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   كتابات يف وصداها األعمدة طحا مدينة
   الوسطي العصور يف املسلمني واملؤرخني اجلغرافيني
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  ةــاإلنسانی ومـــالعل مـــقس

   مصر –المنیا درایة جامعة 
  : صــملخ

قة؛ إذ إن الرحالة تأتي كتاباتهم صادقة تعتبر كتابات الجغرافیین والرحالة في جلها أكثر ث
معبرة أكثر من غیرهم من المؤرخین أنفسهم؛ ألن المؤرخین قد یخشون من الحكام وتأتي كتاباتهم 

وتبدو أهمیة الورقة البحثیة التي . ًفي بعض األحیان متحیزة خوفا من بطش ذوي الجاه والسلطان
ة في العصور الوسطي كان لها أهمیة حضاریة یتم تناولها في أنها تلقي الضوء على مدینة مهم

  . مدینة طحا األعمدة: وتاریخیة أال وهي
قد ورد ذكر مدینة طحا في كتابات كثیر من الجغرافیین ومن المالحظ أنه 

 والمقدسي وابن دقماق وابن  المسلمین في العصور الوسطي أمثال االدریسيوالمؤرخین
ما رأوه أو الحظوه من موقع لهذه المدینة  وجاءت كتاباتهم معبرة ع.وغیرهممماتي 

  . المهمة، وما قامت به من دور حضاري تاریخي
هل كان لمدینة :  اإلجابة على التساؤل التاليمحاولة مشكلة البحث في وتدور

صدي في كتابات الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في العصور الوسطي؟ وهل طحا 
  في العصور الوسطي؟ حضاریة وأهمیة تاریخیة كان لها أیضا 

 المنهج موضوع الذي نحن بصدده راعینا فیه اتباعفإن ال على أیة حال؛
والمؤرخون المسلمین عن مدینة ن هؤالء الجغرافیوالتحلیلي السردي النقدي لما رواه 

  .  طحا األعمدة: هي تلك المدینةمة من أقالیم مصر في العصور الوسطي مه
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  : اآلتیة وقد قسم الباحث بحثه للمحاور 

 مقدمة:   

  مدینة طحا في كتابات الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في العصور الوسطي      

  ) .موقع المدینة واصل تسمیتها ومعناه(     

  سكان طحا األعمدة  ( دیموغرافیة المدینة -االقتصادیة الدینیة وأهمیتها (  

 ثـخاتمة البح.   

 مالحق البحث.   

  قائمة المصادر والمراجع.  

    :الكلمات الدالة

      – المؤرخین   – الجغرافیین –األهمیة الحضاریة  - كتابات –طحا األعمدة 

  العصور الوسطي    
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Abstract: 
The writings of travelers in most of them are more confident as the 

travelers come to their writings more honest than historians themselves 
because historians may fear rulers. The importance of this paper is that 
it sheds light on an important city in the Middle Ages that had 
historical, religious and economic significance. 

        Taha al-A'amida is located northwest of Minya, about 15 
kilometers away. Since the time of the pharaohs, the ancient Egyptian 
name Tyh and in the Coptic era the development of the name Toho 
became written in the Coptic language Toho and derived the Arabic 
name "Taha" The French scientist Amelienau in its geography that its 
name Theodosicoplis Theodosopolis because the whole Egyptian 
country had a Greek name to Next to the Coptic name and part of the 
name Polis means "city" and the first part is derived from the name of 
Theodosius. 

          The city of Taha is mentioned in the writings of many medieval 
Muslim geographers and historians such as Edrissi and others. The 
problem of research seems to be that the researcher tries to answer the 
following question: Did Taha have a historical, cultural, religious and 
economic role and importance in the Middle Ages? 

key words:  

       Taha columns –its religious and civilized importance - 
Geographers - Travelers - Middle Ages. 
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  : مقدمة
حاول اإلنسان منذ أن خلقه اهللا وابتدأ یدب علي وجه األرض أن یكتشف أسرار 

ًایا بحثا عن حیاة أفضل، فأخذ یتجول ویرتحل من مكان آلخر بحثا األرض وما حوله من خف ً
عما هو كامن عنه، فهو بهذا یسعي لكشف النقاب عن أشیاء ال یعلمها وأماكن لم تطالها قدماه 

  . ولم تشاهدها أم عینیه، من قبل
ة في ًوتعد كتابات الجغرافیین في كافة العصور انعكاسا حقیقیا لألوضاع الحقیقیة السائد

المجتمع الذي یكتبون عنه بوجه عام لما تحویه من مالحظات عن طبیعة وجغرافیة المكان 
كما تعتبر مرأة صادقة في غالب األحیان للمظاهر الحضاریة االقتصادیة ، موضع دراستهم

 واالجتماعیة والعسكریة والدینیة غیر المعتادة أثناء تجوالهم ورصدهم لحقیقة هذا البلد وموقعه وأهم
ما یمیزه بصورة أصدق مما یراه ویرصده من دونهم بوجه خاص؛ ألن  كتابات هؤالء الجغرافیین 

 في مدي -  السیما كتابات الرحالة –كما تختلف ، تختلف في مدي دقتها ودرجة ونوع اهتمامها
صدقها وأمانتها وجنوحها في بعض األحیان إلي المبالغة؛ ألنه ربما ینقل عن غیره دون بحث او 

ولذا ینبغي أن تؤخذ كتاباتهم ومشاهداتهم ومالحظاتهم ، تقصاء أو یحكي حكایة رویت لهاس
  . ویجب إخضاعها للمقارنة مع مثیالتها والمعاصرة لها، بمیزان النقد والتمحیص

ورغم ذلك؛ فإن هذه المشاهدات والكتابات التي یدونها الرحالة والجغرافیون تضیف إلى 
 تغفل عنه المصادر التاریخیة في كثیر من األحیان خاصة النواحي رصید معرفتنا التاریخیة ما

فهذه الكتابات سجل حقیقي لكافة ، والنظم الحضاریة والعادات والتقالید الموجودة في عصرهم
ًفالرحالة والجغرافي أكثر التصاقا بالناس لكونه المعاین لكل ما تشاهده عیناه ،  مظاهر الحیاة
فعیون ، قیمة علمیة وأخرى أدبیة:  لهذه الكتابات قیمتان عظیمتانوبذلك كان، وتسمعه أذناه

وواقع غریب یسعي اللتقاطها ، الرحالة والجغرافیین كآلة تصویر تصور واقع ما یراه یجذب أنظاره
ًتسجیال؛ كما یسجل أیضا كل جمیل وكل قبیح    في أغلب –لتحظي بصورة حیة التقطت؛  والتيً

  .تجمل   ال تكذب وال ت–األحیان  
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وكانت مصر ومدنها وبكل ما فیها جاذبة منذ القدم للرحالة والحجاج والجغرافیین 
وقد اعتاد معظم رحالة . والسیاح؛ بسبب آثارها التي تسجل تسلسل تاریخها على مر العصور

 علي تسجیل الطرق التي سلكوها والمعالم التي – بمجرد عودتهم إلي بالدهم –العصر الوسیط 
نتقلوا من مدینة إلي أخرى، وكیف واجهوا الصعاب والمشقات وما رأوه في مصر من رأوها حین ا

آثار أبهرتم بضخامتها، ومدن وكور وقرى أفتنتهم بكثرة اتساعها وامتدادها، ومباني ومنشآت 
وال شك أن كتاباتهم خیر مرشد لكل من یسعى لزیارة مصر وما بها من معالم . مختلفة أعجبتهم

كما أن هذه المصنفات والمشاهدات التي دونها الجغرافیون والرحالة . كتب عنهاومدن وقري، أو ی
تعد خیر دعایة بطریقة غیر مباشرة لمصر بكل ما تحویه في تلك اآلونة لمعرفة بعض أحوالها 

  .  والدینیة والثقافیة والفكریةاالجتماعیة واالقتصادیة
 لها صدي في كتابات كثیر أما عن مدینة طحا التي نحن بصددها؛ فنالحظ أنه كان
وأنها لم تكن قریة صغیرة ، من الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في العصور الوسطي السیما

ٕمجهولة، أو مهملة لیس بها أي نشاط أو حیاة؛ وانما كانت معروفة ویالحظها كثیر ممن یمر 
مالحظات بصعید مصر یجول فیه لیصفه بما فیه من معالم یراها أو حكایات یسمعها أو 

  . ومصنفات یدونها ویسجلها بغیة االستفادة بها
 وموقع المدینة ؛ یالحظ أنها من المدن القدیمة، وجاء )١(وعن  أصل كلمة طحا ومعناها 

 ومنه اسمها العرب طحا، أما Touho والقبطي Tyhrذكرها في قاموس جوتییه أن اسمها المصري 
  . )٢(  Theodosiopolisومي ثیودوسیوبولیس أمیلینو في جغرافیته أشار إلى أن اسمها الر

فذلك یرجع إلي المعبد ذي  ،وسبب تسمیتها وشهرتها بطحا األعمدة  أو طحا العمودین
   ه٩٣٣/م١٥٢٧وقد عرفت بهذا االسم ابتداء من سنة ، األعمدة الذى كان قائما بها

                                                             

المعجم الوسیط، مجمع اللغة : إبراهیم أنیس وآخرون:  جاء في المعجم الوسیط أن معني طحا لغویا دلكه بعقبه راجع)1 (
هو البسط طحه یطحه : ًأن الطح :  ؛ وجاء في تاج العروس للزبیدي ٥٥١ص ،٢٠٠٤القاهرة ، ٤ط، العربیة

تاج العروس من جواهر ) : ي الزبیدي السید محمد مرتضي الحسین(الزبیدي : طحا إذا بسطه فانطح انظر 
  .  ٥٧٣ ص ٦ج ،  م١٩٦٩حسین نصار وراجعه آخرون الكویت : القاموس  تحقیق

(2) Amelineau,E. La Geographie de l'Egypte a la e' epoue  Copte paris 1892,p.472 
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 الذي أعده - وصف مصراب وفى كت. امت على أنقاضها القریة الصغیرةتخربت المدینة القدیمة وقو
 جاء فیه أن طحا العمودین بها مجموعة من األعمدة بأقطار –مجموعة من علماء الحملة الفرنسیة

  .)٣(مختلفة وهي من الجرانیت والحجر الجیري بعضها سيء التنفیذ وهي تدل على آثار كنیسة مسیحیة 
نیا على بعد حوالي شمال غرب مدینة الم" طحا االعمدة " أما عن موقع المدینة ؛ فتقع 

 Tyhوكانت مدینة كبیرة منذ عهد الفراعنة اسمها المصري القدیم . خمسة عشر كیلومترا منها
 ومنها اشتق Toho ویكتب باللغة القبطیة Tohoفأصبح ، وفى العصر القبطي تطور االسم

ر إلي وتغی،ولفظ طحا عربي مشتق من االسم القبطي توهو ومعناه مستودع. "طحا"االسم العربي 
كما ذكرها العالم الفرنسي . )٤(طوحو ثم إلي طحا واالسم الیوناني لطحا ثیوذوسیوس بولیس

،   ثیؤدوسیوبولیسTheodosicoplis في جغرافیته أن اسمها الرومى Amelienowامیلینو 
ذلك ألن كل البالد المصریة كان لها اسما یونانى إلى جوار االسم القبطي والجزء من االسم 

Polisوذكر امیلینو كذلك أن هناك ، والجزء األول مشتق من اسم ثیؤدسیوس" مدینة"عناه  م
 الدقهلیة وطحا بوش في ٥طحا المعاریج في اقلیم: ثالث مدن أخري تحمل نفس اسم طحا وهي

  . )٦(بني سویف وطحا بهبشیح في نفس اإلقلیم

                                                             

(3) http://shahid-elmaseh.ahlamontada.com/t183-topic.                                               
كلیة ، ١ج، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  التجمعات الرهبانیة بمحافظة المنیامناطق: عماد عادل إبراهیم) 4(

 . ١٤٠ص ، ٢٠١٢اآلداب جامعة طنطا 
م المعروف من .ق١٩٥وقد قسم أراثوسینس المتوفي عام .  الیونانیة التي معناها المیل  Klimaالرسم العربي لكلمة كلیما) 5(

وقد عینت علي وجه التقریب وقسم هیبارخوس المتوفي عام ، تجاه الطوليالمعمور إذ ذاك إلي سبع مناطق تتجه في اال
وقد اخذ العرب . م هذه الكرة األرضیة إلي مقدار من المناطق العرضیة متساویة االتساع والبعد بعضها بعض .ق١٥٠

