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ي مدينة تورنهاوت. 
الت )بيخينهوف( فز ز ي متحف المعت 

 بكم فز
ً
 وسهال

ً
 أهال

 
ف به من قبل  1300النساء حوالي عام  اعتكافكانت بدايات واحات أو منازل  . وهي اآلن كيان معت 

بية والعلم والثقافة )اليونيسكو(.   منظمة األمم المتحدة للت 
الت  كان عدد النساء  ز ي نهاية القرن السابع عشر من يقارب المعت 

ي هذا الكيان فز
 .راهبة 360فز

ي العام  افتتاحتم 
الت من  راهباتولم يكن هناك سوى ثالث  1953هذا المتحف الفريد فز ز يعشن  المعت 

ي هذه الواحة والبيوت، وقد توفيت آخر 
ي  هنفز

 2002ام عهنا فز
 

التتفضلوا بالقيام بجولة وشاهدوا الحياة الخاصة لنساء تورنهاوت  ز وا عتر مركز  .المعت    االستقبالستر
 . ي
 إل الفناء الخلفز

 
        غرفة بيغا  1الغرفة 

 )لمدة 
ً
 تمهيديا

ً
الت.  9بإمكانكم هنا أن تشاهدوا هنا فيلما ز فسيقوم ال دقائق( حول واحة المعت   مشر

 بتشغيل الفيلم. 
 

مانس  2الغرفة     غرفة متر

 

 رهبنةتاج ال

ي واحات لراهبات ا
 فز
ً
الت هن نساء مستقالت متدينات وضعن حياتهن بيد هللا وسكّن معا ز المعت 

 وبيوت خاصة بهّن. 
الت يجب عىل  ز ي إدارة شؤون الحياة. المعت 

الت أن يعتمدن عىل أنفسهن فز ز  هن نساء أرمالت أو المعت 
ائح  ة تجريبية لمدة   اجتماعيةبنات عازبات من شر ة ومنها من ذوات األمالك. بعد فت  مختلفة منها الفقتر

ي دير الراهبات يقمن 
الت عام فز ز  للطقوس الرسمية بأداء القسم عىل العفة والطاعة وليسالمعت 

ً
 وفقا

 عىل الفقر. 
 تاجا وغطاءا أبيضا يرمز عىل أنها "عروس المسيح".  بعدها تتوشح كل واحدة من النساء

الت بإمكان  ز وجن. المعت  ز  أن يغادرن واحات السكن إذا أردن مثال أن يت 
 

.  االستقباللمتابعة الجولة يرجر الرجوع إل مركز  ي  والعبور من المدخل الزجاجر



 
 

       4و  3الغرف 

 

( والمطبخ  )مطبخ صغتر
  

الت، سواء كان ذلك من حيث  ز يعكس الموقع األصىلي للمطبخ صورة عن الحياة اليومية للنساء المعت 
ة وإل قطع الصاج  ز األفران الصغتر ز والحرف اليدوية. أنظر إل يمير األثاث أو موقد الحطب للختر

ي ) 
ز عليها وإل المصباح الزيت  ي يتم الختر

“( وإل بالط جدار المدخنة أبو مخطةالمسىم” الحديدية الت 
 إل الغطاء الذي يخمد آخر جمرات النار وإل سلة التبضع  

ً
. وأيضا الذي يعود إل القرن الثامن عشر

 عتر 
ً
ي الصباح الباكر القيام بأعمال الحياكة والتطريز. أنظر أيضا

. يتم يوميا فز الموجودة عىل الكرسي
ي مدينة 

 تورنهاوت. نوافذ أقدم زجاج فز

 

ي والصحون الفخارية عىل الرف. 
 يتم وضع وحفظ األوانز

ي بيوت ملك لهن وأن يكون عندهن خادمات. 
يات أن يسكن فز الت التر ز  عىل المعت 

ً
 ليس غريبا

 .
ً
ي بيت واحد يسىم ديرا

 فز
ً
الت األقل حاال ز  تسكن المعت 
هن الفضفاضة ليحصلن عىل مزيد من   لألقدام يوجد تحت الطاولة مدافز   الت تحت تنانتر ز تضعها المعت 

