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 ١يمجشح انفبيب سلى 

  ػجذ اٌشعٛي فبؽّخ ع١ذ
 
ٔغٜٛ صػ١ش 

 
١ٌٚذ اٌٙبدٞ ش١خ اٌؼشة  

 
 ٚؽ١ذػّشاْ  

 عبِؼخ اٌف١َٛ ،و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق

  ممخصال
 جىكب كـ ٧ حكالْ بعد عمِ ٓقع الذم الفاها لهكقع اٖثٓرة الهكاقع أٌـ هف كاحدة ُ رقـ الفاها هقبرة تعتبر
طِ، لهدٓىة التابعة الهقطكعة عٓف غرب شهاؿ كـ ّ دبع كعمِ الحارة قٓرة غرب  الكاحات عاصهة البآك

 ـ2117عاـ الهقبرة ٌذي إكتشاؼ تـ. البحٓرة
 تخطٓطٍا إكتشافٍا، طٓرقة عمْ الضكء إلقاء ،ُ رقـ الفاها بهقبرة الباحثٓف تعٓرؼ إلِ الهقالة ٌذي تٍدؼ

 .كتأٓرخٍا الهعهارم
 كالعشٓرف السادسة اٖسرة إلْ كبالتحدٓد الهتاخر، العصر الِ رجعت الهقبرة  أف إلْ الدراسة كتكصمت
 الهتأخر العصر فِ الصخٓرة الهقابر عهارة فِ سائدان  كاف هع تتهاشِ فاها هقبرة عهارة إف حٓث. الصاكٓة

ا  فْ إستخدهت حٓث الٛحقة العصكر فِ الهقبرة تمؾ استخدهت كلقد البحٓرة الكاحات فِ كخصكصن
 سمٓـ ٓكسؼ بهكقع باىىتٓك هقبرة هع التخطٓط فْ الفاها هقبرة كتتشابة. هكتاٌـ دفف فْ الرهاىْ العصر

 .الصاكم العصر هف الصخر فِ الهىقكرة( البحٓرة الكاحات)
 

 .الصاوي العصر البحرٌة، الواحات, الحارة فاما، مقبرة،: الدالة الكلمات

 مقدمة

ْ. الهىٓا هزار بىْ ،iساالبٍى قٓرة إلِ الهؤدم الطٓرؽ عمِ الحارة قٓرة تقع  بعد عمِ تقع صغٓرة قٓرة ٌك
طْ هدٓىة شرؽ كـ ِِ حكالْ . هىدٓشة قٓرة شرؽ كـ 13 كحكالْ البحٓرة الكاحات عاصهة ،iiاالبآك
 :التالْ الىحك عمِ اٖثٓرة الهكاقع هف العدٓد عمِ الحارة كتحتكم

 .الركهاىْ العصر إلِ رجعٓ المبف الطكب هف صغٓر هبىِ عمْ أىقاضٍا تحتكم: iiiالكادم عٓف -

                                                           
i

, القاهرة(,والفرافرة البحرٌة) الثانى المجلد, هللا جاب على هللا جاب ترجمة, المصرٌة الصحراوات, فخرى أحمد: أنظر الحارة عن للمزٌد -

 . 128 ص(, 1999)
ii- سٌدى واسمه, بها وأقام قدٌما البحرٌة الواحات الى أقبل الصالحٌن من شٌخ اسم إلى نسبة الباوٌطى وسمٌت البحرٌة الواحات مركز مدٌنة هى 

 بمحافظة سلٌم ساحل مركز ضمن حالٌا وتقع مصر صعٌد قرى من بوٌط قرٌة إلى نسبة والبوٌطى, البوٌطى ٌحى بن ٌوسف ٌعقوب ابى حسن
 المذهب صاحب عنه هللا رضى الشافعى األمام تالمٌذ أحد وهو الغربٌة الصحراء فً األسالمٌة الدعوة لنشر الغربٌة الصحراء إلى قدم وقد. أسٌوط

 السٌدة)الدارٌن كرٌمة خلفه من المصلٌن بٌن من وكان, أماما بالناس البوٌطى سٌدى صلى ه819 عام الشافعى األمام المنٌة وافته وعندما, افعىالش

