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  :ملخص 
يف جبانــة بــين حــسن واملــصور علــى " ٢"رقــم ) أميــين(يتنــاول البحــث مــشهد صــناعة الفخــار مبقــربة أمنمحــات 

ويــشمل املنظــر خطــوات إنتــاج الفخــار بدايــة مــن ،بــع بــصالة الرئيــسية للمقــربةاجلــدار الغــريب اجلانــب الــشمايل الــصف الرا
ويقارن البحث بني تلك األمناط الفخاريـة املـصورة باملـشهد .إعداد الطمي وحىت تصوير املنتجات يف أمناط فخارية متنوعة

 أمنـــاط فخـــار مقـــربة ويقـــارن كـــذلك بـــني، أثنـــاء حفـــائره ببـــين حـــسنGarstangوبـــني األمنـــاط الفخاريـــة الـــيت أكتـــشفها 
  .ًأمنمحات وبني فخار مواقع أخرى ترجع لعصر الدولة الوسطى مثل أسنا وأبيدوس نظرا للتشابه الكبري بينهم

  مشاهد صناعة الفخار بمقابر بني حسن: ًأوال 
حيــث حيتــاج صــاحب املقــربة للطعــام وللــشراب يف العــامل ،أمهيــة خاصــةلفخــار يف املقــابر تــصوير اال شــك أن ل

شهد يــصور  بــاملقربة مــســواء وجــدالطعــام والــشراب وتقــدمي تبط بعمليــة إعــداد بالتــايل فــإن الفخــار يــر،ر بــال انقطــاعاألخــ
  .١وجدمراحل صناعته أو مل ي
مقـــربة و،١٥ت الثالـــث رقـــم مقـــربة باقـــ:  مقـــابر جببانـــة بـــين حـــسنار يف ثـــالث صـــناعة الفخـــشاهدصـــورت مـــ

مثـل صـناعة ، صـناعته جبـوار صـناعات أخـرىشاهدحيث ظهرت مـ،و،٣ رقم  الثاينومقربة خنوم حتب،٢أمنمحات رقم 
ممــا يــدل علــى أن الفخــار صــور كــسلعة يف حــد ،البــرية والنبيــذواألخــشاب أو اخلبــز والكتــان واملنــسوجات وصــناعة املعــادن 

  .٢واينأو أنه صور كأحد النشاطات املرتبطة بصاحب املقربة واليت تزوده يف العامل األخر بكل ما حيتاجه من أ،ذاته
 املماثلـة يف املقـابر شاهدخمتـصر باملقارنـة باملـ)١شـكل ( الفخار يف مقربة خنوم حتب الثـاين صناعة شهدجاء م

حيث حيتاج صانع الفخار للطمـي واملـاء وبالتـايل مـن املـرجح ،يالحظ أن املشهد جماور ملنظر صناعة قاربو،١٥ و٢رقم 
كمــا يــصور تفريــغ فــرن حــرق الفخــار مــن ،اء علــى عجلــة الفخــارويــصور املــشهد صــناعة إنــ.أن املكــان علــى شــاطئ النهــر

ـا اسـم أحـد صـناع الفخـار ويـدعى ،األواين كمـا تـصف احلـدث حيـث  ،qdw sanxوالعبارات املصاحبة للمنظر ورد 
  .Sdt٣إخراج األواين من الفرن من خالل الفعل  

يت يـذكر فيهـا اسـم الفخـاري داخـل  يعد من احلاالت النـادرة الـsanx أن ذكر اسم الفخاري باملالحظةجدير 
كمــا أن تكــرار تــصوير صــناعة الفخــار يف مقــابر بــين حــسن جبــوار حــرف وصــناعات أخــرى دليــل علــى ، أو علــى أثــرمقــربة

ا  م احملليةتقدير حكام إقليم الوعل لتلك احلرفة وأصحا   .٤واعتزازهم مبنتجا
                                                             

1 - Nicholson,P., 2000: 136. 
2 - Williams,B., 1975: 37. ; Nicholson,P., 2000: 136. 
3 - Kamrin,J., 2011: 62,63. 
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وإن كان البعض يرى أن تلك التعاليم تتسم باملبالغة فهي تقلل من شأن املهـن ، عمله الشاق بداية من مجع الطمي وإعداده وتشكيله إىل حرقه يف أفران الفخاروظروف

