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مقدمة

اللكية 11022 كم2،  تبلغ مساحة حمافظة سوهاج  حمافظة سوهاج يه إحدى حمافظات صعيد مرص. 
وتمتد بطول 125 كم وبعرض من 25-16 كيلو مرت، تقع مدينة أمخيم بمحافظة سوهاج ىلع الضفة 
الرشقية للنيل ويقابلها ىلع اجلانب الغريب منه مدينة سوهاج حيث توجد بها آثار مدينة بان وبوليس 
اإلغريقية القديمة، كما اشتهرت يف العرص املسييح بأديرتها الكثرية، واكنت يف العرص العريب األول 
اعصمة منطقة منفصلة عرفت منذ الفتح العريب أمخيم أي املدينة الرئيسية اليت يتبعها أخريات. واكن 
تشتهر  انلون( كما  )ذو  الشهري  املتصوف املرصي  إيلها  حيدها شمااًل طهطا وجنوًبا )قوص(. وينسب 

ايلوم بصناعة السكر والنسيج ويه من املواقع السياحية اهلامة يف مرص. 

تقترص ادلراسة ىلع اآلثار القبطية املوجودة بأمخيم وكيفية توظيفها سياحيًّا، حيث تتمزي أمخيم بوجود 
عدة أديرة ويه دير السيدة العذراء باحلواويش، دير الشهداء رشق أمخيم، دير املالك بالسالموين، دير 
األنبا توماس السائح، دير األنبا بسادة رشق املنشاة، دير مار جرجس احلديدي بالعيساوية، دير األنبا 
باخوم وضالوشام أخته بالصوامعة، دير السبعة جبال، وتشهد هذه األديرة عيل مدى انتشار املسيحية 
من خالل  سياحيًّا  واستثمارهم  القبطي  برتاثها  مناطق مرص  أغىن  من  تعترب  اليت  أمخيم  والرهبنة يف 

التسويق وادلاعية اإللكرتونية كأحد الربامج السياحية ادلينية ملرص، وتهدف هذه ادلراسة إىل: 

y  خالل من  والزراعية  واالقتصادية  االجتماعية  وأنشطتها  وتارخيها  وموقعها  بأمخيم  اتلعريف 
اخلرائط املساحية واملصادر والوثائق وادلراسات احلديثة.   

y  الوافدة ألديرة أمخيم اعتماًدا ىلع أعداد الساحئني من خالل دفاتر تقييم الوضع احلايل للسياحة 
الزيارة باألديرة ذاتها. 

y  أم تكتيف املواقع اإللكرتونية احلايلة واليت تعرض ألديرة أمخيم، وهل تروج هلا سياحيًّا  دراسة 
فقط بعرض انلاحية ادلينية. )املجال احلديث بالنسبة لتسويق املقاصد السياحية ادلينية(.

y  بأديرة أمخيم، وهل هذه اخلدمات تكيف جلذب عدد املتوفرة احلايلة  السياحية  تقييم اخلدمات 
أكرب من الساحئني للمنطقة، وتسمح بزيادة عدد الليايل السياحية بها.  

واإلحصاءات  ادلراسات  من خالل  املكتبية  ادلراسة  منهجيتها ىلع  ادلراسة يف  هذه  تعتمد  كما 
السابقة واملواقع اإللكرتونية اليت تتناول أمخيم وموقعها وتارخيها وأنشطتها االجتماعية واالقتصادية 
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وبعض  السياحيني  املرشدين  من  لعدد  الشخصية  املقابالت  ىلع  أيًضا  ادلراسة  تعتمد  والزراعية. 
املسئولني عن السياحة بمحافظة سوهاج.

أوالً: املوقع اجلغرايف وطبيعة املدينة

تقع مدينة أمخيم بمحافظة سوهاج ىلع الضفة  الرشقية للنيل، ويقابلها عيل اجلانب الغريب منه مدينة 
سوهاج، ىلع بعد حوايل 450 كيلو مرًتا جنوب القاهرة، 200 كيلو مرًتا، شمال األقرص، وينحين انليل 
بني طبيعيت  أمخيم  الغريب، وجتمع  اجلنوب  إىل  الرشيق  الشمال  من  متجًها  أمخيم  احنناءة ضخمة عند 
الوادي واجلبل، ولم ينقطع تتابع احلياة بها منذ أقدم األزمنة وحىت اآلن )خريطة 1(، وقد لعبت دوًرا 
بارًزا طوال العصور الفرعونية وايلونانية   والرومانية وابلزينطية واإلسالمية، واكنت اعصمة اإلقليم 
اتلاسع من أقايلم مرص العليا، وتعد من أقدم املدن املرصية وجاء ذكرها كعاصمة ألول مرة يف نقش 
يعود إىل األرسة اثلانية عرشة باسم »هنت منو« 1hnt mnw  واكن اسمها املرصي القديم  »خنت مني«  
xnt min بمعىن: مقر اإلهل مني »إذ اكنت مركز عبادة اإلهل مني هلإ اإلخصاب يف مرص القديمة، ثم عرفت 

ymin«، ويف العربية »أمخيم«2 وقيل إنها ربما اكن  باسم »بانوبوليس« يف العرص ايلوناين، ويف القبطية 
اسمها »مخيم« كما ينطقه العامة فلما جاء العرب سموها »أمخيم«.3

وبها آثار ومباٍن قديمة وتقع ىلع مقربة منها حنو الشمال الرشيق عدة جبانات ىلع حافة اهلضبة 
كمقابر احلواويش اليت بها آثار ادلولة الوسطى ومقابر السالموين اليت بها آثار ترجع إىل العرص ابلطليم 
منذ  العاصمة  اكنت  فقد  العصور؛  مرِّ  ىلع  سوهاج  إقليم  يف  بارز  دور  ألمخيم  اكن  وقد  والروماين،4 
العرص الفرعوين حىت اململويك باإلضافة إىل ازدهارها يف العرص العثماين أيًضا5 وقد اشتهرت أمخيم بعدة 
صنااعت، من أهم هذه الصنااعت: النسيج اذلي اكنت ومازالت هل شهرة اعملية، كما اشتهرت بصناعة 

األنطاع واجللود،6 كما اشتهرت بصناعة السكر.

بأنها رقعة من األرض ىلع شلك مثلث ىلع اهلضبة الرشقية، ويتخذ اجتاه  وصف جوتييه أمخيم 
اجلنوب الغريب مساًرا هل ثم يعود مرة أخرى يلأخذ الشمال الرشيق من جرف الصوامعة رشق7، وقد 
مستقيمة  تكن  لم  فالشوارع  للمدينة،   العام  الشلك  أمخيم  مدينة  سجالت  من  سجل  نلا  كشف 
تعريفهم  تم  فقد  أما ساكنها  وبعضها جديد،  مهدم  وبعضها  أوعطفة  أزقة  داخل  يقع  املنازل  وبعض 
اليت أمكن حرصها إىل حوايل ثالث وثالثني  املهن  ىلع أساس وظيفتهم أوعملهم، وقد وصل عدد 
مهنة مع وجود عنارص غري قليلة من الساكن  ايلونانيني، والرومان، مما يشري إىل انفتاحها كمدينة ىلع 
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حضارات خمتلفة8. ويشري احلرص إىل وجود ثالث كنائس ومخسة أديرة9، وقد تمزيت بوجود كثري من 
األعمدة الرخامية يف مبانيها سواء الكنسية أو العامة أو حىت مساكن ساكنها، فقد اكنت إحدى أهم 
الصنااعت اليت أشار إيلها املؤرخ »اسرتابو«  صناعة حنت األحجار، وهلذا تعرضت أمخيم لالستيالء 
ىلع أعمدتها الرخامية عرب العصور10، وتشري انلقوش ىلع الصخر خاصة يف منطقة جرف السالموين 
بالغابات  املختص  اإلهل  وهو  اإلغريق  عند  »بان«  اإلهل  هو  إيلها  املسيحية  دخول  قبل  املنطقة  هلإ  إن 
بالرسوم وخاصة إن رسوم  السالموين، ويه غنية  قام كوملان بدراسة مقابر منطقة  واخلصب11، وقد 
السقف بها كثري من أشاكل الربوج وبعض هذه املقابر مسيحية12، وقد اكنت أمخيم من املدن اهلامة 
يف تاريخ الرهبنة ابلاخومية13، وقد حفلت صخور أمخيم بكل أنواع انلقوش اهلريوغليفية وايلونانية 
والالتينية والقبطية حيث يوجد شقفة عليها كتابات باللهجة األمخيمية حمفوظة باملتحف الربيطاين 

حتت رقم 14090 14.

