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             بالفیوم أدوات تزین من دیر البنات

  Iوزیر وزیر عبدالوهاب
  

  
تقــع منطقــة دیــر البنــات إلــى الجنــوب الشــرقى مــن مدینــة الفیــوم وعزبــة قلمشــاه بالجبــل الشــرقى 

ــات الحالیـــة هـــى أطـــالل بلـــدة شـــال  1:ویعتقـــد فتحـــى خورشـــید IIمـــن مدینـــة الفیـــوم، ــر البنـ أن منطقـــة دیـ
وثیقــة ، كمــا یشــیر إلــى )1صــورة  ( 2القدیمــة، ویــتلمس فــى بقایــا الجــدران اللبنیــة هنــاك تصــمیمًا لكنیســة

م، وتشــیر إلـى وجــود دیــر یعــرف بإســم  947یكاغوا مؤرخــة بعــام شـمحفوظـة بمعهــد الدراســات الشــرقیة ب
  .لمشترك معه فى ملكیة واحدةدیر شال بالقرب من دیر النقلون ا

    
  )أطالل لمباني بالمنطقة السكنیة بمنطقة دیر البنات: 1صورة (

  

ــد عــن : وتنقسـم المنطقــة األثریـة هنــاك إلــى قسـمین منطقــة ســكنیة، وهـى علــى ربــوة مرتفعـة وتَبعُ
، وبها أطالل لمبـانى، ثـم منطقـة الجبانـة، وهـي جبانـة 100منطقة الجبانة بحولى  فقیـرة والمقـابر م تقریبًا

 :120، وأطوالهــا مــا بــین م 3: 1 فیهــا ال تعــدو أن تكــون حفــرة شــبه بیضــاویة تتــراوح أعماقهــا مــا بــین
ـــو بعضـــها  ،ســـم، ومعظمهـــا كانـــت دفنـــات جماعیـــة35:55ســـم، أمـــا العـــرض فیتـــراوح مـــا بـــین 190 یعل

                                                   
I  مصر(جامعة الفیوم  –كلیة اآلثار(  

II  على السماح له بنشر هذه القطع األثریة موضوع  عام منطقة آثار الفیوممدیر أحمد عبدالعال / یتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدیر للسید
  .1984البحث من ناتج الحفائر التي قام بها فى منطقة دیر البنات بالفیوم موسم حفائر 
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حـول أسـباب هـذه  ممـا یطـرح سـؤاالً ، أن هناك أكثر من دفنة تعلـو األخـرى ومن المالحظ أیضاً البعض 
  الدفنات الجماعیة؟

لــف بــرداء كبیــر مـــن    م الــدفن بهــذه الجبانــة بــأن یوضــع المتـــوفى بكامــل مالبســه ثــم یُ كــان نظــا
ــد النخیـــل أو جـــزء مـــن خشـــب النخیـــل أو البـــوص  الكتـــان، ویوضـــع تحـــت المتـــوفى مجموعـــة مـــن جریـ

ــكل عــــ ؤرخ المنطقــــةتــــ .الفارســــي، أمــــا الســــیدات فكــــن یرتــــدین كامــــل زینــــتهن  ام بالعصــــر الرومــــانيبشــ
ذلــك بخــالف نظــام الــدفن بالجبانــة، مــا ین، وممــا یؤكــد فــى القــرنین الرابــع والخــامس المیالدیــ )القبطــي(

والصـلیب، باإلضـافة إلـى األقمشـة القبطیـة مـن  Mُعثر علیه من عمالت رومانیة منقوش علیها حـرف 
وعالمـــة الصـــلیب " xs!" الصـــوف والكتـــان، وعلیهـــا تطریـــز باســـم الســـید المســـیح فـــي صـــیغة مختصـــرة

  3.المعقوفة
یرجع اهتمام المصري القدیم بأمور الزینة والتزین إلى عصور ما قبل التاریخ، واستمر هذا 
االهتمام فى العصور التاریخیة، ویؤكد ذلك ما ُعثر علیه من أدوات زینة وتزین وأواني لتحفظ فیها 

