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٢٨٦ 

  
  عصر الھلینستىمن ال Κύλιξ كیلیكس

  منال إسماعیل توفیق دمحم. د
                                             

  :الملخص 
ة ل  ردراس أریخ  نش ةو توصیف وت ة فخاری اء قطع ل إن یكس ، تمث راز الكیل ن ط م

داخل، حمراألاب مصنوع من الفخار للشر" إناء" ھو و ن ال ً ل یحمل م منظر تصویرا
ً مشھد یمثل البطل  ھركلیسمن احد اآلساطیر الیونانیة القدیمة المرتبطة باإللھة اثینا و ا

تحلیل فنى للمنظر ومقارنتھ بنماذج اخرى مشابھة وصف والدراسة  تتضمن ،الیونانى
بالمختلفة على مستوى العالم، ورصد ألھم بالمتاحف محفوظة   ھ واالختالفاوجھ الش

ا وال رض تحلیلھ ا بغ ىووصبینھ ك، و ل ال باب ذل ة أس جیل معرف ع وتس ذلك جم ك
ة  المعلومات التاریخیة الھامة ى الفخاری ات المرتبطة بھذا النوع من األوان ك المعلوم تل

ى ث العلم ال البح رى مج ى تث ذاالت ى  ، ھ افة إل ة باإلض أمحاول ل ریخ ات ة مح لقطع
ة و، وقد توصلت الدراسة البحث ائج الھام ن النت دد م ن لع ا أم ة صناعة أھمھ ن القطع

ة، ة األصلیة الیونانی ً للقطع دا ا و محلیة ُصنعت بورش مدینة اإلسكندریة تقلی ؤرخ أنھ ت
  .قبل المیالد وبدایة القرن الثالث القرن الرابعنھایة بعلى األغلب 
  :الكلمات الدالة 

صناعة  –میونخ  –اساطیر  – سھیركلی  –اثینا   -فخار   –  لینستىھ  - كسیكیل
  .سكندریةإلا - محلیة 
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٢٨٧ 

  :الوصف العام  
و  دحھ اء"  ق راب  "إن یكسللش راز الكیل ن ط نوع  )١(م ار مص ن الفخ ر األم حم
ى ق المطل ل العم والى  قلی رة ح غ قط م، ٣٩یبل طحة، س دة مس ة،  ذو قاع ة فردی وحاف

ً من ویحمل وبدون مقابض،  ً مصورا ة المیثولوجیا اإلباطن القدح الداخلى مشھدا غریقی
ر )١صورة رقم( ھركلیس واإللھة أثینا الیونانى للبطل ، بینما ظھر القدح الخارجى غی
  )٢( .)٢صورة رقم( ى زخارفوخالى من أ ونھ الطبیعى،حیث یظھر الفخار بل مطلى

  
  من الداخلمحل الدراسة باطن الكیلیكس  - ١

  "بالمخزن المتحفى بمنطقة اثار الھرم"

  
  من الخارجمحل الدراسة ظھر الكیلیكس  -٢

                                                
  ؛ بستخدم فى تناول الشراب وخاصة النبیذ عبارة عن كأس: یلیكسكال)١(

Greek Vases, Molly and Walter Barriss Collection , The J.Paul Getty Museum, Malibu, 
California, p.12; 

   . ٥٥٧، ٥٥٥ ص ، ص٢٠١٤فن اإلغریقى،الھیئھ العامة للكتاب ، ثروت عكاشة، ال
،  ٧٣جنح الجیزة ، وتحمل رقم  ٢٠١٤لسنة  ١٣٥٢القطعة ضمن احراز القضیة رقم  )٢(

   .وظة بالمخزن المتحفى بمنطقة اثار الھرم طبقا لتوصیة اللجنة المشكلة لفحص االحراز ومحف
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٢٨٨ 

  :أھمیة القطع الفخاریة 
تى ازدھرت في العصور القدیمة وتربعت لالفنون ا ھمأ أحدتعتبر الفنون الخزفیة 

