنها من نفس نوع مادة فخاربوتو  27وقد تم التعرف على مبانى. المبانى

 .األسود المصقول، مع عدم اضافات جدٌدة فٌما عدا كمٌة صغٌرة من القش



 :التأرٌخ

لى أنه فى الغالب من أواخر عصر البطالمة الى أوائل العصر تأكد تارٌخ الفخار ع

الرومانى، مع بعض األمثلة المتبقٌة من الفخار من أواخرالساللى، خصوصا أواخر 

، 3ٌبدو أن هذا ٌتضمن أن المنطقة التى فحصت فى حفر . سٌتى الفارسى –عصر 

رن األول قبل تخادمها فى القكانت سابقا ممتدة من عصر سٌتى، ولكن قد أعٌد اس

المٌالد القرن األول بعد المٌالد كمنطقة صناعٌة من نوع ما، ربما لصناعة الفخار 

كانت توجد بعض النفاٌات بٌن المواد، مما ٌرجح أن . المحلى لخدمة مدٌنة ساٌس

كانت الجرار التى عثر على فى . ٌة من نوع ما كانت قرٌبة من المكانمنطقة صناع

والتى ٌرجع  4و أج 3جرار أج تشتمل على أنواع مصرٌة مقلب القمامة تتكون من

الى العصر الرومانى، وكذلك جرار مستوردة بما  البطلمًتارٌخها الى من  العصر

. وجرار فطرٌات بحواف( المتبقٌة)فٌها أنواع سٌنٌدٌة، وجرار لٌسبٌان ذات حوال 

 . 3كما كان ٌوجد أٌضا تقلٌد مصر لجرار مٌنٌسٌان من الحفر 

 

 :وظائف الفخار( ج

الدقٌقة لالستخدام المحلى  ةفى معظمها تتكون من مواد المائد كانت األوانى الفخارٌة

كما . فى خدمة الطعام وكذلك أوعٌة الطهى لالستخدام فى معالجة واعداد الطعام

تشهد قوارٌر العطور بالحاجة الى الرائحة فى اآلثار وكان ٌبدو أنها جزء هام من 

كما أن الجرار فى تلك المجموعة قد تكون أٌضا مرتبطة بالوظائف . مخزون الفخار

المحلٌة، على الرغم من حقٌقة أنها قد أهملت فى مواد النفاٌات من موقع قمٌن مما 

 .انتاج األدوات الفنٌةٌرجح أنها كانت تستخدم لحمل الماء، أو تستخدم فى 

التراكوتا،   كما وجدت أشٌاء مصنوعة من القوالب، ومن المحتمل أنها أجزاء من 

. بما فٌها إحداها المزخرفة بالخنافس، وأخرى بقرس الشمس وثالثة بأوراق النحٌل

قد ٌردج هذا أن بعض األنواع األخرى من أشٌاء التراكوتا كانت تصنع فى القمٌن، 

كان ما عثر علٌه من األوانى .  صنوعة من القوالبمثل اللمبات واألشكال الم

السوداء المصقولة إما ٌرجخ أنها كانت مستوردة من بوتو، مركز انتاج رئٌسى، أو 

هناك جاجة الى مزٌد من . أنها كانت تصنع فى مكان آخر فى منطاق مثل ساٌس

 .العمل الثبات هذا الترجٌح

 