كذلك ما صور على جدران بعض  4التجمیل،صفات مواد الزینة والمساحیق والبردیات التي تحكي و 
قش على بعض التوابیت من مناظر تزین، تُشاهد السیدة في هذه المناظر جالسة وتقوم  المقابر، وما نُ

الخادمة بتعطیرها وتمشیط شعرها، وخادمات ُأخریات یقمن بحمل علب المساحیق والمكاحل والمرایا 
وكانت أهم  5.ن تظهر أیضًا أسفل مقاعد السیداتواألمشاط، وجدیر بالذكر أن بعض أدوات التزی

وأواني العطور والدهون وأواني المساحیق والمالقط والمكاحل والمراود أدوات التزین المرایا واألمشاط 
عظم هذه األدوات قد ُعرف منذ  ، والجدیر بالذكر أنومالعق الزینة والصالیات عصر ما قبل مُ

وقد حرص المصري القدیم على تصویرها على  التاریخیة،طوال العصور  األسرات، وظلت معروفة
مناظر القرابین وودائع األساس، وقدمت كمهور أیضًا وضمنها  ،بعض التوابیت جدران المقابر وعلى

أن التزین  وهناك من یعتقد 7.كذلك كانت ضمن القطع المهمة فى األثاث الجنزي 6فى العرس،
  8.سحریةیعًا قیمة وأدواته كان لهم جم

تنوعت زخارف أدوات التزین وتعددت عناصرها فمنها ما یمثل رموز آلهة مثل بقرة حتحور       
ومنها ما یمثل رموزا مقدسة ذات  ،كوبرا والجعران والرخمة والتمساحوالصقر وأنثى فرس النهر وحیة ال

لسیدات ة شكال البشریاأل هذا بإلضافة إلى 9ات،جدالالت سحریة مثل عنخ وشن وسا وجد وتیت وو 
وزخارف  یدى،من الجسم البشرى مثل الرؤوس واأل أو أجزاء ،وراقصات وخادمات وخدم وأسرى

والكالب والقرود  ،والظباء والوعول والغزالن البرى حیوانیة مثل الطیور المائیة واألسماك والضفادع
ثم  ،ثور والوعلال جزاء من جسم الحیوان مثل فخذأأو  واألسود والقطط والخیول واألبقار واألرانب،



أدوات تزین من دیر البنات  بالفیوم                                                                               وزیر وزیر عبدالوهاب                                       

م2014) 1(شدت       122 
 

وأصبحت أشكال مجردة  10والبردي وسعف النخیل وعناقید العنب، الزخارف النباتیة مثل اللوتس
، أو مناظر )ةالقبطی( له الواحد في المسیحیةاإلمن الشعب بعبادة بزخارف نباتیة أو هندسیة بعد ما آ

  :أدوات للتزینوفیما یلى القطع التي تم العصور علیها من .)3صورة ( ذات طابع دینى
 )2صورة ( 11:ثالثة أمشاط خشبیة ذات أسنان من الطرفین: أوالً 

  

  
  )ثالثة أمشاط خشبیة ذات أسنان من الطرفین: 2صورة (

، وهم من ضمن أدوات الصور عدد ثالثة أمشاط خشبیة ذات أسنان من الطرفین توضح
بالمخزن  779، )ب،أ( 744أرقام التزین التي ًعثر علیها بجبانة دیر البنات بالفیوم، ویحملون 

  : المتحفي بكوم أوشیم بالفیوم وهم كاآلتي
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احتوى أحد طرفیه ، ذات أسنان من الطرفینسم  x5,11  7أ بمقاسات 744مشط رقم  - 
تالصقة، أما الطرف األخر فتمیزت أسنانه بالضخامة منتظمة وم على أسنان رفیعة