. ء الدف  



 
 
 

 غرفة المرضز  5 الغرفة

 

. القديسة   بيغا / المدرسة الفالمانية / النصف األول من القرن السابع عشر
 

ي كل األزمان واألماكن إل 
ي أليس من الطبيعي أن يسع المرء فز

رفع شأن عائلته؟ سعت طبقة النبالء فز
 لقديسي عائالتها وذلك لرفع مقام سالالتها. لذلك نرى  

ً
ا ي القرن السادس عشر كثتر

العصور الوسىط وفز
. حت  أن البعض يعتتر بيغا أندين  كندر سهنا تقديم القديسة بيغا عىل أنها جدة كارل الكبتر أو ال  األكتر

ال والعتكاف النسائية. تنحدر بيغا من  ز ( هي مصدر حركة العت  ي القرن السابع عشر
)أو برابانت، كما فز

ي بقتل زوجها واضطرت إل الهرب، أرشدها 
ل إل مكان هربت  وععائلة مرموقة. عندما قام إبنها بالتبتز

 من خالله. 
دير قامت بيغا كأرملة برحلة حج إل روما وتعهدت بإنشاء دير وسبع كنائس. عربونا للشكر والتق

ي من اللوحة(. وضع تمثال لبيغا عىل لباس القسيسات مع تاج وشعار النبالة عىل 
ي الخلفز

)الطرف اليميتز
ز الخاط  بأن بيغا قد كانت دوقة برابانت.   الطاولة. وهذا يدل عىل التخمير

 
 

ل 6الغرفة  ز    مصىل المتز

 ( مع المظلة والمذبح. 1700سماء العرش )حوالي عام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 غرفة التحف  7الغرفة 

 

    1684المقدس  قتر نموذج عن كنيسة ال
ة من المقتنيات هنا هو هذا  ز أحد المواضيع الممتر

أي  النموذج عن  رصح كنيسة القتر المقدس 
ي القدس.  كنيسة القيامة
 فز

كأنها صندوق بناء من قطع لعبة الليغو تطبق 
بتناسق عىل بعضها. هذا الصندوق مكلف وغال 
لما يحتويه من مواد ثمينة كخشب األرز والعاج 

 واللؤلؤ. 
الفرنسيسكان عىل وجه الخصوص يكرس دير 

نفسه لتصنيع هذه المنمقات الرائعة والقيمة،  
 والملفت للنظر هو رسالة الحج المحفوظة هنا. 

 
ي القدس تشكل 

ال تزال كنيسة الدفن المقدسة فز
. وتشكل  ز إل يومنا هذا وجهة الحج للمسيحيير

أيضا مكانا للشقاق حيث يتم تسيتر هذه 
 كنسية.    الكنيسة من قبل ستة مجمعات

  

 

 

 
 

 

 
  -القرن الرابع عشر  / مقدسة ريةثأ  فظامح

 .   القرن السادس عشر
ز   ي هاتير

تعد طريقة الحياكة والخياطة فز
ز هنا فريدة  ز المعروضتير تير ز الصغتر المحفظتير

. هذه مال تبدو عليهإذ من نوعها،  ز ا قدم السنير
ز   المحافظ من المخمل والحرير هي من بير

ي المتحف. 
 األشياء األكتر قيمة فز

ي  
( فز ز نشأت الحاجة إل اآلثار )بقايا القديسير

الوقت الذي لم يكن يجرأ المتعبدون فيه إل 
ة. يضع المتعبدون التحف   اللجوء هلل مباشر
ي أواٍن رائعة. تم التعرف عىل 

واآلثار أحيانا فز
ز  ز المحفظتير األلوان البيولوجية األصلية لهاتير

ميمهما: إنها ألوان مأخوذة من  عند القيام بت  
ة  قمل القرمز النادر المستورد من أماكن حشر
 بعيدة. 