 ١



فبعـضها أو ،لعـدة أغـراضقـربة خنـوم حتـب الثـاين منظر صـناعة الفخـار مب يف املصورةاستخدمت اجلرار واألواين 
أو لتقـدمي قـرابني النبيـذ والبـرية و املـشروبات ،فـاجلرار كانـت مطلوبـة ألغـراض التخـزين.كلها مرتبط بشعائر اخلدمة اجلنائزية

ؤيــة وميكــن ر،ًجــد أيــضا حامــل قــرابني حيمــل أواينكمــا يو،أمــا األطبــاق فاســتخدمت لتقــدمي الفاكهــة واخلــضراوات.األخــرى
  .٥العديد من هذه األواين على اجلدار اجلنويب ضمن سياق الوجبة اجلنائزية للمتوىف

  
شكل (  )١

  منظر صناعة الفخار يف مقربة خنوم حتب الثاين 
Newberry,P., 1893: pl.XXIX. 

منـاظر متثـل ورشـة  )د،ج،ب،أ ٢شـكل (يشغل اجلدار الغريب اجلانـب الـشمايل الـصف الرابـع مبقـربة أمنمحـات 
ًويظهــر فيهــا خطــوات اإلنتــاج اهلامــة بدايــة مــن إعــداد الطمــي حــىت تــشكيل األواين يــدويا أو علــى عجلــة ،صــنع الفخــار

  .٦كما يظهر باملشهد أواين أخرى مت االنتهاء من صنعها،إىل جانب طريقة إعداد فرن احلرق وطريقة تفريغه،الفخار

                                                                                                                                                                           

ا يف ذات الوقت عكست بوجه عام حقيقة وضع الفخاري يف اجملتمع املصري القدمي،املختلفة وتعلي من شأن مهنة الكاتب ويدل على ذلك قلة اآلثار اليت حتمل ،إال إ
-InHrاسـم الفخـاري  Reisner IIكمـا ورد يف برديـة ، مبتحـف بـرلني١٢٥٤٦ علـى لوحـة رقـم sbk-Htp-n-sbkحيـث ورد اسـم ،أمساء أصـحاب تلـك احلرفـة

anxw وقد محل لقب imy-r qdwم لكـل مـنهم كلمـة ًوكثريا مـا خلـط املـصري القـدمي بـني الفخـاري والبنـاء فاسـتخد، مشرف الفخارينيqdw أو iqd ، وال يفـرق
   . hnw أي فخاري مكاييل iqd hnwبينهما سوى املعىن مثل 

Stefanović,D., 2013: 99-101.;Gardiner,H.A., 1947: 72,73. ; Wb.II: 385. ; Roeder,G., 1913: 150.  
5 - Kamrin,J., 2011: 62,63. 
6 - Rabehl,S.M., 2006: 42. 
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شكل(  ) أ ٢

  أمنمحات اجلدار الغريب اجلانب الشمايل الصف الرابع تفاصيل من مقربة
Newberry,P., 1893: pl.XI  

  
 ) ب ٢شكل(

Newberry,P., 1893: pl.XI  
  

 ٣



  
شكل( ) ج٢

Newberry,P., 1893: pl.XI  
  

  
شكل(  ) د٢

Newberry,P., 1893: pl.XI 

وبـرغم أن فخــار بـين حــسن  ،نـونتطـور الفخـار احمللــي يف بـين حــسن يف إطـار التطـور اإلقليمــي العـام يف كــل الف
ا يف مصر العليا والسفلى   .٧كان ذو طابع إقليمي خاص إال أن من بني املنتجات الفخارية أمناط تشابه مثيال

ـــه  ـــر علي ـــة أمنـــاط الفخـــار املـــصورة مبقـــربة أمنمحـــات بالفخـــار الـــذي عث يتـــضح ذلـــك التـــشابه مـــن خـــالل مقارن
Garstang وتشمل تلـك اجملموعـة كـل أنـواع  ، إناء فخاري٤٠٠٠ أكثر منر على حيث عث،أثناء حفائره يف بين حسن

