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 مقدمة الترجمة

ش وكػغ بهضع  يبحر مً الاعجُاح إلجمام جغظمت ؤخض ؤهم اإلاغاظؼ الػلمُت في جا ٍع

بضو مضهكا يُل بهي هظا الػمل زالزت ؤعباع الهغن  ،ؤلاهخاط الكٌغي لجؿغاقُت مهغ ٍو

بضو ؤن  ،نكدت( 711في لؿخه ألانلُت )هدى  صون ههله بلى الػغبُت عؾم نؿغ حجمه ٍو

طلَ ٌػىص بلى غضة ؤؾباب ؤولها نػىبت لؿت الٌخاب وظكاف ألاؾلىب وؾلبت الُابؼ 

 الػلمي الهاعم غلى خؿاب ظمالُاث اللؿت واوؿُاب الػغى.  

حن غلى جغظمت ومً ا لهػىباث التي خالذ صون بنضام هكغ مً الجؿغاقُحن اإلاهٍغ

الٌخاب الاػصخام الٌبحر في ؤؾماء ألاغالم الظي ًًمه الٌخاب مما ٌؿخلؼم مً اإلاترظم 

ؤلاإلاام اإلاىؾىعي بإؾماء ألامايً في مهغ غبر الػهىع )مهغ الهضًمت، الػهىع 

غبي، والكترة الحضًشت(. ولِـ مً اإلابالؿت البُلمُت والغوماهُت والبحزهُُت، الػهغ الػ

خحر" مهغي ًًم زبخا  ً هىاة "ظاٍػ الهُى بن ؤؾماء ألاغالم في هظا الٌخاب جهلح لخٍٍى

خي.   بإؾماء ألامايً قيها وجُىعها الخاٍع

لت  زمت ؾبب زالض ًبضو ؤهه خاُ صون ههل الٌخاب بلى الػغبُت زالُ الكخـغة الٍُى

ػاهت غضص مهم مً ظُل الغواص الظًً يخبىا مالكاث باللؿت اإلاايُت مىظ وكغه، وهى اؾخ

الػغبُت بإهم ما يخبه ظىن بُى في هظا الٌخاب )غلى ؾبُل اإلاشاُ ال الحهغ: غبض 

الكخاح وهُبت، ظماُ خمضان، مدمض نكي الضًً ؤبى الػؼ..بلخ( وهى ما ؤغُى اهُباغا 

قُه بالكػل في مالكاث غغبُت. بإهه ال خاظت بلى جغظمخه ما صام  نض جم ههل ؤهم ما ظاء 

وؾٌُدكل الهاعت ؤن طلَ بػُض غً الهىاب، قما جم الاؾدكهاص به مً هظا الٌخاب 

 في اإلاالكاث الػغبُت  لم ًؼص غلى هؼع ٌؿحر مً زغوجه اإلاػلىماجُت الٌبحرة.

غلى الجاهب آلازغ نض ًهُى ناثل، ما الظي ًًُكه هظا الٌخاب في وسخخه 

غاما غلى نضوعه ونض جهضم البدض الػلمـي في مُاصًً ظؿغاقُت  75الػغبُت بػض مغوع 

قتى جهضما يبُـغا وبهكت زانت بػض ما نضمخه هخاثج جغظماث البـغصي في ؤهداء مسخلكت 

مً مهغ، وفي الكُىم غلى وظه الخهىم. وهظا ههض وظُه، والغص غلُه ًٌمً قُما 

 ًلي.
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جؿغافي في مهغ في الىهل ًمشل هظا الٌخاب قهاصة ووزُهت غلى ظهىص الكٌغ ال

ً ايُلؼ بها ظؿغافي اؾخػماعي مؼط في اهخمامه بحن زضمخه  ألاُو مً الهغن الػكٍغ

ِلهم بجؿغاقُت مهغ، طلَ الكؿل 
ُ
للمكغوع ؤلامبراَىعي للمملٌت اإلاخدضة وقؿكه اإلا

ىُحن. وهىا البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن  الظي مً ؤؾٍل نلما هجضه غىض الجؿغاقُحن الَى

ام بجهض يبحر في جغظمت ؤهم اإلاهاصع الالجُيُت وألاإلااهُت والكغوؿُت، قًال غً اإلاالل ن

ُاهُت طاث الهلت باإلاىيىع  ت في ؤلامبراَىعٍت البًر بصعاظه ؤهم ألاغماُ باللؿت ؤلاهجلحًز

 مدل البدض. ومً زم قهى ؤنغب بلى ججمُؼ وجدلُل لـ "جغار ظؿغافي" بالـ ألاهمُت. 

ؤهمُت الٌخاب قُما ًًمه مً زغاثِ حػض ألاولى مً  غالوة غلى ما ؾبو، جدبضي

ً( بل ما جؼاُ لها وظاهتها بلى  هىغها، لِـ قهِ في طلَ الؼمً )ؤعبػُيُاث الهغن الػكٍغ

الُىم. ؤزظا في الاغخباع ؤن الترظُداث التي نضمها ظىن بُى إلاُابهت ؤؾماء ألامايً في 

ت الحضًشت لم جخػغى للىهض ممً الػهىع الهضًمت مؼ ما ًهابلها غلى الخغاثِ اإلاهٍغ

ظاء بػضه وبلى الُىم. وهىا جىاقغث للمالل قغنت يبحرة بدٌم ؾحرجه الػلمُت وزبراجه 

غاظؼ غنها بػض نلُل. 
ُ
 اإلاُضاهُت التي ؾٌُكل اإلا

الع غلى هظا  الٌخاب والاؾخكاصة وفي هظا الهضص هىص ؤن هضغى الهاعت بلى الَا

ش الؼمني صون مدايمخه  مىه في ؾُانه ، قػلى ؾبُل اإلاشاُ طهب ظىن هظه الترظمتبخاٍع

ت في غهغي البُاإلات والغومان  بُى بلى ؤن اإلاغقإ الظي اؾخسضم يمُىاء للمالخت البدٍغ

وطهب زلكه  ،هبلي )قماُ الؿغصنت("مُىؽ هىعمـ" ًهؼ في مىُهت ظبل ؤبى قػغ ال

حن وألاظاهب، بِىما ؤزبدذ اغكغ  ت  لٌكىفاث الباخشحن اإلاهٍغ في الؿىىاث ألازحرة ألازٍغ

ؽ لِؿذ ؾىي "الههحر الهضًم". مشل هظه الحاالث الىاصعة ال جسالل ى ؤن مُىؽ هىعم

وال حػايـ َبُػت البدض الػلمي بل هي ظؼء مً قٌغة "الخُىع" في قهم ظؿغاقُت 

 مهغ. 

وؾني غً البُان ؤن ظىن بُى يخب هظا اإلاالل زم واقخه اإلاىُت نبل ؤن ًخمه 

. وختى خُىما ُغهض بمهمت بجمامه بلى زلُكخه "ظىعط ولل مغي" بالكٍل الظي ًغيُه

 قةهه لم ًًل بلُه ؾىي بػٌ اإلاالخظاث. 
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بضو  ونض زلذ اليسخت ألانلُت مً ناثمت قهاعؽ يما زلذ مً ناثمت مغاظؼ. ٍو

ً قغغُت. ونض ؾمدىا ألهكؿىا في الترظمت  ل مهؿم بلى غىاٍو غ ٍَى الٌخاب ويإهه جهٍغ

ث الُكُكت غلى هُةت الٌخاب الكٍلُت. وباإلياقت بلى بغاصة عؾم بةصزاُ بػٌ الخػضًال 

ت  الخغاثِ وجغظمتها بلى الػغبُت، ؾُجض الهاعت زبخا باألغالم باللؿخحن الػغبُت وؤلاهجلحًز

 في نهاًت الٌخاب. 

وفي ًلمت الخخام البض مً الخإيُض غلى ؤن جغظمت هظا الٌخاب اؾخؿغنذ ونخا 

ًان مخىنػا، لضعظت ؾغبذ في الىكـ ؤيثر مً مغة الكَ في بمٍاهُت  وظهضا ؤيبر مما 

ًان البض مً الخدهو منها في زغاثِ مهغ مسخلكت  بجمامه، قٍل اؾم ؤو مػلىمت ظاهبُت 

. اإلاهاًِـ، زانت جلَ التي نضعث في مُل ً واغخمض غليها ظىن بُى  ؼ الهغن الػكٍغ

لم ًًٌ لهظا الػمل ؤن ًخم ولجاءث  الٌبحر الظي بظله ُمغاِظؼ الٌخابولىال الجهض 

قُه يشحر مً ؤوظه الههىع والالخباؽ، وؤجهضم بلُه شخهُا بسالو الكٌغ والخهضًغ  

 لىىع. بلى ا قلىال زغوجه اإلاىؾىغُت في ظؿغاقُت مهغ إلاا زغط هظا الٌخاب

ُُب لي ؤًًا ؤن ؤقٌغ الباخشت اإلاؿاغضة ؤماوي قاًؼ التي ؾاغضجني في يبِ  ٍو

غه، وللؿُض زحري ظماُ  الظي نام بغؾم الخغاثِ. الٌخاب وججهحزه وجدٍغ

وجإمل "بِذ الجؿغاقُا" وهي جهضم هظه الترظمت بلى اإلاٌخبت الػغبُت ؤن جٍىن نض 

 ي هخدملها ظمُػا ججاه "ظؿغاقُت مهغ". بضؤث في اإلاؿاهمت في اإلاؿاولُت الٌبحرة الت

 غاَل مػخمض                                                               

  7187 ًىلُه - الهاهغة 
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راِجع
ُ
 مقدمة املـ

في بهجلترا وؾِ ؤلانلُم الظي  Derbyمضًىت صعبي   في 8877ؾىت ولض ظىن بُى 

ُاهُا مهض الشىعة الهىاغُت الحضًشت بما قُه مً قدم وخضًض، وهظه  ظػل مً بٍغ

، زانت وؤهه نض والهىضؾت الجُىلىظُا يالحهُهت نض جٍىن وعاء اهخمامه اإلابٌغ بػلم

الخهمُم الهىضس ي بضؤ خُاجه الػملُت مخضعبا في قغيت لهىاغت اإلاؿابَ، وقيها غمل في 

ٌت خضًض لُكغبُى اإلاػلهت وميكأث مػضهُت غمالنت ؤزغي، ومً زالُ الكغيت ؿل

غلى مىدت للضعاؾت في اإلاضعؾت اإلالٌُت للمىاظم في لىضن، وجسغط قيها  8898خهل ؾىت 

 بػض هُله الضبلىمت ألاولى ومُضالُت ؤقًل الُلبت يكاءة في مجاُ الخػضًً .  8894ؾىت 

ًاصًمُت اإلالٌُت ُى ظىن بؾخٌمل ا 8896 – 8895في قترة  صعاؾاجه في ألا

ؿغا، ومً ألازحرة هاُ صعظت  ىعر في ؾَى للخػضًً في قغاًبرط في ؤإلااهُا وفي ظامػت ٍػ

ًان 8897ٌ  الضيخىعاه ؾىت ُاهُت وفي ، وفي الػُالث  غة مان البًر ػمل في اإلاىاظم في ظٍؼ

 . ؤإلااهُا وبؾباهُا

ت بهضف وفي هظا الىنذ ؤؾـ اإلادخلىن ؤلاهجلحز اإلاؿاخت   الجُىلىظُت اإلاهٍغ

ًان  اؾخٌكاف صحاعي مهغ الجىىبُت جمهُضا إلاداعبت ؤجباع اإلاهضي في الؿىصان، و

يـ مً اإلاكهىص لهم بالػلم والٌكاءة، وهي ُؾىت ؾىتها ؤلاصاعة  ماؾؿها هجري الًُ

ُاهُت، واؾخُاع الًيـ  ُاهُا والهىض البًر ت في مهغ ؤن جإحي باأليكاء مً بٍغ الاؾخػماٍع

ىن ؾىحن نلُلت ؤن ًجىض للهُةت الجضًضة ألاؾماء التي ٌػغقها ظُضا ًل مً صعؽ في ؾً

 ظُىلىظُت مهغ  وظؿغاقُتها، ومً هاالء ظىن بُى .

ًاهذ مؿاخاث واؾػت مً صحاعي مهغ مجهىلت لإلهجلحز،   وفي طلَ الىنذ 

ًاهذ ؤلابل ال جؼاُ وؾُلت الىه ؼ في غهغ  ل، قبضؤث اإلاؿاخت الجُىلىظُت باؾخُالع ؾَغ

ت، وهي مهمت بضؤث في  ىلت بلى ظىن بُى مسح واختي الخاعظت والبدٍغ ًاهذ اإلاهمت اإلاًى و

واهتهذ بهضوع يخابه "واخت الخاعظت: َبىؾغاقُتها وظُىلىظُتها" ؾىت  8897ؤيخىبغ 

ت: َبىؾغاقُتها  ، زم الػمل اإلاكترى )مؼ هُى ظىن لِىلً بُضهل( "واخت8911 البدٍغ

نض خىي هظا الٌخاب ؤُو بقاعاث غلمُت غً خضًض ظبل و  8913وظُىلىظُتها " ؾىت 
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ًاهذ ؤغماُ اإلاؿاخت هظه حػخمض غلى بوكاء قبٍاث مشلشاث ونُاؽ اإلاؿاقاث  ؾغابي. و

غ هظه  بعجلت نُاؽ ًجغها غلى ألاعى ألاصالء في الصحغاء، زم خاُو ظىن بُى جٍُى

غ هخاثجه في غام ألاؾالُب البضاثُت في مسحه ما خُى واخت يغيغ، طلَ اإلاسح الظي وك

 في مظيغجه "مسح اؾخُالعي لجبل الهاعة وواخت يغيغ". 8917

لضي ظىن بُى خضا بحن ما ؾبو مً مسح اؾخُالعي  8915وجمشل ؾىت  

وجسٍغِ مػمم، وما جال مً بوكاء لخغاثِ الصحاعي غلى ؤؾاؽ صنُو وجكهُلي، 

ًامل مً قغم اإلاؿاخت، قهى الظي ؤ و  هجؼ قبٍاث ايُلؼ ظىن بُى قُه بضوع قٍغ

اإلاشلشاث وسجل اإلاالخظاث الكلٌُت ونام بالحؿاباث الجُىصٌؿُت، واؾخسضم اللىخت 

ًاهذ لىخاجه اإلاُضاهُت هظه مً ظماُ  ت في الخسٍغِ الُبىؾغافي والجُىلىجي، و اإلاؿخٍى

غ الكىجىؾغافي صون الحاظت  ؤلازغاط لضعظت ؤن مهلحت اإلاؿاخت َبػتها مباقغة بالخهٍى

 بلى بغاصة عؾمها .

، قػلى  8918 – 8915وجمشل قترة   ؤيثر الكتراث زهبا قُما ؤهخجه ظىن بُى

ؤلل يُلىمتر مغبؼ في ظىىب قغقي  56مضي زالزت مىاؾم اؾخُاع جسٍغِ مؿاخت هدى 

ًان الىنذ ونذ ؾػاع الظهب، اهضقؼ قُه اإلاؿامغون والُامػىن ألاوعبُىن  مهغ، و

غاء الكغنُت، نبل ؤن ًدبحن للحهُى غلى جغازُو الاؾخٌكاف والخػضًً في الصح

ًاهىا ٌؿػىن وعاء الؿغاب.   الخها ؤنهم 

ًاهذ مهمت ظىن بُى ألانلُت بوكاء الخغاثِ التي ؾخدضص غلى ؤؾاؾها 

م في يخابه "ظؿغاقُت ظىىب قغقي مهغ  مؿاخاث مىاَو الامخُاػ، ولٌىه نض 

الؿىصان  ( ما هى ؤيثر مً طلَ، قاإلاػغوف ؤن بغاصة اخخال8987ُوظُىلىظُتها " )

ت الؿىصاهُت، قهظه الاجكانُت لم  8899وببغام اجكانُت  ىه نهت الحضوص اإلاهٍغ
ُ
لم ج

جخًمً ًلمت "خضوص" مً ألانل، وانخط ى ألامغ نضوع نغاعاث ؤزغي مً الىػٍغ 

ًان منها الهغاع بكإن ما وؿمُه الُىم مشلض خالًب،  اإلاسخو )وػٍغ الضازلُت اإلاهغي(، و

ًاهذ مهمت ظىن بُى ؤلاياقُت عؾم ص 8917وهى نغاع نضع ؾىت  ون مػغقت بالىانؼ، و

 زِ الحضوص بىاء غلى هظا الهغاع، وهي مهمت قهضث بػٌ الُغاثل.
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قػلى ؾبُل اإلاشاُ وظض بُى ؤن ظبل ؤم الُُىع اإلاكاع بلُه في الهغاع هى في الىانؼ 

ًجػل  ظبالن : ؤم الُُىع الكىناوي وؤم الُُىع الخدخاوي، قازخاع مً جلهاء هكؿه ؤن

الحض ماعا بهمت الكىناوي منهما . ومً اإلاشحر ؤن وػلم ؤهه بػض مغوع ؤيثر مً نغن غلى 

نضوع هظا الٌخاب ماػاُ هى اإلاغظؼ ألاؾاس ي غً مشلض خالًب، وقُه هجض قهال ممخػا 

ت ونىاثم باآلباع الخابػت لٍل غكحرة .  غً الحضوص بحن الػكاثغ اإلادلُت مً البكاٍع

في غلىم اإلاؿاخت ؾيهمهم مً هظا الٌخاب قهل غً َغم  وباليؿبت للمخسههحن

، بما ًغاعي ؤلامٍاهاث اإلاخاخت  ًاهذ ببضاغا زالها مً ِنبل ظىن بُى با  لها جهٍغ اإلاسح، ًو

في مظيغة  8919وظغوف هظه ألامايً، ونض وكغ بُى بػًا مً ابخٍاعاجه في اإلاسح ؾىت 

هت ظضًضة في مسح الؿىاخل"، " بػىىان ؾغغان ما جلهكتها مهلحت اإلاؿاخت ٍَغ

ىالهض.  بهتها في مسحها ؾىاخل ظٍغ  الضهماعيُت َو

بػض غىصجه مً مسح ظىىب قغقي مهغ ؤؾهم في مىاقِ غلمُت مخىىغت، و  

توطلَ خحن  ُاهُىن في مهلحت اإلاؿاخت اإلاهٍغ "ظمػُت الهاهغة  ؤؾـ الػاملىن البًر

ًان ظىن بُى مً  يخابها. و ، الػلمُت" والتي ؤنضعث "مجلت الهاهغة الػلمُت" إلاا ؾهِ و

ت )مغيؼ ؤبى خمو( اهخضب ظىن بُى لضعاؾخه  ت الىسلت البدٍغ الىحزى اإلاكهىع قىم نٍغ

ت ويخب غىه اإلاظيغة ( والتي ماػاُ ٌػخمض غليها  8987" ) اإلاػىىهت "هحزى الىسلت البدٍغ

نَ مهُلح صاعؾى الىُاػى، ألهمُت هظا الىحزى مً خُض جغيُبه اإلاػضوي، لضعظت ؤن 

غ غً الكبيهت به في الػالم في التريُبهسالًذ لىنل الىُاػى  . يما يخب بُى جهاٍع

( وؤوكإ زغاثِ خهُى البتروُ في  8983)  دغ ألاخمغمىاظم الكىؾكاث نغب ؾاخل الب

 (. 8986)  التي وكغث مغاقهت إلاظيغة هُىم غً مىاَو البتروُ في مهغ مهغ 

ًان غمل ظىن بُى في ظ ىىب قغم مهغ ًمشل بالضعظت ألاولى مهضع في البضاًت 

ً الُامػحن في مىاعص مهغ، الظًً يانذ بهم  مػلىماث إلاُالب الػضًض مً اإلاؿامٍغ

هُا قجاءوا ًلخمؿىن الظهب في مهغ، لًٌ غمله الخالي ظاء جلبُت لغؾبت  ظىىب ؤقٍغ

ت زالهت جمشلذ في بوكاء ؾض ؤؾىان لخىظُم الغي الهُكي الالػم لؼعاغت  اؾخػماٍع

ُاهُت، خُض لم ًًٌ ؤلاهجلحز نض جبىىا  الهًُ الظي حػخمض غلُه مهاوؼ اليؿُج البًر

 ونتها قٌغة يغب مهغ بالؿىصان وبًجاص مىاقؿت بحن الهًُ اإلاهغي والؿىصاوي . 
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ت في مىُهت الجىضُ ألاُو و  ًان بوكاء ؾض ؤؾىان ًخُلب صعاؾت للصخىع الىاٍع

(، ألن هظه الصخىع ؾدخسظ ؤؾاؾا  )اإلاكهىعة مدلُا باإلاؿمى الخاَئ: الكالُ ألاُو

وكغ الىخاثج  8917، وفي 8898لبىاء الؿض، قبضؤ ظىن بُى مسح صخىع الجىضُ ؾىت 

ُت الخكهُلُت التي  نها الخٍغ في مظيغجه "ونل الجىضُ ألاُو ؤو ظىضُ ؤؾىان" ويم 

ُى سجلذ ألُو مغة مضي الخػهُض الجُىلىجي والُبىؾغافي لهظه اإلاىُهت . وباغخباع ب

لذ بلُ –بياقت بلى ًىهه ظُىلىظُا  –مهىضؾا  ه ؤًًا مهمت جضغُم ؤؾاؽ قهض ؤًو

ىه. مػبض قُلي  )نهغ ؤوـ الىظىص( ًي ًهمض ؤمام اإلااء اإلاؼمؼ جسٍؼ

ًاث الخػضًً في ظىىبي الصحغاء  ًامخُاػاث لكغ وبػض جسهُو مؿاخاث مىدذ 

ت بلى صعاؾت اإلاىُهت الخػضًيُت في  الكغنُت جدُى جغيحز  اإلاؿاخت الجُىلىظُت اإلاهٍغ

بىؾغاقُا، هي مً ؤغهضو  ،ؾغبي وؾِ ؾِىاء و جًم مىاظم  ظهاث ؾِىاء ظُىلىظُا َو

لذ هظه اإلاهمت الهػبت بلى ظىن مىجىحز ؤم بجمت نغب ؤبى ػهُمت،  قٌخب غنها بُى قإًو

 .8986وكغث ؾىت و ؾِىاء" وؾِ "ظؿغاقُت وظُىلىظُت ؾغبي مظيغة غىىانها 

مػاعى في ًل مً ؾِىاء والصحغاء ويما هى مػلىم قهضث الحغب الػاإلاُت ألاولى 

غ الىاخاث  -بخٍلُل مً الػشماهُحن  -اؾخُاع الؿىىؾُىن وفي ألازحرة  ،الؿغبُت جدٍغ

ت وظؼء مً الؿاخل الكمالي الؿغبي، وهىا ظاءث ؤهم ؤصواع ظىن بُى لخلبُت  اإلاهٍغ

ػىضما قىجئ ؤلاهجلحز بؿغغت اظخُاح ؤهضاف اإلاكغوع الاؾخػماعي في مهغ، ق

الؿىىؾُحن الىاخاث قٍلىا غلى الكىع "صوعٍت الؿُاعاث الخكُكت"، وبها وصع 

ًان اإلاُلىب  الاؾخٌكاف الصحغاوي غهغ الغوماوؿُت وؤلابل وصزل غهغ الؿُاعاث، و

ؼ وصنُو للصحغاء الؿغبُت خخـى  زِ غغى الكغاقغة ظىىبا، وألظل  جىقحر اؾخُالع ؾَغ

تراث آالف الٌُلىم وألاؾترالُحن والىُىػٍلىضًحن ُؼ غضص مً الًباٍ ؤلاهجلحز طلَ ن

ًان ؤبغػهم ًلىص ولُمـ .  بؿُاعاث قىعص، و  الظي صحبه ظىن بُى

وفي هظه الحمالث َىع بُى بىنلت قمؿُت وغضاص نُاؽ ؾغغت الؿُاعة 

اث غً ونض اؾخُاع ولُمـ ظمؼ مهضاع هاثل مً البُاه .للمؿاغضة في بوكاء الخغاثِ

غه  بمٍاهاث الحغيت بالؿُاعة غلى صعوب الصحغاء الؿغبُت، ؤوصع ًل طلَ فى جهٍغ

ت لكمالي صحغاء مهغ الؿغبُت"، فى غ  878 "الجؿغاقُا الػؿٌٍغ نكدت، وبهى الخهٍغ
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ُاهُت ؾىت ا زمؿحن ؾىت ختى ؤقغظذ غىه صاع الىزاثو البًر كخمل8963 ؾٍغ  . َو

غ ُ  ظىن  ؤوكإهازغاثِ  وزالر هو مػلىماحي غلى الخهٍغ  الصحغاء قمالي حؿُي بى

غ ؾابو ؤغضه ظىن بُى بػىىان، الؿغبُت  ونض يخب ولُمـ الىو واغخمض قُه غلى جهٍغ

ت "هبظاث ُ  ظىن  نام 8987 ؾىت وفى . مهغ" ؾغبي غً غؿٌٍغ  وبصواعص صًكؼ مىع  و بى

ُ  الظي الخل قيها ايدككا الخكُكت، مً الؿُاعاث بغخلت مؿخسضمحن صوعٍت  جل ؾماه بى

اع  ووانل ،بالم" الحالى "ؤبى اؾمه خؿحن الضًً يماُ وؤغُاه Pottery Hill الكس 

 ُ  الٌبحر". باؾم "الجلل  بػض قُما ؾمُذ التى الهًبت خاقت ختى الؿحر ومىع  بى

 ًاهىا ألنهم الؿغبُت الصحغاء ؤهل مً بإي الخكُكت الؿُاعاث صوعٍت حؿخػً ولم

غ ًاجبى ًًٌ لم ولظلَ للؿىىؾُحن، مىالحن  يخبىا التي ألامايً بإؾماء غلم غلى الخهاٍع

، ؾمىها وؤخُاها ! غليها  ؤؾماءهم ؤَلهىا زم قمً غنها،
ً
 مؿُذ مشال الخل قهالىا ونكا

 ممغ : ؤؾمائهم مً غلُه ؤَلو ومما،  Conical Hill سغوَىاإلا والخل  Flat Hill الهمت

ُ  ظىن  اؾم غلى  Ball & Moore وممغ بُى ومىع  ،Williams Pass ولُمـ  وعقُهه بى

ونمت  ،Owston's Dunes  ؤوؾتن ويشبان ،Davidson Pass صاقُضؾً  وممغ ، مىع 

ضط وقجىة،  Wilson Peak ولؿً  بًكً ، ويشِبPartridge Gap الٌشبان بحن بغجٍغ

Evan Dune ،ؾلٍىا ؤهاؽ بترار اؾخسكاف مً قيها إلاا الدؿمُاث هظه اهخهضث ونض 

ت اإلاؿاخت مهلحت خظقذ ولظلَ، نغون غضة الضعوب هظه  هظه بػض قُما اإلاهٍغ

ت بلى الُىم، ومً طلَ بػًها بهى وبن ألاؾماء، ُ  في الخغاثِ اإلاهٍغ  وممغ ومىع  ممغ بى

 بحن الحضوص اجكانُت هى بػض قُما صولُت اجكانُت فى وعص ألازحر الاؾم بن بل ولُمـ،

 .   ؤلاًُالُت وبغنت مهغ

ًان ظىن بُى ًسو  ُاهُت بسغاثُه التي بهُذ  وبِىما  ت البًر الؿلُت الػؿٌٍغ

هضم بليها زغاثِ ؤنل ظىصة،  ًان ٌؿخسل باإلاؿاخت الجُىلىظُت الخــي ٌػمل بها ٍو ت  ؾٍغ

ت بانتراخه اؾخٌماُ مجمىغت  ولٌىه عؾم طلَ نضم مؿاهمت للٍاعجىظغاقُا اإلاهٍغ

ًاهذ زغاثُه للصحغاء الؿغبُت 511,111: 8زغاثِ "مهغ" بمهُاؽ  هي هىاة ، و

 اإلاكغوع. 
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ُاوي  زم ويؼ  ظىن بُى في اإلاٍان اإلاىاؾب جماما: بصاعة اإلاؿاخت الاؾخػماع البًر

ت بمجغص بوكائها ؾىت  وقيها زهو ًل ونخه الؾخٌماُ مكغوع  ،8989الصحغاٍو

، ولًٌ في ؾًىن طلَ اهخضبه 8973خخـى ؤجمه ؾىت  511,111: 8 زغاثُه مهُاؽ

ُاوي إلاسح ألاعاض ي بؿغى بوكاء مُاعاث خغبُت في الػغام وألاعصن  لكخذ الاؾخػماع البًر

ُاوي ، يما غمل في ا و ظىي بحن الهاهغة وبؿضاص لِؿخسضمه ؾالح الجى البًر لبدض ٍَغ

ُاوي .  غً الكدم والبتروُ في خًغمىث والهىماُ البًر

بضا ظىن بُى ويإهه ًهضم زضماجه آلان  8977اؾخهالُ مهغ الكٌلي ؾىت وب 

ًاهذ البضاًت  ـني مهغي، و كغة إلاكغوع َو
ُ
غٍىقه غلى هخاثج عخلت ؤخمض خؿىحن بلى الٌ

ًاهذ  ىاث وبزغاظه ظضاُو باإلخضازُاث مصححت، زم  عخالجه مؼ يماُ الضًً والػٍى

الظي  ًامل الؿلُان خؿحن هى ابً خؿحن الضًً (،  ويما8976ُ – 8973خؿحن )

ًاهذ ًان خايما نىعٍا إلاهغ جدذ الاخخالُ ؤلاهجلحزي،  واؾػت اهخماماث لالبً و

ُ  بهه ًهىلىن  اإلابالؿحن ؤن لضعظت مهغ، بجؿغاقُت  للمؿامغاث خبا مهغ غغف غً جىاػ

ُ . الصحغاء فى ، وبغاملي مً نبل  قُه عولكـ قكل ما جدهُو خؿحن الضًً يماُ وخاو

ًان بؾماغُل خايم مهغ  بلى واخت ونىال بدغ الغماُ الػظُم ازترام ؤي الٌكغة التي 

 ُ  ؾُاعاث اؾخسضمذ ًُمؼ في يمها بلى هُام خٌمه. وفي عخالث يماُ الضًً وظىن بى

 يماُ يغع  ألاولى الغخلت وفى. الؿغبُت الصحغاء لظغوف زهُها مهممت ؾُتروًٍ

 قايدكل قماال اججه ؾغبا الاؾخمغاع مً وبضال، بغاملي وقكل عولكـ قكل الضًً

 بػشت ؤنامخه الظي الغظم بلى ونل يما، ؤبُه اؾم غلى الحؿحن ؤبى نىع  ؾماها عبىاث

 خىث الخـى الؼظاظاث وايدكل، عظىكلض )في ظىىب ؾغب الىاخاث الضازلت( فى عولكـ

ىاث َغقاوي  بةـغ بحن ما اؾخٌكل الشاهُت الغخلت وفى. الغخلت وزاثو  وقيها، والػٍى

 لحاقت زغاثِ ُعؾمذ الشالشت وفى. هاؾم ؤبُ غلى ًامل ظبل ؾماه الظي الجبل ايدكل

 بل ناُ يبُـغ ظغف الهًبت خاقت بن له نالىا وإلاا، البػشت ؾبُل اغتريذ الخـى الهًبت

 . الحاقت قىم  الهًبت غلى الاؾم ؤَلو زم، يبحر ظلل هى

الؿغبُت ؤنبذ في ومؼ الخبـغاث التي ظمػها ظىن بُى في عخالجه في الصحغاء  

في مجلت الجمػُت  8977ويؼ ًاهله لٌخابت ؾلؿلت مً زالزت مهاالث، وكغث ؾىت 
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 ظىعهاُ( وخملذ اإلاهاالث غىىان "مكٌالث الجؿغاقُت اإلالٌُت في لىضن )ظُىظغاقٍاُ

اللُبُت" واخخىث غلى يشُـغ مً ألاؾةلت وؤلاظاباث اإلامخػت هاُ قيها الجاهب  الصحغاء

ًان الىظغي خظه، بػض  ا.وكاٍ ؤيثر ؤن  ومما ؤزاعه مً  ظىن بُى غملُا واؾخػماٍع

ُبُت )الؿغبُت بمهُلحاجىا ههاف مً ؤًً ًإحي اإلااء الجىفي بلى واخاث الصحغاء الل

آزغ غً "مىسكٌ الهُاعة في الصحغاء  مهاال وكغ في اإلاجلت هكؿها  8933. وفي الُىم(

 قُه خكغ  انخـغح، وبهخاط الُانت"اللُبُت وبمٍاهُت اؾخسضامه في ؤؾغاى الغي والهغف 

.  زالزت ؤهكام لجّغ مُاه البدغ بلى اإلاىسكٌ لخىلُض الٌهغباء مً قغم الؿهٍى

وبهظه الخبراث اإلاترايمت غمل ظىن بُى هاصحا للػضًض مً مؿخٌككي الصحغاء 

ؾـ "هاصي ػعػوعة" في 
ُ
الؿغبُت الظًً ؤلهبذ زُالهم واخت ػعػوعة اإلاكهىصة، وغىضما ؤ

 اهخسب ظىن بُى عثِؿا له.  8931ا ؾىت واصي خلك

ت لم ًًٌ ممٌىا الاؾخؿىاء   وإلاا ظغي جمهحر ؤلاصاعة في مهلحت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

ُاهُحنغً زبـغاث   8937، وهٌظا ُغحن ظىن بُى ؾىت مىظكيها الؿابهحن مً البًر

 ، قٍاهذ8948ًىلُى  88مؿدكاعا قىُا في اإلاهلحت وبهي في هظه الىظُكت ختى وقاجه فى 

الل قيها، قيكغ في  باليؿبت له قخـغة جكغؽ للػمل اإلاٌخبي قُكو ًضعؽ ظؿغاقُت مهغ ٍو

ُت مىؾىغت ونل  8937مجلت اإلاجمؼ الػلمي اإلاهغي ؾىت  صعاؾت غً مضي صنت زٍغ

غً جؼوٍض مغس ى  8935مهغ في الجؼء الخام بدىُت الىُل غىض نىا، ووكغ صعاؾت ؾىت 

لي الكاش ي الظي ًمًٌ ؤن ًإحي مً بغنت، ووكغ مُغوح باإلااء جدؿبا مً الخُغ ؤلاًُا

واخضا مً ؤهم يخبه وغىىهه "مؿاهماث في ظؿغاقُت مهغ " وهى الٌخاب  8939ؾىت 

حن ظؼءا يبُـغا مىه في يخبهم الهاصعة باللؿت  الظي ههل بػٌ الجؿغاقُحن اإلاهٍغ

ش مهغ الجُىلىجي مؿخكُضا مً ؤغماُ ول ُم الػغبُت، وفي الٌخاب اؾخػغى بُى جاٍع

ؼع هُىم، ويخب غً مهاَب الىُل مؿخكُضا مً الػمل اإلاُضاوي لٌىض ؾاهضقىعص  قٍغ

ل، يما يخب غً البدحرة الهضًمت في ؤغالي الىُل في الؿىصان، وغً الجؿغاقُا  وولُم آًع

غؽ .  الُبُػُت للكُىم نضًما ومؿإلت بدحرة مٍى

ًان وزخم ظىن بُى مؿحرجه الػلمُت بالٌخاب الظي هى بحن ًضي   الهاعت آلان، و

، وصقً في نض ؤنهاه يمؿىصة وطهب في الُىم الخالي بلى بىعؾػُض خُض غاظله اإلاىث
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ُاهُت في الهاهغة اإلاهابغ  ت البًر ، بلى الجىىب نلُال مً مدُت اإلالَ الهالح، الػؿٌٍغ

ؿخُُؼ ػاثغ نبره  I will even make a way in theؤن ًهغؤ ما ههكىه غلُه :  الُىم َو

wilderness  ت  الػضًض مً ػمالثه ؾحرجه. ونض يخب في اإلاؿاخت الجُىلىظُت اإلاهٍغ

في  ؤوجىاي هىـغي لُخل ماصة هظه اإلاهضمت، وبسانت مً مهاُ ، ومنها ؤزظهاوالؿىصاهُت

في عؾاثل  هُىبىلض في مجلت "الؿىصانصوظالؽ مهاُ "، و اإلاجمؼ الػلمي اإلاهغي "مجلت 

"ظُىظغاقٍاُ  وكغث ؾحرجه فييما جلت هكؿها، ظحرالض ؤهضعو في اإلامهاُ و  ،ومضوهاث"

 في زهاله الصخهُتونُل ، اإلالٌُت في لىضنمجلت الجمػُت الجؿغاقُت ظىعهاُ" وهي 

ًان هه لم ًًٌ ٌػغف الٍلل، ب ًبضؤ الػمل مً قغوم الكمـ بلى ؾغوبها زم ٌػىص بلى بط 

ًانمسُمه قال ًىام بال بػض بجمام الحؿاباث وال ن قضة الُىم، وب خإيض مً ؤهه ال زُإ 

ن بغانخه بالهمم ظػلخه ، وببجهاهه غمله ظػلخه نلُل الهبر غلى ًل ػمالثه ومؿاغضًه

ةا ومؼ طلَ لم ٌػضم وبًكًل الػمل مىكغصا مؼ جدهُو هخاثج ممخاػة،  ًان هانضا ظٍغ هه 

 .نضانت الجمُؼ

ت ًان ظىن بُى غًىا في غضة ظمػُاث، منها اإلاجمؼ و  الجمػُت الجؿغاقُت اإلاهٍغ

     صيخىعاه الػلىموالضعظاث الػلمُت، منها  الجىاثؼ مً  الػضًضهاُ ، و الػلمـي اإلاهغي 

D. Sc.  ظمػُت وػمالت فى لىضن مً ظامػت لىضن، وػمالت الجمػُت الجؿغاقُت اإلالٌُت

 قاثو بههاط مػبض قُلي، والىؾاماإلاجُضي لضوعه في الىِكان ، و لىضن الجُىلىظُت

ُاه لإلمبراَىعٍت الامخُاػ  الؿغبُت مهغ  صحغاءُت غً صوعه في زضمت الاؾخػماع في البًر

، ونالصة الىُل، واإلاُضالُت الظهبُت للجمػُت الجؿغاقُت اإلالٌُت فى وخًغمىث والهىماُ

غ وؾاثل اإلاسح في الصحغاءلىضن غً صوعه  غلى " ؤهم بالص الػالم"في واخضة مً  في جٍُى

  .تما ُوِنكذ مهغ في زُاب مىده اإلاُضالُهدى 

 أسامة حميد                                                                               

                                                   8341  - القاهرة 
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 ثصدير

وفي مضًىت بىعؾػُض، عخل قجإة ، 8948غام ًىلُى مً  الحاصي غكغفي 

ًا يخىع ضال ، جاع ت قبه ظىن بُى ًان مً  مٌخملت.هظا الػمل في قٍل مسَُى وما 

ت بال ؤن ًلكني باإلاغانب الػام إلا الؿُض خؿً بَ قااص مهمت هلحت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

ت  الػمل مضًغا إلصاعة اإلاؿاخت زلُكت بُى في باغخباعي للُباغت، ججهحز اإلاسَُى

ت  ًٌ زمت مبرع ولم ً. "بصاعة اإلاؿاخت الُبىؾغاقُت"(آلان  ذؤنبدالتي )الصحغاٍو

 .لغقٌ جلَ اإلاهمت

ختى زالزت ؤقهغ نبل وقاجه، قهض  هاهكؿ ؤلاصاعةيىذ ؤغمل مؼ بُى في ألوي و 

غلى صعاًت يىذ ؾُما ؤهىـي يخابه، بجمام ًىمي خُى بكٍل قبه الخداوع مػه ؤوؿذ ب

ً الظًً جىاولهم، أعاثه في ًاملت ب اب واإلاكٌٍغ خ 
ُ
ًاهالٌ ىا ًخهضون واإلاىيىغاث التي 

غلى  نبُل َباغت الٌخابوبكًل هظه اإلاىانكاث اإلاؿخمغة، يىا مخكهحن ض قيها. للبد

با، قُما غضا بػٌ جكانُل صنُهت.   ًل ش يء جهٍغ

جب ؤن  ؤلاهخاط الكٌغي  بضاًت ؤهه ال ؤها وال بُى هضعي ؤهىا مً صاعس ي  ؤغترفٍو

لٌىىا . ظاء مً جسهو غلمي مؿاًغهظا اإلاىيىع مىبؼ اهخمامىا بن ؤبط الٌالؾٍُي، 

 ؾمدىا ألهكؿىا بظلَ بػض ؤن ناُ 
ُ
س تلجؿغاقُاالٌالؾٌُُت اص الىهىم ه  ه  ُتوالخاٍع

وتها، ومً زم قهض مهضوا لىا وجغظممدخىي جلَ الىهىم غة في ـًلمتهم ألازُ ، الٍُغ

 .ىاػغب غً عؤًؤن و -بمهغ مػغقت في يىء ما لضًىا مً  -ووظضها في ؤهكؿىا الهضعة 

ًان ظىن بُى غمُو ا مً ؾىت  غاف قيها ؤعبًػا وزالزحن ألعى التيبا لكهملهض 

 ي. ونض ججمؼ بحن ًضًهاإلاٌخبالػمل في ؤو في اإلاُضان ، ؾىاء سغاثِ مهغغمغه ميكؿال ب

ما ًمًٌ ؤن ؤقًل  - مً زالُ عخالجه الػضًضة والٌشحر مً الهغاءاث والحىاعاث - 

ض مً اإلاىانؼ الػضًًٌخمل لضي ؤي باخض مً زغاثِ. ونض ونل بُى بىكؿه غلى 

جدضًضها ختى آلان. وبالغؾم مً ؤهه ال ًؼاُ هىاى الٌشحر ًدؿم ؤمغ التي لم الجؿغاقُت 

تالظي ًجب جىيُده مً زالُ  نض خان ن الىنذ نغع ؤ، بال ؤن بُى الحكاثغ ألازٍغ

 ىا. ًقغ لضالخهُُم ما جى 
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ًان لضي بُى مبرع آزغ لخىاُو  ًاقُ. قهض مىيىع هظا الٌخابو ا في خّهل حػلُما 

ايُاث  عاء بُلمُىؽ في ظاصة آل مىانكت ؾُمٌىه يما ؾجري مً )وهظا ؤمغ يغوعي الٍغ

مً جىاُو ؤغماُ ؾابهُه الهضماء في الضعاؾاث ونض مٌىخه جلَ الهضعة غاقُا(، ؾالٍىػمى 

، زانت جلَ اإلاػلىماث التي نض ًجاهب بػًها ال مبرع لهجهضٌـ  الجؿغاقُت صون 

قىم الىهض لم جًٌ جمشل لضًه قِةا  تهمالكحن وقهغ ن جغار هاالء اإلاؤبط الهىاب؛ 

باإلياقت بلى  - وؾُغابىن وبُلمُىؽ هغوصوثغلى هظا الىدى عؤي بُى في  .واإلاغاظػت

ً ألانل قهغة  ؤغمالهم ومً زم صعؽ ، هفي اإلاجاُ هكؿ مهىتػمالء مجغص  -آلازٍغ

ه مشلما -وعاظػها   .يثر مً طلَوقها للجضاعة والضنت وال ش يء ؤ - ؤغماُ مػانٍغ

مًٌ قهم مىنل  لم جخذ  – باؾخصىاء بُلمُىؽ – مً الهضماءؤخضا  بُى ألنٍو

لت في مهغ ختى ًدىاُو ظؿغاقُتهاله بنامت  ، وهٌظا بضنت وصون الىنىع في ؤزُاء ٍَى

مػخبرة بن في الٌخاب الظي بحن ؤًضًىا آلان ؤخٍاما  –غني هىا ما ؤنُى وؤ –ًمًٌ الهُى 

)يما ؤزبذ بُى طلَ في يخاباجه ألازغي( مهاعهت بؿحره ممً لجؿغافي مهغي غظُم 

  ؾبهىه.

ُ  صغىوي ؤؾىم ًلمت قٌغ إلاً ؾاغضوها،و  ؤها ، يما خظُُذ قهض خظى ظىن بى

ؤؾخاط  W. G. Waddellواصُ البروقِؿىع ولُام ظُالن باإلاؿاغضاث الهُمت مً ؤًًا، 

 ،  ألازُاء الػاعيتوايدكاف  اإلاؿاغضة في الترظمتًالٌالؾٌُُاث في ظامػت قااص ألاُو

ًاهذ  وغالوة غلى طلَ. ىج  الػمل لخجاوػ ؤلاقٍاالث البدشُتوجىيُذ مؿاعاث ظضًضة إلا

 ًل مً الؿُض هانضم –إلادغع بلى ازانت باليؿبت  –مؿاغضاث يشحرة نُمت هىاى 

جىالض  Leibovitchالًبىقُدل الؿُض ، و اإلاهغي  ؤمحن اإلاخدل R. Engelbach بهجلبش ٍع

مً الجمػُت  Munier مىهُِههجري والؿُض ألامحن اإلاؿاغض إلاٌخبت اإلاخدل اإلاهغي، 

ت الجؿغاقُت اإلالٌُت   . اإلاهٍغ

ًان ؾِخمنى ؤن ٌػغب غً قٌغه هىا  لؿُض لويظلَ قةهني مخإيض مً ؤن بُى 

، الكىان الظي عؾم الخغاثِ الخىيُدُت، Jean Jurascovitch  ىقُدلًٍىعاؾظان 

يخبذ هظا الػمل غلى ، التي Antoinette Meschembergمِكمبرط  ثؤهُىاهاوللؿُضة 

 .ًضه وقٌذ َالؾم زِ آلالت الٍاجبت،
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والجؼء ألازحر غً ظىعط  واإلاالخو وُ غً الػىىانا ومً ظاهبي قإها مؿ

الهبرص ي. وغىضما يىذ ؤؾامغ بالخىيُذ ؤو الازخالف مؼ ص. بُى قةهني يىذ ؤيُل 

 خاقُت باؾمي. 

 خاب ًخدضر غً هكؿه.الٌقلىترى وآلان 

  G. W. Murrayظىعط ولل َمِغي 
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 املبحث ألاول 

 في مصر القديمة ألافكار الجغرافية والكونية 
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ن الهضماء مً حٍغاإلاهلضي  غً ألاقٍاع الجؿغاقُت والٍىهُتجإحي مػاعقىا الحالُت 

ُ  صعاؾت آلازاع الهضًمت ال جغظؼ َ يخاباث ؤنضم الٌخاب الٌالؾُطلَ ؤن ؛ في اإلاهام ألاو

بػًها لمػلىماث ؤولُت غً اإلاىيىع، بالغؾم مً ؤن بػُضة بما ًٌكي لخىقحر بلى غهىع 

ت الهضًمت بلى غهىع بلُىا الظي اهخهل  ؤهمُت يبحرة يسجل للترار مً الػهىع اإلاهٍغ

 .ؤخضر

ىن الهضماء،  قُضهاغلى آلازاع التي عؾم وقغة السجالث مخهىت الىهل و  اإلاهٍغ

ُت، ول منها بال ؤهه ال ش يء ؤي ههل ٌؿخُُؼ في خض طاجه ؤن ًؼوصها ِـ زمت ٌكبه الخٍغ

هضم  الجؿغاقُت والٍىهُت؛آعائهم بكٌغة واضحت غً  غصي ـغلى ؤوعام البهكؿه الش يء ٍو

ُت مهىعة واخضة، جغظؼ بلى ألاؾغة الخاؾػت غكغ ، ختى آلان اإلاٌدككت  ةباؾخصىاء زٍغ

هت بؿُُت وهي اإلادكىظت خالُا في مخدل جىعًٍ، هي م. م.( و  8811 )خىالي جهىع بٍُغ

  (.8)آلان لخػضًً الظهب في الصحغاء الكغنُت ـىر مدضصة خخـحمىُهت ؾ

خىنؼ غلماء ا اث ؤن ٍو اإلاػلىماث اإلاخكغنت اإلاىظىصة غلى آلازاع ججمُؼ إلاهٍغ

ألاعى غً ن الهضماء حاإلاهٍغمكاهُم ىنىف غلى الؾِؿاغض في وؤوعام البرصي اإلاسخلكت 

ىن احؿاع ألاعاض ي وغً والػالم،  سُت الهضماء في قتراث التى ؾٌنها اإلاهٍغ ، مخخالُتجاٍع

هت التى نؿمىا بها ألاعى التى غمغوها ألؾغاى الحٌم وؤلاصاعة.   والٍُغ

ىن الهضماء الػالم جقهض  ،(7)ظاؾخىن ماؾبحرو ضؿُالويما ًهُى  هىع اإلاهٍغ

غ مً الكماُ بلى ـنُغه ألايبًمخض نىضوم قٍله ما بحن بًُاوي ومؿخُُل،  هُةتغلى 

مهغ  جهؼالتي  -نُغه ألانؿغ مً الؿغب بلى الكغم. وحكٍل ألاعى ًمخض الجىىب، بِىما 

بِىما حكٍل ؾلؿلت مً الجباُ  ناع الهىضوم اإلاؿُذ ؤو اإلاهػغ نلُال، -في مغيؼها 

غاف،   . اء ؾُذ الهىضوم وحػلى الؿماإلاخهلت الجىاهب وألَا

                                                           
(8)

ض مً مىان   ولل َمِغي( ط)ظىع  8كت هظا ألامغ عاظؼ اإلالحو عنم إلاٍؼ
(7)
 Maspero (G.), "Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, vol. I, 

Les Origines: Egypte et Chaldée", Paris, 1895, pp. 16 - 19 and 90 - 97. 

: مهغ  ، ألانُى ش الهضًم لكػىب الكغم الٌالؾٍُي، الجؼء ألاُو ظاؾخىن ماؾبحرو، الخاٍع

 ؿُت()بالكغو 97 – 91و  89 –86، م 8895وبالص الٍلضان، باَعـ 
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 )خؿب ماؾبحرو( للٍىن ( اإلاكهىم اإلاهغي 8كٍل )ال

ىن  الجهاث ألانلُت مً  ًغجٌؼ  ،(3)مً خضًض االؿماء ؾهكونض جسُل اإلاهٍغ

واقخـغى َغاف. ألا جىاهب والي حكٍل خـنمت باعػة جغجكؼ مً ؾالؾل الجباُ الألاعبؼ غلى 

ىن الهضماء   ؤهه ًىظض غلى الجاهب الػلىي مً اإلاهٍغ
َ
ت الحضًضًت غال م الهبت الؿماٍو

 ـآزغ يبُ
َ
  ىا، مإهُى بإظىاؽ ؾحر مػغوقت لإلوؿان.غ مشل غاإلا

ىن وظىص  ُ واقخـغى اإلاهٍغ غلى ، ألاعى نهغ ؾماوي يبحر ًخضقو باؾخمغاع خى

غقُالباعػة اإلاُىنت الحاقت  وغىض مؿخىي ؤغلى نلُال مً مؿخىي  ه،ظاهبي الهىضوم َو

                                                           
ًان هىاى اغخهاص  86ًظيغ ألاؾخاط ماؾبحرو في هامل غلى م  (3) في الػمل اإلاظًىع ؤغاله ؤهه 

ًان مػغوقا في خضًض الػامت باؾم اإلاػضن  عاسخ بىظىص ؾهل ؾماوي مً الحضًض، وؤهه 

. وؤها ؤعي ؤن الكٌغة ًمًٌ ؤن جٍىن نض هبػذ (مػضن الؿماءبذ )=  –ن  –بُا طاجه، بمػنى 

حن الهضماء نض الخظىا في ونذ مامً ؤن   مً الؿماء. يهىي  اًخضًض اهحًز  اإلاهٍغ
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ًاهىا ًكتريىن ؤن هظا النهغ الؿماوي  بحن يكخحن ًجغي ؾُذ الؿلؿلت الجبلُت؛ و

لظعوة الؿغبُت، واهتهاء باالجىىب مغوعا ب، مً نغب الظعوة الكغنُت غٍغًخحن مؿُدخحن

 . مملىء بالظالُ الٌشُكت في واص غمُو وؤن مجغاه وانؼ

ىن  ُؼ بلى ألاعى في ـمً النهغ الؿماوي، وؤن مُاهه جى قغًغاالىُل واغخبـغ اإلاهٍغ

ًان الجىىب ًمشل  قالُ يبحر غىض ههُت اهدىاء النهغ الؿماوي الجىىبُت. وهٌظا 

ًاهىا  ًاهىا ًىظهىن ؤهكؿهم مً زاللها، خُض  حن ههُت الاججاه الغثِؿت، التي  للمهٍغ

 ًمُنهم.غً  مؿغبهاٌؿاعهم و غً مكغم الكمـ  ًجػلىن 

ىن الهضماء جسُل او  مدمىلت غلى نىاعب  الكمـ والهمغ والٍىايب آلهتإلاهٍغ

ًان في مسخلكت خُى ألاعى بؿغغاث مؿخهلت جبدغ  له الكمـ ؤلامُاه النهغ الؿماوي. و

ًان ًيخهل ًل ًىمخُى ألاعى مغة ًضوع نغم هاع غلى ناعب ًبدغ مؼ الخُاع  ؛ وغىضما 

ًاهذ ؤقػخه جط يء ألاعى ًلها  مً الكغم غبر الجىىب بلى الؿغب، بحن الًكخحن، 

و 
َ
سل ُُ غ الكماُ بلى الكغم، صازل الىاصي الػمُو ـغىضما ًيخهل مً الؿغب غبو النهاع، ق

وهٌظا ًىلض ، ًاهذ ألاعى اإلاغجكػت جدُى صون ونُى ؤقػخه بلى ألاعىاإلاظًىع ؾلكا، 

 اللُل. 

