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 نشر قرص دائري محفوظ في المتحف المصري

د. نجوى عبد النبي عبد الرحمن


  

 :الملخص

صاك تددا موظدد   إلددن ر ددص دددصي  انددصم ماددر   مدد  الت المقالدد  هدد   تهدد         
له    امل  اظي   صاس   م  خالل  يومل زخاص  علن ال جهي  بالمتو  الماصم

 ع  طصيق عق  المقاصرات بيرها  بي  دطع آثصي  أخصى لها صاس  توليل   ، الزخاص 
المقاصر  بيره  بي  أعمال فري  ب تأصيخ له ا القصيباإلضاف  إلن  ،تومل رظس الم اه 

 علن الع ي  م  التسداالتتال صاس  تجيب كما ص. تومل رظس خااني التا يأخصى 
 ال  يظدد  الماددرع مدد  أجلهددا  بماهيدد  هدد ا القددصي المتعلقدد التددن تتبددا ص إلددن الدد ه   

 هل كاردت هرداط طقد س أ  مصاسدي معيرده ، الزخاص  المرظ ة عليه ه  بي  الصبط بير
لت ادد.  ددد  ت ؟  مدداهن طبيعدد  هدد   الطقدد س  المصاسددي؟ ييسددتخ ي فيهددا هدد ا القددص

ختمدا للخبدز  الكعدط  يه ا القصكا  على صأسها ك   ال صاس  إلن الع ي  م  الرتانج 
عصفدت عدا ة خدتي الخبدز  الكعدط إ  ؛يستخ ي فن الطق س الجرانزي ال م كا  المق س 

ص ادد اسددتمصت خددالل الع صي  البطلمددن  الص مددارناددخددالل العص اددالمقدد س فددن م
ميحا   حا  كان هناا  دا أ باا اخ م الخ زم  اك وزمكما  زم  ا    و الص مارن المتأخص

زم ر ان بو زمل   ة زمح ي ية، وميشير  شاك  دااخ مع مل ا زا وزاركاار زم ينياة زم رل  اة 
اااوز    اا   بااا ز  بو د ااا أ  اهااة  فماا   ااات رااا ف داان زااال  ز   راا  زم  ااو  

الص مارن المتدأخص ص العه ا الختي إلن ا  يصجع تأصيخت زمجنائكية بو زم اهة  امم ا أ
 .  يص الزخاص  عليه ا دطص   طصيق  ت  كله ال انصمم  خالل 

 :الكلمات الدالة
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 الدراسة الوصفية

  م ضع الوظ : المتو  الماصم

  : صدي الوظ

 

J.29111      

 

 سي14 القطر:

 لدد   صمددا م علددى أودد  ى أبددي  طيردد  طمددن الريددل البريدده مددع  جدد   وادد الطينةةة:
 ال جهي .

 با يط مكان العثور:

 عبدداصة عدد  دددصي  انددصم كامددل فيمددا عدد ا جددز  بسدديط فددن الوافدد  السددظلي الوصةةف:
 علن ال جهي :، يوت م علن زخاص  موز زة أ،ب(1 صة صدي ا)

علدن آصيكده،  جعطمضدصجدل  ص اديوتد م علدن زخداص  مودز زة ت :الوجه األول 
،  أرد   عي    انصيد ،  و اجدب عبداصة عد  خطدي بصأس أمامي ،   جه بيضا م، 

    أكماي مزخص  بخطد ط ط ليد  خيت   ب يصت م  عص دايص،  ط يل  في اغيص
كمددا ي جدد   اليمرددى.  صبمددا للسيسددتص ي فددن يدد  اليسددصى،  مسددط إرددا  فددن يدد  ي.  أفقيدد 

أعلددى  ψοιc كلمدد   هردداط ،أعلددن يدد   اليسددصى ثعبارددا  فددن مقابددل بعضددهما الددبع 
 ي،  يوديط بال دخيستر  عليها بك عده األيسدصصيك  اآلفن رهاي   سا ة رظ ت  .الصأس

ي جد  فدن أصضدي  الم ده   . م  أعلن  م  الجاردب األيسدص  مد  أسدظل سع  الرخيل
 ص جهد  اليمدي  مد  الم داه  أمداي اديكمدا . معق  ا  م  أعلدن ا ثعباراآلصيك  أسظل 