ثانًيا: أمخيم يف العرص الروماين

الرومان وحكمهم ونظامهم فالح هلم طوق انلجاة واألمل  بالظلم واالضطهاد وكره  أحس املرصيون 
فتسللت  املرصيني  من  وترحيبًا  قبواًل  القت  اليت  املسيحية  ظهور  يف  ذلك  وتمثل  العذاب،  هذا  من 
العدد حىت أصبح  الوسطى والعليا وزاد  إىل مرص واعتنقها كثري من املرصيني15، وانترشت يف مرص 
واملسيحيني،  الرومانية  ادلولة  بني  الصدام  بدأ  ذلك  بعد  هلم،  أسقف  املسيحيون  ينصب  ألن  اكفيًا 
الظلم  ديانتها، وجتسد  واكنت اضطهادات اإلمرباطورية هلم شديدة فحاربتهم خوفًا ىلع كيانها وىلع 
واالضطهاد يف إقليم سوهاج وخاصة يف أمخيم اليت امتألت بدماء الشهداء، وخاصة يف عهد دقدليانوس 

حيث صنع الوايل أربان املعني ىلع أمخيم

 من قبل اإلمرباطورية عيًدا يف الرببا وأخذ يف اضطهاد األقباط يف أمخيم وختومها، وقد استشهد 
الكثري ومن أمثلة ذلك القديس باخوم وأخته ضالومشام واكن عمرها ثماين سنوات16.
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ثاثلًا: أمخيم يف العرص ابلزينطي

لم تكن ادلولة ابلزينطية إال امتداًدا لإلمرباطورية الرومانية، كما أن ابلزينطيني اكنوا ينعتون أنفسهم 
بأنهم رومان، ويمكن القول إن ادلولة ابلزينطية تمثل احلضارة اهللينستية مقرتنة بادليانة املسيحية 
الكبرية،  اإلقطاعيات  وزادت  االقتصادية يف مرص  األحوال  وقد ساءت  الرومانية،17  ادلولة  نطاق  يف 
فأصبح  السلطة،  أيًضا  إيلهم  آلت  وقد  املالك  كبار  إىل  أراضيهم  آلت  ما  بعد  املالك  صغار  واختىف 
القرى  هذه  وأصبحت  إلقطاعيتهم  املجاورة  القرى  حيكمون  وأصبحوا  واحلكم  انلفوذ  أيديهم  يف 
بها أصحاب  استقر  بوضوح يف أمخيم حيث  ذلك  فتمثل  انلظام  اإلقليم هلذا  يف محايتهم، وقد خضع 
األرايض وكبار املوظفني والرؤساء واحلاكم لكونها اعصمة لإلقليم واجتمعت بها طائفة وافرة الرثوة، 
غري  أخرى  جنسيات  من  املوظفني  وكبار  واحلاكم  الرؤساء  من  وغريها  الطائفة  تلك  اكنت  وبالطبع 
ابليئة  اليت اكنت سائدة يف  الوثنية  يونانية، فخضعت أمخيم لألسايلب  مرصية أي بزينطية ورومانية 
اإلغريقية واليت اكنت تضم العديد من املعابد الوثنية، واكنت تقدم الضحايا البرشية لألوثان كنوع 

من أنواع الطقوس ادلينية.18

وقد لعبت أمخيم  دوًرا بارًزا يف احلياة القبطية يف هذه الفرتة من خالل قديسيها، وقد أدى هذا 
إىل مقاومة املسيحيني هلذا االجتاه ادليين، وقاد هذه املقاومة القديسني والرهبان  مثل القديس شنودة 

والقديس بشاي وغريهم من أهايل أمخيم . 

رابًعا: بعض الشخصيات املهمة يف أمخيم

1( القديس شنودة

املسيحية، ودل اعم 343م وابلعض رجح يف 348م، وقد اكن زعيًما  القديس شنودة األمخييم مؤسس 
دينيًّا فاكن أبرع من َخطب مندًدا بظلم اإلغريق، واكن يكشف للشعب عيوبهم ورشورهم فاكن يشن 
املالك  الرؤساء وكبار  الظلم والظاملني من  اثلورة ىلع  الوثنية وطقوسها، وأعلن  حروًبا متواصلة ضد 
حتت  الرهبان  من  جيوًشا  جيرد  اكن  وقد  الوثنية،19  ىلع  القضاء  يف  جنح  حىت  يصارع  وظل  واحلاكم، 
قيادته ويغري ىلع املراكز الوثنية  فيدمرها ويغتنم ما فيها من غنائم،20 وليق شعبية كبرية يف هذا األمر 
الشيطانية،21 باإلضافة إىل ذلك  السحر  الوثنية وقوى  نلجاحه يف ختليص انلاس من سيطرة األفاكر 
القبطية واهتم كثرًيا بتهذيبها وصقلها  اللغة  لواء إحياء املرصية، فاعتمد ىلع  فقد محل األنبا شنودة 
حىت أصبحت لغة وطنية فأصبح خياطب اجلمهور بها،22 وأقدم ما كتب بهذه اللغة القبطية الصعيدية 
باللهجة األمخيمة هو إن جيل يوحنا وقد عرث عليه بالقرب من أمخيم  ويرجع تارخيه إىل القرن اثلاين،  
كما إنه لم يكتف بذلك بل قاد حركة أدبية قبطية تلنقية اللغة القبطية من األلفاظ ايلونانية ادلخيلة 
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ورفض أدبيات ايلونان وثقافتهم،23 واكن ذلك منشأ األدب القبطي، وأصبح ادلير األبيض مركًزا لألدب 
القبطي الصعيدي، بل أصبحت اللهجة الصعيدية يه اللهجة األدبية للكنيسة القبطية،24 دلرجة أنه 
يف بعض املخطوطات قد أطلقت ىلع اللغة القبطية لغة أهل اجلبال، ويمكن أن يكون املقصود بها 
الصعيد الرتفاعه25، وقد ترك األنبا شنودة تراثًا قبطيًّا رائًعا من أروع صفحات األدب القبطي ممتلئة يف 
عدة خمطوطات باللهجة الصعيدية، وتشمل هذه املخطوطات جمموعة من اخلطابات باإلضافة إىل عدد 
كبري من اخلطب والعظات موجهة للرهبان ملاكفحة الوثنية وظلم املالك واحلاكم، وبعضها يف األدب26، 
وبال شك فإن الكنيسة األثرية اليت حتمل اسمه بديره اكن هو اذلي وضع أساسها قبيل منتصف القرن 

اخلامس امليالدي27.

2( األنبا بيشوي

وهو من ختوم أمخيم، واكن رفيًقا لألنبا شنودة واألنبا بيجول خال األنبا شنودة، وقد أطلق عليه اسم 
بطرس نظًرا لقوة جسده وحتمله األتعاب28، ويمكن القول إنه اعش يف الفرتة من القرن الرابع إىل 
القرن اخلامس امليالدي ألنها الفرتة اليت اعش فيها األنبا شنودة، ويؤيد ذلك املقريزي إذ يقول األنبا 

بشاي هو من الرهبان  املعارصين لألنبا شنودة وهو تلميذه وصارت حتت يده ثالثة آالف راهب29.

3( نسطورس

َ به  وهو من الشخصيات املهمة اليت ارتبط تارخيها بمدينة أمخيم، وقد اكن هل مذهبه اخلاص واذلي ُسيمِّ
أتباعه النساطرة، وقد اكن ينادي بأصل ادلين املسييح، إذ اكن يقول إن  املسيح لم يكن إلًها وإن ما 
اكن إنسانًا مملوًءا بالربكة وانلعمة، وإنه نيب مثل غريه من األنبياء، وإن اهلل أرسله كما أرسل كثرًيا من 
األنبياء، وقال إنه من يعبد املسيح فهو إذن اعبد أوثان؛ ألن املسيح إنسان فكيف يعبد إنسان إنسانًا 

آخر30، كما أنه نادى بعدم تسمية العذراء بأم اإلهل واعب ىلع السجود للطفل يسوع31.

