
 جغرافٍت هصر:
ٖؼد ّادٔ اهٌٖل اهيٌشأ اهثبٌٕ هحضبراح ّيدٌٖج اهؼابهى اهلادٖى تؼاد ّادٔ    

ّيغ أً حضبراح تالد يب تًٖ اهٌِرًٖ خخخوف ػاً حضابرث ي ار    اهرافدًٖ، 
ػيخب اهتوداً اهيجبّرث اهخلخب فٕ ّكح الحق ثى خيبزجخاب   اهلدٖيج، إال أٌِيب ّتؼد أً

، ّي ر جازء ياً ّادٔ اهٌٖال ّيرناز     ّاٌخشرخب فٕ يؼظى أرجبء اهيؼيّرث
 .اهخٕ ٌشأث فَٖحضبرث اه

، ُّٕ تالد كوٖوج األيطبر، هذا فٕ اهشيبل اهشركٕ يً كبرث افرٖلٖج هصرخلغ 
خداد ٌِر اهٌٖل اهذٔ ٌٖشطر ػٌد ّٖيخد ّادٔ اهٌٖل تبي، نبً اػخيبدُب ػوٓ ٌِر اهٌٖل

ٓ  (اهؼب يج اهلدٖيج هي ر)خلغ كرة اهلبُرث حبهًٖب ّنبٌح  هىفسيدٌٖج  ػادث   إها
ّخؼاد  ، نى خلرٖتًب0066، ّٖتوغ طّل ٌِر اهٌٖل ٌحّ دلجا وادً الىٍل  ينًٌّب  فرّع

خرتج دهخب ّادٔ اهٌٖل يً أخ ة اهخرة، إذ ٖيخبز ٌِر اهٌٖل تفٖضبٌَ فإ أّكابح   
، ّٖحيال يؼاَ   خشخير هيدث شِرًٖ فٕ ف ل اه ٖف تؼد اهح بد وّيجثبتخج ّيؼ

ّشيٕ ٌِر اهٌٖل  خ ّتج ُذٍ اهخرتج، إهٓأدح  ،إفرٖلٖبيً أّاشط  اهطيٕ ّاهغرًٖ
ّخشٖر يٖبٍ ٌِر اهٌٖل يً (، هوفٌ وحوفٌ وحوبٌفٕ اهنخبتبح اهي رٖج اهلدٖيج )

ًٖ اخخذّا يً اهٌٖال  ، نيب أً اهي رُّٖذٍ خب ٖج ٌٖفرد تِباهشيبل،  إهٓاهجٌّة 
 .إهِب هِى خ ٍّ تبهخيجٖد، ٌّظيّا هَ اهخراخٖل اهدٌٖٖج، ّخ  ّا هؼتبدخَ ػٖدًٖ

هصلر  اهلشى األّل ُّ كشيًٖ:  إهٓاٌلشيح ي ر ٌخٖجج هوفّارق اهجغرافٖج 
فٕ اهجٌّة، ّخخنًّ يً اهاّادٔ اهطّٖال    (أرض الصعٍد) (الوجه القبمٌ) العمٍا

، ّٖحخّٔ ُذا اهلشى ػوٓ جتبل  احراّٖج  هغرةّااهذٔ ٖحٖط تبهٌٖل يً اهشرق 
فإ   (اللدلجا البحرٍلت  ) (الوجه البحرً) هصر الشفميٌٕ ُّ بّاهلشى اهثّخالل، 
 .بالدلجااهخٕ خؼرف ُّٕ األرض اهيٌتشطج اهشيبل، 

هلد جؼل اهيّكغ اهجغرافٕ هي ر يحيٖج طتٖؼًٖب، ّيؼزّهج ػً اهؼبهى اهخبرجٕ 
ّػوٓ اهرغى يً نًّ ي ار  ، هركز الكوويبء أٌِى فبػخلد اهي رًّٖ اهلدٌّػًب يب، 

يً اهشرق ّاهغرة  يحيٖج طتٖؼًٖب تشتة طتٖؼج اهخضبرٖس اه حراّٖج اهيحٖطج تِب
ّيً شيبهَ ٖحدٍ شبطئ اهدهخب اهتحرٔ اهخبهٕ يً اهيّاٌئ ّاهيرافئ اُٗواج ّفإ   

 ، إالاهجٌّة حجة شالل أشّاً اه خرٔ اهؼظٖى ي ر اهلدٖيج ػً أّاشط أفرٖلٖج



هوخغٖراح اهشٖبشٖج ّاالكخ بدٖج ّاالجخيبػٖج فإ  خبضؼج ي ر نبٌح يغ ذهم أٌِب 
 اهيحٖط اهدّهٕ اهيجبّر هِب.