یعد الفخار من أھم اللقى اآلثریة التى ، وعلى عرش االستمراریة على مر العصور
ى فساعد تى تأكثر المواد الزارة، لذا فھو من تظھر فى اى حفائر أثریة وأكثرھا غ

عامة بصفة  دراسة األواني الفخاریة الیونانیة دتع، وللعصور المختلفة تأریخال
وسیلة فاعلة كما تعد  ،ككل مجتمعللوافیھ دراسة بمثابة  خاصةبصفة  منھا والھلینستیة

 ،الثقافیة، جتماعیةاال ،االقتصادیة ،مظاھر الحضارة المختلفة سواء السیاسیةرصد ل
 من وانىعكسھ فن التصویر على تلك األیما وذلك من خالل بھذا المجتمع ، أو الفنیة 

بصریة تمثیالت  القطع الفخاریة بما تحملھ من تعد ھذه كما ،تلك المظاھر مالمح
  : لسببین غایة فى األھمیة وذلك )٣(الیونانیةلمیثولوجیا من امصورة لمشاھد 

  .أقدم من المصادر األدبیة ثریةأ دلةأیھ الفخارالقطع تعد ھذه  - : أوالً 
 ً ا اظر المصورةبعض ال -:ثانی ً  من ددا ل ع ة تمث ك القطع الفخاری ى تل ن عل صال م  قص

   )٤( .دبیةبالمصادر األ ذكرھا ردالتى لم یساطیر اآلو

 ،تتمیز األواني الیونانیة ببساطة التصمیم من حیث الشكل الخارجيو بشكل عام 
   )٥( .من استعمالھ غرضیتناسب دائًما مع الناء وشكلھ ن حجم اإلأما ك
  :ظیفة الكیلیكس و

ل ب اشرتناول الستخدم فى كأس تكس یالكیل ذ، ومث ھالنبی دة أ ل ا شكال عدی ا م فمنھ
دة  ھ قاع ا ل ا م ل العمق، ومنھ ة ھو عمیق وما ھو قلی ھ ةمسطح وأمرتفع ا ل ا م ، ومنھ

ا دھما، مقبض ا یفتق بعض ذون وم بعض حاف وال ة ولل رھ فردی ة،  اآلخ ة مزدوج حاف

                                                
ا تعني كلمة )٣( ً أي میثولوجی ة و مقدسة قصة أساسا ةتراثی ت صحیحة أم خاطئ ھ ، سواء كان ، وعلی
طلح ف ة"المص ا إغریقی كل  "میثولوجی ي تش ة، الت ة الیونانی ص التراثی اطیر والقص ة األس اه دراس معن

ارة ة وحض ن ثقاف ً م زءا ة ج ان القدیم در، والیون و المص ة ھ ا اإلغریقی ي للمیثولوجی األدب  الرئیس
اني الفخار ، ومصدر الرسومات ھوالیوناني ة، ج  ؛الیون د المعطى شعراوى، آساطیر إغریقی ، ١عب

  ؛ ١١، ص ١٩٨٢آساطیر البشر، الھیئة العامة للكتاب، 
Sacconi Antonio,  Minidicionário Sacconi. Verbete: mitologia 1-2 (sobre mitologia 
grega), p. 462; 

  :وللمزید 
Carlos Ceia,"Mithologia", E-Dictionary de Term's Literários, Acesso: 16 de November de 
2010. 
(4)Fritz Graf, Greek Mythology, An introduction, Translated  by Thomas Marie, Johns 
Hopkins University Press, 1993, p. 200; 
Homer, Iliad, 8. An epic poem about the Battle of Troy. 366–36. 
(5) Richter, G.M.A. The craft of Athenian pottery: an investigation of the technique of black-
figured and red-figured Athenian vases.  New Haven: Yale, 1923, p.22. 
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٢٨٩ 

داخل ن ال نقش م ا ی را م ط واخی داخل فق ن ال نقش م ا ی ارج وم ة والخ ذه مجموع ، وھ
    )٦( .)٥-٣صور ارقام( نماذج مختلفھ من الكیلیكس محفوظة بمتحف اللوفر بفرنسا

  
وحافة  ن وذو قاعدة مرتفعةمزخرف من الداخل والخارج لھ مقبضاكس مطلى ویكیل -٣

  فردیة
Droop Cup , Paris, Louvre CA 2512 

Eric M. Moormann & Vladimir V. Stissi, Shapes  and  tmages Studies on Attic black 
figure, p. 112. 