بزخاص  أفقي   امزخصف اخيت رمصت م فن ثالث  اصبا  اللظ   يجع  خطالصجل المض
 صة اد) رولد  ر دصا ل دكل الجسديصبمدا أ  هد ا ال دكل هد  أ   صبما أره مالط مجرح 

 . ج، ،هـ، (1صدي 

عباص  ع  م ه  ز،خ( 1 صة صدي ا)  يوت م علن زخاص  موز زة : الوجه الثاني
 فدي مظتد   السي ة بصأس  عي    انصيد   أرد  ادغيص رظ ت وي ا ؛  بي  سي ة وب 
، صأسددها للخلدد  تلدد  ، ألسددظل ، تلتدد م يدد ها اليمرددىآ ا  كبيددصة  صدبدد  عصيضدد  مددع

،  هراط صبما صأس ثعبا  مصت ي  للخيت   المالاق للجسي بخط ط أفقي  علن األكماي
ربن بصأس ط يل، ي هص عض   . أما الوي ا  فق  ا ص فن  ضع جاياع  م  فخ ها

علدى السدي ة.  هرداط إ داصة ، تصتكدز أصجلده األماميد  ال كصم،  له  يل  أصبع  أصجدل
 . . مع  ج   ثعبا  ط يل يويط بالوي ا  م  أعلى عص على الصدب  

1 2 1 

22 14 
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 الدراسة التحليلية 

لديس  هد ا الم ده   مضدطجع ي  ا خفن القصي مول ال صاس  أو  ال جهي  يومل 
م  خالل الع ي  م  القطع ويث  هص الظ  القبطن أ   الظ  الص مارنفن س ا  بغصيب 
 موظد   جدا  مد  كد ي أب بللد   (1) اه  دبص م  الوجص الجيصمها  م  أ هصاآلثصي  

الثارن م  القص  األ ل أ   يصجع إلى الرا   12٣41توت صدي  فن المتو  القبطن
صيكد  آ،  هد  ياد ص صجدل مضدطجع  علدى الرا  األ ل م  القص  الثارن الميال م

تي  ،  ماسددددكا خيتدددد    مدددد  ف ددددده هيمددددا يصتدددد م. Heraclas  يسددددمى هيددددصاكلس
(2)كارثاص س فن ي  لل

 . (2)ا صة صدي   

موظ   فن متو  الظر   بب  ابست   التصاك تا هراط مثال أخص عباصة ع  تمثال م  
 (٣) يصجع إلى أ اخص القص  الثارن أ  ب ايد  القدص  الثالدث المديال م T.533توت صدي 

 . (4)سي ة ر بيه مضطجع   مصت ي  للخيت  ا ص ي( ٣  صة صدي )ا

صاك تا لسي ة موظ   فن متو  اللد فص ببداصيس تودت صددي باإلضاف  إلن تمثال م  الت
E26919A-B    مصت يد   على سصيص جردانزم يمثل سي ة مضطجع ( 4)ا صة صدي

 سدا ة، متكدأ  بيد ها اليسدصى علدن  ،ودزاي اسدظل الاد صلده للخيت   المغطن للصكب ، 
 . (5)ألكليل م  الزه ص فن ي ها اليمرىبيرما تمسط 

 55.2.1موظ   فن متو  بص كلي  توت صدي  أفصيز م  الوجص الجيصم هراط بقايا 
ويدددث تمثدددل ليددد ا الخدددامس المددديال م ياددد ص ليددد ا  البجعددد   - يصجدددع للقدددص  الصابدددع

  . ( 5)ا صة صدي  (6)مضطجع 

فصبمدا أ  (.  4 ،2)اد صة صددي   األمثل  السابق   اه  دب ص ك ي أب بلل   م  خالل 
يدز  يالمصت م للخيت    ال م كا  هرداط ادع ب  فدن تم (7)ه ا ال خي يمثل المت فى

إ ا كا  صجال أي سي ة م  خالل المالبس  طصيق  األضطجا ،  لك  م  خالل اتسدي 
ل ي ردارن عبداصة صدبطي   ات أ هن كلم   ψοιc  يس اعلن صأسه  ه  بس المكت ب

