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 أضواء على العصر القبطي كامتداد حلضارة مصر القدمية
 حماضرة متهيديَّة

 “قبط”وأصل كلمة  “مصر”أصل كلمة 
ليرا  إشارة إىل مصرر العُ “ امِلْصَرْين”ى، أي وهي يف صيغة املثنَّ“ صراميِم”ة اسم مصر جاء من الكلمة العربيَّ ُيرجَّح أنَّ
 “رع -سي )أبناء(  -ما )موضع( ”ة: القدمي املصريَّةاسم مصر هو اختصار للعبارة  أنَّ ُيظن . ويف رأي آخر(1)فلىومصر السُّ

 .(2)قاطبة املصريِّنيأعظم آهلة  هو “رع”و “شَّمسموضع أبناء ال”أي  .“موضع أبناء رع”أي 
بير  رو   ”أي “ Hwt - Ka - Ptah -كا بترا   حوت ”، فمصر عند الفراعنة هي أيضًا “قبط”ا عن أصل كلمة أمَّ
ومن  طر.الُق على كلِّ“ كا بتا  حوت”ُأطلق اسم  ،، ومن َثمَّالقدمية عاصمة مصر“ منف”هو معبود  (3)“بتاح”واإلله “. بتا 

كل الشَّ هي“ γύπτ -بط ِج”فكلمة  .الَيومى ة حتَّاألوربيَّ اللُّغاتسمية أخذ اليونان االسم الذي ُعرف  به البالد يف هذه التَّ
تاركة  ιοςوالالَّحقة  Αιبعد حذف البادئة  ،أي مصري Egyptianأي )إي جيبتيوس(  Αι γύπτιος اليونانيَّةاملختصر للكلمة 

ة ة عند إبدال البادئة اليونانيَّاإلجنليزيَّ اللُّغةيف  Egypt، ومنها اسم الدَّولة “قبط”. واليت أصبح  يف اللُّغة العربيَّة  γύπτالكلمة 
Aι  باحلرفE َّان كَّا كان ُسوملَّ“. دار القبط”  بون مصر بولقد كان العرب يلقِّ“. مصري”تعين “ قبطي”. فكلمة (4)ةيف اإلجنليزي

 “.املصريِّني”ني، مع أهنا ال تعين يف األصل إالَّ باملسيحيِّ“ قبط”ني قبل قدوم اإلسالم، فقد ارتبط  كلمة مصر من املسيحيِّ
 عمَّا يعنيه العصر القبطي.فيما بعد  وسوف أتكلَّم

 املصري القدمي التَّاريخحول 
املصرري   التَّاريخا إىل عهد قريب نبدأ نَّلقد ُكو .قبل امليالد 4241إذ يرجع إىل سنة  ملصر أقدم تاريخ يف العامل بال نزاع

توحيد  متَّأنه قد  راسات احلديثة أثبت الدِّ . إالَّ أنَّ(5)طريهاد ُق، بعد أن وحَّقبل امليالد 3200م مصر سنة َكبامللك مينا الذي َح
                                                                            

 163، ص م1999ُدكتور القس منيس عبد النُّور وآخرون، دائرة املعارف الكتابيَّة، اجمللَّد السَّابع، دار الثَّقافة، الطَّبعة الثَّانية،  -1
 وجند يف كلٍّني أصاًل. دماء حاميِّالُق املصريُّونحلام بن نو . وكان  الثَّاينمصرامي كان االبن  ( أن11:50َّ؛ 13، 6:10) التَّكوينجند يف سفر و

مصر هنا ُتستخدم يف اإلشارة إىل  أنَّ ،ا يرى معه البعض( ذكرًا ملصر وفتروس، مم15َّ، 1:44( وسفر إرميا )14:30، 14:29من سفر حزقيال )
 ليا.  فلى، وفتروس إىل مصر الُعمصر السُّ

 114، ص م2012الدُّكتور وسيم السيسي، مصر علَّم  العامل، القاهرة،  -2
إله العامل اآلخر وقاضري األمروات،   “ أوزوريس”، النِّيلإله “ ايبح”، الصُّناعإله  “بتا ”ها دماء آهلة كثرية، من أمهِّالُق للمصريِّنيكان  -3

 دها.فهو أعظم اآلهلة وسيِّأي إله الشَّمس،  “رع”الذي يكتبونه يف العربيَّة “ ار” ا اإلله. أمَّإله اهلواء “آمون”واإلله 
4- O.H.E. Burmester, The Egyptian or Coptic Church, A Detailed Description of her Liturgical Services and the Rites and 

Ceremonies Observed in the Administration of her Sarcaments, Publications de la société d’archéologie Copte. Textes et documents, 

X, Le Caire, 1967, p. 1.    