  .والتباعد
احتوى أحد  ذات أسنان من الطرفینسم  x5,16  9 ,2ب بمقاسات 744مشط رقم  - 

تالصقة، أما الطرف األخر فتمیزت أسنانه بالضخامة على أسنان دقیقة منتظمة وم طرفیه
 . أقل تباعدًا من أسنان المشط السابق -وكما یتضح من الصورة–ولكنها ، والتباعد

ال تزال ، ولكن الطرفینسمیكة من  ذات أسنانسم  x7,16  7بمقاسات  779مشط رقم  - 
 .أسنان أحد الطرفین أقل ضخامة من اآلخر وأقل تباعدًا أیضاً 

التي ، و صفى األسنان منذ عصر ما قبل األسرات المتأخرالمشط المزدوج ذو وقد ظهر هذا       
، ودائما ما احتوى أحد طرفیهكانت نماذجه في ال على أسنان دقیقة  غالب أكثر استطالة منها عرضًا

وقد ُعثر  12أما الطرف األخر فتمیزت أسنانه بالضخامة والتباعد بعض الشئ،ومتالصقة، منتظمة 
والحدیثة، وكانت جمیعها من 13 على أمثلة لهذا النوع من األمشاط خالل عصري الدولتین الوسطى

ویؤكد بترى من خالل العثور على مجموعة من نفس النوع على استمراره فى  هذا 14الخشب،
 9 ،)5655رقم تحت (لمتحف القبطي محفوظ با من العاج مشط وهذا15.العصرین الروماني والعربي

ˣ 11 سم.  

  
  )مشط من العاج بالمتحف القبطي: 3صورة (
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 أحدهما سمیك واآلخر رفیع كأمشاط دیر البنات السابقة، ،وهو مشط ذو صفین من األسنان
الحفر ب ى الوجهینعلمنقوش ،  )مركز ملوي، محافظة المنیا" (أبو ِحنِّس"ُعثر علیه في دیر وقد 

لت مناظرالبارز داخل إطار غائر  لى ا) شفاء األعمى( معجزتى على أحد الوجهین مّث ا، وإ لیسار یمینً
یمتطي جواًدا داخل ) أو ربما السید المسیح(اآلخر قدیس  وجهال وعلى ،)إقامـة لِعـازر(نقش یمثل 

ِضعت ،إكلیل غار یحمله مالكان على مشط، والمشط لیس من الدین  فهنا الصورة دینیة، ولكنها وُ
نما من أدوات الزینة الدنیویة في شيء،  سادسالقرن ال من أواخر على الرغم من أن هذا المشط و  ،وإ

أمشاط مصر القدیمة إبان عصور ما قبل التاریخ وعصور األسرات، بل ومشط  للمیالد، إال أنه یشبه
یـة(الیوم المعروف عند العامة باسم    16).الفالَّ

اهتم المصریون القدماء رجال ونساء بمظهر شعورهم، وذلك بتمشیطه وحسن تنسیقه، وهذا 
ثر علیه فیما سجلوه على الجدران فى كثیر من المناظر، وما خلفوه من تماثیل، وما ُع واضح وجلى 

ألمشاط  منذ ا وقد ُعرفت  ،من أمشاط مختلفة األشكال واألحجام تشیر إلى اهتمامهم بتنسیق شعورهم
، فقد استُخدمت األمشاط ذات األسنان الطویلة والسمیكة منذ عصر حضارة عصر ما قبل التاریخ

هذا  اختفى ، وقدبینما قل في عصر نقادة الثانیة البداري، وشاع استخدامها فى عصر نقادة األولى
ع فى وكانت توضضمن األثاث الجنازى للمقابر،  وقد ُعثر على األمشاط 17.في بدایة األسرات النوع

أما األمشاط التي ُعثر علیها فى الدفنات لم تكن مشبوكة فى   18أكیاس مصنوعة من سیقان البردي،
  20.وفى أحیان أخرى وجدت بجوار رأس المتوفى 19الشعر ولكنها وجدت أحیانًا فى األیدي،