                                                           
(1)

 سي. 25سي،  العص  ٣0اتصتظا    
(2)

 Gabra, and Eaton-Krauss, Coptic Museum, p 10, 3; Török, After the Pharaohs, p.48, no.7.  
(٣)

 . سي10م  طير  طمن الريل البري ، اتصتظا    
Török, After the Pharaohs, p.50, 8.   
(4)

 Török, After the Pharaohs, p.50, 8.  
(5)

 Török, After the Pharaohs, p.50, no.  6.  
(6)

 Russmann, Unearthing the Truth, p.40, fig. 11.  
(7)

كاردت تمثدل المتد فى سد ا  صجدال أي إمدصأة بدرظس  أ   د اه  دبد ص كد ي أب بللد  فا  الغرداي  ت كص 
يص،  أ  طصيقد  التمييدز بيرهمدا كاردت مد  خدالل كتابد  ا  إ ا كا      عصا داال كل  المالمح خا

اسي المت فى م  خالل بوث دي  الر ص بعر ا  دصا ة ج ي ة فن   اه  دب ص ك ي أب بلل  فن المدالتمص 
 .2018الوا م  الع صي  لآلثصيي  العصب، 
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ا ص الي راري  أكثص م  مصة س ا  بال كل الصنيسدن لهدا ا هصت فن الم صجلع  اسي 
بص يد  جدا ت مد   خدالل  مد تدي اسدتخ امها القدص  األ ل المديال مظن ف؛ اا  بم تقاته

 تودددت صدددديالمكتبددد  ال طريددد  بظييردددا  موظ  ددد  فدددن   Hermopolisهصم بددد ليس 
G25823
صجدع بالمريا  تخ س )البهرسا( م  أ كسيصر فن بص ي  أخصى   هصت.  (8)

فدن  John Rylands موظ    فن مكتب  ج   صيالرد س  إلى القص  األ ل الميال م
(9)تودت صددي مار سيتص 

Gr.159 .  أمدا فدن العادص القبطدن ف دل اسدتخ امه كاسدي مد
 . (10)با يط التن جا ت م  بص ياتالخالل بع  

 ممسكا  سع  الرخيلسصيص جرانزم مزي  بعلى مضطجع المت فن  يه ا ال خ أ  
فدن ويدث اسدتخ اي  بدالمت فى سدع  الرخيدل هد  اصتبداط  الج يص بالد كص ،إلرا  فن ي  

 الص   علن الجس ،  ارتااص العقي ة المسيوي  العاص الص مارى المتأخص كصمز لراص
 صبما أ  ه ا الظكص مأخ   م  ماص  ،مع ال ه ا   انما فن الظ  القبطى كا  يا ص 

الظصع ري ؛ إ  كا  يصمز إلن السر   ال دت  بالتالن إلن الوياة األب ي ،  كدا  عرادص 
هرداط أكاليدل مد  سدع  الرخيدل أ  فدص   لسدع  إ  أ  أساسن فن اإلطاص الجرانزم؛ 

ادد ص علددن أمددا عردد  الي رددا  فقدد  كددا  ي .الرخيددل مدد  ضددم  التق مدد  المق مدد  للمتدد فى
أمددص فهدد   المعقدد  ة  جدد   الثعددابي ب  فيمددا يتعلددق. (11) اه  القبدد ص الي راريدد  بكثددصة دد

 صاً لتج ي  جل ها ر أخصى فهن تصمز إلن البعث مصة ؛طبيعن لما لها م    ص جرانزم
 .  كل عاي

بددي  ويدد ا  جرسددن فهدد  يمثددل م دده  ز،خ( 1صدددي   صةا) صأمددا ال جدده اآلخددص للقددص
الم اه  الجرسي  بي  الب ص  الوي ارات أ  الطيد ص ،  الج يص بال كص ه   ه ص  سي ة

الد م لي ا  البجع   م ه  م  خالل الع ي  م  األمثل   مرهاالص مارن المتأخص فن الظ  
 صبمدا أ  هد ا الم ده  بدي  سدي ة  ،(12)م  أ هص الم اه  الجرسي  فن الظ  القبطدنيع  