لتا س اأُلسرة األوىل هبا، وأنه أنشأ عاصمة جديدة عند ملتقى الدِّها، ومؤسِّمينا هو أوَّل ملك ملصر كلِّ تتَّفق مصادر التَّاريخ القدمية على أنَّ -5
أي اجلدار األبيض، أو القلعة البيضاء، وهي اليت ُعرف  فيما بعد باسم منف. ولكن مل ُيعثر على آثار حتمل امسره   “حج -أنب ”عيد أمساها بالصَّ

هرية باملتحف ها لوحته الشَّمينا هو نفس امللك املعروف باسم نعرمر، والذي وجدت له بعض اآلثار، ومن أمهِّ حىت اآلن. ولذلك يعتقد البعض أنَّ
 على وجهيها انتصاره على الشَّمال، وتوحيده لشطري الوادي حت  حكمه. وله قرب يف أبيدوس. املصري، واليت ُسجل

 809، ص م2000ُدكتور مسري أديب، موسوعة احلضارة املصريَّة القدمية، القاهرة، الطَّبعة األوىل، 

 قسم الدِّراسات القبطيَّة
 ُكليَّة اآلداب جبامعة دمنهور

 املؤمتر العلمي للدِّراسات القبطيَّة
  م2019يونيو سنة  12األربعاء 
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 وأنَّ، “سرأتبراع حرو  ”أطلقوا علي أنفسهم اسم  النَّاسحدث على أيدي فئة من  ،قيام الوحدة مصر قبل عصر مينا، وأنَّ
ل عصور ان منذ أوَّكَّمصر كان  مأهولة بالسُّ أنَّو ة(.)هليوبوليس القدمية مكان عني مشس احلاليَّ“ أون”العاصمة كان  آنئذ 

على شاطئ النِّيرل يف العصرر    النَّاس ة. كما استقرَّة البدائيَّل فيها بأدواته احلجريَّممثَّ (6)احلجري القدميالعصر  وأنَّ ،التَّاريخما قبل 
حضرارة مرمردة برين    ”لتا أطلقوا عليها اسم لماء إثبات قيام حضارة يف هذا العصر يف الدِّواستطاع الُع احلجري احلديث.

، (9)يخ، ووادي الشَّر (8)ديرر تاسرا   مثَّعيد( تبدأ بالفيوم، ليا )الصَّ. كما أثبتوا قيام أكثر من حضارة يف مصر الُع(7)“سالمة
م حبضارته، وأتقن الكثري مرن  أن يتقدَّ ،ان هذه الفتراتاملصري إبَّ واستطاع .(11)الثَّانيةنقادة األوىل، ونقادة  مثَّ، (10)والبداري
   .(12)النحاس فقد ُبدء يف استخدامه منذ حضارة البداري أمَّاصناعاته. 

عرفره  ل تقرومي  سرات. فأوَّعيد يف عصر ما قبل اأُلالصَّ مًا ورقيًّا من حضارةلتا كان  أكثر تقدُّحضارة الدِّ واملعتَقد أنَّ
توحيد مصرر يف  وأنَّ . (13)سرة األوىل بنحو ألف سنةأي قبل قيام اأُل ،واألربعني قبل امليالد الثَّالثلتا يف القرن التَّاريخ نشأ يف الدِّ
اهنارت  مثَّم. قدُّقي والتَّة ال بأس هبا من الرُّلتا الذين وصلوا يف ذلك الوق  إىل درجمن عمل أهل الدِّ كان ،ذلك العصر البعيد

رب مرن إسرنا   يف الوجه القبلي بالُق اإحدامهني ها حلكومَتة ثانية وخضع  أقاليُمهذه الوحدة بعد فترة. وانقسم  البالد مرَّ
 لتا. ة يف غرب الدِّاحلاليَّ (14)ة يف الوجه البحري عند تل الفراعنياآلن، والثانيَّ

