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 كتب جدیدة في علم المصریات - دیسمبر 2017

 

في مؤخرًا نوقشت التي الموضوعات من قدر أكبر وإبراز المصریة المنشورات أحدث حول قرائنا تحدیث إلى شهر كل                    نسعى
.2017 دیسمبر شهر في إصدارها المقرر من كتب ستة یلي وفیما الجدیدة. القراءات أمام أعینكم تفتح والتي المصریات                    علم

  وبمناسبة العام المیالدي الجدید، یمكنك أن تجعل أحد هذه الكتب هدیة لمن تحب.

 

والیونانیة المصریة، والحضارة الرافدین، بالد حضارة بین الطب علوم فى والتشبیه القیاس المقارن:               الجسم
 والرومانیة

 حرره جون زد. وي

159 التكلفة: - (9789004356764 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم بریل           مطبعة
 دوالر أمریكي

 ملخص الناشر:

جسد حول مفاهیم یشكالن أن والتشبیه للقیاس یمكن كیف الكتاب مؤلفو             یستكشف
بالد في القدیم الطب من حالة 11 دراسة خالل من تصیبه التي واألمراض               اإلنسان
وتتناول والرومانیة. والیونانیة المصریة والحضارات النهرین) بین ما (بالد           الرافدین
عن وتتساءل الطبیة، والنظریة للثقافة كسمات والتشبیه القیاس دور الكتاب            موضوعات
في والتعقیدات والمفروض الموصوف بین ووضعها وحدودها وحتمیتها،          طبیعتها

 تصویرها كوسیلة مفهومة لالتصال والتوافق بین المستخدمین.

https://nilescribes.wordpress.com/2017/12/02/new-books-egyptology-december-2017/


 تحول مصر إلى المسیحیة: التوفیق بین المعتقدات والعوالم المحلیة في العصور القدیمة المتأخرة

 دیفید فرانكفورتر

- (9780691176970 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم برینستون جامعة          مطبعة
 التكلفة: 39.95 دوالر أمریكي

 ملخص الناشر:

هي التي مصر حضارة مثل حضارة والسیما للمسیحیة تتحول أن للثقافة یمكن              كیف
 وریثة للتقالید القدیمة واآلثار الرائعة ؟

خالل من المسیحیة" إلى مصر تحول "عملیة لتصور جدیدًا نموذجًا الكتاب هذا              ُیقدم
النشطة واإلبداعیة االجتماعیة العوالم مختلف في المسیحي الدین إدخال في            النظر
فرانكفورتر، دیفید یوضح وكما القدیمة. العصور أواخر خالل المصریة الثقافة            في
مختلفة أشكال لخلق جاءت المختلفة واإلبداعیة االجتماعیة العوالم هذه عناصر            فإن
أن یمكن بما واإلحساس التقلیدیة، والتعابیر الخاصة، لمصالحها وفقًا المسیحیة            من
العملیة أجل من المعتقدات" بین "التوفیق مصطلح تعریف وبإعادة الدین.            یقدمه
المختلفة التشكیالت الكتاب یتناول الدین، فیها یتغلغل التي والمستمرة           الحتمیة
الشخصیات وأضرحة الداخلي، المستوى على تطورت التي المصریة          للمسیحیة
من نفسه، المشهد تشكیل وإعادة الرهبانیة، الكتبة وثقافة الحرفیین، وعمل            المقدسة،

 خالل المواكب، والهندسة المعماریة، وبقایا مشاهد أخرى قویة من الماضي.

 

 طریق اآلثار في منطقة النیل األوسط: المجلد 2، حفریات من مروي إلى عطبرة 1994

 مایكل مالینسون ولورانس سمیث

التكلفة: - (9781784916466 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم بریس أركیو           مطبعة
  34 جنیه استرلیني

 ملخص الناشر:

بین التحدي" "طریق إنشاء قبل 1993 عام في المسح ألعمال موسم أول              أجري
میروي ألهرامات مقابلة منطقة في العمل هذا تنفیذ وتم السودان. في وعطبرة              جیلي
المجلد في نشر أن بعد موقعًا 170 من یقرب ما وُسجل عطبرة. إلى الطریق                في
وباإلضافة وآخرون. لمالینسون األوسط" النیل منطقة في اآلثار "طریق من            األول
في والجسور للطرق السودانیة الوطنیة اللجنة إلى المشورة یقدم تقریر أعد ذلك،              إلى
أشیر التالیة، السنة وفي الطریق. تشیید جراء من تتضرر أن ُیحتمل التي              المناطق
توجیه إعادة الممكن من یكون لن الطریق لتصمیم المتقدم للتطویر نظرًا أنه              إلى
المعرضة المواقع الستكشاف إنقاذ" "فترة توفیر اقتراح تم هذا، على وبناًء             مساره.
من محدودة كمیة توفیر وتم التشیید. بدء قبل المتبقیة القلیلة األشهر في              للخطر
تضم مواقع لثمانیة المباشر الوقوع إلى ونظرًا هایكوك". "صندوق قبل من             األموال
المتاح الوقت في وتسجیلها المواقع تلك باستكشاف تسمح منهجیة إلى حاجة هناك فإن الطریق، خط طول على أثري مبنى 30                    

 الممول من جانب الصندوق والذي یستغرق ثالثة أسابیع.