  
كس متوسط العمق مطلى ومزخرف من الداخل والخارج وذو قاعدة مرتفعة وحافة یكیل -٤

  مرتفعة قلیالً  ومقابضمزدوجة 
Double-decker Siana cup ,Louvre F 67 

Eric M. Moormann & Vladimir V. Stissi, Shapes  and  tmages Studies on Attic black 
figure, p. 118. 

 

                                                
(6)Eric M. Moormann & Vladimir V. Stissi, Shapes  and  tmages , Studies on Attic black 
figure and related topics in Honour of Herman A. G. Brijder, Louver- Paris – Wolpole, 
2009, p. 118; 

:للمزید   
Noble, J. V. The Techniques of  Painted  Attic Pottery, New York, 1988.  
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٢٩٠ 

  
 مزدوجةكس عمیق مطلى ومزخرف من الداخل والخارج ذو قاعدة منخفضة وحافة یكیل -٥

  ومقابض افقیھ
Komast cup, circa 560 BC, Louvre 

Eric M. Moormann & Vladimir V. Stissi, Shapes  and  tmages Studies on Attic black 
figure, p. 118.  

  : الدراسة حلم كسیعلى الكیل المصور مشھدتفصیلى للوصف الال

  
  تفاصیل المشھد المصور بباطن الكیلیكس -٦

ینوھو ل ،على خلفیة سوداء كسیباطن الكیل یتوسط المشھد ع ب لّ  منظر یجم ن ك  م
ل الق البط ى اإلط ھرة عل ر ش انى األكث ركلیس الیون ا )٧(ھ ة أثین ور واإللھ ث ص ، حی

                                                
و )٧( ركلیس ھ ن ھ یماب یوس العظ د بیرس ین، وحفی وس و ألكم و زی ي ، وھ ھرة ف ر ش ل األكث البط

ة "األبطال"تخیل اإلغریق ل العصور القدیمة ي األساطیر الملحمی ة  كشخصیات ف یسوا لأنصاف آلھ
ونھم ثمرة  ى ك ك إل خالدین، لكنھم مختلفین عن البشر بقدراتھم الخارقة بالنسبة للبشر، یعود سبب ذل

ى عشر الفردیة  ركلیسھ فرت مآثرقد وو،  فان وإلھ إنسان العالقة بین ام االثن من خالل تحقیقھ للمھ
ُلف بھا و ور المتسمة بمظاھر قصصالتى ك اره أسطورة شعبیة الفلكل واد األساسیة العتب ث  ،الم حی
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ركلیس انالفن ة ذو ھ ارب،  لحی ع ش ة قصیرة م و كثیف د وھ ى مقع س عل نخفض یجل م
ً رداءیرتدى بدون ظھر،  ً قصیر ا ى بینما یظھر ، ا ن الجسد عارى حت الجزء السفلى م

وة، ھیعضالت في ساعدیھ وساقوقد جسده الفنان یحمل  ،القدمین ویضع  كنایة عن الق
ى ظھره أسد جلد ً عل ى راسھ منسدال ا ، )٨(عل ح الوجھ واضحة حیث صور كم مالم

ھ  المقعدبجوار ھراوةتوجد  و ،الطویل، والعینان واسعتانظھر انفھ یُ  د اللحی ث تع ، حی
ات األد األوجل ن العالم راوة م د والھ زة لس مات الممی یة والس ر لساس ارجىمظھ  الخ

   )٩(.فى مختلف تصاویره لھركلیس
دحھ صور ده الیسرى ق ً ذاركلیس وھو یحمل بی ى قاعدومقبضین  ا ة یتلق ة مرتفع

ن اإل ا ة ألھفیھ الشراب م ف أثین ى تق ھ الت ا إشارة  ،مام ى وكأنھ ده الیمن ع كف ی ویرف
  .لالكتفاء

