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 كتب   جدیدة   في   علم   المصریات   -   نوفمبر   2017

لكم ننقل أن هو وهدفنا المصریات. علم في المنشورات أحدث حول جدید هو ما بكل قراءنا تحدیث إلى شهر كل                      نسعى

قبل. من تعرفوها لم ربما أمور على أعینكم تفتح ربما والتي المصریات علم في حدیثُا نوقشت التي المواضیع من قدر                      أكبر

 وفیما   یلي   ستة   كتب   من   المقرر   إصدارها   هذا   الشهر   (نوفمبر،   2017).

 

 الوقت   في   مصر   القدیمة:   الجانب   الروحاني   والفني   والهویة

 حرره   جوناثان   بن   دوف   ولوتز   دویرینج

 مطبعة   جامعة   كامبریدج   (الرقم   الدولي   الموحد   للكتاب:   9781107108967)   -   التكلفة:   114.95   دوالر   كندي

 ملخص   الناشر:

منظورات خالل من وتفكیكه وإدراكه، به، االتصال حاولوا الذین البشر من لكثیر ولع مصدر الوقت عنصر كان                   لطالما

التفاعل. هذا من المزید فهم في یرغبون الذین والقراء العلماء من متزاید مجتمع احتیاجات على الكتاب هذا ویجیب                    مختلفة.

في الوقت بناء جوانب مختلف حول سنًا واألصغر الكبار الخبراء قبل من المبتكرة الدراسات من سلسلة الكتاب                   ویقدم

صفحاته في الكتاب ویغطي األولى. للمرة تنشر بصریة مواد على الكتاب هذا مقاالت بعض وتحتوي القدیمة.                  العصور
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والمسیحیة القدیمة، والیهودیة المصریات، وعلم اآلشوریین، تاریخ علم عن ونبذة القدیم، والتاریخ الكالسیكیات من                أجزاء

 في   وقت   مبكر،   مع   تطرقه   للطقوس   والمهرجانات   وعلم   الفلك   والتقویمات   والطب   والفن   والسرد.

 

  األراضي   والضرائب   في   مصر   البطلمیة.   طبعة   وترجمة   وتعلیق   لمسح   أراضي   إدفو

 حرره   ثورولف   كریستنسن،   ودوروثي   جیه.   طومسون،   وكاتلین   فاندورب

 مطبعة   جامعة   كامبریدج   (الرقم   الدولي   الموحد   للكتاب:   9781107159105)   -   التكلفة:   114.95   دوالر   كندي

 ملخص   الناشر:

باللغة البردي ورق على مكتوب نوعه من فرید أراضي لمسح كامل وتعلیق طویلة لمقدمة األولى النسخة الكتاب هذا                    یقدم

كوبنهاجن. مدینة في اآلن به ُویتحفظ (إدفو) باسم المعروفة (الصعید) مصر جنوب في المنطقة تلك من مستمد                   الیونانیة

والضرائب األراضي حیازة من كل عن جدیدة صورة ویقدم المیالد، قبل الثاني القرن أواخر إلى المسح هذا                   ویعود

سیاقها في الجدیدة األدلة هذه المقدمة وتضع علیه. كانت ما عن كثیرًا الیوم تختلف التي المنطقة هذه في                    المفروضة

والمعابد الدولة رجال كبار مع البطلمیة الملكیة اإلدارة عالقات طبیعة عن تكشفه لما خاص اهتمام تولیة مع                   المعاصر،

صعید عن معرفتهم یوسع الذي النص هذا تجاهل مصر في الهلنستیة الحضارة طالب على ینبغي وال والجیش.                   المصریة

مصر في األراضي لحیازة السائدة الصورة على التعدیالت بعض على ینطوي أنه كما البطالمة. الملوك عهد في                   مصر

 الهلنستیة.

 



 تسجیل   حیاة   القریة:   كاتب   قبطي   في   مصر   اإلسالمیة   المبكرة

 جنیفر   أ.   كرومویل

  مطبعة   جامعة   میشیغان   (الرقم   الدولي   الموحد   للكتاب:   9780472123117)   -   التكلفة:   90   دوالر   أمریكي

 ملخص   الناشر:

واحد، كاتب بواسطة م 756-724 بین ُكتبت القبطیة النصوص من 140 من ألكثر وثیقة دراسة القریة" حیاة "تسجیل                    یقدم

والمخاوف الضرائب على أساسًا تركز التي النصوص، وهذه طیبة. غرب في قریة من المنحدر یوهانس، بن                  أریستوفانیس

مستوى على حدث التي واالقتصادیة االجتماعیة التغیرات حول المعرفة من ثروة على تحتوي بالممتلكات،                المتعلقة

تقدم فإنها ذلك، إلى وباإلضافة مصر. في اإلسالمي الحكم من األولى السنوات خالل البالد مستوى وعلى المحلي                   المجتمع

والمهنیة االجتماعیة واالتصاالت لعمله العملیة الجوانب كل على الضوء وتلقي العالم، هذا في الكاتب لدور رائعة                  صورة

 مع   العمالء   الذي   كتب   لهم   الوثائق   القانونیة.

