م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
تاريخ التعدين فى مصر
محمد سميح عافية
جيولوجى إستشارى

تقسيم التاريخ
التاريخ

التقسيم

من ما قبل  5000قبل الميالد

ٔ
ما قبل االسرات )الحضارة الكالكوليثية(

من  3200إلى  3100ق.م

ٔ
توحيد مصر وبداية االسلرات الفرعونية

 3100إلى  2181ق.م
 2181إلى 2050
 2050إلى 1786
 1786إلى 1567
 1567إلى 1085
 1085إلى 709
 709إلى 332

الدولة الفرعونية القديمة
ٔ
الفترة الوسيطة االولى
الدولة الفرعونية الوسطى
الفترة الوسيطة الثانية
الدولة الفرعونية الحديثة
اإلضمحالل
ٔ
الفترة الفرعونية المتاخرة

 332ق.م إلى  31ق.م
 31ق.م إلى  284ميالدية
 284إلى 640

الحكم البطلمى
الحكم الرومانى )دخول المسيحية مصر(
الحكم البيزنطى

تقسيم التاريخ

)تابع(

التاريخ

التقسيم

 641ميالدية

فتح مصر على يد عمرو بن العاصى

750 / 661
870 / 750
935 / 870
969 / 935
1171 / 969
1250 / 1171
1382 / 1250
1516 / 1382
1798 / 1516

ٔ
حكم الوالة )الدولة االوموية(
حكم الوالة )الدولة العباسية(
الدولة الطولونية
الدولة اإلخشيدية
الدولة الفاطمية
ٔ
الدولة االويوبية
دولة المماليك البحرية
دولة المماليك البرجية
الحكم العثمانى

1805
1882
1952

ٔ
بدء االسرة العلوية
اإلحتالل البريطانى
الثورة المصرية وإنهاء االحتالل البريطانى

مراحل تاريخ التعدين
ٔ
المرحلة الالولى
الحضارات الفرعونية  332 – 3100قبل الميالد )حوالى  2800عام(

المرحلة الثانية
الحضارتان الهيلينية والرومانية  332ق.م –  641ميالدية ) 973عام(

المرحلة الثالثة
من الفتح العربى إلى الحملة الفرنسية  1798ميالدية ) 1157عام(

المرحلة الرابعة
من الحملة الفرنسية إلى الوقت الحاضر ) 205عام(

لوحة نارمر تمثل توحيد مصر
شمالها وجنوبها

سمات التعدين
خالل الحضارات الفرعونية
 332 – 3100قبل الميالد

ٔ
ٔ
ٔ
كانت الظروف المناخية فى الصحارى المصرية مواتية الرتيادها .فقد توفرت مياه االمطار فى الصحارى فى ازمان ماقبل االسرات
ٔ
ً ٔ
تدريجيا إلى ان سادت الظروف الصحراوية الجافة
واستمرت خالل النصف االول من الدولة الفرعونية القديمة .ثم تناقصت
واستمرت حتى اليوم.
ٔ
على مدى حوالى  3000عام من االستكشاف واإلستغالل التعدينى امكن للمصريين بناء حضارة قائمة على المعرفة بتكنولوجيا
خامات المعادن الفلزية وخامات المعادن الالفلزية .تركزت المعرفة على القواعد التالية-:
ٔ
المناسب.
المعرفة باالسس العلمية لإلستكشاف والمعرفة بصفات مواد البناء وإختيار الحجر
الميتاليرجية فى صهر
المعرفة بالوسائل الهندسية لفتح المناجم ووسائل استخراج الخام وتركيزه والقدرات
ٔ
كذلك القدرات فى قطع الصخور المناسبة ونقلها
الفلزات وتنفيتها وعمل الخالئط وتشكيلها لمختلف االغراض.
وتشكيلها وتركيبها.
ٔ
ٔ ٔ
للوثائق بحيث يرجع
االحتفاظ بالمدونات على ورق البردى لوقائع االنشطة التعدينية فى مكـتبات )او ارشيف(
إلى ما بها ويضاف إليها الجديد.