مراد اكمل، حضارة مرص يف العرص القبطي، 29 - 30.  )23
رءوف حبيب، تاريخ الرهبنة و ادليرية يف مرص و أثارها اإلنسانية عيل العالم، 178، 191.  )24

مراد اكمل، حضارة مرص يف العرص القبطي، 123.  )25
رءوف حبيب، تاريخ الرهبنة وادليرية يف مرص وأثارها اإلنسانية عيل العالم، 190.  )26

 G. Gabra, Coptic Monastries (Cairo, 2002), 96.  )27
نبيل سليم، من ديارات اآلباء )القاهرة، 1967(، 24 - 25.  )28

املقريزي، اخلطط،اجلزء اثلاين، 507.  )29
ابن القفع )ساويرس أسقف االشمونيني( تاريخ بطاركة الكنيسة املرصية ،املعروف بسري ابليعة املقدسة ، اجلزء األول، مجيعة اآلثار   )30

القبطية، 1943، 1970/ نرشة أنطون خاطر ييس عبد املسيح و أرودل برجسرت اجلزء اثلاين، 173 - 174.
كريليس األنطوين، عرص املجامع )القاهرة، 1952(، 126 - 127.  )31
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خامًسا: اخلصائص املعمارية لكنائس وأديرة أمخيم 

1( اهليلك واحلجرات اجلانبية 

دائرية،  اثلالثة  واهليالك  مستطيلتان،  حجرتان  اجلانبني  وىلع  الرشقية،  اجلهة  يف  هيالك  ثالثة  توجد 
واهليلك األوسط أعرض قلياًل من اهليالك اجلانبية، أما الصحن فيقسم إىل مخس بواك من الشمال إىل 

اجلنوب وباكيتني من الرشق إىل الغرب، وهذا اتلقسيم ال يوجد يف أماكن أخرى يف مرص.

2( المداخل

أن  إال  أمام اهليلك األوسط يف حوايل ست كنائس،  الغريب  الكنيسة يف منتصف احلائط  يقع مدخل 
بعض الكنائس هلا مداخل جانبية يف احلوائط ابلحرية والقبلية.

3( الحجرات الجانبية والممر الشريق )الضفير(

ى بقبو خلف اهليالك أي بني اهليالك، يف كثري من كنائس أمخيم )املالك - العذراء -  يوجد ممر ُمَغطَّ
للهيالك  للمبىن ويكون مدخله من احلجرات اجلانبية  احلديدي - الست دميانة(، واحلائط الرشيق 

ويطلق عليه الضفري.

4( الكنائس ذات الحنيات الثالث

يظهر بوضوح أن كنيسيت األنبا باخوم واألنبا بسادة أقدم من الكنائس األخرى، فيوجد بهما آثار اهليلك 
اثلاليث احلنيات املأخوذ عن ديري األنبا شنودة »ادلير األبيض«( واألنبا بشاي )ادلير األمحر( بسوهاج.

5( الكنائس قصيرة الطول

مثل كنيسة األنبا توماس املشابهة بلعض كنائس وادي انلطرون، حيث صحنها بال جناحني والصحن 
مساو  للخورس، واهليالك اثلالثة املعتادة بنفس العمق، إال أنها أقل يف العرض، وأوضح مثل هو كنيسة 

السيدة العذراء بدير الرسيان بوادي انلطرون.
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6( الحنيات المزخرفة للهياكل 

 - العذراء   - الشهداء   - كنائس)املالك  يف  للهيلك  املستدير  احلائط  تزخرف  دائرية  حليات  توجد 
احلديدي - أيب سيفني - الست دميانة( وهذه احللية أيًضا مأخوذة من األمثلة املماثلة يف ديري األنبا 

شنودة واألنبا بشاي، بل من دير أبو حنس باملنيا ولكن يف شلك أبسط.32

7( وجود الدرج )الثرنوس( في الحنية الوسطى في الهيكل الرئيسي 

املقصود بالرثنوس هو كريس األسقف وماكنه يف احلنية الرشقية يف اهليلك األوسط، ويرتفع عن األرض 
بسبع درجات وهو موجود يف الكنائس اآلتية )احلديدي - أيب سيفني - الست دميانة(.

8( حوض اللقان

ويوجد  الغطاس،   وعيد  الرسل  وعيد  العهد  مناسبات طقسية يه: مخيس  اللقان يف ثالث  يستعمل 
يف بعض الكنائس مغطس اكن يستعمل يف عيد الغطاس، واللقان ماكنه املعتاد يف منتصف الصحن، 
إال أنه يف بعض كنائس أمخيم  يقع يف اجلزء الغريب من اجلناح القبيل مثل كنائس )أبو سيفني – األنبا 

بسادة(. 

9( حوض المغطس 

يوجد يف دير املالك بنجع ادلير حوض مغطس كبري مساحته 2م×2 م ، ومن املعتاد أن يكون ماكنه 
يف انلهاية الغربية للكنيسة، إال أنه يقع هنا يف مبىن منفصل مماثل للمغطس املوجود يف دير القديسني 

بطود بأرمنت ودير األنبا بضايا بزيلنيت بنجع محادي ودير املجمع بنقادة.

10( القبة الوسطى 

تتمزي كنائس أمخيم بوجود قبة وسطى أمام اهليلك األوسط حممولة ىلع كوابيل وحنبات ركنية، ويه أىلع 
من بايق القباب املنخفضة املحمولة ىلع مثلثات كروية، أما ابلوايك اجلانبية فمغطاة بقبوات، وضع هذه 

القبة يعطي تمزًيا للمنطقة اليت أسفلها واليت تسىم أحيانًا باخلورس األول.

32(  داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، تاريخ املسيحية والرهبنة يف أبروشييت سوهاج وأمخيم )القاهرة، 2006(، 342 - 343.
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11( الطوب األحمر واألسود 

الست   - )أبو سيفني  والقباب يف كنائس  والعقود  األعمدة  واألسود يف  بالطوب األمحر  يوجد زخرفة 
دميانة املالك - العذراء - احلديدي(33.

12( الحجاب

بعض كنائس أمخيم هلا حجاب من الطوب وابلعض هل حجاب خشيب بزخارف هندسية، ويف معظم 
األحوال يوجد باب يف املنتصف وشبااكن ىلع اجلانبني، أما الكنائس األقدم فيوجد يف الوسط شباك وىلع 

جانبيه بابني كما يف كنائس )األنبا باخوم - األنبا بسادة - الشهداء(

13( الحصون

ال توجد آثار ألية حصون يف أديرة أمخيم مثل أديرة وادي انلطرون ربما لقربها من القرى34. 

سادًسا: أهم كنائس أمخيم وأديرتها

1( كنيسة األنبا توماس السائح شمال رشق أمخيم سوهاج

تقع كنيسة األنبا توماس ىلع حافة الصحراء ألمخيم قرب جنع فرج، وتبعد حوايل13  كم شمال رشق 
أمخيم وتبعد 5كم شمال قرية الصوامعة  ىلع الطريق جبوار اجلبل الرشيق، وتتكون املباين املتبقية من 
ادلير من كنيسة صغرية وحجرتني ملحقتني بها. تتكون الكنيسة من هيلك نصف دائري به احلنيات 
ىلع حميطه ادلائري ويتوسطه مذبح أعاله فيه خشبية بها صور القديس وسط املالئكة والقديسني، 
وىلع جانيب اهليلك واحلجرات اجلانبية عن صحن الكنيسة خورس صغري ينتيه حبنيات كبرية ويفتح 
ىلع بايق صحن الكنيسة للقرن 16و17م وإن اكن موقع ادلير يرجع إىل ما قبل ذلك، وقد بنيت الكنيسة 
وثالث حنيات  مركزية  قبة  عبارة عن  واألساسية  املبكرة  واملرحلة  مرحلتني،  املحروق ىلع  بالطوب 
تكون هيكاًل ثاليث احلنيات وختطيط ادلير طابق مباين العصور الوسطي بدًءا من القرن احلادي عرش 
امليالدي، فجسم الكنيسة مستطيل واالستطالة من الشمال إىل اجلنوب، وهو مقسم إىل     صحن35 
وجناحني بأبواب صغرية، ويتكون اخلورس من قبة يف املنتصف وأنصاف قباب احلنيات الكبرية من 

الشمال واجلنوب.