 اإلمام امتحن وقد. منه أعلم أصحابى من أحد ولٌس البوٌطى ٌحى بن ٌوسف من بمجلسى أحق أحد لٌس الشافعى وقال, عنها هللا رضى( نفسٌة
 مات حتى فحبس" مخلوق غٌر هللا كالم هو: "وقال, األمر ذلك فً رأٌه على وثبت بغداد إلى مصر من خرج حٌث, القران خلق محنة فً وٌطىالب

 المختصر" و" الكبٌر المختصر" قسمٌن إلى وٌنقسم دروسه من العدٌد فٌه واختصر الشافعى اإلمام عن رواه" المختصر" كتاب له. ه231 سنة

 أهل من طلب البوٌطى حسن سٌدى مقام هذا أن قالوا الواحات أهل كبار عن ماجاء على أعلم وهللا حقٌقة من إقتبست بما عنه نوهت كنىول", الصغٌر
 األن حتى ٌوجد موته عند فٌه دفن له ضرٌحا أقاموا وبالفعل وصٌته تنفٌذ عن الواحات أهل ٌتقاعس ولم المنٌة توافٌه عندما بها ٌدفن بأن الواحات

 .البحرٌة بالواحات المحلى المجلس تتبع, البحرٌة بالواحات التراث تنمٌة جمعٌة: عن نقالً . الجوفٌة واألبار العٌون من قرٌب لباوٌطىبا
iii- 128 ص ,السابق المرجع ,المصرٌة الصحراوات, فخرى أحمد :أنظر جدٌد عٌن عن للمزٌد . 
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 .الركهاىْ العصر إلِ ترجع الصخر فْ هحفكرة جباىة بٍا تكجد: iجدٓد عٓف -
ة عٓف - ك الحارة قٓرة هف الشرؽ الِ كـ 2 حكالِ بعد عمِ تقع: iiالزآك  القدٓهة بالزراعات هحاط هكقع ٌك
 اىٍا حٓث الهكقع فِ الهكجكدة ابرالهق حالة عمِ أثر هها الهٓاي لتجهٓع كبركة هستخدها قدٓها كاف أىً كها

 تأٓرخ ٓرجع.  الطفمة عركؽ تتخممً الذل الضعٓؼ الرهمِ الحجر هف الهككف الصخر فِ هىحكتة هقابر
 ازدٌرت الذل كالركهاىِ الٓكىاىِ العصر الِ أف حتِ هقابر هف كشفً تـ فٓها بالحارة الزاكٓة عٓف هكقع
 كالهباىِ كالدفىات لمهقابر الهعهآرة اٖىهاط تىكع ٌك الهكقع ذاٌ ٓهٓز ها اٌـ كلعؿ البحٓرة الكاحات فًٓ

 . عمٍٓا العثكر تـ التِ اٖثٓرة لمقطع الفىٓة كالطرز الدفف أشكاؿ كتىكع, المبف الطكب هف الهشٓدة
ة عٓف هكقع جىكب كـ ٦ بعد عمِ تقع: iiiالهقطكعة عٓف -  الصخر فِ هحفكرة هقابر عمِ تحتكل. الزآك

كجد, الحجر هف هباىِ كبقآا  .ivاٖرض سطح عمِ هتىاثرة الشقؼ هف قطع أٓضا بٍا ٓك
 غرب شهاؿ كـ ّ بعد كعمِ(, 1شكؿ) الحارة قٓرة غرب جىكب كـ ٧ حكالْ بعد عمِ تقع: فاها هكقع -

 .الهقطكعة عٓف
 غٓر( ُ) ـرق الفاها هقبرة إلْ الهصٓرات بعمـ كالهٍتهٓف الباحثٓف إىتباي جذب إلْ الدراسة ٌذي أٌهٓة كترجع

 فٍا،إكتشا طٓرقة عمْ الضكء إلقاء ،ُ رقـ الفاها بهقبرة الباحثٓف تعٓرؼ إلِ الهقالة ٌذي كتٍدؼ .الهىشكرة
 .كتأٓرخٍا الهعهارم تخطٓطٍا