اُصورت بینما  ة اثین ا الفضفاض ب )١٠( االلھ اءة ذاتردائھ ى العب ل ف ات الممث  الثنی
ا یشبھ مع  ،والمزینة بالثعابین وش فیم ینالشال أنق ى الكتف دمینعل ة الق بشعر  ،، عاری

                                                                                                                        
ھ،  حیة بنفس تعد للتض ھ مس ف بأن ھ وص ارع وأن ة، ب جاعة فائق رة وش دیة كبی وة جس ارب ذو ق مح

ا وباستخدام السیف والترس،  ى أداھ ى عشرة الت ام األثن ا یتضح من المھ ى كم ً عل ا ھ متفوق ا جعل مم
  ؛الرجال الفانین

Apoliodorous, II,4,5-6; 
Berens, E.M., Myths and Legends of Ancient Greece and Rome, Illustrated from Antique 
Sculptures, New York, 2007, 234-256; 
Rose , H. J., A Handbook of Greek Mythology, 6th  Edition , London and New York, 11. P. 

251.     
)٨( ً دال داءه ب ده وارت منذ نجح فى قتل أسد نیمیا بیدیھ العاریتین ضمن مھامھ األثنى عشر قام بسلج جل

  ؛من سترتھ، ووضع فكیھ أعلى  رأسھ، مما بث الرعب منھ فى الجمیع 
Hamilton, E., Mythology, Timeless tales of Gods and Hero, Ney York, 1959, p.159; 
Guerber, H.A.,Hhe Myths of Greece and Rome (Their stories sign: fication and origin), 
London, 1931, p.188.  
(9)Ribeiro, J., Wilson A., "Heracles", Iconografia. Acesso: 27 de agosto de 2008, p. 101. 

ذى ھي أثینا )١٠( ا ال ة أبیھ ا من رأسھ إبن وس"أنجبھ ذراء "زی دة، والع ة الخال ا أم، ھى الرب یس لھ ، ل
ةالطاھرة ال ة  راعی ا لمدین ً أثنی ى أیضا ة، الشجاعة، اإللھ ، صاحبة اإلختراعات، وھ ة الحكم م، اإلھ

انون و ارة، الق وةالحض رب، الق دل، الح اراتالع رف، والمھ ون، الح ور ، الفن ا تص ا ، كم ى أنھ عل
ارع ق الب ة وھي اللألبط الرفی ة اإللھ اعي البطولی ة للمس ذا الراعی ى مساعدة اآلخرین ول ل إل ، وتمی

ى البشر ھى و ،كانت تقف بجانب ھركلیس وتشجعھ أثناء إنجاز مھامھ األثنى عشر مانحة الزیتون إل
وھبتھم شجرة  ى البشر ف ان فھي أنعمت عل دیك والثعب ة وال ون والبوم ا الزیت ومن أحب األشیاء إلیھ
بة  ى ھض ارثینون عل د الب و معب اریخھم، وھ ي ت ق ف ھ اإلغری د عرف ر معب ا أكب یم لھ ون، وأق الزیت

  ؛غریقاالكروبول في أثینا، ویعد عیدھا من أھم األعیاد في بالد اإل
Apoliodorous, I, 8,4-5; II,7,3; III, 6, 1-8. 
Deacy Susan, and Alexandra Villing, Athena in the Classical World, Koninklijke Brill NV, 
Leiden, The Netherlands, Brill, 2001, Pseudo-Apollodorus, Bibliotheke 3.14.6; 
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وه سود متموج،أ ات،  یعل روع النب ن ف ل م ا ذاتاكلی و ُصورت أثین ل وعی ف طوی ن ان
ن إ واسعة، وتتحلى بقرط فى أذنیھا، اء وتقوم بصب الشراب لھركلیس م ن طرازن  م

ا تمسك الیمنى،بیدھا   )١١( Οίνοχόη "أوینوخوى" دھا  بینم دس الیسرىبی  الطائر المق
ً  ھطائر البوم لھا وھو تندا ى صدرھا  مس ھ بإل ى كامل ، تتجھ البوم ا إل ا وعیونھ وجھھ