ىن بلىؽ خغيت نو  طعوتها غىض الؼواُ فى الهُل غنها فى الكمـ ض ؤعظؼ اإلاهٍغ

ا  غلىإن النهغ الؿماوي ًكٌُ الكخاء، بلى اغخهاص ب الىُل،  مشلما ًكٌُيكخُه ؾىٍى

ألاعى؛ وغىضما جكٌُ ألانغب بلى وؤن ناعب الكمـ ًُىف صاثما خُى جلَ الًكت 

جىىب جدمل الهاعب الظي ًدمل الًكاف اإلاؿُدت في الغلى مُاه النهغ الؿماوي 

الكًُان وجغاظؼ الهاعب  قةطا اهدؿغ ماء، ، قترقػه لُهبذ بلى ألاعى ؤنغبالكمـ

قُهل ، بكػل اهسكاى ميؿىب ؾُذ اإلااء عظؼ بلى اإلاجغي ألانلى للنهغ الؿماوي 

ؼصاص بػضا غً ألاعى.  اعجكاغه ٍو

ىن الهضماء  ؤخُاها  ؤن يؿىف الكمـ هاجج غً حػغى الكمـواقترى اإلاهٍغ

مىث بله الهمغ بلهمغ قؿغوا مىاُػ الججىم سػبان غمالم ٌػِل في النهغ الؿماوي. و 

خىالي الُىم في ، بضعاووالصجه مً ظضًض ازىتي غكغة مغة في الؿىت. وغىضما ًٍىن الهمغ 
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ًاه غ غضوا ججؿضه ؤهشـى ؤن  ىن ًكتري ىاالخامـ غكغ مً الكهغ،  ى ؿهِ غلٌزجًز

لهى به فى النهغ الؿماوي قُىُكئ يىئه الهمغ قُىتزغه اهتزاغا م ً نكدت الؿماء ٍو

كخهضه الىاؽ ؤًاما جُا ٍو لخبدض غىه ىُلو مباقغة جىءم الهمغ ج ؛ ولًٌ الكمـجضٍع

ؿخػُض بلى ؤن دل مدله، وج ىن الهضماء ؤن . و يىءهًخػافى ببِء َو زؿىف ظً اإلاهٍغ

غ ؤهشـى الهمغ هاجج غً ؤن  مً آلالهت ل ؤن جخمًٌ نببخلؼ الهمغ ؤخُاها، ج هظهالخجًز

 . ، زم جكخَ بهاغلى لكظهبظباعها 

ىن الهضماء الٍىايب اإلاػغوقت لضيهم في مهاف آلالهت،  ونض ويؼ اإلاهٍغ

ت  بلى ػخل وغُاعص جبدغ بهىاعبها و اإلاكتري  ؤن ًىايب اقتريىاولخكؿحر خغيتها الظاهٍغ

ش، ألا  ًان ًبدغ ؤخُاها طلَ مام مباقغة في النهغ الؿماوي، بِىما اإلاٍغ بلى الٍىيب ألاخمغ، 

ًاهىا ا اإلاؿاء شخهُت مؼصوظت، خُض جٍىن ؤخُاها هجمت طاث الؼهغة  ًغونلخلل، و

الىخُضة التي جظهغ نبل ؤي هجم آزغ، وفي ؤخُان ؤزغي جٍىن ؤلاله الظي ٌؿبو 

 .ظضًض ؼوؽ قجغ ًىمـبب مبكغاالكمـ نبل قغونها 

ىن الهضماء  ت في الؿماء ؤن الىجىم واقخـغى اإلاهٍغ مهابُذ مػلهت بإؾالى نٍى

مغجب في مجمىغاث ؤو ججمػاث، بػًها ال بل غكىاثُا، وؤن اهدكاعها لِـ الحضًضًت، 

ظهغ ًل لُلت في اإلاٍان هكؿ با، بِىما  هٌؿاصع الؿماء ؤبضا ٍو مجمىغاث ؤزغي حؿحر جهٍغ

ا وعاء خضوص الغئٍت، وجظل ؾاثبت قهىًع   الىاخضة.  في اإلاغة ابدغيت بُُةت وجمغ ؾىٍى

مشل  مداولت ، ( واإلايؿىر مً غمل ألاؾخاط ماؾبحرو اإلاظًىع ؾلكا8كٍل )الٍو

ىن الهضماء ًان ًضعيه اإلاهٍغ  هغمىبىلِـ ، وهى مإزىط مًلخمشُل الػالم يما 

 النهغ الؿماوي. فيناعب الكمـ خالُا( وقُه ًبضو غلى الجاهب ألاٌؿغ ألاقمىهحن )

ىن الهضماء و  ً ًاللظ -" هُل" و"Egyptُبذ چبً" يّ اؾملم ًخضاُو اإلاهٍغ

و  الُىموؿخسضمهما   همًاهىا ٌؿمىن بالصبل لإلقاعة بلى البالص ونهغها،  -ههال غً ؤلاؾٍغ

ػبضون ؤي ألاعى الؿىصاء  "ث.  "يم عؾم ؤنهم ، "ػبـيباؾم "خالىُل بلها عخُما ، َو

ًان البدغ اإلاخىؾِ مػغوقا لضيهم  ًاهىا ٌؿمىهه ؤخُاها "البدغ" ؤو "النهغ الػظُم". و

 الػظُم".  والبدغ ألاخمغ باؾم "ألاؾىص  "،الػظُمباؾم "ألازًغ 
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ش اإلاسخلكتـخضوص مهغ الهضًمت غبونض ازخلكذ  قكي بضاًت  ،غ مغاخل الخاٍع

ي الهىام م. م.( هجض ؾٍاها  3411غهغ ألاؾغاث )خىالي  في ؤناص ي مضقىهحن مهَغ

ُ و ى الىىبت الؿكلى، ـخخ الجىىب ًان م. م.(  7771ألاؾغة الؿاصؾت )خىالي  نهاًت بدلى

ت هاجحت في الصحاع ن نض نامى ى اإلاهٍغ غلى ظاهبي الىُل وختى الىىبت،  ي ا بدمالث ججاٍع

تًربل وفي الؿىصان و  ملىى ألاؾغة الشاهُت  غهض. وفي بالص الكاما وؾِىاء وظىىب بٍع

غغم ؾٌنها ي ـالخَعَسَخ الىظىص اإلاهغي فى الىىبت م. م.(  8791 - 7111غكغة )خىالي 

ألاؾغجحن الشامىت غكغة غهض في وظىىبا؛  بلى ؾمىتالجىىبُت وُصِقؼ بالخسىم ، مخـؼهج

ت بلى خضها ألانص ى، وامخض الحٌم اإلاهغي  والخاؾػت غكغة جىؾػذ ؤلامبراَىعٍت اإلاهٍغ

ىم الحالُت، وفي ؾغب آؾُا غلى قلؿُحن ومػظم  في هُا ظىىبا بلى ما وعاء الخَغ ؤقٍغ

 (. 7 الكٍلؾىعٍا )

ً في ألاؾغة ؾحر ؤهه  م. م.( جكٌٌذ  945 - 8191)خىالي الحاصًت والػكٍغ

ولم ٌػض جسم مهغ الجىىبى الىىبت اؾخهاللها،  ثؤلامبراَىعٍت الػظُمت؛ واؾخػاص

ت غلى قلؿُحن. وفياهتهذ ايما ، ًخجاوػ ؤؾىان الشالشت ألاؾغجحن  لهُمىت اإلاهٍغ

 ً ً والغابػت والػكٍغ جم. م.( اهخهلذ مهغ  787 - 745)والػكٍغ بلى ؤًضي  بالخضٍع

ىن م. م.،  663جغاظػذ الهُمىت ؤلازُىبُت في زم  ؤلازُىبُحن. ولًٌ غاص اإلالىى اإلاهٍغ

ًالؿاصؾألاؾغة مجضصا مؼ خٌم  هاالء  ةن ؾكً ؤخضق هغوصوثنُل لويما ، ت والػكٍغ

نها نامذ بإُو صوعان خُى ؤًاهذ مؼوصة ببداعة قُيُهُحن، و  - هسىالكغغىن  -اإلالىى 

هُا،  ًاهذو ؤقٍغ الُػام بالجزوُ بلى البر الؿكُىت جخـؼوص ب اؾخؿغنذ ؤيثر مً ؾيخحن، و

 .مجضصا الغخلتقخدهضها، زم جىانل ختى جىط  الاهخظاع وبظع اإلادانُل، و

في  اجدضث، ؤلاماعاثع ما نبل ألاؾغاث جخٍىن مً غضص مً مهغ في غهى ًاهذ و 

ى ـا "مهغ الػلُا"، وحكمل واصي الىُل مً الحضوص الجىىبُت خخمصولخحن، حؿمى بخضاه

ًاهذ هاجان ، وحكمل الضلخا. و الؿكلى"، وحؿمى ألازغي "مهغ ىلنغب م بػض ؤن 

خى في مؼ بضاًت اجدضجا مػا  مملٌخحن مىكهلخحنان الضولخ في صولت مىخضة الػهغ الخاٍع

ت.مُىا ؤُو مل غهض  ىى ألاؾغاث اإلاهٍغ
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ت في ؤنص ى احؿاغها، خىالي 7كٍل )ال  .م. م 8451( ؤلامبراَىعٍت اإلاهٍغ

، A Short History of Ancient Egypt  بحرس ى هُىبغي وظىن ظاعؾخاهج مهخبؿت مً 

ش مىظؼ إلاهغ الهضًمت  .جاٍع
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عب "لهب اإلالىى الالخهىن مً ألاؾغة ألاولى ومػظم ألاؾغ الالخهت ؤهكؿهم  ومىذ

ًاهىا ًغجضون جاظا مؼصوظا.  ً"، و  ،والًاثألؾغاى الحٌم بلى ونؿمذ مهغ الهٍُغ

ىن الهضماء "ؾبذ"، اؾمؤ و هىمبِىما ؾماها ها اإلاهٍغ وعبما  .nomesي ؤو هىمت ؤلاؾٍغ

وهكىطها غضصها بن ازخلل ، و م نبل الخىخُضؤلاماعاث ألانضجمشل الخهؿُماث ًاهذ هظه 

ًان هىاى  غةـٍبضو ؤهه في قخو بمغوع الهغون؛ اإلاؿاحي  ًان هىاى يهىم 36ما   44، بِىما 

ظمؼ بلى مىاَو ؤنؿغ ألؾغاى  زم بن هظه ألانالُم نؿمذ غاث ؤزغي.ـفي قخ 51وعبما 

 زالًغاثب

ًان ٌؿمغ وهظغا ألن  امػظم البالص الكًُان  هظه مىاَو بػٌ وألن ، ؾىٍى

ض  غ هدبكػل مؿاخخه جهؿغ الخهؿُماث الكغغُت  ًاهذ مىاَو ؤزغي جٍؼ النهغ، بِىما 

اإلاؿاخاث مً جهضًغ جصحُذ هظه الحضوص وبغاصة لؼاما ًان  ،َغح النهغمؿاختها بؿبب 

ًماعؽ في مهغ مىظ  قً نُاؽ ألاعاض يًان ضنُو للًغاثب. ولظلَ ال الحهغؤظل 

ؤي ما  ذ"( َىله "ِز 3 الكٍل)اهظغ مغن عاض ي بدبل ونِؿذ ألا غهىع مبٌغة ظضا. 

ُى الظعاعماثت طعاعٌػاصُ  وهىاى  تر.اإلا 57,5ؤن الِخذ ٌػاصُ غ، ؤي ـخاإلا 1,575 ، َو

ونض غغقىا نُمت ؤلاجغ  ، ؤو "مهُاؽ النهغ"itrw بجغغغف باؾم مهُاؽ ؤَُى للمؿاقاث 

يغ قيها ؤن َُى ًل  8 مً ؤلاعقاصاث اإلاٌخىبت غلى لىخاث الحضوص فى آزذ ؤجً
ُ
والتى ط

مً الحض الكغقى والؿغبى لهظا اإلاٌخىل ؾخت بجغاث وزالزت ؤعباع زذ وؤعبػت ؤطعع، 

إلاٌخىل ابهُاؽ اإلاؿاقت الكػلُت بحن لىختى خضوص طلَ  8918وغىضما نام مىهخاظى في 

 بىدى ؤلاجغ نُمت خؿب ومنها اإلاظًىعًٍ، الجاهبحن مً لٍل اإلاخـغ 85,78و 85,75 وظضها

با متر 7511 هدى ؤلاجغ ٌػاصُ طلَ وغلى الخىالى، غلى7497 و 7516  .(4)جهٍغ

 

 

                                                           
  جل الػماعهت )اإلاترظم(. *

 (4)
Cairo Scientific Journal, III, p. 80. 

ت(. 48مجلت الهاهغة الػلمُت ، اإلاجلض الشالض ، م   )باإلهجلحًز
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ًاهذ اإلاؿاخاث           خُض ًخٍىن الؿخاثذ" اإلاغبؼ، ، ؤو "الِخ اثخالِؿ جهضع بو

ًان َُى ًل منها (5)"طعاع مً ألاعى 811ؤو "الخذ" اإلاغبؼ مً  طعاع وغغيه  811"و

 طعاع واخض.

                                                           
 (5)
Griffith (F. L1), "Notes on Egyptian Weights and Measures", Proceedings 

of the Society of Biblical Archaeology, vol. XIV (1892), p. 410, and vol. 

XV (1893), p. 306. 

ت، وناجؼ ظمػُت غلم آزاع  كض، هبظاث غً ألاوػان واإلاهاًِـ اإلاهٍغ قغوؿـ لِىلً ظٍغ

  316( م 8893) 85، واإلاجلض 481( م 8897) 84الٌخاب اإلاهضؽ، اإلاجلض 

هُت ؤعوعة  ًان ٌػاصُ خىالي وقُما بػض ؾمي الخذ باإلؾٍغ  . 7م 7756و

 ن الهضماء ؤزىاء الػملحاإلاهٍغمً مؿاخى ألاعى  ( 3الكٍل )

 

 

ًاظ)ب( مً مهبرة   ـِعع ؾيب  في زِب ؿغ 

 

 

 )ؤ( مً مهبرة مُىا في زِبِـ
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حن في ؤًام  ً غلى خؿاب  ُىالىؾالضولت وبالغؾم مً ؤن اإلاهٍغ ًاهىا ناصٍع

ًاهذ ؤؾالُبهم في  مؿاخاث اإلاشلشاث وحجم ألاهغام بضنت، بال ؤهه في غهىع الخهت 

مؿخُُلت، نُػت ؤعى قكي خالت  .(6)خؿاب مؿاخاث ألاعى زاَةت في بػٌ الحاالث

ًاهىا  يًاهىا ًدضصون اإلاؿاخت بضنت مً زالُ يغب َىل يلػحن مخجاوعًٍ، ويظلَ 

ت غلى ؤنها حؿاوي ههل خانل ؤعى نُػت ًدؿبىن بضنت مؿاخت  مشلشت ناثمت الؼاٍو

ت الهاثمت. ت الهاثمت. يغب َُى يلعي الؼاٍو  ولٌنهم لم يهخمىا بإًت ػواًا ؾىي الؼاٍو

ل ؤو مخىؾِ  ًاهىا ًدهلىن غلى مؿاخت ؤي قٍل عباعي ألايالع بًغب يلؼ ٍَى و

 ،ً لحن في مخىؾِ الًلػحن الههحًر ؤن مؿاخت اإلاشلض يما اقتريىا الًلػحن الٍُى

حن،  مدؿاوي الؿانحن حؿاوي ههل خانل يغب الهاغضة في ؤخض الًلػحن اإلادؿاٍو

ًاهىا ًدهلىن في الحالخحن غلى مؿاخاث ؤيبر مً الحهُهت. وهىاى خهُهت  وهٌظا 

ملحىظت جخمشل في ؤهه بالغؾم مً الخهضم الٌبحر الظي خههه بنلُضؽ وؾحره مً 

ت  ايُحن في مضعؾت ؤلاؾٌىضٍع في غلم الهىضؾت مؼ بضاًت الػهغ اإلاؿُحي، بال ؤن الٍغ

حن الهضماء في خؿاب مؿاخاث خُاػاث ألاعاض ي اؾخمغث  هت الخاَةت للمهٍغ الٍُغ

ً ألؾغاى الًغاثبحلضي اإلاهٍغغبـغ الهغون، وامخضث مؿخسضمت  ختى ؾىت  ن اإلاػانٍغ

8897(7). 

 
ُ
ًان بػٌ ي حن الهضخ  و ش الجؿغاقُا ًكتريىن ؤن اإلاهٍغ ماء ؤغضوا زغاثِ اب جاٍع

اإلاؿاقاث بحن اإلاضن والبلضاث اإلاسخلكت بضنت يبحرة،  ؤزظث منهامؿاخُت للبالص، 

ولٌىني  ؛باإلياقت بلى حسجُل ألابػاص وخؿاب مؿاخاث الحُاػاث ألاعيُت الكغصًت

ًان زاَةا الُبؼ ًمًٌ ؤن ًٍىن مؿاخى ألاعاض ي نض بق ،ؤغخهض ؤن هظا الاقتراى 

                                                           
 ( ؤن "الهىضؾت غغقذ ألُو مغة في مهغ،819الٌخاب الشاوي، الكهغة ) هغوصوثٌػخهض  (6) 

و اهخهلذ منها بلى و  مػغقت ؤن نُاؽ ألاعى وناُ بن مبرعه في طلَ الحٌم ظاء مً ". بالص ؤلاؾٍغ

ًان ٌؿخسضم ًلمت "هىضؾت"  ظًان ًماعؽ في مهغ مى غهىع مبٌغة ظضا، ومً الىاضح ؤهه 

 لُػني "مسح ألاعى"، ولِـ الهىضؾت باإلاػنى الحضًض للمهُلح.
 اهظغ في طلَ: (7) 

 Lyons (H. G.), "The Cadastral Survey of Egypt", Cairo, 1908, p. 109. 
ت إلاهغ، الهاهغة  يـ، اإلاؿاخت الػهاٍع  .819 ، م8918هجري ظىعط الًُ
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بُت  ؤغضوا في بػٌ الحاالث مىنؼ نُػت ألاعى مً للحُاػاث، بما ًىضح مسُُاث جهٍغ

ًان ًدضها نهغ ؤو صحغاء ًاهذ مشل هظه الهُؼ اإلاجاوعة وما بطا  . ولًٌ ختى بطا 

هت حؿمذ بىيؼ  مػضة لٍل الحُاػاث،اإلاسُُاث  قةهه ًهػب ؤن جٍىن مػضة بٍُغ

ُت للبالص يٍل، ؤو ختى  حن إلنلُم بػُىهزٍغ ًاهىا بال ؤًت ، ألهه ًبضو ؤن اإلاهٍغ الهضماء 

هت الىخُضة للمسح ًاهىا ال ٌػغقىن الٍُغ التي  وؾاثل لهُاؽ الؼواًا ألاقهُت، بل و

ُت، ؤال وهي  ًاقُت إلغضاص الخٍغ جمٌنهم مً الاؾخؿىاء غً نُاؽ الؼواًا وجمىدهم بُاهاث 

 حؿُُت اإلاؿاخت بكبٌت مً اإلاشلشاث التي جهاؽ ؤَىاُ ؤيالغها بالحبل. 

ً غلى بوكاء ًان اإلاه لهض ىن الهضماء ناصٍع لًٌ زغاثِ مؿاخُت، ٍغ

ًان   يغوعة، ألن سجالث اإلاِ ال عقاهُت اؾخسضامها 
ْ
ًاهذ جهضم ًل  ٌُت واإلاؿاختل

ًمًٌ اؾخػاصة ًان و  ،ًل الحُاػاثى الًغاثب اإلاكغويت غل لخهضًغ اإلاػلىماث الالػمت 

لحؿاب  ؾاؽفي ألا الحضوص اإلاكهىصة بؿهىلت بمؿاغضة سجالث اإلاؿاخاث اإلاػضة 

لضي ي ؤزغ بلى جهضًغ اإلاؿاقت مً مضًىت عبما ظاء ولظلَ  ،مؿاخاث الحُاػاث الكغصًت

باؾخسضام اإلاؿاعاث  ايخكاءً  - غلى َُى النهغ ؤو في صازل البالص ؾىاء - ن الهضماءحاإلاهٍغ

      غلى هدىآزغ، وطلَ بلى التي حػُي الىنذ اإلاؿخؿغم في ؤلابداع ؤو اإلاش ي مً مٍان 

ش الخو.ما قػل   الغومان في جاٍع

ت، وغلى ألانل  وفي ًان مػغوقا ؤنها  فيالغخالث البدٍغ بػٌ الغخالث التي 

سظث الكمـ صلُال وخُضا غلى الاججاهبداعة قُيُهُحن، ػحن بحؿخ
ُ
، وال قَ في ؤنهم اج

ًاهذ  ًاهىا ٌؿامغون بالبػض غً الُابؿت، و با مً الؿاخل، وهاصعا ما  ًاهىا ًبدغون نٍغ

ؿاعاث عخالتهم جخٍىن مً مجغص ؾلؿلت مً حسجُالث ؤغضاص ألاًام واللُالي التي م

  نًىها في ؤلابداع مً ههُت ؾاخلُت مػغوقت بلى ؤزغي.
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 املبحث الثاني
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 هـرودوتمصر والجغرافيون إلاغريق قبل 

٤    لضي ؤلا الجٛغاُٞت إلاهغ والىُل مٗغوٞت ألو٫ مغة  واثؤنبدذ الخه ٍٚغ

حن اإلاغجؼ٢ت  ٪ُجابؿم وطل٪ ٖىضما ٢ام اإلال٪ اإلاهغي ال٣غن الؿاب٘ ١. م.،  ألاو٫ بخَى

 ٤ ٍغ ٦م ٚغب ال٣ىُغة  51ٖلى بٗض خىال   ٖلى الٟٕغ الكغق  للىُل، ي   صٞجؤلٚا

إلاؿاٖضجه    الخسلو  ٣ضمهم مً الجاهب آلازغ مً البدغ اؾخ، بٗض ؤن ٧ان ٢ض الخالُت

٤ ال٣اصمحن؛ ٦ما ؾمذ مً هحر ؤلازُىبُحن ٍغ ـ بةوكاء مدُت    ِمً مُلُخ للخجاع ؤلٚا

ت  ، ٖلى الٟٕغ الٛغبيظ٠ُٗخالُا ٧ىم  مىيٗها ؿمىٌالتي  هى٢غاَِـ للجهغ ٢غب ٢ٍغ

ؤهم  هى٢غاَِـؤنبدذ زم  ،ؤزظث اؾمها مً الاؾم ال٣ضًمالتي  الى٣غاف الخالُت

٤ ٍغ ت    مهغ ومغ٦ؼ ججاعتها م٘ ؤلٚا  .ؤخمـ الشاوي الخ٤الل٪ اإلا   ٖهض  مضًىت ججاٍع

٤ااهخم و  ٍغ ىىن ؤلٚا ٣ُت، ببالىُل، و  إلاؿخَى ٍغ ذجمه ال٨بحر م٣اعهت باألنهاع ؤلٚا

مىى والاحؿإ الكاؾ٘  ، وألاهم مً هظا ٧له ْاهغة ًُٞاهه التي مىابٗهلضلخاه، ٚو

ىحن ه  الخ غ هاالء اإلاؿخَى ا. وال ق٪    ؤن ج٣اٍع ي ٢اصث بلى الخإمالث    ـجخ٨غع ؾىٍى

غى ؤن ـاٞخ. والظي (2)   ال٣غن الؿاصؽ ١. م اإلالُي الِـقٛلذ َهظه الٓاهغة التي 

ت الًُٟان ًيخج ًٖ  اح ؤلاجحًز الىُل مً ٨بذ التي تهب مً الكما٫    اله٠ُ وجالٍغ

 البدغ. الخض٤ٞ هدى 

كتهغ ؤها٦ؿُماهضع   gnomon بازتراٖه الىىمىن  – خهالِـ وزلَُٟجلمُظ  -َو

ى زٍُى ٖغى ألاما٦ً ٖهىع للخهى٫ ٖلٖبر الىؾُلت الىخُضة  اإلاؼولت( وه ٣ٖغب )

                                                           
 (2)
Bunbury, History of Ancient Geography, 2

nd
 Ed., London, 1883, Vol. 1,  

p. 121. 
٤ والغومان، الُبٗت الشاهُت، لىضن،  ٍغ ش الجٛغاُٞا ال٣ضًمت لضي ؤلٚا بصواعص هجري بىبري، جاٍع

 . 525، الجؼء ألاو٫، م 5221

اؾخمض ؤؾـ جإمالجه الٟلؿُٟت مً ؤهه و  ػاع مهغ٢ض َالِـ ك٨٪ بىبري ُٞما ٣ًا٫ مً ؤن َو 

 ٦هىت جل٪ البالص.
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٣ت مباقغة ُت لؿُذ ألاعى، . ٦ما ؤٖض بٍُغ ُت ؤها٦ؿُماهضع ؤو٫ زٍغ التي جل٪ الخٍغ

ا يلُؽ اإلااؿخاظىع َؤزظ مجها ؤع  ت    ؾىت ببلى وه٣له  لىخا بغوهٍؼ ١. م. وعبما  155ؾبَر

ُت وسخت مًاللىح  ٧ان هظا ؤن الى٣ل اإلاغؾىم ٖلى  هـغوصوث ط٦غ. و٢ض جل٪ الخٍغ

"٧ل مدُِ ألاعى و٧ل البدغ و٧ل ألانهاع"، وه٨ظا ٞةهه ال ق٪    ؤهه ٧ان اللىح ًًم 

 ٌكمل جمشُال إلاهغ والىُل.

ٗخب ٣ي ه اإلالُي غ ه٩ُاجُـَو اعجه إلاهغ ؤ٢ضم ظٛغا   بٍٚغ ٖلى وظه جإ٦ضث ٍػ

٤  155   خىال  ؾىت . و٢ض ٦خب ال٣ُحن ١. م. ؤو٫ ون٠ مجهج  للٗالم اإلاٗغوٝ لئلٍٚغ

وهىا٥ ، زِبِـالجٛغاُٞا". ٣ٞض ؤبدغ    الىُل ختى ؤبا بر خ٣ا "آهظا٥، ولظل٪ ٧ان ٌٗخ

التي ٧اهذ بٗىىان "ون٠  -لم ًهل بلُىا مً عؾالخه الجٛغاُٞت و  ،جداوع م٘ ٦هىت آمىن 

ًٖ مهغ ب٣ضع مً الخٟهُل، ألن هبظة حكمل  ٍبضو ؤنها ٧اهذو ؾىي مخٟغ٢اث،  -ألاعى" 

 51ؤؾماء ه٣ال ٖجها ط٦غ  -م.  055 خىال  ؾىتصون ؤٖماله الظي  -ؾدُٟان البحزهُي 

ت. و٧ان ه٩ُاجُ الُىهان     ج٣ٌ٘ٗخبر ألاعى ٢غنا مؿخضًغا مؿُدا، ه مضًىت مهٍغ

يؿاب نهغ ؤو٢ُاهىؽ خى٫ خاٞخ  .همغ٦ؼه، ٍو

خحن    اإلاؿاختـالٗالم بلى ٢اعجحن ٦بُه و٢ض ٢ؿم ه٩ُاجُ ؤوعوبا  :غجحن مدؿاٍو

٣ُا   ،لُبُااؾم آهظا٥ باإلاٗغوٝ وآؾُا، و٧اهذ الشاهُت حكمل مهغ و٧ل قما٫ ؤٍٞغ

غى ؤن الىُل ًخهل    الجىىب بجهغ ؤو٢ُاهىؽ اإلادُِ، وؤعظ٘ الًُٟان الؿىىي ـواٞخ

حن الظًً جدضر ال٨ٟغة بلى هظا الاجها٫، وعبما ٧اهذ هظه  جمشل عئٍت ال٨هىت اإلاهٍغ

 مٗهم.
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ُت (4الك٩ل )  اإلالُي له٩ُاجُه َب٣ا الٗالم زٍغ

ش الجٛغاُٞا ال٣ضًمت  اإلاهضع:  بىبري، جاٍع
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 هـرودوت

ش  هـغوصوث ػاع مهغ. م.، ١ 415خىال  ؾىت     غوؿىس ي ؤبى الخاٍع
َ
ؤمط ى و الَهِل٨

البالص وؤبدغ    ٦شحرة مً خُض ؾاٞغ    ؤهداء  الكهغ، ٞحها خىال  زالزت ؤقهغ وهه٠

غة  . و٧ان ال٨خاب الشاوي مً ٦خبه الدؿٗت الجىض٫ ألاو٫ ٖىض  يٟىدُجُبلالىُل ختى ظٍؼ

ش"إل٠ مجها التي ج م مً ؤن اهخمامه  ٨غؾا بغمخهم ٖمله الُٗٓم "الخاٍع إلاهغ؛ وبالٚغ

غه الٍُغ٠ ظضا خ  للكٗىب، بال ؤن ج٣ٍغ حر  ،الغثِـ ٧ان ًىهب ٖلى الخُىع الخاٍع ٚو

ا ماـاإلاخ  الجٛغاُٞت. ٢ضعا ٦بحرا مً اإلاٗلىماث، يم غابِ هٖى

بضو ؤن      هول٨ىه ازخل٠ ًٖ ه٩ُاجُ ،(3)ألاعى مؿُدت بـغ ٧ان ٌٗخ هـغوصوثٍو

ت الك٩ل، ًامً بإنها مداَت بجهغ ؤو٢ُاهىؽ، خُض ٧ان  ٨ًلم ًو  ٖضم اٖخباعها صاثٍغ

٤ ) جل٪ ال٨ٟغة مً زُا٫ ٌٗخ٣ض ؤن ٍغ  تالشالش الٟهل الشاوى، ال٣ٟغةقٗغاء ؤلٚا

بضو ؤن بٌٗ()*(والٗكغون ؤ٩ٞاعه ًٖ مىيٕى الجٛغاُٞا الُبُُٗت ٧ان صخُدا،  . ٍو

( ؤن مهغ )ؤي الجؼء ألاصوى مً واصي الىُل( ٧اهذ زلُجا 55؛ 2ألهه اٖخ٣ض نىابا )

 بالغواؾب التي ٧ان ًدملها الجهغ بمغوع الٗهىع. مملىءا  للبدغ    و٢ذ ما، ول٨ىه ؤنبذ

ه ٧ان ًخهىع ؤن ؛ ألهظض بؿُُتل٩ىهُاث ًٖ ا هـغوصوثمٟاهُم جبضو  وم٘ طل٪

ظىىبا زاعط مؿاعها بؿبب  اهدغاٞهاهاجج ًٖ اهسٟاى الكمـ مً ٖلىها  ى الكخاء 

اؾخٗاصة امخالء الىُل    اله٠ُ ب ه ًم٨ً جٟؿحر الٗىان٠    طل٪ الٟهل، وؤه

حن م٣ىلت مٟاصها و٢ض ا٢خبـ  (24؛2الكمـ مؿاعها الُبُع  ) هه بًٖ ال٨هىت اإلاهٍغ

مؿاعها اإلاٗخاص ؤعب٘ مغاث،  ًٖالكمـ قظث ؾىت  55145 ي بىدىؾُت اإلال٪ ٖهض٢بل 

غبذ مغجحن مً مكغ٢ها الخال ٞإقغ٢ذ مغجحن مً   (.542؛2) مٛغبها الخال  ٚو

                                                           
     ، عبما ٢بل نهاًت ال٣غن الؿاصؽؽُٞشاٚىع ت ألاعى ؾاثضة لضي ؤجبإ ْلذ ٨ٞغة ٦غوٍ (3)

ٖهغ هغوصوث، ٖىضما ٢ضم  مًؾىت ؤو ؤ٦ثر  ماثت بال بٗض١. م.؛ ول٨جها لم جدٔ ب٣بى٫ ٖام 

ضة. 122 - 124ؤعؾُى )  ١. م.( الدجج اإلاٍا
( وؾ٩ُىن الغ٢م ألاو٫ مٗبرا 21؛ 2) مً آلان ٞهاٖضا ؾيؿخسضم الهُٛت الخالُت لالزخهاع  )*(

 والشاوي ًٖ ال٣ٟغة )اإلاترظم(.ًٖ الٟهل 
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ؿخسضم     بُاهاجه ألبٗاص اإلاباوي واإلاؿاٞاث بحن ألاما٦ً ٖضصا مً  هـغوصوثَو

 الاإلا٣اًِـ اإلاسخلٟت، حكمل 
َ
 ٟغسخوال ؾخاصوالا  والبلُشـغون ٣امتوال ظعإوال مَض ٣

ىىؽ آزغ ب٣ىله بنها حؿخٛغ١ ٖضة بلى ، بِىما ًىضر ؤخُاها اإلاؿاٞت مً م٩ان والسخٍى

ٞؿغ  ؤهه ولخؿً الخٔ ًام مً الؿحر ٖلى ألاعى.ؤًام مً ؤلابداع    الجهغ، ؤو ٖضة ؤ

غ ٖجها ٧لها مً ـالٗال٢اث بحن هظه الىخضاث اإلاسخلٟت لل٣ُاؽ، بدُض ًم٨ً الخٗبُ (55)لىا

 
َ
٣ُ مَض زال٫ ال٣ ٍغ مً م٣اًِـ مىهت ال٣اٖت  لىا غة مٗغوٞتـهظه الىخضة ألازُو  ،تؤلٚا

٣ُت ٍغ با، ؤو ؤلا بىنت ال 52,50حؿاوي ه  و  )**(ؤلٚا ت ج٣ٍغ وه٨ظا  .(55)غـخاإلا 5,1522هجلحًز

، هـغوصوثي اؾخسضمها ـًهبذ لضًىا وخضاث ال٣ُاؽ اإلاسخلٟت للُى٫ واإلاؿاٞت الخ

 :الىدى الخال  ٖلىوالٗال٢اث ُٞما بُجها ٦ما ٢ضمها 

 ألابٗاص الىخضة

 تراإلا 5,1522 ٢ضم

 تراإلا ٢5,4012ضم، ؤو  5,1 (52)طعإ

 تراإلا 5,211ؤ٢ضام، ؤو  0 ٢امت

 تراإلا ٢15,22ضم، ؤو  555 بلُثرون

 تراإلا 521,1بلُثراث، ؤو  0 اؾخاص

 ٨مال 1,10اؾخاص، ؤو  15 ٞغسخ

ىىؽ  ٨مال 55,52اؾخاص، ؤو  05 سخٍى

                                                           
 (55)
Herodotus, ii, 6. 149; iv. 86; v. 53 

 بلىجاعر    الباعزِىىن    ؤزِىا اؾم ه٩ُاجىمبُضوؽ. ؤَل٤ ٖلحها  )**(
 (55)
Flinders -  Petrie, in the Encyclopedia Britannica, 11th Ed., 1911, vol. 

XXIV, article "Weights and Measures", p. 483. 

ُاهُت، الُبٗت الخاصًت ٖكغة،  :   بتري، –ولُام مازُى ٞلىضعؽ  ت البًر ، اإلاجلض 5355اإلاىؾٖى

 .421، ماصة "ألاوػان واإلا٣اًِـ"، م 24
٣ي ؤو "ألاولُمبي" و هسلِ ؤال  يبغ ً (52) ٍغ الظعإ اإلاهغي الظي ٌؿاوي بحن بحن هظا الظعإ ؤلٚا

ىن ال٣ضماء    ٢ُاؾهم اإلا 5,121 ج صعظاث م٣اًِـ ألا تر، والظي اؾخسضمه اإلاهٍغ عى و   جضٍع

٣ي ؤو "ألاولُمبي" ٍغ  .51 بلى 51 ٞاليؿبت بُجهما هى ،الىُل، والظي ٧ان ؤَى٫ مً الظعإ ؤلٚا
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 ٦م 22اؾخاص، ؤو خىال   515 الجهاع بغاالؿحر َىا٫ 

 ٦م 515اؾخاص، ؤو خىال   155ؤل٠ ٢امت، ؤو  15 ؤلابداع َىا٫ الجهاع بدغا

 ٦م 555اؾخاص، ؤو خىال   055ؤل٠ ٢امت، ؤو  05 ؤلابداع َىا٫ اللُل بدغا

م٨ً ؤن هالخٔ ؤن اإلاؿاٞاث التي اٞخ ؤنها ج٣ابل ببداع ًىم ولُلت  هـغوصوثغى ـٍو

خه  مخىؾِ اجخًمً ببداع    خىال  زمـ ٣ٖضاث.ؾٖغ

كغم٘ ؾخاص َى٫ الا و٢ض جىا٤ٞ باإلاهاصٞت  الٗغى زٍُى ض٣ُ٢ت مً الَى٫  ُٖ

با، ؤو   ما ٌٗاص٫ ظؼءج٣ٍغ
 
ؾخاص ؛ ٞةطا ٧ان الا صاثغة الٗغى مً صعظتظؼء  055مً  ا

َى٫ الضعظت مخىؾِ و ٨م، ال 555,52ؾخاص ٧اهذ حٗاص٫  055تر، ٞةن اإلا 521,1ٌؿاوي 

 ٨م.ال 555,51ٖلى ؾُذ ألاعى ٌؿاوي  الٗغيُت

ى مً الخاالث لم ج٨ً ألابٗاص واإلاؿاٞاث التي سجلها ـ   الٛالبُت الٗٓمو

حره مً ٢ضامى ال٨خاب حٗخمض ٖلى " هـغوصوث بُت"ج٣ضًغاث" بل ٧اهذ ، ٢ُاؾاث"ٚو ، ج٣ٍغ

ت، ص٦ما ًخطر مً الخٗبحر ٖجها صاثما بإع٢ام   ،و٧ان مبالٛا ٞحها    ال٨شحر مً الخاالثاثٍغ

ؤهه "٢اؽ" بىٟؿه هغمحن، ٞمً اإلاا٦ض ؤهه اؾخُإ ٣ِٞ  هـغوصوثوختى ٖىضما ٣ًغع 

ُٗي مجغص ؤن  بُت ج٣ضًغاث ٌُ ال حٗخبر الض٢ت الكضًضة باليؿبت بلى هىا ألبٗاصهما. ج٣ٍغ

حره مً ال٨خاب ال٣ضامى ؤمغا  اإلا٣ابالث الخضًشت لىخضاث ال٣ُاؽ التي اؾخسضمها هى ٚو

     الىا٢٘. ٦بحر ألاهمُت

ًغي ؤن الجؼء اإلاٗغوٝ مً  –الجٛغاُٞحن    ٖهغه ٦ب٣ُت  – هـغوصوثو٧ان 

ؤوعوبا وآؾُا ولُبُا. ول٨ىه لم ٨ًً ًخ٤ٟ م٘  :ؾُذ ألاعى آهظا٥ ًخ٩ىن مً زالر ٢اعاث

ي ج٣ؿُم مهغ ـبحن آؾُا ولُبُا، ألن هظا ٧ان ٌٗى ٞانال  االىُل خض اٖخبـغواؤولئ٪ الظًً 

بضو ؤهه هى طاجه ٧ان ٌٗخب غ مهغ ـبلى ٢ؿمحن، ؤخضهما ًيخمي بلى آؾُا وآلازغ بلى لُبُا. ٍو

يخمُان بلى ٢اعة آؾُا؛ ألهه بٗض حٍٗغ٠ مهغ بإنها ٧ل ألاعى التي جوالصخغاء الكغ٢ُت 

لىخُض اإلاىاؾب بحن ال٣اعجحن هى ( بن الخض ا1؛2هخجذ جغبتها ًٖ بعؾاب الىُل، ٢ا٫ )

جإًُضا  -ا٢خبـ خض مهغ، ومً الىاضر ؤهه ٧ان ٌٗجي بظل٪ الخض "الٛغبي" للبالص، ألهه 

  هبىءة - احؿإ مهغلغئٍخه إلاضي 
ُ
          ىن ًٖ ؤن ؤهل مضًىتيّم ؤَل٣ذ    مٗبض ؤ
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ا وؤبِـ حن جدض ،    جل٪ اإلاى٣ُت مً مهغ التي )*(ماٍع لُبُحن،  اللُبُا، ٧اهىا مهٍغ

ت،  م مً ؤنهم ال ًخ٩لمىن اللٛت اإلاهٍغ ىن بالٚغ ألنهم ٧اهىا ٌؿ٨ىىن    مى٣ُت ٞهم مهٍغ

غويها مً ألاعى ًٌُٟ ٖلحها الىُل ٣ى٫ ؤًًا  ، و٧اهىا ٌكغبىن مً مُاه طل٪ الجهغ.ٍو ٍو

٣ُا(  يبغ بن لُبُا )ؤو ٦ما ً (45؛2) البدغ ًدضها مً ظمُ٘ ٧ان ؤن وؿمحها آلان ؤٍٞغ

أؾُا؛ ألن الؿًٟ التي ٧ان ٌٗمل ٖلحها بالجىاهب، باؾخصىاء الجؼء الظي جخهل ُٞه 

مً ؤبدغث ١. م.(  131 - 053البداعة الُٟي٣ُُىن، والتي ؤعؾلها اإلال٪ اإلاهغي هسى )

٤ البدغ ؤلا  ض ٖاصث بلى البدغ الجىىبي و  جغي و ع مهغ ًٖ ٍَغ ؾيخحن، ٖلى بٗض عخلت جٍؼ

غ    عواًت ٢هت هظه الغخلت ؤن ـٖمضة هغ٢ل والبدغ اإلاخىؾِ. ومً اإلاشُمغوعا بإ

ٌسجل ٖضم جهض٣ًه ٢ى٫ الُٟي٣ُُحن بنهم ٖىضما ٧اهىا ًضوعون خى٫ لُبُا  هـغوصوث

ض وؾبب صهكدىا هى ج٩ىن الكمـ ٖلى ًمُجهم؛  ؤن هظا ال٣ى٫ بالخدضًض هى الظي ًٍا

 خ٣ُ٣ت هظه ال٣هت.

هغ ٖلى البدغ الكمال  )البدغ اإلاخىؾِ( مً ( امخضاص م2؛2) هـغوصوث دضصٍو

ل  )زلُج الٗغب ٖلى الخغاثِ اإلاٗانغة( بلى بدحرة ؾغبىهِـبلىصُجي الخلُج ال )البرصٍو

ٞظهب بلى اإلا٩اهحن،  هظًً بحنالؿاخل (. ول٨ىه ًبالٜ ٦شحرا    ج٣ضًغ اإلاؿاٞت ٖلى خالُا

جي  05ؤنها جبلٜ         الؿاخل    الى٢ذ الخال الُى٫ الٟٗل  لخِ بِىما  ٦م(؛ 001)سخٍى

 الٛغبي ُٝغابل اله٣ُت ٖلى زلُج الٗغب م٣ وطل٪ ٢ُاؾا م٦ًم،  451ال ًخجاوػ 

ٍى بلى الخل ونىال  ،ال٣ضًمتـي بلىشِى ؤي مما ٌٗخ٣ض ؤهه ٧ان مى٢٘ مضًىت، لبدحرة مٍغ

ل )ؤي ظبل ٧اؾُىؽ ال٣ضًم، الظي ٣ًى٫  ال٣لـ٦شِب اإلاؿمى  ٖلى خاٞت ؾبست البرصٍو

بهه ٧ان ًمشل الى٣ُت الخضوصًت الؿاخلُت بحن مهغ ، (512؛2)    هـغوصوث ٖىه

ل ـبدُل  كغقال الُٝغ (، ولى ُخؿب َى٫ الؿاخل ونىال بلىوؾىعٍا ض غة البرصٍو ٞلً ًٍؼ

 .٦م 411 ٖلى

                                                           
ا )*( ت ألاٍختى آلان، و  لم ٌٗثر ٖلى ؤي ؤزغ إلااٍع م اإلاى٣بىن  ى مى٢٘ الهىاٍع زغي ٖلى بدحرة ٖؼ

ىٍ  ا، والهىابمٍغ ؤنها ُٞلى٦ؿُيُتي. ؤما ؤبِـ ٞاإلا٣هىص بها جل٪ التي ٧اهذ     ؤنها ماٍع

ت ؤم الغزم ٚغبى مغس ى مُغوحالهامل الٛغ   )اإلاغاظ٘(. بي للضلخا، ال ؤبِـ ألابٗض ٚغبا، وه  ػاٍو
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بهه م٘ الا٢تراب مً الؿاخل    الخ٣ضًغ    ٢ىله  (1؛2) هـغوصوث٦ما ًبالٜ 

، )*(ال جؼا٫ ٖلى بٗض ببداع ًىم مً الُابؿت الؿًٟ الكمال  إلاهغ بدغا، "ٖىضما ج٩ىن 

اعة بطا ؤهؼلىا خبال ل ٍجضون ؤهٟؿهم    مُاه ي و ـٖلى َمًدهلىن ؿبر الٛىع ٞةن البدَّ

ما١ "، ول٨ً صعاؾت ٢امت 55ٖم٣ها  تالخالُت لخغاثِ الٖلى ألٖا ُاهُت لبدٍغ جٓهغ  البًر

م  15ض ٢امت    الى٢ذ الخال  ال بض ؤن ٩ًىن ٖلى بٗ 55ؤن زِ  ٦م مً الؿاخل، بالٚغ

ًم٨ً ؤن ًالخٔ  -بؿبب اإلاىاص الٗال٣ت التي ًى٣لها الىُل بلُه  - غ لىن البدغـمً ؤن حُٛ

 .(51)غ مً ي٠ٗ هظه اإلاؿاٞت مً الُابؿتـؤخُاها ٖلى بٗض ؤ٦ش

ما ٌٗٝغ آلان بالبدغ ألاخمغ. ٞٛالبا باؾم مىخض ًُل٣ه ٖلى  هـغوصوثوال ًلخـؼم 

الاؾم ، وهى جغي و ع البدغ ؤلا "، ول٨ىه ٌكحر بلُه ؤخُاها باؾم الٗغبيما ٌؿمُه "الخلُج 

بضو ؤهه لم ٨ًً ٌٗٝغ بىظىص  زلُج الظي ٌؿخسضمه ؤخُاها ؤزغي لخلُج ٖضن. ٍو

ـ ،ال٣ٗبت ٧ان طعاٖا قمالُا ي٣ُا مً  ولم ٨ًً ًضع٥ ؤن ما وؿمُه آلان زلُج الؿَى

زلُج  غ احؿاٖا مىه ٖىضـالبدغ ألاخمغ، ول٨ىه جسُل ؤن البدغ ألاخمغ لم ٨ًً ؤ٦ش

ـ ٞةن الغخلت  "ٞإما َىله( 55؛2، ألهه ٖىضما جدضر ًٖ "الخلُج الٗغبي" ٢ا٫ )الؿَى

ه الضازل  ختى البدغ الىاؾ٘؛  حؿخٛغ١ ؤعبٗحن ًىما لؿُٟىت جبدغ باإلاجاص٠ً مً َٞغ

، ٞةن الغخلت حؿخٛغ١ هه٠ ًىم    ؤ٢ص ى احؿاٖه". وهىا ًبضو ؤن مضة ٖغيهوؤما 

ـ َىله خىال   ٦م  155"ؤعبٗحن ًىما" حكحر بلى البدغ ألاخمغ ٩٦ل، ألن زلُج الؿَى

٣ِٞ، بِىما الغخلت التي حؿخٛغ١ "هه٠ ًىم"    الٗبىع ًم٨ً ؤن حكحر بلى زلُج 

                                                           
٣ا إلا٣اًِـ ه 515ؤي مؿاٞت  )*(  غوصوث اإلاىضخت    الجضو٫ الؿاب٤ )اإلاترظم(. ٦م ٞو

 (51)
Newbold, Quart. Journ. Geol. Soc., 1848, vol. IV, p. 342, quoted by 

Lyell, Principles of Geology, 10
th

 Ed., London, 1867, vol. I, p. 431. Also see 

"Mediterranean Pilot", V, 97 (1937 edition). 
 ، اإلاجلض الغاب٘، 5242هُىبىلض، اإلاجلت الٟهلُت لجمُٗت لىضن الجُىلىظُت، جىماؽ ظىن 

، 5201ًل   : مباصت الجُىلىظُا، الُبٗت الٗاقغة، لىضن ، ا٢خبؿها حكاعلـ ال 142م 

 . 415اإلاجلض ألاو٫، م 

ت  ُاهُت، اإلاجلض الخامـ، م اهٓغ ؤًًا مغقض البدغ اإلاخىؾِ الظي جهضعه البدٍغ  31البًر

 ( 5311)َبٗت 
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ض ٖلى  ـ، ألن ٖغى البدغ ألاخمغ ًٍؼ م ٖىض ؤ٢ص ى احؿاٖه. وعبما ٧ان ٦ 155الؿَى

با مً ـالٗغى ال٩امل للبدغ ألاخمغ ُٚ غ مٗغوٝ للغخالت ال٣ضماء ألنهم ٧اهىا ًبدغون ٢ٍغ

٣ي صاثما.  الؿاخل ألاٍٞغ

 

 

 

غة مجغي هه ًخض٤ٞ    ب( 51 ؛2) هـغوصوث٣ًى٫ ون٠ الىُل  و   واخض مً ظٍؼ

،بلى زالز وهىا٥ ًخٟٕغ)ٖلى عؤؽ الضلخا(  ٦ِغ٧اؾىع  بلىوالجىاص٫  يبلُٟىدُج و٧ان  ت ؤٕٞغ

اإلاؿاع اإلاباقغ ٌؿمى الٛغبي ٌؿمى ال٩اهىبي، بِىما و ٌؿمى البُلىس ي، مجها الٟٕغ الكغق  

ان  ٦ماالظي ٧ان ٣ًؿم الضلخا بلى ههٟحن. هى ، و الؿبيُتيباؾم  للخُاع ٧ان هىا٥ ٖٞغ

ان مً الٟٕغ ألاوؾِ، ٌؿمُان ان ؤما الواإلاىضٌس ي؛ الهاوي  آزغان ًخٟٖغ ٟٖغ

حن َبُُٗحن، بل ٞ دُجي والبى٧ىل ُلبى الب  .هما مً خٟغ ؤلاوؿانلم ٩ًىها ٖٞغ

 غوصوثالٗالم َب٣ا له (1)ك٩ل ال

ش الجٛغاُٞا ال٣ضًمت اإلاهضع:  بىبري، جاٍع
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ها مؿُدت وملُئت باإلاؿدى٣ٗاث، بن (1؛2) هـغوصوث٣ًى٫ الضلخا و   ونٟه 

٤ مً البدغ ختى  ال ًبٗض و  ٦م(، 221ؾخاص ) 5155هلُىبىلِـ بدىال  وخضص َى٫ الٍُغ

 -بُى٫ ٕٞغ عقُض ٢ُاؾا  –٦شحرا، ألن اإلاؿاٞت مً البدغ بلى ال٣اهغة  الهىابطل٪ ًٖ 

با. 213جهل بلى   ٦م ج٣ٍغ

 4205( بدىال  3؛2هغ )زِبِـ ٖبر الجو٢ضع هـغوصوث اإلاؿاٞت مً هلُىبىلِـ بلى 

غة زِبِـ ٦م(، و٢ضع اإلاؿاٞت مً  355ؾخاص ) ؾخاص  5255بدىال   يبلُٟىدُجبلى ظٍؼ

بالجهغ مً  الصخُدت، ألن اإلاؿاٞت ن للٛاًتاص٣ُ٢ ناألازحر  انخ٣ضًغ هظان ال٦م(. و  111)

 ٦م ٣ِٞ. 251  مً ألا٢هغ بلى ؤؾىان خىالو ٦م،  123ال٣اهغة بلى ألا٢هغ خىال  

٢بل  مجغاهو  الىُلب٘ امىًٖ  قِئا مً مالخٓاجه الصخهُت هـغوصوثلم ٣ًضم و 

غة  عواها له ٧اجب  -ًبضو ٖضم جهض٣ًه بًاها  - ٢هته٣ل  وبهما، يبلُٟىدُجونىله بلى ظٍؼ