م البشر. لرذلك مل يكرن   يرون يف ملكهم إهلًا حيُك املصريُّونبتأريخ لفراعنتها، فكان  القدميةملصر  التَّاريخولقد ارتبط 
، فتناءى بنفسه عن أن يكون (15)دهموسيِّ اأعظم اآلهلة طرًّ“ رع”مس رعي إلله الشَّعي الفرعون أنه االبن الشَّبًا أن يدَّمستغَر

ع ة اليت تتجمَّر قطة املركزيَّ، وهو النُّالدَّولة، وبصفته إهلًا فهو (17)بني اآلهلة ، وإنساٌنالنَّاس. فامللك إلٌه بني (16)واحدًا من البشر
ورئريس الكهنرة    الشَّعب ل لكلِّ. وهو ممثِّ(18)كم يف البالد. وكلمته هي القانوناخليوط اليت هتيمن على شؤون احُل فيها كلُّ

                                                                            
 يف مصر إىل أربعة أقسام: التَّاريخم حضارات عصر ما قبل ُتقسَّ -6
 قبل امليالد. 10.000حضارات العصر احلجري القدمي، وينتهي حوايل سنة  - 
  قبل امليالد. 8.000 -10.000 ترجع إىل ما بني سنة ط،حضارات العصر احلجري املتوسِّ - 
 قبل امليالد. 5500 -6.000 ترجع إىل ما بني سنة حضارات العصر احلجري احلديث، - 
 قبل امليالد. 4500 رجع إىل سنة ت سرات،حضارات عصر ما قبل اأُل - 
 38 ص ،شاد القومي، القاهرة، بدون تاريخقافة واإلروزارة الثَّ اجمللَّد األوَّل، ة، العصر الفرعوين،خبة من العلماء، تاريخ احلضارة املصريَُّن
كرانوا يردفنون موتراهم     ،مرمدة بين سالمة ُسكَّان حراء مشال غريب القاهرة. ومن العجيب أنَّتقع عند حافة الصَّ “مرمدة بين سالمة” -7

الذي كان ُيدفن وهو يف وضع القرفصاء علرى جانبره    ،. على عكس طريقة دفن إنسان العصر احلجري احلديثالشَّرقجهة حنو ووجوههم متَّ
 ورأسه حنو اجلنوب، ووجهه حنو الغرب. ،األيسر
 وأمخيم.قرية صغرية على الشاطئ الشَّرقي للنيل، بني أسيوط  -8
 قرية تقع شرقي مغاغة. -9
 مركز البداري مبحافظة أسيوط. -10
 حضارة عصر ما قبل األسرات ُتعرف باسم حضارة نقادة. ويقسَّموهنا عادة إىل حضارة نقادة األوىل، وحضارة نقادة الثَّانية. -11

  60مرجع سابق، ص  اجمللَّد األوَّل، انظر: خنبة من الُعلماء،
 مصر. :، حت  كلمةم1966رة، القاهرة، ة امليسَّربال، املوسوعة العربيَّشفيق ُغ حممدالدُّكتور  -12
 70 مرجع سابق، ص اجمللَّد األوَّل، خنبة من الُعلماء، -13
 تقع تل الفراعني إىل الشَّمال الشَّرقي من مدينة دسوق. -14
ر باإلله احلقيقي وابنه يسوع املسريح  لتبشِّ املسيحيَّةاملصري القدمي حىت جاءت  التَّاريخطوال  املصريَّةأهم اآلهلة  “رع” الشَّمسإله  ظلَّ -15
 ما فيها. واألرض وكلَّ السَّماء، الذي به خلق “مشس الرب”

عدن ئي سرا الالَّاآلهلات هن  وأنَّ“ رع”امللوك يولدون أبناء لإلله  كيف أنَّ “Westcar Papyrus -ة وستكار برديَّ”ى حتكي بردية ُتسمَّ -16
نفسره.   آمرون ها محل  من اإلله أمَّ أنَّ، على رت امللكة حتشبسوت على جدران معبدها البحري باألقصروِّيجان. وُصيف والدهتم وهيأن هلم التِّ