 فاما موقع: ثانياً 
 غرب جىكب كـ7 حكالِ بعد عمِ ٓقع(, 2شكؿ) زراعٓة هىطقة كسط هرتفع تؿ عف عبارة ٌك فاها هكقع
طِ هدٓىة هف الشرؽ الِ كـ22 بعد عمِ تقع التْ البحٓرة الكاحات قرل دلإح الحارة قٓرة  عاصهة البآك

  .ركهاىٓة لعائمة اٚسـ ٌذا الهحتهؿ كهف. vالبحٓرة الكاحات
                                                           

i- 128 ص ,السابق المرجع ,مصرٌةال الصحراوات, فخرى أحمد :أنظر جدٌد عٌن عن للمزٌد . 
ii- 11 إلى1/11/2119 فً وذلك ,البحرٌة الواحات, الحارة بقرٌة الزاوٌة عٌن بمنطقة الحفائر أعمال, لؤلثار األعلى المجلس تقرٌر 

/6/2111   
iii

 .  429 ص, السابق المرجع, المصرٌة الصحراوات, فخرى أحمد :أنظر المقطوعة عٌن عن للمزٌد -

iv
- Ball and Badnell, Baharia Oasis its Topography and Geology , p.75. 

-v  :ٌٍّض٠ذ ػٓ اٌٛاؽبد اٌجؾش٠خ أٔظش Frank Bliss, Die ägyptischen Oasen. Bd 2, Oasenleben: die ägyptischen 

Oasen Bahriya und Farafra in Vergangenheit und Gegenwart, Beiträge zur Kulturkunde 23, Bonn, 2006, 

pp. 33–34; Frédéric Colin, « Qasr Allam. A Twenty-Sixth Dynasty Settlement », EA 24 (2004), pp. 30–

33; Farid Atiya and Jenny Jobbins, The silent desert. I, Bahariya & Farafra Oases, Cairo, 2003; Joachim 

Willeitner, Die ägyptischen Oasen: Städte, Tempel und Gräber in der lybischen Wüste, Mainz, 2003, pp. 

89–91; Cassandra Vivian, The Western Desert of Egypt: An Explorer's Handbook, New York, 2002, pp. 

174–212; Anthony J. Mills, ''Western Desert'', in Donald B. Redford, The Oxford encyclopedia of 

Ancient Egypt III, Oxford; New York; Paris, 2001, pp. 497–501; John Baines and Jaromir Malek, 

Cultural Atlas of Ancient Egypt, New York, 2000, p. 187; Georges Castel and Pierre Tallet, « Les 

inscriptions d’El-Harra, oasis de Bahareya », BIFAO 101 (2001), pp. 99–136; Lisa L. Giddy, Egyptian 

Oases: Baḥriya, Dakhla, Farafra and Kharga during pharaonic Times, Warminster, 1987, pp. 15–16; 
Ahmed Fakhry, « Bahrija, Oase », LdÄ I, col. 601–604; Ahmed Fakhry, The Oases of Egypt. Vol. II, Bahriyah 
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 (: خرٌطة توضح مراكز الواحة البحرٌة  والمواقع األثرٌة محدد بها موقع فاما.١شكل رقم )

 طاع اآلثار المصرٌة، منطقة آثار الواحة البحرٌة.نقال عن: المجلس األعلى لآلثار، ق

 

  
 فاما لموقع عام منظر(: 2) رقم شكل                                      

 .الباحثة إعداد                                                        

 

 :المقبرة إكتشاف: ثالثاً 
 جرار كبهركر, بالهكقع تكاجدي أثىاء أىً الهىطقة هدٓر فاها هكقع رآثا حارس أفاد ـ2117 عاـ فِ ٓكـ ذات

 عٓادل هحهد الهىطقة هدٓر تكجً الفكر كعمِ. هقبرة سقؼ هف صخٓرة كتمة ٌبطت الهكقع كسط زراعِ
حظ الهكقع الِ خمٓؿ  تبٓف الهقبرة فِ التجكاؿ خٛؿ كهف. iقبؿ هف عىٍا الكشؼ ٓتـ لـ حدٓثة هقبرة أىٍا ٖك
 هدٓر طمب كبعدٌا الهعبكدات هف لهجهكعة ىقكش  عمٍٓا الجص هف طبقة تحهؿ الدفف حجرة طحكائ أف