ُٞما بحن ، وا٢ٗحن ى   مو  ٌؿمُان ٦غو   الىُل ًيب٘ مً بحن جلحن إنبجُٟض ، مً ؾاٌـ

ُل ،  هه٠ اإلاُاه ٍخض٤ٞ ٚىعها، و  ًىابُ٘ ال ًم٨ً ؾبر وؤن الجهغ ًيب٘ مًؤؾىان ٞو

ؤؾئلخه التي َغخها     عصا ٖلى والىه٠ آلازغ ظىىبا هدى بزُىبُا. ول٨ًقماال بلى مهغ، 

، ٧ل ٢اعبحن مٗا، ، ٢ُل له بهه بٗض هظا اإلا٩ان ًجب عبِ ال٣ىاعب بالخبا٫يبلُٟىدُج

جى  52ألن الجهغ ًخٗغط بكضة إلاؿاٞت  ،مً ؤلابداع    الجهغ ؤعبٗت ؤًاموطل٪ مؿحرة  سخٍى

بلى ًخض٤ٞ الىُل ٖىضه نٛحر،  بلى ؾهل مؿخى  عب بلى ؤن جهل ال٣ىا٦م(،  511)خىال  

غة حؿمى حن خى٫ ظٍؼ  .(54)جازىمبؿى ٖٞغ

٣ا٫ بهه ًىظض  غة بد ظىىبيٍو غة  اظخُاػ وب ،(51)غةـغة ٦بُُـهظه الجٍؼ جل٪ الجٍؼ

ًجزلىن بلى يٟت الجهغ وهىا  غة.ـبدُهظه البلى اإلاخض٤ٞ مجغي الىُل  بلى ؿاٞغونًهل اإلا

ؿحر ٦م ؟(، ألن مىانلت الخ٣ضم بال٣اعب مؿخدُلت  5555)خىال   عبٗحن ًىماون بغا ؤَو

. وبٗض اظخُاػ هظا الىُل    طل٪ الجؼء مً مجغي ٛمىعة والصخىع اإلاالجىاص٫ غة ـ٨شل

                                                           
ت اإلادغ٢ت، ٖلى بٗض  (54) غة ػعاع، ٢غب ٢ٍغ  .٦م ظىىب ؤؾىان  525عبما ٧اهذ ظٍؼ
 لجهغ.احؿإ    مجغي اعبما ٧ان مجغص  (51)
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وبٗض  .(50)يبلى مضًىت مغوِ ونىال ًىما  52اعب مضة ى بال٣ ونؿاٞغ بدغ اإلاالجؼء مً الجهغ ً

 والتي، ٌؿ٨جها الهاعبىن بلى الصخغاءًىما بلى بالص  05جبضؤ عخلت ؤزغي حؿخٛغ١ ي مغو 

ٗٝغمً الٛغب بلى الكغ١؛ وبٗض هظه الى٣ُت ال ٖىضها ٣ًا٫ بن الجهغ ًخجه 
ُ
مٗلىماث  ح

 . ل٣ُٓها الكضًضالجهغ، ألن البالص ٚحر مإهىلت مجغي ما٦ضة ًٖ 

غوي  )*(٢ىعٍجيؾم٘ مً بٌٗ ؤهال  ؤهه  هـغوصوثٍو
Cyrene  ٢هت جيؿب بلى

لحن     مىهُحناؿؤن بٌٗ اليعزىؽ، اُجىوي بّم ألا  اإلال٪ لُبُا  صازلُتالظًً ؾاٞغوا مخٚى

اإلال٪  و٢ض زمًجماؾُذ،  ُٞه٢ؼام، وبٗضها ًخض٤ٞ نهغ ٦بحر ألاؿ٨جها ٌونلىا بلى مى٣ُت 

، خُض ٧ان ًغي هظا الخسمحنًمُل بلى جهض٤ً  هـغوصوثو٧ان  ؤن هظا الجهغ هى الىُل،

له    الُى٫، و٧ان ٌٗخ٣ض  ؿاع نهغ بٌؿتر )الضاهىب(، ومؿاو  إلا مىاْغمؿاع نهغ الىُل ؤن 

ها آلان هى ؤن مىب٘ نهغ الضاهىب  ، وؤن اإلاهب ظبا٫ البـغاوـباؾم  اإلاى٣ُت التي وٗٞغ

با )ؤي  بام٣ابلها ج٣ٍغ  (.ٖلى زِ َى٫ مهغ ج٣ٍغ

سبرها  ٣ًا٫ بن ؾٟىه صاعث الظي  -ؤن اإلال٪ هسى ( 513 - 512؛ 2) هـغوصوثٍو

٣ُا ٣ى٫ بن هظه  ٧ان ؤو٫   - خى٫ ؤٍٞغ مً خاو٫ خٟغ ٢ىاة مً الىُل بلى البدغ ألاخمغ. ٍو

 )**(، وجمغ ٢غب باجىمىؽبىبؿُهمضًىت ٢بُل ال٣ىاة ٧اهذ جسغط مً الٟٕغ البُلىس ي 

مخض ظؼء مجها ، جغي و ع لخهل بلى البدغ ؤلا  مً الٛغب بلى الكغ١    ممغ ي٤ُ )واصي ٍو

خجه بٗضه ظىىبا بلى الخلُج الٗغبي. وبٗض ؤن ُمُال ال  525ػه٣ذ ؤهٟـ ث خالُا(، ٍو

ضاءىبىءة ؤزبرجه ؤن ل، جسلى هسى ٖىه لالٗم اهظ   ؤل٠ مهغي  ٣ِٞ هم الظًً  ألٖا

م مً ؤن هسى لم ٨ًمل ال٣ىاة، بال ؤهه ؤوكإ ه ال٣ىاةؾِؿخُٟضون مً هظ . ول٨ً بالٚغ

البدغ ألاخمغ )عبما ٩ًىن ٢غب  ؾاخلؿًٟ وبجى ؤؾُىال    م٩ان ما ٖلى ا للؤخىاي

                                                           
جب ؤال  31ج٣٘ ٖلى الًٟت الكغ٢ُت للىُل، ٖلى بٗض خىال   (50) ٦م ظىىب مهب ُٖبرة. ٍو

م٘ الىُل، والتي جمحز هؼوال ٦م  115بُجها وبحن مغوي الخضًشت، التي ج٣٘ ٖلى بٗض خىال  هسلِ 

 ال٣ضًمت.هبخت مى٢٘ مضًىت 
ٗٝغ خالُا باؾم شخاث )*(

ُ
 )اإلاغاظ٘(. ح
تؾُىضر اإلاال٠ بٗض ٢لُل ؤنها  )**(  )اإلاترظم(. عبما ج٣ابل الُىم جل اإلاسخَى
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ـ الخالُت(، وال ق٪    ؤن ؾٟىه اهُل٣ذ مً هظا اإلا٩ان    عخلت الضوعان خى٫  الؿَى

٣ُا.  ؤٍٞغ

 وبن لم ًظ٦غ مجها ؾىي ، هـغوصوثمٗغوٞا لضي  هىماثو٧ان ج٣ؿُم مهغ بلى 

ُما ًل  ٢اثمت  (.500 ،501 ؛2 ي ٢ضمذ اإلاداعبحن للمل٪ )ـالخه  جل٪ ، 52 بخل٪ ٞو

 :هـغوصوث بٗضلم ًظ٦غها ؤي مال٠ ؾب٘ )مكاع بلحها بالٗالمت *( مجها الىىماث، 

ُت ت ألاوهٞى  * ألاٞشُت الهاٍو

بُت مُت الؿبيُدُت ألاجٍغ  * البابٍغ

 * ُتالِخمّ  اإلاىضٌؿُت الٟغبُُُت

 * ٨ُٟىعٍتاإلاُ الخاهِؿُت البىبؿُُت

 * هه٠ هخى الشُبُت البروؾىبُت

ت ؿ * ؿُتألاهِ البىنحًر  * ُتالشمَى

ج٣٘    مهغ الٗلُا، زِبِـ ٣ِٞ ، ٧اهذ هـغوصوثط٦غها هىمي  52ومً بحن 

الخٔ ؤن    الضلخاب٣ُت الىىماث و   ـغي مؿماة بإؾماء اإلاضن ال٨بهظه الىىماث ٧ل . ٍو

جدضًض مىا٢٘ بًٗها،    خحن ًم٨ً جسمحن مىا٢٘ البٌٗ آلازغ )اهٓغ  ؤم٨ًٞحها، و٢ض 

مسخلٟحن اؾمحن  ٍبضو ؤنهما ٧اهخا جدمالنو ، هـغوصوثط٦غهما هىا٥ هىمخان (. و 0الك٩ل 

مى٢٘ ألاولى  وما ػا٫، "البروؾىبُت"و "هخىهه٠ "ٞحهما، وهما  الغثِؿخحنًٖ اإلاضًيخحن 

ًم٨ً ؤن ٩ًىن مكخ٣ا مً ٧لمت  Natho هخىٌٗخ٣ض ؤن اؾم وبن ٧ان  ،(51)ٚحر مٗغوٝ

                                                           
 غ:ٓهخى ه  طاتها لُىهخىبىلِـ. اهن ؤ جظ٦غهىا٥ ٢اثمت ٢بُُت لؤلبغقُاث  (51)
  E. Amelineau, La Géographie d'Egypte à l’époque copte, 1893, p. 269. 

]مالخٓت )بالٟغوؿُت(.  203، م 5231لُىى، ظٛغاُٞت مهغ    الٗهغ ال٣بُي، ُبمُلُى ؤم

 ط ولل مغي[. ظىع اإلادغع : 

هىا بالتي ٧اهذ ٢اثمت    ٖهغ ]اؾخسضم اؾم هخى  أل٦ثر مً م٩ان    مهغ، والٗبرة  

ؤَل٤    ٖهغ الغوم ٖلى م٩اهحن  لُىهخىبىلِـهغوصوث. ومً الٍُغ٠ ؤن اؾم هخى اإلاغاصٝ ل

 مسخلٟحن    مهغ )اإلاغاظ٘([.
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ت حٗجي "مؿدى٣ٗاث الب وؤنها ج٣٘    م٩ان ما    قما٫ الضلخا. ؤما الىىمي  غصي"ـمهٍغ

.ى البروؾ حن ال٩اهىبي والؿبيُتي، ٖىض ه٣ُت الخٟٕغ  بُت ُٞبضو ؤنها ٧اهذ ج٣٘ بحن الٟٖغ

ظ٦غ  واإلاؿخىَىاث    اإلاضن ٧اٞت مضًىت ٣ِٞ مً بحن  44ؤؾماء  هـغوصوثٍو

م مً ؤهه ًسبرها )    ١. م.( 120 - 103)ؤخمـ الشاوي ( بإهه    ٖهغ 511 ؛2مهغ، بالٚغ

 ؤل٠ بلضة مإهىلت.  25ما ال ٣ًل ًٖ  ٞحها٧ان  -ٖىضما ٧اهذ مهغ    ؤوط اػصهاعها  -

ُما ًل  ٢اثمت مغجبت هجاثُا ت[ ٞو ي ـالخ دالث الٗمغاهُتباإلاضن واإلا ]بهجاء ؤلاهجلحًز

للخاالث التي ؤم٨ً الخٗٝغ ٖلحها،  ، وألاؾماء اإلا٣ابلت الخالُت   مهغ هـغوصوثط٦غها 

 ًظ٦غ لم غوصوثه وبن ٧ان. هٟؿه الاؾم جدمل هىمي    الغثِؿت اإلاضًىت بلى +وحكحر الٗالمت 

 .خايغتها ط٦غ صون  الىىمي بال

 وهى٢غاَِـ ٧اهىبمضًىت    الضلخا بحن  ؤهصُال 

 53الضلخا )عبما ٧اهذ جل بلُم، ٖلى بٗض  مضًىت    + ؿِـؤهِ

 ٦م قما٫ ٚغب ال٣ىُغة(

   م٩ان ما     ذ، عبما ٧اههاغ مٗغوٝ مى٢ٗـُٚ ـؤٞشِ

 الضلخاقمال  

 مضًىت ٢غب الخاٞت الٛغبُت للضلخا ؤبِـ

 مضًىت    الضلخا بحن ٧اهىب وهى٢غاَِـ ؤعزاهضعوبىلِـ

 البروؾىبُتالىىمي مضًىت    الضلخا     ؤجاعبسِـ

ب  ب، ٢غب بجهاٍجل ؤجغ  + ؤجٍغ

٤ بىبؿُه  جل بؿُه، ٢غب الؼ٢اٍػ

 ؾمىىصوؾِ الضلخا. ؤبى نحر َبَىا ظىىب مضًىت     ٌـبىنحر 

ى  ى٧ُىم الٟغاٖحن، ٢غب بب بَى

ى   بدحرة الخمؿاح بقغ١ الضلخا، عبما ٢غ    مضًىت  بَى
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ت)*(  ؾمٗضي٧ىم  ٧اهىب  قما٫ قغ١ ؤلاؾ٨ىضٍع

 مضًىت ٖىض عؤؽ الضلخا )عبما ٧اهذ الىعا١( ٦غ٧اؾىع 

غة ٢غب بى  ِزمِـ  )**( تقاب. ىَظٍؼ

 )= باهىبىلِـ( . ؤزمُم الىىمي الشُبُتمضًىت     ِزمِـ

 مضًىت الُٟىم ٦غو٧ىصًلىبىلِـ

 ، ٚغب ال٣ىُغةصٞىت٧ىم  صٞجي

غة    الضلخا بلبى   ظٍؼ

غة  بلُٟىدُجي  ؤؾىان ٢بالت، ىخحنبلُٟظٍؼ

_________________________________ 

ت مً ألا٧ىام ٢لُلت الاعجٟإ بلى الجىىب مباقغة مً  )*( ًُل٤ اؾم ٧ىم ؾمٗضي ٖلى مجمٖى

آزاع مهغ ]َابُت الغمل، وهظا ال٩ىم هى مىي٘ مضًىت ٧اهىب خؿبما ٧ان ًغي  بٞغؾخى  بغحكا 

٣ُت والغوماهُت، الجؼء ألاو٫ ، بغظامى  ٍغ ، ل٨ً ألاب الِؿىع  [)باإلًُالُت( 41، م 5320ؤلٚا

ُٟٞغ    ٦خابه "٧اهىب ومُىىزِـ وؤبى ٢حر" )بالٟغوؿُت(، و٦ظل٪ ٖمغ َىؾىن وزغاثِ 

ت، يللىا الباخشحن ٞترة َىٍلت بىي٘ ٧اهىب ظىىب َابُت الخى٣ُُٞت. و٢ض زبذ  اإلاؿاخت اإلاهٍغ

وبالخدغي ًٖ اؾم  آلان ؤن ٧اهىب ٧اهذ ٢ؿمحن، الكغق  مجهما ٚاع١ آلان قغق  ٧ىم ؾمٗضي.

٧ىم ؾمٗضي اجطر ؤن ؾ٩ان ؤبى ٢حر  الخالُحن لم ٌؿمٗىا بهظا الاؾم ؤنال، ٦ما ؤن اإلاجلـ 

لى لآلزاع سجل هظا اإلاى٢٘ ألازغي باؾم "َابُت الغمل" ٖلى هدى ما ًٓهغ    ؤَلـ ا إلاىا٢٘ ألٖا

ت الهاصع ؾىت   اإلاغاظ٘(.) 2552ألازٍغ

ت، اإلاجلض  ظىن بى٫  )**( جبجى ، ؾىت 55هىا عؤي بصظغ اإلايكىع    خىلُاث مهلخت آلازاع اإلاهٍغ

لى ما ب٣ي مً ؤؾماء  5355 ت(، والظي بىاه ٖلى ما وعص    ٦خاب الضع اإلا٨ىىػ، ٖو )باإلهجلحًز

غاُٞت  خه الصخهُت بُبٚى لى مٗٞغ ى٣ُت ٢بل جج٠ُٟ اإلاؿدى٣٘ ال٨بحر اإلاألاما٦ً ال٣ضًمت، ٖو

ُتالظي ؾماه ٧ل مً هغوص . والخالنت ؤن البدحرة البىَُت ه  وث وؾُغابىن البدحرة البَى

"بغ٦ت الهُاصًً" اإلاكاع بلحها    الضع اإلا٨ىىػ، وؤنها ظٟٟذ واؾخهلخذ بمجهىص ألاهال  وقغ٦ت 

٣ُت لالؾم اإلاهغي قُبي، الظي اؾم ؤعاض ي قابه، وؤن     اؾم  خٟٔزمِـ ه٣دغة بٍٚغ

ت قابه. وؤقاع ظىعط صاعس ي    م٣ال ه اإلاٗىىن الضلُل الجٛغا   ل٨خاب الضع اإلا٨ىىػ )مجلت ٢ٍغ

)بالٟغوؿُت(( بلى ؤن البر٦ت لم ًج٠  5351، ؾىت 51اإلاٗهض الٟغوس ي لآلزاع الكغ٢ُت، اإلاجلض 

ت ؾض زمِـ ال م٩انها جماما. ولم ًىا٢ل بصظغ وال صاعس ي بم٩اهُت ؤن ٩ًىن  بت مً )ؾم ٢ٍغ ال٣ٍغ

 )اإلاغاظ٘(. 152خ٨ماال لهظه اإلاىا٢كت اهٓغ هامل م واؾ ٖال٢ت باالؾم ال٣ضًم زمِـ. (ببُى
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 بت)التر  (53)بىلىؽجغي بعو 

 الخمغاء(

 الجبل ألاخمغ، قغ١ ال٣اهغة

ت هلُىبىلِـ  اإلاٍُغ

 ألاقمىهحن هغمىبىلِـ

حنمٗؿ٨غ   ٖلى الٟٕغ البُلىس ي للىُل اث ؤلاًىهُحن وال٩اٍع

ا ، م٣ابل  ماٍع ٍى ذ ؤَال٫ ٖلى قاَئ بدحرة مٍغ يٍغ

غؾُضي   )*( ٦ٍغ

 ِعهَُىتمُذ  مى٠

 ب٘جل الغُ   + مىضٌـ

 ىلعبما ٧اهذ ٧ىم ؤبى بِ  (25)مىممِٟـ 

غة جىاظه بىبؿُهالىىمي اإلا٨ُُٟىعٍت    م٨ُُٟىعَـ  ، ٖلى ظٍؼ

 ، ٢غب الى٣غافظ٠ُٗىم ٧ هى٢غاَِـ

(25)هُابىلِـ 
 اةعبما ٧اهذ اإلايك 

                                                           
ىن ؾماهظا هى اإلا٩ان الظي  (53)  (.15؛ 5) ٫ صًىصوع اله٣ل ٢ا٦ما  "الخ٣ل اإلا٣ضؽ" ه اإلاهٍغ

ا  .)اإلاغاظ٘( 43م  )*( لم ًصر طل٪. اهٓغ الهامل ًٖ ماٍع
ت  ،هىا٥ ق٪ ٦بحر    مى٢٘ مىممِٟـ (25) خُض ٌٗخ٣ض بٌٗ ال٨خاب ؤنها ٧اهذ    مى٢٘ ٢ٍغ

 ، ول٨ً ًبضو ل  ؤن ٧ىم ؤبى بِ الُتالخ البرهىج 
ّ
: 5؛51) ؾُغابىن  ما ؤوعصهى ؤ٦ثر احؿا٢ا م٘ ل

، ًإحي اإلاغء ؤوال بلى هغمىبىلِـ، زم بلى مى٠بلى ضًا ُسخهه ٖىض الظهاب مً ( مً ؤ225

ىى ، زم بلى مىممِٟـ. ول٨ً بهجلبش ًغي ؤن ٧ىم ؤبى بِ ظُي٩ُىبىلِـ . اهٓغ: ِـزلى ه  طاتها جحًر
Englebach, Index of Egyptian and Sudanese Sites 

جىالض بهجلبش،  ت اإلاىا٢٘ ٦كاٝ  ٍع ت والؿىصاهُتألازٍغ آزاعا ي ًدىي اإلاخد٠ اإلاهغي الت اإلاهٍغ

ت ت(. 5315، مجها، مهلخت آلازاع اإلاهٍغ  )باإلهجلحًز
غوصوث ه  ٦ُىىبىلِـ لضي لضي ه ؤن هُابىلِـبلى بٌٗ ال٨خاب  ًظهبٖلى الاؾم،  بىاء   (25)

ً مهٗضا  ى الجهغ م٦م  ٢515ىا ج٣٘ ٖلى بٗض خىال  ، ٚحر ؤن بُلمُىؽ، وه  ٢ىا الخضًشت

مً اإلاغجر ؤن ول٨ً ؛ ها ج٣٘ ٢غب هُابىلِـؤنغوصوث هًظ٦غ والتي  )ِزمِـ ٢ضًما( ؤزمُم

مً مهٗضا    الجهغ ٦م  51التي ج٣٘ ٖلى بٗض اة خالُا( اإلايكاإلا٣هىصة ه  مضًىت بُلمُت )

 ؤزمُم.
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 عبما ٧اهذ الخاعظت مضًىت الىاخت

ِـ  ط ٙ ص٦غوـ (*)بللتجل   + ؤوهٞى

مِـ  مً جل الٟغما اعبما ٧اهذ ظؼء بابٍغ

غ  باجىمىؽ  )**( جل اإلاسخىَت، ٢غب ؤبى نٍى

 جل الٟغما، ظىىب قغ١ بىعؾُٗض بُلىؾُىم

 ٖلى الؿاخل، ٖلى الُٝغ الٛغبي للضلخا مدُت مغا٢بت، (22)غؾُىؽبـ

٤ُِهغب + ٞغبُِ  ، قما٫ قغ١ الؼ٢اٍػ

 نا الدجغ ؾاٌـ

 ؾمىىص  + ؾبيُخىؽ

تبلضة     ُٝىؾ  الىىمي الهاٍو

 ؤؾىان ٍجيؾى 

 نان الدجغ  + جاهِـ

 ألا٢هغ زِبِـ

                                                           
اؾخسضم ظىن بى٫ هىا ؤخض ؤؾماء الخل، الظي حٗضصث ؤؾمائه، وهى مظ٧ىع    زغاثِ  )*(

ت ه٨ظا "جل بلت  ُل٤ ٖلُه ؾ٩انBellaاإلاؿاخت اإلاهٍغ الٗؼبت اإلاجاوعة له الُىم اؾم "جل  " ٍو

ت للبٗشت ال٨ىضًت  غ الخٟاثغ ألازٍغ غاِظ٘(. Tell Tebillaجبلت"، وبهظا الاؾم  ٌٗٝغ    ج٣اٍع
ُ
 " )اإلا

ؤبٗض بلى الكغ١، بٗض مهب  غؾُىؽ، ٧اهذ مدُت مغا٢بت ب(52، 5؛51) َب٣ا لؿُغابىن  (22)

 الىُل البىلبُدُجي.ٕٞغ 

مً الىاضر ؤن ظىن بى٫ اٖخمض ٖلى الدكابه الٓاهغي بحن باجىمىؽ وبِخىم الىاعصة     )**(

 ٠ ت، وبِخىم جدٍغ ىن ألاواثل ٢ض ٖؼوا بِخىم بلى جل اإلاسخَى ال٨خاب اإلا٣ضؽ، و٧ان ألازٍغ

ىن آزغون بِخىم بلى جل  ُما بٗض ٖؼا ؤزٍغ لالؾم اإلاهغي بغ بجم، بقاعة بلى مٗبض ؤجىم، ٞو

ابت. واػصاص ت  الَغ ت ال٨ىضًت بلى جل اإلاسخَى ألامغ ٚمىيا ٖىضما جبحن ل٩ل مً البٗشت ألازٍغ

ابت )مىظ 5321 – 5312) ا٦ُت البىلىضًت بلى جل الَغ ت الؿلٞى ( ؤن اؾم 2551( والبٗشت ألازٍغ

بغ  بجم اؾخسضم للم٩اهحن بٗض ؤن زل٠ ؤخضهما آلازغ ٦إهم مدلت ٖمغاهُت وؾِ واصي 

 الُمُالث )اإلاغاظ٘(.
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ـ  جل جمي ألامضًض زمَى

 خغم ؤخض مٗابض مى٠ خى٫  الهىعٍحن مٗؿ٨غ 

ىاث اإلاظ٧ىعة ؾلٟا  م٨ً ؤن هالخٔ ؤهه مً بحن اإلاؿخَى  ج٣٘ زمان مجها ٣ٍِٞو

با  10وج٣٘    مهغ الٗلُا،   مجها.   الضلخا ؤو ٢ٍغ

ه٠  ش بىائها ٦ما  ،ؤهغام الجحزة هـغوصوثٍو سجل جاٍع      ال٨هىتؾمٗه مً َو

٣ى٫ ًٖ (. 514 - 524؛ 2) ً، بن ـالهغمحن ال٨بٍُو ٢ضم  255جبلٜ مجهما  ٧لمؿاخت ٍغ

ى )الظي وؿمُه آلان الهغم ألا٦بٞ   الاعجٟإ، ول٨جهما ًسخلٟان مغب٘،  غ( ـاعجٟإ هغم زٞى

        بدىال  مً طل٪ هغم زٟٕغ )الظي وؿمُه آلان الهغم الشاوي( ؤ٢ل٢ضم، بِىما اعجٟإ  255

٢ضما، ٦ما ًسبرها ؤهه ٢ام ب٣ُاؾهما بىٟؿه. ول٨ً "٢ُاؾاجه"، وزانت ٢ُاؾاث  45

بُتالاعجٟإ، عبما ٧اهذ مجغص ج٣ضًغاث  ؛ وطل٪ ألن ال٣ُاؾاث الخضًشت الض٣ُ٢ت ج٣ٍغ

ً،  الصخُدتجىضر ؤن ألابٗاص  ت الخاعظُت  طهاب٢بل للهغمحن ال٨بحًر ُُت الدجٍغ ألٚا

 (، ٧اهذ ٦ما ًل :هـغوصوثي ٧اهذ ٖلحها ؤًام ـ)ؤي    الخا٫ الخ

 الهغم الشاوي الهغم ألا٦بر 

 تراإلا 215,10 َى٫ يل٘ ال٣اٖضة

٣ُت٢ضم 140ؤو    ا بٍٚغ

 تراإلا 251,1

٣ُت  ا٢ضم 032ؤو    بٍٚغ

 تراإلا 540,0 الاعجٟإ الٗمىصي

٣ُت ا٢ضم 411ؤو    بٍٚغ

 تراإلا 541,0

٣ُت ا٢ضم 401ؤو    بٍٚغ

 تراإلا 520,4 (الىظه)الاعجٟإ اإلااثل 

٣ُت  ؤ٢ضام 054ؤو    بٍٚغ
- 

 تراإلا 253,5 (الغ٦ً) الاعجٟإ اإلااثل

٣ُت ؤ٢ضام 155ؤو    بٍٚغ
- 

مٗخبـغا بًاه نغخا ٞا١    ل٣هغ الخُه،  (542؛ 2ؤًًا ونٟا ) هـغوصوث و٢ضم

ت و 52 ًسبرها ٖلىهغام، بط ًدخىي ٦ما هٓغه ألا  ت. ول٨ً هظا  1ؾاخت مؿ٣ٞى آالٝ ٚٞغ
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ت "هىاعة اإلا٣ُ٘" الخالُت ٖىض مضزل الُٟىم  -البىاء   اهضعؽ -الظي ٧ان ٣ً٘ ٢غب ٢ٍغ

 .ٖهغ الغومانمىظ  بٖاصة اؾخسضام ؤحجاعه ٖبر ال٣غونبٗض اؾخسضامه مذجغا، و جماما 

٣ى٫  غ  بدحرةهى عوٖت ٢هغ الخُه ما ًٟى١ بن  هـغوصوثٍو اإلاجاوعة، والتي ؽ مٍى

جي 05مدُُها خىال  انُىاُٖت بدحرة بإنها  (543؛ 2ًهٟها ) ٦م(،  001)خىال   سخٍى

م٣ها  هلها ، صون ٖاث٤ مترا(، وجخهل بالىُل ٢31امت )خىال   15ٖو    ًُٞان الىُل ٍو

 .زغي الؿخت ألا ألاقهغ مً الؿىت، زم ٌٗىص اإلااء مً البدحرة بلى الجهغ زال٫ ؾخت ؤقهغ 

غ  ال٨شحر مً الجض٫ بحن ٖلماء  غة ال٣ضًمتـًٖ هظه البدُ هـغوصوثو٢ض ؤزاع ج٣ٍغ

حرهم    الٗهغ الخضًض. ٞبِىما ٧ان هىا٥ اجٟا١ ٖام ٖلى ؤن بدُ غؽ غة ـآلازاع ٚو مٍى

٧اهذ ج٣٘    م٩ان ما صازل اإلاىسٌٟ الظي ٌؿمى الُٟىم خالُا، بال ؤن هىا٥ آلان 

ال الباخشحن ، بل بن بٌٗ بالًبِها وامخضاصها    الغؤي بكإن مى٢ٗ اازخالٞا ٦شحر 

آزغ بدىر بُض ؤن غة والىُل. ـبحن البدُ ى الاججاهحن ًٖ اجها٫  هـغوصوثًهض١ ٦الم 

ت  هـغوصوثؤهه عبما ٧اهذ هىا٥ بدحرة    ٖهغ  ؤوضخذ اإلاؿاخت الجُىلىظُت اإلاهٍغ

ً هىا ظاءث اإلاؿخىي الظي ًداٞٔ ٖلى الاجها٫ بالجهغ، وم بلىجمؤل مىسٌٟ الُٟىم 

م٣ها )٣ٞض ٧ان اإلادُِ الخ٣ُ٣ي للبدحرة آهظا٥ خىال     اإلابالٛت  ٦م  215مؿاختها ٖو

غ ومً زم ٧ان  ،مترا ٣ِٞ( ٣ٞ11ِ، و٧ان ؤ٢ص ى ٖم٤ لها خىال   ٖجها  هـغوصوثج٣ٍغ

 .(44)صخُدا    ظمُ٘ الاخخماالث

٣ى٫     الصخغاء اللُبُت ٚغب الىُل، بن  ًٖ ألاما٦ً التي (525؛ 4) هـغوصوثٍو

ت بلى ؤٖمضة هغ٢ل، زِبِـ ظباال مً الغما٫ جمخض مً  مغاخل َى٫ ٧ل مجها ٖلى و اإلاهٍغ

يب٘ مً ٢مت ٧ل جل جُاع مً اإلااء  ،ؤ٧ىام ملرحٗلىها جال٫  مؿحرة ٖكغة ؤًام جبـغػ  ٍو

ىاثواإلالر،  بحنمً ًخض٤ٞ الٗظب الباعص  ت. ٍو    هظه اإلاىا٤َ مؿخَى ٣ى٫ بكٍغ

ىاث ٣ً٘ ٖلى مؿحرة  هـغوصوث ؿ٨جها زِبِـؤًام مً  ٖكغةبن ؤو٫ هظه اإلاؿخَى ، َو

                                                           
 ، اهٓغ الٟهل الشامً مً صعاؾتي:مىٍغؽَإل ٖلى صعاؾت خضًشت إلاك٩لت بدحرة لال  (21)

- Contributions to the Geography of Egypt, Cairo, 1939. 
  5313مؿاهماث    ظٛغاُٞت مهغ، ال٣اهغة، ظىن بى٫،  -
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مً اإلالر، باإلياٞت بلى ٖحن ؤزغي  ًخض٤ٞ تر، ولضيهم ًيبٕىمٗبض ظىب ؤصخابىهُىن ّم ألا 

"، خُض جسخل٠ صعظت خغاعة مُاهها خؿب ؤو٢اث الُىم، ٞهي )*(حؿمى "ٖحن الكمـ

اجغة زاهُت ٖىض الٛغوب، وحٛل  بكضة  ٞاجغة    الهباح البا٦غ، وباعصة ٖىض الٓهغ، ٞو

 ٖىض مىخه٠ اللُل.

دا للىاخُت التيومً الىاضر ؤن هظا ًمشل ونٟا   ه نٍغ آلان باؾم واخت  اوٗٞغ

٦م ٚغب  155ؾُىه )ج٣٘    الجؼء اإلاهغي مً الصخغاء اللُبُت ٖلى بٗض خىال  

، ٦م٣غ للخيبااث ٖٝغالظي وهى ، مازلت مىن ؤمٗبض ظىبتر  ؤَال٫ؼا٫ جالُٟىم(، خُض ال 

٦بحرة مً اإلالر والٗضًض مً الُىابُ٘ وآباع اإلاُاه الٗظبت، التي ٩ًىن جغا٦ماث وخُض جىظض 

اإلااء.  اهبٗار الٛاػاث الظاثبت   ٣ٞاٖاث ؾببها سغط مىه ؤخُاها جاإلااء صاٞئا    بًٗها، و 

، هـغوصوثاٞتريه واخت ؾُىه ؤَى٫ ٦شحرا مما  زِبِـ بلىمً  الصخُدتول٨ً اإلاؿاٞت 

ٖلى ٢مم الخال٫)*(. ؤما ؤؾُىعة ال ٢إ اإلاىسٌٟ، ًخمىيٗان    اإلالر والُىابُ٘ ٦ما ؤن 

، ٞال ق٪ ؤنها ْهغث هدُجت الكٗىع خغاعة ٖحن الكمـغاث الُىمُت    صعظاث ـالخُٛ

بالبروصة    الؿاٖاث الخاعة مً الجهاع، والكٗىع الُض بضٞئها    الهباح البا٦غ، وقٗىع 

ؤما "الٛلُان" اإلالخّى ٖىض مىخه٠ اللُل ٞهى مجغص  ،ضٝء مغة ؤزغي    اإلاؿاءبال

ت ٣ٞاٖاثمٓهغ هاجج ًٖ اهبٗار   .ٚاٍػ

ى مؿحرة ٖكغة ؤًام ؤزغي، والظي ـالظي ٣ً٘ ٖل - ؤما جل اإلالر والُيبٕى الشاوي

دمل اؾم  هـغوصوثًسبرها  ًظهبىن بلُه لجم٘  ٧اهىا نحمىهُاؿالي وؤن، ؤوظلتٖىه، ٍو

، والتي ج٣٘ هي ال جؼا٫ جدمل الاؾم هٟؿـٞمً الىاضر ؤهه ٌكحر بلى الىاخت الخ ،الخمغ

 ٦م ٚغب واخت ؾُىه، وه  آلان يمً مؿخٗمغة لُبُا ؤلاًُالُت. 455ٖلى بٗض خىال  

                                                           
ام ل٨ىه لمهظا هى اؾمها ألاوعبي ٖبر الٗهىع، ؤما اؾمها اإلادل   )*( ٌٗض  ٩ٞان ٖحن الخمَّ

 )اإلاغاظ٘(.   مٗغوٞا الُىم لضي ؤهل ؾُىه
غوصوث، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألابدار    مجا٫ وجى٦ُضا إلاالخٓت ه ،زالٞا لى٣ض ظىن بى٫  )*(

ا مً الُىابُ٘ والُٗىن جسل٤    جض٣ٞها  ُت ؤق٩اال حؿمى ال٩اعؾذ عنضث هٖى الخال٫ الُيبٖى

spring mounds .)اإلاترظم( 
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سبرها  ٞحها جال٫ اإلالر والُىابُ٘ الشالشت والغابٗت  ذالتي ٧اهالىىاح  بإن  هـغوصوثٍو

الىِو ِاعاهألَاو الجَغَمىذ امؿت ٧ان ٌؿ٨جهاوالخ ىت  ،ألَا ٖلى الخىال ، و٧اهذ اإلاؿخَى

 ألازحرة ج٣٘ ٢غب ظبا٫ ؤَلـ.

م مً ؤن ازي  لخمـ اإلاظ٧ىعة ؾلٟا حٗخبر واخاثاالىىاح  مً  ؤ٦ثر ؤو حن خوبالٚغ

ً، بال ؤهه ظضًغ بالظ٦غ ؤن  ها ضٌٗ لمهٟؿه  هـغوصوثلضي الجٛغاُٞحن اإلاٗانٍغ

غه  ،)**(٦ظل٪ بل بن اإلا٩ان الىخُض الظي ْهغث ُٞه ٧لمت "واخت"    ٖمله ٧ان    ج٣ٍغ

 - 121ب٣ُاصة اإلال٪ ٢مبحز )زِبِـ ًٖ الخملت ؾِئت اإلاهحر التي اهُل٣ذ مً  (20؛ 2)

ؤل٠ عظل  15ىهُحن، خُض ًسبرها بإن الجِل اإلا٩ىن مً خىال  ١. م.( يض ألاّم  125

غة و  "مضًىت الىاخت"، ختى ونل بلىم٘ ألاصلت  ٖبر الغما٫ ؾاع حؿمى ؤًًا "ظٍؼ

 لم ٌؿم٘ ؤخض زبرا ًٖ زم، زِبِـٖلى مؿحرة ؾبٗت ؤًام مً  الىا٢ٗت"، الؿٗضاء

لٗانٟت عملُت    مىخه٠ حٗغيه  بزغبن الجِل ٧له هل٪ ن ى هُمى ألا  ٢ا٫، و الجِل

 ٤ ا الىاخت. وال ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىا٥ ؤي ق٪    ؤن "مضًىت الىاخت" اإلاكاع بلحه بلىالٍُغ

ت  ت التي خالُاالخاعظت ج٣ابل ٢ٍغ ت الغثِؿت    الىاخت اإلاهٍغ الاؾم  جدمل، وه  ال٣ٍغ

 ؾبٗت٦م )ؤي خىال  مؿحرة  225، والتي ج٣٘    الصخغاء اللُبُت ٖلى بٗض خىال  ههٟؿ

 . زِبِـؤًام( بلى الٛغب مً 

٠، ىمً مزِبِـ ٦ى٣ُت بضاًت ال مً اهُل٣ذ ؤن الخملت لىٓغ ومً الالٞذ ل

٦م( لِؿذ ؤ٢هغ ٞدؿب مً اإلاؿاٞت مً  115ؾُىه )مى٠ بلى ألن اإلاؿاٞت مً وطل٪ 

مً زِبِـ بلى ؾُىه مغوعا  ٦225م( مباقغة، ؤو خىال   255)زِبِـ بلى ؾُىه 

ؤ٢هغ ٦شحرا ؤًًا مً اإلاؿاٞت مً ألن اإلاؿاٞت مً مى٠ بلى ؾُىه  الخاعظت، ول٨ًب

ؤن ألاصلت الظًً  طل٪ ًدخملولخٟؿحر ٦م.  005الخاعظت بلى ؾُىه، والتي جهل بلى 

ؤن بالص ألامىهُحن ج٣٘  - هـغوصوث جسُل٦ما  -ؤعؾلىا ل٣ُاصة الجِل عبما جسُلىا زُإ 

                                                           
ت  ُلربى٫، ٞمههظا زُإ مً ظىن  )**( واخت الظي وؿخسضمه الُىم مإزىط مً اإلاهٍغ

 و٢ام اإلاخإزغون بخٗمُم، ا    الصخغاء الٛغبُتبُٗجه اث( التي ٧ان اإلا٣هىص مجها ؤما٦ً)وخ

غة زًغاء وؾِ ا لغما٫، ٞلِـ مُلىبا بطن مً هغوصوث ؤن مٗجى ال٩لمت لِكمل ٧ل ظٍؼ

 )اإلاغاظ٘(. ٌؿخسضم مهُلخاث الالخ٣حن
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و   هظه الخالت ًم٨ً ؤن ٩ًىن الجِل ٢ض وانل ػخٟه بهىعة ما  ،(41)زِبِـٚغب 

ه بحن ٩اعزت حٗغى لالخاعظت، وؤهه  مٛاصعجهٚغبا بٗض  ٦شبان بدغ الغما٫ الُٗٓم و٢ٖى

الجىىبي الكغق  مً ؾُىه بلى ما بٗض صاثغة ٖغى ظىىب ي جمخض باؾخمغاع    اججاه الت

 .زِبِـ

ٗغى ال ُت للضلخا والجؼء ألاصوى مً واصي الىُل َب٣ا  (0)ك٩ل َو زٍغ

ىضهـغوصوثللمٗلىماث التي ٢ضمها  ُت اٞتريُذ  ُذ عؾم ما. ٖو ؤن زِ  هظه الخٍغ

مً و الظي هى ُٞه الُىم،  ههٟؿ٧ان    اإلا٩ان  هـغوصوثالؿاخل الكمال     ٖهغ 

خضزذ زال٫ هظه الٟترة، بال ؤهه ال ًبضو ؤنها ٧اهذ ٢ض اإلاا٦ض ؤن بٌٗ الخٛحراث 

ُت بهظا اإلا٣ُاؽ الهٛحر. لضعظت ؤنملمىؾت  البدحراث، ٣ٞض ؤما ًٖ  جٓهغ ٖلى زٍغ

ل اإلاٗانغة ٖلى ؤنها جمشل بدُ ؤصعظُذ  ، ول٨ىجي هـغوصوثلضي  غة ؾغبىهِــؾبست البرصٍو

ٍى وبص٧ى والبرلـ واإلاجزلت اإلاٗانغة ، مً الضلخا خظٞذ  مبدحراث مٍغ ؤن بًٗها  ٞٚغ

، بال ؤنها ال جىاْغ ؤًا مً البدحراث هـغوصوثٖلى ألا٢ل عبما ٧ان مىظىصا    ٖهغ 

"مى٣ُت  باٖخباعه، باإلياٞت بلى ؤهه ٌكحر بلى الجؼء الكمال  مً الضلخا اإلاظ٧ىعة لضًه

 (. 545؛ 2مؿدى٣ٗاث" )

ُت بدحرة ط٦غها  م حٗض ول هـغوصوثومً هاخُت ؤزغي، ٣ٞض ؤصعظذ    الخٍغ

م٣ُت ج٣٘ 510؛ 2مىظىصة    الى٢ذ الغاهً، وه  التي ونٟها ) ( بإنها بدحرة واؾٗت ٖو

غة ٢َغب مٗبض بى  مً بدُـغاث ؤزغي  هـغوصوثال ًظ٦غ ِـ    وؾُها. و ّم ِز ى، وج٣٘ ظٍؼ

مٗبض مضًىت  خغمَت بداٞت مً الدجغ، وج٣٘ صازل بدحرة مؿخضًغة مدا   الضلخا ؾىي 

ٖلى ؤصعظها ولم ، ٖلى ما ًبضو غة ٧اهذ نٛحرة ظضاـالبدُهظه (، ول٨ً 514؛ 2ؾاٌـ )

ُت مؿخ٣لت    ًٖ مضًىت ؾاٌـ.الخٍغ

                                                           
، ال بض زِبِـمجها بلى ٖغى مى٠  ج٣٘ ؤ٢غب ٦شحرا بلى زِألامىهُحن ٣ُت ؤن واخت بن خ٣ (24)

با، ألهه ٖىضما  تر ظىب يبىءاثخالؤلاؾ٨ىضع ألا٦بر مٗبض  ػاع ؤنها ٧اهذ مٗغوٞت بٗض طل٪ ب٣غن ج٣ٍغ

ىن عخلخه ٖبر الصخغاء مً  ؤ١. م. بض 115ىن    ّم ؤ )مُغوح الخالُت( ٖلى ؾاخل البدغ البَر

 زماهُت ؤًام    اججاه الجىىب. ةبٗض مؿحر ؾُىه اإلاخىؾِ، وونل بلى 
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ُت الضلخا والجؼء ألاصوى مً واصي الىُل َب٣ا لهغوصوث0)الك٩ل   ( زٍغ
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غؽمى٢٘ بدحرة  لغؾمو   مؿخىي  مترا ٞى١  25ميؿىب  اؾخسضمُذ  تهاومؿاخ مٍى

ؾُذ البدغ ٦ما ًٓهغ ٖلى الخغاثِ اإلاٗانغة إلاىسٌٟ الُٟىم، ٞهظا هى الاعجٟإ 

اإلاضن  ؤما. هـغوصوثبلُه    ٖهغ  الظي ٌٗخ٣ض ؤن ؾُذ البدحرة ونل ٍبـيالخ٣غ 

ىاث ألازغي الخ ، ٣ٞض خاولذ الؿاب٣ت، والىاعصة    ال٣اثمت هـغوصوثي ط٦غها ـواإلاؿخَى

ً  ي اؾخسضمذـ، ول٨ىىيبِ مىا٢ٗها    خضوص ما هى مخاح مً الخغاثِ الخضًشت عمٍؼ

جل٪ و )صواثغها مهمخت(  اإلاغجخت ب٣ضع مً الض٢تؼ بحن ألاما٦ً ـج٣لُضًحن مسخلٟحن للخمُُ

ت( ب٣ضع مً الخسمحناإلاغجخت    .)صواثغها مٟٚغ

ىض بُت لٟغوٕ الىُل الؿبٗت التي ط٦غها  اإلاجاعي جمشُل  ٖو لم ، هـغوصوثالخ٣ٍغ

غ ؤؾخًٗ ٣ِٞ بال مىا٢٘ ما ط٦غه مً هظا اإلااعر الُٗٓم ٖجها، و اإلاىظؼ الظي ٢ضمه خ٣ٍغ

ىاث الخلألاما٦ً اإلادضصة  حرها مً اإلاؿخَى ي ط٦غها ٦ما ه  مٗغوٞت، ؤو ٦ما ـلمضن ٚو

الخالُت ٖلى اإلاىاؾِب ٦ظل٪ بل اٖخمضث  ًم٨ً اؾخيخاط مىا٢ٗها ؤو بال٣غب مجها،

٣  غاث مدضصة مً ٦خاباث مالٟحن الخ٣حن.لؿُذ الضلخا، ٞو

ُما ًخٗل٤ باالعجٟاٖاث الخالُت لؿُذ الضلخا، والخ ُت ـٞو ي وضختها ٖلى الخٍغ

ؾُذ البدغ، واإلاإزىطة مً  مؿخىي  غا ٞى١ ـمخ 51، و52، 3، 0، 1 اإلاىاؾِببسٍُى 

غاُٞت وكغ  ؤخضر تها تزغاثِ َبٚى ، ًجب ؤن هالخٔ ؤهه    مهلخت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

ؼ الخٍُى ـاإلاىا٢٘ ٧اهذ الخٍُى اإلاخخالُت جٓهغ هخىءاث حكبه اللؿان، مما ًمُبٌٗ 

اث ألاعى الخالُت ٖجها    اإلاىا٤َ الخ ىضما هً٘  ،ي ٖلى ظاهبحهاـالتي جغجٟ٘ بلحها مؿخٍى ٖو

ًؼصاص       اإلااض ي ال بض ؤهه ٧ان  ي زال٫ الًُٟان الؿىىي ـ   اٖخباعها ؤن بعؾاب الُم

ؤن زٍُى  ًخطر لىااإلاىا٤َ البُٗضة ٖجها،  ٖىه   ٞغوٕ الىُل  اإلاىا٤َ ألا٢غب بلى

ؼ الخٍُى التي ٧اهذ ٞغوٕ الىُل، ؤو ال٣ىىاث ـألاعاض ي اإلاغجٟٗت هظه جمُمىاؾِب 

لت    اإلااض ي  .(21)اإلادٟىعة اإلاخهلت بها، جٌُٟ ٖلحها لٟتراث ٍَى

                                                           
(21)  ٤ ألاعى  مىاؾِبؤٖخ٣ض ؤن ٨ٞغة بم٩اهُت جدب٘ اإلاؿاعاث الؿاب٣ت لٟغوٕ الىُل ًٖ ٍَغ

 مغ َىؾىن    ٖمله:َٖغخها ألو٫ مغة ألامحر ٧ان ٢ض  الخالُت    الضلخا
- Prince Omar Toussoun, Mémoire sur les anciennes branches du Nil, Mém. 

Inst. d'Egypte, vol. IV, Part I, Cairo 1922, p. 57.   = 
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وم٘ طل٪، ٞال بض مً ؤن ٞغوٕ الجهغ ٢ض ازخلٟذ ٦شحرا مً خُض مىا٢ٗها 

ضصها  ٞةهىا هىاظه مك٩لت  ومً زمآلان(، مجها ازىان لم ًب٤ ؾىي )بمغوع الؼمً ٖو

الىُل    مجاعي ؼ ُـجمُالاؾترقاص بها    ألاعى اإلاغجٟٗت التي ًم٨ً  ظؿىع ؼ بحن ـالخمُُ

لت ٢بل ٖهغ ـظىصة لٟخي ٧اهذ مى ـ)ؤي الٟغوٕ الخ هـغوصوثٖهغ  ، هـغوصوثغاث ٍَى

التي ًجب ؤن وؿخيخج جؿىع واإلاٗغوٝ ؤنها اؾخمغث    بٌٗ الخاالث ل٣غون بٗضه(، وال

ظض ٞغوٕ ؤزغي وظضث    ٞتراث ؾاب٣ت ؤو الخ٣ت. وهظه مك٩لت  مجاعي ؼ ـؤنها جمُ

م مً ؤهىا ًم٨ً ؤن هخجه هدى خلها بمغا ٖاة نٗبت، وال ًم٨ً خلها ب٣ُحن مُل٤، بالٚغ

ًٖ ٞغوٕ الىُل    ٖهغه، باإلياٞت بلى ما ًسبرها به مالٟىن  هـغوصوثما ؤزبرها به 

آزغون مشل ؾُغابىن وبُلمُىؽ وبٌٗ ال٨خاب الٗغب ألاواثل ًٖ ٞغوٕ الىُل    

غا مً ٞغوٕ الجهغ ـغب ٦شُـالتي ًبضو ؤنها ج٣خ اإلاىاؾِبالٗهىع الالخ٣ت، زم صعاؾت زٍُى 

 الٟىن اإلاخٗا٢بىن. اإلاسخلٟت التي ونٟها اإلا

، الظي ًسبرها ال٣لىطي ٢ضمه بُلمُىؽبىؾٗىا الاؾخٗاهت بما و   هظا الؿُا١، 

بمىا٢٘ خىال   -ؾىت  055بدىال   هـغوصوثالظي ٦خبه بٗض ٖهغ  -   ٦خابه "الجٛغاُٞا" 

(، وهٓغا بُلمُىؽ الخ٣ااإلابدض ًٖ مضًىت باليؿبت بلى ٞغوٕ الىُل    ٖهغه )اهٓغ  21

لخدضًض اإلاىا٢٘ الٟٗلُت إلاٗٓم اإلاضن ال٣ضًمت ب٣ضع م٣ٗى٫ مً ال٣ُحن، ًم٨ً جدضًض 

مٗٓم ٖمىمُت  ٞغوٕ الجهغ الغثِؿت    ٖهغ بُلمُىؽ بهىعة ؤو بإزغي. وعٚممجاعي 

ٞغوٕ الىُل    الٗهىع  م ًٖه   خضًثٖباعاث بٌٗ ال٨خاب ال٣ضماء )ومجهم بُلمُىؽ( 

ٖىضما ًم٨ً ججمُ٘ ٧ل اإلاٗلىماث وصعاؾتها وجمدُهها، ال ًؼا٫ وختى  التي ٦خبىا ٞحها،

ألاعى اإلاغجٟٗت الخالُت هى الظي  ظؿىع ؤي مً جدضًض هىا٥ مجا٫ الزخالٝ آلاعاء خى٫ 

ال٨خاب     ـىٞغوٕ الىُل اإلاسخلٟت    ٞتراث مُٗىت. ومً زم ٞةهه بِىما ؤجبىبلى  ٖؼوهًجب 

مؿاعاث ٞغوٕ نهغ الىُل التي ونٟها سو جما ًبضو ل  ؤهه ؤًٞل اؾخيخاظاث الخال  

                                                                                                                                       

مظ٦غة ًٖ ٞغوٕ الىُل ال٣ضًمت، الهاصع    ؾلؿلت: مظ٦غاث اإلاجم٘ الٗلمي اإلاهغي، الجؼء = 

 )بالٟغوؿُت(. 11، م 5322الغاب٘، ال٣ؿم ألاو٫، ال٣اهغة 
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ُ هـغوصوث جبضو م٣بىلت  مً هظه الٟغوٕؤظؼاء  ًٖ آعاء بضًلتال ؤٟٚل وظىص غه، ٞةهجي ـٚو

 .(20)مً الش٣ت  هال٣ضع هٟؿب

ألا٦ثر اإلاجاعي إلاا ؤٖخ٣ض ؤنها ٧اهذ  -وؾٝى ٌؿاٖض الىن٠ اإلاسخهغ الخال  

ُت خضًشت  - هـغوصوثلٟغوٕ الىُل الؿبٗت التي ط٦غها  جغظُدا ٖلى جدبٗها ٖلى زٍغ

نٛحر اإلا٣ُاؽ، والظي  0ك٩ل الٞٗال ٖىض بٖضاص  غة اإلا٣ُاؽ للضلخا، مشلما خضرـ٦بُ

 .هـغوصوثًىضر ٣ِٞ ٞغوٕ الجهغ ال٣ضًمت واإلاضن والبلضاث التي ؤقاع بلحها 

غى ـٍم٨ً ؤن هٟخو  ،٧اهذ ٖىض عؤؽ الضلخا٦ِغ٧اؾىع مضًىت ؤن  هـغوصوثٍسبرها و 

ت الىعا١ الخضًشت، ٖلى الًٟت الٛغبُت مىي٘ ع ٦بحر مً الش٣ت ؤنها ٧اهذ جدخل ب٣ض ٢ٍغ

غة الىعا١، والتي ج٣٘ ٖلى بٗض  ٢بالتمً الىُل  م٨ً  1ظٍؼ باإلاشل ٦م قما٫ ال٣اهغة؛ ٍو

غة الىعا١  الغؤؽ الخ٣ُ٣ُت للضلخا، ؤي اإلا٩ان  بمشابتاٖخباع الى٣ُت الجىىبُت مً ظٍؼ

 الؿبيُتي والبُلىس ي ٖلى الخىال . و ال٩اهىبي  :عثِؿتؤٕٞغ  1ى الظي ًى٣ؿم ُٞه الىُل بل

                                                           
(20)
 Prince Omar Toussoun, Mémoire sur l'histoire du Nil, 3 vols, Cairo, 

1925. 