   ن.كم شخص معيَّبقبول ُح الشَّعبوسيلة من وسائل إقناع  الدِّينفكان 
  36م، ص 1997، الثَّقافة، دار السَّادس، اجلزء الكتابيَّةدائرة املعارف دكتور القس صموئيل حبيب وآخرون،  -17

 هو إله بني اآلهلة. وامللك أيضًا 
 36ص  ،1966، ترمجة سعد زهران، جمموعة األلف كتاب، القاهرة، الفرعونيَّة، مصر  Jean Yoyotteجون يويوت  انظر:
 111، 110ص  مرجع سابق، اجمللَّد األوَّل، ،الُعلماءمن  خنبة -18
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 عنه يف خدمة اآلهلرة. وكرلُّ   فهو نائٌب ،ا رئيس الكهنة يف أي معبداآلهلة، أمَّ اهن األكرب لكلِّاألوحد أمام اآلهلة، فهو الك
فني يقومون على تنفيذ أوامرر امللرك،   من املوظَّ ُكربىاحلكومة هي جمموعة  م يف مجيع املعابد باسم امللك. وكلُّقدَّالقرابني ُت

لك. فالعدل اإلهلي ضاة حيكمون طبقًا إلرادة امَللك، والُقاجم هي ِمْلك للَماألرض واملن ويعملون بوحي من امللك اإلله. وكلُّ
انع حلياة لك هو الصَّ، فامَل“حييا امللك -مات امللك ”جيد هتاف فُي الشَّعب أمَّا. (19)لكواحلق اإلهلي ال يستطيع تفسريه إالَّ امَل

 شعبه، والذي ال غىن عنه لبقائها.
ورة   الصُّر عوب، حىت ظلَّل يف حياة الشُّبني امللك وشعبه بطول األزمان، وهي مرياث تأصَّهذه هي العالقة اليت قام  

 عوب.ارخيي للشُّر التَّطوُّة التَّطبقًا الختالف احلضارات وحتميَّ ،على ما هي عليه وإن تباين  تفصيالهتا بني احلني واحلني
اإلنسان  اإلنسان جسد ورو  )كا(، وأنَّ أنَّ املصريُّون، أدرك (20)راماتناة األه، ومن قبل ُباملصري القدميومنذ بداية التَّاريخ 

نة، مع بعض ية حمصَّحنيط، ووضعه يف مقربة قوَّفإذا استطاعوا حفظ اجلسد بطريق التَّ .)الكا( عن اجلسد الرُّو تنفصل  ،حني ميوت
 مررَّة فيعود اإلنسران إىل احليراة    ،أن يعود )الكا( إىل اجلسد ،، فمن املمكن يف مرحلة تاليةالثَّانيةعاويذ لتحمي املي  يف رحلته التَّ

 العظيمة. الدِّينيَّةمظاهر حضارهتم  نبت  كلُّ ،دماءالُق املصريِّنيخ  يف وجدان . ومن هذه العقيدة اليت ترسَُّأخرى

 القدميةعلى حضارة مصر  موجزة إطاللة
فال عجب أن كان  مقرابر   .هلو أمر ُيضرب به املثل ،نيويكن الدُّني باملسكن األبدي عن املسزيادة اهتمام املصريِّ إنَّ

ات طويلة، وصحون فرت مقابر الفراعنة حت  األرض يف ممرَُّح ،طيبة تضاهي املعابد املعاصرة مجااًل وفخامة. ويف وادي امللوك
ر وتشر  ة فصول عديدة من آداهبم تصوِّامللوك؛ فثمَّ ة ختصُّجنائزيَّجملموعات هي رسوم  ،وأهباء وآبار، وُنقش  مبناظر غريبة

 .(21)عرب العامل اآلخر الذي ميوج بكائنات عجيبة الشَّمسحالت اليت سيقوم هبا امللك على مركب األساليب املختلفة للرَّ
حنريط  التَّ ةب لديه، فكان  عمليَّر م الطِّلتقدُّ يًّادافعًا قو اأُلخرى،واحلياة  اعة املصري القدمي بالعامل اآلخرولقد كان  قن

