
1   Det gamle Egypt – persisk  
 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
nafo.oslomet.no 

 مرص باستان

 ل ینرود  مرص باستان و  

 داد.  ل م یرا صحرا تشکمرص باستان  ی   زمس  بخش بزرگ 

 
 

  نیرودخانه جهان است و از چند نیتر طوالن   لینبود. رود ن ر یامکان پذ لیرودخانه ن بدونجا  ها در آنانسان یبرا  زندگ

انهیبه مد از مرص گذشته و  آن  ن بخشیتر پهنگذرد. کشور م  . زد یر م  تر

هر سال از   آمد. الب می سال سیی   در اوقات مع و بقا مهم بود. در مرص  یکشاورز   یبرا ن یالنهر  ی   ب  مانند هن رودخانه  یا

  یباروها  ساخیر  توانستند با م د، یآم  لیدانستند چه موقع سها می جا که مرص بود. از آن لیس موقع تا اکتتر   هیژوئ

 سدها آماد  هیو تخل  ارع در اطراف شهرها و مز  اضاف  
 

 بزرگ نبود.   ن یالنهر ی   به اندازه ب لیس داشته باشند.  گ

.  پرداختند م یت  گو مایه ، دام داشتند، به شکار کاشتند یم ن  غذامواد ها از مردم مرص کشاورز بودند. آن  یادیخش ز ب

 سازان و آهنگران. ق ی، قاانیتراشان، نانوا گر بودند، مانند سنگصنعت ت   ن برخ  

از  بافتند. در امتداد ساحل رودخانه، خانواده ها نوع خایص، که زنان از آن پارچه م کاشتند ممزارع، کشاورزان کتان  در 

کردند. کلمه  مو کاغذ درست  قیصندل، قا ا ی ن  پادمها،  ، آنن   نیشد. از ام  دهینام  وست  کردند که پاپم را جمع  ن  

 مشتق شده است.   ن   ن یاز ا( papir)کاغذ 

  نیالنهر ی   که مردم ب  گردد. هنگاماد م ی( hieroglyf) فی وگلت  به نام ه جاد کردند کهیرا ا ینوشتار  ستمی س کی انیمرص 

 نوشتند. م  وست  پاپ  یها رو ینوشتند، مرص م سفایل یهالوح  یرو 

 

 فی وگلت  ه ر یو تصو  دهد نشان م را  یمرص  سازانق ی که قا  یهت   اثر 
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 فرعون

   ک ی در  ،با یخانه بزرگ ز  کیدر مرص، پادشاه قدرتمند بود. او در 
 

مواظبت از آرامش  او  اصیل فهیکرد و وظ  م کاخ زندگ

  نیکه او پرس خداست و از ا  اعتقاد داشتند ها یمرص مردم بود.  
 
ها او را  آن اورند. یبه زبان ب  کردند نام او را ت نم رو جرا

به   د یبا شهروندان. د یرسبودن از پدر به پرس به ارث م عوناست. فر  «خانه بزرگ»  یکه به معنا  دند یناممفرعون 

از  ، اما فرعونمیدهکه ما امروزه انجام م  ی طور ، کردند نم را با پول پرداخت   اتیها مالپرداختند. آن م اتیمالفرعون 

و معابد را   ی ار یآب یهاآورد. فرعون سدها، کانالمبدست  سهمشد، و ساخته م شد مکشت کشور  چه که در  هر آن

 کردند. کمک م   د یبا  ردمساخت. مم

 اهرام

ه برخ   خاطر مرص به     انیمرص مشهور است.   جهان، در بود  ی   سزم  نیاز پادشاهان ا اهرام بزرگ که مقتر
 

پس از   به زندگ

طال، غذا، لباس و سالح با   یادیها مقدار ز دفن شوند. آن  مهم بود که پادشاهان به خونر  نیداشتند، بنابرا باور مرگ 

 در ز داشتند تا بتوانند مخود 
 

اژ  باند یمرده، اجساد را در نوارها بدن  نگهداشت یخود استفاده کنند. برا یبعد ندگ

 ساختند.  م  ن  ایده و مومیچیپ

 شهی آورده و در ش ونت  را به جز قلب ب  احشاء و امعاءخاص شستشو داده و سپس مغز و  ردگان را به روش  م نخست

اژ  باند  یبا نوارهاسپس تمام بدن شد. چرب م مختلف یهادادند. بدن با پمادها و روغن مقرار  یاجداگانه یها

قرار  ، د ی گردم نیمز   دهمر شخص با عکس ون آن ت  که بمخصوص   را در تابونر  ن  ایموم نی، اانیشد. در پاده م یچیپ

 دادند. م

 

 تصویر فراعنه، هرم کئوپس و یک مومیان  

ده شد شانثروتمند در اهرام خود  ار یاز مردان بس  فرعون و برخ   نی چند  ی ند. تقر ه ا به خاک ستر
 
پنجاه هرم در مرص ساخته شده   با

  پادشاه شده است؛   یگذار ، نامجا دفن استکه در آن   نام دارد و به نام پادشایه   (Keops)  ئوپسکهرم    آن نی تر است. بزرگ 

 از سالکئوپس )حدود
 
  تختیاز پا  ون ت  بدرست   یا ، منطقه ه ت   ج ی صحرا هرم در   نی سلطنت کرد(. ا  الد یقبل از م ۲۵۶۶تا   ۲۵۸۹  ا

ه  ت   ده است، نی( واقع گردLuxor) شهر لوکسور  یکی در نزدکه  قاهره، واقع شده است. در دره پادشاهان،    عن  ی  مرص  فعیل    یها مقتر

 ده است.  یکشف گرد  ن  ا یپادشاهان و اجساد موم
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 د؟ یدانیم ا یآ 

 . ٪( مرص صحرا است۹۶صد )ینود و شش ف •

 است.  لومت  یک     ۶۵۰۰  لینرود طول  •

 ها اند؟( گر آن کدام ید ید که شش تا یابیب د یتوانیم  ا ی)آ د! یآ به شمار یم  جهان ب یاز هفت عجا یکی اهرام مرص  •

 ون تخته سنگ ساخته شده است.  یل یم میمت  ارتفاع دارد و از دو و ن ۱۳۷کئوپس   هرم •

 نوک هرم از طال ساخته شده بود.  •

 وجود دارند.  و پرو   کی در مکز  گر ید مشهور اهرام  •

 ده اند.  یدزد اهرام را  یهانه یگنج خ  ی    در طول تار  دزداناز  یار یبس  •

 

 تمرین

 . د یکن  «ترجمه » یرا به نروژ  زیر  و کلمات  د ی فوق خوب نگاه کن یالفبا به
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 خط بکشید.    ر یکلمه و تصو   ی   دارند؟ ب ارتباط با هم  ر یکدام کلمات و تصاو 

 

 
SFINX 
 مجسمه ابوالهول 

 

MUMIE 
 مومیان  

 

KILESKRIFT 
 خط میخ  

 

HIEROGLYFER 
وگلیف   هت 

 

ØRKEN 
 صحرا 

 

PYRAMIDER 
 اهرام

 
 

 