ش الىُل، زالزت ؤظؼاء، ال٣اهغة   )بالٟغوؿُت(. 5321ألامحر ٖمغ َىؾىن مظ٦غة ًٖ جاٍع

غوٖه بالغظٕى ال٨الؾُ٪ وها٢ل ٧ل ؤ٢ىا٫ ال٨خاب و٢ض ظم٘ هظا اإلاغظ٘  والٗغب ًٖ الىُل ٞو

غوصوث، ٞةن الازخالٞاث غوٕ الىُل ٖىض هبٟو ى خضوص اهخمامىا هىا بلى الُبىٚغاُٞا اإلاٗانغة. 

اتها الغثِؿت بحن آعاء ألامحر ٖمغ َىؾىن وآلاعاء الىاعصة    الٗمل الغاهً )التي     ط٦غث مؿٚى

  دُجي مً الٟٕغ ال٩اهىبي، والظي ؤعي ؤهه ٧انُم٩ان جٟٕغ الٟٕغ البىلب (5: )الىو( جخمشل   

ت البدغ؛ وال صمجهىع  ٖىض ألازحر مً الٟٕغ الؿبيُتي، الظي ؤٞترى ؤهه الىه٠ ( مجغي 2)ػاٍو

با مً ٧ىم الٟغاٖحن )بى  ان قماال بلى ٧َان ًىدجي بلى الٛغب ختى ًمغ ٢ٍغ ى( بضال مً الجٍغ

 البدغ.

ان، ًلخ٣ُان           اثُت ؤن الٟٕغ ال٩اهىبي ٧ان له مجٍغ حًز ]اجطر مً اؾخسضام الُغ١ الجُٞى

ت البدغ والىجُلت  ان    زالزت مىاي٘: ػاٍو ٕغ عقُض الخال  ٧اها ًخٟٖغ ٟتر٢ان، وؤهه ٞو ٍو

٣ُت ؾىت  ُت مجغي ال٩اهىبي    مجلت ٖلىم ألاعى ألاٍٞغ ، 5331وؾالمىن، و٢ض وكغث زٍغ

٤ مً ظامٗت اإلاىهىعة )اإلاغاظ٘([.٦سالنت لجه  ض بدثي لٍٟغ
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وبضاًت مً هظه الى٣ُت، ًبضو ؤن الٟٕغ ال٩اهىبي ؤو الٛغبي ٧ان ًمغ خى٫ الجاهب 

غة الىعا١، زم  ت  الخال مؿاع ٕٞغ عقُض ًمخض مخ٣ٟا م٘ الٛغبي مً ظٍؼ ت ػاٍو ختى ٢ٍغ

ت (، 15º ˊ42ٖغى )زِ  الخالُــتالبدغ  خ٤ٟ بٗضها م٘ مجغي جٖغ با بلى ٍو ؤبى صًاب ج٣ٍغ

ت (21)٠ُ )هى٢غاَِـ(ٗه٣ُت قغ١ ٧ىم ظ ت م٘، زم َغابيبا، زم بلى ٢غب ٢ٍغ  مجغي جٖغ

با )جمغ قغ١ مضًىت صمجهىع، بلى  (الهٛغي هغمىبىلِـ ٢ضًما  ؾمُذالتي  الخُاَبت ج٣ٍغ

ت ه٣ُت الخ٣ائها  ت اإلادمىصًت، زم م٘ مؿاع جٖغ ت بغ٦ت اإلادمىصًت ج٣غ جٖغ ٍبا بلى ٢ٍغ

البدغ    زلُج ؤبى ٢حر، ٍهب  ى ، خُض ًى٠ُٗ بٗض هظا اإلا٩ان بلى الكما٫ و ُٚاؽ

بت مً الُابُت الخمغا، ٖلى بٗض خىال    .()٢حرؤبى ٦م ظىىب قغ١  55ٖىض ه٣ُت ٢ٍغ

بضو ؤن الٟٕغ البُلىس ي ؤو الكغق  ٧ان ًمغ ٖلى َى٫ الجاهب الكغق  مً  ٍو

غة الىعا١، زم  ت مجغي  م٘ظٍؼ ت بلى بلضة قبحن ال٣ىاَغ، زم م٘ ٢الكغ  جٖغ مجغي بدغ اٍو

ت مُذ بكاعال با مً قما٫ جل بؿُه  ،خلُل  بلى ٢ٍغ مغ ٢ٍغ زم ًى٠ُٗ هدى الكغ١ ٍو

ت  ا( ونِٟ الخىؿُه)بىب ، خُض ًدب٘ مً هظا اإلا٩ان ٦ٟغ الٗؼاػي )ٞا٢ىؾا( زم بلى ٢ٍغ

تمؿاع  ت الهالخُت، زم ًىانل َؿال جٖغ ٣ه    اججاه ُٗضًت بلى ٢غب ٢ٍغ قغ١ ٍغ

با مً ظىىب ٧ىم الكما٫ الكغقى مغ ٢ٍغ ( زم قغ٢ا بلى جل صٞجي ال٣ضًمت) صٞىت، ٍو

قغ١ الكما٫ الكغقى ٦م  1(، زم ًهل بلى البدغ ٖلى بٗض خىال  (22)ىمُالٟغما )بُلىؾ

 اإلا٩ان ألازحر.مً 

                                                           
ج٣ٗان غي ( ؤن هى٢غاَِـ وهغمىبىلِـ الهٛالخ٣آًهغ مً ٖباعاث بُلمُىؽ )اهٓغ  (21)

 ٧اهذ ج٣٘ ٖلى الًٟت الُمجى مً الٟٕغ البُلىس ي. الٟٕغ ال٩اهىبي، وؤن بىبؿُه ٚغب

 () اثُت ؤن الٟٕغ ال٩اهىبي ٧ان له ب حًز   ؤ٦ثر مً مهب )اإلاغاظ٘(.اؾخسضام الُغ١ الجُٞى
( Wars of the Jews, Bk. V, e. xi 5 الخامـب الحهىص، ال٨خاب و خغ ه اإلاٗىىن )   ٦خاب (22)

، ؤن بُلىؾُىم ٧اهذ ٖلى الًٟت الِؿغي مً الٟٕغ البُلىس ي للجهغبلى ًظهب ًىؾٟىؽ 

 -بلى بُلىؾُىم لُىبىلِـ زم ٢غ بٗض ؤن ؾاع مً جاهِـ بلى ه -ـ ُجُؤلامبراَىع ن اؾدىاصا بلى ؤ

٣ه بلى ٧اؾُىم.  ذ ظِكه، زم ٖبر مهب الىُل    ٍَغ م٨ض    هظا اإلا٩ان ألازحر ًىمحن لحًر

سبرها ؾُغابىن   1155ؾخاص ) 25ؤن بُلىؾُىم طاتها ٧اهذ ٖلى بٗض ؤ٦ثر مً ( 22، 5؛ 51) ٍو

 متر( مً البدغ.
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( ؤهه ًبضؤ مً عؤؽ 511، 51؛ 2) هـغوصوثالظي ًسبرها  -ؤما الٟٕغ الؿبيُتي 

با مً مضًىت بى  مغ ٢ٍغ ٣ؿمها بلى ههٟحن، ٍو ُٞبضو ؤهه ٧ان ًجغي مً  -ى َالضلخا ٍو

تالمؿاع  م٘ ٍغة الىعا١،    اججاه قمال  ٚغبيالى٣ُت الجىىبُت لجؼ  ختى  ُتالباؾىؾ تٖر

ت ٦ٟغ ٖلُم، زم ًدب٘  ت قبرا الُمًٕٞغ صمُاٍ ال مجغي ٢ٍغ با ختى ٢ٍغ  ٖلى بٗض خال  ج٣ٍغ

ٍدخل هظا اإلا٩ان ألازحر مى٢٘ ؾبيُخىؽ ال٣ضًمت، اإلاضًىت و ص )٦م ظىىب ؾمىى  54خىال  

زم ًضوع  ؛الؿبيُدُت، التي ال ق٪    ؤن هظا الٟٕغ ؤزظ اؾمه مجها(للىىمي الغثِؿت 

با مً ٢غي قبرا بابل  مغ ٢ٍغ ا ما بلى الكما٫ الٛغبي، ٍو  ٢لحن وقباؽو كُل وِ و بدضة هٖى

٣ترب مً قغ١ ٧ىم الٟغاٖحن )بى  ًمت(، زم ًىدجي بلى الكما٫ الكغق  ى ال٣ضَٖمحر، ٍو

ضزل البدغ مً  اػ الخالى لٍو ت ي لٛغب، ُٚـغ بُٗض ًٖ الجاهب الغلــبدحرة البالبٚى ٣ٍغ

 البرط.

حن الهاوي 51؛2) هـغوصوثمى٢٘ الٟٕغ الهاوي، ٞةن ٢ى٫ ؤما ًٖ  ( بن الٟٖغ

بطا ٧اها ما ٖال ًسبرها ٞهى ٚامًا،  ٌٗض ٢ىال واإلاىضٌس ي ًسغظان مً الٟٕغ الؿبيُتي 

ٞٗىضما هغي ؤن نا الدجغ  ،ؤم مً ظاهبحن مخ٣ابلحن هًسغظان مً الجاهب هٟؿ

)ؾاٌـ( وجل الغب٘ )مىضٌـ( ج٣ٗان بلى الٛغب والكغ١ ٖلى الخىال  مً زِ مىخه٠ 

حن ًسغظان مً ظاهبحن مخ٣ابلحن مً  الضلخا، ٞةهه مً الُبُع  ؤن هٟترى ؤوال ؤن الٟٖغ

ا  ٍُت ٦ىخىعٍت للضلخاٖىض صعاؾت زغ و الٟٕغ الؿبيُتي؛  ؾِخطر ؤن هىا٥ زُا ملخْى

مغ ٖلى  ًمخض ألعى مغجٟٗت لت مً الجىىب بلى الكما٫، ٍو  51ؤو  52ؿاٞت مإلاؿاٞت ٍَى

ؿاع الٟٕغ جمُُـؼا إلاللىهلت ألاولى  ضه٦م قغ١ نا الدجغ )ؾاٌـ(، وهى ما ًم٨ً ؤن وٗ

اإلاؿاع اإلادخمل  اٖخباعهم٘ ما ًجب ؤًًا جىا٤ٞ وبن  ،هـغوصوثالهاوي الظي ط٦غه 

ؾىت، والظي  055بدىال   هـغوصوثي الظي ط٦غه بُلمُىؽ بٗض ٖهغ سرمى ثللٟٕغ ال

ن ُٞما بٗضًخٟٕغ مً الٟٕغ ال٩اهىبي، وعبما  وال ؾُغابىن.  هـغوصوث، ألهه لم ًظ٦غه ج٩ىَّ

ىضما هخظ٦غ الٗباعة اإلامُ بٌٗ الىاؽ    ؤن  (25، 5؛ 51ي ط٦غها ؾُغابىن )ـؼة الخـٖو

غ ـالٟٕغ الهاوي، ٞةن الاؾخيخاط ألا٦شي اؾم الٟٕغ الخاهِس ٖهغه ٧اهىا ًُل٣ىن ٖلى 

اإلاىضٌس ي، ًخٟٕغ مً الجاهب الكغق  مً ٧، هـغوصوثؤن الٟٕغ الهاوي ٖىض  هى ٢بىال 

٧ان و  لٟٕغ الخاهِس ي ٖىض ؾُغابىن،لالؿبيُتي، وؤهه ٧ان مُاب٣ا ظؼثُا ٖلى ألا٢ل  الٟٕغ

ًىٟهل ًٖ  هـغوصوث. وعبما ٧ان الٟٕغ الهاوي ٖىض هلبدغ بلى اإلاهب هٟؿًجغي بلى ا
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ت اإلاٗهغة  يؿاب    اججاه قغق  قمال  قغق  بلى الخالُتالٟٕغ الؿبيُتي ٢غب ٢ٍغ ، ٍو

ت خاهىث، زم ًىانل    صًغب هجم اإلادُت با بلى ٢ٍغ ، زم ًدب٘ مؿاع بدغ نِٟ ج٣ٍغ

با مً ظىىب قغ١  مغ ٢ٍغ ضزل البدغ مً اججاه قمال  قغق ، ٍو نان الدجغ )جاهِـ( ٍو

اػ ازال٫   بىعؾُٗض.ٚغب الكما٫ الٛغبي مً ٦م  55ُل، ٖلى بٗض خىال  مِ لَج بٚى

الٟٕغ الؿبيُتي بلى الكما٫ ٢لُال مً خٟٕغ ًٖ ًوعبما ٧ان الٟٕغ اإلاىضٌس ي 

با حؿَو  الخالُتمضًىت مُذ ٚمغ  تمؿاع  م٘ر ج٣ٍغ ت  جٖغ ، زم الخهاًىتالبىهُت ختى ٢ٍغ

با مً ٚغب جمخجه ً ـي ألامضًض )ـقماال لُمغ ٢ٍغ ( وجل الغب٘ )مىضٌـ(، وبٗض ؤن زمَى

ت ؤقمىن الغمان، مغوعا ببلى الكغ١  ًىدىـي ت مُذ ٞاعؽ ًهل بلى ٢ٍغ ًدب٘ مً  زم٣ٍغ

ضزل البدغ  ت الجمالُت، زم ًخجه قماال ٍو با مؿاع البدغ الهٛحر بلى ٢ٍغ هظا اإلا٩ان ج٣ٍغ

 ٦م ظىىب قغ١ عؤؽ البر. 51  ٖىض خل٤ الىخل، ٖلى بٗض خىال

ا َبُُٗا  هـغوصوثالظي ًسبرها  -ؤما الٟٕغ البىلبُدُجي  بل ٢ىاة ؤهه لم ٨ًً ٖٞغ

(، غي صمجهىع )هغمىبىلِـ الهٛ ٢بالتٞغبما ٧ان ًبضؤ مً الٟٕغ ال٩اهىبي  -انُىاُٖت 

ان اإلا٩ؤوال هدى الكما٫ الكغق  زم ًخجه قغ٢ا بلى الغخماهُت، خُض ًدب٘ مً هظا  ٍمخضو 

با مؿاع ٕٞغ عقُض الخ ب٣ا لهظه الغئٍت، ٞةن الٟٕغ البىلبُدُجي لضي ال  ج٣ٍغ بلى البدغ. َو

(. بُلمُىؽ الخ٣ا اإلابدض ًٖ اهٓغ لضي بُلمُىؽ )ُه ٧ان هى طاجه نهغ جال هـغوصوث

بضو ل  ؤهه ال ؤؾاؽ لالٞخ ً -غاى ـٍو ؤن الٟٕغ  - )*( ٦ما ٞٗل بٌٗ ال٨خاب اإلاٗانٍغ

ت البدغ، ٧ان ًخٟٕغ مً البىلبُدُجي  ت ػاٍو وؤهه بٗضها ٧ان ًدب٘ الٟٕغ ال٩اهىبي ٢غب ٢ٍغ

ٞال بض ؤن ؾاٌـ  البدغ؛ ألهه لى ٧ان ألامغ ٦ظل٪ٕٞغ عقُض الخال  ختى مهبه  ى مؿاع 

      مً الٟٕغ البىلبُدُجي، ول٨ً ؾُغابىن ال٨ُلىمتر ٧اهذ ج٣٘    خضوص ٦ُلىمتر وهه٠ 

جي  2مؿاٞت ؾاٌـ ٧اهذ ٖلى  ًسبرها بىيىح ؤن (21، 5؛ 51 ) مً الجهغ )ؤي ٖلى سخٍى

جي ٦م،  22ؤو  55بٗض خىال   ٣ا لىخضة السخٍى  05ؤو  15 ت، التي ٢ض حؿاوي اإلاؿخسضمٞو

 .(23)اؾخاصا(

                                                           
جي ح ٧اهذ (23) ، 5؛ 51ؾُغابىن ًسبرها )(، ول٨ً 0؛ 2غوصوث )َب٣ا له اؾخاص 05ؿاوي السخٍى

    مىا٤َ مسخلٟت    مهغ.اؾخاص  525و ختى  05و 45و 15ؿخسضم بإَىا٫ ح ذ٧اه هاؤن( 24

 )*( ٣ًهض ٖمغ َىؾىن وال ؤخضا ٚحره )اإلاغاظ٘(.
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بل ٢ىاة َبُُٗت ؤًًا ؤهه لم ٨ًً  هـغوصوثالظي ًسبرها  -الٟٕغ البى٧ىل  ؤما 

ت قبرا الُمً، و٧ان ًدب٘  ٞغبما ٧ان مؿاعا انُىاُٖا ًبضؤ مً الٟٕغ الؿبيُتي ٢غب ٢ٍغ

با مؿاع ٕٞغ صمُاٍ   ؿمىىص )ؾبيُخىؽ( زم بلى البدغ.مغوعا بمً قبرا الُمً  الخال ج٣ٍغ

ىض اإلا٣اعهت بحن ٞغوٕ الىُل    ٖهغ  والٟغوٕ الخالُت، ٞةهه مً اإلاشحر  هـغوصوثٖو

 يبىلبُدُجال نهبحاإلا٣ًابالن  الخالُحنؤن هالخٔ ؤن مهبي ٞغع  عقُض وصمُاٍ 

اإلاهبان الىخُضان مً بحن اإلاهباث الؿبٗت ال٣ضًمت التي  وهما ل٣ضًمحن،ا البى٧ىل و 

 َبُُٗحن.  ال  ىاُٖحنُنامهبحن  ، واللظان ًسبرها بإنهما ٧اهاهـغوصوثط٦غها 

حن )ٖىض ٢ىاَغ الضلخا( ٖلى بٗض  وج٣٘ الى٣ُت التي ًخٟٕغ ٖىضها الجهغ آلان بلى ٖٞغ

با هؼوال    ٦م  51  ؤٕٞغالجهغ مً الى٣ُت التي ٧ان ًى٣ؿم ٖىضها الجهغ بلى زالزت ج٣ٍغ

ان الغثِؿان الخضًشان و ، هـغوصوثعثِؿت    ٖهغ  م٘ بك٩ل ظؼجي ٣ِٞ ٍخُاب٤ الٟٖغ

حن ٧اها مىظىصًً    ٖهغ  الٟٕغ ال٩اهىبي  الخال ُاب٤ ٕٞغ عقُض ، خُض ًهـغوصوثٖٞغ

ت ال٣ضًم الٟٕغ البىلبُدُجي ُٞما بحن الغخماهُت  ٍُاب٤البدغ، و  ُٞما بحن الىعا١ وػاٍو

الٟٕغ الؿبيُتي ال٣ضًم ُٞما بحن ٦ٟغ  الخال ُاب٤ ٕٞغ صمُاٍ ؛ بِىما ًاإلاخىؾِ والبدغ 

 .اإلاخىؾِ والبدغ  قبرا الُمًالٟٕغ البى٧ىل  ال٣ضًم بحن  ٍُاب٤و ٖلُم وقبرا الُمً؛ 
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٣ُتمً بحن ال٨خاباث  ٍغ مً الٗهىع ال٣ضًمت ونلخىا الخـي     الجٛغاُٞا ؤلٚا

ش،  لم ًهل بلُىا ٧امال،مسٍُى  ٦خاب جُىاٝ دمل ٖىىان "ًُٚـغمدضص الخاٍع

اهضي  ، ًه٠ ٖلى الخـغجِب  Periplus of Scylax of Caryandaؾ٨ُال٦ـ ال٩اٍع

٤، م٘ آؾىاخل ؤوعوبا و  ٍغ ٣ُا ٦ما ٧اهذ مٗغوٞت لضي ؤلٚا ًٖ بياٞت مٗلىماث ؾُا وؤٍٞغ

 . (15)ؤزغي بلى اإلاؿاٞاث ؤو الى٢ذ اإلاؿخٛغ١    ؤلابداع مً ه٣ُت 

٣ا الظي  -ؾ٨ُال٦ـ اع البدَّ ال٨خاب صوهه  ؤنالبٌٗ اٞخـغى ؾلٟا  وعٚم ؤن ٞو

ألاو٫ )خىال  اعا صوالبدغ ألاخمغ    ٖهغ ُٞما بحن مهب نهغ الؿىض ؤبدغ  (15)هـغوصوثل

٣ا لآلان الًٓ  بال ؤن  - (.١. م 155ؾىت  ٢بل  ًضون ؤلصلت اإلاخاخت ؤن هظا الٗمل لم ٞو

اؾخٛالال لكهغة هخمام الا جظب ؤله٤ به لُال٦ـ عبما ١٨. م، وؤن اؾم ؾ 105ؾىت 

  .(12)طل٪ البداع

ظهب  ألانل  ٢ض  ٧ان ٦خاب الخُىاٝؤهه بِىما بلى بٌٗ الٗلماء الباعػًٍ ٍو

ملخو له، لِـ ؾىي ، ٞةن ما همل٨ه الُىم . ٖلى وظه الخ٣ٍغب١. م 115   ٖام ٦خب 

جغظ٘ بلى ال٣غن الشالض ؤو الغاب٘ مً الٗهغ ػٍاصاث مما لم ٨ًً ُٞه، حٗضًالث و ًدىي 

اث هظا الٗ ذاإلاؿُخ . ول٨ً مهما ٧اه  ل، ُٞبضو ؤن الجؼء الظي ًدىاو٫ مهغ ممدخٍى

مً لؤلؾ٠ بضاًت ون٠ مهغ م٣ٟىصة بط ؤن الظي ونل بلُىا، الجؼء )ؤو باألخغي 

ت ُٞه، ( ًمشل ٖباعاث اإلاال٠ ألانل  بلى خض بُٗض؛ ألهه ال ط٦غ لئلؾ٨ىضٍع    اإلاسٍُى

                                                           
٣ي الباق  مً الىو  إلاغاظٗت (15) ٍغ ٦خاب الخُىاٝ، م٘ الترظمت واإلاالخٓاث بالالجُيُت، ؤلٚا

 اهٓغ:

- Müller. Geographi Graeci Minores, Paris 1855, vol. 1, pp. 15 - 96 and 

xxiii.li. 

٣ُت ال٣هحرة ٍغ ُاث ؤلٚا ـ،  :٧اع٫ مىلغ، الجٛٞغ  – 51، الجؼء ألاو٫، م 5211الىهىم، باَع

 واإلا٣ضماث )بالالجُيُت(. 30
(15)
 Herodotus, iv, 44 
 (12)
Tozer, History of Ancient Geography, Cambridge 1897, p. 119. 

ش الجٛغاُٞا ال٣ضًمت، ٦ُمبرصط،  ت( 553، م 5231هجري جىػع، جاٍع  .)باإلهجلحًز
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ًسبرها الخـي  ىهِـزحؿمى الخـي  ضًىتاإلا ط٦غث١. م، بِىما  115    الخـي ؤؾؿذهى و 

 ٧ل مً صًىصوع  ، والخـي ط٦غ ال٣ضًمتؤنها ٧اهذ اإلاُىاء الخجاعي إلاهغ    الٗهىع صًىصوع 

(11)اله٣ل 
 ٢غب اإلاهب ال٩اهىبي للىُل.٣٘ ؤنها ٧اهذ ج (14)وؾُغابىن  

اعوؽ  ( ٧اهىب550 ال٣ٟغة) ُىاٝخ٦خاب المال٠ ه٠ ٍو غج٦ٞو ن حجٍؼ

دضص  االٟٕغ ال٩اهىبي مً الىُل خضَٗخبـغ ، و مهجىعجحن مهغ  ٖغىبحن مهغ ولُبُا. ٍو

ؾخاص )وهظا ع٢م  5155ٖلى الؿاخل مً اإلاهب البُلىس ي بلى اإلاهب ال٩اهىبي بدىال  

ب مً الصخت  خ٤ٟ م٘ الغ٢م الظي ٢ضمه صًىصوع ٢ٍغ وؾُغابىن الخ٣ا(، وهى ٌٗل٤  ٍو

مال٠ ٦خاب الخُىاٝ ٖلى وظىص بدُـغاث ومؿدى٣ٗاث ٖضًضة ٢غب الؿاخل. و٧ان 

ل مهغ ًدىا٢و م٘ ٖغى ٌٗٝغ ؤن  البالص ُسبرها ؤن ٞ، مى٠مً الؿاخل ختى  بغاالخٚى

، ول٨ىه ًٟخـغى زُإ ؤنها جدؿ٘ زاهُت بٗض طل٪ ظىىبا، ختى ج٤ًُ ٖىض مى٠ ٦شُـغا

لى طل٪ ٢اعن غ مما ه  ٖلُه ٖلى الؿاخل، ـؤ٦ب ٖغىجهل    الضازل بلى  بحن ق٩ل  ٖو

 .الٟإؽ طاث الغؤؾحنمهغ وق٩ل 

مً الجضًغ بالظ٦غ ؤهه بِىما ؾبٗت مهباث للىُل، و مال٠ ٦خاب الخُىاٝ ٍظ٦غ و 

البُلىس ي والخاهِس ي واإلاىضٌس ي والٟاجيُتي ٧اهذ ألاؾماء الخـي ط٦غها لهظه اإلاهباث )

، بال هـغوصوث( جسخل٠    خالخحن ًٖ جل٪ الخـي ط٦غها والؿبيُتي والبىلبُدُجي وال٩اهىبي

بىمبىهُىؽ و  ن وؾُغابى اب الالخ٣ىن مشل صًىصوع ؤنها جخ٤ٟ م٘ ألاؾماء الخـي ط٦غها ال٨خّ 

                                                           
(11)
 Diodorus Siculus, I. 19. 

(14)
 Strabo, XVII. I. 16. 

ت ؤبى ٢ُـغ الخالُزمما ًسبرها به ؾُغابىن، ًبضو ؤن و  با  تىهِـ ٧اهذ ج٣٘    مى٢٘ ٢ٍغ ؤو ٢ٍغ

 .همى

٤ هظا اإلاُىاء هغ٢لُىن. و٢ض       ٍغ ٣ي لالؾم اإلاهغي حي خىوي، وؾمى ؤلٚا ]زىهِـ جدٍغ٠ بٍٚغ

، ووكغث  2550 – ٦5330كٟذ بٗشت اإلاٗهض ألاوعبي لآلزاع الٛاع٢ت ًٖ آزاع  زىهِـ    ٞترة 

ت ) (، وجىظض آلازاع آلان ٖلى 2551الىخاثج    ؾلؿلت مىهىظغاٞاث مغ٦ؼ ؤ٦ؿٟىعص لآلزاع البدٍغ

لى بٗض ٖم ٦م مً الؿاخل قمال  الُابُت  ٤4 ؾبٗت ؤمخاع جدذ مؿخىي ؾُذ البدغ ، ٖو

 الخمغا )اإلاغاظ٘([.
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اؾم  الٟٕغ الخاهِس ي٧ان ًُل٤ ٖلى بىهُىؽ مُال م، باؾخصىاء ؤن بى ـيمُال وبلُى

خدضر مال٠ ٦خاب الخُىاٝ ًٖ ال٩اجابِس ي.   الٗال٢اث بحن ؤٕٞغ الىُل    الضلخاٍو

ًخٟٕغ مً اإلاىضٌس ي،  (11)ؤن اإلاىضٌس ي ًخٟٕغ مً الٟٕغ الؿبيُتي، وؤن الٟاجيُتي ُٞسبرها

خٟٕغ الخاهِس ي مً البُلىس ي، بِىما ًهب ٕٞغ ٦بُ غ مً الٟٕغ ال٩اهىبي    البدُـغة ـٍو

سغط الٟٕغ البى  صُـغ بُدُجي مً هظه البدُـغة بلى البدغ. لالؿبيُدُت، ٍو ٢ىله بن الخاهِس ي  ٍو

ًٖ  آزغ ٦الؾ٩ُي ٧اجب  لم ًسبرها ؤيألهه  اهخماما زانا ًخٟٕغ مً الٟٕغ البُلىس ي

  .م٩ان بضاًت الٟٕغ الخاهِس ي

ال٨خاب ٞؿغ هٟغ مً  ُىاٝخ٦خاب الهظه الٗباعة    وبٌٛ الُٝغ ًٖ 

ً مالخٓت ؾُغابىن ًٖ ؤن البٌٗ ٧اهىا ٌؿمىن الٟٕغ الخاهِس ي بالٟٕغ  اإلاٗانٍغ

لٟٕغ للضي ؾُغابىن ٧ان مُاب٣ا  ٧له الٟٕغ الخاهِس يمؿاع ؤن بما ٌٗجى  هاوي ال

وعبما  ،مً الٟٕغ الؿبيُتي ًسبرها طل٪ اإلاال٠ ؤهه ًخٟٕغ ُضخ، هـغوصوثلضي  هاوي ال

حن. ُانألاصه انالجؼء جُاب٤  ٣ِٞ مً هظًً الٟٖغ

ومً ألاما٦ً الخـي ج٣٘ ٖلى الؿاخل اللُبـي ٖلى البدغ اإلاخىؾِ صازل خضوص 

 ( ما ًل :551 )ال٣ٟغة ًظ٦غ مال٠ ٦خاب الخُىاٝ مهغ الخالُت، واإلاؿاٞاث بُجها،

  ت( ٖلى بٗض ٢اًدباي، ٢غب ؤلا ٞاعوؽ )٢لٗت  ىهِـ.ؾخاص مً ز 515ؾ٨ىضٍع

 خُض ًبضؤ الخلُج البلىصُجي، ٖلى (10)ال٣بلُت( زغؾىهِؿىؽ )َابُت العجمي ،

 اؾخاص مً ٞاعوؽ. 255بٗض 

                                                           
 هـغوصوث.لضي  اؾم ظضًض لالؾم الؿاب٤ )البى٧ىل (جضاوله ٧بضؤ اإلاؿمى ًبضو ؤن هظا  (11)

 )مالخٓت اإلادغع: ظىعط ولل َمِغي( 
ؾىهِؿىؽ ٧ان ٣ً٘ زغ مُىاء ٞةن  الُٗٓم"،البدغ هى "ؤبٗاص ٦ما وٗلم مً ٖمل الخ٤،  (10)

 َابُت العجميمً الى٣ُت الخـي ج٣٘ ٖىضها قغ١ الجىىب الكغقى اؾخاصاث بلى  1ٖلى بٗض 

         ؛ ول٨ً مال٠ ٦خاب الخُىاٝ عبما ٧ان ٌكحر بلى الى٣ُت الخـي ٣ً٘ ٞحها الخهً،ال٣بلُت

إ ال  ًبضؤ مً هىا٥. يبلىصُجالخلُج ال، ألهه ٣ًى٫ بن اإلاٞغ
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 )٩ي آ٦خـي )عؤؽ ال٨ىاٌـ وحؿخٛغ١ الغخلت بلحها مً زغؾىهِؿىؽ ًىما ، (11)لٍى

بلىشِىـي، ؤو ي٠ٗ اإلاضة بطا التزم اإلاغء ولُلت بطا ؾاٞغ اإلاغء مباقغة ٖبر الخلُج ال

 باإلبداع بدظاء ؾاخل الخلُج.

 .٩ي آ٦تي  الوصاماهدُىم )عؤؽ ؤبى خكٟت(، ٖلى بٗض هه٠ ًىم مً لٍى

 خىهُىم  )مغس ى مُغوح(، ٖلى بٗض هه٠ ًىم مً الوصاماهدُىم. )*(باٍع

 حن ًهل بلحها ت ؤم الغزم(، الخـي ًسبرها ؤن خ٨م اإلاهٍغ  ؛(44)ؤبِـ )ػاٍو

 لت ا )صخىع الكٍى  (، ٖلى بٗض ًىم مً ؤبِـ؛)*(صخغاث جىضاٍع

 .ا  بلُىىؽ بىعجىؽ )الؿلىم(، ٖلى بٗض ًىم مً صخغاث جىضاٍع

بُت باالؾخاص، والخـي ًم٨ً ؤن جخىا٤ٞ م٘ الى٢ذ  وللخىنل بلى اإلاؿاٞاث الخ٣ٍغ

م ٖباعة مال٠ ٦خاب اإلاؿخٛغ١    الغخلت بحن ألاما٦ً اإلاسخلٟت، ًم٨ً ؤن وؿخسض

اؾخاص، وؤن عخلت اللُل  155( الخـي ٢ضع ٞحها عخلت الُىم بما ٌٗاص03٫ ىاٝ )ال٣ٟغةالخُ

)ٖىضما ًظ٦غ اللُال  وألاًام مخخالُحن( حؿاوي عخلت الجهاع. وبالُب٘ ٞةن هظا ال ًم٨ً ؤن 

ت ببداع ؤًت عخلت ٌٗخمض ٖلى  بـي للخؿاب، ألن مخىؾِ ؾٖغ ٩ًىن ؾىي ؤؾاؽ ج٣ٍغ

لى زهاثو الؿُٟىت اإلابدغة. ؤخىا٫ ال٣ُـ    طل٪ الى٢ذ،  ٖو

                                                           
)الخىيُذ مً ٢ِبل اإلادغع:  "عؤؽ الخ٨متحؿمُتها "ؤٖاص ناخب الجاللت اإلال٪ ٞاعو١  (11)

 .ظىعط ولل َمِغي(
ىن" )اإلاغاظ٘(. )*(  جغص    اإلاهاصع الٗغبُت "البَر

خىهُىم اإلاؿاٞت بحن  (12) ، 5؛ 51) وؤبِـ ٚحر مىضخت    ٦خاب الخُىاٝ، ول٨ً ؾُغابىن باٍع

 ( وهظا صخُذ.ؾُغابىن الخ٣ااإلابدض ًٖ اهٓغ ؾخاص ) 555بدىال  ( ٣ًضعها 54
غجان جبٗضان  )*( لت(  1,4ظٍؼ غاث، جبرػ ٦براهما )الكٍى ت الٚؼ ٦م ًٖ الؿاخل، ٢بالت ٢ٍغ

م ًٖ مؿخىي ؾُذ البدغ ، وحؿمى الهٛغي )بيخا( ؤي بىتها. وحؿمى  52بجغوٝ لخٗلى بلى 

ت  ال غجان    الخغاثِ وألاصلت البدٍغ ُاهُت الجٍؼ ، وهظا الاؾم مؿخسضم Ishaila Rocksبًر

ٖلى  ألا٢ل، مىظ نضوع ٦خاب الهُضعوظغا   ظىن بغصي اإلاٗىىن "صلُل ؤلابداع  5220مىظ ؾىت 

احي..." )اإلاغاظ٘(.    الجضًض للبدغ اإلاخىؾِ وألاصٍع
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ىضر الجضو٫ الخال  اإلاؿاٞاث باالؾخاص بحن ألاما٦ً اإلاسخلٟت ٦ما وعصث      ٍو

٦خاب الخُىاٝ، ؤو مدؿىبت مً الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ ٖلى اٞخـغاى ؤن مٗض٫ ؤلابداع ٧ان 

ت الصخُدت باالؾخاص بحن  155 ؾخاص    الُىم ؤو اللُلت، باإلياٞت بلى اإلاؿاٞاث البدٍغ

ت، ألا  ما٦ً هٟؿها ٦ما جٓهغ ٖلى الخغاثِ الخضًشت الخـي جيكغها مهلخت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

 اؾخاص، وهى مٗض٫ ص٤ُ٢ جماما: 55ٖلى اٖخباع ؤن اإلاُل البدغي ٌٗاص٫ 

 اإلاىا٢٘

 اإلاؿاٞت باالؾخاص

خؿب 

٦خاب 

 الخُىاٝ

   

الخغاثِ 

 الخضًشت

 552 515 ىهِـ بلى ٞاعوؽ )مً ؤبى ٢ُـغ بلى ٢لٗت ٢اًدباي(مً ز

مً ٞاعوؽ بلى زغؾىهِؿىؽ )مً ٢لٗت ٢اًدباي بلى َابُت 

 01 255 العجمي ال٣بلُت(

٩ي آ٦خـي )مً َابُت العجمي ال٣بلُت  مً زغؾىهِؿىؽ بلى لٍى

 بلى عؤؽ الخ٨مت(

 بلىصُجي، ًىم ولُلتالخلُج الالظهاب مباقغة ٖبر  -ؤ 

 جبإ ؾاخل الخلُج، ًىمان ولُلخانا –ب 

 

 

5555 

2555 

 

 

331 

5505 

٩ي آ٦تي بلى الوصاماهدُىم )مً عؤؽ الخ٨مت بلى عؤؽ ؤبى  مً لٍى

 515 215 خكٟت(، هه٠ ًىم

خىهُىممً الوصاماهدُىم بلى  ى خكٟت بلى مغس ى )عؤؽ ؤب باٍع

 211 215 مُغوح(، هه٠ ًىم

خىهُىم بلى ؤبِـ )مً ت ؤم الغزم( مً باٍع  555 - مُغوح بلى ػاٍو

ا ت ؤم الغزم بلى صخىع  مً ؤبِـ بلى صخغاث جىضاٍع )مً ػاٍو

لت(، ًى   221 155 م واخضالكٍى

ا بلى بلُىىؽ بىعجىؽ )مً صخى  لت مً صخغاث جىضاٍع ع الكٍى

 135 155 بلى الؿلىم(، ًىم واخض
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وجىضر ؤع٢ام الجضو٫ الؿاب٤ ؤهه مً بحن زماوي مؿاٞاث مكخ٣ت مً ٦خاب 

الخُىاٝ، هىا٥ مؿاٞخان ٣ِٞ ج٣ُغبان ٦شُـغا مً الخ٣ُ٣ت، ول٨ً اإلاؿاٞاث الؿذ 

البا٢ُت جسخل٠ ٦شُـغا ًٖ اإلاؿاٞاث الصخُدت، خُض ٧اهذ ؤ٦بـغ ٦شُـغا    زمـ 

ٞاث الصخُدت    ٧ل الخاالث خاالث، وؤنٛغ ٦شُـغا    الؿاصؾت. وللىنى٫ بلى اإلاؿا

ت ؤلابداع     ٦غ الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ بها، ًجب ؤن هٟخـغى ؤن مخىؾِ ؾٖغ
ُ
الؿذ الخـي ط

اؾخاص    الُىم    مغخلت ما بلى  221اإلاغاخل اإلاسخلٟت مً الغخلت ًسخل٠ مً خىال  

ب ن زبذ ؤنهما ؤ٢غ ولم ج٨ً اإلاؿاٞخان اللخااؾخاص    الُىم    مغخلت ؤزغي.  135خىال  

٢اث اإلاظ٧ىع مً ألاو  اٖجهما باالؾخاص مباقغة، ول٨جهما ُخؿبخ ابلى الهىاب اليؿبي مٗبـغ 

سجل ٞحها مال٠ ٦خاب وهظا ٌٗجي ؤهه خخـى    الخاالث الخـي ، ؤنها جخُلبها الغخلت

و٢اث الخـي اؾخٛغ٢ذ    مً ألا  مدؿىبت ٧اهذ هاٞةن الخُىاٝ بىٟؿه اإلاؿاٞاث باالؾخاص

ا.، ولِؿذ ؤلابداع ا ؤو ج٣ضًغ   هاججت ًٖ اإلاؿاٞاث الٟٗلُت الخـي ٣ًُٗها اإلاؿاٞغ ٢ُاؾ 

م مً ؤن الجؼء الظي ًدىاو٫ الؿاخل الكمال  إلاهغ قغ١ اإلاهب ال٩اهىبي  وبالٚغ

هىا٥ بقاعة  ا مً مسٍُى ٦خاب الخُىاٝ، بال ؤنللىُل م٣ٟىص    الجؼء الظي ونلى

ا ما مً اإلاال٠ بلى ٧اؾُىم )٦شِب  ال٣لـ خالُا( ٖىضما جدضر ًٖ ٖابغة خظعة هٖى

غة ٧اهىب اإلاهجىع  غة ًسبرها )ال٣ٟغة ظٍؼ ً هظه الجٍؼ ت ( ؤن ٖلحها ههب550ة. ٖو ا جظ٧اٍع

ىن وؤهل ، الظي ٢اص ؾُٟيخه مً َغواصة باؾم ٧اهىبىؽالوؽُل٣بـغ مى ٣ى٫ اإلاهٍغ . ٍو

غة الخـهظه اإلاىا٤َ بن بُلىؾُىؽ ظاء بلى ٧اؾُىم، بِىما ظاء ٧ا ي ٞحها هىبىؽ بلى الجٍؼ

البداع، وال ط٦غ لبُلىؾُىؽ هظا لضي ؤي ٧اجب ٢ضًم آزغ. ٞهل ًم٨ً ؤن ٩ًىن  ٢بر 

ا مً الىُل ٧ان ؾاب٣ا ٣ًُ٘ اإلاى٣ُت الخـي  لضًىا ؤزغ وخُض لغواًت ٢ضًمت ج٣ى٫ بن ٖٞغ

هب  ى البدغ  ى م٩ان ما ٢غب ٦شِب ال٣لـ؟ بط ؤن  ل ٍو حكٛلها آلان ؾبست البرصٍو

ال ًبضو ؤنها جدى٫ صون هظا  ت بلى الكغ١ مً الضلخاألاعى الخالُ مىاؾِبزٍُى 

  الاٞخـغاى.
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مً الُبُعي أن الحمالث الكغنُت الخـي قنها ؤلاؾٌىضع ألايبـغ اإلاهضووي يض 

م.م، والخـي اؾخىلى زاللها غلى مهغ وحؼء يبُـغ  323و  334الباعزُين قُما بين غامي 

و. ولًٌ ألايثمً ؾغب أؾُا، نض أياقذ الٌثير  ر أهمُت ئلى اإلاػغقت الجؿغاقُت لإلؾٍغ

ت،  لخُىع الجؿغاقُا الػلمُت غلى  قيهاىؾُىن اإلائوكاء زم ًان جأؾِؿه مضًىت ؤلاؾٌىضٍع

 ًانو  ،غىض جهؿُم ئمبراَىعٍت ؤلاؾٌىضع الظي آلذ ئلُه مهغ ًض بُلمُىؽ ألاُو 

هكو مضعؾت للميكؿلين أؾاؾا بالبدث، وئلى خض ما بالخضع  اإلاىؾُىن 
ُ
َـ أًًا. ونض أ

غلى هظه اإلاإؾؿت بسخاء وُحهؼث بهاغاث اإلادايغاث واإلاػامل والحضائو ومٌخبت 

يبُـغة، وهي جمثل في الىانؼ أُو حامػت في الػالم، وظلذ نغوها الػانمت الثهاقُت 

ت صحُدت بضعحت  ايُت والكلٌُت الخـي جمذ في ؤلاؾٌىضٍع ًاهذ ألاغماُ الٍغ و. و لإلؾٍغ

اض ي مً الجؿغاقُا؛ يبُـغة، وأصث  أن  أيل ئلى طلَئلى جُىع يبُـغ للجاهب الٍغ

ت طاتها أنبدذ اإلاغيؼ الخجاعي ألايبـغ في الػالم الهضًم،  لها أحىاء  ثهُأقتؤلاؾٌىضٍع

ًاهذ جخاحغ مػها في  ججمػذ قيها اإلاػلىماث الجؿغاقُت غً البلضان اإلاسخلكت الخـي 

ًان مً بين  هي والغوماوي. و ً ؤلاؾٍغ أبغػ مً قؿلىا مىانب مهمت في مىؾُىن الػهٍغ

ت ًل مً:  ؤلاؾٌىضٍع

  ًان أُو مً جىلى مؿئىلُت نؿم  275 - 333ئنلُضؽ )خىالي م. م.( الظي 

ايُاث، وهى الظي يخب غمال مهما في الكلَ )الظىاهغ ( باإلياقت ئلى (39)الٍغ

 قهغجه.عؾائل قهيرة في غلم الهىضؾت )الػىانغ(، جلَ الغؾائل الخـي جغجبِ بها 

  م. م.( الظي قؿل وظُكت أمين اإلاٌخبت أليثـغ مً  99 - 259ئعاجىؾخين )خىالي

ؾىت، وؾىف أقير ئلى ئهجاػاجه الٌبُـغة في الجؿغاقُا الػلمُت بهضع مً  43

 الخكهُل بػض نلُل.

                                                           
هظا الهىضس ي مهضمت يخاب نلُضؽ الكلٍي، ٌػخمض غلى ئ ًىحض ملخو واضح حضا لىظام (39)

 "الظىاهغ" في:اإلاؿمى الػظُم 
- Sir George Cornewall Lewis, "Historical Survey of the Astronomy of the 

Ancients", London 1862, pp. 187 - 188. 
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ت زالُ الهغون الثالزت  ومً بين اإلاػغوقين بأنهم غاقىا أو صعؾىا في ؤلاؾٌىضٍع

 الػهغ اإلاؿُحي:  الؿابهت مباقغة غلى

  ايُاث  292 - 287أعزمُضؽ )خىالي م. م.( الظي نضم ئهجاػاث مهمت في الٍغ

واإلاٍُاهٍُا، وهى الظي ازخـغع "الكاصوف"، وهي أصاة ال ًؼاُ ٌؿخسضمها 

ىن في عقؼ اإلاُاه مً الىُل.  اإلاهٍغ

  أبىللىهُىؽApollonius  م. م.( الظي يخب غً  233 - 263)خىالي

ًاث الٍىايب.الهُاغاث اإلاسغو   َُت وخغ

  هُباعزىؽHipparchus  و،  923 - 993)خىالي م. م.( أغظم الكلٌُين ؤلاؾٍغ

ت مُل  خُث خضص بهضع يبُـغ مً الضنت ظىاهغ غضة مثل: َُى الؿىت، وػاٍو

 the rate of precession of theمدىع ألاعى ومػضُ اإلاباصعة اإلادىعٍت 

equinoxes ذ الهمغ ًان أُو مً خضص مىنؼ مٍان غلى . lunar parallax، وجٍؼ و

 ؾُذ ألاعى باؾخسضام زٍُى الُُى والػغى.

  أحازاعزُضؽAgatharchides  م. م.( اإلاإعر والجؿغافي  933 - 973)خىالي

مػلم اإلالَ الكاب بُلمُىؽ ؾىجير الثاوي، وهى الظي يخب غً البدغ ألاخمغ 

 وألامم اإلاجاوعة له.

  ؽ و أعجمُضوعArtemidorus  م. م.( الظي وكغ عؾالت غامت في  933)خىالي

ً اإلاخىؾِ وألاخمغ.  الجؿغاقُا مً بُنها يخاب جُىاف مكهل غً البدٍغ

قهضث  م. م. 33خخالُ الغوماوي إلاهغ في بضاًت لا و  الػهغ البُلمي في نهاًتو

ت. وزالُ هظه  ا يبُـًغا، قخىنكذ صعاؾاث مىؾُىن ؤلاؾٌىضٍع ًُ البالص ايُغاًبا ؾُاؾ

م. م. ػاعها الجؿغافي  25م. م. اإلاإعر صًىصوع الههلي، وفي خىالي  59في الكخـغة ػاع مهغ 

هي ًان قُما بػض الكهير ؾُغابىن، وؾأقير بهضع مً الخكهُل ئلى أغمالهما ؤلاؾٍغ . وئطا 

ت، ئال أن ؾُغابىن ٌكير ئلُه، وهى ًسبرها ال ًظيغ اإلاىؾُىن في ونكه ؤلا صًىصوع  ؾٌىضٍع

لت ت. وهٌظا ًمًٌ أن ًٍىن ؾُغابىن نض  أًًا بأهه أنام لكخـغة ٍَى في ؤلاؾٌىضٍع
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بالغؾم مً أهه ال ًمًٌ أن ٌػض مً اإلاىخمين  مً أقًاُ اإلاٌخبت الٌبُـغة هىاى اؾخكاص

ت. ولم ًخىنل الخضَعـ في جلَ الجامػت خخـى زالُ قخـغة  ئلى مضعؾت ؤلاؾٌىضٍع

ب بضأ الُال  بمجغص أن غاص الىظام ئلى البالص لايُغاب الؿُاس ي، وهٌظا قاهه

ت  الخـي ناعث مجضصا مغيؼا للىىع والػلم للػالم اإلاخدًغ. ًخىاقضون زاهُت غلى ؤلاؾٌىضٍع

ت هُـغو  وفي الىهل الثاوي مً الهغن ألاُو اإلاُالصي خايغ في مضعؾت ؤلاؾٌىضٍع

Hero  ،ىصولُذ( والؿٍُلىمُتر ت، يما نضم ونكا للمؼواة )الخُـ مسخـغع أُو آلت بساٍع

ًان أيثر بُلمُىؽ الهلىطي لمُت لػلم مؿاخت ألاعاض ي. ولًٌ وويؼ ألاؾـ الػ

ت اإلاخأزغة، بل  ينواإلاػلم ينالباخث ت في مضعؾت ؤلاؾٌىضٍع أخض أغظم الػلماء  ىهغبهٍغ

ايُت في الهغن الثاوي اإلاُالصي و غلى مغ الػهىع،  ظلذ يخاباجه في الكلَ والجؿغاقُا الٍغ

ؾىت، ومنها في الكلَ  9433ـغ مً اإلاجاالث أيثجمثل اإلاغاحؼ الػلمُت اإلاػخمضة في هظه 

ا في جغحمخه الػغبُت باؾم اإلاجؿُي اإلاكهىع  Syntaxisالهىاغض يخاب  ، خُث ظل ؾاٍع

وهى ما ؾىف  -. وظل يخابه "الجؿغاقُا" (43)خخـى ظهىع يخاب نىاهين هُىجً الكهير

اجه بالخكهُل الخها  غكغ، نبل أن  مؿخسضما خخـى نهاًت الهغن الؿاصؽ -أهانل مدخٍى

ُت الػالم  الٌكىفًإصي الخهضم في  ُـغة ئلى زٍغ ت في طلَ الىنذ ئلى ئياقاث يب البدٍغ

 اإلاػغوقت.

  

                                                           
أن الٌغة ألاعيُت  غًهظام بُلمُىؽ الكلٍي غلى الكٌغة الخاَئت  بالغؾم مً اغخماص (43)

ًان هاجحا بهىعة ملحىظت في جكؿير قهض جهل ؾايىت في الكًاء في نلب الػالم الؿماوي، 

ت، وفي ئمٍاهُت الخيبإ  ت لألحغام الؿماٍو ًاث الظاهٍغ ت.  بىنىعالحغ مسخلل الظىاهغ الؿماٍو

غ ؾهل وواضح جماما  بُلمُىؽ في: غًاهظغ الكهل  هظاالىظامإلاىُو  ولالَالع غلى جهٍغ
- Sir Robert S. Ball, "Great Astronomers", London 1901, pp. 7- 29. 

ل عوبغث ، الكلٌُىن الػظام، لىضن  ؾخاٍو ت( 29 – 7، م 9939بُى  )باإلهجليًز
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 إراتوستين 

م. م.،  275في  Cyreneفي نىعٍني  -أبى الجؿغاقُا الػلمُت  -ولض ئعاجىؾخين 

ت في وبػض صعاؾت  لت في أزِىا صغاه بُلمُىؽ الثالث ئلى ؤلاؾٌىضٍع م. م.،  243قخـغة ٍَى

ًاهذ هظه وظُكت مخمُـؼة حضا، خُث قؿلها خخـى  وحػله مؿئىال غً اإلاٌخبت هىاى، و

 بهغه بؿبب التهاب الػُىين، ق م. م، غىضما 994
ّ

غقٌ أن ٌػِل غاحؼا غً يل

منها عؾالت اث مسخلكت، الهغاءة قاهخدغ. وجغى زلكه غضصا مً ألاغماُ في مىيىغ

ئال قظعاث، مػظمها مً أؾٍل ب، لم ًهل ئلُىا منها مىهجُت في الجؿغاقُا في زالزت يخ

  في قٍل انخباؾاث اؾدكهض بها مإلكىن الخهىن.

بها  وفي غهغ ئعاجىؾخين أنبدذ قٌغة يغوٍت ألاعى مهبىلت بهكت غامت، َو

ًان اإلاػخهض أن ألاعى ؾايىت في الكًاء، وأن الؿماواث جضوع  آلعاء الكلٌُين في غهغه، 

ت )خىلها، وأن الىجىم  ًالثابخت جضوع في صوائغ مخىاٍػ  أهمها زِ لاؾخىاء واإلاضاٍع

ت مائلت في  والضائغجين الهُبِخين(، بِىما الكمـ والهمغ والٍىايب حؿير في صوائغ بًُاٍو

ًان ئعاجىؾخين ًكخـغى أن الضوائغ اإلاغؾىمت غلى ؾُذ الٌغة ألاعيُت       صائغة البـغوج. و

ً والضائغج - جهؿم ألاعى ئلى  -ين الهُبِخين اإلاىحىصجين في الؿماء الخـي جهابل اإلاضاٍع

ً، ومىُهخين مػخضلخين  زمـ مىاَو: مىُهت خاعة حؿُي اإلاؿاخت الخـي بين اإلاضاٍع

ً والضائغجين الهُبِخين، ومىُهخين نُبِخين جمخضان  حؿُُان اإلاؿاخت الخـي بين اإلاضاٍع

 مً الضائغجين الهُبِخين خخـى ههُتي الهُب.