 :الحجر اوأحجار من مشروع الصرف الصحى فى صفخار  -5



 261لقد تم معالجة . إن تسجٌل المواد المجمعة من مشروع الصرف الصحى قد تم

وحدة فخار، كما تم معالجة أحجار وقطع خزفٌة من مشروع الصرف الصحى، 

وخصوصا المواد التى قد جمعت فى نفس الخط للحفر من المحطة الى شمال ساٌس 

لقد تم . رة العمٌقة فى سٌدى شدادتجاه الجانب الغربى من المقلب الكبٌر والى الحف

وقد تم . قطعة من شظاٌا حجرٌة تم سحبها 5111قطعة وحوالى  26،111تسجٌل 

احتجاز قطع تشخٌصٌة مثل الحواف، القواعد، المقابض والقطع المزخرفة من أجل 

كما ذكرنا سابقا، ٌمكن للمواد أن تقسم الى مجمواعات ممٌزة . الدراسة المستقبلٌة

 : نسبٌا

ى بما فٌها الجرار اإلغرٌقٌة القدٌمة والقطع الدقٌقة وكذلك تٌامواد من عصر س (2

أوانى سٌتى الفخارٌة " سالل حمل الجرار"أوانى ساٌبروٌت الفخارٌة بما فٌها 

توربٌدو لٌفانتاٌن، "وأوانى  37الحمراء المصقولة، فخار من طمى النٌل من ساللة 

كما . المتأخرة حتى العصر الرومانى أنواع فخار مصنوعة من المالط من الساللة

 .تم أٌضا تسجٌل أوانى مصبوعة من الوحدات التى تمت دراستها فى هذا الصٌف

أوائل العصر الرومانى، وعلى وجه التحدٌد مقلب  الى البطلمًمواد من العصر ( 3

، وجرار رومانٌة ٌرجع تارٌخها 33الفخار الذى تم دراسته بشكل شامل فى حفر 

رن األول قبل المٌالد والى القرن الثالث بعد اتلمٌالد، أوانى دقٌقة الصنع الى الق

، 7شكل )وجرار تخزٌن من نفس العصر، وكذلك بعض مقابض الجرار المختومة 

 .بما فٌها مثال نادر من ختم مصرى على شكل صلٌب

الرابع الى القرن السابع بعد  القرن، من (  من العصر القبطى)آثار قدٌمة ( 4

كما تم التعرف على أمثلة قلٌلة م أوانى الطهى والمواد المصبوغة من هذا . مٌالدال

العصر، مما ٌشهد بقلة استخدام هذه المنطقة، وربما، فان انكماش حجم مدٌنة ساٌس 

 .ورجوعها الى الجزء الخلفى القدٌم

العصر االسالمى الى العصور الحدٌثة، بما فى ذلك جرار ذات فالتر، أوانى ( 4

من المحتمل أن تكون هذه المادة ركام حدٌث وٌدل . وسٌرامٌك قولة وخزفمص

على االستخدام الجزئى فى المنطقة وحتى العصر الحدٌث، مع مالحظة تالٌة 

 .النتشار المدٌنة للخلف تجاه الجانبب الغربى من الحفرة الكبٌرة

 

لقهم تطور منطقة تعتبر هذه المعلومات التى تم الحصول علٌها من المواد قٌمة       

والرومانٌة، ٌبدو  البطلمٌةساٌس الحضارٌة القدٌمة خالل عصر سٌتى، والعصور 

أن الجانب الغربى من المنطقة للحفرة الكبٌرة كان منطقة صناعٌة خالل عصر 



الحجر فى الجانب األوسط  صاسٌتى وأن المنطقة توسعت فى ظل المجٌنة الحالٌة ل

والرومانى على الجانب  البطلمًالتطور الصناعى  استمر. والغربى من المدٌنة

الحجر القدٌمة، ربما  صاالغربى، ولكنه امتد أٌضا الى الجانب الشرقى من مدٌنة 

قد تكون المنطقة الشمالٌة المطوقة مهجورة من نهاٌة . ٌعكس ذلك توسع المدٌنة

ى، والتى عصر الساللت، مع المنطقة المركزٌة لالستٌطان تصبح مقوع مدٌنة سٌت

سٌتم اآلن معالجة المعلومات من أجل تحدٌد التوارٌخ . الحجر صاتكون اآلن تحت 

ومن أجل فهم وجود سٌة فى أجزاء مختلفة من المدٌنة صاالمضبوطة للطبقات األ

أمثلة من الجرار والفخار المستورد من أجل تعزٌز فهمنا للعالقات التجارٌة التى 

 . الرومانى المتأخر –كانت قائمة فى العصر الساللى 

 

 (:3116) 7بفخار من حفر  -6

تم رسم وتسجٌل هذه المواد وتأكٌد انتمائها، فٌما عدا بعض المواد الرومانٌة ، 

ٌؤكد هذا . 5وتقرٌبا حتى عصر سٌتى، وربما قبل ذلك بقلٌل عن المواد من حفر 

التارٌخ الذى  وجود انشاءات سٌتى فى المواد الشرقٌة المغلقة والرومانتٌة مما ٌرجح

 .فككت فٌه المبانى

 

 :3121فخار من مسح المنطقة والذى تم تجمٌعه عام  -7

تسم تسجٌل ورسم المواد التى تم تجمٌعها من منطقة البحث فى كوم سراد، شباس 

كان من المالحظ أن معظم الفخار . عمٌر والشهداء، بٌرما، كوم عبود وكوم النجار

ى المتأخر، والبعض من المحتمل حتى الى ٌعود تارٌخه الى العصر االسالم

. العصور األولىلوحظ القلٌل من المواد التى ٌرجع تارٌخها الى . العصور الوسطى

ٌس عن طرٌق صاكان من المتوقع وجود بعض األدلة على وجود المستوطنات فى 

القمر الصناعى ، ولكن فى الواقع ٌبدو ان الحالة كانت عكس ذلك، مع وجود مدن 

ربما كانت . ٌسصاان ٌبدو أنها تمارس حٌاتها الطبٌعٌة بعد أفول سلطة وقرى ك

ٌس ثم ازداد صاقطع األراضى الزراعٌة الشخصٌة مقسمة الى قرى صغٌرة حول 

 . ٌسصاب العاصمة القدٌمة فى صاحجمها وازدهارها على ح
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كان ٌوجد فوق جدار من الحجر الجٌرى  لقد تم حفر جزء فى موقع الفخار الذى