كمـا يتـضح .والعديـد منهـا ظهـر بقاعـدة مـستديرة أو مدببـة ،وأغلبها ذو لون أمحر بدون صقل وال بطانة خارجية،الفخار
ار إســـنا خاصـــة فخـــ،ذلـــك التـــشابه مـــن خـــالل املقارنـــة مـــع فخـــار الدولـــة الوســـطى املكتـــشف بالعديـــد مـــن املواقـــع األثريـــة

  .٨ًوأبيدوس حيث يتشابه فخارمها كثريا مع فخار بين حسن
  

  الفخار المصور بمقبرة أمنمحات أنماط  صنيفت: ًثانيا 

                                                             

7 - Bourriau,j., 1981: 60. 
8 - Garstang,J., 1907: 194,198. 
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  كؤوس نصف كروية وكروية  -١
يــستخدم خــيط  يف فـصل اإلنــاء عــن  يفــصل كـأس أكتمــل صــنعه حيـث أمنمحــاتقـربة صــانع الفخــار مبيظهـر 
 أمــام مقــربة جحــوتى ٢٠٠٢الل الكــؤوس نــصف الكرويــة املكتــشفة عــام  مــن خــDe beeckلكــن يــرى ،عجلــة الفخــار

هـذه األواين الـصغرية الـشكل األكثـر تعـد و،حتب يف الربشا أن قواعدها قطعت بأداة حادة كسكينة أو قطعة من الفخـار
ميـزة لفخـار األسـرة مـن خـالل احلافـة امل،واألكثر شهرة لـدى العـاملني بـاملوقع األثريـة يف مـصر ،متيز لدي املصريني القدماء

لكـــن الكـــسرات ،ًمتيـــز هـــذا النـــوع مـــن األواين أيـــضا جبـــدران رقيقـــة للغايـــة جعلهـــا عرضـــة للكـــسر بـــسهولة،)٣شـــكل (١٢
حيـث ،لـشراب املـاء أو البـرية أو النبيـذاملتبقية تـدل فيمـا يبـدو علـى اسـتمرار اسـتخدم املـصريني القـدماء هلـا كإنـاء العديدة 

 يف تـأريخ Bietakوقد اعتمـد .ً ووزن مناسب حلجم  كف اليد ومناسب كثريا لوظيفتهامتيزت تلك األواين حبجم وشكل
  .٩ حبفائر تل الضبعة على هذا النمط من أواين الشراب كروية الشكلHالطبقة 

  
شكل (  )٣

   مقربة أمنمحات–كؤوس نص كروية وكروية  -تفاصيل 
Newberry,P., 1893: pl.XI  

(   يف حفـائرهGarstangكمـا عثـر عليهـا ،م منـاظر مقـابر بـين حـسنظهرت الكؤوس نـصف الكرويـة يف معظـ
 يف شـاعتوالـيت ) ٦شـكل ( الكـؤوس كرويـة الـشكل صـغرية احلجـم أمـا.)٥شكل( عثر عليها يف الكابًوأيضا ،)٤شكل

  .١٠ E ضمن اجملموعة Garstangفقد مشلها تصنيف أواخر الدولة الوسطى 

  
)٤شكل(   - Garstang,J., 1907: pl.XV no.57. 

)٥شكل(   - Quibell,J.E., 1898: pl.XV no.18. 

                                                            

9 - Bourriau,j., 1981: 69. ; Weinstein,J.M., 1992: 28. ; De beeck,L., 2006: 128. 
10 - Williams,B., 1975: 37. ; Quibell,J.E., 1898: 20,pl.XV no.18. ; Garstang,J., 1907: 196,pl.XIV 
nos.37-40. 
 
 
 

 ٥



)٦شكل (  -  Garstang,J., 1907: pl.XIV no.37. 

   واسطوانية أواني كروية كبيرة-٢

  
)٧شكل (-  Garstang,J., 1907:  pls.XIV,XV nos.41,45. 

)٨شكل ) -Newberry,P., 1893: pl.XI. 