تمشیط الشعر ل ، فمنها ما كاناألمشاط فى عدة أغراض استخدم المصریون القدماء 
لتثبیت الشعر وتزیینه، فقد استعملت األمشاط ذات األسنان الغلیظة للتمشیط،  انكمنها ما وتنظیفه، و 

وقد استخدمت مواد مختلفة لصناعة  . 21فى حین استعملت األمشاط  ذات األسنان الرفیعة للتنظیف
 یشیر موللر 22.ولكن بشكل قلیل الحجرواستخدم أیضًا  العاج والعظم  والقرن والخشب مشاط مثلاأل

أنواعها وزخارفها المختلفة فیما عدا األمشاط ذات إلى استمرار المصریین فى استخدام األمشاط ب
ت أو تزیین الشعر، هذا في حین ظلت األمشاط یصف األسنان الواحد، والتى كانت تستخدم فى تثب

وهذا ما أكده بتري  23المزدوجة ذات األسنان من الطرفین تستخدم حتى العصرین القبطى والعربي،
الغرابة  األمر الذي یدعوا إلى ،مشاط صغیرة الحجم ذات تصمیم بسیطشاع استخدام أو  24من قبل،

  25.هذا العصر لباروكة وكثافتها فيبالنظر إلى حجم ا
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 )5، 4صورة ( 26":مكاحل" أواني خشبیة: ثانیاً 

بالسجل العام لمخزن كوم أوشیم المتحفي  أ، ب793مسجالن تحت رقم ( إناءان من الخشب  -  أ
، غطاء كل منهما عبارة عن إناء آخر كمثري یأخذ كل منهما الشكل االسطواني، )بالفیوم

المسجل تحت رقم أحدهما و  ،الشكل له غطاء صغیر ذو مقبض من أعلى لیسهل نزعه
رتفاع عن أصغر فى القطر واال) أ(وجدیر بالذكر أن اإلناء الكامل  ب مفقود غطاءه،793

سم، 10سم، ویصل ارتفاع الجزء األسفل منه إلى 19الثاني، إذ یصل ارتفاعة بالغطاء إلى 
سم، وجزءه األسفل یرتفع إلى 18.5المفقود إلى الثاني فیصل ارتفاعه بدون الغطاء اإلناء أما 
به شرخ فى الجزء األعلى الكمثري، كما یوجد شرخ فى الجزء األسفل ) أ(سم، اإلناء 12
، ولكل منهما قاعدة متصلة لیرتكز علیها، هذا، وقد لون كل )ب(سطوانى من جسم اإلناء اال

 . منهما باللونین األصفر واألسود

  
  )مكاحل خشبیة: 4صورة (

ناء عبارة عن إناءین یعلو أحدهما اآلخر، فهو بذلك مزدوج الوظیفة، فیبدو أن الجزء وحیث أن كل إ
كمكحلة، بینما استُخدم الجزء األعلى منه الكمثري الشكل فى حفظ األسفل من اإلناء كان یستخدم 

الخرز، وال شك أن هذا الشكل الجمیل الذي نُحتت به هذه األواني، وكذا الصقل الجید واأللوان 
  .المتناسقة كانت من أجل إشباع الذوق الراقي

وشیم بالسجل العام لمخزن كوم أ 794مسجل تحت رقم (إناء من الخشب كمثري الشكل  - ب
له غطاء صغیر ذو مقبض من أعلى لیسهل نزعه، یصل ارتفاعه بالغطاء ، )المتحفي بالفیوم

وتوجد زخارف بلون سم، مصقول بشكل جید وملون باللونین األصفر واألسود، 7.5إلى 
، یقترح المكتشف أنه مختلف فى الجزء الملون باللون األسود من جسم اإلناء من الخارج
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ولیس كمكحلة معتمدًا في رأیه على الشكل الكمثري لغطاء المكحلة  اُسخدم فى حفظ الخرز
 .السابقة والذي كان یستخدم فى حفظ الخرز

 