تم دراسة هذا الفخار لكى تعطى فكرة . الذى تم حفره بواسطة المجلس األعلى لآلثار

عن التارٌخ الذى هدم فٌه الجدار المصنوع من الحجرى الجٌرى والنهاٌة الممكنة 

ة ترجع المجموعة الرئٌسٌة من بالمواج الى نهاٌة عصر البطالم. ٌسصاللمعابد فى 

لقد تم . 22وبداٌة العصور الرومانٌة، وهذا فى الواقع مشابه للفخار من حفر 

 المستوردة، بما فٌها بعض قطع مالحظة عدد من األوانى الدقٌقة االٌطالٌة

-7: 4كان النوع األكثر شٌوعا من الجرار فى الحفر الكبٌرة هو نوع أج. باربوتاٌن

وقد ٌكون  بعد المٌالد 4-3ى القرن والتى ٌرجع تارٌخها ال( طبقا لدٌكسونوف) 4

ٌتضمن هذا أنه مع . لمقلب الفخار فوق الجدار الحجرى هذا هو التارٌخ الحقٌقى

كما . القرن الثالث على أقل تقدٌر قد تم تفكٌك الحائط وتكومت مخلفات الرخام فوقه

وجدت أٌضا بعض المواد فى وقت مبكر من سٌتى والعصر البطلٌوموس ومن 

كان ٌوجد أٌضا . ا كانت بقابا، بما فٌها أمثلة للمبات حمراء مصقولةالمحتمل أنه

برٌوت بما فٌها سلطانٌات بأطواق من القرن األول بعد المٌالد صاأشٌاء محدودة من 

 (.شكرا ألمٌر على هذه المعلومات)

 

كما تم أٌضا تزووٌد المجلس األعلى لآلثار بمعولمات من :مشروع التطوٌر -1

ٌس من أجل استخدامها فى مناقشة مشروع التطوٌر فى صاتنا فى صاحفرٌاتنا ودرا

 .صا الحجر، بالتعاون مع مجلس المدٌنة

 

 :ملخص

 

إن الهدف من العمل خالل الثالثة أعوام الماضٌة هو جمع معلومات عن التغٌٌرات 

بع قبل المٌالد  صاٌس من عصر سٌتى الى القرن الصافى المناطق الحضارٌة فى 

. ٌس فى العصر الرومانىصار النهائة للعاصمة القدٌمة وفقدان سلطة وحتى االنهٌا

عد منأجل التمكن من دراسة مجموعة كبٌرة من المواد من منطقة واسعة صامن الم

فى الموقع، أى الفخار من مشروع الصرف الصحى، وكذلك أنواع معٌنة من  

إن كل من . كبٌرةوالجزء فى الحفرة ال 3محتوٌات الحفر مثل تلك التى منن حفرٌة 

المعلومات العامة من الصورة األوسع، وكذلك المعلومات المحكمة من مناطق معٌنة 

سنة فى  711تعطى بعض األفكار عن أنواع النشاط الذى تم عبر فترى حوالى 

ٌس من ممرك صاعد هه المعلمات فى فهم التغٌٌرات فى منطقة صات. ٌسصا



مع عالقات تجارٌة تجاه جزر  37حضارى وسٌاسى كبٌر خالل عصر السالل 

إٌجٌان، قبرص، لٌفانت، واٌطالٌا الى مدٌنة اصغر فككت كانت من الحجر، ولكنها 

ٌس تجاه صاال تزال تتطلب فحار محلى للسكان مما ٌدل على التكامل فى 

االمبراطورٌة الرومانٌة األوسع مع عالقات تجارٌة اآلن تزدهر كثٌرا وربما تتجه 

غرب، مع أمثلة على األوانى االٌطالٌة الدقٌقة والجرار من بشكل أكبر تجاه ال

ٌس صاتوضح الصورة األكبر من مسح المنطقة اتمام ازالة السلطة من . المدونة

 .ووضعها فى مراك جدٌدة فى المنطقة، والتى شكلت مراكز ادارة زراعٌة وانتاج

ما ٌتعلق ٌس فى تقدٌم دراسة رائعة فى ظهور وأفول مدٌنة فٌصاتستمر       

شرق البحر . بسلطتها السٌاسٌة واالقتصادٌة، لٌس فقط فى مصر ولكن ضمن دول

  األبٌض المتوسط

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 