33(  داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، تاريخ املسيحية و الرهبنة يف أبروشييت سوهاج، 344
داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، تاريخ املسيحية و الرهبنة يف أبروشييت سوهاج، 344 - 345 .  )34

صموئيل الرسياين، دراسة معمارية و أثرية  عن كنائس و أديرة أمخيم "دراسات و حبوث يف اآلثار و احلضارة اإلسالمية" اجلزء األول   )35
)القاهرة، 2000(، 267؛ ادليلل إيل الكنائس و األديرة من اجلزية إىل أسوان، 57؛

F.A.M. Otto, Monks and Monasteries of Egyptian deserts (Cairo, 1999), 182.
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ولم يتبق من ادلير األصيل إال كنيسة صغرية حتيي ذكري األنبا توماس اذلي من شنشيف، وقد جاء 
ذكر القديس األنبا توماس يف سرية حياة األنبا شنودة رئيس املتوحدين، وهو واحد من تالميذ القديس 
توما، واألنبا شنودة هو اذلي قام بتكفني جسد األنبا توماس واكن    يعاونه بعض تالميذه من الرهبان 
يف اجلبل الغريب، واكن األنبا توماس أعلن لألنبا شنودة عن عالمات يوم نياحته وجسد األنبا توماس 
مدفون يف حجرة عن يمني املذبح الرئييس بادلير واعرتف به املجمع املقدس ويشهد عالمات روحية 
وخبور، ويتم االحتفال بتذاكر األنبا توماس بادلير األبيض كما جاء يف تذاكرات القديسني اخلاصة بهذا 
ادلير، وادليلل ىلع وجود هذه الكنيسة يف هذا املاكن ىلع اتلأكد من إن شنشيف يه فعاًل هذا املاكن، 
ولم يستطيع أميلينو اتلأكد منه36 ولكن كالرك أكد إنها كنيسة األنبا توماس بالصوامعة،37 كما 
أن ادلير موجود يف قرية عرب بين واصل ويه قرية ال يوجد بها بيت مسييح واحد إال أن ادلير يشهد 

بالعمران احلديث.

2( ديراألنبا باخوم وضالوشام أخته 

يقع يف اجلزء الشمايل الرشيق من قرية الصوامعة رشق، تبعد حوايل 12كم شمال أمخيم،38 والكنيسة 
ادلير هو جزء من  وابلايق من  اإلمرباطور دقدليانوس،39  اسم شهيدين من شهداء فرتة اضطهاد  ىلع 
الكنيسة اليت يتضح من بقاياها أنها تشبه دير األنبا شنودة بسوهاج،40 فقد مرت بثالث مراحل من 
ابلناء يف عصور خمتلفة، فقد تمت إقامتها يف فرتة مبكرة ىلع الطراز ابلازيليك بهيلك ذي ثالث حنيات، 
كما هو احلال يف ادلير األبيض وادلير األمحر بسوهاج، مما جعل بعض العلماء يرجع تارخيها إىل القرن 
الكنيسة اكنت ذات سقف خشيب ثم حتولت إىل كنيسة ذات قباب مع  أن  امليالدي، ويبدو  السابع 
إضافات حديثة يف الغرب والرشق،41 وال يزال يعلو احلنيات الرشقية والقبلية إن صاف القباب، إال إن 
احلنية ابلحرية اختفت واحلنيات الكبرية مزخرفة حبنيات جبمالون منكرس مأخوذ من املماثل هل بادلير 
األبيض واألمحر42 ويغطي سقف الكنيسة القباب املنخفضة ىلع املثلثات الكروية، وابلاكية الوسطى 
ادلاعمات  هذه  أقدم  داعمات،  داخلها  داعمات  ىلع  حممولة  ركنية  وحنيات  كوابيل  ىلع  بقبة  مغطاة 
تفصل اخلورس عن الصحن، وربما تشري ادلاعمات املدفونة الصغرية إىل الكنيسة القديمة ذات السقف 
اخلشيب، وعتبة باب الفناء اخلاريج للكنيسة عبارة عن قطعة فرعونية أعيد استخدامها، وهناك لوح 

مذبح من الرخام خيص اهليلك اجلنويب املوجود يف احلنية الرشقية.43

E. Amellineau, La géographie de l’Égypte à l’époque copte, 53.  )36
S. Clark, Christian Antiquities in the NileValley (London,1912), 213.  )37

صموئيل الرسياين، ادليلل إيل الكنائس و األديرة من اجلزية إىل أسوان، 58 .  )38
داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، تاريخ املسيحية و الرهبنة يف أبروشييت سوهاج و أمخيم )القاهرة، 2006(، 346.  )39

صموئيل الرسياين، ادليلل إيل الكنائس واألديرة من اجلزية إىل أسوان، 58.  )40
أبروشييت  والرهبنة يف  املسيحية  تاريخ  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، داود  داود   )41

سوهاج، 346.
صموئيل الرسياين، دراسة معمارية و أثرية  عن كنائس وأديرة أمخيم "دراسات و حبوث يف اآلثار واحلضارة اإلسالمية" اجلزء األول،   )42
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Butler, The Ancient Coptic Churches of Egypt, vol.2, 8.  )43
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3( دير مارجرجس الحديدي 

يقع دير مارجرجس احلديدي ىلع الطريق الرشيق بني أمخيم  وجنع محادي ويبعد حوايل 15 كم جنوب 
الشهيد  مارجرجس  باسم  سيم  ثم  أرسانيوس  لوجيوسو  أو  للقديسني  احلديد  دير  يسىم  واكن  أمخيم، 

املشهور جرجس44 حدوث معجزة صنعها هذا القديس وقد حدثت اكآليت: 

داخل  املرصف  مسار  حيدد  حديدية  عالمات  قد وضعوا  وهم حيفرون مرصف  الري  رجال  اكن 
ادلير استعداًدا حلفره، واكن املرصف يف طريقه ادلير وهذا يعىن هدم جزء من ادلير، ويف الصباح وجدوا 
يستطيعوا،  فلم  احلديد  نقل  وحاولوا  كبرية،  مسافة  وىلع  ادلير  خارج  موضوعة  احلديدية  العالمات 
إغالقه.  اليت حتكم  احلديدية  ادلير  بوابة  إىل  إشارة  أو  ادلير.  املرصف خارج حدود  فاضطروا حلفر 

واملبىن احلايل لدلير تم ترميميه اعم 1870م

وتقع الكنيسة داخل سور مرتفع ىلع ربوة اعيلة ال يوجد به سوي الكنيسة األثرية ومباين بلعض 
العائالت القبطية، ويزين بابها األوسط الغريب جمموعة من قوالب الطوب ىلع شلك جنمة، وربما إشارة 

إىل مونوجرام السيد املسيح، أي أول حرفني من اسمه حيث تم تمثيلهما اعدة بشلك جنمة.45

والكنيسة من طراز كنائس أمخيم من القرن 17/16م ذات اثلالثة هيالك انلصف دائرية وحجرتني 
جانبيتني وقبة رئيسة يف الصحن أمام اهليلك األوسط وبايق القباب منخفضة، ويوجد ممر خلف اهليالك 
)الضفري( كما يوجد تاج عمود قديم داخل احلوائط يف الساحة أمام الكنيسة، وهو املتبيق من الكنيسة 
األثرية اليت اكنت موجودة يف عرص أقدم.46 وخلف ادلير يف االجتاه الشمايل الرشيق ملسافة 5كم تقريبًا 
بها  للرهبان  ومنشوبيات  ملغارات  آثار  تماثل  بها رسومات  للرهبان  ومنشوبيات  ملغارات،  آثار  توجد 

رسومات تماثل املوجودة يف منطقة القاليل بابلحرية شمال وادي انلطرون.  

4( كنيسة الست دميانة 

تقع كنيسة الست دميانة يف اجلزء الشمايل من أمخيم، ويتكون املبىن من كنيستني الكنيسة ابلحرية 
يه األقدم ويه من طراز كنائس أمخيم اليت ترجع للقرن 17/16 م.