   )١٢( .یسرعلى ساعدھا األ اإللھة رمحستند ی ، بینماماماأل
ونبینھما  ویتوسط المسافة المصورة  ا شجرة ھى فى الغالب شجرة زیت ون اثین  لك

  .اثینا خوذةفى اقصى الیمین من المشھد تظھر لھة ، وخلف اإل)١٣(مانحة الزیتون
ارجى  ھ إطار خ یط ب ون ، ویح ة الل ى ارضیة داكن اتح عل اللون الف ذ ب المنظر منف

ى شكل مجموعاتمن وحدات متكررة اإلطاریتكون  ،ى حافة القدحلع ین ، ف یفصل ب
ة  ل مجموع ا ك ة منھ ة نباتی روع عالم ة ف ن اربع ة الصلیبم بھ عالم ا تش د م ى ح  إل

  . )٦صورة رقم(
  :تحلیل المشھد 

بصب  ،ھھا لثینا بالبطل ھركلیز وتكریمأاإللھة من خالل المنظر یتضح احتفاء 
م االثنى عشرالصعبة التى كلف حد المھاولعل سبب ذلك نجاحة فى تنفیذ أ، الشراب لھ

للمساعي  الراعیة اإللھة وھي لألبطال على أنھا الرفیق البارع دائما صورتأثینا ف، بھا
  )١٤(.البطولیة
  : كسیالكیلتأریخ 

انھ  وما یحملھ من مشھد بما ھو موجود بالمتاحف المختلفة نجد كسیالكیلبمقارنة 
منھا بعضھا من حیث الطراز عدد من القطع بالمتاحف المختلفة لى حد كبیر إیشبھ 

                                                                                                                        
Berens, E.M., Myths and Legends of Ancient Greece and Rome, Illustrated from Antique 
Sculptures, New York, 2007, 44-47. 

، تشبھ فى عصرنا الحالى األبریق شكل من أشكال األوانى الیونانیةھو  Οίνοχόη وینوخوىاأل )١١( 
الكروم وباقات من ببطریقة تعكس استخدامھ، عادة یزین ھذا االبریق لصب النبیذ، یستخدم وكان 
  ؛فاتم التوقیع علیھ من قبل الخزی ، والعنب

Greek Vase shapes Ancient Greek pottery -  Joslyn Art Museum, 1-2. 
Joslyn.org, sections,Files. https://www.  

http://www.ancientgreece.co.uk/dailylife/explore/oinochoe.html  
أن تضيء الجانب لدیھا القدرة على حبث كان یُعتقد ان ثینا الطائر المساعد الالبومة  تعد )١٢( 

الوصي  ن رؤیة الحقیقة كلھا والتحدث عنھا ، كما انھا فى الفكر الیونانى تعدنھا ماألعمى لھا، وتمك
  . owls-of-beth/wisdom-https://www.owlsdaughter.com/meetعلى االكروبول

  
(13)Apollodorus, Bibliotheke 3.14.6.  
(14)Susan Deacy, and  Alexandra Villing , Athena in the Classical World , Leiden, Boston, 
Köln, The Netherlands: Brill, 2001, chap. 233-258; 
Berens, E.M., Myths and Legends of Ancient Greece and Rome, Illustrated from Antique 
Sculptures, New York, 2007, 44-47. 
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٢٩٣ 

و اخرى  ٩٩ – ٠١٨٣٥١تحت رقم  مجموعة بارافيب قطعة بمتحف اللوفر بباریس
وھى القطعة رقم ضمن مجموعة مولى ووالتر بمتحف بول جتى بكالیفورنیا 

ولذا تحمالن فوینكس بالمجموعة، والقطعتین لنفس الرسامة دوریس والخزاف ١٥٦
والبعض األخر من حیث المشھد ، نفس السمات والخصائص والخطوط الفنیة