 -1صهر الخامات واستخالص فلز النحاس
 -2صب الفلز فى قوالب
 -3التشكيل إلى منتجات نحاسية

ٔ
سيناء بئر نصيب اكوام نفايات )(Slag
صهر خام النحاس

النحاس والبرونز
ٔ
ٔ
عــرف المصــرى زمــن ماقبــل االسـرات النحــاس فلـزا طبيعيـ ًـا ثــم عــرف كيــف يســتخلص هــذا الفلــز مــن معادنــه واهمهــا الماالكيــت
ٔ
ٔ
واالزوريــث ,فكانــت مصــر مــن اوائــل الــدول التــى دخلــت حضــارة النحــاس .وتوســعت فــى اســتخراج خامــات النحــاس مــن شــبه
جزيرة سيناء جهات سرابيط الخادم والمغارة.
ٔ
وما زالت اكوام نفايات الصهر وخاصة جهة المغارة شاهد على ذلك.
ٔ
ٔ
كذلك استخرجت خامات من الصحراء الشرقية جهات ام سميوكى وابو سويل.
ٔ
ٔ
ٔ
وإس ــتخدام النح ــاس س ــالحا للج ــيش وادوات معيشــية وتماثي ــل .وم ــن االمثل ــة البديع ــة تمث ــال الفرع ــون بييـ ــى االول ب ــالحجم
الطبيعى وهو محفوظ بالمتحف المصرى.
ومع إزدياد االحتياج للنحاس ,لم تكن الموارد المحلية تكـفى ٔا ً
حيانا .فكان النفوذ المصرى يمتد لمصادر خاماتـه فـى فلسـطين
ٔ
جهات تمناع وضربة النحاس وفينان كما امدتها قبرص بإنتاجها من النحاس وخاصة خالل الدولة الفرعونية الوسطى.
ٓ
ثــم ابتكــر الفكــر التكنولــوجى فــى شــرق اســيا الصــغرى ســبيكة البرونــز المكونــة مــن القصــدير والنحــاس والتــى لهــا صــفات تفــوق
صفات النحاس منفردا.
ٔ
ٔ
ويــذكر التــاريخ ان جــيش الهكســوس الــذى غ ـزا شــمال مصــر خــالل القــرن الســابع عشــر قبــل المــيالد كــان مــن ضــمن اســباب
ٔ
انتصاره انه كان مزو ًدا بسالح من البرونز

بينما كان سالح الجيش المصرى مازال مصنوعات من النحاس ثم إستوعبت مصر ٔاسرار صناعة البرونز وصار سالح جيشها ً
ندا
لسالح جيش الهكسوس واستطاعت مصر التخلص منهم حوالى عام  1570ق.م .وشاع استخدام البرونز كما استمر استخدام
النحاس جنبا إلى جنب.

الرصاص والزنك
ٔ
ٔ
تختلط معادن الرصاص والزنك فى الطبيعة وتوجد فى مصر على ساحل البحر االحمر تلك الخامات جهات جبل الرصاص وام
غيج وجبل الزيت.
وكان االهتام منصبا على استخالص فلز الرصاص وحده وكان استخدامه محدودا.

الحديد
ٔ
كانت اسرار صهر خامات الحديد وإستخالص فلز الحديد قد شاعت فى بالد الشام وفلسطين

ٔ
حوالى عام  900ق.م .ولم تصل التكنولوجيـ ـ ــا لمصر إال بعد خالل االسرة الخامسة والعشرين ) 656 – 716ق.م.(.
ٔ
ٔ
واشتهرت بلدتا )نوقراطس و دفنة( بالوجه البحرى بصناعة صهر اكسيد الحديد بدءا من االسرة السادسة والعشرين .وربما كانت
ٔ
ٔ
اكاسيد الحديد فى الواحات البحرية وفى شرق اسوان من مصادر الخام.

الذهب
ٔ
استخرج المصريون الذهب من انحاء الصحراء الشرقية منذ ما قبل التاريخ مزامال لمعرفتهم بالنحاس .ومع إنتظام بناء الدولة
ٔ
ٔ
وتوحيد مصر على يد الملك نامر )مينا( عرفت للذهب اهميته فى اقتصاديات الدولة .فكانت الحكومة ترسل لحسابها بعثات ترتاد
ٔ
الصحارى بحثا عن مصارد الذهب وكان ي ٔراس البعثة احد كبار رجال الدولة .وكانت الحكومة تستثمر بنفسها فى مناجم الذهب
ٔ
وتحتكر انتاجه .وبدءا من االسرة الخامسة من الدولة القديمة كان قد اكـتمل نظام خزينة الدولة بانشاء ”بيت الذهب“ او
”برنوب“ حيث كان يخزن اإلحتياطى من ذهب الحكومة.