ويعـد ،)٧شـكل(رية احلجم ذات عنق طويل أو قصري أواين كروية كبGarstang من تصنيف Fتضم اجملموعة 
وعثـــر علـــى أواين مماثلـــة طويلـــة العنـــق مبوقـــع ،هـــذا النـــوع مـــن الفخـــار مبثابـــة جـــرار تقليديـــة لنقـــل املـــاء يف الدولـــة الوســـطى

كمـا ظهـر هـذا النـوع مـن األواين مبقـربة جحـويت ).٨شـكل ( مبقـربة أمنمحـات بعنـق طويـل وعنـق متـسع توقد صور،الرقة
حيـــث اســـتخدم يف نقـــل امليـــاه بواســـطة رجـــال بيـــت األبديـــة لتيـــسري نقـــل التمثـــال الـــضخم ،)٩شـــكل ( الربشـــا حتـــب يف

  .١١لصاحب املقربة

                                                             

11 - Garstang,J., 1907: 196,pls.XIV,XV nos.41-47. ; Williams,B., 1975: 38. Newberry,P., 1893: 
pl.XVII. Newberry,P., 1895: 20, pl.XV. ; Engelbach,R., 1915: pl.XXX. 
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  )٩شكل  (

   مقربة جحويت حتب يف الربشا- نقل املاء 
Newberry,P., 1895: pl.XV. 

ـــــشكل وجـــــد مبنظـــــر مقـــــربة أمنمحـــــات جـــــرة أســـــطوانية ذات قاعـــــدة مـــــشك ـــــة ال        ًلة يـــــدوياجبانـــــب اجلـــــرار كروي
وقد صنعت من طمي ،)١١شكل ( يف حفائره ببين حسنGarstangومتاثل إحدى اجلرار اليت عثر عليها ،)١٠شكل (

ــا أصــفر ضــارب للحمــرة وكانــت مغطــاة بغــسول أمحــر،النيــل صــنعت علــى عجلــة الفخــار يف حــني شــكلت القاعــدة  ،لو
اسـتخدمت هـذه اجلـرار لنقـل أو ،حلبل الذي كانت تعلـق بـه اجلـرةيوجد شريط بارز حول العنق ليتحكم يف اً،املدببة يدويا
  . ١٢حفظ املاء

  
)١٠شكل ) - Newberry,P., 1893: pl.XI. 

)١١شكل ( -  Garstang,J., 1907: pl.XIII no. 25. ; Bourriau,j., 1981: fig.110. 

                                                             

12 - Garstang,J., 1907: 196,pl.XIII no. 25. ; Bourriau,j., 1981: 62,fig.110.  
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  جرار كمثرية الشكل -٣

  
  )١٢شكل ( 

  مقربة أمنمحات–جرة كمثرية الشكل 
Newberry,P., 1893: pl.XI.  

تنتمــي تلــك  ،)١٣شــكل  (  والربشــا)١٢شــكل (  خمتلفــة مــن هــذه اجلــرار مبنــاظر بــين حــسنأشــكالظهــرت 
وقـد ،وهي من األمناط املعتادة يف الفخار املـصري القـدمي،)١٤شكل (Garstang  من تصنيف Aاألشكال للمجموعة 

ايــة ويف،تــضيق بــشكل منــتظم يف اجتــاه القاعــدة،متيــزت بقواعــد مــسطحة ً بعــض األشــكال تنحــين قلــيال حنــو اخلــارج عنــد 
  .١٣واحلافة بارزة مقلوبة،ويالحظ أن بداية االحنناء أسفل الكتف،القاعدة

  
 )١٣شكل ( 

Newberry,P., 1895: pl.XXV.  

                                                            

13 - Garstang,J., 1907: 196,pl.XII . ; Williams,B., 1975: 38. Newberry,P., 1893: pl.XI. ; Newberry,P., 
1895: 34, pl.XXV.  
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  )١٤شكل (

Garstang,J., 1907: pl.XII nos.2,3,9 . 
   أو مقبضين مقبض ذاتأباريق -٤

كمــا ظهــر أبريــق مــشابه لــه مبقــربة خنــوم حتــب ،قــربة أمنمحــات إبريــق ذو مقــبضظهــر ضــمن األواين املــصورة مب
حيــث يــشبه هــذا ،ويالحــظ أن هــذا النــوع مــن األواين مل يكــن معــروف ضــمن فخــار الدولــة الوســطى،)١٥شــكل (الثــاين