       
  )إناء خشبي ربما استخدم لحفظ الخرز: 5صورة (

 )6صورة ( 27:زجاجیة عطور أواني: ثالثاً 

أوشیم  بالسجل العام لمخزن كوم 774مسجل تحت رقم (إناء زجاجى إنبوبي الشكل   -  أ
سم، بینما 16یمیل لونه إلى اللون األخضر، ویصل ارتفاعه إلى  ،)المتحفي بالفیوم

فهم منه سم2.5یصل قطر فوهته إلى  ، یوجد بالفوهة كسر مشطوف ومصقول مما قد یُ
 .أنه كان یستخدم للعطور

                      
  )إناءان للعطور من الزجاج: 6صورة (
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ناحیة  منتفخ البدن ورقبة تتسع إلى أعلىبصلي الشكل إناء زجاجى صغیر الحجم    - ب
بالسجل العام لمخزن كوم أوشیم المتحفي  796مسجل تحت رقم (الفوهة 
 .سم4.3، ویصل ارتفاعه إلى )بالفیوم

 
أدوات التزین األخرى تعكس بوضوح اهتمام إن المكاحل وأواني العطور ضمن بقیة أواني و 

المصریین القدماء بمظهرهم الشخصي، وقد منحت خامات صناعتها للفنانین الفرصة إلظهار 
والفخار خبراتهم ومهاراتهم الیدویة، فكانت تصنع من الحجر بمختلف أنواعه السیما االلبستر 

العدید من األواني واألواني األنبوبیة التي ُعثر على  28.والخشب والزجاج الملونوالمعادن والعاج 
قات الشخصیة استُخدمت كمكاحل، والتي وضعت فى المقابر فى سالل دائریة صغیرة ضمن المتعل

 إلى جانب األواني الفخاریة وصنعت أواني الكحل فى الدولة القدیمة من الفخار، ثم ظهرت 29لألفراد،
وفى األسرة  30بدایات عصر الدولة الوسطى،حتى تستخدم استمرت  أخرى صنعت من األلبسترأوان 

 ،وانى ذات الحافة العلویةالثانیة عشر تشابهت أواني الكحل فیما بینها إلى حد كبیر، فظهرت األ
وانى ذات واأل ،والتي ظهرت بشكل متطور عن أوان ترجع لبدایة األسرات وانى ذات المقابضواأل
تستخدم حتى  توظل ،احدة أو قطعتین منفصلتینعلى هیئة قطعة و حامل السفلى وكانت تصنع ال

 ،األسرة الثامنة عشرة، كذلك ظهرت أوان ذات حافة علویة رفیعة وأخرى ذات حافة مخروطیة سمیكة
وانى الكحل التي فقد تمیزت أ وبصفة عامة 31.الدولة الحدیثةعصر ى واستمرت شائعة االستخدام حت

وقد ، نبوبى الشكلي أوالعنق الضیق والتجویف الداخل ترجع لنهایة الدولة الوسطى بالحافة العریضة
ُزینت بعض األواني بزخارف نباتیة أو هندسیة، وفى أحیان أخرى اتخذ اإلناء نفسه أشكاال مختلفة 

  32.أو لبشر أو لحیوانات ونباتات لمعبودات
وانى وقد أطلق على هذه األ 33المكاحل أنبوبیة الشكل،مع بدایات األسرة الثامنة عشرة شاع 

ل وانى الكحأإلى جنب مع  المكاحل جنباً  مت هذهدوقد استُخ ،لجدیدة اسم أنبوب الكحل والمكحلةا
شكال ة عن قطعة من البوص المجوف، ومن أكثر األشكال هذا النوع عبار وكان أبسط أ 34،التقلیدیة

لوتسي،  أنبوب أحادي یحاكي قطعة البوص الطبیعي، أو على شكل عمود كل على هیئةشیوعًا ما شُ 
ضافة الى هذه المكاحل البسیطة، ظهرت ل لقرد جالس یحتضن المكحلة، وباإلحیانًا شكویضاف له أ