   . الحفائر كبدأت لٗثار اٖعمِ الهجمس هف هالٓة هبالا الهىطقة
 : الحفائر: رابعاً 

                                                                                                                                                                                        
and Farafra Oases, Cairo, 1974; Ahmed Fakhry, Baḥria Oasis, Vol.1 and II, The Egyptian Deserts, Cairo, 1942 

and 1950.    
-i (.2118) ,فاما موقع ,البحرٌة الواحات, لؤلثار األعلى للمجلس الحفائر تقرٌر 
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 كأسفرت. ـ28/2/2119 كحتِ ـ1/2/2118 هف فترة فِ الهىطقة هف أثٓرٓف بهعرفة الحفائر أعهاؿ بدأت 
ا كاف التِ الحفائر أعهاؿ ٛن  ٓدٌٓر  عبد سٓد كفاطهة, iiطمبة جهاؿ هحهد ك, iعهر عٛء اٖثٓرٓف هف ك
ِ ىقكش بٍا فقط كاحدة هقبرة عدا فٓها بالهكقع الهىقكشة غٓر الهقابر هف العدٓد عمِ, iiiالرسكؿ  الهقبرة ٌك

 . فاها هقبرة كتسهِ( 1 رقـ) ٓسٓةالرئ
 :لممقبرة العام التخطيط: خامساً 
ِ. (2شكل)الصخر فِ الهىحكتة الهقابر هف فاها هقبرة تعتبر . اٖسـ هجٍكلة الهساحة صغٓرة هقبرة ٌك
 كهىً. لمهقبرة الشرقِ الجدار فِ ٓقع الذل الهقبرة هدخؿ إلِ هىً الكصكؿ ٓهكف التِ بئر هف تتككف حٓث
 صالة تحتكمك . هربع هقطع ذات أعهدة أربعة سقفٍا ٓحهؿ التِ الهستعرضة اٖعهدة صالة إلِ ىصؿ

 الرئٓسٓة الدفف حجرة عمِ عٛكة, الركهاىِ العصر فِ فتحٍا تـ جاىبٓة  حجرات خهس عمِ اٖعهدة
. لسٓدة هتفحهة هكهٓاء عمِ الحجرة كسط فِ كعثر الجىكبٓة الغربٓة الجٍة فِ تقع كالتِ الشكؿ هستطٓمة
 :التالٓة الهعهآرة العىاصر عمِ الهقبرة كتشتهؿ, الدفف حجرة فِ صكرت هىاظر ثٛث عمِ الهقبرة تحتكم

 

 

 للمقبرة عام تخطٌط(: 3) رقم شكل

 الباحثة إعداد

 :البئر .1

                                                           
-i البحرٌة بالواحات الحارة منطقة أثار مفتش. 
-ii حٌنذاك البحرٌة لواحاتبا للعمل وانتدب, الهرم بمنطقة اثار مفتش. 
-iii البحرٌة بالواحات الحارة منطقة أثار ةمفتش.  
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 ٚك, صقمٍا ٓتـ لـ همساء كجدراىة, سـ161 كعهقة الصخر فِ ىحتً تـ( 4شكؿ) الشكؿ هستطٓؿ
 كالجدار, ـ2981 طكلً الجىكبِ الجدار بٓىها ـ2991 الشهالِ الجدار طكؿ. ىقكش أم بٍا ٓكجد

كجد, الهقبرة أرضٓة هستكل عف هرتفعة البئر أرضٓة كهستكل. ـ1991 لشرقِا  .الهدخؿ بة ٓك

 
 .لمهقبرة الهؤدم لمبئر صكرة(:  4) رقـ شكؿ

 الباحثة إعداد
 

 (:A) المقبرة مدخل .2
فتح لمهقبرة الشرقِ الجدار كسط فِ ٓقع  ٓبما حٓث كبٓر حد إلِ ضٓؽ الهقبرة كهدخؿ. الشرؽ جٍة ٓك