أخبحح خ ّتج اهخرتج اهخٕ خشتة فِٖب اهفٖضبً اهيّشيٕ هٌِار اهٌٖال   هلد 
اهيحٖطج تّادٔ  حاه حراّاّاهيٌبخ اهدافئ اهيؼخدل ّاهحيبٖج اهٌشتٖج اهخٕ خّفرُب 

ُٕ إحدْ أنتر ّ ي ر اهلدٖيجث يزدُرث يتنرث حّل ضفخَٖ فٕ اهٌٖل كٖبى حضبر
 حضبراح اهؼبهى اهلدٖى ّ أتنرُب.

 اشن هصر:
اهالخٌٖإ   بياأخّذ ياً اشايِ    (Egyptفٕ اهوغبح األّرتٖج ) اشى تالد ي ر

 اهذٔ (Aiguptos)(وسٍجوبجأ) اهيشخق يً االشى اهٌّٖبٌٕ( Aegyptus)(إٍجٍبُجس)
 Het Ka)(جلا  بحث كلا  ) اهلدٖيج هىفسٖرجح أٌَ فٕ األ ل ُّ أحد أشيبء يدٌٖج 

Ptah) ( (، جا ب)اإلهَ  اكيؼتد ( آً)( ّخؼٌٕ )جا بكو  آًّٖوفظ ( ًّياKa Ptah )
ٌ   ّأطوق اهي رًّٖ اهلديبء ػوٓ تالدُى اشى ) ،القبظاشخق اشى  ( أٔ كلٌ اوجلا كهل

نٌبٖج  (رض الشواد)ّخؼٌٕ  (ِكِهث)ّكد شبع تًٖ اهي رًٖ اهلديبء (، األرض الهثهرة)
اه احراّٖج   األرض الحهراءهِب ػً  خيٖٖزًاّػً أرض ّادٔ اهٌٖل اهشّداء اهخ تج 

ٌ )اهوغاج   ، ّأ تح االشى الحلب فٕ اهيرحوج اهلتطٖج يً(ِدْشِرث) المهجلت  فإ   (ِكهل
 .المهجت الصعٍدٍتفٕ  (قٍهٌ()خهٌ)ّ البحٍرٍت
ً ( أّ )جو هٍرًّشيٖح ي ر نذهم فٕ خبرٖخِب اهلدٖى )  ( ّيؼٌابٍ  جلاهٍر

( اخلث ، ّشيٖح أٖضاًب ) أرض الفأس والفالحت( ّخؼٌٕ جاهرا، ّ)أرض الفٍطاو
ؼٌإ ياب   ّٖ، أيب اشى )ي ر( فٖرجح أً أ وَ ػرتٕ كدٖى ،األرض الظٍبتّخؼٌٕ 

ّاهوغبح اهشبيٖج األخرْ يشخق يً  اهؼرتٖجفٕ  ُّّخؼٌَٖ اهنويج اهؼرتٖج )ِي ر(، 
 أّ الحصٍىت (، ّكد ٖؼٌٕ أٖضبظت )الههجدةالبشٍأّ  البمدجذر شبيٕ كدٖى كد ٖؼٌٕ 

 .الهكىوىت
( رُصُهّفٕ رشبئل خل اهؼيبرٌج االشى ت ٖغج ) الهصادر اَشورٍتّّرد فٕ 

ٓ ُّذٍ إشبرث ، (هصراٍنفلد ّردح ت ٖغج اهخثٌٖج ) الجوراة، أيب فٕ (هصرًّ)  إها
( أحاد  جلاوى اهخٕ رتيب خنًّ خرجيج هنوياج ) ، ي ر اهؼوٖب ّي ر اهشفوٓكشيٕ 