ویبدو أن  35.حیانا ما یضاف لها غطاءكاحل المركبة، أي التي تتكون من أكثر من انبوب، وأالم
بها من فتحات متعددة تصل أحیانا لسبع فتحات كان لتمكین أصحا الغرض من استخدام مكاحل ذات

وكما  36.المراود الخاصة بهالى دویة العین فیها، باإلضافة إوضع مختلف أنواع مساحیق وأكحلة وأ
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والتي تبین الفتحات المتعددة، ویوجد  والمحفوظة بالمتحف المصري، یتضح من صورة المكحلة التالیة
  . مرود بإحدى هذه الفتحات، وآثار لبقایا كحل ومساحیق

  

  
  37)ذات فتحات متعددة وبها مرودمكحلة : 7صورة (

ومنها ما ُصنع على  ،و شكل عمود البرديأخذت المكحلة أیضا شكل القصبة الطولیة، أ وقد    
ذ النصف الثاني من كثر شیوعاً كانت األفأما المكحلة التى اتخذت شكل العمود النخیلي و  38شكل بس،

وأما أواني العطور فكانت معظم أشكالها  39.بعد ذلك لعدة قرون واستمرت ألسرة الثامنة عشر،من ا
الشكل  مختلفة، مثل األواني التي اتخذتمن األشكال التقلیدیة التي شاع استخدامها في عصور 

وأحیانا ما یزود بقاعدة لیستقر علیها،  أو اإلنبوبي، البیضاوي أو البصلي أو المستدیر أو المستطیل،
  40.العلویة تهفتح المعدن، مع اختالف تصمیم وسمك أو بحامل من

اإلناء على  ، مثلجمیلة ألواني العطور إنتاج تصمیمات وأشكال الدولة الحدیثة شهد عصر
، أو على هیئة  هیئة سیدة جاثیة تحمل رضیعها، أو على هیئة فتاة عاریة تحمل إناءاً  ضخمًا ثقیًال

أواني  منو أنثى قرد جالسة القرفصاء تحتضن صغیرها، أو أن یأخذ اإلناء هیئات حیوانیة مختلفة، 
 اإلناء وكان أشهر هذه األشكال جمیعها هومالعق الزینة،  العطور ما جاء على شكل من أشكال

في  ضمن ما استخدم من أدواتأواني العطور كانت وجدیر بالذكر أن  41.هیئة زهرة اللوتس على
والتي استخدمت في زینة الدهانات والزیوت العطریة التي احتوتها  فكانت طقوس وشعائر العبادة،

   42.أیضًا في الطقوس الدینیة والجنازیة األحیاء، تستخدم
  

وذلك من خالل زخرفته لألواني وأدوات ، شباع الذوق الراقيإ اجتهد الفنان المصري القدیم في
زجاجیة جمیلة ذات  كذلك ظهرت أوانوانى تزین بزخارف مذهبة، األبعض كانت التزین بوجه عام، ف
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وعلى الرغم من تمیز  ،عثر علیها في مقابر األسرة الثامنة عشرة على وجه الخصوص ألوان متعددة،
 ة الحدیثة،دوات، خاصة في الدولالكثیر من هذه الزخارف بالطابع الدیني، إال أن خیال فناني هذه األ

إرضاء الذوق الرفیع بغرض  "فن من أجل الفن"طلق علیها قد أضاف عناصر زخرفیه یمكننا أن یُ 
  43.لمن یشتریها
 ینالمیالدی أو الخامس ه األواني التى نحن بصددها والتى ربما تعود إلى القرن الرابعوهذ

ن اختلفت الدیانة فقد ظلت العادات المصریة تؤكد استمرار هذا الفكر الراقي لدى المصریین ، وإ
   .وتعكس أدوات التزین وغیرها مدى اهتمام المصري القدیم بمظهره الشخصي ،ثابتةالقدیمة 

  
  ومعدنیة عاجیة راودم: رابعاً 

  