تتكون كنيسة الست دميانة األقدم من ثالثة هيالك وحجرتني جانبيتني، احلجرة ابلحرية مهدمة 
وال يزال يظهر آثار الرثونوس خلف اهليلك األوسط وقد سد ماكنه حبائط،  أما صحن الكنيسة فهو 
مغطى بالقباب ويوجد خورس غريب للنساء يفتح بباب خاص جبوار باب الكنيسة، أما الكنيسة القبلية 
فلها ثالث هيالك وصحن من ست قباب ىلع صفني وبالكنيسة عدد من األيقونات واملخطوطات.47

الرسياين، ادليلل إيل الكنائس و األديرة من اجلزية إىل أسوان ، 60 - 61.  )44
أبروشييت  والرهبنة يف  املسيحية  تاريخ  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود   )45

سوهاج، 348.
الرسياين، دراسة معمارية وأثرية عن كنائس وأديرة أمخيم »دراسات و حبوث يف اآلثار واحلضارة اإلسالمية"، اجلزء األول، 269 -   )46
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الرسياين صموئيل، ادليلل إيل الكنائس واألديرة من اجلزية إىل أسوان، 59 - 60.  )47
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5( دير السيدة العذراء

تبعد 12 كم جنوب رشق أمخيم، وهو  اليت  يقع هذا ادلير ىلع مسافة 4 كم رشق قرية احلواويش 
واحد من ثالثة أديرة بالقرب من قرية احلواويش الواقعة شمال رشق أمخيم، يمكن الوصول هلا عن 
طريق قناة سيالة احلواويش حيث تقع الوحدة الصحية لقرية احلواويش يف نهاية هذا الطريق، ويبعد 
ادلير عنها حوايل عرش دقائق سرًيا ىلع األقدام،48 وحييط بادلير سور مربع وتعترب كنيسة ادلير يه 
املبىن الرئييس بادلير وترجع اغبًلا للقرن 17/16م، وتشرتك مع كنائس أمخيم يف الطراز حيث تتكون 
ممر  إىل  يوصالن  عميقتان  حجرتان   اجلانبني  وىلع  احلنيات،  تزينهم  دائرية  نصف  هيالك  ثالثة  من 
خلف اهليالك يسىم الضفري، وصحن الكنيسة يتوسطه أربعة أعمدة مستديرة حتمل القباب مزخرفة 
بالطوب املحروق امللون باألسود واألمحر تذكرة بشهداء أمخيم اذلين مألت دماؤهم حوائط الكنيسة 
عند احتفاهلم بعيد امليالد يف عهد أرياوس ودقدليانوس، ومجيع مباين الكنيسة حديثة،49 وتتمزي هذه 
الست  وكنيسة  أيب سيفني  كنيسة  مثل  املنطقة  املحلية هلذه  املعمارية  السمات  بأنها حتمل  الكنيسة 
السمات يه عمق اهليلك واستقامة جدارنها وانتهائها  دميانة ودير مارجرجس احلديدي، وأهم هذه 
بنصف دائرة باإلضافة إىل وجود ممر بقبو خلف اهليالك، وتوجد كنيستان صغريتان غريب الكنيسة ىلع 
اسيم األنبا بوال واألنبا أنطونيوس، باإلضافة إىل مبان أخري للخدمات مثل املطابخ واملخازن، وكذلك 
أماكن إلقامة الزائرين والرهبان من الطوب انليئ وسقفها من القباب املنخفضة ىلع مثلثات كروية 

ويعود تاريخ إنشائها إىل 100 سنة وتم جتديد الكنيسة اعم 1980. 50   

6( دير المالك ميخائيل – السالموين

يقع هذا ادلير أىلع قرية السالموين و شمال دير الشهداء بمسافة 1كم، والواضح من مباين هذه األديرة 
واحد  راهب  يسكنه  إنه اكن   املقريزي  ذكر  فقد  القديسني  أعياد  يف  كمزارات  تستخدم  إنها اكنت 
يف عهده، وجزء كبري من مباين ادلير اكنت حلفظ دواب الزوار، والكنيسة الكبرية اليت ترجع للقرن 
17/15م من طراز كنائس أمخيم  ذات اثلالثة هيالك نصف ادلائرية وحنيات ىلع املحيط ادلائري والقبة 
اخلشبية فوق اهليلك، وحجرتان  جانبيتان وممر خلف اهليلك وصحن يتوسطه أربعة أعمدة مستديرة 
حتمل القباب، القبة الوسطى أمام اهليلك الرئييس أىلع من ابلايق، وقد أضيف هيلك آخر يف اجلانب 
ابلحري من الكنيسة،51 ويرجح ميناردوس تاريخ املاكن بالقرن اثلالث عرش حسب اتلقايلد املتواترة 
عنه إال استخدام بعض تيجان األعمدة القديمة يرجع تأسيسه إىل زمن أقدم.52 وبادلير أيقونة هلا قوة 
إعجازية لرئيس املالئكة ميخائيل تضخ زيتًا، ويأيت إيلها األقباط للتربك وطلب املعجزات من الرب 

بشفاعة املالك ميخائيل. 

48(  داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، تاريخ املسيحية و الرهبنة يف أبروشييت 
O. Meinardus, Chistian Egypt: Ancient and Modern (Cairo, 1965), 409. سوهاج، 349؛

49(  الرسياين صموئيل، ادليلل إيل الكنائس واألديرة من اجلزية إىل أسوان، 60.
50(  داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، تاريخ املسيحية والرهبنة يف أبروشييت 

.F.A.M. Otto, Monks and Monasteries of Egyptian deserts (Cairo, 1999), 183 سوهاج، 350؛
 Otto, Monks and Monasteries of Egyptian deserts, 51(  الرسياين، ادليلل إيل الكنائس واألديرة من اجلزية إىل أسوان، 61؛

.183
52(  داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، داود نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل، تاريخ املسيحية والرهبنة يف أبروشييت 

Meinardus, Chistian Egypt: Ancient and Modern, 407. سوهاج، 351؛
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7( دير الشهداء

يقع ادلير يف منتصف املسافة بني دير العذراء ودير املالك جببل السالموين، وربما أطلق عليه اسم دير 
الوسطاين نظًرا تلوسطه بني هذين ادليرين فهو يبعد عن املركز الطيب لقرية احلواويش حوايل كيلو مرًتا، 
وقرية احلواويش تبعد حوايل 6 كم إىل الرشق من أمخيم    وحتيط بادلير جمموعة ضخمة من املقابر 

القديمة. 

أشار املؤرخ املقريزي يف القرن اخلامس عرش إىل كنيسة باسم الشهداء داخل أمخيم نفسها، وأن 
هذا ادلير مكرم عند األقباط ويطلق ىلع الكنيسة كنيسة السوتري، وال شك أن هذا الوصف ال ينطبق 
ىلع دير الشهداء53 وادلير عبارة عن فناء ضخم حيوي مقابر، وباملدخل اجلنويب غرفة هلا فناءان صغريان 
يليها غرفة ألواين املياه وكذلك بعض احلجرات الصغرية، وهذه املجموعة بنيت منذ حوايل مئة اعم، 
والكنيسة بنيت ىلع مرحلتني: بدأت املرحلة األوىل ببناء كنيسة مربعة وإىل الرشق منها هيلك رئييس 
به حنية رئيسية ذات مخس حنيات صغرية، وحجرتان مستطيلتان ىلع اجلانبني، وإىل الغرب صفان من 
األعمدة نشأت بينهما فسحتان إحداهما خورس أمام اهليلك واثلانية مدخل للكنيسة داخيل أو فناء، 
أما املرحلة اثلانية من ابلناء فاكنت يف اجلزء القبيل من الكنيسة أضيف متأخًرا؛ حيث تمَّ قطعه حباجز 
إلضافة هيلكني، استخدم األول كهيلك أما اثلاين فهو حيوي املعمودية وهما مغطيان بقباب منخفضة 
ىلع مثلثات كروية54، وقد اختلف ىلع تاريخ هذه الكنيسة فابلعض يرجح أنها كنيسة أسبوطري اليت 
ذكرها املقريزي واليت ترجع إىل القرن اتلاسع اهلجري/ اخلامس عرش امليالدي، ورأي آخر يرجعها إىل 
العرص العثماين مستنًدا يف ذلك ىلع العنارص املعمارية والزخرفية اليت ترجع إىل القرن السابع عرش/

اثلامن عرش امليالدي واليت شاعت يف العرص العثماين55.