ًاه مؿاهماث ئعاجىؾخين في الجؿغاقُا الػلمُت، والخـي خههذ له أغظم  ذو

ت أؾلىبا خُث اؾخسضم في هظه اإلاداول  جسبى، مداولخه جدضًض ججم ألاعى،قهغة ال 

، وهى الخأيض أوال باإلاالخظاث الكلٌُت مً الكغم بين نُمتي ًان صحُدا مً خُث اإلابضئ

ُ زُي ا اإلاؿاقت بين هاجين واخض، ويظلَ  لػغى إلادُخين وانػخين غلى زِ َى

اإلادُخين مهِؿت غلى ألاعى، زم باقتراى أن ألاعى يغوٍت الكٍل ًمًٌ خؿاب 

 مدُِ ألاعى ييؿبت وجىاؾب يما ًلي:

 مدُِ الضائغة     مدُِ ألاعى   

 الكغم بين صائغحي الػغى اإلاؿاقت اإلاهاؾت غلى ألاعى  
= 
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ًاهذ الحالُت( في حىىب مهغ، ٍني )أؾىان اإلادُخان اللخان ازخاعهما هما ؾى  و

ت. واقخـغى أًًا ت في الكماُ؛ واقخـغى أن أؾىان جهؼ حىىب ؤلاؾٌىضٍع      وؤلاؾٌىضٍع

ان، أي أهه في  -َبها لالغخهاص الؿائض في غهغه  - أن أؾىان جهؼ جماما غلى مضاع الؿَغ

أؾىان، وخُث ئن أقػت الكمـ ؾخٍىن الكمـ مؿامخت  ًىم لاههالب الهُكي

ت غىض ت في  مخىاٍػ ت قؿٍُىن قػاع الكمـ الؿانِ غلى ؤلاؾٌىضٍع أؾىان وؤلاؾٌىضٍع

ت حؿاوي الكغم بين صائغحي  ت وبُنهما ػاٍو الُىم هكؿه وانػا حىىبي ؾمذ ؤلاؾٌىضٍع

ًاهذ في طهىه، وبىاء غلى لاقتراياث الخـي ويػها، لم  الػغى. ولخدهُو ألاؾغاى الخـي 

ت مُل م ا له أن ٌػغف مهضاع ػاٍو ت صائغة غغى ، وال نُم(49)دىع ألاعىًًٌ يغوٍع

ت،  ما ًلي:قلم ًًٌ غلُه أن ٌػغف لحؿاب مدُِ ألاعى ئال  مدُخه في ؤلاؾٌىضٍع

ت في ًىم لاههالب الهُكي9) ، والخـي ( اإلاؿاقت الؿمخُت للكمـ في ؤلاؾٌىضٍع

 .ًمًٌ ئًجاصها باإلاالخظت

ت ئلى أؾىان، والخـي اقخ2)  5333ـغى أنها ( اإلاؿاقت اإلاباقغة مً ؤلاؾٌىضٍع

بُت مؿخمضة مً  اؾخاص، خُث ٌػخبر هظا الغنم بجمُؼ لاخخماالث مجغص نُمت جهٍغ

ًاهىا ًهًىنها في  جهضًغاث الغخالت، الظًً خؿبىا اإلاؿاقاث بىاء غلى غضص ألاًام الخـي 

 الهُام بالغخلت بين اإلاٍاهين.

                                                           
،الكهل الػاقغ بُلمُىؽ )في اإلاجؿُي،ًسبرها (49) اإلاؿاقت ن ئعاجىؾخين خضص أ (الجؼء ألاُو

ً ب مدىع صوعان ألاعى مهضاعه مً اإلادُِ، وهى ما ًهابل مُل   83/  99 ما ٌػاصُبين اإلاضاٍع

ض 23° ʹ59 ʹʹ23 ؛ ولًٌ ؾبؼ زىاناإلاُل الحهُهي في طلَ الىنذ بدىالي  غلى، وهظه الهُمت جٍؼ

هت الخـي اؾخسضمها في هظا الخدضًض.  غًلم جهل ئلُىا مػلىماث  ٍمًٌ أن هسمً أن و الٍُغ

ً جمثل الكغم بين  اإلاؿاقخين الؿمخِخين للكمـ الهُمت الخـي جىنل ئليها للمؿاقت بين اإلاضاٍع

ت غىض لاههالبين يغوي وغاء ههل  ونذ الؼواُ غلى هدى ما نِؿذ باؾخسضام في ؤلاؾٌىضٍع

قاطا  ،الكخىي والهُكي غلى الخىالي، عبما في ونذ الخو بػض مداولخه نُاؽ مدُِ ألاعى

للمؿاقت الهُمت الخـي وحضها  °(23 ʹ59 ʹʹ23) هُمت الخـي جىنل ئليها للمُلأيكىا ئلى ال

ت في ونذ لاههالب الهُكي غىضما خاُو نُاؽ  الؿمخُت للكمـ ونذ الؼواُ غىض ؤلاؾٌىضٍع

خِ يهُمت ل°   39 ʹ3 ʹʹ23ـى ، ؾىدهل غل° (7 ʹ92 مً مدُِ ألاعى أو  53/  9 ألاعى )

ت، غغى   زىان. حؿؼ الحهُهت بدىالي نُمت أنل مًوهي مدُخه في ؤلاؾٌىضٍع
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هاُ )ؾٍافي  ئهه اؾخػان في مالخظخه اإلاؿاقت الؿمخُت بمؼولت صحىُت (42)ٍو

scapheًا( غلى قٍل وغاء ههل يغوي مهػغ، وأنام قىم نػغه غهغب ػواُ غمىص 

ت  ًىحض َغقه ألاغلى غىض مغيؼ الٌغة جماما. ولحظت بلىؽ الكمـ الؼواُ في ؤلاؾٌىضٍع

في ًىم لاههالب الهُكي اجطح أن ظل الػهغب ٌؿُي نُاغا مً اإلاؼولت الصحىُت 

ظل في أؾىان في جلَ  له ًٍىن  ًللػهغب ائن وخُث  ،مدُُهامً  53/  9ٌؿاوي 

ت  اللحظت لكغم بين صائغحي ل اُمثل مهُاؾؾقان مهضاع الظل اإلاسجل في ؤلاؾٌىضٍع

ت،  اؾخيخج أن  ضام الخىاؾب البؿُِ اإلاظًىع ؾلكاباؾخسو غغى أؾىان وؤلاؾٌىضٍع

ت، أي  53مدُِ ألاعى ٌؿاوي  ،  5333 × 53يػل اإلاؿاقت بين أؾىان وؤلاؾٌىضٍع

ًانألل اؾخاص.  253أي  ب الهُمت هأن هظ ٌػلم ئعاجىؾخين وإلاا  ا مً ، قهض غضلهُتجهٍغ

ًي ج 252جلهاء هكؿه الخها لخهبذ  وإلاا . (43) 363أو  63الهؿمت غلى  الئمألل اؾخاص، 

هي 633لاؾخاص ٌؿاوي  ًان ألل ؾخاص حؿاوي  252اإلاتر، قان  985,3أو  (44)نضم ئؾٍغ
                                                           

، الكهل الػاقغ(،وقها لٌخاب ًلُىمُضؽ غً خغيت ألاحغام الؿما (42) ت )الجؼء ألاُو وال  ٍو

ً هظا الٌخاب ش جضٍو ػغف جاٍع مً اإلاإيض أهه بػض بضاًت الػهغ اإلاؿُحي، ًٍاص ًٍىن ، ولًٌ ٌُ

ًان مخأزغا خخـى الهغن الثاوي اإلاُالصي.   وعبما 
(43)  
Bunbury, "History of Ancient Geography", 2

nd
 ed., London 1883, vol. I, 

p. 623. 

ش الجؿغاقُا الهضًمت، الُبػت الثاهُت، لىضن،  ، م 9883ئصواعص بىبري، جاٍع  623، اإلاجلض ألاُو

ت(  .)باإلهجليًز

ًان مػغوقا إلعاجىؾخين            ًان جهؿُم الضائغة الػظمى ئلى صعحاث  ومً ؾير اإلاإيض ما ئطا 

أم ال، قػلى ما ًبضو نؿم ئعاجىؾخين الضائغة الػظمى جهؿُما ؾخِىُا، لًٌ عبما لم ًظهب بهظا 

 الخهؿُم ئلى أبػض مً طلَ.  
( لىخضة لاؾخاص غوصوث ؾلكاهاإلابدث غً عاحؼ غوصوث )هظه هي الهُمت الخـي نضمها ه(44)

و  هي" اإلاألىف لضي ًل ؤلاؾٍغ ًان ًمثل لاؾخاص الػاصي أو "ؤلاؾٍغ الخـي اؾخسضمها، والظي 

، والظي مً اإلاإيض أهه لاؾخاص الىخُض الظي غلى ألانضام مًماع ؾبام الػضو باغخباعه َُى 

و مػغوقا لضي ئعاجىؾخين وبُلمُىؽ وؾيرهما مً الجؿغاقُين  ًان في هظغ ا. الهضامىؤلاؾٍغ

 وعنت مهمت يخبها:طلَ 
- W. M. Leake, "On the Stade as a Linear Measure", in: the Journal of the 

Royal Geographical Society of London, vol. IX (1839), pp. 1 – 33.       = 
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اإلالٌُت، ولُم ماعجً لَُ، غً لاؾخاص يمهُاؽ لألَىاُ، في: مجلت حمػُت لىضن الجؿغاقُت = 

ت(. 33 – 9م  ،(9839اإلاجلض الخاؾؼ )  )باإلهجليًز

 واهظغ أًًا :

- E. H. Bunbury, "History of the Ancient Geography", 2
nd

 ed. London 1883, 

vol.I,  pp. 209, 624, 662. 
ش الجؿغاقُا الهضًمت، الُبػت الثاهُت، لىضن، ئصواعص   - ،9883بىبري، جاٍع        ، اإلاجلض ألاُو

ت( 662، 624، 239م   .)باإلهجليًز

ً أن           ئعاجىؾخين البض أهه اؾخسضمومؼ طلَ، اقخـغى غضص مً الجؿغاقُين اإلاػانٍغ

هيمً لاؾخاص أنؿغ اؾخاصا  ًان ًمًٌ أن ًإصي ئلى هدُجت لهُاؽ مدُِ ألاعى ؤلاؾٍغ ، والظي 

مً الٌثير مً الٌخاباث الؿابهت أمثلت نلُلت مما ازترجه وؾأيخكي هىا بظيغ أنغب ئلى الحهُهت. 

 :، ومنهاغً هظا اإلاىيىع
- Jomard, "Exposition du système métrique des anciens égyptiens", 

Description de l'Égypte, 2
nd

 ed. Paris 1822, T. VII, p. 188, 
ين، في: ونل مهغ،   - الُبػت ئصم قغوؿىا حىماع، غغى لىظام الهُاؽ لضي نضماء اإلاهٍغ

 . )بالكغوؿُت( 988، اإلاجلض الؿابؼ، م 9822الثاهُت، باَعـ 

ألل اؾخاص،  252اؾخيخاج ئعاجىؾخين بأن مدُِ ألاعى ٌؿاوي  صحتٍدبنى هظا اإلاإلل و       

اؾخيخج أن لاؾخاص الظي اؾخسضمه ال  ومً زم، للضعحت غلى الضائغة الػظمىؾخاص  733أو 

هيًمًٌ أن ًٍىن لاؾخاص " أن ًٍىن اؾخاصا أنؿغ  بل ًيبغيتر، اإلا 985,3الظي َىله  "ؤلاؾٍغ

تر، وهظه هي اإلا 958,3مً صعحت صائغة الػغى الحهُهُت، أو  حؼء مً ؾبػمائت اٌؿاوي حؼء

  633ًاهذ حؿاوي  وخضة الهُاؽ الخـي اقخـغى أنها
 
  ؤلاوؿان :م ض  يػل مخىؾِ َُى ن

 -  P. Tannery, Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne, Paris 

1893, p. 110. 

ـ   - ش غلم الكلَ الهضًم، باَع  )بالكغوؿُت( 993، م 9893بُى جاهغي، بدىر في جاٍع

ًان "لاؾخاص اإلاهغي" الظي        اقخـغى هظا اإلاإلل أن لاؾخاص الظي اؾخسضمه ئعاجىؾخين 

عؾم أهه ال صلُل خهُهُا  تر؛اإلا 957,5أو  (تراإلا 3,525 )ومهضاع الظعاع طعاع ملٍي  333َىله 

 ُ ين اؾخسضمىا اؾخاصا بهظا الُى  غلى أن اإلاهٍغ
- A. Berthelot, "Sur l'unité de longueur employée dans les premières 

mesures de la circonference terrestre", Compte rendus, Acad. Sci., Paris,  

T. 194, 1932, pp. 1323 – 1325    = 
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بر بمهضاع الُؿبؼ، ئط ئن اإلادُِ الصحُذ لألعى يما نِـ يم، وهظا عنم أي 46695

 يم قهِ. 43338خضًثا غلى أي زِ َُى ًبلـ خىالي 

وهظغا لألهمُت الػلمُت الٌبُـغة حضا الخـي ُونل بها بدو ئهجاػ ئعاجىؾخين، قان 

ألامغ ٌؿخدو أن هغاحؼ باغخىاء مهاصع الخُأ اإلاسخلكت الخـي صزلذ في جدضًضه مدُِ 

 وحػلذ هدُجخه أيبر يثيرا مً الحهُهت.ألاعى 

اصة ًمًٌ أن ًٍىن  ونض وؿدبػض ألُو وهلت أن أي حؼء طي باُ مً هظه الٍؼ

ت"، ألن اقتراى ونُى ألاقػت مً مغيؼ الكمـ  هاجًجا غً أزُاء طاث َبُػت "هظٍغ

ت، ويظلَ اقتراى أن ألاعى  ت غىض ؾُذ ألاعى في ًل مً أؾىان وؤلاؾٌىضٍع مخىاٍػ

ًان ًل صحُدا باإلاػنى الًُو لٍلمت صحُذ ل، لم ًًٌ أي منهمايغوٍت الكٍ ، وئهما 

ًٍىن مدؿىؾا في يىء ما ئلى الصحت بما الٌؿمذ بسُا يبير منهما أنغب ما ًٍىن 

وػلم مً جىايؼ ئمٍاهاث ألاحهؼة الخـي اؾخسضمذ في اإلاالخظت، قاإلاػغوف أن جىاػي 

ذ )ازخالف اإلاىظألاقػت مً مغيؼ الكمـ ؾِخؿير نلُال هدُجت  ــــــغ( واهٌؿــــــللتًز اع الًىء. ـ

ــــــقالتًز ــــــذ ولاهٌؿـ ــــــا غىض أؾـــــــاُ نُمتهمـــــــاع ًمًٌ ئهمــ ًاهذ  ىان ألنـ الكمـ غىضها 

ًاصث، ولًٌ نُمتهمــــغليه ضةــــــمخػام ُـــــــت ـــــت لخبلــــــ زاهُت ض ؤلاؾٌىضٍعــــــا ؾتزصاص غىـــــا أو   نىؾ
                                                                                                                                       

ه بغجُلى، خُى وخضة الُُى اإلاؿخسضمت في الهُاؾاث ألاولى إلادُِ ألاعى، ونائؼ =   أهضٍع

ـ، اإلاجلض  ًاصًمُت الػلىم، باَع  )بالكغوؿُت( 9325 – 9323، م 9932، 994أ

اؾخيخج هظا اإلاإلل أًًا أن ئعاجىؾخين البض أهه اؾخسضم "لاؾخاص اإلاهغي"، الظي َىله       

ؾخاص الخـي جبىاها  5333طعاع ملٍي، ونض بنى اؾخيخاحه غلى اقتراى أن مؿاقت  333

ت وأؾىان، بالغؾم مً أنها  بُتئعاجىؾخين للمؿاقت بين صائغحي غغى ؤلاؾٌىضٍع ، لم نُمت جهٍغ

نام به الغخالت، ولٌىه عنم صنُو حضا نضمه ئلى ئعاجىؾخين مؿاخى ألاعى جًٌ جهضًغا أولُا 

، ألن اإلاهُاؽ الضنُو للمؿاقت بين صائغحي . الغؾمُىن في غهغه وهظا لاقتراى ؾير مهبُى

غغى اإلاٍاهين، أو خخـى اإلاؿاقت اإلاباقغة بين اإلاٍاهين، ال ًمًٌ الحهُى غليها صون بػٌ 

واإلاػغقت بػلم اإلاثلثاث، ويالهما لم ًٍىها مػغوقين لضي مؿاحي وؾائل نُاؽ الؼواًا ألاقهُت 

 البُاإلات.في غهغ ألاعى 
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 اولت ئعاجىؾخين جدضًض مدُِ ألاعى( ألاؾاؽ الظي نامذ غلُه مد7الكٍل )

ان مً الكمـ، و  DEFGو ABCخُث  مؼولت صحىُت، مؼ غهغب  'S Sقػاغان مخىاٍػ

ػبـغ الخِ  Eًهؼ َغقه الػلىي  HEػواُ  غً ظل الػهغب  HFغىض مغيؼ الكٍل الٌغوي؛ َو

ت  هاججت غً ظل الػهغب، وهي هكؿها حػاصُ  HEFغلى الؿُذ الضازلي للىغاء، والؼاٍو

ت  ت، DEZالؼاٍو  هكؿه الىنذ في وحؿاوي  اإلاػبـغة غً اإلاؿاقت الؿمخُت للكمـ في ؤلاؾٌىضٍع

ت ت ألؾىان الػغى صائغحي نُمخـي بين الكغم  جمثل الخـي BCE الؼاٍو  الؼواًا هظه) وؤلاؾٌىضٍع

 (.الخىيُذ ألحل الكػلُت الؼواًا مً أيبـغ مغؾىمت
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ذ غىضما جٍىن الكمـ مىدغقت غً ؾمذ  ،وؾبؼ زىان لالهٌؿاع واخضة للتًز

ت بمهضاع هدى ؾبؼ صنائو وههل الضنُهت.   ؤلاؾٌىضٍع

ج واهٌؿاع الًىء ٌػمالن في اججاهين مخًاصًً قُلغي  ولًٌ آزاع ازخالف التًز

 زىان 6اهدغاف غً الخىاػي بدىالي بػًهما بػًا، ومً زم ؾُإصي أزغهما اإلاكترى ئلى 

ض غلى خىالي حؼء مً  آالف  4نىؾُت قهِ. وهى ما ًإزغ في َُى ظل الػهغب بما ال ًٍؼ

با  -الٌغة حؼء، أما اهدغاف قٍل ألاعى غً قٍل  مً ههل  333/  9والظي ًبلـ جهٍغ

با . -نُغها   قلً ًإزغ في الىدُجت اإلادؿىبت للمدُِ بأيثر مً هظه اليؿبت جهٍغ

ػا أن  ولًٌ غىضما هأحي ئلى الىظغ في "الخىكُظ الػملي" لهظا الخدضًض، ًخطح ؾَغ

أن  ظ أوال اإلاالخظت باؾخسضام الػهغب، خُث ًهػبزمت مهاصع لخُأ حؿُم. ولىأز

ذ  ًان َغف الػهغب نض أٍػ ًان غمىصًا جماما ونذ اإلاكاهضة، وئطا  هًمً أن الػهغب 

% مً ههل نُغ اإلاؼولت الصحىُت غً  9ئلى الكماُ أو الجىىب بمهضاع يئُل ولى 

ت الخـي ؾُؿُيها الظل،  الىيؼ الػمىصي الحهُهي غلى مغيؼ ناغضة الػهغب، قان الؼاٍو

% مً نُمتها. أيل ئلى  6عى، ؾدخؿير بأيثر مً ومً زم الىدُجت اإلادؿىبت إلادُِ ألا 

ت أيبـغ مً  طلَ أن الكمـ لِؿذ ههُت يىء واخضة، ولٌنها يغة مًِئت حػُي ػاٍو

ههل صعحت في نُغها الظاهغي، ومً زم قان ظل الػهغب لً ًٍىن خاصا في مىظغه، 

غاف، بدُث ًهػب عؤٍت أًً  جُا لُهبذ قبه ظل غىض ألَا ولٌىه ؾىف ًسكذ جضٍع

غغيا  (8)هؼ نهاًت الظل الحهُهي. ولخىيُذ هظه الىهُت ألازيرة، عؾمُذ في الكٍل ج

بالخجم الٍامل، يما ًظهغ مً أغلى، للظل الظي ؾُدضزه غهغب نُغه ؾىدُمتر واخض 

ىله  ؾم، مؼ اقخـغاى أن  963ؾم، مىيىع غمىصًا في وغاء ههل يغوي نُغه  83َو

ت غىض  اإلاالخظت م. م.،  233ظهغ ًىم لاههالب الهُكي ؾىت جمذ في مىؾُىن ؤلاؾٌىضٍع

مً مدُِ اإلاؼولت الصحىُت  53/  9 ونض عؾمُذ حؼءا مً الضائغة بما ٌػاصُ مؿاقت

 مدؿىبت مً مغيؼ ناغضة الػهغب.
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 (8الكٍل )

قٍل بالخجم الُبُعي إلاا ؾيراه الىاظغ مً أغلى لظل غهغب نُغه ؾم واخض مىيىع  

ت غىض 963نُغها غمىصًا في مؼولت ههل يغوٍت                ؾم مىحىصة في مىؾُىن ؤلاؾٌىضٍع

 م. م. 233ظهيرة ًىم لاههالب الهُكي ؾىت 

 

ومً الكٍل هغي أن نهاًت الظل الحهُهي جبضو ؾُـغ واضحت بؿبب أزغ الظل 

الجؼئي، وأن الهىؽ اإلادهىع غلى الؿُذ اإلاهػغ للمؼولت الصحىُت بين نهاًت الظل 

مً طلَ اإلادهىع بالظل الحهُهي  27/  9 الظل الجؼئي ًهل ئلى خىاليالحهُهي ونهاًت 

ًاهذطاجه.    نهاًت الظل الحهُهي ؾُـغ مدضصة حُضا، قاهه ٌؿهل اعجٍاب زُأ نضعه وإلاا 

ت اإلادهىعة بالظل الحهُهي، وؾُإصي هظا ئلى زُأ مهابل نضعه 9  % في جهضًغ الؼاٍو

ًان الػ 9 مًٌ أن هىضح % في خؿاب مدُِ ألاعى، خخـى ئطا  هغب غمىصًا جماما. ٍو

ت غلى أنها حؿاوي  ت اإلادهىعة بظل الػهغب في ؤلاؾٌىضٍع أن ئعاجىؾخين غىضما نغأ الؼاٍو

ًان ًسكٌ جهضًغ مضي الظل الحهُهي بدىالي 53 / 9  مً اإلادُِ، قاهه في الىانؼ 

ًان ًغحؼ حؼئُا ئلى غضم جدضًض الظل الحهُهي، وحؼئُ 4  ا ئلى %، ومً اإلاإيض أن هظا 

 أن الػهغب لم ًًٌ غمىصًا جماما. 
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ت اقتراى أن اإلاال وب الخـي جهؼ غلى صائغة غغى خظت جمذ في مىؾُىن ؤلاؾٌىضٍع

ت )وهي غملُا صائغة الػغى هكؿها في  ُتخاَبها ألخضر زغائِ مؿ 39° ʹ92 لإلؾٌىضٍع

ًان  233م. م. بالُبؼ(، وباغخباع أن مُل اإلادىع في غام  233 )اهظغ ° 23 ʹ44م. م. 

ً الالزخالف اإلاُل غبـغ الؼمً(، ًٍىن  (9)الكٍل   كغم بين هظًً اإلاهضاٍع

ت الكػلُت اإلادهىعة وهى ، 7° ʹ28  ًمثل اإلاؿاقت الؿمخُت الصحُدت للكمـ، أو الؼاٍو

  يما خؿبها ئعاجىؾخين. 53/  9مً اإلادُِ، بضال مً  48,5/  9 بظل الػهغب؛ أي

ل خؿب م. 2333م. م. ئلى  6333عى مً ازخالف مُل مدىع ألا ( 9الكٍل ) ٍى  اؾخًى
Stockwell, "Smithsonian Contributions to Knowledge", 1872, pp. 175, 196.  

ل، في: مؿاهماث مإؾؿت ؾمثؿىهُان في اإلاػغقت،  ٍى  ، 9872حىن هلؿىن ؾخًى

ت(. 996 ، 975م   )باإلهجليًز
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ض الكٍل  ٍؼ مً ئًًاح يُل حاء جهضًغ ئعاجىؾخين مخضهُا، ئط ًظهغ مً  (8)ٍو

مً اإلادُِ  53/  9 الكٍل أن الظل الحهُهي ًخجاوػ الضائغة اإلاػبـغة غً مؿاقت

  مدؿىبت مً ناغضة الػهغب.

ت اإلادهىعة بظل الػهغب ئعاجىؾخين  وباإلياقت ئلى جسكٌُ  جهضًغ نُمت الؼاٍو

ت، ان في أزُأ في اقخـغاى قهض  في ؤلاؾٌىضٍع ًاهذ جهؼ غلى مضاع الؿَغ أن أؾىان 

ًاهذ جهؼ غلى صائغة  ًاهذ جهؼ في الىانؼ غىض صائغة°34 ʹ44غهغه، أي أنها   ، بِىما 

ً صنُهت، 34°  ʹ5  ان في طلَ الىنذ باخضي وغكٍغ . وغلى (45)أي قماُ مضاع الؿَغ

اقخـغى ظهغ ًىم لاههالب الهُكي يما ن جٍىن الكمـ مؿامخت أؾىان طلَ ال ًمًٌ أ

ًاهذ حىىب الؿمذ بدىالـي  ، ومً زم قان الػهغب في أؾىان ʹ23ئعاجىؾخين، ولٌنها 

ت نضعها  ، ومً زم لم ًًٌ الكغم في اإلاؿاقت الؿمخُت ʹ29ًان ًدضر ظال ًهىؼ ػاٍو

ًان ٌػخهض ئعاجىؾخين بىاء  53/  9 ، أو°7  ʹ23 للكمـ بين اإلادُخين مً اإلادُِ، يما 

          ( أي خىالي°7  ʹ32 مً  °0  ʹ32 )هاجج َغح °7  ʹ7  ًان مالخظاجه وئهماغلى 

 ونىعالخُأ الىاحم غً اقتراى ئعاجىؾخين  ًانمً مدُِ ألاعى. وهٌظا  53,6/  9

لغي الخُأ الىاجج غً الخهضًغ ؾُـغ زُأ أؾىان جماما غلى اإلاضاع  أيبـغ مً أن ًىاػن ٍو

ت اإلادهىعة بظل الػهغب ف ت؛ الضنُو للؼاٍو  53/  9 قان نُمت غلى طلَو ي ؤلاؾٌىضٍع

ًاهذ أيبر مً  مً اإلادُِ الخـي جبىاها ئعاجىؾخين للكغم بين صائغحي غغى اإلادُخين، 

                                                           
ىٍل ٌؿاوي ًا (9)كٍل الهغي مً يما  (45) نُمت صائغة ن مُل اإلاضاع َبها لحؿاباث اؾخًى

ال ًؼاُ أنل مً جلَ  اإلاُل ًان م. م. 953وخخـى ونذ مخأزغ في  م. م.، 3533أؾىان في غغى 

ًاهذ أقػت مً الضنُهت  95,5الضائغة بدىالي  ش اإلاخأزغ  قهِ، بدُث ئهه خخـى في طلَ الخاٍع

غمىصًا في البئر في أؾىان غىض الظهغ في ًىم لاههالب الهُكي. للكمـ حؿُؼ الُغف الكمالي 

ًاهذ آلاباع ن ناع ئالهُى اإلاأزىع ن قال وؿدبػض اخخماُ أومً زم  ما مًاءة جما في أؾىان 

ئعاجىؾخين اغخهاصه غليها بأن أؾىان جهؼ بنى الكٌغة الخـي  ى ه بالكمـ غىض لاههالب الهُكي

ان، غلى جماما   زماهُت أو  ؾبػتعبما اهخهلذ ئلُه مً غهغ ٌؿبهه بدىالي وأنها مضاع الؿَغ

لم جًٌ مػغوقت ألي مً  بُيءنغون، وبالُبؼ قان خهُهت أن مُل اإلاضاع ًسًؼ لخؿير ػمني 

  الكلٌُين الهضماء.
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لى صح  % 4 % قهِ، بضال مً أن جٍىن أنؿغ مً طلَ بدىالي 9الحهُهت بدىالي 

  اقترايه أن أؾىان وانػت خها غلى اإلاضاع.

وهخدُى آلان ئلى مؿألت الخُأ في 

ي يم( الت 926ؾخاص )أو  5333الهُمت 

ئعاجىؾخين للمؿاقت بين أؾىان  ااقخـغيه

ت، قاإلاؿاقت اإلاباقغة الصحُدت  وؤلاؾٌىضٍع

بين اإلاٍاهين، واإلاهاؾت مً أخضر زغائِ 

ت  َبىؾغاقُت وكغتها مهلحت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

مسح وقو قبٌت  خمض بالُبؼ غلى)والخـي حػ

 يم قهِ 842جبلـ خىالي  اإلاثلثاث الضنُهت(

ًاهذ اإلاؿاقت الخـي اؾخاص، ق 4544أو  لظلَ 

ص، أي أيبر ؾخا 456اقخـغيها أيبـغ بدىالي 

ض لم ًًٌ هظا الخُأ الىخُ%. و  93بىدى 

ين نػالظي ونؼ قُه قُما ًخػلو باإلاى 

؛ ألهه اقخـغى أن أؾىان جهؼ غلى  اليؿبُِين

ت، بِىما هي في الىانؼ  زِ َُى ؤلاؾٌىضٍع

وانػت غلى بػض ال ًهل غً زالر صعحاث 

َىلُت ئلى الكغم مً طلَ، وأن الخِ الظي 

ت مخىؾُها  ًغبِ بين اإلاٍاهين ًىدغف بؼاٍو

/2خىالي 
 (. (46)93صعحت )اهظغ الكٍل  23 9

                                                           
ت وأؾىاناإلاىانؼ الجؿغ  هظه هي (46) ، مهاؾت نىؾُت ئلى أنغب صنُهت اقُت الحهُهُت لإلؾٌىضٍع

تمىنؼ ( 9) زغائِ: أخضرمً  ُ  قماال °42  ʹ23 صائغة غغى مىؾُىن ؤلاؾٌىضٍع  ، زِ َى

قماال، زِ   °35  ʹ6 غغى صائغة :ي(مىنؼ اإلاػبض البُلم( أؾىان ( 2، )قغنا 32°  ʹ65

 ُ   قغنا. °43  ʹ65  َى

 

 (93الكٍل )

تاإلاىنػان   اليؿبُان ألؾىان وؤلاؾٌىضٍع
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حىىب هي الخـي ًجب ألازظ بها، بضال مً  –وهٌظا قان اإلاغيبت في لاججاه قماُ 

ت وأؾىان، وهظه اإلاغيبت حؿاوي  مًغوبت في  842ألازظ باإلاؿاقت اإلاباقغة بين ؤلاؾٌىضٍع

/2حخا 
اؾخاص.  4253يم ، أو ما ٌػاصُ  788=  3,936×  842صعحت أي حؿاوي  23 9

ت وأؾىان  وهٌظا قاهه باقتراى أن اإلاؿاقت مً الكماُ ئلى الجىىب بين ؤلاؾٌىضٍع

اؾخاص؛ أي أن الهُمت  747اعجٌب ئعاجىؾخين زُأ ًلُا ال ًهل غً  اؾخاص 5333حؿاوي 

ًاهذ أيبـغ مً الحهُهت بدىالي  %،  97الخـي جبىاها للمؿاقت بين صائغحي غغى اإلاٍاهين 

ضهظا وخضه  لٍان في جدضًضه ً هىاى مهضع آزغ للخُاولى لم ًٌ  دُِاإلا ؾيًز

ت ممازلت. ألعىاإلادؿىب ل  بيؿبت مئٍى

اصة في هدُجت ئعاجىؾخين غً  وهٌظا ًخًـذ خخـى آلان أن الجؼء ألايبـغ مً الٍؼ

( :ً ( اقترايه مؿاقت يبُـغة حضا بين 9الهُمت الصحُدت إلادُِ ألاعى هخج غً مهضٍع

ت، ) ت. 2أؾىان وؤلاؾٌىضٍع  ( اقترايه الخاَئ أن أؾىان جهؼ غلى زِ َُى ؤلاؾٌىضٍع

ألازُاء الىاججت غً لاقترايين يبُـغة، ئال أنها ال جضهكىا، ألهه  وبالغؾم مً أن

مً اإلاإيض غملُا أن اإلاؿاقت اإلاكخـغيت ال ًمًٌ أن جٍىن مبيُت غلى أًت غملُت نُاؽ 

ًاهذ يما الخظىا مجغص جهضًغ مبضئي مبىـي غلى غضص ألاًام الخـي  خهُهُت آهظاى، ولٌنها 

ئلى آزغ، ئما بالنهغ أو غلى البـغ، وفي ؾُاب بىنلت  ٌؿخؿغنها الغخالت في الؿكغ مً مٍان

أو أًت أصاة أزغي إلاػغقت لاججاهاث، أو أًت وؾُلت لخدضًض الكغم بين زٍُى الُُى 

ًاهذ أؾىان جهؼ ئلى  ًان ٌؿخدُل في طلَ الىنذ الخأيض مما ئطا  قلٌُا، ال بض أهه 

ت.  الكغم أم ئلى الؿغب مً زِ َُى ؤلاؾٌىضٍع

ًان ٌؿعى ئلى وباإلياقت ئلى  ؾعي ئعاجىؾخين ئلى جدضًض ججم ألاعى يٍل، 

)ئخضي حؼع  Thuleجهضًغ أبػاص الجؼء اإلاأهُى منها، والظي اغخبـغ أهه ًمخض مً زىلي 

ؾخاص حىىب مغوي، ومً أنص ى ههُت في ؾغب  3433قخالهض( في الكماُ ئلى خىالي 

ي غغى زىلي وألامايً الخـي ئؾباهُا ؾغبا ئلى أنص ى الهىض قغنا. ونضع اإلاؿاقت بين صائغح

اؾخاص، واإلاؿاقت بين زُي َُى أنص ى  38333ؾخاص حىىب مغوي بدىالي  3433جبػض 

اؾخاص. ولظلَ اؾخيخج أن  77833ههُت ؾغب ئؾباهُا وأنص ى ههُت قغم الهىض بدىالي 
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ُت باغخباعها وانػت في مؿخُُل َىله مً الؿغب  ألاعى اإلاأهىلت ًمًٌ جمثُلها غلى زٍغ

 غم أيبـغ نلُال مً يػل غغيه مً الكماُ ئلى الجىىب.ئلى الك

ولٍي ًيش ئ ئعاجىؾخين الخٍُى اإلاغحػُت الغئِؿت لخدضًض مىانؼ ألامايً غلى 

ُت، وعؾم زِ َُى عئِؿا ًخهاَؼ مؼ  ُت، عؾم صائغة غغى عئِؿت غبـغ الخٍغ الخٍغ

ت نائمت. وازخاع صائغة غغى أغمضة هغنل )مًُو حبل َاع  م( صائغة الػغى بؼاٍو

ؿِىا وأزِىا ؼ غلى هظه الضائغة ًل مً: مًُو مخُث جسُل أهه ًه يضائغة غغى عئِؿت،

الًا، بِىما ازخاع زِ َُى امُوعوصؽ وزلُج أؾىؽ )ؤلاؾٌىضعون( وحباُ َىعوؽ واله

ت يسِ الُُى الغئِـ، خُث جسُل  أهه ًمغ غبـغ عوصؽ وأؾىان ومغوي. ؤلاؾٌىضٍع

ة بُنها غلى زٍُى الػغى خلكت باإلاؿاقاث اإلاهضع وبػض جدضًض مىانؼ هظه ألامايً اإلاس

 ُ ضًض الخكانُل اؾخُاع اؾخسضام هظه اإلاىانؼ يىهاٍ زابخت يًابِ لخد والُى

صوائغ الػغى وزٍُى الُُى اليؿبُت مدضصة  ًاهذ الجؿغاقُت. ومؼ طلَ ولألؾل قهض

بُت لػضص نلُل مً هظه ألا  لم ًًٌ أي مٍاهين مً مايً خخـى طلَ الىنذ، و بهىعة جهٍغ

الىانؼ، ألامايً الخـي اقخـغى أنها جهؼ غلى الضائغة الغئِؿت هكؿها ًهػان غليها في 

ًان أبػض بأيثـغ مً صعحخين قماُ صائغة غغى  ؿِىا مثال قاإلاىنؼ الحهُهي إلاًُو م

أغمضة هغنل، في خين أهه مً بين ألامايً الثالزت الخـي اقخـغى أنها جهؼ غلى زِ َُى 

ًاهذ عوصؽ جهؼ في الىانؼ غلى بػض أيثـغ مً صعحت وههل الضعحت ؾغب ؤلاؾ ت  ٌىضٍع

ًاهذ ًل مً أؾىان ومغوي جهػان غلى بػض  أيثر مً زالر صعحاث طلَ الخِ، بِىما 

اإلاؿاقاث اإلاكخـغيت مً مٍان ئلى آزغ زاَئت حضا في ًاهذ  قغم هظا الخِ. وباإلاثل

ًاهذ حػخمض قهِ غلى جهضًغاث بُت نام بها الغخالت. وهٌظا مػظمها، ألنها  قاهه  جهٍغ

ذ  هخاهج عؾم ُت الػالم بدبني  وهى ئلى خض يبُـغ في جدهُو هضقه الهٍغ ئغاصة عؾم زٍغ

ًاهذ جدذ جهغقه غً صوائغ الػغى  أؾاؽ ؾلُم إلغضاصها، قان البُاهاث الخـي 

ًاهذ مػُبت حضا بدُث غً وزٍُى الُُى الخانت بهظه ألامايً، و  اإلاؿاقاث بُنها، 

ئن الجمؼ بُنها أصي ئلى اهدغاقاث يبُـغة، خخـى في قٍل البدغ اإلاخىؾِ الظي ولض 

  ئعاجىؾخين وغاف غلى قىاَئه.
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 ومً ألاحؼاء الهلُلت الخـي ونلذ ئلُىا مً طلَ الجؼء مً غمل ئعاجىؾخين الظي

ًان مً أَغقها قهغة غً الىُل وعواقضه خكظها لىا  ًدىاُو الجؿغاقُا الىنكُت، 

ًاهذ لضًه مػلىماث غً ألاخباؽ الػلُا (47)ؾُغابىن  ، خُث ًبضو منها أن ئعاجىؾخين 

ًان لضي همً  ًاجب يالؾٍُي آزغ خخـى غهغ النهغ الػظُم أقًل مما  غوصوث أو أي 

سبرها ئعاجىؾخين في هظه الكهغة بأن الىُل:  بُلمُىؽ، ٍو

ؾخاص  2733مػٍىؾا، ألهه بػض أن ًجغي خىالي  N"ٌكبه في مجغاه خغف 

وئلى مؿغب قمـ الكخاء، ٌػىص زاهُت ئلى الجىىب  ُمً مغوي هدى الكما

ىانل مؿي بت مً  3733ره لحىالي ٍو اؾخاص، وغىضها ًٍاص ًٍىن في غغوى نٍغ

جغي ئلى الكماُ (48)مغوي هىؼ زيُت أزغي، ٍو هُا، ٍو . زم ًخىؾل بػُضا في أقٍغ

ىدغف نلُال ئلىؾخا 5333مؿاقت   ص ئلى الجىضُ الٌبُـغ )أي حىضُ واصي خلكا(؛ ٍو

 5333ؾخاص ئلى الجىضُ ألانؿغ غىض أؾىان، زم  9233ناَػا مؿاقت  الكغم 

ؾخاص أزغي ئلى البدغ. وهىاى نهغان ًهبان في الىُل، وهما ًيبػان مً بػٌ 

ُىم هظا النهغان مغوي، والخـي ًمًٌ اغخباعها  البدُـغاث الىانػت ئلى الكغم، ٍو

غة يبُـغة ً باؾم أؾُابىعة  ، (49)حٍؼ ػغف أخض هظًً النهٍغ )ٌػغف  Astaborasَو

ػغف  ،الُىم باؾم غُبـغة( غة . َو وهى ًجغي غلى َُى الجاهب الكغقي للجٍؼ

عؾم أن  Astapusالثاوي )الظي ٌؿمى خالُا الىُل ألاعػم( باؾم أؾُابىؽ 

، وأن أؾُاؾىباؽ نهغ Astasobasالبػٌ ًغي أن اؾمه الصحُذ أؾُاؾىباؽ 

كٍل اإلاجغي  آزغ )ٌؿمى آلان الىُل ألابٌُ( ًيبؼ مً بدُـغاث ئلى الجىىب َو

اإلاباقغ للىُل هكؿه وحؿظًه ألامُاع الهُكُت. وجهؼ مغوي قماُ مىُهت الخهاء 

                                                           
 . ( 2 – 9؛ 97) ؾُغابىن  (47)
في النهغ قُما  Sالخـي جأزظ قٍل خغف  جهؼ الىهُت الخـي في أنص ى حىىب الثيُت الٌبُـغة (48)

 مىنؼ مغوي.ئلى الكماُ مً بين بغبغ وصههلت غلى بػض خىالي صعحت 
غة لضي الٌخاب ألاوائل، ئال أنها فى الىانؼ مىُهت جهؼ بين (49) ًاهذ حؿمى حٍؼ عؾم أن مغوي 

ً: الىُل وأؾُابىعة )غُبرة(.    نهٍغ
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غة هكؿه وجدمل - (53)ؾخاص 733بىدى  أؾُابىعة بنهغ الىُل، وهىاى  ،اؾم الجٍؼ

غة أزغي أغلى مغوي احي (59)حٍؼ وهم   Sembriataeٌؿٌنها قػب الؿمبًر

ً بػض نمؼ زىعتهم في غهض بؿماجَُ". ين قاٍع   مىدضعون مً مهٍغ

ت غلى نهغ الىُل الخـي نضمها  ؿاغض الجضُو الخالي في مهاعهت اإلاؿاقاث الخهضًٍغ َو

ئعاجىؾخين في الكهغة أغاله مؼ اإلاؿاقاث الكػلُت اإلاهاؾت مً الخغائِ الخكهُلُت 

اإلايكىعة مً نبل مهلحتي اإلاؿاخت في مهغ والؿىصان، ونض أزظث الهُاؾاث الحضًثت 

غلى َُى مجغي نهغ الىُل مً مغوي ئلى ههُت الخكغع غىض عأؽ الضلخا، زم غلى قغع 

 عقُض خخـى مهبه في البدغ:

 

 الهُاع

اإلاؿاقت الكػلُت غبر 

النهغ مهاؾت مً 

 الخغائِ الحضًثت

اإلاؿاقاث 

الخـي 

نضعها 

 ئعاجىؾخين

 االؾخاصب
 يم

اإلاهابل 

 باالؾخاص

 2733 9783 333 غي غىض أبى خمض ـالثيُت الٌب ئلىمً مغوي 

 3733 9733 395 غي الخالُت غىض نىتي ـمً أبى خمض ئلى الثيُت الٌب

 5333 3297 699 مً نىتي خخـى واصي خلكا 

 9233 9883 349 ٍني )أؾىان( ى مً واصي خلكا ئلى ؾ

 50966 0006 5061 مروي إلى أسوانإجمالي املسافة من 

 5333 6533 9235 مً أؾىان ئلى البدغ

 50066 51501 0056 إجمالي املسافة من مروي إلى البحر

                                                           
جبلـ اإلاؿاقت الكػلُت باإلبداع هؼوال في الىُل مً مىنؼ مغوي الهضًمت ئلى مهب نهغ غُبرة  (53)

 ؾخاص.   592يم أي  95هدى 
ًههض بظلَ ؤلانلُم الىانؼ بين الىُلين ألاػعم وألابٌُ، وما ًؼاُ هظا ؤلانلُم ٌؿمى  (59)

غة مغوي. غة" مؼ أهه ؾير مداٍ باإلااء، قمثله يمثل ما نُل غً حٍؼ  "الجٍؼ
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وهالخظ مً اإلاهاعهت الؿابهت أهه عؾم مبالؿت ئعاجىؾخين يثُـغا في اإلاؿاقاث 

بين واصي خلكا  في اإلاهابل نضع اإلاؿاقت الكػلُت بالنهغ بين مغوي وحىضُ واصي خلكا، قاهه

وأؾىان جهضًغا أنل مً الىانؼ؛ ويظلَ بين أؾىان والبدغ، خخـى لى أزظها في لاغخباع 

ًان أنل حػغحا،  ًان ًهِـ غلى أنهغ قغوع الىُل في الضلخا وهى الٍاهىبي الظي عبما  أهه 

 الحالي . ؾخاص غً قغع عقُض  333ئلى  233ومً زم قهى أنهغ بىدى 

الكػلي مخضاص لا أهه زالُ ؾعي ئعاجىؾخين ئلى الخدهو مً  ومما ًلكذ لاهدباه

بين مغوي وأؾىان  نضع اإلاؿاقت اإلاباقغة مً الكماُ ئلى الجىىبألاعى لجؼء اإلاأهُى ل

عؾم أنها ؾخاص، و  5333ُى هكؿه( بىدى )واللخين اقخـغى أنهما ًهػان غلى زِ الُ

ئال أنها أنغب للضنت مما لى نِؿذ غبـغ اإلاجغي اإلاخػغج للنهغ والخـي جبلـ مً الىانؼ أيبـغ 

ؾخاص. وجبلـ اإلاؿاقت اإلاباقغة الكػلُت بين اإلاٍاهين وقها ألخضر زغائِ مؿاخُت  92933

 ؾخاص.  4235يم أو  783

ؾخاص الخـي  5333وهىاى جسمُىاث بين الجؿغاقُين اإلادضزين بكأن مؿاقت 

ن، ألهه مً ؾُـغ اإلاخىنؼ أن ًٍىن نض خهل غلى هظه الىدُجت بُغح ىنل ئليها ئعاجىؾخيج

ؾخاص مً اإلاؿاقت اإلاهضعة للمجغي النهغي أزظا في لاغخباع ما به مً زيُاث.  7933نُمت 

الخظاث ؾابهت نضمها الغخالت وأغخهض أن ئعاجىؾخين خؿب زِ غغى مغوي مً م

اؾخيخج  -زِ َُى واخض  وباقتراى أن مغوي وأؾىان جهػان غلى -، ومً زم قُلى

اإلاؿاقت اإلاباقغة بُنهما بدؿاب الكغم بين زُي غغى اإلاٍاهين، أزظا في لاغخباع أهه 

ؾخاص وهى ما جدهل غلُه مً  733خضص مً نبل مؿاقت الضعحت الػغيُت بمهضاع 

 خؿاباجه إلادُِ ألاعى في ججاعب ؾابهت.

ـ لم جهىؼ ظال ( أن قُلى نض الخظ أن الكم23، 9؛ 2ووػلم مً ؾُغابىن )

ىاُ  45في الظهُـغة في مغوي نبل  ًىما مً لاههالب الهُكي، يما الخظ أًًا ألَا

غاف اليؿبُت للكازو ولظله غىض لاههالبين في هظا اإلاٍان. وال وػغف في أي غهغ 

اإلاإعر الظي يخب في غهغ  – الٍاعؾتي، ولًٌ ؤلاقاعة ئلى عخلخه غىض أهدُجىهىؽ قُلى

ض أنها عنضث حػني أن مالخظاث قُلى الب –م. م.(  246 – 285) بُلمُىؽ قُالصلكىؽ

 ما ٌػني أن مالخظاجه عبما ونلذ ئلى ئعاجىؾخين. م. م.،  246نبل غام 
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غُُذ نُمت 
ُ
وأزظا في لاغخباع أن صعحت مُل مدىع ألاعى غىض ئعاجىؾخين أ

ًاهذ مؿامخت إلاغوي °23 ʹ59 ʹʹ23مهضاعها   45نبل ، وأن مالخظاث قُلى أن الكمـ 

وبُغح ، °96 ʹ48 ʹʹ33ًىما مً لاههالب، قهظا ٌػني أن مغوي وانػت غلى صائغة غغى 

ان ت اإلاُل )مؼ اقتراى ئعاجىؾخين أن أؾىان جهؼ غلى مضاع الؿَغ ( )*(هظه الهُمت مً ػاٍو

يكغم في نُمت زٍُى الػغى بين مغوي وأؾىان، ° 7 ʹ3 ʹʹ23ؾُدهل ئعاجىؾخين غلى 

ؾخاص، وهى عنم أمٌىه  4939ؾخاص ًٍىن الكاعم بُنهما  733ػاصُ وباغخباع أن الضعحت ح

به بالُبؼ ئلى  بُت للبُاهاث اإلاؿخسضمت  5333جهٍغ ًان ًضعى الُبُػت الخهٍغ ؾخاص، ألهه 

 في الحؿاب.