 قد قدرت بأنها الثمن من بالتقسیم إلي سبعة أقالیم متساویة العرض إال أنهم اعتبروا البلدان الواقعة جنوبي خط االستواء
مسطح األرض والواقعة في أقصي الشمال التسع من هذا المسطح ورتب اإلدریسي كتابه تقویم البلدان وفقا لترتیب 

دائرة المعارف اإلسالمیة ترجمها للعربیة  عبد الحمید یونس وآخرون : مجموعة من العلماء : األقالیم للتفاصیل انظر 
 .  وما بعدها ٤٨٢ ص ١٩٣٦ان أفغانست، ٦عدد  ، ٢مجلد 

(6)Amelienow, Op.cit., p.472 .                                                                                       

http://shahid-elmaseh.ahlamontada.com/t183-topic.
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الهجري؛ فیشیر السادس /   في القرن الثاني عشر المیالدي)٧(أما الشریف اإلدریسي
  . )٨(إلیها بأنها تقع أسفل مدینة األشموني أي جنوب مدینة األشمونین

السابع الهجري في /وقد أشار إلیها یاقوت الحموي في القرن الثالث عشر المیالدي 
طحا بالفتح والقصر، والطحو والدحو بمعني البسیط وفیه لغتان طحا یطحو : " فقال،  معجمه

كورة بمصر شمالي الصعید في غربي : واألرض وما طحاها؛ وطحا: لي ویطحي  ومنه قوله تعا
ٕوالیها ینسب أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن ، النیل

  . ) ٩("سلیم األزدي الحجري المصري الطحاوي الفقیه الحنفي

                                                             

ًعالما عربیا مسلما وأحد كبار . كان اإلدریسي  أبو عبد اهللا محمد بن محمد اإلدریسي الهاشمي القرشي ) 7(
 في التاریخ ومؤسسي علم الجغرافیا، كما أنه كتب في األدب والشعر والنبات ودرس الفلسفة والطب الجغرافیین

حیث لجأ إلى . استخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة األوربیة. والنجوم في قرطبة
سة باإلضافة إلى ًتحدید اتجاهات األنهار والبحیرات والمرتفعات، وضمنها أیضا معلومات عن المدن الرئی

) ال عبد الرحمن(محمد بن محمد بن عبد اهللا : هو) كما جاء في الوافي بالوفیات(واسمه الكامل . حدود الدول
بن میمون بن أحمد بن علي بن عبید اهللا ) ي وقتهف غرناطة  صاحب(بن إدریس بن یحیى بن علي بن حمود 

عبد   بن  بن أبي طالبعلي  بن الحسن  بن عمر بن إدریس بن إدریس بن عبد اهللا بن الحسن المثنى بن
ولقب  . االسالمیةالدولة  ًمكانا له بعد سقوط صقلیة  ولقب بالصقلي؛ ألنه اتخذ جزیرة.القرشي المطلب بن هاشم

= وقد كان من أبرز الدارسین في علماء .سطرابون  الكبیر اإلغریقي  بسطرابون العرب نسبة للجغرافي
م ١١٦٦/هـ٥٥٩ومات عام م ١١٠٠/هـ٤٩٣عام  ىالمغرب األقص  في سبتة  ولد في مدینة.الریاضیات =
 wiki/org.wikipedia.ar://https :للتفاصیل انظر   

محمد بن محمد بن عبد اهللا بن إدریس الحمودي الحسیني المعروف ، أبي عبد اهللا) م١١٦٦/ ھـ٥٦٥ت ( االدریسي)8(
      .  ١٢٥ص ، ٢٠٠٢القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة، ١م، اآلفاقنزهة المشتاق في اختراق : بالشریف اإلدریسي

                                                                                   
،  بريوت در،صا دار البلدان معجم  :احلموي الرومي اهللا عبد بن ياقوت اهللا عبد أبو الدين شهاب)  م١٢٢٨/هـ٦٢٦ ت(احلموي ياقوت) 9(

 . ٢ص، م ١٩٩٥  بريوت صادر دار، ٤ جملد ، ،٢ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki


  

   كامل مسري يوسف .د ـــــــــــــــــــم ــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - ة املؤرخ العربيجمل

 - ١١٧ -

:  والمعني اآلخر هو،لفظي لغوي وهو البسیط: ومعني كالم یاقوت الحموي أن لها معنین
ٕوانما اكتفي ، وأنها تقع شمالي الصعید لكنه لم یحدد مكانها وال أي إقلیم تتبعه، موقعها الجغرافي

صقع والبقعة التي یجتمع فیها قرى ومحال بحسب تعریف المعجم : أي) ١٠(باإلشارة إلي أنها كورة
   . )١١(ومحال فیها تتبعها، دة قريٕوانما مدینة تضم ع، وهذا یوضح أنها لم تكن قریة واحدة، الوجیز

ویستمر الجغرافیون و المؤرخون في اإلشارة إلي أن مدینة طحا وموقعها تفصیلیا، ومن 
 –فذكر ، الرابع الهجري/بین هؤالء ابن حوقل في كتابه صورة األرض في القرن العاشر المیالدي
لنصوص أن طحا تقع في إیضاح ما یوجد في القسم األول من صورة األرض  من األسماء وا

كما أشار إلى أن طول أرض مصر من ، بالصعید علي الجانب الغربي للنیل  المقابل للشرقي

                                                             

ُالبقعة  املعاين معجم تعريف حسب هي الكورة 10 ٌّوحمال َُقـرى فيها جيتمع اليت ُ َُالمدينة  علي وتطلق كور ومجعها َََ ِ َ ُّوكل ْ ٍَـبقعة َُ ُجتتمع ُْ ِ َْ َفيها َ ِ 
ُالمساكن َِ َ َُوالقرى ْ َكما ، َ ُتطلق َ َْ َالمق ََعلى ُ ُ َِِّالريفية ََِاطعةْ   https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  : انظر ِّ

 وهي كلمة یونانیة أطلقت Nomeكانت الوحدة اإلداریة السیاسیة قائمة في عصر البطالمة فالرومان علي النوم (11) 
 ومعناها القسم ولیس لهذه الوحدة من مشابه في عصرنا الحاضر؛  Hespoو للداللة على الكلمة المصریة هسب

ألنها تدل على وحدة إداریة أصغر من مساحة المدیریة وأكبر من مساحة المركز وینقسم النوم إلى عدة قري یطلقون 
ئب ویشرف  وكان یشرف على إدارة النوم حاكم یعرف بالنومارك یجمع الضراComaعلي الوحدة منها كلمة كوما 

وكانت ، ولما جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على النوم. على اإلدارة العامة ویعاونه في ذلك قضاة وموظفون وكتبة
الكورة تكبر وتصغر بحسب ظروف الزمان والمكان وتفاوت الحضارة والعمران ورغبة الحكومة القائمة باألمر أو 

قسام اإلداریة والسیاسیة ألغراض خاصة أو عامة وكانت مصر حكام األقالیم في إنشاء أو إلغاء كل أو بعض األ
مقسمة إلى ثمانین كورة قبل حكم الدولة الفاطمیة وفي صدرها والعتبارات رآها الخلیفة الفاطمي المستنصر قسم 

دف وهي التي أسمتها حكومة الممالیك عمال فیما بعد ویرا،  كورة كبیرة تشمل الثمانین كورة الصغیرة٢٣القطر إلي 
كلمة كورة في عصرنا الحالي كلمة مركز وهي كلمة قدیمة مستعملة من القرن التاسع الهجري بمعني دار الشرطة أو 

، ًوكانت كل كورة تشمل عددا من القري، وكان لكل عمل مدینة تعتبر قاعدة له. نقطة البولیس كما هو الحال اآلن 
تقي الدین أبو ) م١٤٤٢/ه٨٤٥ت (المقریزي  :  عن ذلك انظرللتفاصیل، ٕوكل قریة معتبرة وحدة مالیة واداریة معا

تحقیق محمد زینهم ومدیحة ، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقریزیة: العباس أحمد
القاموس الجغرافي للبالد المصریة من عهد :  ؛ محمد رمزي١٦١ ص١٩٩٨ي القاهرة مكتبة مدبول، ٢ج، الشرقاوي
 .  وما بعدها٢٨القسم الثاني ص ، ١٩٩٤القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٩٤٥المصریین إلي سنة قدماء 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 - ١١٨ -

ومن ، ومن هذه المراحل ذكر، نحو عشرین مرحلة) البحر المتوسط ( أسوان إلى بحر الروم 
أن ومعني هذا ، ")١٢(ومن طحا إلى مصر عشرة أبرد ،  األشمونین إلى طحا بریدان في الحاجر

  . )١٣(ابن حوقل یتحدث عن مكانها التفصیلي بالمسافات والحسابات البریدیة آنذاك 
الثامن الهجري یتحدث عن طحا في / في القرن الرابع عشر المیالدي )١٤(ونجد البغدادي

كورة : والقصر ، طحا بالفتح: " فیقول، كتابه مراصد االطالع علي أسماء األمكنة والبقاع
، و یتحدث ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك، " )١٥(غربي النیلشمالي الصعید ، بمصر

                                                             
أبو القاسم بن محمد بن حوقل )  القرن العاشر المیالدي/ت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري(  ابن حوقل )12 (

        . ١٣٦ص ،  ١٩٩٢بیروت ، تبة دار الحیاة مك - قسمان في مجلد واحد- ، كتاب صورة األرض: النصیبي 

والفرسخ ثالثة أمیال والبرید أربعة فراسخ ، كانت عمارة مصر یومئذ عمارتها متصلة أربعین فرسخا في مثلها) 13(
والبرید كلمة فارسیة وجمعها برد . ٢١٧ص ١ًفتكون عشرة بردا في مثلها عن ذلك انظر المقریزي الخطط ج

، وذهب قوم غلي أنه بالبادیة اثنا عشر میال، ي في معجم البلدان وأما البرید ففیه خالفویقول یاقوت الحمو
الحمي : وقال بعض العرب ، ٕوایراده إرساله، البرید الرسول: وقال أبو منصور. وبالشام وخراسان ستة أمیال

ثمانیة وأربعون ،  بردالذي یجوز فیه قصر الصالة أربعة، والسفر، برید الموت أي أنها رسول الموت تنذر به
لسیرها في البرید ویذكر ابن جبیر في ، وقیل لدابة البرید برید، میال باألمیال الهاشمیة التي في طریق مكة

فذكر أن بین قوص وقنا نحو البرید  وبین أسوان و قوص ثمانیة برد ، رحلته حین زار مدن صعید مصر
أبو الحسین ) م١٢١٥/ه٦١٤ت: (؛ ابن جبیر٣٥ص  ١ج، معجم البلدان: یاقوت الحموي: للتفاصیل انظر

رسالة اعتبار الناسك في ذكر اآلثار الكریمة : الشاطبي البلنسي، األندلسي، محمد بن أحمد بن جبیر الكناني
؛ . ٤٠ص. ت.دار مكتبة الهالل بیروت د، إشراف لجنة تحقیق التراث، والمناسك المعروف برحلة ابن جبیر

  http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1254.htm  :وانظر كذلك 
                   

عالم بغداد  صفي الدین عبد المؤمن بن الخطیب  عبد الحق  بن عبد اهللا بن علي بن مسعود البغدادي الحنبلي ) 14(
،  هـ٧٣٩اختصر معجم البلدان لیاقوت وتوفي سنة ، ه ببغداد٦٥٨ جمادي اآلخرة ٧اإلمام المتقن ولد في 

مراصد االطالع علي أسماء : صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق) م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت ( البغدادي : انظر
 .  ص دوهـ ، ١٩٥٤القاهرة ، ٢ج ، علي محمد البجاوي: تحقیق )  المقدمة( األمكنة والبقاع  

  . ٨٨٠ص ، ٢ج ،  ع علي أسماء األمكنة والبقاع مراصد االطال: البغدادي) 15(

http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1254.htm
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وهذا یدل علي أنها لم تكن ، في معرض حدیثة عن كور مصر" )١٦(كورة طحا " فأشار بقوله 
    .)١٧(قریة بل تتبعها مجموعة من القرى وهي بهذا تعتبر مدینة كبیرة 

السابع الهجري في مصنفه  تقویم /  في القرن الرابع عشر المیالدي )١٨(أما أبو الفداء 
البلدان الذي یختلف عن غالبیة المؤرخین والجغرافیین السابقین له في قوله أن طحا قریة  بصعید 