من منتجــات مقــربة وبالتــايل لــيس مــن املــستبعد أن الفنــان الــذي رســم هــذا اإلنــاء ضــً،اإلنــاء الــصغري اإلبريــق الكنعــاين متامــا
  .١٤خنوم حتب املشرف على الصحراء الشرقية أراد أن يلمح لنمط فخاري يستخدمه جريان مصر من جهة الشرق
عثــر علــى ،متيــز هــذا اإلبريــق ببــدن اســطواين الــشكل وحافــة مدببــة ومقــبض مــستدير وقاعــدة مــستديرة أو مدببــة

ـــا مـــن خـــالل خـــيطومـــن املـــرجح أ،ًهـــذا النـــوع مـــن األواين أحيانـــا داخـــل أمفـــورا  وبالتـــايل فمـــن احملتمـــل .نـــه كـــان يعلـــق 
ا    .١٥استخدامه مبثابة كوز يتدىل داخل االمفورا ليستخرج حمتويا

جدير بالذكر أن قليل من األواين الكنعانية وردت إىل مصر منذ النـصف الثـاين مـن األسـرة الثانيـة عـشرة وحـىت 
أو أن فخـاريني مـصريني ،خـار كنعـانيني صـنعوها بأنفـسهم داخـل مـصرومـن احملتمـل أن صـناع ف،اية األسرة الثالثـة عـشرة
خاصة تلك األباريق الصغرية اليت كانـت حتـوي نـوع مـن الزيـوت الـواردة إىل مـصر  ، )١٦شكل ( قلدوا النماذج الكنعانية

  .١٦من بالد الشرق

  
)١٥شكل ) - Newberry,P., 1893: pl.XI,XXIX . 

)١٦شكل ) - Aston,D.A., 2004:  fig.5. 

                                                             

14 - Newberry,P., 1893: pls.XI,XXIX. ; Arnold,D., 1995: 20. 
15 - Aston,D.A., 2004: 43,fig.5. 
16 - ; Arnold,D., 1995: 13,30. 
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  )١٧شكل(

  ٥٢.٧٩.٢٠ عثر عليه ببين حسن وحمفوظة مبتحف ليفربول رقم Garstangإناء من جمموعة 
Garstang,J., 1907: pl.XVI no.67.; 

http://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id=3846  

  
  )١٨شكل(

Petrie,W.M.F., 1910: pl.XXIV no.4.  

  
  )١٩شكل ( 

Newberry,P., 1893: pl.XI 
أواين جمموعـة وجـد ضـمن وقـد ،أمنمحـاتمنهما إناء يـشبه إبريـق مقـربة ، على إناءين مبقابضGarstangعثر 

خبطـوط سـوداء منطيـة مـشتقة مـن القـش والـشرائط الـيت أواين تلـك اجملموعـة  زخرفـت وقـد،)١٧شـكل(٦٨٤ املقـربة رقـم يف
  .١٧كانت توضع حول األواين البدائية لدعمها
                                                             

17 - Garstang,J., 1907: 196,pl.XVI nos.67,76. 
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ايـة األسـرة الثالثـة أن اجلـرار ذات Reisnerيرى  وقـد ،املقـبض املتـصل باحلافـة تعـد جـرار أجنبيـة ظهـرت منـذ 
 يرجــع لألســرة الثالثــة ويــشبه تلــك األبــاريق الــيت )١٨شــكل (عثــر علــى منــوذج مــشابه هلــا يف حفــائر بــرتي يف ميــدوم ومنــف

أمـا ،وس وترجع لألسـرة األوىل ونـسبها للفخـار اإلجيـيًكما عثر برتي أيضا على أباريق مماثلة يف أبيد،عثر عليها بفلسطني
Guy املقبـضني واملـستخدمة يف حفـظ الزيـوت أمـا اجلـرار ذات . يف جمدو٩٨٩هذا النمط قد ظهر باملقربة رقم  فريى أن

 ورد إلــيهم مــن وإمنــاوأن هــذا الــنمط مــن الفخــار مل يكــن معــروف لــدى املــصريني ،ظهــرت ألول مــرة يف عهــد امللــك خوفــو
  .١٨)١٩شكل ( اسوري

  كؤوس ذات قواعد : النمط الخامس 
ــا ) ٢٠شــكل ( أمنمحــات خمروطــي طويــل مبنظــر فخــار مقــربة ببــدنظهــر هــذا النــوع   وإن مل  يعثــر علــى مثيال

ة وجـد بالكـاب كمـا ،)٢١شـكل( Garstangلكن وجد ما يـشبهها يف حفـائر ،١٩باملقابر إىل حـد مـا هلـا كـؤوس مـشا
ًضـعيفة لـذا نـادرا مـا عثـر عليـه جبـدران رقيقـة ظ أن هذا النوع مـن الفخـار صـنع ويالح،)٢٢شكل (متحدة بقواعد مرتفعة

  .٢٠سليم

  
  )٢٠شكل (

Newberry,P., 1893: pl.XI 
  

  
  )٢١شكل(

Garstang,J., 1907: pls.XV,XVI nos.56,62.  
  