 الجلوراة ّجبء فإ  ألشيبء هي ر ّاهخٕ خؼٌٕ أٖضب ي ر اهؼوٖب ّي ر اهشفوٓ، ا
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ُّّ اهجد اهاذٔ ٌٖحادر يٌاَ اهشاؼة      ،هصراٍن بو حان بو ىو  أٖضًب أً 
 القلرآو الكلرٍن  نيب ذنر اشى ي ر فٕ ، الجوراجٍت الهٍثولوجٍااهي رٔ حشة 

 ."ادخموا هصر إو شاء اهلل آهىٍو"
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7


 نصر: نصبدر دراشت جأريخ
ينً هُنى اهيصنادر     حؽد اهنحاةاج ّاهٌلّش ّاٗدار اهحٕ حرنِا اهيصرًٖٖ

اهحنٕ  ندرت اٗدنار   إهٓ اإلصارت، ّحجدر األصٖوث اهحٕ حّج هخةار يصر اهلدٖيث
(، فنناً  بعدد امند ث  ةاهحٖات األخرْ ) ىاُحيايِحرنِا اهيصرًّٖ اهلدياء ةسةب 

كةنّرا    حبفدت امصدحرا   احخذّا اهيصرًّٖ اهذًٖ اسحّظٌّا ّادٔ اهٌٖل اهطٖق 
فسويج ةذهم كةّر اهيّحٓ هؽاهى اٗخر، يّحاُى ّيا ٖححاجَ اهيّحٓ فٕ افِٖا ٖدفًٌّ 

آدار يصر جاءج يً يصنر اهؽوٖنا ذاج   نيا هً يؽعى ةِا،  هّدؼجّاٗدار اهحٕ 
( حناد امدمجبفٕ حًٖ هً آدار يصر اهسفوٓ )جافث اهحٕ ححافع ؼوٓ اٗدار، هاهريال ا

يصادر حأرٖخِا يأخّذت يً يصر اهؽوٖنا، ألً ؼاينل   هذا ٌجد هً حنًّ يؽدّيث، 
 امنعببدد   األهراندبث اٗدار ُذٍ ، ّحصيل حوف اٗدار إهٓاهحرةث ّاهرظّةث ٖؤدٔ 

 .ّغٖرُا  األد اث امنخجلفت األخبح امفخبر  أو اع    امن نيبح جبث  امنو
اهحٕ حرنِا اهفراؼٌث  امهير غليفيت بثامكجببّيً اهيصادر اهحأرٖخٖث اهيِيث: 

ّيً هُى ُذٍ اهنحاةاج ُٕ إدةاحناج  حيوج اهندٖر يً هخةار يصر اهلدٖيث، ّاهحٕ 
 ّيً ُذٍ اإلدةاحاج:  اهيوّم اهيصرًٖٖ، 

ؼوٖنَ اهؽِنّد    ًيدّ امببزمث األش ديً حجر  ُّذٍ اهوّحث :حجر ببميرن  .1
كظػ  5ّيازال ّٖجد يٌَ  ،ق.م0022سٌث  ٓاهخيسث األّهٕ هحنى يصر حح

 شدم 05ةؽرض ُّّ وٖث( ةئٖظاهٖا، ل)ةص ةاهٖريّةرُا فٕ يححف نصغٖرت ه
يححنف  اهّهرةػ كظػ هخرْ يّجّدت فٕ ، شدم 5,5 سينِاّ شم55ّارحفاغ 

ّيندًّ ؼونٓ    ببرجفبع نجريهاهحجر األصوٕ ناً ّاهلاُرت، اهيصرٔ فٕ 
امنلك امشبدس ملشالمت  إهّٓجَِٖ هسياء اهحناى يً ؼصّر يا كةل اهسالالج 

ّحححنَ ارحفناغ    هيَنل يوم هسى  اشم، ّذنر يػ (وفر اير كبرع) امخبنشت
، ّكد اؼحةنر اهيصنرًّٖ اهلندياء    نل سٌثّذنر هألحداخ اهيِيث فٕ اهٌٖل 

كةل اهسالهث األّهٓ هٌصاف آهِث، ّهظولّا ؼونِٖى اسنى   اهيوّم اهذًٖ حنيّا 
 .، ّٖؽحلدًّ هً ُؤالء حنيّا األرض ةؽد اٗهِثح رسهحةاغ اإلهَ 