فیذكر أبو ، مصر علي عكس غالبیة سابقیه الذین أشاروا غلي أنها كورة یتبعها قري ومدینة كبیرة
قریة خرج منها الطحاوي الفقیه الحنفي وهي ، الفداء عن طحا أنها من صعید طحا بقرب أسیوط

  . )١٩(المشهور

                                                             

، المسالك والممالك:  بن خرداذبهأبو القاسم عبید اهللا ابن عبد اهللا) م٩٠٠/ه٣٠٠ت في حدود (ابن خرداذبه )16(
  .٨٢ص . ١٨٨٩/ هـ١٣٠٦لیدن

ة كفر استعملت داللة القریة والبلدة والناحیة كلمات مترادفة مستعملة في مصر من الفتح العربي األول وكلم) 17 (
وكلمة نجع ونزلة من توابع القریة معرفة منذ زمن ، على القریة الصغیرة من عهد الفاطمیین واألیوبیین

: العثمانیین وكلمة أبعادیه وعزبة وقصر ومنشأة عرفت منذ زمن محمد علي إلى الیوم  للتفاصیل انظر
  . ٥ص، القسم األول، القاموس الجغرافي: محمد رمزي

إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد بن :  هو)    م١٣٣١ -  ١٢٧٣/  هـ ٧٣٢ -  ٦٧٢ (  أبو الفداء) 18 (
، عماد الدین، الملك العالم، سوریا  في حماة  عمر بن شاهنشاه بن أیوب  ویطلق علیه ملك أو صاحب

الملك المؤید، مؤرخ جغرافي، قرأ التاریخ واألدب وأصول الدین، واطلع على كتب كثیرة في الفلسفة والطب، 
ًأبو الفداء رجال متكامال  وأجاد الموشحات وعن مؤلفاته لقد كان - وعلم الهیأة ونظم الشعر ولیس بشاعر  ً

َكان جامعا ألشتات العلوم وقد صنف في كل علم تصنیفا أو تصانیف ومن هذا خلف للمكتبة العربیة  ََ ً ً
المختصر في أخبار    نالت شهرة عالمیة كبیرة وهي كتاب٣ كتاب طبع منها ١٢بخاصة واإلنسانیة بعامة 

طبع عدة طبعات في  االجغرافی  في تقویم البلدان  في التاریخ والمعروف بكتاب تاریخ أبي الفداء كتاب البشر
                                                                    https://ar.wikipedia.org/wiki:   انظرللتفاصیل . .أوروبا وسمي جغرافیا أبا الفداء

عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب ) م١٣٣٢/هـ ٧٣٢ت (أبو الفداء ) 19(
  .١٠٥ص ،   م١٨٥٠دار صادر بیروت ، تقویم البلدان: حماه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
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 في كتابة االنتصار لواسطة عقد األمصار؛ أشار إلي طحا عندما تحدث )٢٠(أما ابن دقماق
طحا إحدى كور الصعید التي تبلغ اثنا وعشرین : "فذكر أن، عن كور الوجه القبلي أو الصعید

كورة طحا تقع جنوبي كورة األشمونین : " أنوقال، كورة أولها كورة أوسیم وآخرها كورة أسوان
ثالثة عشر ألف دینار ) ٢٢(طحا المدینة عبرتها"كما یشیر في موضع آخر إلي أن ، ")٢١(وأنصنا

وذلك یشیر إلى أن للمدینة قیمة ، )٢٣(مساحتها أربعة آالف وسبعمائة وثالثة وتسعون فدانا 
  . اقتصادیة كبیرة ومساحتها شاسعة 

                                                             

ْابن دقماق ) 20(  م هو صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر العالئي ١٤٠٧ -  ١٣٤٩=  هـ ٨٠٩ -  ٧٥٠(ُ
كتب نحو مئتي سفر في التاریخ، من تألیفه  .في وقتهمؤرخ الدیار المصریة  القاهري الملقب بابن دقماق

ًوكان معروفا باإلنصاف في تواریخه، موصوفا بحسن العشرة والمیل إلى الفكاهة والبعد عن . ومنقوله ً
ًالوقیعة في الناس، كاتبا مجیدا، عارفا باألدب والفقه، غزیر االطالع، غیر أنه كان قلیل اإلحاطة بالعربیة  ً

 نظم الجمان وفي طبقات الحنفیة، ثالثة :من تصانیفه . شيء من اللحن في كتابتهوقع له= =فربما
طبع منه (ونزهة األنام في تاریخ اإلسالم واالنتصار لواسطة عقد األمصار في تاریخ مصر . مجلدات

  هـ٧٩٧الجوهر الثمین في سیرة الخلفاء والسالطین انتهى فیه إلى حوادث سنة  الرابع والخامس و: جزآن
، وولي في آخر عمره إمرة دمیاط . الجزء الثالث عشر منه، بخطه- وترجمان الزمان في تراجم األعیان 

األعالم  قاموس تراجم ) خیر الدین(الزركلي : فأقام فیها قلیال فلم تطب له فعاد إلى القاهرة فتوفي فیها انظر
بیروت ، ١٥ط،  العلم للمالیین دار١ج، ألشهر الرجال والنساء من العرب  والمستعربین والمستشرقین

    . author/php.index/ws.shamela://http/2761؛ ٦٤ص ، ١األعالم ج: م٢٠٠٢
االنتصار لواسطة : صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر بن دقماق القاهري) م١٤٠٧/ه٨٠٩ت(ابن دقماق ) 21(

 .١٢٨ص، ١٨٩٣مطبعة المكتب التجاري بیروت ، القسم األول، األمصار في تاریخ مصر وجغرافیتهاعقد 
 .٥٨٠المعجم الوسیط ص : إبراهیم أنیس وآخرون: المتاع والدراهم نظركم وزنها وما هي انظر:  العبرة22)(
   .٢٠ص ،  القسم الثاني، المصدر السابق:  ابن دقماق 23)(

http://shamela.ws/index.php/author/2761
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ن دقماق أن مدینة طحا مدینة كبیرة تضم عدید من القري وأن ونستشف من حدیث اب
وهذا ، مساحتها كبیرة ومتاعها ودراهمها كثیرة في الخراج المقدر علیها بثالثة عشر ألف دینار

  .  )٢٤(یبین لنا مدى أهمیتها ودورها االقتصادي والمالي في ذلك الوقت 
، م١٢٠٩/هـ٦٠٦ي سنة  المتوف– )٢٥(وعن طحا تحدث الوزیر األسعد ابن مماتي

   .  )٢٦(" مدینة طحا وكفورها  تتبع األشمونین: " فأشار  في كتابه قوانین الدواوین أن

                                                             

ًلفتح العربي األول إلي ان حكم مصر محمد علي أرضا خراجي أي ملكا صریحا  كانت أرض مصر منذ ا24)( ًً
وكان الملتزمون أو المقطعون یدفعون ما علیها من المال ،  لبیت المال او للسلطان أو للحكومة القائمة
رض تعطي وكانت األ، ًفقد كانت معفاة من الخراج نوعا ما، ًخراجا سنویا ما عدا الوقف والكروم والبساتین

للمقطعین أو الملتزمین یأخذونها هبة أو بالمزاد العلني ویدفعون ما علیها من الضریبة والخراج ولیس لهم 
م ووزع ١٨١٣/هـ ١٢٢٨فلما تولي محمد علي أبطل اإلقطاع وااللتزام سنة ، حق الملك بحال من األحوال

 علیها لدفع الضریبة العقاریة دون أرض كل ناحیة علي أهلها وقید أطیان كل ناحیة بأسماء واضع الید
وسمیت هذه األرض باألراضي الخراجیة ولقد استمرت األرض الخراجیة ملكا ، التملك أو التصرف فیها

القاموس الجغرافي للبالد المصریة : محمد رمزي: صریحا للدولة حتي أواخر عهد إسماعیل للتفاصیل انظر
 . ١٧ص ،  األولالقسم، ١٩٤٥من عهد قدماء المصریین إلى سنة 

الملقب بالخطیر أبي (بن مهذب ) أبو المكارم(أسعد  (م١٢٠٩- ١١٤٩/هـ٦٠٦ -  ٥٤٤(األسعد بن مماتي ) 25 (
مولده بمصر ووفاته . كان ناظر الدواوین في الدیار المصریة. وزیر أدیب: بن مینا بن زكریا، ابن مماتي) سعید
من أقباط مصر في : قال القفطي. ء الدولة الصالحیةوكان نصرانیا، فأسلم هو وجماعته في ابتدا. بحلب

 - قوانین الدواوین (له . عصرنا، وكان جده جوهریا، یصبغ البلور صبغة الیاقوت فال یعرفه إال الخبیر بالجواهر
الفاشوش في أحكام قراقوش (و ) دیوان شعر(و ) نظم كلیلة ودمنة(و ) نظم سیرة السلطان صالح الدین(و ) ط
استخلصه من ذخیرة ] ُثم طبع) [ خ- لطائف الذخیرة وطرائف الجزیرة (ینسب إلى السیوطي، خطأ، و وهو )  ط- 

 .   ٣٠٢ص ، ١األعالم ج: الزركلي : انظر   ٢٦٣٦ابن بسام، في خزانة ولي الدین بإسطنبول، الرقم 
َّالمهذب أو  بن  أبو المكارم األسعد) م١٢١١/ ه٦١٠ت( ابن مماتي (26) ّبن مماتي  زكریا  بن  ینام  َالخطیربن  ابن  ُ َ :

  . ١٦٣ص ، ١٩٩١القاهرة ، ١ط، مكتبة مدبولي، عزیز سولایر عطیة: قوانین الدواوین، تحقیق 



  

   كامل مسري يوسف .د ـــــــــــــــــــم ــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - ة املؤرخ العربيجمل

 - ١٢٢ -

أن : كما ذكر" )٢٨(كورة طحا تضم سبع وثالثین قریة: " في خططه أن)٢٧(وقد أوضح المقریزي
. )٢٩(شرینوأنها إحدى كور الصعید الثماني والع،  طحا مدینة عظیمة بالوجه القبلي بصعید مصر

  .  وهذا ینم عن اتساع نطاق طحا من ناحیة وكثرة عدد القري التابعة لها من ناحیة أخرى
وبالتالي یختلف ، )٣١(؛ أن طحا مدینة تتبع أسوان قصبة الصعید)٣٠(ویذكر المقدسي

المقدسي عن اإلدریسي وعن ابن حوقل وعن المقریزي في أنه أشار إلى تبعیتها ألسوان  قصبة 

                                                             

ِْالمقریزي )27( أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني  (م١٤٤١ -  ١٣٦٥/ هـ٨٤٥ -  ٧٦٦(َ
من (ّبعلبك، ونسبته إلى حارة المقارزة أصله من . مؤرخ الدیار المصریة .العبیدي، تقي الدین المقریزي

واتصل  • ولد ونشأ ومات في القاهرة، وولي فیها الحسبة والخطابة واإلمامة مرات • ّحارات بعلبك في أیامه
وعاد إلى .  هـ وعرض علیه قضاؤها فأبى٨١٠بالملك الظاهر برقوق، فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة 

= السلوك ویعرف بخطط المقریزي)  ط- العتبار بذكر الخطط واآلثارالمواعظ وا(كتاب  :من تآلیفه .مصر
  .وغیرها الكثیر،  ط–تاریخ األقباط ) طبع منه األول وبعض الثاني)  خ- في معرفة دول الملوك =

 . ١٧٨- ١٧٧ص ، ١ج، األعالم: الزركلي : للتفاصیل انظر
  . ٢١٢ ص ١ج، الخطط  : المقریزي ) 28(

   .٢١٤ص ، ١ج:   نفسه (29)
محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء ،  :  م هو٩٩٠ نحو -  ٩٤٧=  هـ ٣٨٠ نحو -  ٣٣٦(المقدسي ) 30(

وتعاطى التجارة،  .رحالة جغرافي، ولد في القدس: المقدسي ویقال له البشاري، شمس الدین، أبو عبد اهللا
 فطاف أكثر بالد اإلسالم، ًفتجشم أسفارا هیأت له المعرفة بغوامض أحوال البالد، ثم انقطع إلى تتبع ذلك،

 Gildmeister ] قال المستشرق غلد میستر»  ط- أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم «وصنف كتابه 
لم  [ Sprenger ] وقال سبر نغر .امتاز المقدسي عن سائر علماء البلدان بكثرة مالحظاته وسعة نظره[

   : انظرأو یحسن ترتیب ما علم به مثله للتفاصیل یتجول سائح في البالد كما تجول المقدسي، ولم ینتبه أحد 
760/author/php.index/ws.shamela://https  