  
  )مجموعة من المراود العاجیة والمعدنیة: 8صورة (

أوشیم المتحفي  كومبالسجل العام لمخزن  775مسجل تحت رقم (مرود من العاج   -  أ
إناء  المرود ذو سن مدبب لیمكن إدخاله فىسم، 22.9إلى  ، ویصل طوله)بالفیوم
حزة دائریة تحیط  2، أما قمته فعلیها حزات طولیة مائلة، هذا إلى جانب عدد الكحل

  .بالحزات الطولیة من أعلى ومن أسفل
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أوشیم المتحفي  بالسجل العام لمخزن كومأ 740مسجل تحت رقم (مرود من العاج    - ب
إناء  المرود ذو سن مدبب لیمكن إدخاله فىسم، 15.7ه إلى ، ویصل طول)بالفیوم

 .الكحل، أما قمته فمزینة بحزات دائریة تضیق وتتسع لتعطي منظر زخرفى جمیل

أوشیم  ب بالسجل العام لمخزن كوم740مسجل تحت رقم (مرود معدنى من البرونز  - ج
ومنتفخان ولیس  متشابهان المرودطرفا سم، 13.8ه إلى ، ویصل طول)المتحفي بالفیوم

كالمرودین السابقین، وهذا ما یجعلنا نعتقد أن هذه األداة كانت تستخدم كدبوس  مدببان
ضافة إلى استخدم دبوس الشعر فى زینة الشعر باإل وجدیر بالذكر أنه، للشعر ولیس كمرود

   44.فقد استخدم كمرود أیضًا فى أحیان كثیرة
 ،)أوشیم المتحفي بالفیوم بالسجل العام لمخزن كوم 803تحت رقم عة مراود مسجلین أرب -د

سم، والثاني 18.2إثنان منهم من العاج، أما اآلخران فمن النحاس، طول األكبر من العاج 
، بینما یكاد یتساویا المرودان النحاسیان فى الطول، إذ یصل طول أحدهما وهو سم15

تتشابه هذه المراود جمیعها من حیث السن . سم6.9سم، بینما یصل طول الثاني 7.7األكبر 
المدبب وزخرفة الرأس بحزات دائریة، ولكنها تختلف فى عدد الحزات وقطرها من مرود 

مالى محبب لدى الناظر، وال نزال نرى صدأ النحاس ألخر، والتي ینتج عنها منظر ج
    .األخضر على المرودین المعدنیین

الكحل والمساحیق التزین بفى كانت الوظیفة األساسیة للمرود هو استخدام النساء له 
المكاحل والتي یخرج منها  خادمات یجلبن لسیداتهنمناظر التزین بعض فى  األخرى، وقد ظهر

والمعدن أوالعاج أوالعظم أ وقد تطور المرود عن ذلك العود الصغیر المصنوع من الخشب 45.المراود
وكانت المراود  46، والذى كان یبلل طرفه ثم یغمس فى المسحوق لتكتحل به النساء،ركذلك الحجو 

ربط إلى المكحلة أن یضاف أنبوب أو اثنان لوضع المرود في المكحلة ذاتها، أو تب ترتبط بالمكاحل
  47.دخل من تجویف في الغطاء حین یوجدأو أن ت عة من القماشبقط

ومثلما تعددت أشكال وأحجام المكاحل وأواني الكحل اختلفت أیضا أشكال وأحجام المراود، التي عادة 
وفي هذه  ،تشبه الملعقة من أعلى مجوفةظهرت بعض المرود بنهایة  .ما تأخذ الشكل االسطواني

دور مالعق الزینة أیضا، أو أن تستخدم لنقل المساحیق من أواني  الحالة یمكن أن تلعب المراود
تخلى المصریون فى العصر وقد  48.التخزین إلي أواني االستخدام، أو أن تأخذ شكل دبوس الشعر

نهایات  عن الزخارف المجسدة فى المراود، والتي غالبًا ما كانت فى) القبطي(الروماني المتأخر 
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النخیلي الشكل  قر، وحیة الكوبرا، أو رأس األسد والحصان والقطة والتاجرأس الص على هیئة المراود
   .والزخارف البشریة، وظهرت الزخارف الهندسیة بدًال منها