تعكس للكتابة ومتباینة جدیدة ممارسة للقریة، النصي السجل سیاق في أریستوفانیس، لوثائق البردي التحلیل                ویظهر

من العرب والحكام اإلداریة، للتغییرات أكبر وطني نظام من جزءًا أریستوفانیس كان فقد معاصریه: بین أوسع                  اتجاهات

ألریستوفانیس الذاتیة السیرة فإن ذلك، ومع البالد. داخل المالیة والسیاسات اإلداریة الممارسات على السیطرة تحسین                 أجل

فیها. یعمل كان التي النخبة وشبكات المجتمع، في ودوره بحیاته، خاصة تفاصیل عن تكشف بل فقط، كمسؤول لیس                    تظهره

الثامن، القرن في طیبة ببلدة قریة حیاة من الفرد لتجربة الصغیر التاریخ من كل في جدیدة رؤى الفرید المنظور هذا                      ویوفر

 وانعكاسها   على   االتجاهات   االجتماعیة   واالقتصادیة   والسیاسیة   الكلیة   في   مصر   في   هذا   الوقت.

 

 التجارة   في   الصحراء   القدیمة   وما   بعدها

 حرره   د.   ماتینغلي   وآخرون.

 مطبعة   جامعة   كامبریدج   (الرقم   الدولي   الموحد   للكتاب:   9781107196995)   -   التكلفة:   137.95   دوالر   كندي

 ملخص   الناشر:



في الحدیثة الفترات على یبقى الرئیسي التركیز ولكن الحدیث، العصر كتابات في الصحراء عبر التجارة نوقشت                  لطالما

الصحراء عبر التجارة أصول وكانت الحیاة. قید على الفترة هذه عن الكتابات تلك من الكثیر ومازال الوسطى،                   القرون

على العثور یتم ولم أدلة. وجود لعدم األساس في ذلك ویرجع السنین، مر على شدید نزاع محل اإلسالم قبل ما في                       الكبرى

أو والمنسوجات العبید مثل العضویة أو والعاج، الذهب مثل عالیة قیمة ذات كانت سواء للتجارة األساسیة السلع من                    كثیر

شركائهم وعن "غارامانتس" باسم المعروف اللیبي الشعب عن الجدید البحث فإن ذلك، ومع الملح. مثل االستهالكیة                  السلع

تقییم الخبراء یعید الكتاب هذا وفي كبیر. بشكل نظرنا وجهات مراجعة منا یتطلب الوسطى وأفریقیا السودان في التجارة                    في

أكثر صورة لرسم واستخدامها والزجاج، والمعادن والمنسوجات الخرز ذلك في بما السلع، من مجموعة بشأن                 األدلة

 دینامیكیة،   مما   یدل   على   أن   الصحراء   قبل   اإلسالم   كانت   منطقة   أكثر   ارتباطاً   مما   كان   یعتقد   سابقًا.

 

 سجالت   مدینة   هابو   حول   الحروب   الخارجیة   لرمسیس   الثالث

 دونالد   ب.   ریدفورد

 بریل   (الرقم   الدولي   الموحد   للكتاب:   9789004354173)   -   التكلفة:   122   دوالر   أمریكي

 ملخص   الناشر:

النصیة السجالت على وتعلیقًا جدیدة ترجمة هو الثالث" لرمسیس الخارجیة الحروب حول هابو مدینة "سجالت كتاب                  یعد

والشعوب اللیبیین تتناول التي النقوش على بشدة تعتمد فإنه النحو، هذا وعلى الثالث. لرمسیس العسكري بالنشاط                  الخاصة

األحداث عن فضًال مصر، أعداء لهویة جدید تقییم إلى النقوش تغطیها التي الفترة في الجدیدة األفكار وتفدي                   البحریة.

استكمال هو بل قبل، من إثباته تم ما محض هو الجدید اإلصدار هذا من المقصود ولیس البحر. شعوب بنشاط                     المحیطة

 لألدلة   األثریة.



 

 األختام   في   العالم   القدیم:   دراسات   لحاالت   من   الشرق   األدنى   ومصر   وبحر   إیجة   وجنوب   آسیا

 حررته   سارة   جیه.   سكوت،   وآخرون.

  مطبعة   جامعة   كامبریدج   (الرقم   الدولي   الموحد   للكتاب:   9781107194588)   -   التكلفة:   177.95   دوالر   كندي

 ملخص   الناشر:

في واإلیدیولوجیة واالقتصادیة والسیاسیة االجتماعیة النظم من جوانب وممارساتها األختام حول الدراسات ناقشت               لطالما

الزمني والتسلسل والوثائق، الوصف على الدراسات ركزت السابق، وفي القدیم. العالم أنحاء جمیع في القدیمة                 المجتمعات

واالستخدام، واإلنتاج السیاق على الحدیثة الدراسات ركزت فیما واألسلوب. والشكل، اإلداریة، والوظائف الساللة،               وتاریخ

المنهجیة المنظورات من العدید وباستخدام أنتجوها. الذین والحرفیین األختام استخدام ومواضع الهویة متزاید نحو                وعلى

والطالب للعلماء أساسي مصدر بمثابة الكتاب هذا یكون وسوف األختام. حول حدیثة أبحاثًا الكتاب هذا یقدم                  والنظریة،

آسیا وجنوب ومصر القدیم األدنى الشرق في األختام وممارسات األختام، وإنتاج النحت دراسات في المهتمین من                  وغیرهم

 القدیمة   وبحر   إیجة   في   الفترة   من   ألفین   ألربعة   آالف   سنة   قبل   المیالد.