أحسن التقاسیم في معرفة : "شمس الدین أبو عبد اهللا المعروف بالبشاري) م ٩٩٨/هـ٣٣٨ت :  (المقدسي) 31(
 . ٥٢ص ، .م ١٩٠٦/هـ١٣٣٤ لیدن،١ج"  األقالیم

https://shamela.ws/index.php/author/760
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 في كتابه المسالك والممالك )٣٣( االصطخري– أي عن أسوان –والتي یقول عنها ، )٣٢(الصعید 
َوأشار أبو الفداء صاحب حماه في كتابه تقویم البلدان إلي طحا ". )٣٤(أنها أكبر مدن الصعید"

  .   )٣٥(" وخرج منها الطحاوي الفقیه الحنفي المشهور،  طحا من صعید مصر بقرب أسیوط: "بقوله
  : في صبح األعشى أن یشیر إلى أن)٣٦(قشنديولم ینس القل

                                                             

ُمدینتها انظر: القصبة بحسب تعریف معجم المعاني من البالد )32( َِ:   
ar/dict/ar/com.almaany.www://https 

 علماء البلدان والجغرافیا هـ من رواد٧٥٩هـ  وتوفي سنة ٨٥٠یعد أبو القاسم إبراهیم محمد الكرخي الذي ولد سنة ) 33(
وذكر اسمه في كشف الظنون بأبي ، وهو عالم مسلم نشأ في اصطخر ونسب إلیها وألف كتاب صورة األقالیم

ویعتبر أول من كتب في هذا العلم وفیه یذكر األصطخرى ، زید محمد بن سهل البلخي وله كتاب مسالك الممالك
ا على ذكر بالد اإلسالم مفصلة ویقسم المعمور من األرض ثم یعرج قدم، أقالیم األرض وممالكها إجماال

یاقوت في = =عشرین إقلیما ثم یذكر كل إقلیم منها بما اشتمل علیه من المدن والبقاع والبحار واألنهار نقل عنه
 م ٩٥١خرج سنة ). العاشر المیالدي(عاش في النصف األول من القرن الرابع الهجري . مؤلفه معجم البلدان

ًفي رحالته لقي نفرا  . األطلنطيلمحیطا  ثم إلى سواحل الهند  لبالد مبتدئا من بالد العرب إلىیطوف ا
موفورة في  االجغرافی  الذي عرف فیما بعد بعلم  البالدعلم  لم تكن مصادر. في الحقول المختلفة العلماء  من

ًصنف في هذا الباب، إما عن مشاهدة فعلیة واما نقال عن  جغرافي عربي   عصره، فكان بذلك أول ّ ّٕ ّ
  : انظر  ّوقد نقلت مؤلفاته إلى عدة لغات وتم طبعها عدة مرات للتفاصیل .بطلیموس  كتاب

  ؛٦١ص ،  ١ج، االعالم ) خیر الدین ( الزركلي         
https://ar.wikipedia.org/wiki.  

: أبو القاسم إبراهیم محمد الكرخي)  ديالقرن العاشر المیال/ت في القرن الرابع الهجري( االصطخري  ) 34(
  . ٢٦ص  . ١٩٦١ القاهرة –محمد جابر عبد العال :  تحقیق –" المسالك والممالك  أو مسالك الممالك"

 . ١٠٥ص ، تقویم البلدان: أبو الفداء) 35(
: قاهريأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم ال  (م١٤١٨ -  ١٣٥٥/  هـ٨٢١ -  ٧٥٦(القلقشندي ) 36(

ونشأ وناب ) من قرى القلیوبیة، بقرب القاهرة، سماها یاقوت قرقشندة(ولد في قلقشندة  .المؤرخ األدیب البحاثة
صبح (أفضل تصانیفه  .وهو من دار علم، وفي أبنائه وأجداده علماء أجالء .في الحكم وتوفي في القاهرة
كثیرة من التاریخ واألدب ووصف البلدان أربعة عشر مجلدا، في فنون )  ط- األعشى في قوانین اإلنشا 

قالئد الجمان في التعریف (و )  خ- حلیة الفضل وزینة الكرم في المفاخرة بین السیف والقلم (والممالك، وله 
نهایة األرب في (مختصر صبح األعشى، و )  ظ- ضوء الصبح المسفر (و )  ط- بقبائل عرب الزمان 

  . ١٧٧ص ، ١األعالم ج: لزركليا: للتفاصیل انظر.معرفة أنساب العرب  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 - ١٢٤ -

أما طحا . وأنه یشمل عشرین كورة منها كورة طحا وحیز شنودة. )٣٧(طحا في صعید مصر"
ولذلك تعرف بطحا ، كانت في القدیم مدینة ذات عمل، فبفتح الطاء والحاء المهملتین وألف في اآلخر

ٕوالیها ینسب ، لكالم علي األعمال المستقرةوهي اآلن من عمل األشمونین اآلتي ذكرها في ا، المدینة
فمن األسماء التي درست ولم تعلم ، أبو جعفر الطحاوي إمام الحنفیة ومحدثهم وأما حیز شنودة

  . )٣٨(حقیقتها 
ونستنتج من خالل حدیث القلقشندي أن طحا مدینة ذات قري عدیدة تتبعها وأنها تتبع 

حا المدینة واألشمونیین هي العمل الخامس من أعمال األشمونین والدلیل علي ذلك ما ذكره من أن ط
، وهو عمل واسع كثیر الزرع.  عمل األشمونین والطحاویة–العمل الخامس : "فیقول، الصعید التسعة

بضم األلف وسكون الشین المعجمة ) مدینة األشمونین(واسع الفضاء  متقارب القري ومقر الوالیة به 
وكان هذا العمل االشمونین وطحا عملین أحدهما . )٣٩(ر نونوضم المیم وسكون الواو وفي اآلخ

بفتح الطاء والحاء المهملتین وألف في األخر وقد (عمل األشمونین هذا والثاني عمل طحا المدینة 
   . )٤٠( ثم أضیفا وجعال عمال واحدا، تقدم ذكرها في األعمال القدیمة

ن الذین تناولوا طحا في موقع طحا وهكذا تتفق وتتطابق غالبیة آراء الجغرافیین والمؤرخی
من أنها في صعید مصر وعبارة عن كورة ومدینة كبیرة یتبعها عدة قري ومساحتها كبیرة، كما 
اتفقوا على عظم أهمیتها وقیمتها االقتصادیة والجغرافیة، واتفق بعضهم في تبعیتها لألشمونین 

  .    اإلشارةبینما اختلف عنهم أبو الفداء في ذكره أنها قریة كما سبقت
                                                             

وسمي ، أعلي األرض وهو الصعید والمراد ما هو جنوبي الفسطاط إلي نهایته في الجنوب: " یقول القلقشندي(37) 
ت ( القلقشندي : انظر"  أخذت في الصعود واالرتفاع، صعیدا؛ ألن أرضه كلما ولجت في الجنوب

 – ٣  جـ - " صبح األعشى في صناعة اإلنشاء : أحمد بن علي بن أحمد بن عبد اهللا)  م١٤١٨/هـ٨٢١
 . ٣٨٠ص ، )م ١٣٣٨- ١٣٣١/م١٩٢٠- ١٩١٣القاهرة 

  . ٣٨١ص ، ٣صبح األعشي في صناعة اإلنشا ج : القلقشندي) (38
  . ٣٩٩ص ، ٣ج ،  نفس المصدر السابق،: القلقشندي)39(
  . ٣٩٩ص ، ٣نفسه ج) 40(
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  :أهمیتها الدینیة
ًوعن أهمیة طحا الدینیة ؛ فكانت عاصمة إلقلیم واسع ومقرا لكرسي أسقفي شهیر 

ویقول  .  )٤١( قریة ٣٧استمر للقرن الخامس عشر المیالدي وذكر المقریزي بأن طحا كان یتبعها 
السادس الهجري /یالدي في كتابه عن الكنائس واألدیرة في القرن الثاني عشر الم)٤٢(أبو المكارم 

طحا المدینة كان بها في " السادس الهجري  أن /في القرن الثاني عشر المیالدي " بالجزء الثاني 
القدم خمسة عشر ألف نصراني ولم یكن بها حنفیا وال یهودیا وكان بها ثلثمائة وستون بیعة ولما 

ء بني أمیة أرسل إلیها مود وهو آخر خلفا) مروان بن محمد(كان زمن خالفة مروان الجعدي 
                                                             

تاریخ : سعد اهللا بن جرجس بن مسعود) هـ٦٠٩/م١٢٠٩ت(؛ أبو المكارم ٢١٢ص ، ١ج، الخطط: المقریزي) 41(
ما كتبه ، الكنائس واالدیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني عشر المیالدي تاریخ الكنائس واألدیرة في مصر

 . ٩٢ص ، ١٩٩٩القاهرة ، إعداد وتعلیق صموئیل السریاني، ٤األجانب المؤرخون عن الكنائس واألدیرة  ج 
 قمص ، عاش ما بین القرن   برتبه  الكنیسة القبطیة  ًكان كاهنا في  رم سعد اهللا بن جرجس بن مسعودأبو المكا) 42(

حوالي " (تاریخ الكنائس واألدیرة"من أشهر مؤلفاته كتاب . م١٢٠٩والثالث عشر المیالدیین وتوفي [الثاني عشر
 (B. T. A. Evetts) "ایفتس. أ. تي. بي"نشره ألول مرة ) م١٢٠٤- ١١١٧/ش  ٩٢٠- ٨٩٣
مع تعلیقات إضافیة من ألفرید جوشو بتلر، ونسب خطأ إلى أبى صالح األرمني لوجود اسمه  م١٨٩٥  عام

س مؤلفها لها، هذه المخطوطة موجودة اآلن في المكتبة الوطنیة مكتوبا على غالف المخطوطة كمالك ولی
   بثالثة قروش خالل رحلته في مصر عام فانسلیب  وهي نفس المخطوطة التي اشتراها بباریس
یوجد حالیا نسختان . طات أخرى باسم المؤلف الحقیقي ساهم في تصحیح هذا الخطأواكتشاف مخطو  م١٦٧٤

  . ومخطوطة میونخ (Paris arabe 307) فقط من مخطوطات الكتاب، األولى الموجودة في باریس
(Munich ar. 2570). قام الراهب صموئیل السریاني من دیر السریان بوادي النطرون ١٩٨٤ في عام 

= ًكتاب معتمدا على مخطوطة أعطاها له األنبا یؤانس أسقف الغربیة، هذا العمل طبع فيبتحقیق ونشر ال
تاریخ الكنائس واألدیرة من أهم المؤلفات عن الكنائس واألدیرة القبطیة في القرن " ویعتبر كتاب .أربعة أجزاء=

 مصر في العصور الوسطى، قیمة الكتاب تمتد لتشمل تاریخ هذه المؤسسات الدینیة وكذا جغرافیة .الثالث عشر
فبجانب ذكره لمصر وكنائسها المختلفة، یخصص المؤلف فصول عدة عن النوبة، الحبشة، أفریقیا، الهند، الیمن، 

 وكورنثة  ، روما،أفسس  ،القسطنطینیة  أنطاكیة ،   الرافدین ،بالد  وكدا خصص فصوال لسیناء، القدس، فلسطین،
   انظر .معظم هذه األجزاء األخیرة غیر موجودة في نسخة باریس لكنها موجودة في طبعة وادي النطرون

: https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-
Story_58.html ;https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Michael_Vansleb
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AB
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_58.html
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فعاد إلى مروان وأعلمه بما كان منهم فأنفذ لهم من جنده من ، فأخرجوه منها ومنعوه أن یقیم بینهم
قتل منهم جماعة كبیرة وشردهم وهدم الكنائس جمیعها ولم یبق سوي كنیسة واحدة على اسم أبى 

طاع أهل المدینة أن یدفعوا ثلثي  والتي است-  )٤٣( وهي كنیسة مار مینا الحالیة–مینا الشهید 
 وقرر على إبقاء هذه البیعة الواحدة ثالثة أالف دینار فجمع ألفى دینار - المبلغ المفروض علیهم 

اآلن سور من الطوب (، ")٤٤(ًمن أحلفاء المدینة وبقي ألف جعل منها مسجدا علي القیساریة 
  ). اللبن به مقام صغیر سمى أبو النور

دیث ألبي المكارم كثرة الكنائس بها غیر أنه تم هدم الكثیر من ونستشف من هذا الح
 من جهة وعدم قدرة األهالي ورؤساءهم علي دفع -  الحالیة)٤٥(عدا كنیسة مارمینا - هذه الكنائس 