 



 

ي كل مكان ولهذا 
لم يكن الملح سابقا متوفرا فز

 فإنه سلعة ثمينة. 
تعرف مكانة الشخص هنا عند جلوسه إل 

المائدة حسب قربه من وعاء الملح. لذلك فإن 
الملح كان يعد من السلع الفاخرة وهذا يوضح 
هنا عدم عرض أوعية الملح وإنما عرض القطع 

وعاء ملح والنفائس: الفاخرة من المصوغات 
ي عىل ثالثة نسور مبسوطة األجنحة. 

 أسطوانز
ناك رحلة إغاثة ذات عىل الجانب اآلخر ، ه

ي 
مناظر طبيعية جبلية والمشهد التوران 

لتضحية سيدنا إبراهيم، عليه السالم، قصة 
لب منه التضحية بإبنه. 

ُ
 درامية لألب الذي ط

إن حاوية الملح هذه إنما هي العمل الوحيد 
ي المنخفضة وقد  

ي جنوب األراضز
المعروف فز

ي مدينة 
صنعت بواسطة صائغ الفضّية فز

. أنتورب ختر   ارت دو راستر
 

        قاعة المجلس   8الغرفة 

الت لستقبال الزوار وإقامة الح  ز ي الواحة وتستعمل أحيانا من قبل المعت 
 الت. ف هي أجمل قاعة فز

 .
ً
ا   كان أم كبتر

ً
ا الت عىل أي خطأ يصدر منهن، صغتر ز

ي الواحة هنا بتوبيخ المعت 
 تقوم السيدة األول فز

 

غرفة اآلنسة دو بور 9الغرفة   
            

 

1550المواكب / حوالي عام   

تمثل مقتنيات القرن السادس عشر هنا الذروة. 
الموسيقية عىل تراتيل   يحتوي دفت  النوطات

الت   ز تعود إل العهد الغريغوري وتقوم المعت 
تيلها أثناء المواكب وأيام األحد واألعياد.   بت 

دفت  النوطات الموسيقية هو عبارة عن موضوع  
فريد من نوعه ألنه يحتوي عىل مخطوطات من  
العهد الغريغوري تعكس عادات وتقاليد محلية  

ة تقارب أربعة قرون قامت الت   لفت  ز بها معت 
 مدينة تورنهاوت. 

ترتبط المخطوطة ببعضها بحزام جلدي  
وتحتوي عىل نوطات موسيقية مكتوبة بخط 

الت  ز  لواحة معت 
ً
اليد عىل جلود صنعت خصيصا

مدينة تورنهاوت. هذه المخطوطة هي نموذج  
مصغر للموسيف  والغناء ويتم ترتيلها أثناء عيد 

ي وا
ي كنيسة القلب المقدس فز

حة الصعود )فز
الت(.  ز  المعت 

لم يبق من هذا سوى موكب شهر سبتمتر 
اث غتر المادي. 

 عن الت 
ً
 ليعىطي مثاال



    : غرفة السيدة األول 10الغرفة 

        1763قصيدة المديح /  .1
الت مع نهاية القرن السابع  ز ي معظم أعياد واحات المعت 

تم البدء بكتابة قصائد المديح والتمجيد فز
اتيل  انيم والت  اردي لتأخذ بعد ذلك أشكال الت  ا جتر

ّ
. لقد خصصت قصائد المديح هذه إل ماريا أن عشر

الت. يشتر النص إل ز
ي حياة المعت 

ي كانت النقطة األهم فز
لقب العروس المتصوفة  وتشتر إل المهنية الت 

" تم كتابة هذه القصيدة بإعتناء  ي
 إل واحت 

ً
، عروسا الت: "تعالي

ز الذي يطلق عىل كل واحدة من المعت 
شديد وتم زخرفتها بشكل منمق. إذا نظرنا إل األعىل نجد تمثال القديسة بيغا بالتاج والكتاب. أصبحت 