                                                           
(8)

 CPR 6 72 (Harrauer, Hermann; 1985).   
(9)

 Johnson, John de Monins / Martin, Victor / Hunt, Arthur S., Catalogue of the Greek 

Papyri in the John Rylands Library Manchester, Volume II: Documents of the Ptolemaic 

and Roman Periods (Nos. 62-456), Manchester et al. 1915.  
(10)

 MIFAO 111 413; Hasitzka," Namen in koptischen, 111.    
 لمزي  م  التظاايل صاجع:   (11)

 Kefalidou, The Plants of Victory, p. 40 ; Perpillou-Thomas, Perpillou-Thomas, Fêtes ď 

Egypte Ptolémaïque et Romaine, 1993, p. 188f. 

 
 يص  علن بقايا أفصيز م  الوجص الجيصم موظ   فدن متود  بدص كلي  فدن ري يد صط تودت اكت( 12)

الخامس الميال م، إلن جاردب مثدال آخدص عبداصة عد  تداج  – يصجع إلن القص  الصابع  55.2.1صدي 
 يصجع إلن القص  الصابع  7026جا  م  أهراسيا  موظ   فن المتو  القبطن توت صدي  يم  الج

  اب لي ا علن ي  البجع  فن وض ص إيص س.امثل اغتيالميال م 

 يل أر ص: صلمزي  م  التظا
Bussmann, Unearthing the Truth, p. 40f, no. 11; Török, After the Pharaohs , p. 108, no. 52. 
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 أ  مثددل هدد ا الم دده   هددص مدد  دبددل فددن الظدد   pony غيص أ  بدد رن اددا  ادد و
مد  و ل تظسيص ه ا الم ه  ف  (7صدي  صة )ا (1٣)المساصج الص ماري على الص مارن 

  (14)علن الخا ب   استمصاصها فن الوياة األخصىت ل المعص   أ  الم اه  الجرسي  

  :صالقرماهية 

هدد  عبدداصة عدد  خددتي للخبددز أ  الكعددط المقدد س المسددتخ ي فددن  صصبمددا أ  هدد ا القددص
 : ع ة أسبابل  لط   بالمت فن االخا الجرانزي  المصاسي

ال كل ال انصم  دطص  ص ويث يتخ  القصص  كل  دطص القصيتمثل السبب األ ل فن 
 ، كلت الغالبي  الع من م  أختاي الخبدز  الكعدط المقد س ب دكل  اندصمإ  سي 15ه  

ختي الكعط المق س باألختاي  ات ؛ إ  سي٣5سي إلن  4 ، 5كما تصا وت ادطاصها بي  
 . (15)الخبز باألختاي  ات األدطاص الكبيصةختي بيرما  ،غيصةااألدطاص ال

وملت أختاي الخبز  الكعدط فق  لن ال جهي ؛ فه   ج   الزخاص  عأما السبب اآلخص 
ص الص مددارن  اسددتمص  لددط خددالل اددفددن أ اخددص العالمقدد س الزخدداص  علددن الدد جهي  

ر   مد  ادخدتي م  هراط الع ي  م  األمثل  ال ال  علن  لط  مرها .(16)ص القبطناالع
 يصجددع  4٣42٣   توددت صدددي  فددن المتودد  البصيطددارن بلردد   موظدد   الطيردد  البريدد  

سلسددل  مدد  تسددع   عبدداصة عدد يومددل زخدداص  علددن الدد جهي  للقددص  الصابددع المدديال م 
ومدل يفالثدارى ومل كل مصبع ادليب ماندل، امدا ال جده ي مصبعات فن ثالث  اظ  ، 

إلددن    يصجددعجددا  مد  أخمدديي  مد  الخ ددب ر  اددمأخددص خدتي  هردداط  .ادليب مجددرح
-7 -90القص  السا س أ  السابع الميال م  موظ   فن المتو  البصيطارن توت صدي 

 ص ا ص ، أما ال جه اآلخص فياليب أماي ايومل ال جه األ ل اس  مع  ج    7 -1
 . (17)  اليب فن المرتارجم   ا   ب