  .  المبلغ كله المفروض علیهم من قبل مروان بن محمد من جهة أخرى

                                                             

للقرن الثامن عشر والتاسع عشر المیالدیین، وتتكون من ثالثة الكنیسة الحالیة بما فیها من مباني وأثاث تعود ) 43(
هیاكل متساویة وصحن یتوسطه أربعة أعمدة من المباني وعمودان من الرخام بتیجان أثریة في 

في الركن الغربي البحري من . والقباب تغطي الهیكل األوسط والجزء البحري الشرقي من الصحن ،الغرب
 متر ذو فصوص دائریة، ویوجد بالكنیسة كثیر من األیقونات ٢.٦٠ ٢.٦٠xالصحن یوجد مغطس كبیر 
، الدلیل  إلي الكنائس واألدیرة  القدیمة: وآخرون ) االنبا صموئیل ( السریاني : والمخطوطات األثریة انظر

  . ٣٣ت ص .د. دیر االنبا بشاي سوهاج 
 واألدیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني تاریخ الكنائس):  سعد اهللا بن جرجس بن مسعود(أبو المكارم  ) 44(

 . ١٠١ص ، ١٩٩٩إعداد وتعلیق صموئیل السریاني  القاهرة  ‘٢ج، عشر المیالدي
" ماري " أما . سیدة : بضم المیم وسكون الراء أي" (مرت " والمؤنث لها " سید " كلمة سریانیة معناها : مار) 45(

مرت : كقولنا، األقباط وانتشرت بینهم كلقب للشهداء والقدیسینوانتقلت هذه الكلمات إلي " سیدي " فتعني 
تطلق الكلمة أیضا علي البطاركة ، وفي التقلید السریاني. وماري جرجس وماري مینا ، وماري مرقس، مریم

؛ ٩٨٩ص، ٢٠١٥القاهرة ، ٣ط، ٣معجم المصطلحات الكنسیة ج: أثناسیوس المقاري : واألساقفة انظر
دراسة حالة عن كنیسة أنطاكیة " وظائف والرتب واأللقاب في الكنائس الشرقیة ال: یوسف سمیر كامل

 ضمن ٢٤بحث منشور في حصاد ، "م١٣- ٤السریانیة األرثوذكسیة في العصور الوسطي أنموذجا ق
  .  ٣ حاشیة ٢٥ص ، ٢٠١٦مؤتمر اتحاد المؤرخین العرب دیسمبر 
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كنیسة للسیدة : أي) بیعة(ین أن طحا المدینة من األشمون"كذلك (ویذكر أبو المكارم 
وبیعة للمالك غبلایر وبیعتین للشهیدین الجلیلین المجاهدین ) مریم(العذري الطاهرة مرتمریم 

مارجرجس ومرقوریوس وبیعة علي اسم القدیس مرقس اإلنجیلي وبیعة علي اسم الشهید الجلیل 
یستان باسم مریم أنه من ضمن الكنائس التي تم هدمها كن ")٤٦(اصطفانوس رئیس الشمامسة

العذراء وكنیسة للمالك غبلایر وكنیستان باسم مارجرجس والشهید مرقوریوس أبى سیفین وكنیسة 
باسم مار مرقص وكنیسة باسم الشهید اسطفانوس باإلضافة إلى كنیسة ما رمینا الحالیة، كما أكد 

 ألنه من  كنیسة والتي من المحتمل أن تكون عدد كنائس إیبارشیة طحا؛٣٦٠حقیقة هدم 
ومعني كالم أبى المكارم أنها كانت بها كنائس . المستبعد أن یكون هذا العدد في مدینة واحدة

  .  )٤٧(عدیدة وأنها إیبارشیة تضم كنائس عدیدة 
مركز سمالوط المنیا أنها كانت مقرا ) المدینة(كما جاء في دلیل المتحف القبطي أن طحا األعمدة 

  . )٤٩( وهذا یدل على أنها كانت تتبعها كنائس كثیرة  )٤٨(ثمائة وستون كنیسة إلیبارشیة قدیمة وأن بها ثال

                                                             

  تاریخ الكنائس واالدیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني ) :سعد  اهللا بن جرجس بن مسعود(أبو المكارم  (46) 
  . ٩٦ص  ‘  ٢ج، عشر المیالدي

عدا (، ومعناها حكومة مقاطعة أو إقلیم أو مدینة  Parish   النطق الیوناني للكلمة هو إیبارشیا:   إیبارشیة)47(
ولكنه لیس أسقف المدینة ، لمدینةوهي مقر األسقف الرئیس الدیني لتلك المقاطعة أو اإلقلیم أو ا) العاصمة

مكان ) الشمامسة  و الكهنة  ویساعده أسقف  العاصمة وهي كلمة تطلق على المنطقة التي یرعى شعبها
القاهرة ، ٣ط، ١ج ، معجم المصطلحات الكنسیة: أثناسیوس المقاري : للتفاصیل انظر األسقف  خدمة

 ،١ط، معجم المصطلحات واأللقاب التاریخیة:  ؛ مصطفي عبد الكریم الخطیب ١٦٩- ١٦٨ ص ٢٠١١
  ؛ .  ١٥ص  ،  ١٩٩٦بیروت ، مؤسسة الرسالة

-Al-Taks-Ritual-n-Rite-Coptic/Dogma-eedCr-Faith-Coptic/org.takla-st://https
-Coptic-1/Terms-Ritual-Coptic-of-Dictionary/Kanisa

html.Parish__Ebarsheya/Alef_Terminology. 
  . ٢٦٧ص ، ١٩٣٢المطبعة األمیریة بالقاهرة ، ٢ج دلیل المتحف القبطي وأهم الكنائس واألدیرة األثریة: مرقس سمیكة باشا(48) 
سین مدینة طحا العمودین االنبا یؤانس الطحاوي البابا یؤانس الرابع عشر الذي عاش أواخر العصر من قدی(49) 

ایریس : انظر .م الجوهري وجرجس الجوهري أخوه ٕالعثماني أیام مراد بك وابراهیم بك زمن المعلم إبراهی
  .  ١٨ص ،  ١٩٩٢، الكتاب الرابع القاهرة )م١٨٧٠- ١٥١٧(تاریخ الكنیسة القبطیة : حبیب المصري

https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Oskof__Bishop.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Kahen__Priest-Pastor.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/3-Coptic-Terminology_Hah-Khah-Dal-Thal/Diakon__Diacon.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Oskof__Bishop.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Ebarsheya__Parish.html
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 ویذكر علي باشا مبارك في الخطط التوفیقیة في الجزء الثالث عشر أن طحا العمودین 
وهي بلدة كانت قدیما من مدن األقالیم القبلیة متوسطة بین البحر ، ویقال لها طحا األعمدة

وفي ، ً كثیرا في كتب القبط وفي بعضها سمیت كلیوت وزیوبولیسُوتذكر، األعظم والیوسفي
وفي آخر من بالد ، وجعلت في أحد دفاتر التعداد من بالد البهنسا، بعضها كانت تسمي طوحو

أبو (وقال أبو صالح ویقصد ، ًاألشمونین وهي غیر مدینة طوه من أقالیم األشمونین أیضا
سة عشر ألف نفس كلهم نصاري لیس فیهم كان سكان طحا في صدر اإلسالم خم): صالح

مسلم وال یهودي وكانت تحتوي علي ثلثمائة وستین كنیسة وهدمت في خالفة مروان ابن محمد 
ولم یدعوه یقیم ، فإنه أرسل من طرفه عامال لجمع الخراج فطرده األهالي، أحد خلفاء بني أمیة

وأرسل أحد أمرائه إلیها ، ضبعندهم فرجع إلى الخلیفة وقص علیه ما صار من أهالي طحا فغ
كان أهلها ) مار مینا ( فقتل ونفي كثیرا من أهلها وهدم جمیع الكنائس إال كنیسة ماري منیة 

، ثم دفعوا له منها ألفین وعجزوا عن الباقي، عاقدوه أن یدفعوا له نظیر بقائها ثالثة آالف دینار
ًفجعل ثلثها مسجدا مشرفا علي السوق كة أنه كان بجوار طحا دیر في محل وفي تاریخ البطار، ً

وذكر المقریزي أن بناحیة طحا كنیسة علي اسم ، فنهب العرب ما فیه وخربوه، یسمي برجواس
وقال ابن حوقل كان فیها عدة أنوال ، الحواریین الذین یقال لهم الرسل وكنیسة باسم مریم العذراء
لد القدیمة بها جامعان بمنارتین وزاویة لنسج األقمشة وأسقفیة وهي اآلن قریة واقعة على فلول الب

وفي جهتها الشرقیة كنیسة لألقباط ومنها نصاري نحو الربع وحولها نخیل قلیل وسوقها كل یوم 
ٕوالیها ینسب كما في ابن خلكان ، اثنین وأطیانها نحو أربعة آالف فدان وهي من أعمال المنیة

الفقیه الحنفي انتهت   )٥٠(زدي الطحاوي أبو جعفر بن محمد بن سالمة بن عبد الملك األاإلمام
   . )٥١(وكان شافعي المذهب، الیه ریاسة أصحاب أبي حنیفة رضي اهللا تعالى عنه بمصر

                                                             

أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر  :  هو) م٩٣٣ – ٨٥٢هـ، ٣٢١ -  ٢٣٨( الطحاوي، أبو جعفر )50(
درس فقه . ِّمحدث، فقیه مشهور بمؤلفه العقیدة الطحاویة. من طحا، قریة بصعید مصر. الطحاوي

فة فتفقه على الفقیه ثم انتقل إلى مذهب أبي حنی. الشافعیة على خاله المزني، صاحب اإلمام الشافعي
= رحل إلى الشام، فسمع الحدیث ببیت المقدس وغزة وعسقالن ودمشق، . الحنفي أحمد بن أبي عمران
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  : أهمیتها االقتصادیة
اشتهرت مصر منذ العصر الفرعوني بمنسوجاتها وما وجد في المقابر الملكیة من نسیج 

وكانت ، ل نسیج یدل على مدى االهتماموما صور على جدران المقابر من أنوال وأعما، موشي
وذكر هیرودوت أن المصریین یلبسون ، )٥٢(الخامة الرئیسة هي الكتان یلیها في األهمیة الصوف

ویلبسون فوقها معاطف من الصوف ،ًثیابا من الكتان من حول الساقین یسمونها كالسیرس

                                                                                                                                                             

انتهت إلیه رئاسة أصحاب . ثم عاد إلى مصر. وفیها تفقه على أبي حازم عبد الحمید بن عبد العزیز= 
 األیلي، ومحمد بن عبد اهللا بن روى عن یونس بن عبد األعلى، وهارون ابن سعید. أبي حنیفة بمصر

روى عنه ابنه علي، وسلیمان بن أحمد الطبراني، . الضریس، وغیرهم ٕعبد الحكم، وابراهیم بن أبي داود
وأبو الحسین محمد بن المظفر، ویوسف بن القاسم المیانجي، وأحمد بن عبد الوارث الزجاج، وعبد 

شرح معاني اآلثار؛ مشكل اآلثار؛ اختالف : نهامصنفاته كثیرة، م. العزیز بن محمد الجوهري وغیرهم
الفقهاء؛ المختصر في الفقه؛ والعقیدة وهي مشهورة باسم العقیدة الطحاویة؛ أحكام القرآن؛ الوصایا؛ 

 . ٢٠٦ص، ١ج، األعالم: الزركلي : انظر .دفن بمصر. المحاضر والسجالت وغیرها
) الخطط  التوفیقیة(ة ومدنها وبالدها القدیمة والشهیرة من الخطط الجدیدة  لمصر القاهر: علي مبارك باشا) 51(

  . ٣١- ٢٩ص ،  ١٨٨٨القاهرة ، ١ط، ١٣ج
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي - (م١٣٣٣ - ١٢٧٨/ هـ٧٣٣ - ٦٧٧(قال النویري    )52(

من قرى بني سویف (نسبته إلى نویرة  .عالم بحاث غزیر االطالع: التیمي البكري، شهاب الدین النویري
. لي ولیس هي بالدنیا إال بأرض مصرالثیاب الصوف واألكسیة المرعز العس) بمصر(وبها : "  - ) بمصر

فأجمعوا علي أنه ال یدفئه إال أكسیة ، وذكر بعض أهل مصر أن معاویة أمیر المؤمنین لما كبر كان ال یدفأ
واعلم ، ه منه أكسیة فما احتاج منها إال واحدةفعمل ل، تعمل بمصر من صوفها المرعز العسلي غیر المصبوغ