من وظائف األعضاء فيره. وكران    ة، وكثرٍياخليَّنات اجلسم الدَّمكوِّ جمااًل واسعًا لدراسة كلِّ ،من الفساد املتوىفة حلفظ جثَّ
 ،القلب هو أهم أعضاء اجلسرم  ا كان املصري القدمي يعتقد أنَّظام. وملَّقة والنِّوصار أسلوهبا يف غاية الدِّ ،كبري للجراحة شأٌن

. (22)الُكرربى صاًل بأوعيته ه متَّفتركوه حملَّ ،حنيطة التَّطون إىل فصل القلب أثناء عمليَّمركز االنفعال، لذلك مل يعمد احملنِّوأنه 
الذين زاولروا   إنَّ’ :م(.ق 424-484)ت و. ويقول هريودالفرعونيَّةة يف مصر ات اجلراحيَّكور من أقدم العمليَّوكان ختان الذُّ
. وبرغم ‘نيفقد عرفوه عن املصريِّ ،عوبا غريهم من الشُّواألحباش ... أمَّ ونواآلشوريُّون هم املصريُّ الُعصور،اخلتان من أقدم 

 .(23)ة عند املسلمنينَّكما صارت كذلك فيما بعد عند اليهود، أو ُس الشَّعبكور فرضًا على ة ختان الذُّمل تكن عمليَّ ،ذلك
ة، معة يف كفاءهتم الطبيَّر عون بأعلى ُسني يتمتَّاملصريِّ إنَّ”: (م1888-1968) Warren R. Dawson ويقول وارن داوسن 
جريدات، ويقينًا أهنم ة، والتَّظريَّة والعلوم النَّمقدرة يف الفلسفة احلقَّ وهم أيضًا ذوولكنَّ ‘األمثال’ل يف ني تتمثَّحكمة املصريِّ وإنَّ
مبا  ،ب ُوضع  يف مصر منذ أكثر من مخسني قرنًاالطِّس علوم ُسُأ ة ... إنَّميَّالعل اإلجنازاتة يف مقدرة فذَّهلم موهوبون،  أناٌس

                                                                            
 111، 110نفس املرجع، ص  -19
سنة طبقًا للمتحف الربيطاين، ويف احلقيقة قبل إبراهيم بثالثة آالف سنة طبقًا ملانيتون، وهو ما تأكَّرد   1100  ُبني  األهرام قبل إبراهيم ب -20

سرنة   14وأخضعها للفحرص برالكربون   أخريًا بدراسة عامل املصريَّات الفرنسي أندريه بوشان حني أخذ عيِّنات من مومياوات اأُلسرة الثَّانية 
 م، فكان  أقدم ممَّا يقوله املتحف الربيطاين بألف وأربعمائة سنة.1973

 .م2017نوفمرب سنة  24انظر: مقال للدُّكتور وسيم السِّيسي جبريدة املصري الَيوم بتاريخ 
 فمن مثَّ، ال عالقة لليهود حبضارة مصر القدمية بأيِّ وجه من الوجوه. 

 151ص مرجع سابق،  ، Jean Yoyotteيويوت جان  -21
 111ص  ،م1994ة العامة للكتاب، القاهرة، ين، اهليئة املصريَّيف العصر الفرعو املصريَّةيدلة ب والصَّال، تاريخ الطِّمسري حييي اجلمَُّدكتور  -22
 132نفس املرجع، ص  -23
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 .(24)“كال يدع جمااًل للشَّ
نيا ليس  من ابتداعهم، علوم اإلغريق اليت عرفتها الدُّ د خافيًا أنَّمل يُع: ”Robert W. Sloley . و. سلويلوبرتويقول ر

ني يف مواقرع  أتوا إىل مصر. وعلى هذه األرض رأوا املصريِّ ،حلة يف سبيلهاوالرِّولكن أولئك الذين كان هبم ظمأ إىل املعرفة 
اليت قاموا بنشرها أخذًا عنرهم.  والعلوم ات ياضيَّوجدوا القواعد األوىل يف الرِّ ،العمل وراعهم ما رأوا. هنا على هذه األرض

 .(25)“راث مصر إىل باقي العاملفمن خالل اإلغريق وصل ُت
بيردانيوس   فرات ب اإلغريقي، ويظهر ذلرك واضرحًا مرن مؤلَّ   ب املصري القدمي بدرجة كبرية على الطِّالطِّر لقد أثَّ