ك. ـ1 أرتفاعة حٓف فِ, سـ61 كعضادتة ـ1 كطكلة, ـ1 ؿالهدخ عرض  صالة هف أعمِ هستكل فِ ٌك
ؤدم, ىقكش أل بً ٓكجد ٚك. اٖعهدة  .اٖعهدة صالة إلِ ٓك

 (:B) األعمدة صالة .2
ِ شغمٍا, ـ5911×  ـ5911 أبعادٌا, (5شكل) الشكؿ هربعة صالة ٌك . صفٓف عمِ هكزعة أعهدة أربعة ٓك
ختمؼ. اٖعهدة هف كدٓفعه عمِ صؼ كؿ ٓحتكل حٓث  الهدخؿ عف اٖعهدة صالة فِ اٖرض هستكل ٓك
كجد الىقكش هف خالٓاف كالجدراف كالسقؼ. عىً هىخفضة تككف حٓث  كتحتكل. الصالة سقؼ فِ أىٍٓار ٓك

 :التالٓة الهعهآرة العىاصر عمِ الصالة

ك: الشرقِ الجدار - ضـ الخارج هف الهقبرة كاجًٍ ٓهثؿ ٌك بما, الهقبرة هدخؿ ٓك  الجدار ٌذا طكؿ ٓك
 شهاؿ عمِ أثىٓف الجدار ٌذا فِ لمدفف فتحات ثٛث إضافة تـ كقد, ـ1971 كأرتفاعة ـ5911 حكالِ
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 كطكلٍا سـ85 أرتفاعٍا كالثاىٓة1981كطكلً سـ65 اٖكلِ أرتفاع الداخؿ ٓهٓف عمِ كاٖخرل الداخؿ
 .فخآرة تكابٓت عمِ بداخمٍها كعثر, ـ1955 كطكلٍا سـ55 الثالثة كأرتفاع ـ1981

بما(: 6شكؿ)الجىكبِ الجدار - حتكل, ـ1966 كأرتفاعة, ـ3991 حكالِ طكلة ٓك  عمِ الجدار ٌذا ٓك
, الشرقْ اٖتجاي فْ الرأس كضعت فخآرة تكابٓت عمِ الحجرة كسط فْ بداخمٍا عثر دفف حجرة

 هف كخالٓة, ةالبحٓر الكاحات هقابر فْ الشائع عكس عمِ هحىطة تكف كلـ الهكهٓاء كبداخمٍاعظاـ
 كعرضٍا, سـ91 كأرتفاعٍا, ـ2951 طكلٍا ٓبما تهاها هىتظـ غٓر شكؿ ذات كالحجرة, الىقكش
 .ـ1985
 هىتظهة غٓر دفف حجرة ٓضـ كالذل, ـ1968 كأرتفاعة, ـ6921 طكلة: الشهالِ الجدار -

 . لسٓدة الفخار هف تابكت عمِ بٍا كعثر, ـ2925 كعرضٍا, ـ2981 طكلٍا الشكؿ

 
 الداخؿ هف اٖعهدة لصالة عاـ هىظر(:  5) رقـ شكؿ

 الباحثة إعداد
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 الفخآرة التكابٓت بٍا, الجىكبِ بالجدار الدفف حجرة(: 6)رقـ شكؿ

 .الباحثة إعداد
  -:الرئيسية الدفن حجرة .1
ِ. لمهقبرة الجىكبٓة الغربٓة الجٍة فِ( 7شكؿ) الرئٓسٓة الدفف حجرة تقع  هدخمٍا ٓفتح الشكؿ هستطٓمة ٌك
 اٖرض هستكل. ـ1973 كعرضة, ـ1995 كأرتفاعة الهقبرة هدخؿ هحكر ىفس عمِ ٓقع الشرؽ ٍةج