  لدط مد   فدن المصاسدي الجرانزيد كما يتضح أ  ه ا الختي كا  يختي الخبدز المسدتخ ي 
فقد  لعدب  ، التدن تتعلدق بأكملهدا بدالمت فن  العدالي اآلخدص خالل الزخداص  المزيرد  لده
، كما الص مارن المتأخصص االعخالل   المصاسي الجرانزي فن الخبز المق س   صاً هاماً 

 .(18)اتوتظاتت  األعيا  الخاا  بالكرانس  األ يصة استخ ي بق ة فن

                                                           
(13)

 Johns, Sex or Symbol?, p. 109, fig. 90.  
(14)

 Johns, Sex or Symbol?, p. 109.  
  .258ص. ، "األختاي الظخاصي  :"رج ى إبصاهيي (15)

(16)
صي  البطلمدن  الص مدارن، أمدا ادخدالل العكارت أختاي الخبز تومل زخاص  علن أو  الد جهي   

يل ادال جه األخص أ  ال هص فكا  يومل للمقدب  فدن الغالبيد  الع مدن مد  األختداي. لمزيد  مد  التظا
 صاجع: رج ى إبصاهيي، األختاي الظخاصي . 

  يل أر ص:المزي  م  التظا (17)
 Galavaris, Bread and the Liturgy, p. 34f, fig. 16. 
(18)

 Cotsonis and Kouroumali, Greek , Roman and Byzantine Objects, p. 3 .  
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يدتي  ضدع أصغظد  خبدز صي  الي ردارن  الص مدارن أ  ادجدصت العدا ة خدالل العويث  
 ، هد ا إلدن جارددب إعطدا  الكرطد ص خيددص  (19)مقد س فددن المقدابص مدع المتدد فى كعدط 

 .  (20)كعك  ليق ي بتع ي  المت فى إلن العالي األخص

  :التأريخ

  لط لع ة اسباب؛ م  الممك  تأصيخ ه ا الختي إلن القص  الصابع أ  الخامس الميال م 
  علدن الد جهي       جدد   ومدل زخداصيهد  خددتي؛ فالبده األسدل ب المرظد  أ لهدا هد  
الصابدع المديال م  اسدتمص بعد  القدص  فن  ب أ فن ال ه ص الطصاز ه ا ويث أ مقب ؛ 

 . كما مص سالظا  لط

 التن كارت مستخ م  فن القصري  الصابع  الخامس المديال م    ψοιСهن كلم  ثانيها 

 كما  كصرا سالظا. يكاسي  خ

 الد انصم األمدامن ترظيد  ال جده  بالتو يد  طصيقد   يص الزخداص ادثالثها ه  اسل ب ت
 ، بيرما األصجل جاربيهغيصا األر  الط يل   الظي ال  العي   ال انصي  الكبيصة غيصاال

يمثل لي ا  البجع  موظ     إفصيز م  الوجص الجيصم  التن تت ابه مع مرو تات بقايا 
  يصجع إلن القص  الصابع أ  الخامس الميال م 55.2.1فن متو  بص كلي  توت صدي 

 . (5 صة صدي  ا) 

 موظد   بمتود  بدص كلي  تودت صددي  ك لط مدع إفصيدز مد  الوجدص الجيدصم الملد   
 . ( 6 صة صدي ا) (21)يمثل سي ة مضطجع  55.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

    ما بع ها.  258. ييل أر ص: رج ى إبصاهيي، األختاي الظخاصي ، المزي  م  التظا
(19)

Frederick , Rites and Ceremonies, p. 11 .  
(20)

 Witt, Myths of Hellas, p.240. 
(21)

 Russmann, Unearthing the Truth, p.42, fig. 12.  
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 :النتائج

 الدراسة:  إليها  لتصتوومن أهم النتائج التي 

ختمددا للخبددز  الكعددط المقدد س الدد م كددا  يسددتخ ي فددن الطقدد س  يهدد ا القددصيعتبددص 
 ص الص مارن المتأخص. اخالل الع الجرانزي 

ص البطلميدد   الص ماريدد   اسددتمصت اددالخبددز  الكعددط المقدد س فددن معصفدت عددا ة خددتي 
ص الص مدارن المتدأخص اص الص مارن المتأخص ويث يالصخ ه ا الختي إلن العاخالل الع

  يص الزخاص  عليه . ام  خالل  كله ال انصم  دطص   طصيق  ت

األخص كا  ي ز  الخبز  الكعط المق س المخت ي بزخاص  لها عالد  بالمت فن  العالي 
 المت فن. زانصم  أثرا  الطق س الجرانزي  علن اداصب 

 الصبط بي  زخاص  ال جه األ ل  ال جه الثارن  المتعلق  بالمت فن  العالي اآلخص. 