                                                             

18 - Reisner,G.A.,  1955: 62-64. ; Petrie,W.M.F., 1910: pl.XXIV no.4. ; Guy,P.L.O., 1938: pl.15 no. B2. 
;  Petrie,W.M.F., 1901: 46,pl.LIV. ; Mourad,A., 2014: 141. 
19 -  Williams,B., 1975: 38.  
20 -  Quibell,J.E., 1898: 20,pl.XV nos.33,34,35. 
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  )٢٢شكل (

Quibell,J.E., 1898: pl.XV nos.33,34,35 
  
  

  
  )٢٣شكل (

Bourriau,j., 1981: fig. 98.  
يرجع )٢٣شكل (ومناذج بين حسن ذات القاعدة املرتفعة كأس شراب عثر عليه يف مطمر  الكاب مناذجيشبه 

مـصنوع مـن طمـي و،لـه قاعـدة مرتفعـةهـذا اإلنـاء ،حـىت عهـد سنوسـرت الثـاينلألسرة الثانية عشر وقـد اسـتمر هـذا الـنمط 
مما يـشري ،ب العديد من األواين واألدوات املصاحبة لسيدة متوفاةجبانولقد وجد ،له بطانة محراء من الداخل واخلارج،النيل

   .٢١إىل حاجة املتوىف للماء خالل رحلته يف العامل األخر وهذا النوع من األواين هو وسيلة لتحقيق ضرورياته
 لكــؤوس مقــربة أمنمحــات ذاك الكــأس الــذي عثــر عليــه جببانــة ســقارة ويرجــع لألســرة األقــربيبــدو أن الكــأس 

مـــن املـــرجح أن فخـــاري مقـــربة  ،٢٢وقـــد لـــون ســـطحه بلـــون بـــين غـــامق وصـــقل ويتميـــز بقاعـــدة حلقيـــة،)٢٤شـــكل (األوىل
 .ًأمنمحات قد طور ذاك النمط القدمي فجعل القاعدة مسطحة واجلدران أقل ميل يف اجتاه احلافة وأحيانا تظهر مستقيمة

                                                             

21 - Bourriau,j., 1981: 57, fig. 98. 
22 - Wodzińska,A., 2010: 101. 
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 )٢٤شكل (

Wodzińska,A., 2010: 101. 

يـشبه إىل حـد كبـري كـؤوس بـين كـأس علـى يف ميـدوم سرة التاسعة عـشرة ألترجع ل جموعة فخار ًعثر أيضا ضمن
  .٢٣بشكل زهرة اللوتسبلون أزرق فاتح وزخرف سطحه اخلارجي لون لكنه أكثر تطور حيث ،)٢٥شكل ( حسن

  
  )٢٥شكل ( 

Petrie,W.M.F., 1910: fig.134.  

   ذات ميزابجرار -٦

  
  )٢٦شكل (

Newberry,P., 1893: pl.XI. ; Petrie,W.M.F., 1890: pl.XII no.23. ; Aston,D.A., 2004: pl.19.  

                                                            

23 - Petrie,W.M.F., 1910: 37, pl.XXVIII,fig.134. 
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حيـث شـاع هـذا الـنمط خـالل ، ذات امليازيب اليت ظهـرت منـذ الدولـة القدميـة إنتاج اجلرار يف بين حسناستمر
الــضبعة لتــصبح  مــن فخــار تــل ٢٨هــذا الــنمط كمــا يتــضح مــن اجملموعــة ولقــد تطــور ،األســرة الثانيــة عــشر يف أحنــاء مــصر

والـيت ،رمبـا صـنع هـذا اإلنـاء ليكـون ضـمن جمموعـة االغتـسال املكونـة مـن طـست وإبريـق.٢٤)٢٦شـكل (القاعدة مـستديرة