أن الصوف المرعزي صنف وفراء الخرفان صنف واحد وال یضم في التسمیة فراء معمولة إلي فراء غیر 
ویفهم من حدیث النویري مدي انتشا صناعة الثیاب من الصوف من جهة وأهمیة " معمولة لبعد اختالفهما 

دة الخام المستخدمة في صناعته من الفراء الخاص بالخراف من جهة تلك الصناعة واألكسیة ونوعیة الما
كتاب :" محمد بن قاسم بن محمد النویري اإلسكندراني) م ١٣٧٢/هـ٧٧٥ت بعد سنة  (النویري : أخرى انظر

عزیز سولایر عطیة من : تحقیق"اإللمام باإلعالم فیما جرت به األحكام واألمور المقضیة في وقعة اإلسكندریة 
  . ٣٤٨- ٣٤٧ص ، ١٩٧٠، حیدر آباد،  دائرة المعارف العثمانیة، ٣ج ، وطة برلین وبانكي بورمخط



  

   كامل مسري يوسف .د ـــــــــــــــــــم ــــــــــ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – اجلزء الثاني - ة املؤرخ العربيجمل

 - ١٣٠ -

وال یدفنون بها؛ ألن الدین ، ابدولكنهم ال یلبسون المالبس الصوفیة عند ذهابهم إلي المع، األنیق
یحرم ذلك وازداد اإلقبال علي تصنیع الصوف في العصرین البیزنطي وكان یلي الكتان في 
األهمیة وكان الصوف یستخدم في األردیة والمعاطف وصنعت منه السجاجید والستائر وصبغ 

  .   ) ٥٣(أما الزخارف فبألوان متعددة ، األرجواني والكحل واألبیض
فقد كان لموقع مدینة ، ًرارا لصناعة الصوف المزدهرة في مصر عبر العصورواستم

وكان بها نهضة حضاریة واقتصادیة كبیرة، ، ًطحا أهمیة كبیرة في جعلها مركزا لصناعة الصوف
والكیزان التي یسمیها أهل مصر ، وبها القمح الموصوف، ومدینة طحا ")٥٤(فیقول عنها الیعقوبي

المنسوجات فقط  ً تكن فقط مركزا لصناعة الصوف أوضح لنا أن المدینة لموهذا یو. )٥٥(البواقیل
  .  ٕوانما مركز زراعي متخصص للقمح والبواقیل

                                                             

رأفت عبد :  ؛ وانظر كذلك ٩٤ص ، ١٩٩٤القاهرة ، الحیاة االقتصادیة في مصر البیزنطیة: زبیدة عطا  ) 53(
  ٢٩١- ٢٩٠ص ، ٢٠٠١  القاهرة ٦٤١ - ٢٨٤مصر في العصر البیزنطي :  الحمید وطارق منصور 

بن جعفر ) أبي یعقوب(أحمد بن إسحاق :  م وهو٩٠٥ بعد -  ٠٠٠=  هـ ٢٩٢ بعد -  ٠٠٠ (الیعقوبي  )54(
كان جده من موالي المنصور  .مؤرخ جغرافي كثیر األسفار، من أهل بغداد: بن وهب بن واضح الیعقوبي

وصنف كتبا جیدة  .بیةوزار األقطار العر. ودخل الهند. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمینیة .العباسي
أخبار األمم (البلدان  و (تاریخ الیعقوبي انتهى به إلى خالفة المعتمد على اهللا العباسي، وكتاب (منها 
: واختلف المؤرخون في سنة وفاته، فقال یاقوت .رسالة))  ط- مشاكلة الناس لزمانهم (صغیر، و ) السالفة
ت أخیرا روایة ناشر الطبعة الثانیة من التاریخ إذ  أو بعدها، ورجح٢٧٨ وقیل ٢٨٢ ونقل غیره ٢٨٤سنة 

 هـ ٢٩٢أبیاتا للیعقوبي نظمها لیلة عید الفطر سنة )  طبعة النجف١٣١الصفحة (وجد في كتاب البلدان 
  . ٩٥ص ، ١ج، األعالم: الزركلي : للتفاصیل انظر 

تحقیق "   كتاب البلدان : "أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح ) م٨٩٧/هـ٢٨٤ت(الیعقوبي  ) 55(
  .  ١٧٠ص ،  ت.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان د، محمد علي الضناوي

) م١٢٨٣/ه٦٨٧ت (القزویني : كیزان یشرب منها أهل مصر علي حد قول القزویني انظر: والبواقیل  -         
  .  ٢٦٦ص ، ت.بیروت د–" آثار البالد وأخبار العباد: " أبو عبد اهللا زكریا بن محمد بن محمود القزویني 
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ومنها مدینة طحا وهي أسفل من مدینة األشموني وهي مدینة مشهورة : "ویقول اإلدریسي عنها
ا ینوه المقدسي إلى كم". )٥٨( صوف وأكسیة صوف منسوب إلیها)٥٧( ستور )٥٦(یعمل بها وفي طرزها 

طحا قریة بالصعید یعمل بها ثیاب الصوف : " أهمیتها االقتصادیة ودورها االقتصادي والحضاري بقوله
وهذا ، وهي مدینة مشهورة یعمل بها وفي طرزها ستور صوف و أكسیة صوف منسوب إلیها. الرفیعة

واشتهرت ، مدینة األشمونینوموقعها جنوب ، یعني أنها مدینة ذائعة الصیت وذات أهمیة اقتصادیة
ویؤید هذا الكالم ما جاء في موسوعة ، )٥٩(بصناعة طرز واكسیة من الصوف انتشر في تلك األنحاء 

ً وتمثل هذه اللوحة منظرا داخلیا لمشغل تطریز نري فیه ١٧وصف مصر وهي عبارة عن لوحة رقم  
  .خهم كثیر من الصبیة عاكفین علي تطریز الورد الذي رسمه من قبل شی

                                                             

: إبراهیم أنیس وآخرون: زخرفه انظرالشكل أو النمط والجید من كل شيء، وطرزه أي وشاه وزینه و: الطرز) 56(
  ar-ar /dict/ar/com.almaany.www://https؛  ٥٥٤ص ، المعجم الوسیط

وستر سترا أي أخفاه واستتر ،  وما یستتر به ویتغطى، جمع ستر والستر  من ساتر وحجاب:  veilsالستور) 57(
والستر في الكنیسة القبطیة یعني الستر المدلى علي باب الهیكل والستر الحریري الذي یغطي ، أي تغطي

:   انظر،  المذبحالقرابین في نهایة طقس تقدیم الحمل والستر الذي كان یعلق علي أعمدة القبة التي تعلو
، معجم المصطلحات الكنسیة: أثناسیوس المقاري  ؛ ٤١٦ص ، المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس وآخرون 

     ؛١٨٤ص  ، ٢٠٠٥القاهرة ، ٢ط، ٢ج
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-                                   

  . ١٢٥ص ، ١نزهة المشتاق ج: األدریسي ) 58(
، كانت من أعظم مدن الصعید، یقال إنها من بناء أشمون بن مصر بن بیصر بن حام بن نوح علیه السالم   )59(

 Hatإن اسمها  الدیني :  جوتییه في قاموسه عدة أسماء قالوهي من المدن المصریة القدیمة ذكرها
Khmounou  أو Khmounom ومن اسم ، المسمي خمنو، كانت هي المركز العام لدیانة اإلله توت و

 ومنه اسمها العربي شمون  وكانت قاعدة لقسم أونو في  Chmounسمیت المدینة بالقبطي ، هذا اإلله
في زمن الرومان  ثم قاعدة لكورة األشمونین ، زمن الفراعنة وكانت قاعدة القسم الخامس عشر بالوجه القبلي

ثم ، . "وبیة إلي آخر أیام دولة الجراكسةعرب ثم قاعدة ألعمال األشمونین من أیام الدولة األیفي عهد ال
سبق ثم حالیا تتبع محافظة قاعدة لوالیة األشمونین في العهد العثماني وكانت تتبع مدیریة أسیوط فیما 

، القاموس الجغرافي: رمزي ؛ محمد ٦٦٤ ص ١الخطط المقریزیة  ج: المقریزي : انظر ، للتفاصیل. المنیا
 .   وما بعدها ٥٩ص ، القسم الثاني

https://www.almaany.com/ar/dict/ar -ar
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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وفن التطریز بالغ اإلصالة عند المصریین، فهو یضرب بجذوره في أعماق بالدهم، وهم 
یكادون یطرزون كافة األقمشة والمنسوجات، فیطرزون علي الجوخ واألقمشة الحریریة والمخدات 

 لصنع األحزمة والمنادیل التي اعتاد بعضهم علي تقدیمها )٦٠(والبسط واألرائك وعلي الموسیلین 
،  في بعض–الذي تضاف إلیه ، ایا عند الزیارات، ویسترعي النظر هذا النوع من التطریزكهد

ً؛ وذلك ألنه ال یترك أثرا مطلقا في ظهر )من حیث الشكل( أجزاء مذهبة ومفضضة –األحیان  ً
ویطرز المصریون كذلك على الجلود . المشغوالت؛ وألن الرسم من كال الوجهین یتماثل بشكل تام

، وال یتم هذا النوع من التطریز قط عن طریق خیط من الحریر تحتذیه شذرات الفضة، امباقتدار ت
مما ، ٕوانما یتم بواسطة خیوط دائریة من فضة مذهبة بالغة النعومة والرقة، كما هو الحال في أوروبا

ولكي یعطي المصریون تطریزهم هذا شیئا . ًیجعل هذا الضرب من التطریز أكثر دواما وأشد بریقا
  . یلصق فوق القماش )  بارز(فإنهم یخططون رسومهم عن طریق جلد أصفر مقطوع  ، من بروز

، وكذلك فوق القطیفة، ویطلق اسم توبورجیة علي الذین یطرزون فوق الجلود العادیة
سواء تم ذلك بالذهب أو بالفضة وینظر إلي هؤالء باعتبارهم أكثر مهارة بین كل رفاقهم في مدینة 

  .  )٦١(القاهرة 
ونستنج من هذا مدي قدم صناعة التطریز أو مهنة التطریز ودقة ومهارة المصریین 
وبراعتهم فیها وتنوع طرق وضروب التطریز علي كافة المواد من جلود وأقمشة وغیرها وبالطبع 
هذه المهنة التي حذقها المصریون قد راعت انتباه اإلدریسي وغیره حینما تحدثوا عن قري وكور 

  .    ندما مروا بها ومدن مصر ع

                                                             

  :الموسیلین شاش أو نسیج رقیق وكذلك نسیج قطني انظر معجم المعاني في ) 60(
 https://www.almaany.com/ar/dic t/ar-en/muslin/                                                          

دار الشایب للنشر، القاهرة ، ترجمة زهیر الشایب اللوحات"  موسوعة وصف مصر" علماء الحملة الفرنسیة ) 61(
  . ٢٢١ص ، ١٩٩٤

https://www.almaany.com/ar/dic t/ar-en/muslin/
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ومنها كان ، بالصعید یعمل بها ثیاب الصوف الرفیعة" كما یضیف المقدسي عنها أنها 
    " )٦٢(اإلمام  الفقیه أبو جعفر األزدي 

وكانت طحا  ، )٦٣(وذكر المقریزي أن كورة طحا تتبع قسم الصعید أحد قسمي مصر 
 تكون الوجه القبلي في الخراج في تتبع عمل األشمونین و ومن أعمالها هي إحدى تسع أعمال

   . )٦٤(عهد دولة الناصر محمد بن قالوون 
واحتلت مدینة طحا األعمدة مكانة كبیرة مهمة في العصر المملوكي الجركسي حتي 
ًأصبح إقلیم المنیا كله یسمي بها األشمونین والطحاویة وهذا لم یكن معروفا من قبل إذ لم تزد عن 

ویمكن أن یرجع . ًة ألعمال األشمونین وأحیانا تابعة ألعمال البهنساكونها كورة أو قریة تابع
 )٦٥(السبب في هذه المكانة ما بلغته طحا األعمدة من نهضة حضاریة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

والسبب اآلخر هو توسط طحا إلقلیم مصر .  أو جمیعها جعلها تحتل هذه المكانة في تلك اآلونة
 مما استلزم السیطرة علیها والعنایة بها وتخصیص موظفین كبار الوسطي أو الصعید السفلي