ٔ
كانت مصر بمواردها من الذهب خالل الدولة الحديثة تعتبر اغنى بالد المنطقة.
ٔ
إمتدت مناجم الذهب التى عرفها واستغلها المصريون القدماء فى الصحراء الشرقية بين النيل والبحر االحمر فى مصر
والسودان  .وتوجد حبيبات الذهب فى عروق الكواتز )المرو( التى تمتد فى الصخور والتى كانت المناجم تتبعها إلى
ٔ
اعماق تصل لمستوى المياه الجوفية .وعرفت فى تلك المناجم القديمة وسائل للتهوية ووسائل لدعم السقوف.
كان الذهب يستخلص من عروق الكوارتز بالصحن الدقيق ثم الفصل بالماء .ولم تكن هناك وسيلة لتنقيته من
شوائبه من فضه ونحاس إال بالصهر وإعادة الصهر .وفى زمن الدولة الحديثة كان يمكن الحصول على ذهب صافى
ٔ
خال من الشوائب وكان يمكن ترقيق هذا الذهب الصافى بالطرق إلى ان يصل السمك إلى ما بين 0,001-0,0054
ٔ
ٔ
ٔ
ملليمتر ولم يستطيع الصياغ فى اى جهة من العالم ان يصلو إلى ماسبق ان وصل إليه صياغ الدولة الفرعونية فى مصر
ٔ
إال فى القرن الثامن عشر الميالدى حينما قامت النهضة الصناعية فى اوروبا.
ٓ
ولدينا شاهد على دقة صياغة الذهب زمن الدولة الحديثة  :تابوت توت عنخ امون الذى يزن  133كيلو جرام من الذهب
الخالص وهو المحفوظ فى المتحف المصرى بالقاهرة.

ومما نعتز به خريطة رسمت على ورق البردى لوادى الحمامات فى وسط الصحراء الشرقية وهى
ٔ
الخريطة المعروفة بإسم )بردية تورين( التى عثر عليها فى الجانب الغربى لالقصر عام  1820وهى
ٔ
خريطة ملونة تبين موقع منجم الذهب جهة الفواخير من وادى الحمامات وتعتبر اول خريطة
ٔ ٔ
ٔ
طوبوغرافية جيولوجية فى العالم وتبين انها ترجع لوقت سيتى االول او لوقت رمسيس الرابع من
ٔ
ملوك االسرة التاسعة عشر من الدولة الحديثة.

رحاية طحن الخام
الحامل الذهب

طريقة تخليص الذهب من الصخر المطحون
بالماء على مائدة حجرية مائلة

حبيبات من الذهب المستخرج من المناجم
Gold Nuggets

ٔ
خريطة منجم قديم للذهب خالل حكم الملك ستى االول ) 1205 – 1350ق.م(

ٔ
االحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ٔ
حفظت االحجار تاريخ مصر بما بنى بها من مختلف اإلنشاءات وبما نقش عليها من رسوم وكـتابات.
ٔ
تنوعت هذه االحجار وتعددت صفاتها واستعماالتها

ٔ
االحجـ ـ ــار الجيري ـ ـ ــة
ٔ
هى احجار رسوبية تركيبها الكيمياﯹ كربونات الكالسيوم.
وتنتشر على جانبى وادى النيل من القاهرة شماال حتى منتصف الصعيد .ومنها اقتطع قدماء المصريين
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
كـتال كبيرة وضغيرة وبنوا بها اهرامات ومعابد ونحتوها اوانى واوعية .ومن اشهر المحاجر تلك الموجودة
فى طرة والمعصرة .وقد انتعش استخدام الحجر الجيرى حينما كانت منف هى العاصمة.

ٔ
االحجار الرملية
ٔ
ٔ
هى احجار رسوبية تركيبها الكيمياﯹ االساسى السليكا وتنتشر طبقاتها على جانبى النيل بصفة عامة من منتصف
ٔ
الصعيد إلى اقصى النوبة جنوبا.
ٔ
ٔ
وقد انتعش استخدام الحجر الرملى حينما كانت العاصمة طيبة )االقصر( .واهم محاجر الحجر الرملى السلسة
ٔ
ٔ
خرى
شمال كوم امبو .وهناك محاجر ا فى النوبة منها سماج والكاب ودابود وقرطاس .ويتجلى إستخدام الحجر
ٔ
ٓ
ٔ
الرملى فى اثار معابد االقصر والكرنك والقرنة والرمسيوم ومدينة هابو ودير المدينة وإسنا وإدفو وكوم امبو وفيلى.

الجرانيت
ٔ
جرانيت اسوان الوردى له شهرة عالمية .وكانت الكـتل الجرانيتية تختبر بعناية فى المحجر قبل فصلها عن الواجهة.
وكان النيل هو الوسيلة الفعالة

للنقل مما لم يترك مجاال الستخراج الجرانيت من مصادر ٔاخرى بالصحراء ً
بعيدا عن النيل .ومن الجرانيت بنيت تماثيل ومسالت
ٔ
ٔ
ونعوش وكسيت بها جدران واسقف لكـثير من االبنية.