ممـا يـدل علـى  Hsmn  ولقد عـرف هـذا اإلنـاء باسـم،ًكثريا ما صورت يف مناظر موائد القرابني 
  .٢٥وضع النطرون به ليساعد يف نظافة اليدين 

   األطباق -٧
 متاثــل أحــد ة مــستديرةحيــث مشــل أطبــاق صــغري،ًضا منظــر صــناعة الفخــار مبقــربة أمنمحــات أطبــاقتــضمن أيــ
وكذلك صور نوع أخـر مـن األطبـاق ،هذا النوع شائع االستخداموقد كان ،)٢٧شكل (Garstangاألطباق يف جمموعة 

  .                  ٢٦يف أغلب املقابرووجد بكثرة ،صنوع من طمي ناعمم، )٢٨شكل(  مياثل طبق عثر عليه حبفائر الكاباملسطحة

  
  )٢٧شكل (

Newberry,P., 1893: pl.XI.; Garstang,J., 1907: pl.XV no.57. 

  

  
  )٢٨شكل( 

Newberry,P., 1893: pl.XI.; Quibell,J.E., 1898: pl.XV no.21.      

  
  )٢٩شكل (

Bourriau,j., 1981: fig.106a. ; Garstang,J., 1907: pl.XVI no.59.  

                                                             

24 - Wodzińska,A., 2010: 163. ; Petrie,W.M.F., 1890: 24,pl.XII no.23. ; Aston,D.A., 2004: 71, pl.19. 
25 - Wb.III: 163. ; 

 .٥٦,٥٠: ١٩٩٩ ،إيمان أحمد، أبو بكر
26 -  Quibell,J.E., 1898: 20,pl.XV no.21. ; Garstang,J., 1907: 196,pl.XV no.57. 
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 Fitzwilliamعلى سبيل املثال طبق حمفـوظ مبتحـف ،قاعدة على أطباق مماثلة ذات ًأيضاعثر يف بين حسن 
اجلــزء العلــوي صــنع علــى عجلــة ،لونــه أمحــر مييــل لالصــفرار،صــنع مــن طمــي النيــل،)٢٩شــكل (E.209.1903حتــت رقــم 

اللمــــسة النهائيــــة دم االهتمــــام بعــــبوجــــه عــــام  يالحــــظ يف فخــــار بــــين حــــسن ً،الفخــــار أمــــا اجلــــزء الــــسفلي فــــصنع يــــدويا
االلتـــواء وعـــدم بالتـــايل يالحـــظ و،أن هـــذا الفخـــار صـــنع مـــن أجـــل اجلبانـــةوبـــال شـــك أن ســـبب ذلـــك يكمـــن يف ،للفخـــار

ًأيــضا صــناعة األطبــاق يف بــين حــسن كانــت خــشنة ،التناســق نتيجــة إمهــال الدقــة يف  اللمــسة النهائيــة مــن جانــب الــصانع
  .٢٧كما يالحظ التواء األطباق أثناء احلرق،عيم مكان بصمات األصابع للغاية حيث مل حياول الصانع تن

حيـث عـدم االهتمـام بتنعـيم وصـقل الـسطح ، لألمنـاط الفخاريـة ببـين حـسناملميـزةًيالحظ أيضا خشونة الـصنع 
) ٣٠شـكل (عثـر عليـه يف بـين حـسن،ً احلافة من خـالل طبـق مـسطح صـنع يـدويا مـن طمـي النيـل املخلـوط بـالقشوالتواء
  .E.208.1903٢٨ حتت رقم Fitzwilliamفوظ مبتحف وحم

  

  
  )٣٠شكل (

Bourriau,j., 1981: fig.111.  
  األواني حامل -٨

  
  )٣١شكل(

Newberry,P., 1893: pl.XI.; Quibell,J.E., 1898: pl.XV nos. 29,36,45.  
                                                             

27 -  Bourriau,j., 1981: 61,fig.106a. 
 