 الكربري  ، وبلريين مClaudius Galenus (130-200) جالينوسكلوديوس ، و(م40-90) Pedanius Dioscorides ديوسقوريدس
Pliny the Elder (23-79)عنردما   -املصريَّة مباشررة   (26)اتحيث نقلوا من الربديَّومان، ، وغريهم من أطباء اإلغريق والرُّم

ن  هذه العلوم بواسطة اإلغريق إىل أطباء القرون الوسطى بأوروبا حيث العلوم املصريَّة إىل بالدهم، وقد ُلقِّ كلَّ -وفدوا إليها 
 .(27)للميالدامن عشر عشر والثَّ السَّابعب حىت القرن كان  من أهم علوم الطِّ

من أهم  عدُّة املصريَّة اليت ُتواجلراحيَّ ةالطبيَّات ة املصريَّة جنده واضحًا يف الربديَّدماء للعلوم الطبيَّباس اإلغريق الُقودليل اقت
ات جنرد  . ويف هرذه الربديَّر  م.ق 3200هلا ظهورًا، حيث يرجع زمن كتابتها إىل ما قبل سرنة  ة وأوَّة العامليَّساتري الطبيَّالدَّ

 (28)مسيرث  إدوين برديَّةوهو ما جنده واضحًا يف  ب املصري القدمي،ة يف الطِّل مرَّة اليت مسع هبا العامل ألوَّاالصطالحات الطبيَّ
Edwin Smith َّة.فات اإلغريق الطبيَّسنة قبل ورودها يف مؤلَّ 2000ب من ة مبسافة زمنية تقُراجلراحي 

عرفنا أمسراء   ةاجلراحيَّ Edwin Smithمسيث  دوينإة برديَّعلى وبعد العثور  .(29)دماءني الُقشريح لدي املصريِّم علم التَّقدَّوَت
ر ُزُجر  كلِّ القدمية إىل كري ، ومنها إىل املصريَّةة يدليَّبية والصَّوانتقل  احلضارة الطِّ. وعالجها ةراعنبعض األمراض عند الفَّ

تبلور إىل نتاج وتراث حضاري  ،ةواإلغريقيَّ الفرعونيَّةني ن خليط من احلضارَتوأضافوا إليها. وتكوَّ اليونان حيث زادوا عليها
 .(30)وإىل ما بعد دخول اإلسالم يف مصر لقرون طويلة الرُّوماينمحل مشعله األقباط طوال العصر 

ة هلم يف نوا مستعمرة كبريوكوَّالسَّابع قبل امليالد، اليونان إىل مصر يف أفواج كثرية خالل القرن  ُسكَّانمن  م كثرٌيلقد َقَد
س يف خمتلرف املعاهرد   درَّاليت كان  ُتر  املصريَّةم الكثري منهم كافة العلوم ، وتبع ذلك تعلُّ“نقراطيس”أمسوها  ،لتامشال الدِّ

                                                                            
 41 ص ،م1989بعة اخلامسة، القاهرة، للكتاب، الطَّ العامةة ة مصر، اهليئة املصريَّ، شخصيَّدانعمات أمحد فؤكتورة د -24

، مل ترد هكذا يف “ولكنَّهم ذوو مقدرة يف الفلسفة احلقة والعلوم النظرية والتجريدات”العبارة اليت ذَكَرهتا الدُّكتورة نعمات أمحد فؤاد وهي: 
، وهرو مرا   “غري قادرين على الفلسفة احلقَّة والتفكري اجملرد ... إخل!!وبالرَّغم من أهنم ”النَّص األصلي الذي ذكره وارن داوسن، حيث يقول: 

 أتعجَّب له كثريًا، إذ أنَّ دراسة حضارة مصر القدمية تقول بغري ذلك.
   Warren R. Dawson, Medicine, in The Legacy of Egypt, Oxford, 1957, p. 179. 
25- Robert W. Sloley, Science, in The Legacy of Egypt, Oxford, 1957, p. 178. 