  

  :النتائج
لــف بــرداء كبیــر  -  م الــدفن بجبانــة دیــر البنــات بــأن یوضــع المتــوفى بكامــل مالبســه ثــم یُ كــان نظــا

النخیــل أو جــزء مــن خشــب النخیــل أو  مــن الكتــان، ویوضــع تحــت المتــوفى مجموعــة مــن جریــد
 .البوص الفارسي، أما السیدات فكن یرتدین كامل زینتهن

یرجــع اهتمــام المصــري القــدیم بــأمور الزینــة والتــزین إلــى عصــور مــا قبــل التــاریخ، واســتمر هــذا  - 
  . االهتمام فى العصور التاریخیة

رموزًا لمعبودات أو تنوعت زخارف أدوات التزین وتعددت عناصرها، فمنها ما كان یمثل  - 
رموزًا مقدسة ذات دالالت سحریة، ومنها ما اتخذ أشكاًال على هیئة بشریة كاملة أو على 
هیئة عضو من الجسم البشرى، هذا، بإلضافة إلى الزخارف الحیوانیة والنباتیة، أما في 

ها ما العصر القبطي فقد أصبحت أدوات التزین أشكاًال مجردة بزخارف نباتیة أو هندسیة ومن
  .صور علیه أیضًا مناظر ذات طابع دینى

ُعرفت األمشاط  منذ عصر ما قبل التاریخ، واستُخدمت األمشاط ذات األسنان الطویلة  - 
والسمیكة منذ عصر حضارة البداري، وظلت األمشاط المزدوجة ذات األسنان من الطرفین 

  .تستخدم حتى العصرین القبطى والعربي
مختلفة ومتعددة على مر التاریخ، ولكن كان اإلناء اإلنبوبى، وأواني اتخذت المكاحل أشكاًال  - 

، واستمرت األخیرة حتى العصر القبطى   .الكحل التقلیدیة هى األكثر شیوعًا
اتخذت أواني العطور أشكاًال تقلیدیة شاع استخدامها في عصور مختلفة، مثل األواني التي  - 

أو المستطیل، أو اإلنبوبي، وأحیانا ما  اتخذت الشكل البیضاوي أو البصلي أو المستدیر
یزود بقاعدة لیستقر علیها، أو بحامل من المعدن، مع اختالف تصمیم وسمك فتحته العلویة، 
هذا باإلضافة إلى األواني التي اتخذت أشكاًال بشریة أو حیوانیة أونباتیة، وظهر فى الدولة 

  . بطىالحدیثة أوان عطور زجاجیة كما هو الحال فى العصر الق
كما تعددت أشكال وأحجام المكاحل وأواني الكحل اختلفت أیضا أشكال وأحجام المراود، التي  - 

  .عادة ما تأخذ الشكل االسطواني أو شكل دبوس الشعر
عن الزخارف المجسدة فى المراود، ) القبطي(تخلى المصریون فى العصر الروماني المتأخر  - 

على هیئة رأس الصقر، وحیة الكوبرا، أو رأس األسد والتي غالبًا ما كانت فى نهایات المراود 



أدوات تزین من دیر البنات  بالفیوم                                                                               وزیر وزیر عبدالوهاب                                       

م2014) 1(شدت       132 
 

والحصان والقطة والتاج النخیلي الشكل والزخارف البشریة، وظهرت الزخارف الهندسیة بدًال 
  . منها

إن قطع التزین التى نحن بصددها والتى ربما تعود إلى القرن الرابع أو الخامس المیالدي  - 
ن اختلفت الدیانة فقد ظلت العادات تؤكد استمرار هذا الفكر الراقي لدى الم صریین، وإ

المصریة القدیمة ثابتة، وتعكس أدوات التزین هذه وغیرها مدى اهتمام المصري القدیم 
 .بمظهره الشخصي
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