8( دير األنبا بسادة شرق المنشأة 

يقع هذا ادلير ىلع الطريق الرشيق من أمخيم حىت جنع محادي، ويبعد ادلير 18كم جنوب أمخيم، وادلير 
حيوي رفات األسقف الشهيد األنبا بسويت أو بسادة من شهداء القرن الرابع امليالدي وهو أسقف بسوي 
أو بتومليه ويه بدلة املنشأة ىلع اجلهة املقابلة من انليل ويوجد سرية للشهيد األنبا بسادة باللغة الالتينية 
جبانب بعض املصادر القليلة األخرى اليت تشري إىل أنه دفن رشق مدنية بسوي يف املنطقة الصخرية، 
ومن املرجح إن  ديره احلايل هو هذا املاكن يف مقابل مدينة املنشأة،56 والكنيسة يه املبىن الوحيد املتبيق 
من ادلير وتعترب من أقدم كنائس أمخيم وقد ترجع للقرن 8/7 م، بها هيلك رئييس نصف دائري يعلو 
احلنية  آثار  تظهر  تزال  وال  احلنيات  ثاليث  القديم اكن  اهليلك  أن  وواضح  ملونة،  قبة خشبية  مذحبه 
بابان، وقد أضيف للهيلك حايلًا هيكالن  اجلنوبية به، واحلجاب به شباك يف املنتصف وىلع جانبيه 
وحجرة يف لك من اجلانب ابلحري والقبيل وأىلع احلجرة اجلانبية القبلية للهيلك الرئييس توجد عالمة 
الشهيد  املسيحية، وباحلجرة جسد  الوثنية إىل  بداية اتلحول من  إىل  نباتية تشري  عنخ وسط زخارف 

أبروشييت  والرهبنة يف  املسيحية  تاريخ  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود   )53
سوهاج، 351.

الرسياين، دراسة معمارية و أثرية عن كنائس وأديرة أمخيم "دراسات و حبوث يف اآلثار و احلضارة اإلسالمية"، 272 - 273.  )54
أمحد عييس، دراسة آثارية للعمائر القبطية بمحافظة سوهاج )رسالة ماجستري، القاهرة، 1989(، 158 - 159.  )55

أبروشييت  والرهبنة يف  املسيحية  تاريخ  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود   )56
سوهاج، 352 - 353.
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األنبا بسادة باحلجرة ادلاخلية املعمودية،57 كما توجد بادلير من اجلهة الرشقية ملذبح املالك ميخائيل 
هذه ابلرئ األثرية، ويه اكنت سابًقا عبارة عن جوىخ من املاء يف عرص االضطهاد وهذا احلوض اكن 
يغسل فيه سيوف شهداء املنطقة. واكن لك من يأخذ من ماء هذا احلوض. اكن يربأ من أي مرض واكن 
أو  به  يغتسل  أو   منه  بركة ملن يرشب  ابلرئ  ماء هذه  ثم أصبح  يشيف كثرًيا من األوجاع واألمراض، 
يلمسه.  وخصوًصا كما الحظنا وشاهدنا إن ماء هذه ابلرئ من يغتسل به بإيمان ويطلب نساًل صاحلًا 

من الرب بشفاعة القديس األنبا بسادة يعطيه الرب سؤل قلبه.

9( دير السبعة جبال شرق السالموين 

تقع آثار هذا ادلير ىلع مسافة 7كم شمال رشق دير املالك بالسالموين وقبل برئ العني بنصف كيلو 
مرت، قبل الوصول إىل ادلير توجد صخرة ضخمة ىلع يمني الطريق يبدو أنها سقطت من اجلبل، ويه 
ومونوجرام  للصليب  أشاكل  وبها  ايلونانية  باللغة  املنقوشة عليها خاصة  انلصوص  من  غنية بكثري 
السيد املسيح58، ويف منطقة ادلير توجد آثار ملباين صهريج مياه وبعض املباين األخرى، ويف أىلع اجلبل 
ابلحري ىلع اليسار توجد مباين مهدمة من آثار ادلير بها فتحات شبابيك وأبواب ال تزال تظهر من 
واألنبا  ديسقوس  األنبا  فيه  توحد  املاكن هو اذلي  إن هذا  ويقال  اللنب،  الطوب  بها من  أسفل ومبان 

سكالبيوس قبل نزوهلما لالستشهاد بأمخيم حيث تذكر سريتهما أنهما سكنا يف شق صخرة. 

العذراء، ومن  السيدة  امليمر اذلي كتبه األنبا كريلس أسقف أورشليم عن صعود جسد  ويذكر 
هذا املاكن شاهد توما الرسول جسد السيدة العذراء حتمله املالئكة عند نياحتها يف طريق عودته من 
اهلند59، ويبدو أن الرهبنة لم تكن بنظام ادليرية داخل أسوار بل بنظام اتلوحد االنفرادي ومقومات 

احلياة يف املاكن ال تساعد ىلع وجود جمتمع رهباين كبري.

10( كنيسة أبي سيفين 

تقع هذه الكنيسة وسط مدينة أمخيم املقامة ىلع تل نسطور والكنيسة قريبة من مركز الرشطة، ينخفض 
طراز  من  17/16م، ويه  للقرن  مبانيها  وترجع  املحيطة  الشوارع  مستوى  م عن   3 الكنيسة  مستوى 
وحجرتني  باحلنيات،  مزين  ادلائري  حائطها  دائرية  نصف  هيالك  ثالثة  بوجود  املمزية  أمخيم  كنائس 
أنطونيوس  لألنبا  املجاورة  احلديثة  الكنيسة  الشمايلة غري موجودة إلنشاء  اجلانبية  جانبيتني احلجرة 
واألنبا بوال ذات اإلثين عرش قبة من طراز القرن 19/18م، وصحن الكنيسة به أعمدة مستديرة حتمل 
القباب املنخفضة، وىلع يمني املدخل يوجد حوض اللقان ادلائري وبالكنيسة عدد من األيقونات60 

57(  الرسياين، ادليلل إيل الكنائس واألديرة من اجلزية إىل أسوان، 62.
أبروشييت  والرهبنة يف  املسيحية  تاريخ  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود  نبيه اكمل، شفيق سامح، فخري اعدل،  داود   )58

سوهاج، 355.
الرسياين، ادليلل إىل الكنائس واألديرة من اجلزية إىل أسوان، 61.  )59

الرسياين، ادليلل إىل الكنائس واألديرة من اجلزية إىل أسوان ، 59.  )60
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معظمها لشهداء قدييس أمخيم اذلين غطت دماؤهم حوائط الكنيسة عند استشهادهم يف عيد امليالد، 
ذلا تزخر احلوائط بالطوب املحروق باللون األسود واألمحر تذاكر ملا حدث.61

سابًعا: اخلدمات السياحية بمحافظة سوهاج

11022 كم2  اللكية  تبلغ مساحة حمافظة سوهاج  إحدى حمافظات صعيد مرص.  حمافظة سوهاج يه 
وتمتد بطول 125 كم، تعترب من املحافظات الغنية باملعالم السياحية واألثرية الواعدة، وحتتل املرتبة 
الرابعة من حيث كمية اآلثار املوجودة بها بعد القاهرة الكربى )األقرص- أسوان( واملرتبة السابعة من 
حيث عدد الساحئني )كما يتضح باجلدول اآليت، جدول رقم 1( نظًرا ملا تتمتع به من توافر للمقومات 
السياحية واألثرية املتوفرة بها من العرص الفرعوين بمناطق )أبيدوس- أمخيم- وغرب سوهاج وجرجا( 
سوهاج  غرب  محد  والشيخ   - األمحر  ادلير  األبيض-  ادلير  مثل  األديرة  يف  املتمثل  القبطي  فالعرص 
وجمموعة األديرة رشق أمخيم بالقرب من بداية الطريق، ثم العرص اإلساليم واملساجد الشهرية املوجودة 
مثل مسجد العارف باهلل - مسجد األمري حسن مسجد الفرشويط وغريهم مروًرا بالعرص ابلطليم 

باإلضافة إىل املتحف اإلقلييم لآلثار والعديد من املناطق الرتفيهية والسياحية. 