 41 ص مرجع سابق،، دانعمات أمحد فؤكتورة دانظر: 
 ، بسبب أنَّ“اخلاصة بامللك”أي  pa `pouro وهي كلمة مأخوذة من القبطيَّة Papyrus الغربيَّة باسم اللُّغاتُتعرف الربديَّات يف كافة  -26
 تصنيع الربديَّات.م وحدهم الذين كان هلم حق ُه املصريِّني القدماءملوك 
 114يف العصر الفرعوين، مرجع سابق، ص  املصريَّةيدلة ب والصَّال، تاريخ الطِّمسري حييي اجلمَُّدكتور  -27
، من تاجر ُيردعى مصرطفى أغرا    م1862بشراء هذه الربديَّة سنة  وقد قام (م1906-1822)إدوين مسيث هو عامل مصريَّات أمريكي  -28

بواسرطة   م1930سنة ُونشرت  وُترمج  حمتوياهتاباألقصر، وظل  الربديَّة يف حوزته حىت وفاته. وانتقل  الربديَّة إىل اجلمعيَّة التَّارخييَّة بنيويورك. 
أكادميية نيويورك للطِّب. ويعود تاريخ وهي موجودة الَيوم يف  .(م1865-1935) James Henry Breasted برستد جيمس هنري العامل األمريكي

ق.م، وقد يكون كاتبها هرو الطَّبيرب    2500-3000ق.م، ويعتقد أهنا نسخة من خمطوط أقدم يعود إىل سنة  1600الربديَّة إىل حوايل سنة 
 املصري القدمي إحموِتب، وبذلك تكون أوَّل وثيقة طبية عرفتها البشريَّة.

James Henry Breasted, The Edwin Smith Surgical Papyrus, volume I, Chicago, 1930. 

   115، 114 ص ،م1997ة العامة للكتاب، القاهرة، الروماين، اهليئة املصريَّ -يدلة املصريَّة يف العصر اليوناين ب والصَّال، تاريخ الطِّمسري حييي اجلمَُّدكتور    -29
 ، وبداخلها جمموعة مشارط ومباضع.السَّادسة اأُلسرةارة لكبري جراحي مصر القدمية من م اكُتشف  مقربة يف منطقة سق2002َّيف أوائل سنة 

 115ص  وماين، مرجع سابق،الرُّ -يدلة املصريَّة يف العصر اليوناين ب والصَّال، تاريخ الطِّمسري حييي اجلمَُّدكتور  -30
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ن أون )هليوبوليس(، ومنف وسايس وأبيدوس وطيبة وغريهرا. وبعرد   ُدوأشهرها ُمالكبرية ليا وامللحقة باملعابد ة الُععليميَّالتَّ
ة ة والطبيَّفات العلميَّخ من كافة املؤلََّسومعهم ُن ،ةهنم األصليَُّدعادوا إىل ُم ،الب اإلغريق على تعليمهم العايلالطُّحصول هؤالء 

 .(31)نيحيث نشروها هناك بدون اإلشارة إىل أصحاهبا األصليِّ ،املصريَّة
من العالجات واملستحضرات العالجيَّة  كثريًاإنَّ ” :“نعيب املقاَرب الشَّالطِّ”يف كتابه  Netolitzky “نيتولتسكي”ويقول 

هذه الوصفات الزال مسرتعماًل يف   الكثري من ، حتمل الطَّابع املصري القدمي. كما أنَّىوفة يف أوروبا منذ القرون الُوسطاملعر
 .(32)“مصر ويف كثري من بلدان الشَّرق

نا أن نذكر من معامل حسُب: ”(م1885-1981) William James Durant ديوران  املؤرِّخ األمريكي وليام جيمس ويقول
جراج،  ن هي اليت اخترع  الزُّة. وأهنا يف أغلب الظَّناعة، واهلندسة العمليَّعدين، والصِّراعة، والتَّحضارهتا )مصر( هنوضها بالزِّ

أحوال اجملتمع وشؤون احلياة. ، واألثاث، واملساكن، وأصلح  ليِّنع املالبس، واحُلان، وأهنا هي اليت أحسن  ُصونسيج الكتَّ
عرداد،  نظام الربيد والتِّأنشأ  ل منواألمن يف البالد، وأهنم أوَّ السَّالممة نشرت لواء ل من أقاموا حكومة منظَّأوَّ املصريِّني وإنَّ
 .ل اإلدارةفني ورجاعليم الفين إلعداد املوظَّل من أدخلوا نظام التَّانوي، بل إهنم أوَّعليم االبتدائي والثَّوالتَّ