صيكد  خدالل ت فن المضطجع علن السصيص الجرانزم ا  اآلم يص م اه  الااستمصاص ت
 ص الص مارن المتأخص. االع

 . ا   الم اه  المتعلق  بالمت فناإلرسا   الويب  اخاالالصبط بي  الم اه  الجرسي  
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الصور واألشكال     

 

(1صورة رقم )  

 )أ،ب(

 توت صدي صماالم جه   هص ختي  انصم جا  م  با يط  موظ   فن المتو  

 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 1 

14 22 
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ج،د،هـ،و()  

     .ال جه األ ل زخاص يل فن اتظا 
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ز، خ()  

  . ه الثارنال ج يل فن زخاص اتظا 
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(2ورة رقم ص)  

  يصجع  12٣41 اه  دبص لهيصاكلس جا  م  ك ي أب بل   موظ   فن المتو  القبطن توت صدي 

األ ل م  القص  الثارن الميال م.  االر   الثارن م  القص  األ ل أ اللر  

(3)ورة رقم ص  

 يصجع إلى أ اخص  T.533  موظ   فن متو  الظر   بب  ابست توت صدي  التصاك تاتمثال م  
 القص  الثارن أ  ب اي  القص  الثالث الميال م

Gabra, and Eaton-Krauss, Coptic Museum, p 10, 3; Török, After the Pharaohs, p.48, no.7; 

Török, After the Pharaohs, p.50, 8. 
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 (4) رقم ورةص

 لسي ة موظ   فن متو  الل فص بباصيس توت صدي التصاك تاتمثال م  

E26919A-B 

Török, After the Pharaohs, p.50,no.  6. 

 ( 5)صورة رقم 

 يصجع للقص   55.2.1بقايا أفصيز م  الوجص الجيصم موظ   فن متو  بص كلي  توت صدي 
 .الخامس الميال م -الصابع

Russmann, Unearthing the Truth, p.40, fig. 11. 
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 (6)ورة رقمص

يمثل سي ة  55.2.2إفصيز م  الوجص الجيصم المل    موظ   بمتو  بص كلي  توت صدي 
 .مضطجع 

Russmann, Unearthing the Truth, p.42, fig. 12. 

 

 (7 )مورة رقص

 .غيصا ا ا و  ه  وب بي  سي ةممسصجه ص ماري  تمثل 

Johns, Sex or Symbol?, p. 109, fig. 90. 
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An Unpublished Disc in Egyptian Museum  

 dr .Nagwa Abdel Naby abdel Rahman 
 

Abstract: 

This study is aiming to publish terracotta disc kept in Egyptian 

Museum, with motifs on its two faces, through comprehensive 

descriptive and analytic study of these motifs. As well as we try 

to date of this disc through comparative between its motifs and 

other examples motifs. The study also answers many questions 

that come to mind regarding to use of this disk and the function 

for which it was made, and the connection between it and its 

decoration. Is this disc used in a ritual or special ceremony? What 

are these rituals and ceremonies? The Custom of stamping bread 

and holy cakes was known in Greco-Roman Egypt and continued 

in late Roman period, there were many causes for stamping the 

bread and cakes: to take the place of the actual offering, 

symbolize general religious ideas, possibly connected with the 

sanctuary or local cult, and serve as additional object in funerary 

rituals. This stamp back to the Late Roman Period through 

circular shape and diameter and style of its motifs. 

Key Words : 
Disc ؛  Stamp ؛ Bread؛ Holy cake؛ Festivals ؛ Funerary Rituals؛ 
Bawit 
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