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 كتب   جدیدة   في   علم   المصریات   -   أكتوبر   2017

من المنشورات هذه وتتنوع المصریة. المنشورات أحدث حول قراءاتنا بتحدیث نقوم شهر              كل
من واسعة مجموعة توضح أن نأمل والتى مراجعتها تم التى الدوریات إلى المتاحة               القراءات
القادمة! القراءات إلى أمامكم الباب تفتح وربما المصریات، علم في مناقشتها تمت التي               المواضیع

  وفیما   یلي   ستة   كتب   من   المقرر   إصدارها   هذا   الشهر:   أكتوبر   (2017).

 

 المناظر   الطبیعیة   الرهبانیة   في   مصر   القدیمة      :   إعادة   إعمار   أثریة

 دارلین   إل.   بروكس   هیدستروم

154.95 التكلفة: - (9781107161818 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم كامبریدج جامعة            مطبعة
 دوالر   كندي

 ملخص   الناشر:

وهذه المصریة. الرهبانیة اآلثار علم مجال في جدیدًا تاریخُا هیدستروم بروكس إل. دارلین               تقدم
المشهد داخل رهباني موقع بتحدید العلماء قام كیف لتتبع اإلنجلیزیة اللغة في األولى الدراسة                هي
عرضًا هیدستروم بروكس تقدم ثم الرهبنة. تصورات على التحدید هذا أثر وكیف              المصري
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األدلة بتحلیل وتقوم المادي. المشهد تصور توجیه إعادة لعرض لمصر الثالثي للمشهد              تاریخیًا
األثریة األدلة إلى التحول قبل الكنسي و التاریخ مبكر، وقت في الرهباني واألدب القدیمة،               الوثائقیة
المشهد بین الصارخة االختالفات بینت وبذلك، المسیحیة. الرهبانیة المستوطنات على            الشاملة
اإلنشاءات خالل من حضریة لتغییرات تعرض الذي الفعلي الرهباني والمشهد المثالي             الرهباني
بروكس تنظر والنسبیة، الطبیعیة، المناظر دراسات في الحرجة النظریات على وبناًء             الرهبانیة.
عن اتفترضًا لتقدم والرهبانیة الرهبانیة غیر المستوطنات من المحلیة المستوطنات إلى             هیدستروم
من جدیدًا تاریخًا تقدم وبالتالي نوعها، من فریدة الرهبانیة المستوطنات تجعل التي السمات هي                ما

 الرهبنة   في   مصر.

 

 العنف   والسلطة   في   مصر   القدیمة:   صورة   وإیدیولوجیة   قبل   المملكة   الجدیدة

 لوریل   بیستوك

- (9781138685055 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم المصریات علم في روتلیدج            دراسات
 التكلفة:   140   دوالر   أمریكي

 ملخص   الناشر:

قبل القدیمة مصر في العنف صور استخدام القدیمة" مصر في والسلطة "العنف كتاب               یتناول
للقوة، تكتیك بمثابة كانت وعرضها الصور هذه تقدیم أن على التأكید من وبدءًا الجدیدة.                المملكة
هذه ونشر تطویر الكاتب یستكشف للعنف، الفعلیة بالممارسة منفصلة، ولكنها تتعلق،             والتي
من متنوعة مجموعة من نسبیًا عنیفة صور استخدام خالل ومن مختلفة. سیاقات عبر               الصور
بالعنف الصور ارتباط كیفیة إلى فقط لیس ننظر أن الكاتب ویدعو األخرى، واألزمات               الثقافات
الذي المعنى وما یعیشون، أین ویضعونها للعنف صور الناس یخلق لماذا أیضًا ولكن               المصري،
مختلفة فترات من المصریة العنف صور عن واالستعالم الفهرسة خالل ومن الصور. هذه               تنقله
المحمولة واألجسام الطبیعیة والمناظر اإللهیة والمعابد الملكیة المقابر مثل – مختلفة             وسیاقات
جوانب بین العالقة في الدقیقة الفروق على الضوء والسلطة العنف یسلط - الخاصة               والمقابر

 األیدیولوجیة   الملكیة   والفن   وجماهیره   في   النصف   األول   من   التاریخ   الفرعوني   المصري.