                                                           
ت مُل مدىع ألاعى )*(  )اإلاغاحؼ(. أي أن غغى أؾىان ٌؿاوي في نُمخه نُمت ػاٍو
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. )*(املكهىع باؾم صًىصوع اله٣لي -١. م. ػاع مهغ املإعر صًىصوع  95في ٖام 

٣ُت وأ٦مله  ٍغ ش"، الظي ٦خبه باإٚل و٧ان ال٨خاب ألاو٫ مً ٖمله الكهُـغ "م٨خبت الخاٍع

مً ط٦غ  ١. م.، مسهها للخضًث أؾاؾا ًٖ مهغ، زانت ما حاء ُٞه 03خىالي 

ٌ املالخٓاث املخٗل٣ت م٘ بٗوالٗاصاث املغجبُت بهظه البالص،  ألاؾاَُـغ وامللى٥

وه٨ظا ٞان ٖمله ٌؿخد٤ مىا ئقاعة مىحؼة هىا، ٢بل أن هيخ٣ل ئلى جىاو٫  بجٛغاُٞتها،

با. ما٫ الجٛغاُٞت ألا٦ثـغ أهمُت لضي ؾُغابىن الظي ٦خب بٗضه بىه٠ ٢غن ج٣ٍغ   ألٖا

ش مهغ أؾُىعة ج٣ى٫ ئن ًٖ و٧ان مً بين ألاؾاَُـغ الخـي سجلها صًىصوع  جاٍع

هظه البالص قهضث أو٫ ْهىع للبكغ ٖلى ألاعى، و٧ان ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه هظه 

خ٣اص بام٩اهُت "اليكأة الظاجُت للخُاة" مً ماصة ُٚـغ  ٟا، ئط أهه ًجؿض الٖا ألاؾُىعة ٍَغ

ٖضًضة بٗض ٖهغ صًىصوع، ول٨ً هظا الغأي جل٣ى  خُت، وهى اٖخ٣اص ْل مىدكغا ٢غوها

ً هظه ألاؾُىعة  ه٣ضا ممُخا في الٗهىع الخضًثت مً باخثين مثل باؾدُـغ وجِىضا٫. ٖو

ىن ٧اهذ ٦ما ًلي:13؛1ًسبرها صًىصوع )   ( أن ال٣هت الخـي عواها املهٍغ

ل٤ الٗالم، ْهغ البكغ ألو٫ مغة في مهغ، وطل٪ بًٟل مىازها 
ُ
"ٖىضما ز

ُـغة مً املالة بُٗت هُلها الظي ًيخج أق٩اال مسخلٟت مً الخُاة ومىاعص ٞو م، َو

ض، بما جىاٞغ لها مً ٚاب 
ّ
الٛظاء، ما حٗلها ٢اصعة ٖلى ئٖالت أي ش يء حي مخىل

وال٨ثُـغ مً الىباجاث  (95)ولىحـ، باإلياٞت ئلى الٟى٫ املهغي وال٣ىعؾاًىم

ُـغ طل٪ مما ٨ًٟل ٚظاء الجيـ البكغي.  ىن  ٍضللو ألازغي، ٚو ٖلى أن املهٍغ

خ٣ُ٣ت أهه خخـى الى٢ذ  همظ٦غ خُىاهُت ْهغث أوال في هظه ألاعى بالخُاة ال

بأٖضاص  حىىبي مهغ في أو٢اث مُٗىت ٞئران جخىالض مً أعى الجؼا٫ الخالي

وأحجام ٦بُـغة جضهل ٧ل مً ٌكاهضها، ألن بًٗها ٩ًىن ٧امل الىمى خخـى 

ؿخُُ٘ امل ص ي، بِىما ب٣ُت الجؿم ُٚـغ م٨خمل الهضع وال٣ضمين ألامامُخين َو

خطر مً هظه  الىمى، أي أن جـغاب ألاعى ال ًؼا٫ ًدخٟٔ بسهاةهه الُبُُٗت. ٍو

٧اهذ أعى مهغ أًٞل م٩ان ًم٨ً  ت أهه ٖىضما حك٩ل الٗالم أو٫ مغةالخ٣ُ٣

                                                           
ىه )*( ـغة ن٣لُت مَى  )املخـغحم(. وؿبت ئلى حٍؼ

 هباث اللىحـ.صعهت   corsaeumال٣ىعؾاًىم  (95)
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أن ًٓهغ ُٞه إلاوؿان، بؿبب الُبُٗت املالةمت الخـي جدؿم به جـغبتها، ألهه بِىما ال 

في جـغبت أي بلض آزغ مثل هظه ألاقُاء في الى٢ذ الخالي، ًم٨ً أن هغي في جخىالض 

٣ت عجُبت".  هظه الخـغبت ٣ِٞ ٧اةىاث خُت مُٗىت جٓهغ ئلى الىحىص بٍُغ

٣ًىلىن ئهه ئطا ٧اهذ مٗٓم ال٩اةىاث الخُت ٢ض باصث في الًُٟان هم "و 

ض هجىا الظي خضر في ٖهغ صًى٧الُىن ٞاهه مً املدخمل أن ؾ٩ان حىىب مهغ ٢

صون ُٚـغهم، ألن بالصهم ُٚـغ ممُغة ٚالبا. أما ئطا صر ما ٌٗخ٣ضه البٌٗ أن 

ان، وأن ألاعى َغخذ أق٩اال حضًضة مً  ال٩اةىاث الخُت ٢ض باصث ٧لُت في الُٞى

ما الخُىاهاث، ٞان هظه ال٩اةىاث الخُت البض أجها وكأث في مهغ، ألهه ٖىض

ُـغة ىبت ألامُاع الٞى م٘ الخغاعة  قٗىب أزغي ٖىض  الخـي حؿ٣ِ جسخلِ َع

الكضًضة الؿاةضة في مهغ، ًبضو مى٣ُُا أن هٟخـغى أن الهىاء ًهبذ مىاؾبا 

الت َالت٘ الخُاة مً ٧اٞت ال٩اةىاث الخُت. وفي الىا٢٘ ٞاهه خخـى في  جماما إٖل

مً الخُاة الخُىاهُت في  أق٩ا٫جٓهغ ٖهغها هظا، وزال٫ الًُٟان في مهغ، 

ألهه ٖىضما ًبضأ النهغ في الخـغاح٘  لٟخـغة أَى٫، جب٣ىالبر٥ والبدُـغاث الخـي 

ىن ئن ال٩اةىاث الخُت جدك٩ل،  وجج٠ٟ الكمـ ؾُذ الُمـي ٣ًى٫ املهٍغ

 .(90)ًٓل مخدضا بخـغبت ألاعى "هه٠ م٨خمل والبٌٗ  ،ٞبًٗها ٨ًخمل هطجا

سلى٢ت الخـي ٖثـغ ٖليها وهي ال جؼا٫ ملخه٣ت وال ح٣ٗل ٢هت الٟئـغان هه٠ امل

باألعى وال بض أجها مدٌ جل٤ُٟ، وألا٦ثـغ اخخماال أجها مجغص جٟؿُـغ زُالي ملالخٓاث ُٚـغ 

٤، ألن ٦يؿىعًٍ لم جبُض ص٣ُ٢ت. ول٨ً ال٣هت  ٍغ  ٢ا٫ ئن (95)ُٚـغ ٢ابلت للخهض٤ً ٖىض إلٚا

                                                           
(90)

ال٨الؾ٨ُُت ل٨خاب صًىصوع لىب  م٨خبت في َبٗت C. H. Oldfatherجـغحمت ٢ضمها  

 09. م 1500و٫ . لىضن وهُىٍىع٥ الجؼء ألا  اله٣لي،
(95)
 De Die Natali, IV, quoted by Lyell, Principles of Geology, 10

th
 Edition, 

London 1867, Vol. I, p. 15. 
ًل في ٦خاب "ًٖ ُٖض املُالص" )بالالجُيُت(، وال٣ٟغة ا٢خبؿها حكاعلـ ال  مً ٦خاب ٦يؿىعًٍ 

ت(. 19، الجؼء ألاو٫، م 1681ىحُا، الُبٗت الٗاقغة، لىضن مباصب الجُىل  )باإلهجليًز

 .[)املغاح٘( أهضاه ئلى عاُٖه في ُٖض مُالصه]ٌكير ٖىىان ال٨خاب ئلى أن ٦يؿىعًٍ 
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م جالمُظ 951 - 813أها٦ؿُماهضع ) ِ
ّ
ل َٗ ٌُ  الؿم٪ أو خُىاهاث حكبهه ه أن١. م.( ٧ان 

 ، اهبث٣ذ مً املُاه الخاعة وألاعى، وأن ألاحىت جىمى في الخُىاهاث ئلى مغخلت البلٙى

لى أًت  بدُث ئجها ٖىضما جسغج ًخُىع منها الظ٧ىع وإلاهار ال٣اصعة ٖلى حٛظًت أهٟؿها. ٖو

ًٖ مضي ص٢ت املالخٓاث  ٢ض حؿاء٫ مً ال٨خاب ال٣ضماء الالخ٣ين اأً ال ًبضو أن خا٫

والكاٖغ  (99) الخـي بىِذ ٖليها هظه ال٣هت ، ألن ٦ال مً الجٛغافي بىمبىهُىؽ مُال

ُض بل وخخـى ال٣غن  للٟئران ٦ما لى ٧اهذ خ٣ُ٣ت، ٦غعا ٢هت الخىلض الخل٣اتي (98)أٞو

في ئم٩اهُت  الؿاب٘ ٖكغ هجض أن أل٨ؿىضع عوؽ ًيخ٣ض ؾُـغ جىماؽ بغاون ٖلى حك٨٨ه

٣ى٫: "صٖه ًظهب ئلى مهغ، وهىا٥ ؾُجض الخ٣ى٫ حعج بالٟئـغان  الخل٣اتي الخىلض ٍو

ا ملدىت أهل مهغ"  .(91)الخـي جىلض مً َمـي الىُلىؽ، ٍو

ٓهغ مٗٓم ما ًسبرها به صًىصوع ًٖ حٛغاُٞت مهغ في الٟهى٫ مً  ئلى  03ٍو

مً مً ٦خابه ألاو٫؛ ئط ًه٠ البالص بأجها مؿخُُلت الك٩ل، وجمخض بهٟت ٖامت  51

الكما٫ ئلى الجىىب، وأجها جخٟى١ ٖلى ٧ل ممال٪ الٗالم في املهاصع الُبُُٗت لل٣ىة 

غه الصخغاء مً خماًت وحما٫ مكهض ألاعى  بها. وبِىما ٣ًضم مٗلىماث ٖامت ٖما جٞى

غه ، و مً الٛغب ت ملهغ َُبُٗ املؿدى٣ٗاث في الكغ١، والجىاص٫ و الصخاعي ما جٞى

ت(  أ آمً ؾىي ٞاعوؽ )إلاؾ٨ىضٍع والجبا٫ الخـي ج٨خىٟها في الجىىب، واوٗضام أي مٞغ

ل ٞاهه ٖلى الؿاخل الكمالي،  ًخى٠٢ جٟهُال ٖىض بدُـغة ؾغبىهِـ )ؾبست البرصٍو

 533هدى ًبلٜ َىلها أن الخالُت( الخـي ًهٟها أجها ي٣ُت حضا ول٨نها ٖم٣ُت للٛاًت، و 

ٛا ُٚـغ مخى٢٘ ملً ٣ًخـغبىن منها وهم ًجهلىن ال٦م(، وأجها جمثل زُغا ب 01ؾخاص )

٣ى٫ ئن حُىقا ٧املت ازخٟذ ٖىضها  َبُٗتها، بؿبب الُبُٗت الٛاصعة لكىاَئها، ٍو

ذ بُٗضا ًٖ الضعب املُغو١.   خين اهدٞغ

                                                           
(99)
 De Chorographia, I, c. ix.  

غاُٞا، ال٨خاب ألاو٫ ، الٟهل الخاؾ٘ )بالالجُيُت(  بىمبىهُىؽ مُال  ، ًٖ ال٩ىعٚو
(98)
 Metamorphoses, I., 422 - 29. 

ُض، ٢هُضة الخدىالث )بالالجُيُت(.  أٞو
خ٣اص٣ًى٫ الؿُض ئهجلبش ئن  (91)  .ٞالحي ٖهغها ماػالىا ٖلى هظا الٖا
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ً حجم مهغ ًسبرها   013ؾخاص ) 5333أن زِ ؾاخلها ًبلٜ َىله صًىصوع ٖو

٣ى٫ ئن مهغ جٟى١  ٦م(، 1113ؾخاص ) 8333ضازل لخىالي أجها جمخض ئلى ال٦م(، و  ٍو

ض ٖلى ٞ ُـغها مً خُث ٦ثاٞت الؿ٩ان،ٚ ألٟا، وئحمالي ٖضص  زالزينٗضص املضن وال٣غي ًٍؼ

 مالًين وؿمت. ؾبٗتالؿ٩ان خىالي 

سبرها صًىصوع أن الىُل ًيب٘ مً الصخغاء في أ٢اص ي ئزُىبُا، في مىا٤َ لم  ٍو

، وأن َى٫ مجغاه مً حبا٫ لكضة الخغاعةض ٢ِ، وال ًم٨ً الا٢خـغاب منها ًـغها أخ

٦م(، بما في طل٪ املىُٟٗاث.  5553أل٠ ؾخاص ) 15ئزُىبُا ئلى البدغ ًهل ئلى خىالي 

ه٠ النهغ بأ ل٨ثـغة الٗىاة٤ خُث ًىضٞ٘ بكضة  هه ًجغي هاصةا، باؾخثىاء الجىاص٫ٍو

ت، ٣ى٫ ئن  الصخٍغ ـغة 133أ٦ثـغ مً  في الىُلٍو ـغة مغوي٦بر  ،حٍؼ الخـي جدىي  اها حٍؼ

ًت وخضًض و  بىىؽ، و٧ل أهىإ ألاحجاع هداؽ، باإلياٞت ئلى زكب لا مىاحم طهب ٞو

ى٣ؿم النهغ ئلى ٖضة  مت. ٍو هب في البدغ في ؾبٗت مهباث  إٔٞغال٨ٍغ م٩ىها الضلخا، ٍو

لٟاجيُتي حؿمى )بالخـغجِب مً الكغ١ ئلى الٛغب( البُلىس ي والخاهِس ي واملىضٌس ي وا

، هىا٥ أًًا مهباث أزغي انُىاُٖت. و ىويلُالهغ٢والبىلبُدُني وال٩اهىبي أو  والؿبيُتي

ىض ٧ل مهب مضًىت مؿىعة بالجؿىع  ٧ل منها مؼوص٣ًؿمها النهغ ئلى حؼءًً، و  ٖو

سغج مً الٟٕغ البُلىس ي أًًا ٢ىاه انُىاُٖت ئلى الخلُج الٗغبي،  الٗاةمت واملساٞغ. ٍو

ئوكاءها، ووانل املل٪ الٟاعس ي صاعا الٗمل ٞيها ول٨ىه لم ٨ًملها الخـي بضأ هسى هي و 

بٗضما ٢ُل له ئن مؿخىي البدغ ألاخمغ أٖلى مً ميؿىب أعى مهغ، وأجمها بُلمُىؽ 

ـ، ومً زم ؾمُذ ٖلى اؾمه "جهغ بُلمُىؽ"، وج٣٘ ٖىض مهبه  الثاوي وػوصها بهَى

 مضًىت حؿمى أعؾِىىي.

٣ى٫ صًىصوع ئن الضلخا ٌك٣ها ال ٗضًض مً ال٣ىىاث الانُىاُٖت، وئجها جًم ٍو

جيخج الٗضًض مً املدانُل هي أحىص ألاعاض ي في مهغ، ألجها جـغبت َُيُت خؿىت الغي، و 

مً حمُ٘ ألاهىإ، وطل٪ ألن النهغ ًـغؾب بأعيها َمُا حضًضا في ًُٞاهه الؿىىي 

. بهىعة مىخٓمت، خُث ًـغوي الؿ٩ان ٧ل هظه املؿاخاث بؿهىلت باؾخسضام الكا  صٝو

ٖلى الخُىاهاث الخـي حِٗل في الىُل، زانت الخماؾُذ صًىصوع حٗل٤ُ وبٗض 

ه ُٞه، ٣ًى٫ ئن الىُل ًخٟى١ ٖلى ٧ل أجهاع الٗالم  غة الؿم٪ وجىٖى لى ٞو غؽ النهغ، ٖو ٞو



301 
 

والظي ًبضأ ٖىض الاه٣الب  -لىاؽ، ألن الًُٟان الؿىىي ملُاهه مً خُث هٟٗه ل

ؿخمغ خخـى الا  ًجٗل الؼعاٖت مِؿغة، وال  -ٍٟي حالبا مٗه الُمي ٖخضا٫ الخغ الهُٟي َو

زم ًخُلب مً الٟالخين ؾىي بظع البظوع في ألاعى الخـي جج٠ بٗض جـغاح٘ الًُٟان، 

أقهغ  9أو  5الؿُـغ بالخُىاهاث في ألاعى ٧ي جضهـ البظوع وجضٞنها، زم الٗىصة بٗض 

ظ٦غ صًىصوع م٣ُاؽ الىُل في مى٠، و  ٣ِـ مضي اعجٟإ الظي ًهى لخهاص املدهى٫. ٍو

 النهغ واهسٟايه.ماء 

ً عأي مدضص ًٖ ؾبب الًُٟان ال ؿىىي للىُل في ولم ٌؿخُ٘ صًىصوع ج٩ٍى

جٟهُلُت لبٌٗ الخٟؿُـغاث املدخملت املسخلٟت الخـي اله٠ُ، ول٨ً بٗض مىا٢كت 

الظي ٣ًى٫ ئن ًُٞان الىُل هاجج  -َغخذ، هجضه ًظ٦غ بظ٧اء أن جٟؿُـغ أحازاعزُضؽ 

ـغة ٖلى حبا٫ ئزُىبُا ًٖ ألامُاع ا  ًبضو له ألا٦ثـغ ٢غبا ئلى الخ٣ُ٣ت. -لهُُٟت الٍٛؼ

سبرها صًىصوع ) هىمي، ل٩ل منها  08( أن مهغ ٧اهذ م٣ؿمت ئلى 10 - 95؛ 1ٍو

٣ى٫ 66؛ 1خا٦م ٢اةم ٖليها؛ ول٨ىه ال ًظ٦غ مً أؾمائها ؾىي الىىمي الل٩ُىبىلُت ) (. ٍو

ؼاء: حؼء ًمل٨ه ال٨هىت، وآزغ ًمل٨ه املل٪، زت أحأًًا ئن ألاعاض ي ٧اهذ م٣ؿمت ئلى زال

زالث ًمل٨ه املداعبىن، و٧ان ٞالخىن أخغاع ًدغزىن ألاعى ال٣ابلت للؼعاٖت، و 

 ٌؿخأحغوهىها مً أصخابها.

دضزىا صًىصوع بالخٟهُل ًٖ زالر ٣ِٞ مً مضن مهغ )زِبِـ ومى٠  ٍو

م مً أهه ًظ٦غ َٖغيا أؾماء خىالي  ت(، بالٚغ ت أزغي زال٫ مضًىت  50وإلاؾ٨ىضٍع و٢ٍغ

سُت. ُٞسبرها ) املضن اػصهاعا، لِـ في  ( أن زِبِـ ٧اهذ ؾلٟا أ٦ثـغ 59 ؛1عواًخه الخاٍع

٣ضم ونٟا مأزىطا مً ٦خاباث ه٩ُاجُه  في الٗالم ٧له، مهغ وخؿب وئهما ٍو

٣ى٫ صًىصوع ئن "املاةت بىابت" الخـي وؿبها (96)ألابضًـغي  ، ٦ما ٌكُـغ ئلى مٗابضها وم٣ابغها. ٍو

ه٠ هىم ُـغ ئلى املضًىت لم ج٨ً "بىاباث" في الخ٣ُ٣ت، ول٨نها ٧اهذ نغوخا للمٗابض. ٍو

                                                           
 ،مً أواةل ال٣غن الثالث ١. م. امإعز Hecataeus of Abderaي بضًـغ ألا ٧ان ه٩ُاجُه  (96)

جب أال هسلِ بِىه وبين الجٛغافي ه٩ُاجُه امللُي  فى نضع املظ٧ىع  Hecataeus of Miletusٍو

 هظا ال٨خاب.
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صًىصوع مى٠ بأجها أقهغ مضًىت في مهغ، وأجها زلٟذ زِبِـ ٦م٣غ ئ٢امت ملى٥ مهغ 

ظ٦غ أن مدُِ هظه املضًىت  وأهه ًدميها مً ٦م(،  56ؾخاص )خىالي  193الؿاب٣ين، ٍو

بدُـغة جدُُها الجىاهب الثالزت ألازغي  ِىمابحؿغ جـغابي ضخم، حاهبها الجىىبي 

اعجه للبالص، ٞاهه  ت الخـي ٧اهذ ٖانمت مهغ و٢ذ ٍػ انُىاُٖت ٖم٣ُت. أما إلاؾ٨ىضٍع

هٟها بأجها ئخ95؛11ٌٗل٤ ) أ ٞاعوؽ، ٍو با مً مٞغ ضي أٖٓم ( ٖلى مى٢ٗها املمُـؼ ٢ٍغ

ٓمتها، بااملضن في الٗالم، وأجها  إلياٞت ئلى الثـغاء جٟى١ ُٚـغها في حما٫ مباهيها ٖو

غة في ٧اٞت مخُلباث الخُاة. وأن مىا زها ل٠ُُ ألجها ج٣٘ بين البدغ وبدُــغة والٞى

ٍى ها مهممت بما، مٍغ اح إلاًد وألن قىاٖع ت الباعصةيجُذ ونى٫ الٍغ ال ًم٨ً أهه ، و ًز

ت بغا ئال  ً ي٣ُين،  ٖبر الىنى٫ ئلى إلاؾ٨ىضٍع سبرها  ٞمًممٍغ زم ٌؿهل الضٞإ ٖنها. ٍو

اعجه ملهغىصوع أًًا أهه صً جٓهغ أن ٖضص ١. م.( ٧اهذ السجالث الغؾمُت  95) و٢ذ ٍػ

ض ٖلى ا للمل٪ ًخجاوػ  033 ؾ٩ان املضًىت ًٍؼ أل٠ عحل خغ، و٧اهذ جد٤٣ ٖاةضا ؾىٍى

 ملُىن حىُه مهغي(. 1,18آالٝ َالً )خىالي  ؾخت

ُما ًلي ٢اةمت باملضن وال٣غي الخـي ج٣٘ صازل خضوص مهغ الخالُت، و  الخـي ٞو

 أي مً ط٦غها صًىصوع، و٢ض ويٗذ ٖالمت * ٢بل ألاؾماء الخـي لم ًـغص ط٦غها لضي

تها:  صوثهغو   أو ؾُغابىن، م٘ ئياٞت ألاؾماء الخضًثت للمىا٢٘ في خا٫ مٗٞغ

 ألاسماء الحديثة للمواقع املواقع

  ؾخاص مً مى٠ 153ىؽ: مضًىت ٖلى بٗض أ٧اهث

ت ت إلاؾ٨ىضٍع  إلاؾ٨ىضٍع

 واخت ؾُىه ٢غي ألامىهُين، 

ت ٖلى الًٟت الكغ٢ُت للىُلُأهد*   (95)٢غب الٗخماهُت ى: ٢ٍغ

أ  )*( أبى قٗغ ال٣بلي أٞغوصًتي ، مٞغ

                                                           
/ 1611و٢ض حٝغ ًُٞان ، هىعة في ألاصبُاث باؾمها ال٣ضًم ٢او ال٨بُـغمك الٗخماهُت (95)

 .)املالخٓت مً ٢بل املدغع: حىعج ولل َمِغي(مٗبضها  1615

وهظا ٌٗني أجها ال٣هير ال٣ضًم ال أبى  عمىؽى هى مُىؽ ه ين أٞغوصًتأ ؾُغابىن )*( ًظ٦غ 

 قٗغ. للخٟهُل اهٓغ امللخ٤ الثاوي لهظا ال٨خاب )املغاح٘(.
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  ال٣ىاة في البدغ ألاخمغ جهاًتٖىض  أعؾِىىي: مضًىت

 مهغ ٖخ٣ُت بابُلىن 

 جل بؿُه بىبؿُه

 أبى نُـغ بىا َـبىنُـغ 

 مضًىت الُٟىم ٦غو٧ىصًلىبىلِـ

 ألا٢هغ زِبِـ صًىؾبىلِـ =

ـغة أؾىان ئلُٟىدُني  حٍؼ

ت هلُىبىلِـ  املٍُغ

 ٧ىم امل٣ضام لُىهخىبىلِـ

ا ٍىأَال٫ ٖلى قاَئ   ماٍع  بدُـغة مٍغ

ـغ الجىىبي،  )*( ٢بالت ؾُضي ٦ٍغ

 مُذ ِعهَُىت مى٠

 جل الغب٘ مىضٌـ

 (83)لىما ٧اهذ ٧ىم أبى بعب مىممِٟـ

 صالم هُلىبىلِـ *

خىهُىم  مغس ى مُغوح باٍع

 جل الٟغما بُلىؾُىم

ـغة ُٞلي ُٞلي  حٍؼ

ىى٧ىلىعا  الَٗغل ٍع

 نا الدجغ ؾاٌـ

 ألا٢هغ زِبِـ

ت ال٣ضًمز *  )**(ٖلى املهب ال٩اهىبي للىُل  ت ملهغ ىهِـ: املدُت الخجاٍع

 َغه، حىىب ال٣اهغة َغوٍا 

                                                           

ا م   )*(  )املغاح٘(. 55لم ًصر طل٪. اهٓغ الهامل ًٖ ماٍع
 53عاح٘ الهامل ع٢م   (83)

 18)**( ًٖ مىيٗها اهٓغ الهامل م 
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ـغؽ ) ظ٦غ صًىصوع بدُـغة مٍى ٣ى٫ ئن َى٫ ال٣ىاة الخـي جهل بُنها 95 ؛1ٍو (، ٍو

غيها زالر بلُثـغاث )خىالي  19ؾخاص )خىالي  63وبين النهغ ٌؿاوي  مخــغا(،  ٦50م( ٖو

٦م( الظي  881اؾخاص أي خىالي  0833بالغ٢م املبالٜ ُٞه ) ول٨ىه ٣ًضع مدُِ البدُـغة

ظ٦غ أن البدُـغة اؾخمغث حٗمل ٦مٌُٟ للًُٟان و٦سؼان هغو غه ط٦ صوث مً ٢بل؛ ٍو

املىسًٟت لبلضاث الٗهغ البُلمي في الُٟىم جثبذ بُالن خخـى ٖهغه، ول٨ً املىاؾِب 

 .(81)هظه الٗباعة جماما

ظ٦غ ألاهغام أًًا ) ٣ى٫ ٖنها ئجها حٗض مً عجاةب الضهُا 85، 80؛ 1ٍو (، ٍو

٣ضع أَىا٫ أيإل ٢ىاٖض أ٦بـغ ازىين منها بدىالي  ٣ي ٖلى  833و 133الؿب٘، ٍو ٢ضم ئٍٚغ

م هغو الخىالي، وهي أبٗاص ج٣ل ٖما ٢ضعه  صوث، بل ئجها أ٢ل مً الىا٢٘ في الخ٣ُ٣ت، بالٚغ

٣ي. وهى ال ًسبرها  833مً أهه ًبالٜ في ج٣ضًـغ اعجٟإ الهغم ألا٦بـغ بأ٦ثـغ مً  ٢ضم ئٍٚغ

ب٣ضع ما  ٫ ئهه لم ٨ًً مميزا مً خُث الدجمبأي ش يء ًٖ مى٢٘ ٢هغ الخـُه، ول٨ىه ٣ًى 

ُُ٘ الخغوج مىه ئال بمؿاٖضة ٧ان ممُـؼا بخهمُمه الٗب٣غي، ألن الظي ًضزله ال ٌؿخ

٠ًُ أن بىاءه خٓي باعجاب صًضالىؽ ٖىضما ػاع مهغ لضعحت أهه بىـى ٢هغا  صلُل، ٍو

ـغؽ )والظي ونٟه  ُـغة مٍى مثله للمل٪ مُىىؽ مل٪ ٦ٍغذ. أما املبىـى ال٨بُـغ ٢غب بد

٣ُت مجخمٗت( ٣ٞض هغو  ٍغ ما٫ إلٚا صوث بأهه ٢هغ الخـُه و٧ان ٌٗخبـغه أٖٓم مً ٧ل ألٖا

سبرها أجها جأزظ 88؛ 1دضر ٖىه صًىصوع )ج ( باٖخباعه امل٣بـغة الخالضة الزىـي ٖكغ مل٩ا؛ ٍو

املخـغ(، وجدخىي ٖلى ؾاخت مداَت بأٖمضة،  169,0ق٨ال مغبٗا َى٫ يلٗه ؾخاص )

ت ) أعبٗين ٖمىصا ٖلى ٧ل حاهب، ت في ٧ل مً  1933ول٨ىه ال ًظ٦غ الثالزت آالٝ ٚٞغ ٚٞغ

 مؿدبٗـــــضال، ٞلِـ ـــم الهاةـــــــصوث؛ وئطا ٧ان املبنى بهظا الدجهغو ا ــــــالُاب٣ين( الخـي ونٟه

                                                           
ـغؽه ًٖ بدُـغة بلٛخٞهم بٌٗ املٗلىماث الخـي ًبضو أن صًىصوع أؾاء  (81)  93، ألن مبلٜ مٍى

ئلى أل٠ حىُه( الظي ًسبرها أهه ٧ان ًى٤ٟ في ٧ل مغة جٟخذ ٞيها ال٣ىاة املإصًت  58333َالً )

الخـي  املاهغة ألاصاةحكُٛل هظه  ٖلى مجغص أن ًى٤ٟلبدُـغة أو حٛل٤ ًبضو مبلٛا ٦بُـغا حضا ا

٩لٟت البىاء ألانلي مبلٛا م٣ٗىال لخل٨ىه ٢ض ًبضو هظه ال٣ىاة،  جض٤ٞ املُاه فيحؿخسضم لخىُٓم 

 بهضٝصزى٫ مُاه الىُل ئلى ال٣ىاة جدض مً للجؿىع الُٗٓمت في الالهىن، والخـي ٧اهذ 

  البدُـغة. ٖلى خؿاباؾخهالح ألاعاض ي 
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مضة. ، باإلياٞت ئلى الؿاخت طاث ألٖا  وحىص جل٪ الٛٝغ

خه ) ٣ضم صًىصوع في ٦خابه الثالث مً مىؾٖى ٟا حضا، 11 ؛10ٍو ـغا ٍَغ ( ج٣ٍغ

ا مً ٦خاباث أحازاعزُضؽ، ًٖ اؾخٛال٫ البإؾاء املد٩ىم ٖليهم 
ً
 مأزىط

ً
للٗمل سخغة

حؿخٛل مىظ أ٢ضم أجها ٧اهذ الصخغاء الكغ٢ُت، والخـي ًسبرها في مىاحم الظهب ب

ل املٗغوٝ لان الٗهىع، و  ٍبضو أجها ٧اهذ ج٣٘ في ألاخباؽ الٗلُا مً الىاصي الٍُى

ئاث المٗت في ٖغو١ بًُاء )مً ال٩ىاعجؼ(  ٣ى٫ ئن الظهب ًٓهغ ٦جٍؼ بىاصي الٗالقي. ٍو

عبما الضًىعاًذ(، خُث ًخدب٘ الٗما٫ املؿاعاث املخٗغحت للٗغو١ ٢اَٗت صخىعا ؾىصاء )

ؿخٛلىن الىاع  ؾُذ جدذ ٗملىن ٖلى يىء املهابُذ املثبخت ٖلى حباههم، َو ألاعى، َو

، زم مً خضًضوأصواث املداحغ لخ٨ؿُـغ املاصة، والخـي جٟخذ بٗض طل٪ باؾخسضام مُاع١ 

ت، خخـى جهُـغ في وٗىمت الض ٤ُ٢؛ زم جيثـغ هظا املاصة الىاٖمت ٖلى جُدً في مُاخً ًضٍو

ت  ألىاح وحٗغى ت بُٗضا الخـي جدمل لٗملُت الٟهل باملُاه الجاٍع الجؿُماث الدجٍغ

ملاصة م٘ صٖ٪ ا ، وج٨غع هظه الٗملُت ٖضة مغاثالث٣ُلتٞلؼ الظهب خبِباث وجخـغ٥ 

٣تو  األًضي أو باؾٟىج هاٖمب بل٠ُ ى٣ى الظهبجؼا٫ ٧ل الكىاةب بهظه الٍُغ  ، ٍو

ت م٘ ٦مُاث مخىاؾبت مً الغنام وخبِباث ٢لُلت مً امللر بىيٗه أوال في أوان ٞسا ٍع

حسخً  وبٗض حُُٛت ألاواوي بأُُٚت مد٨متوهسالت قُٗـغ.  و٢لُل مً ال٣هضًـغ 

ض ال ًباؾخمغاع في ٞغن زمؿت أًا ب٣ى ؾىي الظهب الخالو، م وأعب٘ لُا٫؛ وبٗض الخبًر

 وجؼو٫ ٧ل الكىاةب.

٣ضم صًىصوع أً ا أًًا مً 55 - 06، 55؛ 0ًا )ٍو
ً
( ونٟا مسخهغا، مأزىط

ـ( والبدغ ألاخمغ وزلُج  ٦خاباث أحازاعزُضؽ، لؿىاخل الخلُج الٗغبي )زلُج الؿَى

٣ى٫ ئهه بضاًت مً مضًىت )*(ال٣ٗبت، خُث ًُل٤ ٖلى ألازُـغ اؾم الخلُج اللخُاوي ، ٍو

ـ( والاججاه حىىبا، ًـغي امل غء في أما٦ً ٖضًضة ًىابُ٘ أعؾِىىي ٖلى عأؽ الخلُج )الؿَى

ىحض بٗض طل٪  جسغجمُاه مالخت  حبل  -وؾِ ؾهل ٦بُـغ  -مً الصخىع ئلى البدغ. ٍو

ب مىه (85)ؾٟده مُىاء له مضزل مخٗغج، ٌؿمى مُىاء أٞغوصًـتي ٖىضأخمغ عات٘  ، ٢ٍغ
                                                           

أي أبى  عمىؽى هى هٟؿه مُىؽ ه ين مُىاء أٞغوصًت( أ9، 5؛ 18) وٗلم مً ؾُغابىن  (85)

 ]بل هى ال٣هير ال٣ضًم. اهٓغ الخٗل٤ُ ٖلى امللخ٤ الثاوي لهظا ال٨خاب )املغاح٘([. قٗغ.

 )املغاح٘(. Laeanitico sinu)*( في ألانل الالجُني  
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خىن زالر حؼع، ا أحي بٗض طل٪ زلُج  زيخان منها مُٛاجان بصجغ الٍؼ والثالثت حغصاء. ٍو

ت الخضًثت ٌؿمى زلُج ٞى٫ ٦بُـغ ٌؿمى أ٧از )*(اعجىؽ )ال ًؼا٫ ٖلى الخغاةِ البدٍغ
Foul 

Bay ـغة ٦بُـغة ي٣ُت حضا لضعحت أهه ًم٨ً خمل ال٣ىاعب مً هاخُت ئلى (، به قبه حٍؼ

غة الؼبغحض خالُا،  ُىصؽ )حٍؼ ـغة حؿمى أٞو سبرها أًًا أهه جىحض بٗض طل٪ حٍؼ أزغي. ٍو

ـغة ؾاه ُا٢ىث ٦م( خُث ًىحض ال 19ؾخاص )خىالي  63لها خىالي حىن(، َى  ذأو حٍؼ

ظ٦غ بىؾُضًىم ٖلى عأؽ الخلُج، ٖلى الجاهب الكغقي  ألانٟغ  )والهىاب الؼبغحض(. ٍو

ـ )ؾِىاء(،  وهي  لٗباصة هبخىن، زم "خض٣ًت الىسُل"ه٩ُل م٨غؽ  وبهامً زلُج الؿَى

لخالُت(، زم عأؽ أعض ي )عبما ج٩ىن الُىع ا هبت بها ال٨ثُـغ مً مىاعص املُاهمى٣ُت ز

ـغة عج بت مىه حؿمى حٍؼ ـغة ٢ٍغ . ٫Seals البدغ ى )عبما ٧ان عأؽ مدمض الخالُت(، وحٍؼ

٧ان ًجاوعه ٢غي ٖضًضة ؾ٨نها الٗغب الخلُج اللخُاوي )زلُج ال٣ٗبت(  ا أنًسبره٦ما 

 ألاهباٍ.

  

                                                           
٣ُتزالظي جدمله ٧لمت أ٧ا ههٟؿباملٗنى  مًاخل ماةُتأي  )*( ٍغ خ٨غع اؾخسضام اعجىؽ إلٚا ، ٍو

ت بمٗنى ُٚـغ مىاث للمالخت بل وزُغ ٖلى املالخت )املخـغحم(. Foul  حٗبُـغ  في الخغاةِ البدٍغ
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م.( ١55. م. ئلى خىالي  80مضًىىن للجٛغافي الكهُـغ ؾُغابىن )مً خىالي  هدً

ـغ منهجي ًٖ حٛغاُٞت مهغ. ولض ؾُغابىن في أماؾُا في ُبىُـ، و٢ط ى  بأ٢ضم ج٣ٍغ

مٗٓم خُاجه ئما في عوما أو في آؾُا الهٛغي؛ ول٨ىه أ٢ام ٦ما ًسبـغها بىٟؿه ٞخـغة 

ت، وحاب مهغ في  لت في إلاؾ٨ىضٍع ١. م. خُث ؾاٞغ مهٗضا في الىُل خخـى  55 - 59ٍَى

ـ ىؽ، الظي ٧ان خا٦ما ٖلى مهغ في ٖهغ بصخبت نض٣ًه ئًلُىؽ حالل غة ُٞليحٍؼ

  أٚؿُـ. 

ؿدك٠ مً الٗمل الظي صوهه ؾُغابىن في الجٛغاُٞا  والظي ًمثل أ٦مل  –َو

ه  ما٫ الىنُٟت ال٨الؾ٨ُُت في مىيٖى م. خين ٧ان  15أهه لم ٨ًخمل ٢بل ؾىت  -ألٖا

با، ول٨ً عبما ٧ان الجؼء ألا٦بـغ مىه ٢ض ٦خب مب٨غا. ٟٞي أو٫ ٦خابين  63غه ٖم ؾىت ج٣ٍغ

٦خابا ًخأل٠ منها ٖمله، ٣ًضم ؾُغابىن مغاحٗت ه٣ضًت لخ٣ضم الجٛغاُٞا  11مً بين 

مىظ أ٢ضم الٗهىع خخـى ٖهغه؛ ولهظا الجؼء مً صعاؾخه ٢ُمت ٦بُـغة في ئَالٖىا ٖلى 

اث ال٨خاباث الؿاب٣ت ا وهُباعزىؽ. و٧ان  مل٣ٟىصة لان، زانت ٦خاباث ئعاجىؾخينمدخٍى

حهضٝ في ب٣ُت ال٨خب الخمؿت ٖكغ ئلى ججمُ٘ ٧ل ما حهخم به إلاوؿان واؾ٘ ألا٤ٞ ًٖ 

أحي ونٟه ملهغ في ال٨خاب الؿاب٘ ٖكغ، وحكٛل مهغ  بالص الٗالم املسخلٟت وؾ٩اجها. ٍو

 مىه هدى الثلثين.

ال٢تها بالٗالم، ل٣ض ج٣بل ؾُغابىن آعاء ئعاجىؾخين ٖ ً ق٩ل ألاعى وحجمها ٖو

 ئطول٨ً ًبضو أهه ٧ان أو٫ مً أزبذ جدضب البدغ ٦ضلُل ئيافي ٖلى ٦غوٍت ألاعى، 

جىي٘ ٖلى  الخٔ أن البداعة ال ٌؿخُُٗىن عؤٍت ألايىاء املىحىصة ًٖ بٗض ٖىضما

ٗذ  هال٨ناعجٟإ أُٖنهم،  ان ما جهبذ ْاهغة للغؤٍت. وهى ٣ًخبـ ٞئطا ٞع مؿخدؿىا ؿٖغ

ٖباعة هُباعزىؽ الخـي ج٣ى٫ ئهه ال ًم٨ً ألخض أن ًهبذ ماهغا خ٣ا في الجٛغاُٞا صون 

ت بالٟل٪، ألهه باملكاهضاث الٟل٨ُت وخضها ًم٨ً جدضًض صواةغ الٗغى وزُىٍ  مٗٞغ

ؤلعى ئلى زمؿت الُى٫ لؤلما٦ً ٖلى ؾُذ ألاعى. وهى ٣ًبل الخ٣ؿُم الخ٣لُضي ل

ظ٦غ أًًا ج٣ؿُم هُب خضالنأ٢الُم، أخضها خاع وازىان مٗ اعزىؽ وازىان ٢ُبُان، ٍو

أو أًت أ٢الُم أنٛغ جىاػي زِ الاؾخىاء، ومضي ٧ل مى٣ُت  لؤلعى ئلى "أ٢الُم مىازُت"
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سبـغها بازخالٝ َى٫ أَى٫ هى ٖلى صواةغ الٗغى، و  الظي ًخدضص بُى٫ أَى٫ ًىم، ٍو

٣ا لضواةغ الٗغى ٖلى الىدى الخالي:  ًىم ٞو

ٖضص ؾاٖاث 

ع في أَى٫ جها

خضالين  الٖا

 مى٢٘ صاةغة الٗغى

 مغوي 10

ان( وا٢ٗخين هماأؾىان وبـغهِـ )اٖخبـغ  10,9  ٖلى مضاع الؿَغ

زاهُت ٖغيُت(  19ص٣ُ٢ت و  05ؾخاص )أي ٖلى بٗض  533في أما٦ً جبٗض  15

ت و٢ىعٍني  حىىب زِ ٖغى إلاؾ٨ىضٍع

 نىع ونُضا 15,59

 وؾِ عوصؽ 15,9

 عوما وهابىلي املى٣ُت الخـي ج٣٘ ما بين 19

 بيزهُت 19,59

ألاما٦ً الخـي ج٣٘ في مىخه٠ املؿاٞت بين ال٣ُب وزِ الاؾخىاء )أي  19,9

 (59ٖىض صاةغة ٖغى 

 املدُُت بمهب الضهِبـغ وألاحؼاء الجىىبُت مً بدغ آػوٝ املىا٤َ 18

ؾخاص )أي حؿ٘ صعحاث ٖغيُت( ئلى  8033املىا٤َ الخـي ج٣٘ ٖلى بٗض  11

 ىا٤َ املظ٧ىعة أزُـغاالكما٫ مً امل

ظ٦غ أهه في ألاما٦ً الخـي ً خضالين       ٩18ىن ٞيها أَى٫ جهاع ٍو ؾاٖت و٢ذ الٖا

 15/  1ٖلى صاةغة البـغوج )أي  15/  1 ز٫ الكمـ في مىخه٠ اله٠ُ ئلى أ٦ثـغ مًال جن

خخـى في مىخه٠  ْالم ٧امل هىا٥ ٞال ٩ًىن  صون ألا٤ٞ،°( 5/111صعحت أي   03مً  

 اللُل.

٣ى٫ ؾُغابىن ئن ٖلى الجٛغافي أن حهخم بالجؼء املٗمىع مً ألاعى ٞدؿب،  ٍو

ٌٗخ٣ض أن أبٗاصه أنٛغ ٢لُال مما اٞخـغيه ئعاجىؾخين. واٖخبـغ أن أ٢ص ى احؿإ له  و٧ان

ؾخاص ٣ِٞ )في م٣ابل ج٣ضًـغ ئعاجىؾخين بدىالي  55033مً الكما٫ ئلى الجىىب خىالي 
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ؾخاص  0333أل٠ اؾخاص(، و٢ض خضص ؾُغابىن الخض الجىىبي للمٗمىع ٖلى مؿاٞت  06

ؾخاص قما٫ زِ الاؾخىاء،  6633ي ٖلى مؿاٞت ئلى الجىىب مً مغوي، والخض الكمال

أل٠ ؾخاص ٣ِٞ  13بِىما اٖخبـغ أن أ٢ص ى احؿإ للٗالم مً الٛغب ئلى الكغ١ خىالي 

 أل٠ ؾخاص لضي ئعاجىؾخين(.  11)م٣ابل 

وملا ٧ان ؾُغابىن ٢ض ج٣بل ج٣ضًـغ ئعاجىؾخين لُى٫ صعحت صاةغة الٗغى بدىالي 

ألاعى املٗمىعة أنبدذ مدهىعة صازل  اؾخاص، ٣ٞض جـغجب ٖلى طل٪ أن ٧ل 133

كُـغ  ° 135 ʹ03 قماال، و° 99 ʹ58و ° 15 ʹ55 دضه صواةغ الٗغىجق٩ل عباعي  َىلُت، َو

ً ًمغ أخضهما بسِ  ئلى أهه لى اٞتريىا أن ال٨غة ألاعيُت م٣ؿمت ئلى أعبٗت أحؼاء ب٣ٍُغ

مىعة ؾِكٛل الاؾخىاء ولازغ ًمغ بال٣ُبين، ٞان الغب٘ الظي ًدخىي ٧ل ألاعى املٗ

 (. ٣ٞ11ِ هه٠ أخض هظه ألاعبإ )اهٓغ الك٩ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( احؿإ ألاعى املٗمىعة ٖلى ال٨غة ألاعيُت، َب٣ا لؿُغابىن.11لك٩ل )ا

 The Atlas of Ancient and Classical Geography, Everyone Seriesاملهـضع: 

ت(نمىةُل بُلغ، أَلـ الجٛغاُٞا ال٣ضًمت وال٨الؾ٨ُُت   )باإلهجليًز
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ـغة صازل هظا املغب٘ وجأزظ    ظهب ؾُغابىن ئلى أن ألاعى املٗمىعة حك٩ل حٍؼ ٍو

ق٨ال ٌكبه ق٩ل ؾترة ٢هُـغة أو م٠ُٗ حىضي، مداَت مً حمُ٘ الجىاهب باملدُِ، 

٣ُا؛ وجأزظ أوعوبا ق٨ال ُٚـغ  ع ئلى زالر ٢اعاث: أوعوبا وآؾُاوم٣ؿمت بسلجان وبدا وأٍٞغ

ا مً خُث 
ً
٣ُا الك٩ل ألا٦ثـغ اهخٓاما؛ وجدخل آؾُا خالت وؾُ مىخٓم، بِىما جأزظ أٍٞغ

م أن ؾُغابىن ٧اأهه اهخٓام ق٩لها. ومً الٍُغ٠   ن ٌٗلم بىحىص هظه ال٣اعاث الثالرٚع

ألاعى  بٗض أن أقاع ئلى أنٞئال أهه ٧ان ٌٗخ٣ض أهه ًم٨ً أن جىحض ٢اعاث أزغي، 

٤ جمخض مً ئؾباهُا ئلى الهىض، و  جدخل ٣ِٞ زلث املى٣ُت أجها املٗمىعة واملٗغوٞت لئلٍٚغ

( ئهه ًم٨ً أن جىحض أعيان مٗمىعجان وعبما 8، 5؛ ٢1اةال ) مط ىاملٗخضلت الكمالُت، 

 أ٦ثـغ في هظه املى٣ُت املٗخضلت.

ُت  ُذا٢خهغ ؾُغابىن ٖلى ج٣ضًم جىي ولخمثُل ألاعى املٗمىعة ٖلى زٍغ

ضاص ئَاع ص٤ُ٢ في خضوص م٣بىلت ًم٨ً أن جىي٘  ٣ت إٖل مسخهغ ملا ٌٗخبـغه أًٞل ٍَغ

ال٢اتها الصخُدت واملضن، بٗ خلٟت، ومىا٢٘ ألاجهاع والجبا٫ٖلُه مٗالم البالص والبداع املس

ا، وفي طل٪ ٢ا ًً ملا ٧اهذ ألاعى املٗمىعة جدخل حؼءا مً ( 13، 9؛ ٫1 )بين بًٗها بٗ

٢ضع إلام٩ان بىؾاةل بك٩ل صخُذ عى جمثُل ألا مً ًداو٫  ٗلىٞ الؿُذ ال٨غوي

أ٢ضام ٖلى ألا٢ل، زم ًه٠ ٖليها الغب٘  13مهُىٗت أن ٩ًىن لضًه ٦غة أعيُت ٢ُغها 

ٖلى ٦غة أعيُت ٦بُـغة بهظا الخهى٫  هاطا لم ًم٨ىٞالظي ؾًُ٘ ٖلُه عؾمه الجٛغافي؛ 

أ٢ضام، زم عؾم  ؾبٗت عؾم الك٩ل ٖلى ؾُذ مؿخى ال ٣ًل ًٖٞاهه ًًٟل  الدجم

زٍُى مؿخ٣ُمت ًىاػي بًٗها بًٗا ممثلت صواةغ الٗغى، وعؾم زٍُى أزغي 

الُى٫ جخ٣اعب ٖلى ال٨غة  عٚم أن زٍُىلت زٍُى الُى٫؛ و مخٗامضة ٖليها ممث

ُت.  هه ًـغي أنألاعيُت ٞا ال ٞاةضة مً عؾمها مخ٣اعبت ٖلى الؿُذ املؿخىي للخٍغ

ىص ي ؾُغابىن بًغوعة وحىص صاةغة ٖغى ُت مً  ٍو عةِؿت جغؾم ٖبـغ مىخه٠ الخٍغ

ُت مً الكما٫ ئلى الجىىب، باإلياٞت ئلى   الٛغب ئلى الكغ١، وزِ َى٫ في وؾِ الخٍغ

٣ى٫ ت ئخضازُاتهاعؾم صواةغ ٖغى وزٍُى َى٫ أزغي ٖبـغ ألاما٦ً الغةِؿت املٗغوٞ . ٍو

ٟؿها، ئن هظه الخٍُى ؾخمثل ٖالماث لخمُُـؼ البالص الخـي ج٣٘ ٖلى صاةغة الٗغى ه

وجدضًض املىا٢٘ املسخلٟت باليؿبت ئلى ألاحؼاء ألازغي مً ألاعى، باإلياٞت ئلى املٓاهغ 

ً جٟانُل الخٍغُ ت. ٖو هه ًجب اللجىء ( ئلى أ 11، 9؛ 5ت ًظهب ؾُغابىن )الؿماٍو
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بُت ئلى "ألاق٩ا٫ البُاهُت ال٩ىعوحغاُٞت"، والخـي عبما ٧ان ٣ًهض بها  املسُُاث الخ٣ٍغ

ُـغهم.ملىا٤َ مُٗىت  ـغ املالخين ٚو  املجمٗت مً ج٣اٍع

ايُت مؿخمضة ٧لها مً ٦خاباث  ت ؾُغابىن بالجٛغاُٞا الٍغ وبِىما ٧اهذ مٗٞغ

، خُث ٧اهذ آعاؤه بـغؤي زانت أنُلت ًٖ الجٛغاُٞا الُبُُٗت ؾاب٣ُه، ٞاهه ٧ان ًخمخ٘

٣اٍ في بٌٗ الى في هظا الٟٕغ مً جسههه جخ٤ٟ ٦ثُـغا م٘ آعاء الجُىلىحُين املدضزين

( أن 9، 0؛ 1) ًـغي ؾُغابىن . ئط ٧ان (80)ًلؿُـغ حكاعلـ ال الٖلى هدى ما ًالخٔ  ،املهمت

ت الخُٛـغاث الخـي مغ بها ؾُذ ألاعى في الٗهىع الؿاب٣ت جخمثل في  ٣ت ملٗٞغ أؾلم ٍَغ

ؼاصعاؾت الخُٛـغاث الخـي ًم٨ً ع  وحىص ألانضاٝ  ؤٍت خضوثها في الى٢ذ الخايغ، ٖو

ت ُٞما أنبذ  مىن وفي أما٦ً حاٞت بُٗضة ًٖ البدغ )خى٫ مٗبض أ لان أعاض يالبدٍغ

خـي هخجذ ًٖ الاعجٟإ والاهسٟاى في أزغي( ئلى الخُٛـغاث في جىػَ٘ الُابـ واملاء، وال

( )*(ؾُذ الُابؿت و٢إ البدغ. والخٔ ٦ثـغة املخذجغاث الخـي حكبه الٗضؽ )الىىمىلُذ

لم ٌؿخُ٘ جدضًض  عٚم أهه(، و 05، 1؛ 11)عى خى٫ ألاهغام في ألاحجاع الخـي حُٛي ألا 

ٌ ٨ٞغة أجها ًم٨ً أن ج٩ىن ب٣اًا مخذجغة مً َٗام الٗما٫ الظًً  ٣ٞض َبُٗتها ٞع

 ٧اهىا ٌٗملىن في بىاء ألاهغام.

ً مؿاخت مهغ ًسبـغها ؾُغابىن ) ( أن ال٣ضماء أُٖىا اؾم مهغ 9، 1؛ 11ٖو

ـغوحها الىُل، و٧اهذ املا ؿاخت الخـي حكٛلها جمخض مً ٢غب لبالص الخـي ٧اهذ مأهىلت ٍو

ً خخـى ٖهغه أياٞىا ئلى الجاهب الكغقي  اب املخأزٍغ أؾىان ئلى البدغ، ول٨ً ال٨خَّ

مٗٓم املى٣ُت ما بين الخلُج الٗغبي )البدغ ألاخمغ( والىُل، وأياٞىا ئلى الجاهب الٛغبي 

للىُل خخـى املى٣ُت املمخضة ئلى الىاخاث وأحؼاء مً ؾاخل البدغ مً املهب ال٩اهىبي 

                                                           
(80)
 Sir Charles Lyell, Principles of Geology, First Edition, London 1830, 

Vol. 1, p. 18; or Tenth Edition, London 1867, Vol. 1, p. 23 
 ، 16، املجلض ألاو٫، م 1603لىضن  ًل، مباصب الجُىلىحُا، الُبٗت ألاولى،حكاعلـ ال 

ت( 50، املجلض ألاو٫، م 1681أو الُبٗت الٗاقغة، لىضن   )باإلهجليًز
 حؿمى مدلُا في مهغ "٢غوف املالة٨ت" )املترحم(. )*(



311 
 

البُاملت أياٞىا ئن امللى٥ زلٟاء  ، بل)**(٧اجابازمىؽ )الؿلىم( واململ٨ت ال٣ىعٍىاةُت

زم ٢ام زلٟاؤهم الغومان بٟهل مهغ وخهغها صازل الخضوص  ٢بـغم ئلى مهغ،

 ال٣ضًمت.

اهه  ٣ضم ونٟا لجٍغ ٣ُا، ٍو ـغي ؾُغابىن أن الىُل ٌك٩ل الخض بين آؾُا وأٍٞغ ٍو

ين مً أؾىان خخـى عأؽ الض (85)مؿخ٣ُمٖبـغ مهغ في زِ  لخا، خُث ًى٣ؿم ئلى ٖٞغ

ين زمؿت  عةِؿين: ٣ى٫ ئن بين هظًً الٟٖغ البُلىس ي وال٩اهىبي، ٌك٨الن خضي الضلخا. ٍو

ًلي الٟٕغ ال٩اهىبي الٟٕغ البىلبُدُني زم الؿبيُتي والٟاجيُتي )الظي ًأحي  ئطإٔٞغ أزغي. 

خ با مً عأؽ الضلخا(، زم املىضٌس ي )خُث في الدجم بٗض ال٩اهىبي والبُلىس ي، ٍو ٟٕغ ٢ٍغ

٣ًخـغب مهبه مً الٟٕغ الٟاجيُتي(، زم الخاهِس ي )الظي ٌؿمُه البٌٗ الهاوي(، 

ول٨نها أ٢ل أهمُت، "٨ٞأجها طاث مهباث  البُلىس ي. وهىا٥ إٔٞغ أزغي بُنهاوأزُـغا الٟٕغ 

٘ الضلخا ِ
ّ
ُ٣

ُ
سبـغها أن ٞغوٕ النهغ الهٛغي والتٕر ج ئلى حؼع، بدُث ًم٨ً  وهمُت". ٍو

 الىنى٫ ئلى أي حؼء منها بال٣ىاعب. 