 تخالخنبئد ُّٕ يً اهيصادر اهيّدّكث، ححّٔ هسياء هندر يً  :برديت ج ريه .2
 نلد ك دى  أوصبف اآلمهتهّ  امنخلد هدى  اآلمهتيصرٔ اةحداًء يً حنى  نلك



سنالالج،   إهٓ، ّحلسى اهةردٖث اهيوّم امهكشد س ِاٖث حنى ّحٌحِٕ ةٌ نوفس
 ، ّكند اهسالهثُذٍ فٕ اهسالهث ّيدت حنى فحرت حنى نل يوم فحذنر ةاهحفصٖل 

-5082) رعنشديس امخدبو   زينً اهيونم    بدبمخ  امهيرا ييد   دٌّج 
 ُّٕ يحفّعث حاهٖا  فٕ يححف حّرًٖ فٕ اٖظاهٖا.، (ق.م5000

يونا  يً يونّم يصنر    55وٓ هسياء ُّّ نحاةث حححّٔ ؼ: إخببث امكروك .3
، هير ةٌلصنِا اهيونم   نعبد امكروك امكبيراهلدٖيث ؼدر ؼوَٖ فٕ غرفث داخل 

ُّٕ يحفّعث حاهٖا  ، (ق.م5045-5082( ) ح  نس امخبمحاهيصرٔ )
 فٕ يححف اهوّفر.

يؽةند يدٌٖنث   ؼوٓ جندراً  ، دٌّج م حت األجدادّٖسيٓ  :أبيد سإخببث  .4
ححّٔ هسياء (، يدً يصر اهؽوٖا ّحلػ ةًٖ هسّٖظ ّاألكصر ْإحد) أبيد س

 .فٕ يححف هٌدً يحفّعث حاهٖا ، ّيوم 65
، ّحححنّٔ ؼونٓ   رعنشيس امخبو زيً اهيوم  إهّٓحرجػ : شيبرة إخببث .5

 .رعنشيس امخبو هيوم حٌحِٕ ةاسى ا يونا ، 57هسياء 
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 اهنثببة اههيروغويفية:
ؼِررج  فٕ يظرر اهلدٖيرث   هعيراٌٖث اهيٌؼيث ةداٖث حنًّ اهيجحيعاج ايع 

اهّٖيٖث  ىّحشجٖل أدداخ دٖاحِ ىأفنارُهوحعةٖر عً  اءاهلدي ًٖاهداجث هدْ اهيظرٖ
ٓ اهيظرًّٖ اهلدياء حّظل ف ،ةػرٖلث ينحّةث هٖردلل   ،اهخط  اههيروغويفط    إهر

ؼِرج ، ّاإلٌشاً اهيظرٔ أّل اهعظّر اهحارٖلٖث فٕ اهدغارت اهيظرٖث اهلدٖيث
حعٌٕ  هيروغويفيةّنويث  ،األهف اهحبهج كبل اهييالديػوع فٕ  اههيروغويفية اهنثببة

اهنويحررًٖ اهٌّٖرراٌٖحًٖ  ث يررًضررحلي ُررّٕ(، يلططدساهٌلص اهطط)ٖررث ٌّٖاٌةاه
اهخ  أو ( ّحعٌٕ )Glophos()ووفوسن)ّ (اهيلدسحعٌٕ )ّ( Hieros()هيروس)

اهٌلص اهببرز  ّٕةعوٓ األدجار ةإشو يٌلوضةنحاةث اهِٖرّغوٖفٖث اهنحاةث ّ(، اهنثببة
ّحغى  ،عوٓ اهجدراً اهداةحث ّعوٓ اٗدار اهيٌلّهث يدل اهحيادٖل ّاهوّداج أو اهغبئر

  .األعداد ّاألشياء ّةعع اهشوعُذٍ اهريّز 
ّححنًّ اهنحاةث اهِٖرّغوٖفٖث يً يجيّعث يً اهٌلّص اهيشحيدت يرً اهدٖرات   

ث ّإً ناٌرج أندرر   ةاإلغافث هّجّد درّف أةجدٖ نثببة ثظويرية فه  ،اهّٖيٖث
اهنحاةرث   اشرحعيوج  ّكرد  ،حعلٖدا يً األةجدٖث اهيعرّفث اًٗ فٕ اهوغاج اهيٌحضرت