 

 الكنز   األعظم   للسیر   جون   سوان:   تابوت   سیتي   األول

 جون   هـ.   تایلور

جنیه 9.99 التكلفة: - (9781910258873 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم بریس            بیمبرنیل
 إسترلیني

 ملخص   الناشر:

على اكسشفت التي أهمیة اآلثار أكثر من واحدة سوان جون للسیر األعظم" "الكنز كتاب                یصف
األول". "سیتي للفرعون الكالسیت حجر من المصنوع الجمیل التابوت - مصر في              اإلطالق
قبل من الملوك وادي في األول سیتي مقبرة في 1817 عام في اكتشافه أعید الذي                 والتابوت،
إن لینكولن في سوان جون السیر متحف في اآلن یوجد بلزوني، "جیوفاني المعروف               المستكشف
األول"، "سیتي حیاة على الضوء تایلور" "جون المصریات علم رائد ویسلط لندن. في               فیلدز
جانب من علیه واالستحواذ اكتشافه بإعادة المحیطة والسعادة التابوت، صناعة وراء             والخلفیة
الهیروغلیفیة والنقوش المعقدة الصور كامل بشكل الكتاب محتوى ویوضح سوان. جون             السیر
دوري" "هیلین بقلم مقال أیضًا الكتاب ویتضمن التابوت. من بدقة المنحوتة األسطح تغطي               التي
كتاب نشر وتم األول". "سیتي تابوت وصول الستقبال المتحف في أقیمت التي االحتفاالت               عن
إلى لینضم ،1817 عام في التابوت اكتشاف إلعادة الـ200 الذكرى بمناسبة األعظم"              "الكنز

 معرض   كبیر   في   متحف   السیر   جون   سوان   تم   افتتاحه   في   أكتوبر   2017.



 

 الجیزة   واألهرامات:   التاریخ   النهائي

 مارك   لینر   وزاهي   حواس

دوالر 75 التكلفة: - (9780226425696 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم شیكاغو جامعة             مطبعة
 أمریكي

 ملخص   الناشر:

إعجاب على واستحوذت سنة، آالف أربعة من ألكثر تصمد أن الجیزة أهرامات              استطاعت
على األهرامات إلى ننظر ما وغالبًا العالم. أنحاء جمیع في العصور مر على المتعاقبة                األجیال
طبقات وحتى الطبیعیة، والمناظر الهیروغلیفیة، والكتابة الحجارة، ولكن باألسرار، محاطة            أنها
التاریخ واألهرامات: "الجیزة كتاب وفي القصص. من الكثیر تحمل حولهم من والحطام              الرمال
رؤى - حواس وزاهي لینر مارك - العالم في المصریات علماء أبرز من اثنان یقدم                 النهائي"،
الهرم ویعتبر الموقع. في والدراسة الحفر من عقود أربعة من أكثر أساس على نوعها من                 فریدة
ولكن قائمًا، یزال ال الذي العالم في القدیمة السبع الدنیا عجائب من الوحید هو "خوفو"                 األكبر
خوفو - األهرامات نتصور أننا من الرغم وعلى الجیزة. منطقة في بكثیر ذلك من أكثر                 هناك
وغامضة، معزولة بصورة الصحراء، في یتصاعدوا أنهم على الهول وأبو - ومنقرع              وخفرع
والمرافئ. البلدات وحتى الواسعة، والمدافن الملكیة والمقابر بالمعابد محاطین الواقع في             كانوا
تاریخ مع جنب إلى جنبًا بالتفصیل الماضیة الحیاة له مثیل ال الذي الوصف هذا                ویوضح
الجیزة وقصة األهرامات، بناء تم وكیف لألهرامات، واالجتماعیة الدینیة والوظیفة            االستكشاف،
الصور ذلك في بما - التوضیحیة الرسوم من المئات وتساعد القدیمة. الدولة عصر وبعد                قبل
فیها التحكم یتم التي الكامیرات من والصور والترامیم الخطط عن فضًال والحفریات، لآلثار               الحیة

 عن   بعد   ومسح   اللیزر   -   على   جلب   هذه   اآلثار   مجدداً   إلى   الحیاة.