الت. غالب ز ي القرن السابع عشر السيدة األول للمعت 
ي الفرح الضوء عىل فز

ي قصائد المديح وأغانز
ا ما تلف 

ي 
 فز
ً
ي يتم الحتفال بها. تتم كتابة قصائد المديح أيضا

لة الت  ز الخصائص والنواجي اليجابية للمعت 
 . ز الت أو القديسير ز

 إحتفاالت الذكرى، سواء كان ذلك للمعت 
 

 

تمثال القديسة كاترينا السكندرانية / القرن  
 عشر السادس 

يعرف عن كاترينا أنها إمراة مثقفة ومتعلمة 
ميالدية. كانت تحفظ   300عاشت حوالي عام 

أعمال الفيلسوف إفالطون عن ظهر قلب  
  .
ً
وعمرها لم يكن سوى خمسة عشر عاما

بأداء القسم  إعتنقت الديانة المسيحية وقامت 
وتقدم  . أحبها القيرص ماكسينتيوسعىل العفة

لها ولكنها رفضته. حاول القيرص سحقها بعجلة  
ق أنقذها وكش العجلة. باءت  مسننة لكن التر
ي تمت لقتلها بالفشل إل أن 

كل المحاوالت الت 
ي التمثال كاترينا والقيرص  

تم قطع رأسها. ترون فز
ماكسينتيوس عند أقدامها كدليل عىل النرص 
ترينا الروجي والنفسي لها عىل القيرص. وهبت كا

نفسها زوجة متصوفة للمسيح وقد أصبحت  
ي  
الت فز ز السيدة األول والنموذج المقدس للمعت 

ي مدينة تورنهاوت.        
 واحتهن فز

 
 

  حديقة الواحة 

 حديقة التوابل )قبل المدخل( والحديقة الداخلية  
الت تحتوي عىل حدائق للتوابل  ز ز فإن واحة المعت  ي معظم أديرة الراهبات والقسيسير

كما هو الحال فز
ي دير سانكت 

ي أوروبا هي الحديقة الموجودة فز
ي هذا المجال فز

وأيضا للزهور. أقدم حديقة معروفة فز
 .
ً
(. تستعمل التوابل للطهي والطعام وكدواء ومراهم أيضا ي ي الجنوب الغرنر

 غالن )فز
ي الحديقة له مغزى: فاألزهار البيضاء تشتر إل النقاء بينما تشتر األزهار ذات الرائحة   نمو 

األزهار فز
ور. تعلو أغصان األشجار المثمرة إل السماء وهي ترمز إل الوجود اللهي بينما ترمز   القوية إل طرد الشر

ي كانت تلهم حياة ا
الت. شجر البكسوس دائم  النافورة إل الماء كمصدر للحياة والمعتقدات الت  ز لمعت 

ة هو رمز الصمود.   الخرصز
 
 



ي الحديقة الداخلية النتباه إل: 
 تشد الناحية التاريخية فز

ابيث أوين المتوفاة علم  .1 ز لة إلتر ز
ي    ح )المعت  ي الحائط وهو أقدم حجر 1480حجر رصز

( عىل اليسار فز
ي مدينة تورنهاوت. 

 معروف فز
ي ساحة المدينة(  .2

 عامودان )أصلهما من سور كنيسة القديس بيت  فز
مانس )سابقا مدخل الحصان والعربة(  .3 ل القس متر ز ي الواجهة الخلفية لمتز

 القوس الموجود فز
: من الشيطان والساحرات   .4 ي )يرمز إل الحماية من الشر

الصليب األبيض عىل قمة البناء الخلفز
ق والرعد(   والظواهر الطبيعية كالتر

 
  سورةحديقة التوابل واألزهار م

ً
وهذا يدل من الناحية الدينية عىل التصوف كون هذه الحديقة مكانا

الت إل ز اب إل "العرس السماوي".  للتأمل والطموح إل األعىل حيث تصل المعت   مرادهن بالقت 
 