ٔ
عبقرية بناء االهرامات

ٔ
ٔ
ٔ
لقد افرغ المصريون القدماء اهل الدولة القديمة ,فى بناء االهرامات كل ماوصل إليه العلم والتكنولوجيا فى ذلك العصر  .وهناك
ٔ
ٔ
عشر مجموعات من االهرامات بنيت على حافة الهضبة الغربية المطلة على النيل وتمتد من ابى رواش حتى منخفض الفيوم.
وبجانب مايتمتع به بناء الهرم من إبداع هندسى فإنه كانت تسبق إقامته إعداد تركيبة تحت سطحية Sub Structure

ٔ
ٔ
تشمل حفر خندق او بئر عمودى او نفق مائل فى داخل الصخر بدراسة تعدينية سليمة.

عبقرية نحت المسالت

ٔ
صنعت اعظم المسالت خالل الدولة الحديثة ,والقليل منها مازال قائما والبعض قد دمر والكـثير قد نقل إلى خارج البالد.
ٔ
ومعظم المسالت وخاصة الكبيرة منها قد اقتطعت من الجرانيت .وتاتى عبقرية نحت المسالت فى اختيار الجرانيت الذى يمكن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ان تقتطع منه كـتلة واحدة دون ان تعيبها فواصل او شقوق .واهم شاهد على عبقرية نحت المسالت المسلة التى لم تكـتمل

التى توجد إلى الشرق من مدينة ٔاسوان .ولو كان قد قدر لها ٔان تكـتمل لكان إرتفاعها  41,75مترا ولكان وزنها ً 1168
طنا.وقد توزعت
ٔ
الكـثير من المسالت المصرية فى عدد من دول العالم واشهرها ما هو موجود فى روما وإستنبول وباريس ولندن ونيويورك .وفى روما
وحدها  13من المسالت المصرية.

ٔ
احجار لها شهرة خاصة

ٔ
ُن ِح َت للملك خفرع ستة تماثيل بالحجم الطبيعى من حجر اطلق عليه إسم ديوريت خفرع ولم يعثر على مصدر لهذا النوع من الحجر
ٓ
ٔ
إال فى محجر واحد يقع إلى الغرب من توشكى .وفى المتحف المصرى احد التماثيل الستة ويعتبر اية فى الروعة.
ٔ
وهناك حجر اسمر اللون دقيق الحبيبات يوجد له محجر فى وادى الحمامات بين قنا والقصير .وقد عرف بإسم حجر بخن وقد نحتت
ٔ
ٔ
منه اعداد كبيرة من التماثيل لقابليته للصقل وإعطائه سطحا املسا له جالل ووقار.

ٔ
ٔ
االمالح واال لوان

ٔ
حصل المصريون على ملح الطعام من بحيرات شمال الدلتا ومن بعض السبخات فى انحاء الصعيد .وحصلوا على النطرون الذى كان
الزما للتركيبات الطبية وللتحنيط من بحيرات وادى النطرون ومن بعض سبخات غرب الدلتا.

ٔ
ٔ
وقد تفنن قدماء المصريين فى تركيب مختلف اال لوان واشهرها المغرة الحمراء والمغرة الصفراء ومسحوق
ٔ
ٔ
ٔ
رق
و
الماالكيت االخضر واالز ريت االز .

ٔ
االحجار شبه الكريمة
عرف قدماء المصريين فيروز سيناء فى زمن مبكر من التاريخ واستخرجوه من سرابيت الخادم.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وعرفوا االميثيست االزرق اللون كما عرفوا العقيق االحمر والكارنيليان واالجات وصقلوا منها فصوصا رصعوا بها
حليهم .

ٔ
اال البستر
ٓ
نحتت منه ثماثيل هائلة الحجم لم يبق منها اال عدد محدود ونحتت منه تحف صغيرة اية فى الدقة والرقة فى
الصنعة .