 ومتحف برلین، الوطنى بأثینا، والمتحف البریطانى،المتحف ومنھا ، المصور علیھا
  .بایطالیا من مجموعات فولتشي لآلثار الوطنیةوقطعة 

یشبھ وإلى حد كبیر یكاد یكون متطابق لوال بعض  ان المشھد المصور إال
تم العثور علیھ بكالیفورنیا  اتیكى كسیكیلعلى  المشھد المصوراالختالفات البسیطة 

ً ومحفوظ  ،  ٢٦٤٨تحت رقم  Antikensammlungenبمتحف میونخ بالمانیا حالیا
ویؤرخ بالفترة االرخیھ  ، ٢٠٥٢٣٠تحت رقم  Beazleyومسجل بأرشیف بیزلى 

والصانع   )١٥( Dourisدوریس  ةم ، وینسب للرسام.ق ٤٩٠/٤٧٠حوالى  المتأخرة
التصنیع نھم مشتركان فى نفس المادة وطریقة ، كما أPhoinixفوینكس " الخزاف"

  .)٧صورة رقم( والحجم، فكالھما من الفخار األحمر

  
  كیلیكس میونخ والمنظر المصور علیھ من الداخل -٧

Denoyelle Martine, Chefs-d'oeuvre de la céramique grecque dans les collections du Louvre, 
p. 126, n 58. 

 
 

                                                
 خطھا بحساسیة وتتمیز، المیالد قبل الخامس القرن في الرسامین أفضل من واحدة ھي دوریس )١٥( 

الكیلكس كما ھو واضح فى  استدارةللتكیف مع  المنحنیات واللعب مع  التزیین على قدرتھا وكذلك
  .مجموعة اعمالھا المختلفة حیث تنتشر بعدد من المتاحف المختلفة 

- Denoyelle Martine, Chefs-d'oeuvre de la céramique grecque dans les collections du 
Louvre, 1994, p. 126, n 58. 
- Buitron-Oliver, D., Douris, 1995, pp. 42-46, pl. 71, pl. 146. 
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٢٩٤ 

:ھم االختالفات أ  
 .بقطعة میونخ ثینا أطول من الخلف شعر اإللھة أ .١
بقطعة میونخ ھناك وجھ مصور على صدر اإللھة أثینا وغیر موجود بالقطعة  .٢

 .محل البحث
سفل الكتف األیسر أعلى الذراع و أثینا التى تزین رداء أیوجد بعض الثعابین  .٣

 .میونخ بقطعة 
 .سفل من رداء أثینا بالتصویر مختلفھ بین القطعتینالخطوط التى تحدد الجزء األ .٤
 .اإللھة أثینا تظھر من الرداء بشكل أوضح فى قطعة میونخقدمى  .٥
جناحى البومة التى تمسك بھا اإللھة مصورة بلون غامق فى القطعة محل البحث  .٦

 .ولون فاتح فى قطعة میونخ
الیسرى الداخلیة بینما فى القطعة  دم ھركلیسقطعة میونخ تظھر جزء من ساق وق .٧

 .  فقط محل البحث تظھر الساق الیمنى الخارجیة 
ویضم الرداء وجلد االسد بقطعة  ریط یشبھ الحزام یحیط بوسط ھركلیسھناك ش .٨

 .غیر موجود بالقطعة محل البحثو میونخ 
 .ة محل البحث ومستویة بقطعة میونخمدببة بالقطع النھایة السفلیة لھراوة ھركلیس .٩

 .خوذة أثینا فى اقصى یمین المشھد مختلفة بین القطعتین فى بعض تفاصیلھا .١٠
فاتحة فى القطعة محل البحث وھو ما یخالف  المنطقة اسفل أقدام اثینا وھركلیس .١١

 .باقى خلفیة المشھد المصور وغامقة فى قطعة میونخ 
باإلطار الخارجى العالمة التى تفصل بین المجموعات المتكررة نباتیة فى  .١٢

القطعة محل البحث وتشبھ الصلیب إلى حد ما ، اما فى قطعة میونخ فھى صلیب 
 . †فعال

  : سبب وجود االختالفات 
األدلة األثریة من  تضحكما ی –سكندریة القدیمة اإلمدینة لقد أستخدم سكان 