   . )٦٦(لإلقامة بها ألغراض اإلدارة والدفاع وقهر المتمردین وقمع حركات العصیان 
ومما سبق یمكن القول أن طحا األعمدة كانت مدینة ذات أهمیة اقتصادیة وحضاریة 

الیك البحریة والممالیك الجراكسة لموقعها المنمیز والمتوسط في صعید مصر في عصري المم
ًوهذا ینم عن أن هذه المدینة لم تكن مدینة خامدة خاملة بل نشیطة بأهلها وسكانها لعبت دورا 

  . حیویا في الحیاة االقتصادیة في إقلیم مصر الوسط آنذاك 

                                                             

  . ٥٤ص ، ١ج، أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم: المقدسي) 62(
  . ٢١٤ ص ١الخطط ج: المقریزي) 63(
 .  وما بعدها٢١٤ ص ١ج: نفسه) 64(
القاهرة ، دار المعارف، دراسات في تاریخ مصر االجتماعي عصر سالطین الممالیك: قاسم عبد قاسم) 65(

 . ٢٣٤ص ، ١٩٨٣
  . ٣٨التجمعات الرهبانیة ص : عماد عادل إبراهیم) 66(
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  ) : سكانها (دیموجرافیة طحا 
طلحة )  أبناء : أي (  بنو)٦٨( إلي أنه سكن طحا عرب٦٧یشیر ابن فضل اهللا العمري

وهم بني طلحة بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه وهم ثالث فرق 
  .هم وأقرباؤهم، وأطلق على الكل اسم بني طلحة 

                                                             

ي أحمد بن یحیى بن فضل اهللا القرش ( م١٣٤٩ -  ١٣٠١=  هـ ٧٤٩ -  ٧٠٠(ابن فضل اهللا العمري ) 67 (
مؤرخ، حجة في معرفة الممالك والمسالك وخطوط األقالیم والبلدان، إمام في : العدوي العمري، شهاب الدین

الترسل واإلنشاء، عارف بأخبار رجال عصره وتراجمهم، غزیر المعرفة بالتاریخ وال سیما تاریخ ملوك 
مسالك األبصار في (ثاره أجل آ .مولده ومنشأه ووفاته في دمشق. المغول من عهد جنكیزخان إلى عصره

كتاب : ، قال فیه ابن شاكر]ُثم طبعت أجزاء أخرى[كبیر، طبع المجلد األول منه )  خ- ممالك األمصار 
مجموع رسائل، و )  خ- الشتویات (و )  خ- مختصر قالئد العقیان (وله  .حافل ما أعلم أن ألحد مثله

و ) الدائرة بین مكة والبالد(و )  ط- الك عباد الصلیب مم(و )  خ- النبذة الكافیة في معرفة الكتابة والقافیة (
فواضل السمر في فضائل آل (به، و  في مراسم الملك وما یتعلق)  ط- التعریف بالمصطلح الشریف (

أدب، و ) دمعة الباكي(أدب، و ) نفحة الروض(في األدب، و ) یقظة الساهر(أربعة مجلدات، و ) عمر
: الزركلي: ى الرقة للتفاصیل انظروله شعر في منته .ویة، أربعة مجلداتفي المدائح النب) صبابة المشتاق(

 . ٢٦٨ص ، ١ج، األعالم
یقول جومار وهو أحد علماء الحملة الفرنسیة والذین كتبوا مالحظاتهم عن العرب في مصر الوسطي في موسوعة ) 68(

ًوحیث یمارس العرب المزارعون في مصر نفوذا كبیرا"وصف مصر  اعهم وعاداتهم لیست وحیث إن طب، ً
ثم اعرض بعد ذلك مالحظاتي عن العرب البدو الرحل وهم في ، فسأبدأ بما یوضح أحوالهم، معروفة لنا جیدا

األولي وهي التي استقرت في : وینبغي أن تنقسم الطبقة االولي إلي طبقتین أخریین. وقت معا محاربون ورعاة 
ویسكنون المدن التي تقع في غالب ، ؤالء األرض بأنفسهمویزرع ه، مصر منذ مدة طویلة وهي من أصل أسیوي

أما األخرى فلم تعمل بالزراعة إال منذ فترة قریبة وتتكون بصفة أساسیة من عرب ، األحیان علي شواطئ النیل
وهم في غالبیتهم " الغربي"ًقدموا من شمال أفریقیا وهؤالء األخیرون یشغلون جزءا من أرض الشاطئ األیسر 

 ویخضعون ثابتولهؤالء وأولئك مقر ، ت الخیام ویستزرعون أرضهم بواسطة الفالحین أي أبناء مصریقیمون تح
 مصر ریف  في العرب مصر وصف موسوعة، الفرنسیة الحملة علماء: انظر للتفاصیل " للضرائب

     .        بعدها وما ١٩٦ ص، ٢٠٠٢ القاهرة األسرة مكتبة، ٢ج، الشایب زهیر : ترجمة، وصحراواتها
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ویقال لیس بجد لهم ولكن موضع تحالفوا عنده سموه إسحاق ،  بنو إسحاق:فاألولى
  . ا مذ حجا كنایة كما تحالفت األزد عند أكمة سموه

  .  فضا طلحة وهم بطون كثیرة وأكثرهم أشتات بالبالد ال حد لهم :والثانیة

  .  یعرفون ببني محمد من ولد محمد بن أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنهما:والثالثة
   . )٦٩(وسفط سكرة وطحا المدینة باألشمونین ، ومنازل بني طلحة بالبرجین

 علماء الحملة الفرنسیة وبصفة خاصة العالم جومار وبمرور الوقت وتوالي األزمنة نجد أن
أن طحا سكنها مجموعة من األعراب خالل القرن الثامن عشر المیالدي وسمي "یتحدث عن 

عرب تلك المنطقة بعرب المصراته أو الطحاویة أو الطحیوي أو بعرب طه ولهؤالء قرى ضخمة 
وقد استقروا هناك منذ أجیال، ولقد قدم . یاإلي الشمال من المن) ٧٠(وفخمة تقع على بعد أربعة فراسخ

وبذلك حظیت طحا ، هؤالء العرب إلى الزراعة على النقیض من العرب اآلخرین خدمات جلیلة
  . بمیزة مزدوجة وهي أن تزرع جید وأن یدافع عنها ضد اللصوص فرسان شجعان

ا ما یحدث ًوكثیر، ودائما نجد عرب الطحاویة في حالة خالف دائم مع العرب المجاورین
ویذكرٍ جومار . بینهم معارك ضاریة لكن السطوة والغلبة والید العلیا تكون في الغالب لعرب المصراته

                                                             

مسالك : شهاب الدین أحمد بن یحیي بن فضل العمري) م١٣٤٩/هـ ٧٤٩ت(ابن فضل اهللا العمري   )69(
حمزة : تحقیق، السفر الرابع ممالك الیمن والغرب اإلسالمي وقبائل العرب، األبصار  في ممالك األمصار

: قشندي؛ القل٤٠٨ ص ١ج: صبح األعشى : ؛ القلقشندي٣٦٩ص ، .٢٠٠٢أبو ظبي ، أحمد عباس
، ٢ط، دار الكتاب اللبنانین، بیروت:  إبراهیم اإلبیاري: نهایة األرب  في معرفة أنساب العرب تحقیق

 . ١٩٠ص . م١٩٨٠ -  هـ ١٤٠٠
 . ٦١٤ص ، ١٩٨٠المنهل بیروت : الفرسخ أربعة كیلومترات تقریبا، انظر) 70(
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فهناك ، أنه لم یشاهد في مصر فالحین أكثر سعادة من عرب طه"أحد علماء الحملة الفرنسیة 
  ". )٧١(بةوتحت سیادة أسرة محبو، ویسود الرخاء تحت سیادة قوانین خیرة، تسیطر الحریة

ازدهرت الزراعة والصناعة ولم یوجد أثري من عرب طه في المواشي خاصة ، وبسبب ذلك
وهكذا ، وكذلك تتمتع بتوزیع المیاه علي نحو أفضل واالعتناء الكامل بالسدود والترع والمصارف، البقر

ة فقد جعل الشیخ علي الطحیوي من قریة طحا أغني قرى إقلیم المنیا وهو شیخ وزعیم قبیل
  .  وباإلجمال یمكن القول إن طحا األعمدة كانت غنیة ولها دور حضاري. )٧٢(المصراتة

                                                             

، زهیر الشایب: ترجمة ، واتهاموسوعة وصف مصر العرب في ریف مصر وصحرا، علماء الحملة الفرنسیة)71(
 . ٢٢٤- ٢٢٣ص ، ٢٠٠٢مكتبة األسرة القاهرة ، ٢ج

أشار جومار أحد علماء الحملة الفرنسیة حینما أشار إلي عرب المصراتھ أنھم كان لھم دور سیاسي وعاونوا  ) 72(
 یحصي من وأنھم سدوا ما ال.  كما ذكر ذلك جومار ، الفرنسیین  وسدوا احتیاجات الجیش الفرنسي كثیرا

علماء الحملة : احتیاجات الفرنسیین وبشكل یسرا بكثیر مما ھو في مقدور عشرین قریة في جھة أخري انظر 
  .٢٢٤، ٢ج، زهیر الشایب: ترجمة ، موسوعة وصف مصر العرب في ریف مصر وصحراواتها، الفرنسیة
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  :خامتة البحث 
  : بعد هذا العرض یمكن تلخیص خاتمة البحث في النتائج اآلتیة       

كان لمدینة طحا األعمدة صدي كبیر في كتابات الكثیر من الجغرافیین والمؤرخین المسلمین  - 
  . في العصور الوسطي

  تطابق الموقع الحالي لها مع ما جاء في كتابات الجغرافیین والمؤرخین المسلمین في
  .  العصور الوسطي وبالتالي فهي مدینة مهمة في العصور الوسیطة 

 بل كانت كورة أو ، لم تكن طحا قریة صغیر لیس لها دور أو نشاط اقتصادي واجتماعي
وهذا ینم عن مدى أهمیتها وعظم ،  قریة٣٧دها مدینة یتبعها العدید من القري والتي بلغ عد

مكانتها وعلو قیمتها ویرجع لتوسطها في إقلیم الصعید من جهة ونهضتها االقتصادیة 
  .  واالجتماعیة من جهة أخرى

  كنیسة حوله؛ أي إنها كانت ٣٧كانت لطحا أهمیة دینیة فهي كانت مقرا لكرسي أسقفي تتبعه 
حظیت مدینة طحا األعمدة بمكانة دینیة كبیرة لما بها من كنیسة ا كم. مقرا لكرسي االیبارشیة

  . أثریة جاء ذكرها لدي بعض هؤالء الجغرافیین والمؤرخین وهي كنیسة مار مینا األثریة
 ًوتمثل ذلك في أنها كانت مركزا للقمح . تمتعت مدینة طحا بثقل تجاري وزراعي وصناعي

ور المختلفة نتیجة موقعها الممیز من ناحیة وأیضا مركزا لصناعة الصوف والطرز والست
ونشاط أهلها وقاطنیها في الزراعة والصناعة من ناحیة ثانیة وتوافر المواد الخام الالزمة لتلك 

  . الصناعة من ناحیة ثالثة 
 ًلعب سكانها من العرب السیما عرب طه والمصراته دورا مهما في الحیاة االقتصادیة بها ،

ا عالة على أحد أو متكاسلین یعیشون علي السلب والنهب بل كانوا یفلحون وبالتالي لم یكونو
  .   األرض ویزرعونها لتنتج لهم محاصیلها وخضرواتها وفاكهتها

 یمكن القول إن هذه المدینة كان لها دور حضارى وأهمیة اقتصادیة :وخالصة القول
لي كانت مؤثرة في محیطها الجغرافي وبالتا، واجتماعیه انعكس علیها وعلى بقیة القرى التابعة لها

  .  ٕواإلقلیمي في صعید مصر واقلیم مصر الوسطي 
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  ٧٣مالحق البحث

  األعمدة وطحا سمالوط ولمركز ومراكزها المنيا لمحافظة متعددة خرائط) أ(

  
  :عن نقال األعمدة طحا تتبعها والتي سمالوط بينها ومن ومراكزها المنيا توضح خريطة) ١ (شكل

www.google .com 

                                                             

ة التي اعتمد علیها الباحث في إعداد هذه ینبغي اإلشارة إلي أننا رغم بحثنا في المصادر الجغرافیة والتاریخی (73)
وبالتالي تم االعتماد على صور وخرائط من االنترنت ، الورقة البحثیة، فإننا لم نجد خرائط او صور لطحا وما بها