ل من وضع دستورًا واضرحًا  ون على ما نعرف أوَّب. واملصريُّم الذين ارتقوا بالكتابة، وهنضوا باآلداب والعلوم والطِّوُه
ل من دعرا إىل  ة، وباالقتصار على زوجة واحدة، وأوَّل من نادى بالعدالة االجتماعيَّمري العام. وهم أوَّمري الفردي، والضَّللضَّ
 من إىل درجة الصُّغرىح ، وارتقى بالفنون ل من هنض بفن العمارة والنَّب يف الفلسفة، وأوََّتل من َك، وأوَّالدِّينوحيد يف التَّ

 .(33)“ما باراهم فيها من جاء بعدهمأحد من قبلهم، وقلَّ - فيما نعرف -مل يصل إليها  ،ةوالقوَّاإلتقان 
بقوهلا عرن   (35). وتضيف الدُّكتور مسرية حبر(34)“قدمٌي القبطيَّة جمٌدالكنيسة ”طه حسني: ُدكتور يقول عميد األدب العريب و

مرن أراد أن   ى أنَّهي يف تراثها العريق قد ورث  احلضارة املصريَّة يف كافة مناحيها يف اللُّغة واألدب والفن، حتَّ”الكنيسة القبطيَّة: 
راثها وما محلته يف أحضراهنا عررب   عند الكنيسة القبطيَّة، ويتأمَّل ُتف ل ما يتوقَّف أوَّيعرف عن مصر القدمية، ال مندوحة له أن يتوقَّ

 .(36)“ليدالتَّاريخ، وما وعته وحافظ  عليه من ذخائر املاضي التَّ
م عن موضوعنا لكي أتكلَّ حيث أضيف إليها ما وجدته الزمًا، مباشرة،وردت يف الفقرة السَّابقة  أتتبَّع البنود اليت وسوف

 :البنود التَّاليةوذلك يف مصر القدمية،  حلضارةأضواء على العصر القبطي كامتداد الرَّئيسي، وهو: 
 .ر اللُّغة املصريَّة القدميةاللُّغة القبطيَّة يف مصر املسيحيَّة هي مرحلة من مراحل تطوُّ (1)
 األدب يف العصر القبطي كامتداد لألدب يف مصر القدمية. (2)

 مدرسة اإلسكندريَّة الالَّهوتيَّة.  -
  هبانات يف كلِّ العامل.الرَّهبنة القبطيَّة مهدُّ الرَّ -

 .ناعات بأنواعها يف العصر القبطي كامتداد حلضارة مصر القدميةالفنون والصِّ (3)
                                                                            

 125نفس املرجع، ص  -31
، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، املؤسسة املصرية الثَّاينوماين والعصر اإلسالمي، اجمللد العصر اليوناين والرُّ بة من العلماء، تاريخ احلضارة املصرية،خن -32

 246العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ، ص 
  186-185، ص م1971وَّل، ترمجة حممَّد بدران، القاهرة، وليام ديوران ، قصَّة احلضارة، الشَّرق األدىن، اجلزء الثَّاين من اجمللَّد األ -33

 60يف العصر الفرعوين، مرجع سابق، ص  املصريَّةيدلة ب والصَّال، تاريخ الطِّمسري حييي اجلمَّانظر أيضًا: ُدكتور 
 .م1938الدُّكتور طه حسني، مستقبل الثَّقافة يف مصر، القاهرة،  -34
، من قسم العلروم السِّياسريَّة، بُكليَّرة    ‘األقباط يف احلياة السِّياسيَّة املصريَّة أثناء الوجود الربيطاين’عن موضوع حاصلة على الدكتوراه  -35

 ‘اتاملدخل لدراسة األقليَّر ’، وم1979سنة  ‘األقباط يف احلياة السِّياسيَّة املصريَّة’االقتصاد والعلوم السِّياسيَّة، جامعة القاهرة. ومن أشهر مؤلفاهتا: 
 . م1982سنة 
 7-6، ص م1979دكتورة مسرية حبر، األقباط يف احلياة السِّياسيَّة املصريَّة، مكتبة األجنلو املصريَّة، القاهرة،  -36