ً  -والمقابرأو الجبانات السكنیة  ة سواء من المناطقمكتشفال ى وانأمتعددة من  طرزا
ر من ھذه االوانى كان وقد أثبتت الدراسات أن الكثی ،المائدة سواء للطعام او الشراب

حوض البحر المتوسط، بینما البعض اآلخر كان  دولبمختلفة  مناطقمستورد من 
 ً   .یصنع محلیا

سكندریة دون شك بمكان الصدارة بین المدن التجاریة فى اإلمدینة تمتعت فقد 
 وقد ،أقتصادى تجارى غیر مسبوق   العالم القدیم، لما قامت بھ موانیھا من نشاط

المختلفة   سكندریة والممالك الھلنستیةبین اإلأنعكس ذلك على الحركة التجاریة 
حتیاجات المتزایدة للسوق المحلى من انواع طق المصدرة للفخار، لسد اإلانخاصة الم

  .مختلفھ قوأذوا
ً الدراسات أن الصناعة المحلیة أل أثبتتكما  وانى المائدة الفخاریة كان تقلیدا

ً ألار المستورد للفخ   .شكال أوانى المائدة الیونانیة بوجھ عامالذى یمثل میراثا
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٢٩٥ 

ر من التطور نتیجة لعوامل الكثیبالمدینة خر شھدت الورش المحلیة آمن جانب  
والورش المحلیة  توفر الطینة المحلیة فى البیئة النھریة لوادى النیلھا من أھم ،مختلفة

  .فى الدلتا
ً اإل تىفي منطقالورش المحلیة  تلك قد شھدتفوعلیھ  سكندریة والدلتا نشاطا

ً حیث قامت بإنتاج طرز متعددة من األواني الفخاریة منھا ما ھو تقلید للفخار  ملحوظا
ذو صبغة محلیة، وقد انصب ھذا اإلنتاج في اإلسكندریة التي  ما ھو المستورد ومنھا

ً عن أھمیتھا اإلباعتبارھا عاصمة العال –زخرت قتصادیة والتجاریة م الھلینستي فضال
ً استمرار ھذه ،في ذلك الوقت واع الفخار السائدبمعظم أن – الورش فى  ونالحظ أیضا

ً، العصر الرومانى مختلف مستخدمین نفس الطینة المحلیة منتج نتاج إولكن ب الحقا
   .المتاحة
و الصناع للتیارات الفنیة السائدة فى االسكندریة إبان لقد خضع الفنانون و

ً من الدوافع الفنیة المصریة والیونانیة مما العصر  البطلمى، التى كانت تمثل مزیجا
  .رة للتنویع فى أسالیبھم وزخارفھمأعطى الفنانین فرصة كبی

فترات طویلة من الزمن، األمر الذى  مصنعة للفخارلانتاج الورش إأستمر  وقد
جعلت الورش المحلیة تبتكر  خبرات متراكمة الصناع والفنانین ابسكإ ھكان من شأن

  .لنفسھا عالمات ممیزة ومالمح فنیة جدیدة
نستى یخالل العصر الھلباإلسكندریة وانى المستخدمة أشكال األولذا كانت 

بعض التطور فى الشكل من األشكال الیونانیة القدیمة مع ومستوحاه موروثة 
فى سواء ر ملحوظ یفھناك بعض األوانى التى دام استخدامھا دون تغی ،ستخدامواإل

وانى التى طرأ ھناك بعض األبینما  ،ستخدام مثل األطباق واألمفوراتواإلأالشكل 
أدوات الشرب ومنھا و وانى الطھىأستخدام مثل واإلأفى الشكل سواء ر یعلیھا تغی

بصعوبة فى الطبقات  یھار علوعثتم الیوالتى  رف البارزةاذات الزخ الكیلیكسات
بارز من الخارج شكل بمن األوانى فذت الزخارف على ھذا النوع نُ ، وقد الھلنستیة

  )١٦( .فیما بعد تماما فى العصر الرومانىأختفى قد ھذا النوع ونالحظ أن فقط، 
 
 
 