                                                           
ذ  )**(  مىظ الٗهغ إلاؾالمي باؾم "بغ٢ت" )املترحم(. Cyrenaicaٖٞغ

للنهغ ٖىض ٢ىا في  ال٨بري  ًظ٦غ الخىُتلم مً الجٛغاُٞين ال٣ضماء  امً املالخٔ أن أً (85)

الهُٗض؛ وفي الىا٢٘ لم ٨ًً املؿاع الخ٣ُ٣ي للىُل في طل٪ الجؼء مً مهغ مٗغوٞا بض٢ت ختى 

       زغاةِ خملت هابلُىن ٖلى مهغ  ى زُأ و٢٘ ُٞه عؾام هدُجت، ألهه ٢15غب جهاًت ال٣غن 

٢ىا بهىعة زاَئت  خىُتعؾمذ م ومً زصاةغة الٗغى املٟتريت ٖىض بلضة ِهْى، جدضص بض٢ت لم 

ُت الُٗٓمت الخـي أٖضتها الخملت الٟغوؿُت ملهغ، والخـي وكغث في   .1616ٖلى الخٍغ

] ٦خب حىن بى٫ م٣اال ًٖ طل٪ بٗىىان "٦خاب ون٠ مهغ ومجغي الىُل بين ئؾىا وحغحا" 

ةِ: ، و٢اعن ُٞه زغا1505/  1501، ؾىت 15وكغه في مجلت املجم٘ الٗلمي املهغي، املجلض 

ُت 1668( ومدمىص الٟل٩ي )1688( ولُىىن صو بلٟىن )1616الخملت الٟغوؿُت ) ( وأو٫ زٍغ

ت ) ُت أُٖذ 1531ملهلخت املؿاخت املهٍغ ُت الٟل٩ي أو٫ زٍغ (، ومً امل٣اعهت ًٓهغ أن زٍغ

 زيُت ٢ىا ق٩لها الصخُذ )املغاح٘([.
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ٍى الخالُت( مدضصا ٖغيها بأ٦ثـغ مً  ا )مٍغ ه٠ ؾُغابىن بدُـغة ماٍع  193ٍو

ىلها بأ٢ل مً  56ؾخاص ) ت، وأجها  98ؾخاص ) ٦033م( َو ٦م(، وأجها جمخض خخـى إلاؾ٨ىضٍع

ظ٦غ أًًا وحىص بدُـغاث في الجؼء  الكمالي مً الضلخا قغ١ جدخىي ٖلى زماوي حؼع. ٍو

ى، وبدُـغة ٦بُـغة ٖىض  ُت وؿبت ئلى مضًىت بَى الٟٕغ البىلبُدُني، وحؿمى ئخضاها البَى

املهبين املىضٌس ي والخاهِس ي، وبدُـغاث ومؿدى٣ٗاث بين املهبين الخاهِس ي والبُلىس ي، 

سبـغها أن ٖغى ال٣ىاة بين الىُل ٣ٗاث وؾبساث خى٫ مضًىت بُلىؾُىمومؿدى ، ٍو

مخـغا(، وأن ٖم٣ها ٌؿمذ بمغوع الؿًٟ ال٨بُـغة، وأجها  58طعإ ) 133غ ألاخمغ ٧ان والبد

ت ٞا٢ىؾا وحٗبـغ البدُـغاث املغة، وجهب في البدغ  ٧اهذ جبضأ في ٖهغه مً ٖىض ٢ٍغ

 ألاخمغ ٢غب مضًىت أعؾِىىي، والخـي ٧ان البٌٗ ٌؿميها ٧لُىباجَغـ.

ً ال٣ىاة الخـي وبم٣اعهت ٖباعاث ؾُغابىن الؿاب٣ت ًٖ ٞغوٕ ال ىُل في الضلخا، ٖو

صوث بأعبٗت ٢غون )عاح٘ هغو جغبِ الىُل بالبدغ ألاخمغ، والٗباعاث الخـي ناٚها ٢بله 

صوث(، ًم٨ً أن وؿخيخج أهه بِىما ْلذ إٔٞغ ال٩اهىبي والبىلبُدُني هغو املبدث ًٖ 

صوث ئلى ٖهغ ؾُغابىن، ٞان هغو واملىضٌس ي والبُلىس ي صون حُٛـغ ملخّى مً ٖهغ 

لى مً الؿبيُتي ٖىض  صوث، باإلياٞت ئلى البى٧ىلي، أنبدا الٟٕغ الٟاجيُتي هغو الجؼء ألٖا

ين ال٩اهىبي والبُلىس ي      ٖىض ؾُغابىن، والظي بضال مً أن ًبضأ مً ه٣ُت جٟٕغ الٟٖغ

غب ٞاهه ًسغج مً الٟٕغ البُلىس ي ٖىض ه٣ُت ٢ –٦ما ٧ان خا٫ الؿبيُتي ال٣ضًم  –

جغي في اججاه قمالي ٚغبي  ت ٧ىم ئقٟين، ٖلى مؿاٞت ٢هُـغة قما٫ عأؽ الضلخا، ٍو ٢ٍغ

ت قبـغا الُمً،  ت ٦ٟغ ٖلُم، زم ًدب٘ مؿاع الٟٕغ الؿبيُتي ال٣ضًم خخـى ٢ٍغ ئلى ٢غب ٢ٍغ

 لى زٍُى املىاؾِب الخالُت للضلخاوبىاء ٖ لٟٕغ البى٧ىلي ال٣ضًم خخـى البدغ.زم مؿاع ا

الظي ًجغي مً ٢غب  -صوث هغو صوى مً الٟٕغ الؿبيُتي ال٣ضًم لضي ًبضو أن الجؼء ألا 

ى( ئلى البدغ  ت قبـغا الُمً مغوعا ب٩ىم الٟغاٖين )بَى ئما أهه ٧ان ٢ض ازخٟى في  -٢ٍغ

ٖهغ ؾُغابىن، أو أهه أنبذ مجغص مجغي نُٛـغ، وأن الٟٕغ الؿبيُتي لضي ؾُغابىن 

ت ٦ٟغ ٧ان ًسغج مً الٟٕغ الٟاجيُتي ٢غب ؾمىىص )ؾبي جغي ئلى ٢غب ٢ٍغ ُخىؽ( ٍو

با مجغي بدغ قبين وبدغ جُـغه الهاعم البدغي، زم ًدب٘ ئلى مدُت الخاقٗت، زم  ج٣ٍغ

مغ خى٫ الُٝغ الكغقي لبدُـغة البـغلـ لُهل ئلى البدغ مً زال٫  ًى٠ُٗ ئلى الٛغب ٍو
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اػ الٟٕغ الؿبيُتي ال٣ضًم ٖىض  ئلى صوث، أي مً الٟخدت الخـي ال جؼا٫ مىحىصة هغو بٚى

ت البـغج.  الٛغب ٢لُال مً ٢ٍغ

مؿاع الٟٕغ الخاهِس ي لضي ؾُغابىن، ٣ٞض ٧ان ًٟخـغى بهٟت ٖامت خخـى أما 

صوث، وهى عأي اؾدىض ئلى ٢ى٫ ؾُغابىن هغو لان أهه ٧ان هى هٟؿه الٟٕغ الهاوي لضي 

صوث هغو ئن البٌٗ ٧اهىا ٌؿمىن الٟٕغ الخاهِس ي بالٟٕغ الهاوي. ول٨ً بِىما ًسبـغها 

لٟٕغ الهاوي ًخٟٕغ مً الٟٕغ الؿبيُتي، وال ًظ٦غ ؾُغابىن أي ش يء ًٖ م٩ان أن ا

الظي عبما ٦خب في  - آهٟااملظ٧ىع بضاًت الٟٕغ الخاهِس ي، ٞان ٦خاب جُىاٝ ؾ٨ُال٦ـ 

٣ًغع  -صوث، وخىالي زالزت ٢غون ٢بل ٖهغ ؾُغابىن هغو ًٚىن هدى ٢غن بٗض ٖهغ 

ٕغ البُلىس ي، وال ًظ٦غ أي ش يء ًٖ الٟٕغ نغاخت أن الٟٕغ الخاهِس ي ٧ان ًخٟٕغ مً الٟ

صوث والٟٕغ هغو الهاوي، ومً زم ًبضو لي أهه ًم٨ً الاؾخيخاج أن الٟٕغ الهاوي ٖىض 

صوث هغو الخاهِس ي ٖىض ؾُغابىن هما ش يء واخض، وأهه بِىما ٧ان الٟٕغ الهاوي ٖىض 

ت املٗهغة الخضًثت، ٦ما هى مظ٧ىع آهٟا،  ٞان الٟٕغ ًسغج مً الٟٕغ الؿبيُتي ٢غب ٢ٍغ

الخاهِس ي لضي ؾُغابىن ًخٟٕغ مً الٟٕغ البُلىس ي عبما ٖىض ه٣ُت ٢غب جل بؿُه 

مغ ئلى الٛغب ٢لُال مً هغبُِ  ـ الخالي، ٍو با مجغي بدغ مَى دب٘ ج٣ٍغ )بىبؿُه( ٍو

ت خاهىث، خُث ٧ان مجغاه هى  )ٞغبُِ( زم ئلى ٦ٟغ ن٣غ، زم ًخجه قماال ئلى ٢غب ٢ٍغ

اػ هغو هٟؿه الٟٕغ الهاوي لضي  صوث، مً هظا امل٩ان ألازُـغ ئلى جهاًخه في البدغ ٖىض بٚى

 الَجِمُل.

با بٗض ٖهغ  م٨ً أن وؿخيخج مً هظا الغأي أهه زال٫ ٢غن ج٣ٍغ صوث ٧اص هغو ٍو

لى مً مؿاع الٟٕغ الهاوي )بين املٗهغة وخاهىث( ئن لم  ان ًى٣ُ٘ في املجغي  ألٖا الجٍغ

  لٟٕغ الظي ٧ان ؾاب٣ا مجغص مجغي نُٛـغ ٨ًً ٢ض اه٣ُ٘ جماما في الىا٢٘، في خين أن ا

٢ض جؼاًض ٦ثُـغا  -ًسغج مً الٟٕغ البُلىس ي مً ٢غب جل بؿُه ئلى ٢غب خاهىث  -

ا واضخا للنهغ. ول٨ً ال ًهٗب ئصعا٥ أن الخُٛـغاث الهُضعولىحُت  مً هظا  -لُهبذ ٖٞغ

ججٗل  - الىٕى الىاجج ًٖ ازخالٝ اليكاٍ الُبُعي للنهغ زال٫ الًُٟاهاث املخخالُت

ض ٖلى ئعؾاب الُمـي  ض ٖلى الىدذ في مجغي، في خين أن الىدذ ًٍؼ ئعؾاب الُمـي ًٍؼ

 في مجغي آزغ.
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الخُٛـغاث في ال٣ىاة الخـي عبُذ الىُل بالبدغ ألاخمغ ُٞما بين ٖهغي ًٖ أما 

صوث وؾُغابىن، ُٞجب أن وؿخيخج مً أٖما٫ هظًً ال٩اجبين أن ه٣ُت جٟٕغ ال٣ىاة هغو 

الجىىب مً جل  ، ٞبٗض أن ٧ان مبضؤها ئلىلىس ي ٢ض حُٛـغث في هظه الٟخـغةمً الٟٕغ البُ

با مً نِٟ الخىا )ٞا٢ىؾا(م٩ان آزغ هؼوال م٘ الن أنبذ فيبؿُه ب٣لُل  )*(  هغ، ٢ٍغ

 (.15و  8)٢اعن الك٩لين 

كبه ؾُغابىن الجؼء املٗمىع مً مهغ حىىب الضلخا ب٣ُإ َىلي ي٤ُ ٖلى  َو

ض احؿاٖه ًٖ  153ؾخاص ) 5333لي حاهبي الىُل امخضاصه الُى   ٦033م(، وهاصعا ما ًٍؼ

 ٦م(. 09ؾخاص )

ً ؾبب الًُٟان الؿىىي للىُل ًسبـغها ؾُغابىن بأهه ٧ان مٗغوٞا في  ٖو

ـغة ٖلى الجبا٫ في ئزُىبُا الٗلُا، وهى ما  ٖهغه أهه هاجج ًٖ ألامُاع الهُُٟت الٍٛؼ

ُٟلت، ول٨ً ب٣ى الدؿاؤ٫ ًٖ ؾبب و٢ٟذ ٖلُه البٗثاث الخـي أعؾلها البُاملت لهُض ال

 وفي املىا٤َ ئلى الجىىب منهما أًًا. مُاع الهُُٟت ٢غب أؾىان وزِبِـٖضم ؾ٣ٍى ألا 

ــــــي الكهُــاهــغام واملبــــىن ألاهــىب ػاع ؾُغابــالجىججــــاه  لــــه في الىُــوزال٫ عخلخ   ـغةـ

ين، ول٨ىــــألازغي ل٣ضم ـــــاء املهٍغ  اــــاب بهــــٜ إلاعجــالظي ٧ان بال -صوث هغو ه ــــلؿلٟ اـــه زالٞـ

________________________________ 

في ٖضة مىاي٘ مً هظا ال٨خاب ٖلى أن ٞا٢ىؾا هي نِٟ الخىا الخالُت،  حىن بى٫  )*( أنغ 

ىض جد٣ُ٣ه535و٢ض أو٢ٗه طل٪ في زُأ ٖىض جد٣ُ٣ه ئخضازُاث بُلمُىؽ )اهٓغ م   (،  ٖو

 (، وعأًه في هظه ال٣ٟغة أن نِٟ الخىا بضاًت515 - 516 الغوماهُت )اهٓغ مزُىٍ الؿير 

ال٣ىاة عأي صخُذ )ألهه صون نِٟ الخىا ؾ٩ُىن اعجٟإ ألاعى أصوى مً أن جبضأ مىه ٢ىاة 

جدمل املاء ٖبر واصي الُمُالث(، ل٨ً ٖؼوه ٞا٢ىؾا ئلى نِٟ الخىا هى الخُأ. ولِـ هظا 

٨ٟي أن هى٣ل اؾخيخاج حُمـ هاؾدىجـ الهامل الٗابغ م٩اها مىاؾبا  لخد٤ُ٣ املؿألت، ٍو

 5335مجلضاث، ميكىعاث حامٗت هاواي، مٗاص َبٗه  13)معجم ال٨خاب امل٣ضؽ، 

ا٢ىؾا، وأن  ت(( مً أهه "المىام مً اٖخباع أعابُا طاث خايغجين: نِٟ الخىا ٞو )باإلهجليًز

 ألاولى". الخٔ أهه لم ًظ٦غ أي ؾُغابىن زلِ في حٗله بضاًت ال٣ىاة ٖىض الخايغة الثاهُت ال 

مإل٠ آزغ م٩ان مبضأ ال٣ىاة ئال هغوصوث البُٗض ػمىُا ًٖ ؾُغابىن والظي ٧اهذ ال٣ىاة في 

 نِٟ الخىا )املغاح٘(.  )حىىب( ٖهضه جبضأ أٖلى
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٧ان ؾُغابىن في امل٣ابل ٌٗخبـغ  -واٖخبـغ أن بمهغ عجاةب أ٦ثـغ مً أي بلض آزغ مٗغوٝ  

ىهُت  ىضما 55، 1؛ 11جٟخ٣ض ئلى الجما٫ الٟني وأجها قُضث ٖبثا )املباوي الٟٖغ (، ٖو

( ٢اةال ئهه 58، 1؛ 11الظي ًهضع نىجا ٢غب زِبِـ، ٖل٤ بجٟاء )  ممىىن ون٠ جمثاال 

م مً أهه ؾم٘ الهىث بىٟؿه، ئال أهه ًم٨ً أن ٩ًىن هىا٥ أي جٟؿُـغ آزغ  بالٚغ

 م٣ٗى٫ ؾىي أن هظا الهىث ًسغج مً الدجغ.

ً ج٣ؿُم مهغ   08أهه ٧ان هىا٥  (0، 1؛ 11ئلى هىماث، ًسبـغها ؾُغابىن ) ٖو

كغ في الضلخا، وبُنهما Thebaϊsهىمي، منها ٖكغ في حىىب الهُٗض  هىمي. ول٨ىه  18، ٖو

٣ِٞ، و٧ان ؾغص  50ال ًظ٦غ منها ؾىي  (53 - 55، 1؛ 11في ونٟه املٟهل للبالص )

ىسىؽ )البهيؿا أؾمائها ٌؿُـغ باهخٓام مً الضلخا في اججاه الهُٗض ون ُـٍغ ىال ئلى أو٦ؿ

، عبما ٧ان طل٪ ًـغح٘ ئلى أن هظا الجؼء مً (89)الخالُت( زم ًى٣ُ٘، و٦ما ٣ًى٫ باعحي

ُما ًلي ٢اةمت مغجبت  ت( ٖمل ؾُغابىن لم ًدٔ بمغاحٗخه النهاةُت. ٞو هجاةُا )باإلهجليًز

ً هىمي الخـي ط٦غها ؾُغابىن، م٘ جمُيز جل٪ الخـي ط جًم الثالر صوث هغو ٦غها والٗكٍغ

 ** بُلمُىؽ الخ٣ا بىجمخين ال و ث الىىمي الخـي لم ًظ٦غها بلُني ُمُـؼ و ؾاب٣ا بىجمت *، 

ت الىُغوٍت ** ُتىلالجُي٩ُىب ُتىبىلألاٞغوصًخ  *الهاٍو

ت   *الؿبيُدُت *املىضٌؿُت  ُتىلالهلُىب ألاعؾِىٍى

بُت ت تىبىلُالهغ٢لُ *ألاجٍغ   *الؿِثـغوٍت املُيُالٍو

ىسألا  اللُىهدُت  *البىبؿُُت   *الخاهِؿُت ُتو٦ؿُـٍغ

ت ت ** *الٟغبُُُت ُتىلاللُخىب  *البىنُـٍغ  الٟاحغوٍع

   *البـغوؾىبُت املىممُٟت ** ُتىلال٨ُىىب

                                                           
(89)
 Parthey, "Zur Erdkunde des alten Ægyptens", Abhandl. k. Akad. 

Wissensch., Berlin 1860, p. 512 
حىؾخاٝ ٞغصعف باعحي، خى٫ حٛغاُٞت مهغ ال٣ضًمت، و٢ات٘ ألا٧اصًمُت املل٨ُت للٗلىم، بغلين، 

 )باألملاهُت( 915، م 1683
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هىمي ٧اهذ ج٣٘ في مهغ الضهُا بِىما ج٣٘  16و٦ما هى مىضر في الجضو٫ ٞان 

ت وال٨ُىىبىلُت ىبىلهي ألاٞغوصًخالبا٢ُت في مهغ الٗلُا،  الخمـ ُت وألاعؾِىٍى

ىسُت. والهغ٢لُىبىلُت  وألاو٦ؿُـٍغ

ت الُٟىم الخالُت( هي ألاحمل مً  ووحض ؾُغابىن أن هىمي أعؾِىىي )مضًـٍغ

خىن ال٨بُـغة، وجيخج  ت بأشجاع الٍؼ ، ٞهـي مؼعٖو خُث املٓهغ واملالمذ الُبُُٗت والؼزاٝع

ـغؽ الكهُـغة غة، وجًم بدُـغة مٍى . وهى ًسبـغها أًًا أجها ٧اهذ جغوي الخمغ وال٣مذ بٞى

ب٣ىاة مً الىُل جإصي ئلى لُبُا، خُث ٧اهذ ال٣ىاة جسغج مً النهغ مً زال٫ ٞخدخين 

ـغة ال٨بُـغة الخـي ج٣٘ ٖليها الىىمي  )أي ما ٌٗٝغ لان ببدغ  الهغ٢لُىبىلُتم٣ابل الجٍؼ

ت ئهىاؾُا املضًىت ٖلى بٗض هدى  با مً ٢ٍغ ً ٦م ٚغب بىـي ؾ 13ًىؾ٠ ٢ٍغ ٠(. ٖو ٍى

ـغؽ ٣ًى٫ ئن الىاؽ ًسُئىن ُٞٓىىجها بدًغا، هٓغا الحؿاٖها ولىن مُاهها  بدُـغة مٍى

٣ى٫ ؾُغابىن في طل٪ )  (:01، 1؛ 11ألاػع١، وزهاةو قىاَئها، ٍو

م٣ها" ُـغة الخـي جخض٤ٞ ئليها في  بذجمها ٖو ب املُاه الٞى حؿخُُ٘ أن حؿخٖى

ت مً البالص.  و٢ذ ًُٞان النهغ، صون أن جُغى ٖلى ألاحؼاء املٗمىعة واملؼعٖو

ىض اهسٟاى مُاه النهغ ٤ ال٣ىاة هٟؿها؛ ً ٖو ىػٕ الٟاةٌ ٖىض املهبين ًٖ ٍَغ

دخٟٔ ٧ل مً البدُـغة وال٣ىاة بالباقي لِؿخسضم للغي. وهظه هي ا لخهاةو ٍو

ؿان ٖلى مهبي  الُبُُٗت املمُـؼة للبدُـغة، ول٨ً ًىحض باإلياٞت ئلى طل٪ هَى

ها وهي ز ً املُاه الضازلت ئليها ونٞغ  "اعحتال٣ىاة، خُث ٌؿخُُ٘ املهىضؾىن جسٍؼ

مالخٓاث ؾُغابىن هظه ٖلى صعحت مً ألاهمُت، ألجها جسبـغها ًٖ اػصهاع و 

ـغؽ ٢بل ٖهغه بدىالي زالزت ٢غون ٣ِٞ، وألهه  ألاعاض ي الخـي اؾخهلخذ مً بدُـغة مٍى

ًظ٦غ وحىص ألاهىؾت الخـي ٧اهذ جىٓم جض٤ٞ املُاه ئلى املى٣ُت مً أحل الاؾخهالح. 

ول٨ً ال بض أهه أزُأ في اٞترايه عحٕى ماء الًُٟان مً البدُـغة ئلى الىُل في ٖهغه؛ 

ٖلى أن  -البدُـغة مً مىا٢٘ املضن البُلمُت الخـي ٧اهذ خى٫  -ألهه لضًىا أ٢ىي صلُل 

مؿخىي ؾُذ البدُـغة ٧ان و٢تها أصوى مً مؿخىي ؾُذ البدغ املخىؾِ، في خين أن 

مؿخىي الىُل في امل٩ان الظي جخهل ٖىضه ال٣ىاه بالنهغ البض أهه ٧ان أٖلى مً طل٪ بأ٦ثـغ 



311 
 

م ئم٩اهُت جض٤ٞ املاء مً النهغ ئلى البدُـغة، ٞاهه ٌؿخدُل أن  53مً  مخـغا، أي أهه ٚع

 .(88)ضر جض٤ٞ مٗا٦ـ مً البدُـغة طاتها ئلى النهغ، خخـى في مىؾم اهسٟاى الىُلًد

ت الٗانمت   إلاؾ٨ىضع الخـي أؾؿها  -وفي ٖهغ ؾُغابىن ٧اهذ مضًىت إلاؾ٨ىضٍع

ٟا حضا للمضًىت  -١. م.  005في ألا٦بر  ٍغ ال َو في أوج اػصهاعها، خُث ٣ًضم لىا ونٟا ٍَى

. ٖلى أًت خا٫ قهضث جل٪ الٟخـغة بضاًت جضهىع (10 - 8، 1؛ 11ومىاهيها ومدُُها )

ت،  املضن ال٣ضًمت؛ خُث ٧اهذ مى٠ ال جؼا٫ جمثل املضًىت الثاهُت في البالص بٗض إلاؾ٨ىضٍع

أبُضوؽ الخـي ٧اهذ املضًىت الثاهُت بٗض  ىعث ٞيها؛ ٦ما أنول٨ً ٢هىع الٟغاٖىت جضه

٧ان ًم٨ً عؤٍت جمازُلها جمخض الخـي  -زِبِـ أنبدذ م٩اها نُٛـغا؛ بل ئن زِبِـ طاتها 

٦بـغي  (81)وأنبدذ مضًىت بُلمُت ٧اهذ مأهىلت حؼةُا، -٦م(  19خاص )ؾ 63ملؿاٞت 

 املضن في حىىبي الهُٗض.

وبالغحٕى ئلى ٦خاب ؾُغابىن "الجٛغاُٞا" ًم٨ً ئٖضاص ٢اةمت مغجبت هجاةُا 

ىت ٧اهذ ج٣٘ صازل خضوص مهغ الخالُت، وهى ما  55جًم  هجضه في مضًىت ومؿخَى

م٨ً جدضًضها، م٘ وي٘ الجضو٫ الخالي الظي ًًم أًًا ألاؾماء الخضًثت للمىا٢٘ الخـي أ

 صوث أو بلُني أو بُلمُىؽ:هغو أؾماء ألاما٦ً الخـي لم ًظ٦غها  ٖالمت * بٗض

  

                                                           
ـغؽ واؾخهالح ألاعاض ي ٖلى خؿاب (88) ش بدُـغة مٍى   ، م٘ مىا٢كتها بخجُٟٟهالالَإل ٖلى جاٍع

ً البُلمي والغوماوي، اهٓغ :الخُٛـغاث في   مؿخىاها زال٫ الٗهٍغ

 - John Ball, Contributions to the Geography of Egypt, Cairo 1939, pp. 210 -

219. 
ت( 515 – 513، م 1505حىن بى٫، مؿاهماث في حٛغاُٞت مهغ، ال٣اهغة   )باإلهجليًز

ـغؽ٦ضلُل ٖلى جىا٢و قهغة بدُـغة  -ومً الجضًـغ بالظ٦غ        بٗض أن اه٣ُ٘ ٖملها  مٍى

ش الُبُعي" خىالي ؾىت  -٦سؼان  م.  11أن بلُني الظي ٦خب ًٖ هظه البدُـغة في ٦خابه "الخاٍع

 .(V. 9 and XXXVI, 12)٣ًى٫ ٖنها في م٩اهين ئجها مجغص بدُـغة 
 ة خالُا.امضًىت بُلمُت هغمُى لضي بُلمُىؽ هي امليك (81)
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م٩ان الاؾدكهاص 

في ٦خاب 

)*(ؾُغابىن 
 

 الاؾم الخضًث للمى٢٘ اؾم امل٩ان

 ابت املضٞىهتالٗغّ   أبُضوؽ 55 - 55:  1؛ 11

 مى٢٠غب  أ٧اهثىؽ 09:  1؛ 11

ت 10 - 8:  1؛ 11 ت  إلاؾ٨ىضٍع  إلاؾ٨ىضٍع

خىهُىم مىهُاأ 15:  1؛ 11  مغس ى مُغوح ()باٍع

ً أهدُٟغي  15:  1؛ 11 ٢غب ؾاخل  ،البدٍغ

 )*( البدغ املخىؾِ

 بُتى ؾالبرو هىميفي  (86)أٞغوصًخىبىلِـ 53:  1؛ 11

 أَُٟذ  أٞغوصًخىبىلِـ 09:  1؛ 11

 الجبلين (85) أٞغوصًخىبىلِـ 51:  1؛ 11

خىهُىم( ؾخاص مً 133) أبِـ 15:  1؛ 11 ت أم الغزم باٍع  ػاٍو

 ٢ىم  أبىللى 59:  1؛ 11

 ئصٞى أبىللىهىبىلِـ 51:  1؛ 11

ٖلى عأؽ  ،ىباجَغـ(ُأعؾِىىي )٧ل 19:  1؛ 11

 البدغ ألاخمغ

ـ  الؿَى

البدغ مضًىت ٖلى ؾاخل  ،أعؾِىىي  9:  1؛ 18

 حىىب ُٞلىجُـغا ألاخمغ 

 

                                                           
الغ٢م ألاو٫ ًٖ ال٨خاب، والثاوي ًٖ الٟهل، والثالث ًٖ ال٣ٟغة ٦ما في ب٣ُت الترحمت، ٌٗبر  )*(

 )املترحم(.

ىا الٗلمين م    )املغاح٘(. 150)*( اهٓغ املالخٓت ًٖ ماٍع
 ـ ٖىض بلُني.ِأٞغوصًخ (86)
(85)

ت باعبما   ـ وأٞغوصًخِـ بىلِـ وئهخاًجِـ زالزت  ٖىض بُلمُىؽ. ُـَغـزجُاب٤ ٢ٍغ ]بازيٌر

ـ  ٣ُت للبلضة التي م٩اجها الُىم مى٢٘ الجبلين ألازغي، والاؾم الالجُني للم٩ان ٞنٌر أؾماء ئٍٚغ

ت بغ خخدىع وئهغحي وئهتي )املغاح٘([.   أوبُضًىم، وألاؾماء املهٍغ
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 مضًىت الُٟىم ٦غو٧ىصًلىبىلِـ ؾاب٣ا ،أعؾِىىي  06:  1؛ 11

بأ 53:  1؛ 11 ب، ٢غب بنها  جٍغ  جل أجٍغ

  مهغ ٖخ٣ُت  لىن ُباب 03:  1؛ 11

 مضًىت الخّغاؽ  بـغه٩ُي 9:  1؛ 11

٤ هبىبؿُ 51:  1؛ 11  جل بؿُت، ٢غب الؼ٢اٍػ

 نُـغ بىاأبى   َـبىنُـغ  15:  1؛ 11

ى 18:  1؛ 11  بَى
 ٧ىم الٟغاٖين، ٢غب ئبُى (13)

 ضيؾم٧ٗىم   ٧اهىب 11:  1؛ 11

 ٦ثِب ال٣لـ  ٧اؾُىم 00-05:  5؛ 18

 الؿلىم ) ال٣ٗبت ال٨بري ( ىؽم٧اجاباز 15:  1؛ 11

 ىعاؿِغ٦ِ٦  03:  1؛ 11
 عبما ج٩ىن الىعا١ الضلخا عأؽ ٢غب، (11)

اؽ 55:  1؛ 11 ت  ،زابـٍغ   الضلخا ف ٢ٍٙغ

اؽ 00:  5؛ 18 ؾخاص  533 ،اؾخد٩اماث زابـٍغ

 ٦م( مً البدغ قغ١ بُلىؾُىم 01)

 

 ىؽؿهِو غّ ِز  15:  1؛ 11
 العجمي (15)

 ٢ِٟ  ٧ىبخىؽ 59 - 55:  1؛ 11

 حىىب أعمىذ * الخماؾُذ مضًىت 51:  1؛ 11

 مضًىت الُٟىم اهٓغ أعؾِىىي( )٦غو٧ىصًلىبىلِـ  

 الكُش ًٞل  ٦ُىىبىلِـ 53:  1؛ 11

 (10) أبى نُـغ بىا  ٦ُىىؾبىلِـ 15:  1؛ 11

                                                           
(13) 

Buto  وث، وهغوصلضيButos .ٖىض بلُني 
 وث.هغوصٖىض  Cercasorus غ٧اؾىع ٦ (11)
 هي الضزُلت ال العجمي )املغاح٘([.] ٖىض بُلمُىؽ.الهٛغي  زغؾىهِؿىؽ (15)
ب٣ا لضعاؾت Busirisاملى٢٘ املدضص ألبىنُـغ  هى هٟؿههظا املى٢٘  ٦ما ؾىالخٔ ٞان (10) . َو

هنري حىجدُه، هىماث مهغ مً  (Les  nomes d’Egypte,  Cairo 1935, p. 194) حىجُِه

=   ٦ُىىبىلِـ ٧اهذ )بالٟغوؿُت(  155، م 1509وث ئلى الٟخذ الٗغبي، ال٣اهغة هغوصٖهغ 
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ت ٢غب عأؽ الضلخا ،صلخا 5:  1؛ 11  عبما ٧اهذ الىعا١ ٢ٍغ

 ألا٢هغ صًىؾبىلِـ )زِبِـ ؾاب٣ا( 58:  1؛ 11

 ِهْى  صًىؾبىلِـ الهٛغي  55:  1؛ 11

 البلمىن  * مضًىت في الضلخا ،صًىؾبىلِـ 15:  1؛ 11

ين،  15:  1؛ 11 تاملهٍغ   ٢ٍغ

 ال٩اب، ٢غب املدامُض ئًلُثُا 51:  1؛ 11

ـغة أؾىان ئلُٟىدُني 56:  1؛ 11  حٍؼ

ىت ٖلى الٟٕغ  ئلُىؾِـ، 8:  1؛ 11 مؿخَى

ت  ال٩اهىبي ٢غب إلاؾ٨ىضٍع

 ٢غب النزهت

 ١ بُلىؾُىمقغ  املدمضًت  احغّ  00:  5؛ 18

ً  حُي٩ُىبىلِـ 55:  1؛ 11  ٢غب الضلىجاث ٧ىم ٍٞغ

ت  هلُىبىلِـ 55 - 51:  1؛ 11  املٍُغ

 (15)الُابُت الخمغا * لُىم٢هغ  16:  1؛ 11

 ئهىاؾُا املضًىت  هغ٢لُىبىلِـ  05:  1؛ 11

                                                                                                                                       

بخين)٦ُىىؾبىلِـ( و =  مً بٌٗ لضعحت أهه في الٗهىع الٗغبُت ٧اهخا  بًٗهما أبىنُـغ ٢ٍغ

وجبٗض ئخضي حك٨الن ججمٗا واخض ًدمل اؾم بىا أبى نُـغ، ول٨ً ئهجلبش ًًٟل أبى نُـغ بىا. 

خين ًٖ ألازغي بم  .َمِغي( حىعج ولل٦م )مالخٓت املدغع  0 ٣ضاعال٣ٍغ

ا واخًضا، وئهما وؿبذ بىا ئلى أبى نُـغ في اؾمها ال٩امل "بىا أبى نُـغ" ألن اؾم ] ًٗ لم ٨ًً ججم

، و٧اهذ الٗاصة في الٗهغ إلاؾالمي ئَالت أؾماء ال٣غي الهُٛـغة  )بىا( ٢هُـغ مً زالزت أخٝغ

أبى نُـغ ٣ٞض وؿبذ ئلى بىا في اؾمها ال٩امل  . أمافي السجالث زكُت ٖضم مالخٓت أؾمائها

ت  "أبى نُـغ بىا" لِـ ل٣هغ اؾمها، ول٨ً لخٗضص اؾم أبى نير في حضاو٫ ال٣غي املهٍغ

 .[)املغاح٘(
ُت مدمىص باقا الٟل٩ي لٗام  (15)   1688ٌؿمى هظا املى٢٘ "ال٩ىم ألاخمغ" في زٍغ

Carte des environs d'Alexandrie, Cairo 1935 
ُت  ت ؾىت زٍغ ت، أٖاصث َبٗها مهلخت املؿاخت املهٍغ  )بالٟغوؿُت( 1509يىاحي إلاؾ٨ىضٍع

بىدى أعبٗت ٦ُلىمتراث. اهٓغ  ِـ الٛاع٢ت قمالي الُابُت الخمغا]هغ٢لُىم هي هٟؿها زىه

 )املغاح٘([. 18الهامل ٖنها م 
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 أعمىذ هغمىهثِـ 51:  1؛ 11

ـغة ٢غب  هغمىبىلِـ، 16:  1؛ 11 مضًىت ٖلى حٍؼ

ى  بَى

 

ىبىلِـ، مضًىت في هىمي هغم 15:  1؛ 11

 الؿبيُدُت

)*( 

 صمنهىع   هغمىبىلِـ 55:  1؛ 11

الخامُت الهغمىبىلُت، خهً ومدُت  51:  1؛ 11

 * غؾىم في مهغ الٗلُالخدهُل ال

عبما ج٣٘ حىىب أبى 

 ٢غ٢ام ٢لُال

ت * هُـغوبىلِـ 58:  1؛ 11  جل املسخَى

٦م ف  16ال٩ىم ألاخمغ،  * هُـغا٧ىهبىلِـ 51:  1؛ 11

 ئصٞى ٙ

 ئؾىا الجىبىلِـ 51:  1؛ 11

١ مُذ م، ج ا٧ىم امل٣ض لُىهخىبىلِـ 15:  1؛ 11

 ٚمغ

  مضًىت في الضلخال٩ُىبىلِـ،  15:  1؛ 11

 أؾٍُى ل٩ُىبىلِـ 51:  1؛ 11

 مُذ ِعهَُىت مى٠ 00 -01:  1؛ 11

 ١ املىهىعةجل الغب٘، ج  مىضٌـ 15:  1؛ 11

  الىىمي الىُغوٍت مضًىت فييُالوؽ، ُم 50:  1؛ 11

 أو بال٣غب منها

عبما ٧اهذ في م٩ان ما في 

 واصي الىُغون

__________________________________________ 

هظا املى٢٘ مكهىع حضا، وجخىػٕ آزاعه الُىم ٖلى جال٫: الب٣لُت والىا٢ىؽ وألاخمغ، )*( 

و٢ض ٦خب لبِب خبص ى ٖىه م٣الت واُٞت بٗىىان هغمىبىلِـ الضلخا خايغة ال٣ؿم 

ت، املجلض   1599، ؾىت 1590الخامـ ٖكغ، خىلُاث مهلخت لازاع املهٍغ

ٟي التي وكغها املٗهض الٟغوس ي لآلزاع  ا لغؾالت آالن ٍػ ت(، زم أنبذ مىيٖى )باإلهجليًز

 ( بٗىىان هغمىبىلِـ وهىمي أبي ٢غصان )بالٟغوؿُت( )املغاح٘(.1519الكغ٢ُت )
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ئلى الكغ١ مً املهب  ُين،ؾىع امللُ 16:  1؛ 11

 البىلبُدُني

 

 لى٧ىم أبى بِ  عبما ٧اهذ مىممِٟـ 50 -55:  1؛ 11

 55 -9:  5؛ 18

 59:  1؛ 11

ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ،  ؽى مُىؽ هىعم

 )*( عبما أبى قٗغ ال٣بلي

٧ىم ح٠ُٗ، ٢غب  هى٢غاَِـ 50:  1؛ 11

 الى٣غاف

ت بين بلىثُنُىم. ه٣ُ 15:  1؛ 11 ت ي٢ٍغ   وإلاؾ٨ىضٍع

ت( ه٩ُىبىلِـ  18 - 13:  1؛ 11  الغملت )إلاؾ٨ىضٍع

ىسىؽ 53:  1؛ 11  البهيؿا أو٦ؿُـٍغ

 أزمُم باهىبىلِـ 51:  1؛ 11

ىن( 15:  1؛ 11 خىهُىم )البـَغ  مغس ى مُغوح باٍع

 ١ بىعؾُٗضجل الٟغما ج  بُلىؾُىم 51:  1؛ 11

قغ١ مدُت مغا٢بت،   -ُىؽبغؾ 16:  1؛ 11

 (19)هب البىلبُدُنيامل

 

 )*( انِٟ الخى ٞا٢ىؾا 58:  1؛ 11

ىبىلِـ 58:  1؛ 11  ُمـُالثالفي واصي  عبما ٞاحغوٍع

  (18)ٞاجىِـ 55 -55:  1؛ 11

                                                           

 .)*( هي ال٣هير ال٣ضًم. اهٓغ الخٗل٤ُ ٖلى امللخ٤ الثاوي لهظا ال٨خاب )املغاح٘(
 (، ج٣٘ مدُت مغا٢بت بغؾُىؽ ٖلى الخض الٛغبي للضلخا؛ ول٨ىني19؛5َب٣ا لهغوصوث ) (19)

 أٖخ٣ض أن املى٢٘ الظي خضصه ؾُغابىن هى ألا٢غب ئلى الصخت.

 )املغاح٘(. 159)*( بل هي ٞا٢ىؽ الخالُت. اهٓغ الخٗل٤ُ ٖلى طل٪ في هامل م 
 Phatnitic اؾم ٞاجيُتي -ؾ٨ُال٦ـ مثله مثل مإل٠ ٦خاب جُىاٝ  -ًىعص ؾُغابىن  (18)

بضو أن هظا  ين ال٩اهىبي والبُلىس ي. ٍو ٗخبره ألا٦ثـغ أهمُت بٗض الٟٖغ ٧اؾم ألخض ٞغوٕ الىُل، َو

وث، وجُىع بمغوع الؼمً مى٢ٗه ختى بلٜ مأزظه هغوصالاؾم ْهغ ٦بضًل للٟٕغ البى٧ىلي لضي 

با ٖىض عأؽ الضلخا   = لهظا الاؾم: الٟاجمُتي )لضي في ٖهغ ؾُغابىن. وهىا٥ نُٜ مخأزغةج٣ٍغ
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ـغة ُٞل ُٞلي 55:  1؛ 11  يحٍؼ

ت مجاوعة لٟا  * ُٞلىن  58:  1؛ 11  ىؾا٢٢ٍغ

 مغس ى حاؾىؽ عبما ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ ُٞلىجُـغا، 9:  5؛ 18

١ ٦م ف  8بٗض ج أَال٫ (11)بلىثُني  15:  1؛ 11

ـغ  ؾُضي ٦ٍغ

ال٣ِ، ٢غب عأؽ ً ٗاَم  * بيُجُىؽ 15:  1؛ 11

 )*(الٛغ٢ان

م  * بـغمىِـ 59:  1؛ 11  ٢هغ ئبـٍغ

                                                                                                                                       

ضعج بلُني هظا الاؾم في ٢اةمت =  بلُني(، الباجمتي )لضي مُال(، الباجمُتي )لضي بُلمُىؽ(. ٍو

 البلضة٧اهذ  ه ٖلى ألاعجر. ولظل٪ ٞاهبلضاثأؾماء الٟغوٕ الخـي ٣ًى٫ ئجها ؾمُذ ٖلى أؾماء 

 قما٫ٕ صمُاٍ الخالي للىُل وث، أي أجها ٧اهذ ٖلى ٞغ هغوصج٣٘ ٖلى الٟٕغ البى٧ىلي لضي 

 مى٣ىقت  Phatnisؾمىىص. ولم ٣ًضم أي ٧اجب ٢ضًم ق٨ال الؾم املضًىت، ول٨ً ٧لمت ٞاجىِـ 

ٖلى الصخىع ٖلى الًٟت الكمالُت لىاصي قُٗذ )في الصخغاء الكغ٢ُت( ٖلى بٗض وخضها 

لر املواصي هؼوال في متر  533خىالي  ً في ئلى اعبما هدتها حىضي ًدً لل٣اصم مً مضزله، ٍى لَى

٣ه ئلى   َمِغي( حىعج وللأو بالص ألاُٞا٫ البُٗضة ) بغه٩ُيٍَغ
"بمى٢٘ املضًىت ال٨بُـغة" املمخضة لخىالي مُلين ٖلى  Plinthineي عبِ بلىثُنأمُل ئلى  (11)

 أبى نُـغ" واملىضخت في: ؾلؿت"

- F. W. Oliver and A . De Cosson, "Note on the Taenia Ridge", in: Bulletin 

32 de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie, 1938. 
غ وأهُىوي صو ٧ىؾىن، هبظة ًٖ ؾلؿلت جال٫ جُيُا، مجلت حمُٗت لازاع ڤأولُٞغوؿـ وو٫  -

ت، املجلض  ت( 1506، 05باإلؾ٨ىضٍع  )باإلهجليًز

حىعج ولل ) أنالىؽ، خُث ال ًىحض مى٢٘ لبلضة في ٧ىم الىج يوهىا ًً٘ املإلٟان بلىثُن

 َمِغي(.

 ً ان، بلضة وحباهت، ٦كٟذ ًٖ آزاعهما خٟاةغ البٗثت الٟغوؿُت. ٖو ]بل هىا٥ مى٢ٗان أزٍغ

اث الٟغوؿُت، الٗضص  )ؾىت  193بلىثُني في املهاصع ال٨الؾ٨ُُت اهٓغ مجلت حمُٗت املهٍغ

 ( )بالٟغوؿُت( )املغاح٘([.5331
 .(املترحم) عأؽ الخ٨متقغ١  )*(
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 الض٦ت  ِـبؿل٨ 59:  1؛ 11

 ةاامليك  (16) بُلمُت 55:  1؛ 11

ذ  عاُٞا 01:  1؛ 11  ٞع

ت 8:  1؛ 11 ت  عا٧ىجِـ، حؼء مً مضًىت إلاؾ٨ىضٍع  )*( إلاؾ٨ىضٍع

ىى٧ىلىعا 01:  5؛ 8  الَٗغل  ٍع

 نا الدجغ  ؾاٌـ 50 - 16 : 1؛ 11

عبما ٧اهذ ٧ىم اليكى،   أو "حؿغ ال٣ىاعب"، * سخُضًا 18:  1؛ 11

 (*) )**(قغ١ ٦ٟغ الضواع

 ؾمىىص  ؾبيُخىؽ 16:  1؛ 11

 أؾىان  ٍنيؾى  56:  1؛ 11

 نان الدجغ  مضًىت ٦بُـغة في الضلخاجاهِـ،  53:  1؛ 11

 عبما جىهت الجبل   في الهُٗض، * جاهِـ 51:  1؛ 11

 أبى نُـغ، ج ٙ  ـَجابىنُـغ  15:  1؛ 11

ت  إلاؾ٨ىضٍع

تاملىضعة، ف  *ـ الهٛغي َجابىنُـغ  18:  1؛ 11  ١ إلاؾ٨ىضٍع

 صهضعة جىدُـغا 55:  1؛ 11

 عبما ٧اهذ بجىاع صًـغوٍ  في الهُٗض ٢لٗتالخامُت الثُبُت،  51:  1؛ 11

 ألا٢هغ  زِبِـ )اهٓغ  صًىؾبىلِـ( 55 -55:  1؛ 11

                                                           
 بُلمُت هغمُى ٖىض بُلمُىؽ.ج٣ابل  (16)

ت )املغاح٘(. ت، البلضة التي ٧اهذ في مىي٘ ما أنبذ إلاؾ٨ىضٍع ت ًٖ ٕع ٢ضث املهٍغ  )*( مدٞغ
ٜ ال٣ضًم، جىدكغ آزاعها  *(*) أْهغث خٟاةغ البٗثت ألاملاهُت أن سخُضًا، مُىاء الصخً والخَٟغ

ت هي ٧ىم الخّمام  ت ال٩اهىبُت، وزالزت ٚغب التٖر الُىم ٖلى أعبٗت ٦ُمان: ٧ىم الجيزة قغ١ التٖر

ت ؾمُذ زالزتها  و٧ىم الكٍغ٠ و٧ىم اليكىة، وفي الخغاةِ ال٣ضًمت ملهلخت املؿاخت املهٍغ

ت اليكى البدغي. أما اليكىة ٞهى ما ًى٣ُه ٦ُم ها مخازمت ملؿا٦ً ٢ٍغ ان اليكى، لى٢ٖى

الؿ٩ان املدلُىن الُىم. و٦سالنت ًٖ سخُضًا اهٓغ: ٦غاَعـ ؾمىاع ٖلم لازاع بجامٗت بغن، 

  ( )باألملاهُت( )املغاح٘(.5331) 53ال٨غاؾت 
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مضًىت ٧اهذ ٢غب املهب  -زىهِـ  18:  1؛ 11

 ال٩اهىبي للىُل ٢ضًما

 

 ، حىىب ال٣اهغةهَغ   َغوٍا  05:  1؛ 11

ـ،  15:  1؛ 11 ـغة ومضًىت في الضلخا٦ؿَى  سخا حٍؼ

ىم 15:  1؛ 11 ٟيًر الًبٗت، ٖلى ؾاخل  * ٍػ

 البدغ املخىؾِ

٧ان ًُل٤ أخُاها ٖلى أ٦ثـغ مً وؾىالخٔ في ال٣اةمت الؿاب٣ت أن الاؾم الىاخض 

مضًىت أو بلضة. ٞهىا٥ ما ال ٣ًل ًٖ زالر مضن ج٣٘ في أما٦ً مسخلٟت مً البالص جدمل 

اؾم أٞغوصًخىبىلِـ، وهىا٥ أعب٘ مضن أزغي جدمل اؾم هغمىبىلِـ، وزالر مضن 

جدمل اؾم صًىؾبىلِـ، وزالر مضن جدمل اؾم أعؾِىىي؛ و٧اهذ أؾماء 

ـ ًُل٤ ٧ل منها ٖلى مضًيخين مسخلٟخين َىلِـ وجاهِـ وجابىنُـغ أبىللىهىبىلِـ ول٩ُىب

 في ٖهغ ؾُغابىن.