منه  الغريب  اجلانب  ىلع  ويقابلها  للنيل  الرشقية  الضفة  ىلع  سوهاج  بمحافظة  أمخيم  مدينة  تقع 
أن  يمكن  اليت  السياحية  واملقومات  اخلدمات  من  العديد  سوهاج  بمحافظة  يوجد  سوهاج.  مدينة 
تضعها ىلع اخلريطة السياحية وجعلها مركًزا للزيارة خاصة األديرة. فيما ييل بعض اخلدمات السياحية 

املجودة باملحافظة:

1( طرق المواصالت

تضم حمافظة سوهاج شبكة الطرق الربية واجلوية واليت تعمل ىلع تسهيل احلركة من وإىل املحافظة، من 
هذه الطرق الربية  طريق سوهاج القاهرة رشق انليل الصحراوي، طريق سوهاج القاهرة غرب انليل 
الزرايع، طريق سوهاج القاهرة غرب انليل الصحراوي وسوهاج القاهرة سكة حديد، وقد افتتح مطار 
مبارك ادلويل بتمويل اكمل من ادلولة وهو يعترب ثاين أكرب املطارات بمرص بعد مطار القاهرة. حيث 
يعترب املطار اجلديد بمثابة الرشيان اثلاين تلحقيق اتلنمية احلقيقية ىلع أرض املحافظة إىل جانب طريق 
)سوهاج- ابلحر األمحر(، وبسعة 400 راكب يف الساعة منشآت املطار، وهو يتكون من مبىن الراكب، 
واملياه  الكهرباء  كشبكة  باخلدمات  للمطار  املغذية  واملرافق  واإلقالع  اهلبوط  وممر  املراقبة  برج  ثم 
واتلليفونات. وقد رويع يف اختيار موقع املطار أن يضمن التشغيل األمثل يلاًل ونهاًرا وحتت خمتلف 
للطريان   املستقبلية  السفر  حركة  تزايد  مواجهة  يتم  وسوف  العام،  وخالل  وابليئية  اجلوية  الظروف 

باتلخطيط إلنشاء ممر أريض مواز وعدد 3 وصالت وزيادة مساحة الرتامك، لتسع حىت 14 طائرة.

بديع حبيب جويج، الرسياين، ادليلل إيل الكنائس واألديرة القديمة من اجلزية إيل أسوان، 56 - 57.  )61
http://www.sohag.gov.eg املصدر: املوقع الرسىم ملحافظة سوهاج  
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2( الطاقة الفندقية

أيًضا يوجد باملحافظة العديد من الفنادق السياحية اليت تضم عدد مناسب من الغرف واألرسة )جدول 
2( ويه اكآليت:

يوضح عدد الفنادق السياحية بمحافظة سوهاج جدول 2 

عدد الغرفعدد األرسةالفندق

24080الصفا السيايح
8040ريم

6834أبو الوفا

4424سارا بالزا
3222اكزالويف

6528مرييت آمون
4124شايلهات الزهور

3718قرية الكوثر
4220الزراعيني
5628األندلس

عدد الساحئني اذلين يقومون بزيارة املناطق األثرية يف حمافظات مجهورية مرص العربية* جدول 1 

ادلخل )باجلنية املرصي(عدد الساحئني )باأللف( والنسبة املئويةاملحافظة

)31,2%(أسوان   10172101884579
)28,5%(اجلزية  930691339104

)23,02%(األقرص  7508220233835
)8,8%(اإلسكندرية  287813423519

)7,1%(القاهرة  232518591603
)0,80%(قنا  2613544546

)0,15%(سوهاج  50815875
)0,12%(املنيا  38166948

)0,08%(بين سويف  25123524
)0,04%(الوادي اجلديد  13183499

)0,03%(الرشقية  988545
)0,02%(ابلحرية  822137

)0,02%(جنوب سيناء  8321528
)0,02%(الفيوم  752991
)0,01%(أسيوط  27114

)100 %(املجموع  32610450799347
* اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء )2004(.
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3( أهم المعالم السياحية

• املتحف اإلقلييم لآلثار بسوهاج: ويشغل موقًعا متمزًيا ىلع انليل العظيم كما يمتاز بطرازه املعماري 	
الفريد، ومازال العمل جارًيا به كما تم إنشاء حديقة متحفية جبوار املتحف خلدمة رواد املتحف.

• طوهلا 	 سفينة  شلك  ىلع  أفدنة(   4( مربًعا  مرًتا   16400 جزيرة  عن  عبارة  بسوهاج:  الزهور  جزيرة 
430 مرًتا،  وأكرب عرض من الوسط 76 مرًتا يبعد املوقع عن شاطئ انليل الرشيق 174 مرًتا وعن 
تقابل  مرًتا،   445 ابلحرية   اجلهة  من  )ابلحري(  كوبري سوهاج  وعن  مرًتا،   240 الغريب  الشاطئ 
شايلهات،  عدة  ىلع  وحتتوي  للنيل،  الرشقية  اجلهة  ىلع  السياحة  تنشيط  وهيئة  سوهاج  متحف 
وصالة مؤتمرات جمهزة باملعدات السمعية وابلرصية، وصالة استقبال لكبار الزوار، وصالة كمبيوتر 
بها 15 جهاًزا مزود باإلنرتنت الرسيع، ومالعب لألطفال جمهزة ببعض أدوات اللعب، ومحامات 

سباحة، ومالعب أطفال، وقااعت طعام وأفراح.

• ارتفاع 310 من فوق سطح 	 السياحية: تقع أىلع اهلضبة الرشقية ملدينة سوهاج ىلع  الكوثر  قرية 
ابلحر، وتبلغ مساحتها حوايل مخسة أفدنة، وتضم 18 شايلًها وجناًحا واحًدا واسرتاحة ومسجًدا 

ومطعًما، تتوسطها نافورة وأحواض زهور ومسطحات خرضاء.

• منطقة نادي الرحالت بالكوثر: نادي ترفييه يضم مسطحات خرضاء ومالعب ملمارسة النشاط، 	
واكفيرتيات ومطاعم، ومعسكرات وأماكن إلقامة الزنالء.

• جزيرة قرمان بسوهاج: ويه عبارة عن جزيرة تتوسط نهر انليل وتشتمل جزيرة قرمان ىلع حديقة 	
ىلع مساحة 25 فدانًا، وتعترب من أهم املناطق الرتفيهية، وتشتمل ىلع مسطحات خرضاء ومشتل 

واكفيترييا.

4( أهم النوادي

تضم مدينة سوهاج عدًدا من انلوادي واملتزنهات األخرى مثل: نادي سوهاج الريايض، ونادي ضباط 
باجلامعة،  القضاة، ونادي أعضاء هيئة اتلدريس  املهندسني، ونادي األطباء، ونادي  الرشطة، ونادي 

ونادي اتلجديف، ونادي االستاد الريايض وغريها. 

5( أهم الحدائق والمتنزهات العامة

املتحف اإلقلييم لآلثار-  املتحفية جبوار  العامة منها: احلديقة  العديد من احلدائق  باملحافظة  يوجد 
حديقة املسلة واألرسة باملدخل الرشيق للكوبري- حديقة ميدان املحافظة - حديقة ميدان رفاعة 
أمام اجلامعة ونادى الرشطة - حديقة ميدان الشبان املسلمني- احلديقة واملرسح الروماين- حديقة 
ميدان األوبرا- حديقة اثلانوية العسكرية- حديقة الطفل جبوار جملس املدينة - حديقة ميدان مجال 

عبد انلارص - حديقة ميدان السيد سليمان وغريها.
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6( المراسي النيلية السياحية

يوجد عدد 2 مرىس باملحافظة )مرىس بابللينا وآخر بأمخيم( خلدمة السياحة األثرية واتلارخيية بمنطقة 
أبيدوس وأمخيم.