 
 

                                                
(16) - Solovyov, S. L., Greek and natives in the Cimerian Bosporus 7 th - 1 st Centuries 
B.C. , proceedings of the International  Conference , October 2000, Taman, Russia , BAR 
International Series 1729, 2007, V.P.Koplov, Tanais River Rogion : Greek - Barbarian 
Relatians in the 7 th - 6 th Centuries B.C., p. 66- 69.  
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٢٩٦ 

:نتائج البحث    
من كافة النواحى وباستخدام المنھج وافیھ بعد دراسة القطعة دراسة شاملة 

إلى عدد من النتائج الھامة على النحو توصلت الدراسة والمقارن الوصفى التحلیلى 
  :التالى

 .حد اقداح الشراب من الطراز المعروف باسم كیلكسالقطعة تمثل أ .١
 .مادة الصنع الفخار األحمر  .٢
ً یمیح .٣ ً مصورا ً مل باطن الكیلكس منظرا من احد اآلساطیر الیونانیة  ثل مشھدا

 .لإللھة أثینا والبطل ھیركلیس القدیمة
مثل اللوفر وبرلین المختلفة ة للقطعة موضع البحث بالمتاحف ھناك قطع مشابھ .٤

 .قطعة بمتحف میونخ   لشدة التشابھ ھاأھملكن تعد ووایطالیا 
متحف میونخ، ومتحف مثل بالمتاحف العالمیة  المحفوظة مثیالتھاببمقارنة القطعة  .٥

: ومنھا  االختالفات بالقطعة محل البحث العدید منوجود اتضح  ومتحف أثینا اللوفر
ختفاء ھذا فى تنفیذ المشھد المصور، وكذلك إ ان التنفیذ اقل جودة وحرفیھ وخاصة

  : یمكن التأكید على ولذا النوع من األقداح فى العصر الرومانى بمصر، 
  للقطعة األصلیة ً ان القطعة صناعة محلیة ُصنعت بورش مدینة اإلسكندریة تقلیدا

 .الیونانیة 

 قبل المیالد ،  بنھایة القرن الرابع وبدایة القرن الثالث ة على األغلبتؤرخ القطع
وھى الفترة التى تم فیھا بناء مدینة اإلسكندریة، وازدھرت حركة التجارة الخارجیة 

 .بھا كمیناء فى النصف االول من العصر البطلمى ، او ما یعرف بعصر القوة 
 .تأریخالة على أكثر المواد المساعدویعد الفخار من اللقى اآلثریة الھامة  .٦
  



 ١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٩٧ 

  : قائمة المراجع 
  : اوال المراجع العربیة 

 .  ٢٠١٤فن اإلغریقى،الھیئھ العامة للكتاب ، ثروت عكاشة، ال - ١
، أساطیر البشر، الھیئة العامة إغریقیة، الجزء األول، أساطیر عبد المعطى شعراوى - ٢

 . ١٩٨٢للكتاب، 
أساطیر اآللھة الكبرى، الھیئة ، ، أساطیر إغریقیة، الجزء الثالثعبد المعطى شعراوى - ٣

  . ٢٠٠٥العامة للكتاب، 
  :  والمصادر ثانیاً المراجع األجنبیة
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٢٩٩ 

Kylix from the Hellenistic era 
                                       Dr. Manal ismaiel Tawfik 

        Abstract: 
A description of a piece of pottery of the Kylix model, a pot 

made of  red pottery, Holds a scenery from inside. It depicts a 
scene from an ancient Greek Myth, associated with the Greek 
goddess Athens and Hercules, with a technical analysis of the 
scene and comparing it with other similar models in the 
international museums to concludes similarities and differences. 
To reach A number of important historical results and 
information that enrich the field of scientific research and history 
in a period of important Egyptian history, It is the Greek era. 

The study has reached a number of important results. The 
most important of which is that the piece is a local industry. 
Porsche of Alexandria made a tradition of the original Greek 
artifact, and it is dated to the end of the 4th century and the 
beginning of the third century BC. 
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