ٔ
االهرام بنيت كلها
من الحجر الجيرى
)هرم خفرع(

ٔ
تمثال ابو الهول نحت من صخرة
فى مكانها وسط محجر
الحجر الجيرى بجوار هرم خفرع

ٔ
معبد ابو سمبل وتماثيله من الحجر الرملى

ٔ
جرانيت اسوان الوردى كبير الحبيبات سطح مصقول

ٔ
نماذج لحفر انفاق البنية التحتية
ٔ
لالهرامات Sub-Structure

ٔ
مسالت االقصر
ٔ
مسلة اسوان
التى لم يكـتمل إقتطاعها

تمثال خفرع بالحجم الطبيعى من )الديوريت(
)ديوريت خفرع(

ٔ
نقل تمثال ضخم من اال البستر
Alabaster

ٔ
تمثال ضخم من اال البستر
ٓ
للملكة ”ميريت امون“
ٔ
عثر علية فى اخميم

ٔ
فاز من اال البستر )بالحجم الطبيعى(
تمثل الرقة فى الصنعة

سطح مصقول لقطعة ماالكيت
Malachite

سيناء وادى المغارة مناجم الفيروز

حبيبات من حجر الفيروز
Turquoise

ٔ
بللورات من االميثيست
Ame thyst

قطاع مصقول لقطعة من العقيق
Agate

سمات التعدين خالل الحضارتين
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ٔ
استمر حكم البطالمة حتى عام  31ق.م .حين انتقل إلى حكم االمبراطورية الرومانية وعاصمتها روما  ,ثم انتقل الى حكم الدولة
البيزنطية )الرومانية الشرقية( وعاصمتها القسطنطينية عام  395ميالدية  .وانتهت هذه المراحلة بدخول جيوش العرب عام .641
ٔ
ٔ
وطوال الحكم البطلمى والرومانى والبيزنطى كانت االسكندرية هى العاصمة اى قرابة  970عاما متصلة  .وكانت حضارة مصر
طوالها مصطبغة بصبغة واحدة هى الصبغة الهيلينية )اليونانية( الممتزجة بالحضارة المصرية القديمة والقبطية  .من سمات هذه
الحضارة -:
تطور طريقة الكـتابة من الهيروغليفية إلى الهيراطيقية إلى الديموطيقية.
ٔ
تصنيف تاريخ مصر )باللغة اليونانية( وهو ما قام به احد الكهنة المصريين واسمه
ٔ
كانت االسكندرية منارة العلم يؤمها الباحثون وانشئت مكـتبة االسكندرية ليلتقى فيها
ٔ
ٔ
انشئت موانى جديدة على ساحل البحر االحمر اهمها برانيس والجاسوس وابو شعر,
الصحارى المصرية .

مانيتون
العلماء
وعبدت شبكة من الطرق فى

الــمنـ ــاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الذهب
ٔ
كان تعدين الذهب حكرا للدولة وكان يساق إلى المناجم عادة المجرمون واسرى الحرب  .ونشط استخراج الذهب من
ٔ
مناجم الصحراء الشرقية وخاصة فى منطقة وادى الفواخير حتى ان بطليموس الثالث بنى هناك معبدا مما يدل على
انتظام العمل واستمراره  .كذلك نشطت منطقة وادى العالقى .

الحديد
ٔ
كانت خامات الحديد تصهر على نطاق محدود وما لبثت ان توقفت خالل الحكم البيزنطى  .ومن مصادر خام الحديد
ٔ
ٔ
وادى ابو جريدة بشمال الصحراء الشرقية وكذلك الواحات البحرية وشرق اسوان وغربها .

الرصـ ــاص
كانت الحياة المدنية بدءا من العهد البطلمى تحتاج الى كميات من فلز الرصاص لصناعة مواسير نقل المياه للمنازل
ٔ
ومواسير الصرف الصحى  .لذلك نشط استغالل مصادر خامات الرصاص فى انحاء الصحراء الشرقية وخاصة على
ساحل البحر االحمر بين القصير وبرانيس .

الفضـ ـ ـ ــة
ٔ
استخدمت الفضة على نطاق واسع زمن البطالمة فى اغراص عديدة  .ولم تكن فى مصر مصادر للفضة ولكن نظ ًرا
ٔ
للصلة القوية بين مصر واليونان التى كانت تمتلك اهم مصادر الفضة فى ذلك الوقت فقد كانت هناك سهولة
للحصول على كميات منها .

منطقة الزمرد بوادى سكيت
معبد بطلمى محفور فى الصخر

وادى سكيت المعبد

الزم ـ ـ ـ ــرد
ٔ
كان البطالمة اول من تعرف على وجود الزمرد  Emeraldفى منطقة وادى الجمال بوسط الصحراء الشرقية  .ولم يعد
ٔ
ٔ
للفيروز اهميتة السابقة فى الصياغة ولم يكن االقبال كبيرا على االميثيت .
ٔ
ٔ
ٔ
واقبل البطالمة على الزمرد )وهو حجر كريم له بللورات سداسية يميل لونة لالخضر( وفتحوا له مناجم فى مواقع سكيت وام
ٔ
ٔ
كابو وام ضباع وام حربة  .وتوسعوا فى تلك المناجم بحيث كانت هناك عمالة مستديمة بنيت لها مساكن ومعابد  ,منها معبد
منحوت فى الصخر وعلية كـتابات باليونانية  .واستمر االهتمام بالزمرد طوال الزمن البطلمى وجزء من العصر الرومانى .