28 -  Bourriau,j., 1981: 62 fig.111. 
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علـى حيث عثر ،يف مقابر الكاب من الدولة الوسطى عليها عثر أطباق كاليت  بين حسن حوامل فخاريصنع 
 صـنع مـن  بأنـههذا النوع مـن احلوامـل يف بـين حـسنمتيز ،)٣١شكل(حامل وطبق كبري كان يوضع فوقه وقد صقل كالمها

وجـدير بالـذكر أن بـين حـسن متيـزت بـنمط .واسـتخدم حلمـل األواين أو األطبـاق،نوع جيد من طمي النيل ولون بلـون بـين
األول حامــل اســطواين الــشكل صــنع بعجلــة الفخــار والثــاين : ين خــاص مــن احلوامــل عبــارة عــن حامــل يتكــون مــن جــزأ

ويرتبط بفكرة اخلصوبة كما أنه له قوة سحرية متـنح الـسيدة ،)٣٢شكل (ًشكل امرأة عارية شكل يدويا ومت لصقه باحلامل
عـرف هـذا النـوع وي،وقد عثر عليه يف كل مـن املنـاطق الـسكنية واملقـابر،القدرة على احلمل أو حتافظ وترعى السيدة احلامل

  .٢٩ًمن الفخار جمازا باسم الدمية

  
  )٣٢شكل (

Garstang,J., 1907: fig. 205.; Bourriau,j., 1981: fig.112.  

               
  
  
  

     
  

  )٣٣شكل (
Newberry,P., 1893: pls.XI,XXIX.; Bourriau,j., 1981: figs.130,135.  

                                                            

29 -  Hornblower ,G.D., 1929,p. 40. ; Bourriau,j., 1981: 63,fig.112. ; Garstang,J., 1907: 196, fig. 205. 
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 بـشكل حامـل) : ٣٣شـكل ( الفخار يف بين حسن ثالثة أنواع رئيـسية مـن حوامـل األواينصناعةهكذا عرفت 
كــذلك حوامــل طويلــة ،دون أي نقــاط حــادة تعــرتض خــط االحننــاء،ًمقعــر اجلــانبني قلــيال،حلقــة مفتــوح مــن أعلــى وأســفل

كمـا ، وهلـا جوانـب مقعـرة تتميـز بنقطـة حـادة يف خـط االحننـاء مـا بـني اجلـزء العلـوي والـسفلي ،مفتوحة مـن أعلـى وأسـفل
إىل جانـب ذلـك وجـد نـوع رابـع يـسمى ،  أو مرتفعة الوسط ًوجد أيضا حامل مفتوح من أعلى فقط وله قاعدة مسطحة

إال أن أثــر الكــشط واالحتكــاك ،تلــك احلوامــل وإن كانــت تعــد مــن أمنــاط األواين رأســية اجلانــب،ًاصــطالحا حبامــل الدميــة
ــا صــنعت خصيــصا كحامــل جــدير بالــذكر أن تلــك احلوامــل  .ًاملوجــود علــى اجلانــب الــسميك حلافتهــا الداخليــة يؤكــد أ

  .٣٠ت تصنع بشكل يتناسب مع حجم ومنط اإلناء احملمولكان
  اخلامتة : ًثالثا 

 ووضــع جنــب إىل جنــب مــع أربــاب االهتمــاميتبــني ممــا ســبق أن الفخــاري يف جمتمــع بــين حــسن نــال قــدر مــن 
يــز كمــا مت، رغــم تقليــده لــبعض األواين املــستوردة اخلــشنلــياتــسم بالطــابع احمل وولقــد تنــوع أنتــاج الفخــار،احلــرف األخــرى

يبدو أن معظـم فخـار .بأمناط جديدة كتلك الكؤوس ذات القواعد أو تلك احلوامل املعروفة باسم الدميةفخار بين حسن 
يف صــناعة بعــض األواين واألطبــاق ٣١ Marlبـين حــسن صــنع مــن الطمــي النيلــي باإلضـافة إىل اســتخدام الطمــي اجلــريي 

يلـو مـرت ميتـد ملـسافة أربعـة كيلـو مـرت مـن الـشرق إىل الغـرب بني اجلبال جنوب بين حـسن بنحـو ثالثـة كيوجد وادي حيث 
ـر النيـل وبالتـايل يعـد مكـان مناسـب جللـب الطمـي اجلـريي لـصانعة ،٣٢ًتتجمع فيه مياه السيول وتنحدر غربـا لتـصب يف 

   .الفخار
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