 عوٕ جدراً اهلظرّر ّاهيعاةرد ّاهيلراةر    اهٌظوط اهديٌيةهنحاةث اهِٖرّغوٖفٖث 
ّؼورج   ،ح اهدجرٖث اهيٌلّضث ّاألهّاح اهلضرةٖث اهيوٌّرث  اّشػخ اهحيادٖل ّاألهّ

حى فرم ريّزُرا فرٕ    ، ّيٖالدٔاهاهلرً اهراةع  دحٓث اهِٖرّغوٖفٖث ننحاةث يحداّه
حجطر   ّٓر عودحى اهع 9911فٕ عاى ، فاهعظّر اهددٖدث ةيشاعدت اهنضف األدرٔ

 يرشوى يونط  ٌشلث يً  رّاهدج ،رضٖد فٕ غرب اهدهحا اهيضِّر فٕ يدٌٖث رضيد
ب وييوس  ْهذنر اهنِاً حلوٖدًا د، أظدرٍكةل اهيٖال 911فٕ عاى  سظدر فٕ يٌف

 أّ اهعبيية اهيظطرية ّ اهيظرية ةاههيروغويفيُّّ ينحّب ةوغاج دالخ: ، ابعاهر
ً  َّةٌاء عوٖ ،اهلراءت شِل اإلغرٖلٕناً اهٌط ، اإلغريليةدى  ةاهدييو يلي  أينر

دى انحضرف اهعراهى   ، اهيظرٖث اهينحّةث ةاهوغث اهعايٖث اهحنبى اهب بهية أشياءحيٖٖز 
ً   ويفيةاههيروغاهنحاةث  أًاهةرٖػإٌ حّياس ٌٖج  ّاً  دالالت ظطوثية  ححنرًّ ير

اهنضف اهذٔ  ُّذا ،"خرا يصحدعٕ " بيضبوية أضنبلاهيونٖث ينحّةث دالل  األشياء
 .ضبيبويوً اهعاهى اهفرٌشٕ جاً فراٌشّا َدلل فم ريوز اههيروغويفية إهٓ ْأد



 :أكشبىحالحة  إهٓ اههيروغويف  اهخ ّكد حػّر 

يرً اهنويرث اهٌّٖاٌٖرث    نويرث ُٖراػٖلرٕ    اضرحلج : اهخ  اههيرا يل  -9
ناً اهنٌِث ُى األندرر  إذ  ،نهٌوث ّحعٌٕ  (Hieratikos()هيراثينوس)

ؼِر حوةٖث هوداجث اهيودث هلرػ  ّٖةدّ أً ُذا اهلػ  ،هِذا اهلػ اشحلدايا
يً كةل نٌِث اهيعاةرد   اهٌظوط اهديٌيةفٕ حدًّٖ  َالشحلدايأندر ةشاػث 

 اهلدٖى. يف اههيروغوهولػ  ثبشي بّٖعد  ،أوراق اهبرديعوٓ 
 (Demos()دييطوس : أضحق اشيَ يً اهنويث اهٌّٖاٌٖث )اهخ  اهدييو يل  -2

فرٕ   اهينبثبطبت اهضطعبية  لػ  َاشيُّّ نيا ٖؼِر يً  ،اهضعب ّحعٌٕ 
 .اههيرا يل يً  يبش ُّّ لػ  ،دٖاحِى اهّٖيٖث

ّنويث كةػٕ يضرحلث   ،: ُّّ آلر اهلػّػ اهيظرٖث ؼِّرًااهخ  اهلب   -3
 غرزّ يع اهلػ  اّؼِر ُذ ،يظري( ّحعٌٕ أيجوبث ) اهٌّٖاٌٖثاهنويث يً 

هّجّد لػ أندر ةشراػث  إذ دعج اهداجث  ،اهٌّٖاًٌٖٖ هألراغٕ اهيظرٖث
 فاشرحلدى  ،هٖشِل اهحعايل يا ةًٖ اهيظررٔ ّاإلدارت اهٌّٖاٌٖرث هورةالد   

شطبع  غث اهيظرٖث يع إغرافث  وهفٕ نحاةث ااألةجدٖث اهٌّٖاٌٖث  ًّاهيظرٖ
اهوغرث   يا ٖلاةوِا ظّحٖا فٕ ّاهى ٖجد إذ  يليةاهدييويألّذت يً  عاليبت
 ث.اهٌّٖاٌٖ
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