الزبـ ــرج ـ ـ ــد
ٔ
ٔ
تعرف البطالمة على حجر الزبرجد  Peridotوله بللورات يميل لونها لالخضر ومصدرها جزيرة صغيرة فى البحر االحمر امام
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
راس بناس  .ويقال ان اول حجر استخراج منها اهدى الى الملكة برانيس والدة بطليموس الثانى .

المحاجر
ٔ
كانت مصر القديمة قبل البطالمة تستخدم فى البناء مونة مكونة من خلطة من الطين والجبس المحمص  .ولم يبدا استخدام المونة
ٔ
ٔ
التى يدخل فيها الجير الحى اال زمن بطليموسى االول  .كذلك ادخل الرومان استعمال الطوب المحروق فى المبانى .
إستخرج الحجر الرملى من محاجر السلسلة والنوبة لبناء المعايد .
ٔ
إستخرج اال لبستر من مصادره على جوانب النيل .
ٔ
إستخرج حجر بخن من وادى الحمامات واعطى له اسم Ferri Coloris Atque Duritiae
شاع استخدام الرخام  Marbleناصع البياض لنحت التماثيل وكلة مستورد .

البريشيا
ٔ
اهتم الرومان بإقتطاع نوع من البريشيا  Brecciaالخضراء اللون فى وادى الحمامات بالصحراء الشرقية وهو ما اسموه ”بريشيا
ٔ
ٔ
ٔ
فيردى انتيكو“ وهو شديد الصالبة وبالغ الجمال عند صقلة  .وقد صدرت منه كميات النحاء االمبراطورية الرومانية .

محاج ـ ــر مونـ ـ ـ ــز كلوديـ ــانـ ـ ــوس
ٔ
وقع اإلختيار على مصدر للجرانيت الرمادى )جرانو ديوريت( فى جبال غرب سفاجا إلستغاللها برغم بعدها عن النيل  .ويظهر انها
ٔ
ٔ
ٔ
خصصت إلقتطاع وتشكيل االعمدة الضخمة  .ومازالت بعض االعمدة ملتصقة بواجهة المحجر  .وفى ساحة المحجر بعض االعمدة
ٔ
ٔ
اإلسطوانية ملقاة إنتظا ًرا لنقلها ،واطول هذه االعمدة تبلغ  18مت ًرا وقطرها 6ر 2مت ًرا  .وينسب إسم هذا المحجر التاريخى إلى
اإلمبراطور الرومانى كلوديوس .

حجـ ـ ـ ـ ـ ــر اليـ ـ ــورفي ـ ـ ــر Imperial Porphyry
إلى الغرب من مدينة الغردقة سلسلة جبلية عالية صخورها بركانية ذات قوام يورفيرى  .Porphyriticإختار الرومان ً
نوعا بذاته
ٔاحمر اللون دقيق الحبيبات تنتشر به حبيبات بيضاء ٔواسموه حجر ”السماق اإلمبراطورى“ يعطى عند صقله ٔا ً
سطحا غاية فى الجمال .
ٔ
ٔ
إقتطعت منه كـتل نحتت منها اعمدة ولوحات لتكسيات الحوائط .وكانت مادة للتصدير فى انحاء اإلمبراطورية الرومانية والبيزنطية .
وبقى فى مصر من حجر اليورفير عدد من النعوش فى مقبرة كوم الشقافة بمدينة اإلسكندرية ،كما يوجد بالمتحف الرومانى باإلسكندرية
ٔ
تمثال ضخم من هذا اليوفير يظن انه دقلديانوس  .وقد توقف اإلهتمام بهذا الحجر مع إنتهاء الوجود البيزنطى فى مصر .