 .  ٕوان كانت حدیثة إال إنها مهمة لتقریب الصورة وتوضیح الحقیقة والتعریف بالمدینة وآثارها ومعالمها
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 نقال األعمدة احط وعليها المنيا لمحافظة التابع سمالوط لمركز اإلداري للتقسيم خريطة) ٢ (شكل

  aspx.AllItems/9List/Lists/eg.gov.minia.www://http  :عن

http://www.minia.gov.eg/Lists/List9/AllItems.aspx
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   : عن نقال  بها يحيط وما األعمدة طحا توضح خريطة) ٣ (شكل

-map-eg/eg.gov.gopp://http  
 في وافتتاحها وتديشنها ترميمها بعد األعمدة بطحا األثرية مينا مار لكنيسة متعددة صور) ب(

٢٥/١٠/٢٠١٧  
  

  
  رمیمها وتدشینها صورة لكنیسة مار مینا األثریة بطحا األعمدة بعد ت) ٤(شكل 

  ٢٥/١٠/٢٠١٧وافتتاحها في 

http://gopp.gov.eg/eg-map/%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/%D8%B7%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/
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صور لبئر وخلفه صورة للمسیح والسامریة بكنیسة مارمینا االثریة بطحا بعد ) ٥(شكل 
   ٢٥/١٠/٢٠١٧ترمیمه وتدشینه في 
  

  
صورة أخري لكنیسة مارمینا األثریة من الداخل بعد ترمیمها وتدشینها وافتتاحها ) ٦(شكل 

  ٢٥/١٠/٢٠١٧في 
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كنیسة ما ر مینا األثریة بطحا بعد ترمیمها األخیر وتدشینها وافتتاحها لبئر صور ) ٧(شكل 
  :  نقال عن ٢٥/١٠/٢٠١٧في 

1398046t/com.dogma-christian.www://https.   

https://www.christian-dogma.com/t1398046
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  واملراجع املصادر قائمة
  : العربية املصادر: ًأوال

محمد بن محمد بن عبد اهللا بن إدریس ، أبو عبد اهللا)  م١١٦٦/ هـ٥٦٥ت (دریسي اإل
  :الحمودي الحسیني المعروف بالشریف اإلدریسي 

    . ٢٠٠٢القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة، ١م، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق
  : الكرخي محمد إبراهیم أبوالقاسم )المیالدي العاشر القرن/الهجري الرابع القرن في ت(االصطخري

   . ١٩٦١ القاهرة – العال عبد جابر محمد : تحقیق –الممالك مسالك أو  والممالك المسالك 
  : صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق) م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت  ( البغدادي

القاهرة ، ٢ج ، علي محمد البجاوي: مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع تحقیق- 
دمة لكتاب مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع تحقیق علي محمد البجاوي المق-  ١٩٥٤

  .١٩٥٤بیروت لبنان ، دار المعرفة، ١ط،  ١ج
، األندلسي، أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الكناني) م١٢١٥/ه٦١٤ت(ابن جبیر 

  :الشاطبي البلنسي
إشراف ، المعروف برحلة ابن جبیر رسالة اعتبار الناسك في ذكر اآلثار الكریمة والمناسك 

  .ت.دار مكتبة الهالل بیروت د، لحنة تحقیق التراث
  : سعد اهللا بن جرجس بن مسعود) هـ٦٠٩/م١٢٠٩ت (أبو المكارم

إعداد  ‘٢ج، تاریخ الكنائس واألدیرة في بالوجه القبلي في القرن الثاني عشر المیالدي
  . ١٩٩٩وتعلیق صموئیل السریاني  القاهرة 

أبو )  القرن العاشر المیالدي/ت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري(وقل ابن ح
  ):القاسم بن محمد بن حوقل النصیبي

  .  ١٩٩٢بیروت لبنان ، مكتبة دار الحیاة،  كتاب صورة األرض
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 - ١٤٤ -

  :أبو القاسم عبید اهللا ابن عبد اهللا بن خرداذبه) م ٩٠٠/ه٣٠٠ت في حدود (ابن خرداذبه     
  . ١٨٨٩/ هـ١٣٠٦لیدن، والممالكالمسالك 

  :  صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر بن دقماق القاهري )م١٤٠٧/ه٨٠٩ت(ابن دقماق 
مطبعة ، القسم األول، االنتصار لواسطة عقد األمصار في تاریخ مصر وجغرافیتها

   . ١٨٩٣المكتب التجاري بیروت 
  :الفرنسیة الحملة علماء

  .١٩٩٤ القاهرة للنشر، الشایب دار ،"اللوحات "الشایب زهیر ترجمة مصر، وصف موسوعة  
، الشایب زهیر : ترجمة، وصحراواتها مصر ریف في العرب مصر وصف موسوعة: 

  . ٢٠٠٢ القاهرة األسرة مكتبة، ٢ج
عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر المعروف  )م١٣٣٢/هـ ٧٣٢ت (أبو الفداء 

  :بأبي الفداء صاحب حماه
  .  م ١٨٥٠دار صادر بیروت ، لبلدان تقویم ا

  :شهاب الدین أحمد بن یحیي بن فضل العمري) م١٣٤٩/هـ ٧٤٩ت(ابن فضل اهللا العمري 
السفر الرابع ممالك الیمن والغرب اإلسالمي ،  مسالك األبصار  في ممالك األمصار

   . ٢٠٠٢أبو ظبي ، حمزة أحمد عباس: تحقیق ، وقبائل العرب
  :أبو عبد اهللا زكریا بن محمد بن محمود القزویني ) م١٢٨٣/ه٦٨٧ت (القزویني 

  ،ت.بیروت د–" آثار البالد وأخبار العباد " 
  :أحمد بن علي بن أحمد بن عبد اهللا )  م١٤١٨/هـ٨٢١ت  ( القلقشندي

  ) م١٣٣٨- ١٣٣١/م١٩٢٠- ١٩١٣القاهرة  – جزء١٤ - "االنشاءصبح األعشى في صناعة : 
 دار :اإلبیاري إبراهیم : تحقیق  العرب أنساب معرفة في  باألر نهایة     :            

   .م١٩٨٠ -  هـ ١٤٠٠ ، ٢ط، بیروت اللبنانین، الكتاب
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 - ١٤٥ -

  : شمس الدین أبو عبد اهللا المعروف بالبشاري) م ٩٩٨/هـ٣٣٨ت : (المقدسي
   . م١٩٠٦/هـ١٣٣٤ لیدن، ١ج"  أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم"

  : ي الدین أبو العباس أحمدتق) م١٤٤٢/ه٨٤٥ت  (المقریزي
تحقیق محمد زینهم ، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقریزیة

    .١٩٩٨مكتبة مدبولي القاهرة ، جزءان، ومدیحة الشرقاوي
َّالمهذب أو  بن  أبو المكارم األسعد) م١٢١١/ه٦١٠ت(ابن مماتي  َالخطیر   ابن  ُ

ّبن ممات  زكریا  بن  مینا  بن   :   يَ
  . ١٩٩١القاهرة ، ١ط، مكتبة مدبولي، عزیز سولایر عطیة: قوانین الدواوین، تحقیق 

  : محمد بن قاسم بن محمد النویري اإلسكندراني) م ١٣٧٢/هـ٧٧٥ت بعد سنة (النویري 
"  كتاب اإللمام باإلعالم فیما جرت به األحكام واألمور المقضیة في وقعة اإلسكندریة   " 
،  دائرة المعارف العثمانیة، ٣ج ، لایر عطیة من مخطوطة برلین وبانكي بورعزیز سو: تحقیق 

  . ١٩٧٠، حیدر آباد
 اهللا عبد بن یاقوت اهللا عبد أبو الدین شهاب) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ ت (الحموي یاقوت

      :الحموي الرومي
  .م ١٩٩٥  بیروت صادر دار، ٤ مجلد، ،٢ط،  بیروت صادر، دار البلدان معجم

  : أحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح ) م٨٩٧/هـ٢٨٤ت (الیعقوبي
  .ت.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان د،  كتاب البلدان تحقیق محمد علي الضناوي
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 - ١٤٦ -

   :واملعربة العربية املراجع: ثانيا 
  : إیریس حبیب المصري- 

  ،م١٩٩٢القاهرة ، ، الكتاب الرابع) ١٨٧٠- ١٥١٧( قصة الكنیسة القبطیة 
  :  عبد الحمید وطارق منصور رأفت- 

  .٢٠٠١  القاهرة ٦٤١ - ٢٨٤  مصر في العصر البیزنطي 
  :زبیدة عطا - 
   . ١٩٩٤القاهرة ، الحیاة االقتصادیة في مصر البیزنطیة 
  : وآخرون) األنبا صموئیل(السریاني - 

  ت.د. دیر األنبا بشاي سوهاج ، الدلیل إلي الكنائس واألدیرة القدیمة
   : علي مبارك باشا- 

) الخطط  التوفیقیة (من الخطط الجدیدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القدیمة والشهیرة 
  .١٨٨٨القاهرة ، ١ط، ١٣ج

  :عماد عادل إبراهیم - 
كلیة ، ١ج، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مناطق التجمعات الرهبانیة بمحافظة المنیا 

    .٢٠١٢اآلداب جامعة طنطا 
  :قاسم عبد قاسم - 

  .١٩٨٣القاهرة ، دار المعارف، ت في تاریخ مصر االجتماعي عصر سالطین الممالیكدراسا 
  :مرقس سمیكة باشا- 

  . ١٩٣٢المطبعة األمیریة بالقاهرة ، ٢دلیل المتحف القبطي وأهم الكنائس واألدیرة األثریة  ج 
  : محمد رمزي - 

قسمان ، ١٩٤٥القاموس الجغرافي للبالد المصریة من عهد قدماء المصریین إلي سنة 
  .١٩٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة ، البالد المندرسة، )جزأن(

 -  
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 - ١٤٧ -

  :یوسف سمیر كامل  - 
دراسة حالة عن كنیسة أنطاكیة " الوظائف والرتب واأللقاب في الكنائس الشرقیة " 

 ٢٤بحث منشور في حصاد ، "م١٣- ٤السریانیة األرثوذكسیة في العصور الوسطي أنموذجا ق
  . م٢٠١٦مر اتحاد المؤرخین العرب دیسمبر ضمن مؤت
   : األجنبیة المراجع- ب

Amelineau,E.  
                        La Geographie de l'Egypte a la e' epoue  Copte paris 1892.  

   : وقواميس ومعاجم معارف دوائر : ًثالثا
  :أثناسیوس المقاري - 

   .٢٠١١ة القاهر، ٣ط، ١ج ، معجم المصطلحات الكنسیة
  ، ٢٠٠٥القاهرة ، ٢ط، ٢ج، معجم المصطلحات الكنسیة

   .٢٠١٥القاهرة ، ٣ط، ٣معجم المصطلحات الكنسیة ج
    .٢٠٠٤القاهرة  ، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط: إبراهیم أنیس وآخرون - 

  : مجموعة من العلماء
أفغانستان ، ٦عدد ، ٢رون مجلد ترجمها للعربیة  عبد الحمید یونس وآخ دائرة المعارف اإلسالمیة

١٩٣٦.  
  ):السید محمد مرتضي الحسیني الزبیدي(الزبیدي - 
وراجعه آخرون الكویت ، ٦حسین نصار ج: تاج العروس من جواهر القاموس  تحقیق 

  .م١٩٦٩
  ) : خیر الدین(الزركلي 

أجزاء  دار ٨ ،االعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب  والمستعربین والمستشرقین
  م٢٠٠٢بیروت ، ١٥ط، العلم للمالیین
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 - ١٤٨ -

  :سهیل أدریس - 
  . ١٩٨٠المنهل بیروت  
  : مصطفي عبد الكریم الخطیب- 

   . ١٩٩٦بیروت ، مؤسسة الرسالة، ١ط، معجم المصطلحات واأللقاب التاریخیة
   : إنترنت مواقع : ًارابع

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar- 

 https://ar.wikipedia.org/wiki       

 https://www.christian-dogma.com/t1398046  

 http://gopp.gov.eg/eg-map- 

 www.google .com 
     http://islamport.com/w/hnb/Web/1741/1254.htm. 
 http://www.minia.gov.eg/Lists/List9/AllItems.aspx 

 

 http://shahid-elmaseh.ahlamontada.com/t183-topic 

 https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-
Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-
Ritual-Terms/1-Coptic-
Terminology_Alef/Ebarsheya__Parish.html. 

 https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-
Biography/Coptic-Saints-Story_58.html. 
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