 هع هحٓت التِ كاٖلكاف الرسكـ هف جدان  ضئٓمة بقآا بً كاف السقؼ. اٖعهدة صالة هستكل عف هىخفض
, ـ1,41 الغرفة أرتفاع. هىٍا كبٓرة أجزاء سقطت الجدراف عمِ الهكجكدة الىقكش اف كها الكقت هركر
. ـ2975 الشهالِ أها ـ1991 كالغربِ, ـ3 طكلة الجىكبِ الجدار. ـ1991 عرضٍا بٓىها ـ2991 كطكلٍا
ـ كزكجتً الهقبرة لصاحب الهٛط هف طبقة عمِ هرسكهة هىاظر عمِ الدفف غرفة كتحتكل  ٓتعبدكف ٌك
ىاؾ القرابٓف هائدة أهاـ الهعبكدات هف لثهاىٓة ْ السٓئة حالتٍال ىظران  الهىاظر كصؼ فْ صعكبة ٌك  فْ ٌك
 . أف الترهٓـ هرحمة
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 بالهقبرة الرئٓسٓة الدفف لحجرة صكرة(:  7) رقـ شكؿ

 .الباحثة: إعداد
 

 :والنتائج المناقشة: سادساً 

 كقد(, الصاكٓة كالعشٓرف السادسة اٖسرة) الهتاخر العصر إلْ ٓرجع الهقبرة تأٓرخ أف إلْ الدراسة تكصمت 
 . بعد فٓها الركهاىْ العصر فْ استخداهٍا أعٓد حٓث الٛحقة؛ العصكر فِ الهقبرة تمؾ استخدهت

 العصر هقابر غالبٓة كتتككف. بئر ذات الرهمِ الصخر فِ الهىحكتة اٖفراد هقابر هف فاها هقبرة تعتبر
 جٍة ٓفتح الهقبرة هدخؿ إلِ هىً الكصكؿ ٓهكف. بئر هف فاها هقبرة كهىٍا البحٓرة الكاحات فِ الهتاخر
 هف أكثر أك صؼ عمِ اٖحٓاف أغمب فِ سقفٍا ٓرتكز التِ. الرئٓسٓة اٖعهدة صالة إلِ ٓؤدل الشرؽ
ا اٖعهدة صالة كتؤدل. الشكؿ دائٓرة أك الشكؿ هربعة الصخٓرة اٖعهدة  الرئسٓة الدفف حجرة إلِ بدكٌر
 فِ استخداهٍا أعٓد أخرالهت العصر هقابر كأغمب. اٖعهدة صالة هف الجىكبٓة الغربٓة الجٍة فِ الكاقعة

 كالشرؽ, كالجىكب, الشهاؿ ىاحٓة هف الهقبرة جكاىب عمِ ىحتت حٓث كالركهاىِ؛ الٓكىاىِ العصٓرف
 ٓتـ كلـ. الحقبة لتمؾ تعكد فخآرة تكابٓت عمِ عادةن  تحتكل التِ الجاىبٓة كالدفىات الحجرات هف هجهكعة
ة لهقصكرة آثار أل عمِ العصكر  ٓضـ الذل السفمِ البىاء ٌك الهقابر هف تبقِ ها إفف كعمًٓ. لمهقبرة عمٓك
 حجرة أف كها عهٓؽ غٓر فالبئر, شِء فِ أكالهىفِ الطٓبْ اٖسمكب الهقبرة  تحاكِ ٚك. الدفف حجرات
 .أخرل هقبرة أل هثؿ ٓجعمٍا هها البئر هف هدخؿ لٍا كأىها البئر قاع فِ لٓست الدفف
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 الهتأخر العصر فِ الصخٓرة الهقابر عهارة فِ سائدان  كاف هع ِتتهاش فاها هقبرة عهارة إف القكؿ كخٛصة
ا تشابة, البحٓرة الكاحات فِ كخصكصن  العصر هف الصخر فِ الهىقكرة, باىىتٓك هقبرة هع التخطٓط ٌذا ٓك
 كالتِ. الهدخؿ هحكر عمِ الهقبرة أجزاء هعظـ أف أم, الهحكرل التصهٓـ عمٍٓا ٓغمب كالتِ. الصاكم
 :اٖتِ حٓث هف فاها هىطقة هع اجغرافٓتٍ تتشابة

 أٌؿ عىد لمشائع طبقا جبمٓة هىاطؽ) اٖرض سطح عف هرتفعة هىطقة فِ الهقابر تمؾ جهٓع ىحتت -
 (.الكاحات