 كیف تم بناء الهرم األكبر

 كریج بي. سمیث

- (9781588342003 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم سمیثسونیان كتب          مطبعة
  التكلفة: 27.95 دوالر أمریكي

 ملخص الناشر:

عملیة وراء والهندسة التخطیط باستكشاف سمیث" بي "كریج العالمي المهندس            یقوم
والمؤرخین المصریات علماء خبرات بذلك متخطیًا الجیزة، في األكبر الهرم            بناء
خططهم المصریون القدماء وضع بكیفیة تتعلق أسئلة على الكاتب وُیجیب            السابقین.
بالتصمیم المتعلقة المشاكل وحل العاملین، وإدارة األعمال، وجداول البناء،           في
المبهرة الفوتوغرافیة الصور مستخدمًا العمل، في االرتجال حتى أو           والهندسة،
البناء وتقنیات والمواد لألدوات الید بخط المرسومة الجمیلة التوضیحیة           والرسوم
الدكتور السابق المصري اآلثار وزیر یشرح الكتاب، مقدمة وفي قدیمًا.            المستخدمة

 زاهي حواس أهمیة فهم الهرم األكبر كمشروع بناء مباشر.

 

 علم المصریات الوثني: النهضة الحدیثة للدین المصري القدیم

 بول هاریسون

140 التكلفة: - (9781138102996 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم روتلدج           مطبعة
 دوالر أمریكي

 ملخص الناشر:

الثقافة نهایة مع توقفت القدیم المصري الدین ممارسة أن واسع نطاق على              ُیعتقد
الممارسة وإحیاء المنظم البناء إعادة فإن ذلك، ومع المسیحیة. وصعود            الفرعونیة
یقرب لما تقریبًا موثقة غیر بطریقة ولكن االزدیاد، في أخذ المصري للدین              األصیلة
اآلن العالمیة للظاهرة متعمقة دراسة أول هو الكتاب هذا وُیعد عقود. ثالثة              من
بارزة شخصیات مع المقابالت من سلسلة الكتاب وُیقدم "الكیمیتیة". باسم            المعروفة
ثماني مدى على تمتد التي والممارسات المعتقدات من متصلة أحداث عن             للكشف
وعلم اآلثار علم وطالب للعلماء قیمة ذو والكتاب المجتمعي. النمو من             سنوات
للثقافة والمحبون الكیمیتیة وكذلك والوثني والدیني الثقافي، والتراث          المصریات،

 المصریة.

 

 

 

 

 



 مرحلة سن البلوغ في مصر في العصور الوسطى: سن مراهقة لإلناث، والقانون الیهودي، والثقافة العادیة

 إیف كراكوسكي

- (9780691174983 للكتاب: الموحد الدولي (الرقم برینستون جامعة          مطبعة
 التكلفة: 39.95 دوالر أمریكي

 ملخص الناشر:

الوسطى القرون في اإلسالمي األوسط الشرق في الحیاة عن نعرفه ما من الكثیر               یأتي
في النساء مشاركة بوصف النصوص هذه قامت كیف ولكن المكتوبة. النصوص             من
العصور من جزئیًا الدینیة تقالیدهم تنحدر الذین المسلمین غیر عن وماذا             المجتمعات؟

  القدیمة المتأخرة قبل اإلسالم؟

المراهقة سن على الضوء إلقاء خالل من األسئلة هذه على اإلجابة الكتاب هذا               یحاول
وباستخدام .(1250-969) وسوریا واألیوبیة الفاطمیة مصر في الیهودیات          للفتیات
المعابد أحد في المحفوظة - جنیزا باسم المعروفة - الیومیة والوثائق األوراق              مئات
الطبقات من الفتیات حیاة كراكوفسكي" "إیف بتتبع الكاتبة تقوم القاهرة، في             الیهودیة
لبالغات. والتحول للزواج تستعدن كانت الالتي - والفقیرة الغنیة - المختلفة             االجتماعیة
ُیعتقد. كان مما وتفككًا تنوعًا أكثر كانت الفتیات هذه فیها نشأت التي األسر إن                وتقول
خالل ومن الحاخامیة. الیهودیة وتاریخ - السابقة اإلسالمیة المجتمعات في الدینیة للهویة جدیدًا نهجًا أیضًا كراكوسكي                  وتقترح
من العالم دائمًا تفهمن لم الحاخامیة التعالیم إتباع في اخلصن الالتي الیهود الفتیات حتى أنه تثبت البلوغ، سن في المرأة                      عدسة
تكیفت كیف متبعیها وحیاة الحاخامیة التعالیم ممارسة بین الخلل تتبع طریق عن كراكوفسكي وتوضح التعالیم. المنظور                  هذا

  الیهودیة الحاخامیة مع العصور الوسطى اإلسالمیة.
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