7( صناعة النسيج بأخميم

النسيج، وقد قال عنها أحد املؤرخني يف وصفها  عرفت أمخيم قديًما كمركز من أهم مراكز صناعة 
يف  املنسوجات  صناعة  مراكز  أهم  من  كمركز  أمخيم  عرفت  وقد  اتلاريخ(  قبل  ما  مانشسرت  )أمخيم 
العرص الفرعوين؛ حيث اكن نسيج أمخيم قارًصا ىلع القصور امللكية وظلت كذلك يف العرص ابلطليم.

إنها  كبرًيا حىت  شأنًا  ذلك  وبلغت يف  احلريرية  باملنسوجات  أمخيم  اشتهرت  الروماين  العرص  ويف 
اكنت تصدر إنتاجها خارج ابلالد، ويف العرص القبطي جاءت أمخيم يف مقدمة املدن يف هذا املجال 
صناعة  يف  شهرتها  ىلع  أمخيم  وظلت  القديمة،  الزخرفية  باتلقايلد  تمسكت  اليت  املدن  تلك  خاصة 
املحافظة  إنتاجها اكن يصدر إىل بزينطة وروما. كما تمزيت  إن   العرص اإلساليم، بل  املنسوجات يف 
بصنااعت يدوية صغرية ذات أهمية عظيمة ىلع مر العصور ومن أهم هذه الصنااعت ) صناعة اللكيم 
- الفخار - اخلوص - اتلل - وصناعة اجلريد(. يتضح من اجلدول اآليت أن صناعة الغزل والنسيج 

باملحافظة تأيت يف املرتبة اثلاثلة بعد اخلشب والفلني واملنتجات املعدنية واآلالت واتلجهزيات.

َرفيِ بالمحافظة 8( بيان بالنشاط الحيِ

جدول 3 يناير 2009 62

عدد العمالة املسجلةعدد الورش املسجلةاسم النشاط
10261283اخلشب والفلني عدا األثاث

630787املنتجات املعدنية واآلالت واتلجهزيات
124136الغزل والنسيج ومنتجاتها

111234اخلدمات اتلعدينية غري املعدنية عدا ابلرتول
99170املواد الغذائية وادلخان  واملرشوبات

4175الورق والطباعة والنرش
1220املنتجات الكيماوية 

34املعادن األساسية 

http://www.sohag.gov.eg املصدر:املوقع الرسيم ملحافظة سوهاج  )62
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انلتائج 

السياحة  عن  املسئولني  وبعض  السياحيني  املرشدين  من  لعدد  الشخصية  املقابالت  حتليل  عند 
بمحافظة سوهاج تبني أن: 

y  حمافظة سوهاج وخاصة أمخيم غري مدرجة ىلع اخلريطة السياحية وال يتم اإلعالن  عنها أو ادلاعية
هلا يف اخلارج 

y  األمحر ابلحر  وأديرة  املقدسة،  العائلة  طريق  يف  األديرة  لزيارة  األسبان  وخاصة  األجانب  يقوم 
وأسوان ودير سانت اكترين تللمس الطاقة؛ حيث إن دليهم معتقدات أن هذه األماكن املقدسة 

بها قوة هائلة للطاقة.

y .يقوم الساحئون القادمون من أمريكا الالتينية بزيارة طريق العائلة املقدسة للحج

y .ترتاوح جممواعت الساحئني األجانب ما بني 20-30 فرد يرتاوح أعمارهم ما بني 50-70اعًما

y .يقوم املرصيون خاصة األقباط بزيارة أديرة سوهاج

y .يقوم املرصيون املسلمون منهم واألقباط ىلع حد سواء بزيارة األديرة يف املوادل واملناسبات

y .يوجد عدد من الفنادق اخلمسة جنوم اليت تصلح الستقبال الساحئني األجانب

y  يمكن واليت  املحافظة  خارج  العاملة  السياحية  الكوادر  من  العديد  سوهاج  بمحافظة  يوجد 
االستفادة منها تلطوير وتنمية سوهاج سياحيًّا.

y .يوجد باملحافظة خدمات مقبولة إىل حد ما

y  ال يوجد حرص لعدد الساحئني اذلين يقومون بزيارة األديرة، حيث ال توجد دفاتر باألديرة حلرص
عدد الزائرين وذلك ألسباب دينية.

y .ال يوجد مركز معلومات سيايح باملنطقة

بعد حتليل املواقع اإللكرتونية اليت تتناول مدينة أمخيم  تبني أن هذه املواقع يه مواقع دينية فقط، 
وتتناول املدينة واألديرة اليت تقع بها من انلاحية ادلينية فقط وال يتم استغالهلا يف الرتويج للمدينة من 
انلاحية السياحية إطالقًا. املوقع اإللكرتوين الوحيد اذلي يقوم بادلاعية ملدينة أمخيم وحمافظة سوهاج 

هو املوقع الرسيم للمحافظة.

اتلوصيات

y  تلنمية حمافظة سوهاج سياحيًّا وإدراجها يف اخلطة السياحية البد من تشغيل مطار سوهاج دويلًّا
ليستقبل الطائرات من ادلول املختلفة.

y  البد من بدء رحالت السياحة انليلية من سوهاج بداًل من األقرص وذلك للقضاء عيل اتلكدس يف
املنطقة ما بني األقرص وأسوان، وأيًضا تلنشيط الزيارة للمناطق السياحية باملحافظة.
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y  واخلدمية السياحية  للمقومات  وابليع  التسويق  خدمات  تلنشيط  إلكرتوين  موقع  لعمل  ادلعوة 
بأمخيم من خالل التسويق اإللكرتوين

y  املوقع خالل  من  الكرتونيًّا  وتسويقها    Virtual Reality للمنطقة  اتلخيلية  الزيارة  برامج  عمل 
اإللكرتوين. 

y .اقرتاح أشاكل إلكرتونية للتسويق السيايح ألمخيم من خالل اتلليفون املحمول املتصل باإلنرتنت

y  يستمع فيه السائح تلاريخ  Tourist Information Center إنشاء مركز معلومات سيايح باملنطقة 
املنطقة وتطورها واألديرة األثرية بها من خالل االسطوانات املدجمة أو رشائط الفيديو وبلغات 

متعددة.

y  توفري أماكن إقامة ممزية  وخدمات سياحية ىلع جودة اعيلة تسهم يف تعدد الزيارة لألديرة بصفة
متصلة وليست الرحلة الرسيعة Quick Trip  كما هو متبع حايلًا. 

y  توحيد اجلهود بني وزارة السياحة ممثلة يف اهليئة العامة للتنشيط السيايح وحمافظة سوهاج واالحتاد
ادلويل للسياحة اإللكرتونية EUOTI من أجل ادلاعية والتسويق السيايح اإللكرتوين للمنطقة.

y  والتسوق النسيج  صناعة  ملشاهدة  الساحئني  جذب  يف  النسيج  بصناعة  أمخيم  شهرة  استغالل 
جبانب زيارة األديرة..
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خريطة 1 خريطة ملحافظة سوهاج

خريطة 2 خريطة ملحافظة سوهاج
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لوحة 1 دير األنبا توماس السائح، شمال رشق أمخيم، سوهاج
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لوحة 2 دير األنبا باخوم وضالوم شام بالصوامعة رشق أمخيم، سوهاج
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لوحة 3 دير مار جرجس احلديدي
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لوحة 4 كنيسة الشهيدة دميانة
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لوحة 5 دير العذراء أمخيم



363اآلثار القبطية يف مدينة أمخيم: املقومات اتلارخيية واألثرية وتوظيفها سياحيًّا

لوحة 6 دير املالك ميخائيل – السالموين



هدى عبد اهلل قنديل، ونشوى حممد طلعت 364

لوحة 7 دير الشهداء



365اآلثار القبطية يف مدينة أمخيم: املقومات اتلارخيية واألثرية وتوظيفها سياحيًّا

لوحة 8 دير األنبا بسادة رشق املنشأة



هدى عبد اهلل قنديل، ونشوى حممد طلعت 366

لوحة 9 دير السبعة جبال



367اآلثار القبطية يف مدينة أمخيم: املقومات اتلارخيية واألثرية وتوظيفها سياحيًّا

لوحة 10 كنيسة أيب سيفان



هدى عبد اهلل قنديل، ونشوى حممد طلعت 368

لوحة 11 كنيسة أيب سيفان