 

 آثار   من   مصر   القدیمة

 باربرا   مندوزا

دوالر 100 التكلفة: - (9781440844003 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم كلیو سي بي              إیه
  أمریكي.

 ملخص   الناشر:

روتین فحص من ُتستمد أن یمكن القدیمة الحضارات عن القیمة المعرفة أن المؤرخون               وجد
مصر من الفنیة واألعمال الیومیة األشیاء من مجموعة الرائعة الدراسة هذه وتقدم الیومیة.               الحیاة
مع الكتاب ویبدأ المصریین. للقدماء والثقافیة االجتماعیة الحیاة على الضوء وتسلط             القدیمة،
الحیاة، جوانب مختلف معالجة إلى تدریجیًا وینتقل المعروف القدیم المصري الجمال إلى              اإلشارة
حسب وبتنظیمه الموت. بعد والحیاة واالنتقال واالتصال، والعمل، المنزل، ذلك في             بما
المنزلیة األدوات والمالبس؛ والزینة، الجمال التالیة: األقسام على العمل یحتوي            الموضوعات،
الموت والكتابة؛ األمیة محو واألسلحة؛ األدوات والشراب؛ الطعام واأللعاب؛ واألثاث            الكتاب
إلى ویعود متساویة أهمیة عنصر كل ویحمل والسحر. والطقوس الدین الجنائزیة؛             والمعدات
المیالد قبل 5000) القدیمة مصر في الیوناني-الروماني العصر فترة إلى األسرات قبل              العصر
طریق عن األثریة والقطع العناصر تقییم إرشادات بالكتاب خاص قسم یوفر كما م). 300                إلى
للمساعدة صنعت؟ وأین ومتى منها؟ الغرض هو وما استخدمها؟ ومن صنعها؟ من أسئلة:               طرح

 في   تقییم   السیاق   التاریخي   لهذه   األشیاء.



 

 المفقود،   والمكتشف،   والمجمع:   مجموعة   ورق   البردي   جامعة   میشیغان

 آرثر   فیرهوغت

دوالر 39.95 التكلفة: - (9780472123162 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم میشیغان            جامعة
  أمریكي.

 ملخص   الناشر:

القدیمة البردیات من مجموعة إلى للوصول مدخًال والمجمع" والمكتشف، "المفقود، كتاب             یوفر
في نوعها من موارد وأعمق أوسع وهي میشیغان، والیة بجامعة الخاصة الصلة ذات               والمواد
قبل من العشرین القرن من المبكر الجزء في المجموعة هذه تأسیس وتم الغربي. الكرة                نصف
إنشاء هي األصلیة نیته وكانت كیلسي". جورج "فرانسیس میشیغان بجامعة الكالسیكیات             أستاذ
العالم عن المزید الطالب تعلیم في مفیدة تكون أن شأنها من التي األثریة القطع من                 مجموعة
آرثر ویقدم ترتیبها. ُیصعب القدیمة السیاحیة المعالم إلى الرحالت كانت وقت في مباشرة               القدیم
في وثاقبة واضحة معلومات البردي، ورق جمع مجال في الباحثین أشهر من واحد               فیرهوت،
تفاصیل یشرح الذي الكتاب وهذا سواء. حد على والباحثین القراء إلشراك وشیق جذاب               أسلوب
التي القدیمة والنصوص المجموعة هذه تحتویه الذي ما عن معلومات یقدم األثریة،              المجموعة
ویوضح هذا. یومنا إلى بجمعها كیلسي" "فرانسیس قام أن منذ تطورت وكیف علیها               تحتوي
في البردي ورق یساهم وكیف بعملهم، القیام البردیات لدارسین یمكن كیف كتابه في               فیرهوغت
القدیمة النصوص ترجمات وتقدم القدیم. والروماني الیوناني العالم من مختلفة لجوانب             فهمنا

  فرصة   مثیرة   للقراء   للتعرف   على   الوثائق   األصلیة   التي   تعود   للعدید   من   القرون.

 

The Nile Scribes are thankful for the translation assistance by our official 

Cairo-based translator, Mahmoud Saleh.  