نماذج لفن النحت الهيلينى

عامود السوارى )باإلسكندرية(
من الجرانيت
تمثاالن من الرخام
الدقة فى إبراز التفاصيل

محجر مونز كلوديانوس

تمثال هائل الحجم من حجر اليورفير
)محفوظ فى متحف اإلسكندرية(

حجـ ـ ـ ـ ـ ــر رشيـ ـ ـ ـ ــد
ٔ
من اهم المنقوشات الحجرية التى تنسب إلى العصر البلطمى ”حجر رشيد“ الذى عثر عليه فى قلعة رشيد  .والحجر عبارة عن كـتلة من
ٔ
ٔ
ٔ
البازلت )او الجراى واكى ؟( طوالها  113سنتيمترا وعرضها 5ر 27سنتيمترا  ,نقش على جانبها االملس نص ملكى احتفاال بالذكرى االولى
ٔ
لتتويج بطليموس الخامس ملكا  .وقد نقش على الحجر نفسة نفس النص باللغتين المصرية القديمة واليونانية  .اما النص باللغة المصرية
القديمة فقد جرى تدوينة بالحروف الهيروغليفية مرة وبالحروف الديموطيقية تارة ٔاخرى  .والحجر محفوظ ً
حاليا بالمتحف البريظانى بلندن
.

الشبة والنطرون
كانت مصر تستخرج الشبة من الواحات الخارجة والداخلة  .وكانت سلعة تصديرية مطلوبة
ٔ
ٔ
واستمر استخراج النطرون من وادى النطرون وبعص اجزاء غرب الدلتا  ,الغراض التحنيط

ٔ
فى انحاء العالم القديم .
وصناعة الزجاج .

حجر رشيد
كـتابة بحروف هيروغليفية
اللغة المصرية القديمة
كـتابة بحروف ديموطيقية
كـتابة باللغة اليونانية

صـ ـ ـ ـ ـن ــاعة الزجـ ـ ـ ـ ــاج
ٔ
ٔ
اشتهرت االسكندرية بصناعة منتجات الزجاج  .وتخصصت فى انتاج نوع معين ّذى الوان متعددة وعلى شكل اال لف زهرة
ٔ
ٔ
” “Mille Fioriوكان لمنتجات الزجاج المصرى اسواق فى انحاء العالم القديم .
ٔ
ٔ
وحتى القرن االول الميالدى كانت طريقة صنع االوانى الزجاجية هى غمس قالب معين داخل صهير الزجاج السائل ثم
ٔ
رفعها لتبرد  .ولم تستخدم طريقة النفخ اال بعد القرن االول الميالدى
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لم يكن للنشاط االستخراجى التعدينى فى مصر طوال تلك الفترة نصيب يذكر .
ٔ
وكان معظم النشاط الصناعى يتركز فى تحويل الفلزات الى منتجات حرفية ذات جمال ودقة  ,واشهرها ”تكـفيت“
ٔ
ٔ
االوانى النحاسية باسالك الفضة والذهب  .وارتقت صناعة الزجاج كما ارتقت صناعة الخزفيات .
ٔ
وبرغم قلة النشاط التعدينى فى الصحراء الشرقية اال ان المؤرخين ذكروا وجود الخامات فى كـتاباتهم  .من ذلك -:
ذكر النويرى ) المتوفى عام 732هـ ( ) :ان مصر بها معادن الزمرد والنفط
بالبرام حجر الطلق الذى كان ينحت منه وعاء البرام
ٓ
ٔ
وبلدانهم كلها معادن .
ذكر المقريزى )المتوفى عام  845هـ( ) :واخر بالد البجة اول بالد الحبشة
المغنطيس والمرقشيتا والجمشت والزمرد وحجارة
ومنها معادن الفضة والنحاس والحديد والرصاص وحجر
منها بزيت وقدت مثل الفتيلة  ,والبجة التتعرض لعمل شىء من هذه
شطبا  ,فاذا بلت الشطبة
ٔ
المعادن( .وحجارة شطبا كما وصفها المقريزى تنطبق على الحرير الصخرى
االسبستس الذى
ٔ
ٔ
ٔ
يمكن ان توقد بالزيت دون ان تحترق اال لياف .
والشب والبرام( .ويقصد

الذهب
ذكر اليعقوبى )المتوفى عام  282هـ( ) :وادى العالقى وماحوالية معادن للتبر( .
ٔ
ٔ
ٔ
ذكر االصطخرى )المتوقى عام  340ه ـ(  واما معدن الذهب فمن اسوان اليه خمسة عشر يوما  .والمعدن ليس فى ارض مصر
ٔ
ولكنة فى ارض البجة وينتهى الى عيذاب (.
ٔ
ذكر االدريس )المتوفى عام  560ه ـ( ) :ان العالقى كالقرية الجامعة يرتادها طلبا للذهب عدد كبير من اهل الصعيد عن طريق
ٔ
مدينة اسوان ويرتادها سكان المنطقة من البجة (.
ٔ
ٔ
ٔ
ضعف االقبال على تعدين الذهب مع اواخر عصر الفاطميين ,وكاد يتوقف خالل الحكم االيوبى وما بعد ذلك  .ذكر ابو الفدا
)المتوفى عام  1322ميالدية( ) :ان ذهب العالقى يتحصل منه بقدر ماينفق فى استخراجة ( .فلم يكن هناك دافع الستخراجة,
ٔ
ولجات مصر الى استيراد الذهب من الخارج .
الزمرد
استخرج الزمرد على فترات متقطعة
قال اليعقوبى ) :من قفط تسلك الى معادن الزمرد وهو معدن يقال له خربة الملك (.

ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
من مشاهدات ابو صالح االرمنى حينما زار مصر ايام الدولة االيوبية ان بنى الكنز )سكان النوية( كانوا يستخرجون الزمرد بانفسهم
.
قال اإلدريسى ) :انه كان يحمل الى الهند الزمرد الذى يرد من مصر مركبا فى الخواتيم مصونا فى الحقاق (.
قال ابن مماتى ) :ليس فى الدنيا معدن زمرد اال فى مصر( .
ٔ
ٔ
ٔ
يذكر فى ايام القحط الذى حدث زمن حكم المستنصر باهلل الفاطمى ان اخرجت القصور الفاطمية صندوقا به سبعة امداد من
ٔ
زمرد للمساهمة فى النخفيف من االزمة .
ٔ
استخرج الزمرد زمن المماليك على فترات متقطعة وكانت الدولة تحتكر استخراج المعادن واهمها الزمرد والشب و النطرون .
ٔ
توقف استخراج الزمرد زمن الحكم العثمانى اال فى حاالت فردية  .فقد اشتهر عن احد المماليك واسمه على بك الجرجاوى خروحه
ٔ
للصحراء احيانا بقصد ارتياد مناجم الزمرد وربما حصل منها على محصول من الحجر الكريم .
ٔ
ذكر المقريزى ان الزمرد يوجد فى مغارات مظلمة كان يدخل اليها بالمصابيح وبحبال يستدل بها على الرجوع خوف الضالل .

ٔ
االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
ملح الطعام
ٔ
كان اشراف الدولة على استخراجة احتكار لضمان وصوله الى كافة افراد الشعب

الشبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ٔ
ٔ
كان االعراب فى مصر يجلبون الشبة من الصحراء الغربية ويبيعونها فى اخميم واسيوط والبهنسا ثم يتجمع فى القاهرة  .وذكر ابن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
مماتى انة فى عام  1192ميالدية امكن تصدير ثالثة عشر الف قنطار لدول اوروبا  .وكان يتجمع فى مصر قدر من الشبة المستوردة
من اليمن جزيزة سوقطرة ومن حول بحيرة تشاد للوفاء بطلبات التصدير .

النط ـ ـ ـ ـ ــرون
ٔ
لم تتوقف مصر عن استخراج النطرون لتزويد صناعات محلية على راسها الزجاج والصابون  .وكان جزء من االنتاج يصدر للخارج
ٔ
مع تحقيق ربح كبير  .يذكر ابن مماتى ان تكلفة استخراج القنطار من النطرون كانت تبلغ درهمين بينما كان يباع بسبعين .

صناعة الزجاج والخزفيات
ٔ
نشات فى الفسطاط صناعة الزجاج وارتقت جيال بعد جيل وتنوعت منتجاتها من مختلف القنينات والكؤوس والمشكاوات
المذهبة  .وقد زاول المصريون نحت البللور الصخرى  Rock Crystalالذى كان يجلب من المغرب  .وارتقت صناعة
الخزفيات فى الفسطاط وفى بعض مدن الصعيد ,وصلت قمتها فى الفترة مابين القرنين العاشر والثالث عشر  .وقد شاهد الرحالة
ناصر خسرو فى الفسطاط خزفا لطيفا نصف شفاف بحيث اذا وضعت يدك علية من الخارج ظهر ظلها من الداخل  .ولعل
الطينات الكاولينية المصرية كانت تخلط بالكاولين النقى المستورد من الصين  China Clayبحيث كان الخليط يعطى
خزفا بهذا الرونق .

ٔ
االح ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــار والمـ ــعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ٔ
بنيت معظم الكنائس القديمة فى مصر من الحجر الجيرى وخاصة كنائس منطقة مصر القديمة واشهرها الكنيسة المعلقة التى
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
انتقل اليها مقر البطريركية القبطية االرثوذكسية من االسكندرية عام  1039ميالدية  .وقد بنى االقباط االيرة ذات االسوار
والحصون الضخمة فى ٔانحاء الوادى والصحارى