 .iتأهٓىان  أكثر الهقبرة تككف حتِ أبار تستخدـ كاىت -

, التخطٓط فِ ثؿتته كاىت كالتِ الهتأخر العصر هقابر فِ الشائعة الهعهآرة العىاصر الهقبرة ضهت -
 .الدفف كبئر,  الهربعة كاٖعهدة

ْ أٚ, اٖعهدة هابٓف شٓكعان  اٖكثر الىكع الهقبرة ٌذة فِ استخدـ فمقد لٗعهدة كبالىسبة  الهربعة اٖعهدة ٌك
 إلِ تطكر الذل اٖصؿ ٌِ التٓجاف تمؾ كتعتبر الىقكش، هف تهاهان  الخالٓة, iiأكتاج قاعدة بدكف البسٓطة
 باىىتٓك هقبرة فِ اٖعهدة شكؿ اختمؼ كلكف. زكآاٌا بشطؼ كذلؾ ضمعان  عشر ستة ذات اك هثهىة أعهدة
ىاؾ بجص ككسٓت الدائٓرة اٖعهدة شكؿ أخذت ىجدٌا حٓث  هىقكش اٖعهدة تمؾ هف فقط كاحد جهب ٌك

 طٓرؽ عف ٓتـ الهقابر بٍذي الدفف حجرة إلِ الدخكؿ ككاف. جزئٓان  كهىقكش بجص هكسك أٓضان  كالسقؼ
 السفمٓة اٖبىٓة كىقشت. الهىفٓة الجباىة هقابر فِ العادة كاىت كها, البئر قاع فِ تكف كلـ البئر هف هره

 ككذلؾ الهقابر بٍذي كالتكابٓت الجىائزل اٖثاث هف بعض عمِ كعثر. كجىائٓزة دٓىٓة بهىاظر الهقابر بٍذي
 .هكهٓاكات كعظاـ فخآرة تكابٓت عمِ بداخمٍا عثر فاها هقبرة

 فِ الصاكل العصر هقابر هع تشابٍت البحٓرة الكاحات فِ الصاكل العصر هقابر أف الدراسة دكتؤك
 فْ الهتأخر العصر هقابر هثؿ الدفف لحجرة الهكصؿ البئر كجكد فِ الشبً أكجً كتتهثؿ.  الهٛهح بعض
 لعصرا هقابر هعظـ فِ ظٍر هٍها همهحا كاىت التِ اٖعهدة ذات الهركٓزة كالصالة, كهىؼ سقارة

 بضخاهة تهٓزت  فْ الصاكم العصر فهقابر البئر؛ حجـ فِ فتجمِ اٖختٛؼ أها. استثىاء بٛ الصاكل
 هتران  كعشركف خهسة بٍا البئر عهؽ تعدل حٓث ؛ البئٓرة الهقابر عمٍٓا أطمؽ الذل الحد إلِ اٖبار حجـ
 لطبٓعة ىتٓجة ربها أهتار؛ ةست تتعدل لـ الحجـ صغٓرة كاىت البحٓرة هقابر أبار لكف. الذكر سبؽ كها

                                                           
-i  المسجلة والمناظر الدٌنٌة والنصوص المنفٌة الجبانة فى 27و26 األسرتٌن مقابر الَبار المعمارٌة الطرز: مرسى ٌوسف محمد محمد 

 .43-32 ص(, 2115, )القاهر جامعة, منشورة غٌر ماجستٌر رسالة, جدرانها على
-ii  4ص(, 1958, )القاهرة, المعمارٌة الطرز, حماد محمد. 
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 حجرة إلِ الدخكؿ ككاف.  الرهمِ الصخر فِ الهقابر تمؾ قطعت حٓث بالهىطقة الصخٓرة الطبقة سهؾ
 الجباىة هقابر فِ العادة كاىت كها, البئر قاع فِ تكف كلـ البئر هف ههر طٓرؽ عف ٓتـ الهقابر بٍذي الدفف
 الجىائزل اٖثاث هف بعض عمِ كعثر. كجىائٓزة دٓىٓة بهىاظر رالهقاب بٍذي السفمٓة اٖبىٓة كىقشت. الهىفٓة

 .الهقابر بٍذي كالتكابٓت
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