ىض ون٠ الؿاخل الكمالي ملهغ، ٣ًضع ؾُغابىن املؿاٞت بالخِ املباقغ  ٖو

ىن  Catabathmusبالبدغ مً ال٣ٗبت ال٨بـغي  )مغس ى  Paraetonium)الؿلىم( ئلى البـَغ

ت بدىالي ٦م(، ومً الب 181ؾخاص ) 533مُغوح( بدىالي  ىن ئلى إلاؾ٨ىضٍع ـَغ

% ٖلى  8% و ٦19م(. وهظه املؿاٞاث أ٢هغ مً الىا٢٘ بدىالي  551ؾخاص )1033

 ٦1355م أو  530الؿلىم ومغس ى مُغوح خىالي أ٢هغ مؿاٞت بالبدغ بين ٞالخىالي، 

ت )بؿلؿلت مً املؿاعاث  ؾخاص، في خين أن املؿاٞت مً مغس ى مُغوح ئلى إلاؾ٨ىضٍع

ؽ ٖلم الغوم ئلى عأؽ الخ٨مت، زم ئلى عأؽ الًبٗت، زم مباقغة ٖبـغ املباقغة مً عأ

ت( خىالي زلُج الٗغب ئلى إلا   ؾخاص. ٦1061م أو  591ؾ٨ىضٍع

وباإلياٞت ئلى املالمذ الجٛغاُٞت ٖلى ؾاخل البدغ املخىؾِ، مً املضن 

ىاث ألازغي الىاعصة في ال٣اةمت الؿاب٣ت، ومهباث الىُل الؿبٗت، والبدُـ غاث واملؿخَى

ما وعص في ( 15: 1؛ 11، 05: 5؛ 18واملؿدى٣ٗاث املكاع ئليها ؾاب٣ا، ًظ٦غ ؾُغابىن )

  ا ًلي، و٢ض عجبخه مً الٛغب للكغ١، وفي الٗمىص الثاوي امل٣ابل الخالي.مالٗمىص ألاو٫ م
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 ؾُضي بـغاوي (15)عاعأؽ آًىِؿِؿٟى 

ا لت  ومُىاء (63)وهي أعب٘ حؼع نُٛـغة صخغاث جىضاٍع  صخىع الكٍى

باهىم )حٗني: املىجل(  عبما عأؽ حغحىب عأؽ صٍع

ـغة آ  )*( عبما عأؽ أبى الهى بُا، وجًم  مُىاءًىِؿُحٍؼ

٩ي أ٦تي )عأؽ طاث صخىع بًُاء(   عأؽ الخ٨مت الخالُت لٍى

أى ُٞي٩ُ  عبما ٧ان ٢غب بئر مىس ى نالر  ؽ، مٞغ

أ ؾُضوهُا أو عبما بُضوهُا، ـغة طاث مٞغ  قٗب ؾمغة، ومغس ى أبى ؾمغة   حٍؼ

أ ص  ٢غب عأؽ حبُهت َـ  ع مٞغ

٩اؾب أ لٍى  )**( مغس ى الخمغا ـِمٞغ

  ٦ُىىؾُما أو جمثا٫ ال٩لب

ٟى   ـ الهٛغي ٢َغب جابىنُـغ  عٍىم، عأؽ صخغي ٖلُه مٗبض نُٛـغٍػ

عأؽ أحىى ٦ُـغاؽ، هخىء صخغي عملي مىسٌٟ 

لت ٖلى الجاهب الكغقي مً ًمخض  مؿاٞت ٍَى

 البىلبُدُنياملهب 

 

، جىٟهل ًٖ البدغ بممغ عملي ؾغبىهِـبدُـغة 

اػ ئ٦غ   ٍجما الظي أَمـىي٤ُ ًمثله بٚى

ل الخالُت  ؾبست البـغصٍو

ً للبدغ ألاخمغ، أو ٦ما ٌؿميهما و  ٍظ٦غ ؾُغابىن وحىص زلُجين مخمُـٍؼ

ٟين" ٖىض جهاًخه الكمالُت. و٧ان الخلُج الكغقي )زلُج ال٣ٗبت الخالي( ٌؿمى  "ججٍى

)ال٣ٗبت الخالُت(، خُث ًمخض  Aelanaٖلى عأؾه مضًىت أًلت و ، Aelanitesُج أًلت زل

٤ مً هىا َىله  . أما الخلُج الٛغبي )زلُج (61)٦م( ًهل ئلى ٚؼة 503ؾخاص ) 1583ٍَغ

                                                           
أا ع ى ِؿِؿٟىًآًخدضر بُلمُىؽ ًٖ  (15) أ، وهىا٥ ٦مٞغ  غ في ؾُضي بغاوي.أنٛ مٞغ
 زالزت حغوٝ َب٣ا لبُلمُىؽ. (63)

غاُٞت الغؾمُت أبى لهى )املغاح٘(. فيج٨خب )*(   بٌٗ الخغاةِ الُبٚى

ىا الٗلمين م   )املغاح٘(. 150)**( اهٓغ املالخٓت ًٖ ماٍع
 ٦م. 559بدىالي  - ٖلى زِ مؿخ٣ُم –ج٣ضع املؿاٞت الخ٣ُ٣ُت مً ال٣ٗبت ئلى ٚؼة   (61)
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ـ خالُا(  مضًىت أعؾِىىي، الخـي  -خُث جضزله ٢ىاة مً الىُل  -ٖلى عأؾه ٞخ٣٘ الؿَى

، و٧اهذ هىا٥ ٧اهذ جىحض أخىاى ؾًٟ ومىاوي ، خُثٌؿميها البٌٗ ٧لُىباجَغـ

با منها.  مضًىت أزغي هي هُـغوبىلِـ  ج٣٘ ٢ٍغ

٣ى٫ ؾُغابىن ئن املؿاٞت مً بُلىؾُىم ئلى زلُج البدغ ألاخمغ ٢غب  ٍو

ت لم ٨ًً أي  (65)٦م( 169ؾخاص ) 1333هُـغوبىلِـ جبلٜ خىالي  ٖبـغ مى٣ُت صخغاٍو

ظ٦غ ؾُغابىن أه ه باالججاه حىىبا جىحض زالر حؼع، ازيخان حِل ٌؿخُُ٘ احخُاػها. ٍو

خىن" أمام مُىاء مُىؽ هغمىؽ )أبى قٗغ ال٣بلي الخالي(  ؛)*(منها ٌُٛيهما "شجغ الٍؼ

٣٘ ٖلُه ( الظي جFoul Bayاعجىؽ )زلُج ٞى٫ ُج املليء بالصخىع الظي ٌؿمى أ٧ازوالخل

ُىص ـغة أٞو ـغة الؼبـغحض أو ؾاهبـغه٩ُي؛ وحٍؼ حىن الخالُت(، خُث ًىحض  ذؽ )حٍؼ

 )والهىاب الؼبـغحض(. الُا٢ىث ألانٟغ

ظ٦غ ؾُغابىن ازىين مً الُغ١ الخـي ج٣ُ٘ الصخغاء الكغ٢ُت بين الىُل  ٍو

خجه أخضهما ئلى مغ، والبدغ ألاخ ًبضأ ٦الهما مً الىُل ٖىض ٧ىبخىؽ )٢ِٟ خالُا(، ٍو

ؿمي املى٣ُت الخـي ٣ًُٗها  (.59: 1؛ 11مُىؽ هغمىؽ، بِىما ًخجه الثاوي ئلى بـغه٩ُي ) َو

٣ان باؾم "البـغػر"، والخـي جخمثل خضوصها الكمالُت والجىىبُت ٖلى الىُل  هظان الٍُغ

٤ بين ٢ِٟ  سبـغها بأهه في ٖهغه ٧ان الٍُغ في ٢ِٟ ومضًىت أبىللى )٢ىم خالُا(؛ ٍو

ومُىؽ هغمىؽ هى ألا٦ثـغ اؾخسضاما، و٧اهذ الغخلت حؿخٛغ١ ؾبٗت أًام. وجمغ 

٤ بمثابت املدىع بمدُا ٤، و٧ان هظا الٍُغ ً مىدكغة ٖلى َى٫ الٍُغ ث لؿ٣اًت املؿاٍٞغ

٤ البدغ ألاخمغ( مً الهىض،  ى٣ل ٖلُه ٧ل البًات٘ الىاعصة ئلى مهغ )ًٖ ٍَغ
ُ
الظي ج

٤ أهه ًخجىب نٗىباث  ـغة الٗغبُت، وئزُىبُا ئلى الىُل. و٧اهذ ميزة هظا الٍُغ والجٍؼ

ـ.  املالخت في زلُج الؿَى

                                                           
ت )مى٢٘  املؿاٞت الخ٣ُ٣ُت مً جل الٟغما )مى٢٘ بُلىؾُىم( ئلى جبلٜ (65) جل املسخَى

ـ ٖىض عأؽ  81بالخِ املؿخ٣ُم هدى  هُـغوهبىلِـ( ٦م، ومً مى٢٘ بُلىؾُىم ئلى الؿَى

 ٦م. 153هدى ج الخالي، بالخِ املؿخ٣ُم أًًا، الخلُ

 عمىؽ هى ال٣هير ال٣ضًم )املغاح٘(.ى )*( مُىؽ ه
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 :9؛ 11ٞىا مً ؾُغابىن أو٫ ط٦غ واضر ًٖ واخاث الصخغاء اللُبُت )و٢ض ٖغ 

٣ى٫ ئهه ٧ان هىا٥ زالر واخاث مكهىعة. خُث 00 ( و٢ض قبهها بب٣٘ ٖلى حلض ٞهض. ٍو

ًه٠ ألاولى )الخاعحت خالُا( بأجها ٖلى صاةغة ٖغى أبُضوؽ، الخـي جبٗض ٖنها بـغخلت 

ُـغة مً املُاه والخمغ. وج٣٘  أًام هدى الٛغب، وأجها م٩ان مأهى٫ ًخمخ٘ ؾبٗت ب٨مُاث ٞو

ـغؽ، والىاخت الثالثت )ؾُىه خالُا( هي  ُـغة مٍى ت خالُا( ٢غب بد الىاخت الثاهُت )البدٍغ

ظ٦غ ع واخت مٗبض أّم  ُـغة. ٍو ىاث ٦ب ٣ى٫ ئن هظه الىاخاث حٗخبـغ مؿخَى خلت ىن؛ ٍو

خىهُىم اعة مٗبض أّم ل إلاؾ٨ىضع ألا٦بـغ مً باٍع م مً أن  ىن؛ ول٨ىه ًسبـغهاٍؼ أهه بالٚغ

 املٗبض ٧ان ًدٓى ؾاب٣ا بخ٣ضًـغ ٦بُـغ، ئال أهه ٩ًاص ٩ًىن مهجىعا في ػمىه.

بين الك٩ل  ٣ا للمٗلىماث  15ٍو ُت للضلخا والجؼء ألاصوى مً واصي الىُل ٞو زٍغ

ُت أن زِ الؿاخل وم٩ان  الخـي ٢ضمها ؾُغابىن. خُث اٞتريُذ ٖىض عؾم هظه الخٍغ

 وهى اٞخـغاى عبما)البدُـغة املغة ال٨بـغي الُىم ال ًسخلٟان ٦ثُـغا ٖما ٧اها ٖلُه في ٖهغه 

ُت للضلخا والجؼء ألاصوى مً واصي الىُل  (15)الك٩ل   ؿُغابىن ل َب٣ازٍغ
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ـغؽ ومؿاختها في ٖهغ ؾُغابىن (ال ًبٗض ًٖ الخ٣ُ٣ت ٦ثُـغا  ، وأن مى٢٘ بدُـغة مٍى

ًخ٣ٟان م٘ ميؿىب خىالي زمؿت أمخاع جدذ مؿخىي البدغ املخىؾِ الخالي. و٢ض 

ُت،  ىاث ألازغي الخـي ط٦غها، والخـي ج٣٘ أما٦نها في خضوص الخٍغ ويُٗذ املضن واملؿخَى

ما٦نها ب٣ضع م٣ٗى٫ مً في أما٦نها الصخُدت في حمُ٘ الخاالث الخـي أم٨ً ٞيها جدضًض أ

بُــذ في أما٦ــت، ول٨نها ُويٗــالض٢          ضة ـــــت أما٦نها مإ٦ــً صخــت في الخاالث الخـي لم ج٨ــً ج٣ٍغ

)اهٓغ ال٣اةمت في الهٟداث الؿاب٣ت(، م٘ اؾخسضام عمىػ ج٣لُضًت للخمُُـؼ بين الٟئخين. 

غوٖه، اؾخسضمُذ  املىا٢٘  -ىماث ؾُغابىن باإلياٞت ئلى مٗل -ولخدضًض الىُل ٞو

ىاث املٗغوٞت الخـي ط٦غها ؾُغابىن، و٦ظل٪ زٍُى  الصخُدت ألما٦ً املؿخَى

صوث )عاح٘ هغو املىاؾِب الخالُت للضلخا، وطل٪ بأؾلىب ممازل ملا ٞٗلخه في خالت 

م٨ً أن هالخٔ أن الٟٕغ الٛغبي مً هغو الهٟداث الؿاب٣ت الخـي جىاولىا ٞيها  صوث(؛ ٍو

جغي الىُل الظي ًخٟ ٕغ مً املجغي الغةِـ قما٫ ٦ُىىبىلِـ )الكُش ًٞل خالُا( ٍو

لت الخـي ٧اهذ ج٣٘ ٖليها الىىمي الهغ٢لُىجُت، زم  ـغة الٍُى خى٫ الجاهب الٛغبي مً الجٍؼ

ٌٗىص ئلى مجغي الىُل الغةِـ حىىبي أٞغوصًخىبىلِـ )أَُٟذ الخالُت( ًخُاب٤ ئلى خض 

بُٗت الخا٫ ًهٗب جدضًض خضوص الىىماث ٦بُـغ في مؿاعه م٘ بدغ ًىؾ٠ الخالي. وبُ

جأزظ مؿمُاتها مً  -٣٦اٖضة ٖامت  -ألجها ُٚـغ مإ٦ضة؛ ول٨ً هٓغا ألن هظه الىىماث 

ُت.  املضن الغةِؿت ٞيها، ٞان مىا٢٘ مٗٓم هظه الىىماث ًم٨ً ججمُٗها مً الخٍغ

 وجخمثل الاؾخثىاءاث ٖلى هظه ال٣اٖضة الٗامت ُٞما ًلي: 

ت( الىىمي 1)   : و٧اهذ ٧اهىب هي املضًىت الغةِؿت ٞيها، َب٣ا لبُلمُىؽ.املُيُالٍو

أجها ج٣٘ حىىبي ( 50: 1؛ 11( الىىمي الىُغوٍت: ًسبـغها ؾُغابىن )5)

بال٣غب  يُالوؽُج٣٘ مضًىت ملر(، و مىممِٟـ، وجدخىي ٖلى مىسًٟين للىُغون )امل

  .منهما

ين ال٩اهىبي والٟاجيُتي  ( الىىمي البـغوؾىبُت: وج٣٘ ٢غب عأؽ الضلخا بين0) الٟٖغ

، وجًم مضًىت أٞغوصًخىبىلِـ.  مً الىُل بٗض الخٟٕغ

( الىىمي الؿِثـغوٍت: وجمخض ٖلى َى٫ بدُـغة وا٢ٗت ئلى الجىىب مً بُلىؾُىم 5)

  ٢لُال.
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ْهغ فُما بحن ٖهغي ؾُغابىن وبُلمُىؽ الللىطي )وكض هخب هالهما 

لُت( ٖمالن الجُيُان ًدىاوالن الجغغافُا ولُا أو حؼئُا، وهما "وىعوحغافُا  باإلغٍغ

ش الُبُعي" لبلُىـي الىبُـغ، والظي اهخمل ووكغ في ؾىت  م.  77بىمبىهُىؽ مُال"، و"الخاٍع

هلضي مً هخاباث مؤلفحن ؾابلحن، ومً زم فلض ووان هظان الٗمالن بمثابت ججمُ٘ غُـغ 

أيافا الللُل إلى املٗغفت الجغغافُت اللائمت في طلً الىكذ؛ ولىً الىخاب ألاٌو ًٖ 

"ونف الٗالم"(  De Situ Orbisاليىعوحغافُا )والظي ٌؿمى أخُاها صي ؾِخى أوعبـ 

ًثُـغ الاهخمام، ألهه الضعاؾت الىخُضة في الجغغافُا الخـي ونلذ إلُىا مً الٗهىع 

ش الُبُعي" مهما  ٗخبـغ الجؼء الجغغافي مً ٖمل بلُىـي "الخاٍع اللضًمت باللغت الالجُيُت. َو

حضا لىا، ألن الىنف املسخهغ ملهغ فُه ًدخىي ٖلى كائمت أهثر جفهُال لىىماث هظه 

 صوث أو ؾُغابىن.هغو الص، ملاعهت بما لضي الب

   ميال بومبونيوس

ال وٗغف قِئا ًٖ خُاة بىمبىهُىؽ مُال، ؾىي أهه ولض في إؾباهُا في ميان 

با مً مًُم حبل َاعق. وحكحر الكىاهض إلى أن  ٌؿمى جىجىدُـغا، ٌٗخلض أهه وان كٍغ

ً "اليىعوحغافُا" وان في ؾىت  ش جضٍو هخب جًم ونفا مىهجُا م. وهى زالزت  04/04جاٍع

لألعى هما واهذ مٗغوفت في طلً الىكذ. خُث اٖخلض مُال في إمياهُت جلؿُم ألاعى إلى 

منها املىُلخان املٗخضلخان وهما  قمالي وحىىبي(، وإلى زمؿت هُاكاث،ههفحن )

املؤهىلخان صون غحرهما، ومً املالخٔ أهه وان ٌٗخلض بىحىص "ألاحؼاء غحر املغئُت الىاكٗت 

، أي وحىص قٗىب حؿىً Antichthonesالجهت امللابلت في حىىب الىغة ألاعيُت"  ٖلى

املىاَم الجىىبُت املٗخضلت، بالغغم مً أن الىنٌى إليها مؿخدُل بؿبب الحغاعة 

الكضًضة في املىُلت الحاعة الفانلت. ووان ًغي أن الجؼء املؤهٌى مً الٗالم ًخيىن مً 

لُزال  ص هظه اللاعاث ومىاكٗها اليؿبُت وبٗض أن طهغ خضو  ا،ر كاعاث  أوعوبا وسؾُا وأفٍغ

اهخلل إلى جلضًم ونف مسخهغ للبالص الخـي جيىنها، خُث جىاٌو البالص املسخلفت بالترجِب 

لى ٌَى ؾىاخل البدغ الخاعجي. وكض زهو الفهل  خٌى قىاَئ البدغ املخىؾِ ٖو

ها جمخض مً واجابازمىؽ الخاؾ٘ مً هخابه ألاٌو ملهغ، وانفا إًاها بجؼء مً سؾُا، وأن

سبرها  غة إلفىخِىـي حىىبا. ٍو )الؿلىم( إلى بُلىؾُىم قغكا، زم مً البدغ املخىؾِ إلى حٍؼ

ًيؿاب مً  -خُث ال ًهلح للمالخت، وال ًدمل اؾم الىُل  -أن الىُل في أخباؾه الٗلُا 
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حن، أؾخابىعَـ وأؾخابي، وبٗض ا لُا إلى إزُىبُا، زم ًىلؿم إلى فٖغ حخُاػ صحاعي أفٍغ

اهه  لٌى إن النهغ ًىانل حٍغ ان زاهُت في مجغي واخض؛ ٍو غة مغوي ًخدض الفٖغ مً  -حٍؼ

في مؿاع بال ٖىائم  -ٖىض هلُت الالخلاء هظه، التي ًؤزظ ٖىضها الىُل اؾمه ألٌو مغة 

ونالحا للمالخت في بٌٗ أحؼائه، وفي أخُان أزغي ًيىن ملُئا بالصخىع، ختى ًهل 

غة أزغي حؿمى إلى ميان يهىي ٖىضه بك ضة ٖلى حغف هبُـغ؛ وبٗض طلً جىحض حٍؼ

ت.  جغي بٗضها وهى ال ًؼاٌ مًُغبا إلى إلفىخِىـي، وهي إخضي املضن املهٍغ جازىمبؿى، ٍو

هبذ بٗضها بال ٖىائم ونالح للمالخت، زم ًجغي إلى مضًىت هغواؾىع، خُث ًىلؿم  ٍو

، وأزُـغا  حن  -إلى زالزت أفٕغ ًهل إلى البدغ ٖىض ؾبٗت  -وبٗض أن ًخفٕغ مغجحن أزٍغ

كغق  الياهىبي، مهباث، ولها هبُـغة الاحؿإ، حؿمى ٖلى الخىالي مً الغغب إلى ال

 ، البُلىس ي.(30)، املىضٌس ي، الياجابخِس ي(38)يُتي، الباجمُتيالبىلبُدُني، الؿب

ىغع ٖباعة  ت ملُاه الىُل، ٍو ٗؼو مُال زهىبت مهغ إلى الخهائو الحٍُى َو

غح٘ مُال صًىصوع )الخـي ؾب م طهغها( خٌى الخيازغ الظاحي للحُىاهاث مً َمـي الىُل. وٍُ

ؾبب الفًُان الؿىىي ٖىض الاهلالب الهُفي، إلى زالزت افتراياث هي  اهههاع الثلىج 

اء؛ وجؤزحر ٖلى حباٌ إزُىبُا؛ افخـغاى اللغب الكضًض للكمـ مً مىاب٘ الىُل في الكخ

اح الكمالُت )إلا ت( الخـي حٗاهـ جضفم النهغ قماال في الفهل هفؿه )وهظه ولها حجالٍغ ًز

(، زم ًلضم فغيُت أزغي مً (38)صوث كبل طلً بدىالي زمؿت كغونهغو وان كض طهغها 

ٖىضه حٗني أهه إطا واهذ اللاعة املفتريت املؤهىلت حىىب الٗالم املٗغوف مىحىصة فٗال، 

لُا.فغبما جيىن مىاب٘ الىُل في هظه اللاعة، وأهه   ًجغي أؾفل بدغ بُنها وبحن أفٍغ

غة ِزّمِـ الُافُت، وألاهغام  ظهغ مُال مً بحن عجائب مهغ هال مً  حٍؼ ٍو

غؽ )التي ًدضص لها مدُُا نغحرا حضا، خىالي   84مُال عوماهُا، أو خىالي  04وبدُـغة مٍى

                                                           
ٖىـــض بلُىــــي )اهٓـــغ  (، والفـــاجمُتيهمـــا ؾـــبم طهـــغهٖىـــض ؾـــُغابىن ) ٌؿـــمى هـــظ الفـــٕغ الفـــاجيُتي (38)

 ٖىض بُلمُىؽ )اهٓغ الخلا(. الخلا(، والباجمُتي
ً. وعبمــا وــان اؾــم لا ىخــاب اللــضي  ٌؿــمى الخاهِســ ي (30) لُــت  - الياجابخِســ يزــٍغ الــظي ٌٗنــي باإلغٍغ

 في مُاهه. وكٗذ كض أَلم ٖلى هظا الفٕغ في ٖهغ مُال بؿبب واعزت ما - هالىٍغ
 .  07إلى  04وث، الىخاب الثاوي، الفلغاث مً هغوص (38)
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دخىي ٖلى أ(38)هم لف (، وكهغ الخُه، الظي ًسبرها أن امللً بؿماجًُ هى مً قُضه، ٍو

ىضما ًضزل املغء إلُه  40مؿىً و كهغا، وولها صازل ؾىع واخض له مضزل واخض، ٖو

ت،  فئهه ًىاحه الٗضًض مً املؿالً واملمغاث، التي ًخضازل بًٗها في بٌٗ بهىعة صائٍغ

بدُث إن املغء ًمىً أن ًخجٌى بُنها لُجض هفؿه في النهاًت ٖىض الىلُت التي بضأ 

 .(37)منها

 لم ًظهغ جلؿُم مهغ إلى هىماث، وبالغغم مً أهه ًىغع ولىً بىمبىهُىؽ مُال 

ألف بلضة مؤهىلت في ٖهغ  00( بؤن البالص واهذ جدخىي ٖلى 477؛0صوث )هغو ٖباعة 

ًُف أنها ال جؼاٌ جدخىي ٖلى ٖضص هبُـغ، إال إهه ال ًظهغ ؾىي أؾماء  أخمـ الثاوي، ٍو

ٍني، بىبؿُه، ؾى  املضن الؿب٘ التي واهذ مؼصهغة في ٖهغه، وهي  ؾاٌـ، مىف،

ت  إلفىخِىـي، زِبِـ في الضازل؛ فًال ًٖ مضًيخحن مً مضن الؿاخل هما إلاؾىىضٍع

 .)*( وبُلىؾُىم

(، وهى الخل الهغحر Cassius)الظي ًىخبه Casius وفُما ًخٗلم بجبل واؾُىؽ 

مخـغا، واملٗغوف لان باؾم "هثِب الللـ"، ٖلى ؾاخل  84الظي ًهل اعجفاٖه إلى 

بت ) 78ىؾِ ٖلى بٗض خىالي البدغ املخ ( 44؛4هم قغق بىعؾُٗض، ًلٌى مُال ٖباعة غٍغ

                                                           
غؽم( ال بــض أن مؿــخىي ؾــُذ بدحــرة  04ؾــىت فــي الىكــذ الــظي هخــب فُــه مــُال )خـــىالي  (38)  مـــٍى

 ؾُذ البدغ، اهٓغ هخابي  صون أمخاع  8أو  0وان خىالي 
 "Contributions to the Geography of Egypt", Cairo, 1939, pp. 210, 219.  

 هم. 434والبض أن مدُِ جلً البدحرة وان خىالي 
ـت كـىال  ٌٗخبر كٌى مُال هظا (37) ، ألهـه مهمـاإن ممغاث كهغ الخُه جخضازل فُما بُنهـا بهـىعة صائٍغ

 ىحض نىعة لها في جهىىؾىؽ، والتي  هلىصًخفم م٘ جمثُل كهغ جُه مُىىؽ ٖلى 

W. Rouse Ball, "Mathematical Recreations and Essays", 9
th
 Edition, 

London, 1920, p. 184 
ن الؿــــب٘، ألن إلفىخِىـــــي حــــؼء مـــــً كــــٌى حــــىن بــــٌى املـــــضهــــظه زمــــاوي مــــضن، وال ًىــــاكٌ طلـــــً  )*(

 ٍني )املترحم(.ؾى 
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مفاصها أن اعجفاٖه قاهم لضعحت أهه ًمىً مكاهضة قغوق الكمـ مً كمخه مً 

 .(33)الؿاٖت الغابٗت مً اللُل، أي في خىالي الؿاٖت الثالثت نباخا

 بليني الكبير

اف ختى  00أو  08ؾىت  Comoولض بلُىـي الىبُـغ في وىمى  م، وللي  77م، ٖو

ه زالٌ اؾخىكافه زىعان بغوان فُـؼوف الُٗٓم في جلً الؿىت. وكض وكغ ٖمله  مهٖغ

ش الُبُعي" كبل وفاجه بؿيخحن، وكض أهضاه لهضًله جُُـ ابً  )*(الىبُـغ "الخاٍع

كيل صائغة مٗاعف حمٗها )هما ًسبرها( ًٖ 87فؿباؾُان، ووان ًخيىن مً   هخابا، َو

إل ٖلى ألفي مجلض وكغها مؤلفىن ؾابلىن،  04خىالي  ، هي خهُلت الَا ألف مىيٕى

وواهذ جدىاٌو الٗالم، وزانت ألاعى وخُىاهاتها وهباجاتها ومىخجاتها املٗضهُت املسخلفت. 

وأهثـغ أحؼاء هظا الٗمل اهخماما بالجغغافُا هي الثاوي خخـى الؿاصؽ، خُث ًدىاٌو 

ت، بِىما جدىاٌو الىخب مً الثالث إلى الجؼء الثاوي اليىن والٗى انغ وألاحغام الؿماٍو

غ ًٖ مسخلف البلضان.  الؿاصؽ جلاٍع

ايُت فهما كانغا للٗضًض مً وٍُ  ٓهغ بلُىـي في مجاٌ الفلً والجغغافُا الٍغ

م؛ ولىىه اؾخُإ اؾدُٗاب بًٗها بىيىح،  الىخائج التي جىنل إليها ؾابلىه مً إلاغٍغ

، وما جغجب ٖلُه مً جباًً في مٓهغ الؿماء والىجىم في مثل الكيل الىغوي لألعى

ت صائغة  ت املضاع )أو هما ٌؿميها هى بًُاٍو ألاماهً التي جسخلف في صوائغ الٗغى، وبًُاٍو

البـغوج( وما ًترجب ٖليها مً ازخالف في ٌَى النهاع واللُل َبلا لضائغة ٖغى امليان 

 وازخالف الخىكُذ مً الؿىت، وهلم حغا. وحٗخبر 
ً
غه ًٖ بالص الٗالم املسخلفت ممُـؼة جلاٍع

الخخىائها ٖلى ٖضص هبُـغ مً أؾماء ألاماهً، وهظلً الخلضًغاث الغكمُت للمؿافاث. وم٘ 

غ حافت وال حصج٘ ٖلى اللغاءة، بؿبب كلت ألاخيام  طلً، فئن مٗٓم أحؼاء هظه الخلاٍع

ء املضن مضعحت غالبا في الىلضًت وجىاوله غحر الٗلمـي للبُاهاث املخاخت في ٖهغه؛ فؤؾما

                                                           
ش الُبُعي، الىخاب الخـامـ، فهـل  (33) ( ألاؾـُىعة هفؿـها بهـضص اعجفـإ 00ًغوي بلُىـي )الخاٍع

 الحالي، كغب الؿاخل الؿىعي حىىب أهُاهُت بللُل.ألاكٕغ حبل واؾُىؽ سزغ، وهى الجبل 
 والظي ؾُهبذ إمبراَىعا عوماهُا فُما بٗض )املترحم(. )*(
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ىضما ٌؿخسضم جلضًغاث مؤلفحن مً  لت صون جىيُذ للمىاك٘ اليؿبُت؛ ٖو كىائم ٍَى

سخلفىن في جلضًغهم للمؿافت هفؿها، فئهه ًظهغها ولها صون اكتراح  فخـغاث مسخلفت، ٍو

 أيها إلى الهىاب أكغب.

ىضما ًلضم بلُىـي املؿافاث بحن ألاماهً ًظهغها غالبا باألمُاٌ  الغوماهُت الخـي ٖو

جخيىن مً ألف زُىة )مؼصوحت(، وول زُىة جخؤلف مً زمؿت أكضام عوماهُت، فهى لم 

لي، هما وان ًفٗل املؤلفىن الؿابلىن  844ٌؿخسضم الاؾخاص امليىن مً  كضم إغٍغ

( إلى  08؛ 0) (37)ٖاصة، ولىىه هى طاجه ًسبرها بالٗالكت بحن وخضحي اللُاؽ، خُث ٌكحر

زُىة عوماهُت، مما ًترجب ٖلُه أن املُل  408كضما عوماهُا، أو  808ٌ أن الاؾخاص ٌٗاص

املتر ، فئهىا  43888اؾخاصاث. وهٓغا ألن الاؾخاص وان ٌٗاصٌ  3الغوماوي وان ٌؿاوي 

مً املُل  48704املترا، أو  403080وؿخيخج أن املُل الغوماوي في ٖهغ بلُىـي وان ٌؿاوي 

لي، أي  08/00لضم الغوماوي وان ٌٗاصٌ إلاهجلُـؼي الغؾمي خالُا، وأن ال مً اللضم إلاغٍغ

ت. 44887املخـغ، أو  480788ٌؿاوي   بىنت إهجلحًز

سبرها بلُىـي ) ( أن مىاب٘ الىُل لم جىً مٗغوفت ٖلى وحه الُلحن؛ ولىىه 7؛ 8ٍو

ت كضمها امللً  بلا  (74)ىباًٌكحر إلى هٍٓغ هدُجت لٗملُاث البدث الخـي كام بها بىفؿه. َو

ت غحر الخللُضًت، فئن الىُل ًيب٘ مً حبل في مىعٍخاهُا الضهُا )الغغبُت(،  لهظه الىٍٓغ

لىُي(، خُث ٌكيل بدحرة حؿمى هُلُضٌـ، جدخىي ٖلى جماؾُذ  كغب املدُِ )ألَا

وأؾمان حكبه جلً املىحىصة في مهغ. وبسغوج الىُل مً هظه البدُـغة، ًضفً هفؿه 

ت عملُت كبل أن ًسغج إلى الؿُذ ملؿحرة ٖضة أًام جدذ ؾُذ ألاعى في مىُل ت صحغاٍو

في بدحرة أزغي أهبـغ جدخىي ٖلى الحُىاهاث هفؿها. وبٗض مغاصعة هظه البدحرة الثاهُت، 

                                                           
 جىٍبجر للض اجبُٗذ في هظا الاكخباؽ وغحره مً فهٌى الىخب املسخلفت مً ٖمل بلُىـي َبٗت  (37)

ت 4748في  لالتي كضمها ميهىف ونضعث في الًبدؿ ،  وكام بترحمت الىو إلى إلاهجلحًز

Rackham ىعن، ؾلؿلت مىخبت لىب الىالؾُىُت )لىض في خُث ًسخلف ( 4787ن وهٍُى

ا ما ًٖ الخلؿُم في الىو بالترحمت الفغوؿُت الخ   Littreي أٖضها ـالخلؿُم إلى فهٌى هٖى

ـ،  ت التي أٖضها ( 4303)باَع  (.4378)لىضن،   Bostock and Rileyوفي الترحمت إلاهجلحًز
 ، ملً هىمُضًا ومىعٍخاهُا في ٖهغ أغؿُـ.Juba IIىبا الثاوي ً (74)
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جغي جدذ ؾُذ ألاعى ملؿحرة  ًىما إلى أن  04ًسفي الىُل هفؿه زاهُت في الغماٌ ٍو

مى الىُجغ، ًهل إلى جسىم إزُىبُا، خُث ًٓهغ زاهُت ٖىض مىب٘ النهغ هفؿه الظي ٌؿ

لُا وإزُىبُا، وجهبذ يفافه مغُاة بالغاباث  ل الحض بحن أفٍغ
ّ
جغي مً هىان لِكي ٍو

امللُئت بالحُىاهاث الىخكُت، زم ًجخاػ وؾِ إزُىبُا بٗض طلً، لُٗغف باؾم أؾخابىؽ، 

ىلؿم في مؿاعه لُضوع خٌى ٖضة حؼع هبُـغة، أقهغها مغوي ان اللظان (74)ٍو .أما الفٖغ

غة مغوي، فئن ألاٌؿغ منها ٌؿمى أؾخابىعَـ، ًىلؿم إليهما ال ضوعان خٌى حٍؼ نهغ ٍو

ووان اؾم الىُل ال ًُلم ٖلى النهغ إال مً ٖىض ميان  (70).وألاًمً ٌؿمى أؾخاؾىبِـ

مغ بالٗضًض  ت، ٍو حن في مجغي واخض مغة أزغي، وبٗضها ًجغي بؿٖغ الخلاء هظًً الفٖغ

ىض الجىضٌ ألازُـغ )أي الظي في أكص ى الكماٌ،  مً الجؼع إلى أن ًهل إلى الجىاصٌ، ٖو

لبت بحن الصخىع التي والظي ٌٗغف لان بالكالٌ ألاٌو أو حىضٌ أؾىان( ًىضف٘ بج

 حٗترى مؿاعه، زم ًىانل مؿاعه صون ٖىائم بٗض طلً ٖبر مهغ إلى البدغ.

سبرها بلُىـي أن الىُل في ٖهغه وان ًضزل البدغ بما ال ًلل ًٖ  مهبا،  48ٍو

منها أعبٗت "مهباث ػائفت". وواهذ املهباث الؿبٗت الغئِؿت الخـي جؤزظ أؾماءها مً 

ًلي  الياهىبي، البىلبُدُني، الؿبِىُتي، الفاجمُتي، املىضٌس ي، أؾماء املضن الكهحرة هما 

الخاهِس ي، البُلىس ي؛ بِىما وان هىان مهب سزغ ًل٘ بٗض الياهىبي وطهغه البٌٗ بضال 

 .(78) ىويلُكالهغ مىه، ووان ٌؿمى الىىكغاَي أو 

                                                           
غة، بضال  هىبا اعجىب الخُؤ الكائ٘ لضي الىخاب اللضماء باٖخباع ًمً الىاضح أن  (74) مغوي حٍؼ

ً كاصمحن مً  ُبرة(. مىبٗحنمً اٖخباعها مىُلت جل٘ بحن نهٍغ  مسخلفحن )الىُل ٖو
مما ًسبرها به بلُىـي هىا، ًبضو أن ألاؾخابىعَـ وان الىُل الغئِـ، بِىما وان أؾخاؾىبِـ  (70)

، 47) هما ًلٌى ؾُغابىن  -عاجىؾخحن ألهه َبلا إل  ،ا زلِ بحن الاؾمحنغة. ولىىه عبمـبًمثل ُٖ

لم ًىً ألاؾخاؾىبِـ، بل وان ألاؾخابىعَـ هى الظي ًيؿاب ٖلى الجاهب الكغقي مً  - (0، 4

غة" مغوي، وبالخالي فئهه هى الظي ًلابل ُٖبرة الحالي )اهٓغ ما طهغ ؾلفا(.  "حٍؼ
هب املًٖ  -لغن البٗض بلُىـي بثالزت أعبإ  هخبالظي  -الللىطي ًخدضر بُلمُىؽ  (78)

هب الياهىبي. وللخىفُم بحن هظًً الياجبحن، ًمىً أن هفترى هى هفؿه املٖلى أهه  ىويلُكالهغ 

أو الىىكغاَي لضي بلُىـي وان ًسغج مً الياهىبي، وأهه لم ٌٗض مىحىصا  ىويلُكالهغ أن الفٕغ 

 = هفٕغ مؿخلل في ٖهغ بُلمُىؽ.
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خدضر بلُىـي ًٖ الفًُان الؿىىي للنهغ  ٗخلض أهه عبما وان  -ٍو ٌَ الظي وان 

ذ، أو ًٖ ألامُاع الهُفُت ٖلى حباٌ إزُىبُا  هاججا  -إما ًٖ جباًً مىؾمي في اججاه الٍغ

فُسبرها أن الىُل ًبضأ في الفًُان في مهغ في جىكُذ ْهىع اللمغ الجضًض الخالي 

لالهلالب الهُفي، وأهه ًهل إلى أكص ى اعجفاٖه ٖىضما جمغ الكمـ ببـغج ألاؾض، زم 

ٖىضما جضزل الكمـ بغج املُـؼان. وخحن وان النهغ ًفٌُ ًتراح٘ جماما في الُىم املائت، 

لٌى إن أكص ى اعجفإ مغغىب فُه  واهذ جمى٘ فُه املالخت ٖلى امللً أو الىالة. ٍو

املتر(  888طعاٖا ) 40، وإطا اهسفٌ الفًُان ًٖ (70)املخـغ( 380طعاٖا ) 48 لفًُان النهغ

املتر(، بِىما  7808طعاٖا ) 43هغ خلذ املجاٖت. ووان أكص ى اعجفإ مٗغوف ونل إلُه الن

املتر( في الؿىت التي وكبذ فيها مٗغهت  0880أطٕع ) 8ُسجل أصوى مؿخىي له ٖىض 

 ق. م.(. 03فاعؾالُا )

لٌى ) لُا وسؾُا، ٍو غي بلُني أن مهغ جل٘ بحن أفٍغ ( إنها مفهىلت ًٖ 7؛8ٍو

لُا باملهب الياهىبي للىُل، ومفهىلت ًٖ سؾُا باملهب البُلىس ي ، وأنها جمخض أفٍغ

                                                                                                                                       

= ]الًخُلب ألامغ أي جىفُم ألن هغكلُىن وواهىب لم ًىً ًفهل بُنهما إال هُلىمتراث، أو وان 

 فٕغ واخض ًخفٕغ كبل املهب بللُل لُهبذ له مهبان )املغاح٘([.
جؤهض صعاؾت ملاًِـ الىُل اللضًمت )التي ال ًؼاٌ بًٗها مىحىصا في أماهً مسخلفت ٖلى  (70)

النهغ لم  ميؿىب املاء في الظعإ الظي وان ٌؿخسضم في كُاؽ ٌَى مجغي النهغ في مهغ( أن

لي الظي َىله   48808وان الظعإ املهغي الظي وان َىله  وإهماتر، امل 48088ًىً الظعإ إلاغٍغ

مغ. ووان مخىؾِ الفغق بحن ـخامل ٖىض  ميؿىب ماء الىُل وكذ الفًُان وميؿىبه وكذ الخداٍع

( 4338لىاَغ الضلخا )أي ختى لاللاهغة في الٗهىع الحضًثت كبل بضاًت الًبِ الانُىاعي 

ا 48خاع، أو أهثر كلُال مً أم 7خىالي  . ومً زم فئهه إطا وان مخىؾِ املضي هما وان طعاٖا مهٍغ

م، فئن كغاءة ملُاؽ الىُل ملخىؾِ مدخملفي ٖهغ بلُىـي، هما هى  ي ف ميؿىب املاء في الخداٍع

ت زالزتطلً الىكذ جيىن خىالي  للماء في ، وعبما ًلابل نفغ امللُاؽ أصوى مؿخىي أطٕع مهٍغ

م في جلً الفترة   .الخداٍع

ماء في الىُل حٗل كغاءاث اللُاؽ غحر كابلت للملاعهت بحن ٖهغ  ]لِـ ألامغ هظلً ألن إلَا

ىء هظه الحلُلت وسزغ، وكض جىفغ البٌٗ ٖلى إٖاصة نُاغت كغاءاث امللُاؽ اللضًمت في ي

 )املغاح٘([.
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خدضر حىىبا خخـى ؾى  ٍني )أؾىان(، خُث ًلغع أن الىُل ًضزل أوال مهغ مً إزُىبُا. ٍو

ًٖ املىُلت املثلثت في مهغ الضهُا بحن فغعي الىُل الياهىبي والبُلىس ي ٖلى أنها "الضلخا"، 

ً طلً الجؼء مً مهغ الٗلُا الظي ًمخض ٖلى ٌَى واصي الىُل مً أؾىان قماال إلى  ٖو

ؿمي البالص الخـي جل٘ غغب املهب الياهىبي Thebaïsٍ بؤهه حىىب الهُٗض أؾُى  . َو

َىامل"لُبُا  ؿمي البالص الخـي جل٘ قغق املهب البُلىس ي بالص الٗغب. ُتٍغ  "، َو

غة إلفىخِىـي  الخـي ًلٌى ٖنها إنها جمثل الحض ألابٗض  –وكض خضص بلُىـي مىك٘ حٍؼ

في ميانها الصحُذ ٖلى بٗض أعبٗت أمُاٌ عوماهُت قماٌ الجىضٌ؛  -للمالخت في مهغ 

غة  48ولىىه اعجىب زُؤ هبُـغا بلىله إن أؾىان واهذ ٖلى بٗض  مُال قماٌ حٍؼ

ى جخيىن مً إلُفىخِىـي، بضال مً أن جيىن كبالتها؛ بل إهه أزُؤ أًًا في افخـغاى أن فُلـ

غة واخضة جل٘ حىىب الجىضٌ مباقغة.  أعب٘ حؼع جل٘ كبالت أؾىان، بضال مً أنها حٍؼ

وكض واهذ مٗلىماث بلُىـي غُـغ صكُلت بكؤن أبٗاص مهغ ومؿافاث ألاماهً ٖلى 

ٌَى ؾاخل البدغ املخىؾِ غغب الضلخا وقغكها، بالغغم مً أنها كض جيىن صحُدت 

مُال عوماهُا، وهى  474بحن املهبحن الياهىبي والبُلىس ي  أخُاها، خُث ًسبرها أن املؿافت

 004عكم ال ًبٗض ًٖ الحلُلت هثُـغا، إط أن املؿافت بحن املهبحن واهذ في الىاك٘ خىالي 

مُال  430هم، أو  070مُال عوماهُا، ٖلى زِ مؿخلُم بغا، وخىالي  488هم، أو 

م بدغي؛   عوماهُا، بؤكهغ ٍَغ

لٌى أًًا إن املؿافت  مً امليان الظي ًىلؿم فُه النهغ ٖىض عأؽ الضلخا ختى ٍو

مُال عوماهُا ٖلى الفٕغ البُلىس ي،  488مُال عوماهُا ٖلى الفٕغ الياهىبي، و 408البدغ 

، وأن املؿافت مً عأؽ الضلخا إلى (78)وعبما واهذ هاجان املؿافخان أكغب إلى الهىاب

                                                           
حن الغئِؿـــــحن للنهـــــغ اللـــــضًم،  (78) ًهـــــٗب الحىـــــم ٖلـــــى صعحـــــت نـــــىاب أعكـــــام بلُىــــــي لُـــــىلي الفـــــٖغ

بُحن لهمـا ال  ً الخلـٍغ ُت خضًثت. ولىً املؿـاٍع ؾخدالت جدب٘ مؿاعهما بالخفانُل اليافُت ٖلى زٍغ

كـضًما، زانـت  مىحـىصة، واللظًً ال ٌكمالن مىُٗفاث عبمـا واهـذ 44كيل الواملىضححن ٖلى  -

هــم،  438مــُال عوماهُــا، فــي خالــت الفــٕغ اليــاهىبي؛ و  487هــم، أو  048جبلــ   -الــضهُا  ألاخبــاؽفــي 

 = أوؾــ٘الفــٕغ البُلىســ ي ًجخــاػ مىُلــت  وملــا وــانمــُال عوماهُــا، فــي خالــت الفــٕغ البُلىســ ي؛  408أو 
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؛ وأن (78)فلِ خؿب حىبا 044ؽ، ولىنها و مُل عوماوي خؿب أعجمُضوع  844أؾىان 

غة إلفىخِىـي ٖلى بٗض  ىن  838حٍؼ ت، بالغغم مً أن أعؾُىهٍغ مُال عوماهُا مً إلاؾىىضٍع

 . (77)مُال عوماهُا مً البدغ 784كضعها بدىالي 

لغع أًًا أن  خىهُىمٍو مُل عوماوي مً  044)مغس ى مُغوح( ٖلى بٗض  باٍع

ت أم الغزم( والؿلى  ت، وأن أبِـ )ػاٍو مُال عوماهُا ٖلى  38و 8088م ٖلى بٗض إلاؾىىضٍع

خىهُىمالخىالي مً  مُال عوماهُا مً  88، وأن أوؾتراهُني )الفلىؾُاث( ٖلى بٗض باٍع

وأكل صكت بىثُـغ  ،بُٗضة ًٖ الهىاب -باؾخثىاء ألازحر  -بُلىؾُىم، وول هظه الخلضًغاث 

 .(73)( للمؿافاث بحن ألاماهً هفؿها00، 4، 47ًٖ جلً الخـي سجلها ؾُغابىن مً كبل )

                                                                                                                                       

بـــالفٕغ اليـــاهىبي، فمــــً هثحـــرا مـــً ألاعانـــ ي املىسفًـــت حـــضا كبـــل الىنـــٌى إلـــى البدـــغ، ملاعهـــت = 

غ الــظي أُٖــاه بلُىـــي للفــٕغ ـغ الخٗغحــاث، ممــا ًمىــً أن ًفؿــغ الُــٌى ألاهبـــاملدخمــل أهــه وــان هثُــ

 البُلىس ي ملاعهت بالفٕغ الياهىبي. 
غة الىعاق )املىك٘ ى املؿافت الفٗلُت مً أؾىان )ؾ (78) ٍني اللضًمت( إلى الُغف الجىىبي لجٍؼ

مُال عوماهُا، بالخِ املؿخلُم،  074هم، أو  878حؿاوي  املدخمل لغأؽ الضلخا اللضًمت(

 مُال عوماوي، باللُاؽ ٖلى املؿاع الحالي للنهغ. 800هم، أو  784وحؿاوي 
ت  ياملؿافت مً إلُفىدُن (77) مُال عوماهُا، بالخِ املؿخلُم،  887هم، أو  304إلى إلاؾىىضٍع

ًُ  384هم، أو  4084وجهل إلى  ت املدمىصًت. املجغي ، ٖلى امُال عوماه  الحالي للىُل وجٖغ
ٌؿاٖض الجضٌو الخالي ٖلى امللاعهت بحن املؿـافاث لـضي بلُىــي واملؿـافاث لـضي ؾـُغابىن، مـ٘  (73)

بُت   املؿافاث الحلُلُت الخلٍغ

 املسافة الصحيحة التقريبية بلينـي سطرابون  

 رومانيميل  استاد كيلومتر رومانيميل  استاد

 421 4901 392 68 099 باريتونيوممن كاتاباثموس إلى 

 4226 490 39 8326 499 إلى أبيس باريتونيوممن 

 412 4261 361 399 4299 إلى إلاسكندرية باريتونيوممن 

 82  02 86  من بيلوسيوم إلى أوستراكيني
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لضم بلُىـي أؾماء  مً الىىماث واهذ مهغ ملؿمت إليها في ٖهغه، إخضي  07ٍو

ُت، الثُيُت، الفاجىعٍت، ، الهغمىهثٖكغة منها في حىىب الهُٗض )ألاومبُت، ألابىللىهىبىلُت

تخحيخالاللفُُت،  ُت، اللُيىبىلُت( وفي بلُت ًخىبىلُىبىلُت، ألافغوص، الضًىؾبىلُت، ألاهدًر

البالص جىحض الؿذ والثالزىن ألازغي )بما فيها ازيخان جدمالن اؾم أعؾِىىي، لىً بٌٗ 

ان جدمالن اؾ  م الىاخُت(.الىخاب ٌؿميهما هغووىصًلىبىلُت، وهحروبىلُت، وازيخان أزٍغ

ت( حكمل  هىمي طهغها بلُني، وكض أقحر  07وفُما ًلي كائمت مغجبت هجائُا )باإلهجلحًز

صوث أو ؾُغابىن مً كبل، وال هغو بٗالمت * إلى الىىماث التي لم ًظهغها أي مً 

 بُلمُىؽ بٗضهما 

ت ت 0الىاخُت  ُت داللُىه باؾُتياال إلاؾىىضٍع  الهاٍو

 دُتُالؿبِى * ألاومبُت (73)ُتىلاللُخىب اللفُُت بىلُت ُى دألاه

 الؿُثروٍت ألاوهىفُت  ُت ىلاللُيىب ُت ىلالىُىىب ُتىبىلألافغوصًخ

ُت  ُتىلالضًىؾب * ُتىبىلألابىللىه َى ىسُت املٍغ  الخاهِؿُت ألاوهؿحًر

ت خحيخال ُت ىلالباهىب املىفُت  ُت ىلالجُيُيىب )أعابُا( الٗغبُت  ًر

ت   4ألاعؾِىٍى

 (ىغووىصًلىبىلُت)أو ال

 الثُيُت  الفغبُُُت املىضٌؿُت الهامىهُت 

ت   0ألاعؾِىٍى

 )أو الهحروبىلُت(

ت  * ىعٍتجالفا ٍتو يُال ُامل ُت ىلالهلُىب  السخاٍو

بُت   ٍت ى خمفالب دُلُت ُامل تىبىلُالهغكلُ ألاجٍغ

 ُت خِىالب * الىىكغاَُت ُت ثالهغمىه البىبؿُُت 

ت  بُتى البروؾ 4الىاخُت  ُتبىلالهغمى  البىنحًر

وعصث في بلُني الالجىبىلُت ]أي إؾىا )املغاح٘([ لىً طلً مً زُئ اليؿار ألن طهغها في  (73)

الىحه البدغي ٌٗني أن امللهىص اللُخىبىلُت ]أي أوؾُم )املغاح٘([ هما طهغ ول مً ؾُغابىن 

 ٌ لى  الٗغبي، مظهغاثغوصوث إلى الفخذ حىجُِه )في هخابه هىماث مهغمً ه وبُلمُىؽ. ٍو

)بالفغوؿُت((  إن هىمي  440، م 4788، اللاهغة 08املجم٘ الٗلمي املهغي، املجلض 

الالجىبىلُت في نُٗض مهغ واهذ كض ألغُذ بدلٌى ٖهغ بُلمُىؽ، وهظا ما ًفؿغ أهه لم 

   ًظهغها يمً هىماث نُٗض مهغ.
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ً املضن والبلضاث في مهغ، ٌكحر بلُىـي إلى أن أعجمُضوع   أن بمهغ  ؽ طهغ و ٖو

ُٗض ًلُىـي ما كاله  084هدى  ألف  04صوث خٌى وحىص هغو مضًىت في الضلخا وخضها، َو

مضًىت مؤهىلت في البالص في ٖهغ أخمـ الثاوي؛ غُـغ أن بلُىـي ًظهغ فلِ أؾماء املضن 

 ألاهثـغ قهغة في ٖهغه. 

ىاث ألازغي الخـي أقاع  بلُىـي إلى وفُما ًلي كائمت مغجبت هجائُا للمضن واملؿخَى

أنها واهذ جل٘ يمً خضوص مهغ الحالُت، وطلً م٘ ألاؾماء الحضًثت للمىاك٘ الخـي أمىً 

 جدضًضها 

امليان  طهغ مىي٘ 

 بلُني ٖىض
 الاؾم الحضًث الاؾم

َٗ  أبُضوؽ 84   7؛ 8   بت املضفىهتاغ  ال

اؽ  483   07؛ 8  عبما واهذ مغس ى حاؾىؽ إًىىم أو فُلىجحًر

بؿترون، بلضة 84   7؛ 8 
َ
 اليىم ألاخمغ، كغب املىُا أل

 87   8؛ 8 

 80   44؛ 8

ت ت إلاؾىىضٍع  إلاؾىىضٍع

(77)أفغوصًتي  80   44؛ 8 
 في الضلخا 

  أفغوصًتي  )اهٓغ فُىىؽ، بلضة 

ت أبِـ 87   8؛ 8   الغزم أم ػاٍو

 إصفى أبىللُىِـ )أبىللىهىبىلِـ الىبري( 84   7؛ 8 

 مضًىت الفُىم )هغووىصًلىبىلِـ(أعؾِىىي  84   7؛ 8 

ـ أعؾِىىي )ٖلى البدغ ألاخمغ( 88   44؛ 8   الؿَى

 جل أجٍغب أجٍغب 84   44؛ 8 

 ؽامضًىت الحغّ  بغهُيي 448   08؛ 8 

(444)بىلبُدُني 84   7؛ 8 
 عبما واهذ عقُض 
                                                           

(، والتي 04، 4؛ 47التي طهغها ؾُغابىن ) ـهظه في حمُ٘ الاخخماالث هي أفغوصًخىبىلِ (77)

 جل٘ في الىىمي البروؾىبُت في الضلخا. واهذ
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 اىَ أبى نحر بَ  ، بلضة في الضلخاٌـبىنحر  480؛ 44 

ت كغب ألاهغام، ٌـبىنحر  78   40؛ 88   أبى نحر كٍغ

ى 80   44؛ 8   وىم الفغاٖحن بَى

(444)واهىب 80   44؛ 8 
 يؾمٗضوىم  

(440)حبل واؾُىؽ 83   40؛ 8 
 هثِب الللـ 

 80   8؛ 8 

 87   8؛ 8

 الؿلىم واجابازمىؽ

اؽ، مٗؿىغ 83   40؛ 8  (448)زابٍغ
  

 84   7؛ 8 

 448   08؛ 8

 كفِ وىبخىؽ

الىن = 84   7؛ 8   مضًىت الفُىم هغووىصًلىبىلِـ هٍغ

 (440)اىَ أبى نحر بَ  هُىىبىلِـ )في الضلخا( 80   44؛ 8 

 عؾِىىي أل  اؾم سزغ عبما )ٖلى البدغ ألاخمغ(  الضاهايمُىاء  487   07؛ 8 

 ألاكهغ صًىؾبىلِـ الىبري )زِبِـ( 84   7؛ 8 

صًىؾبىلِـ الهغغي )اهٓغ بلضة  

 حىبتر(

 

                                                                                                                                       
ًفترى بلُىـي يمىا وحىص مضًىت بهظا الاؾم أو باؾم مكابه في الضلخا هٓغا إلصعاحه  (444)

حن )الىخاب الٗاقغ(  ي ًلٌى ـغ قهغة للىُل، والخـوالياهىبي بحن املهباث ألاهث يبىلبُدُنلاالفٖغ

غوصوث وال ؾُغابىن وال هولم ًظهغها  إنها جؤزظ أؾماءها مً مضن، ولىىه ال ٌكحر إليها،

 بُلمُىؽ.
 ًظهغ بلُىـي املهب الياهىبي فلِ، وال ًظهغ املضًىت. (444)
ال ًظهغ بلُىـي وحىص مضًىت في حبل واؾُىؽ، ولىً هٓغا ألهه هى وؾُغابىن ًظهغان أهه  (440)

ىت مً هٕىىبحر٘ مٗبض حىبتر وملبرة بىمبي الوان مىك  ما هىان. ، فغبما واهذ جىحض مؿخَى
ؾـخاص  044ٖلـى بٗـض  مسفـغ أمـامي( ٖـً هـظا امليـان ٖلـى أهـه 88  0 ؛48ًخدضر ؾـُغابىن ) (448)

 هم( مً البدغ. 87)
 .78عكم اهٓغ الهامل  (440)
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بلضة  ـ(ِالىالب، بلضة )= هُىىبىل 84   7؛ 8 

 في مهغ الىؾُى(

 الكُش فًل

  هلُىبىلِـ، اهٓغ مضًىت الكمـ  

هغكل، بلضة )= هغكلُىبىلِـ  84   7؛ 8 

 الىبري(

 إهىاؾُا املضًىت

  هغمىبىلِـ الىبري، اهٓغ ُٖاعص  

ت بلضة هحرون )= هحروهبىلِـ( 488   07؛ 8  جل املسخَى

  بلضة )في الضلخا(إٌؿِـ،  80   44؛ 8 

ميان ٖلى اللىاة ًىلُىبىلِـ،  440   08؛ 8 

الياهىبُت، ٖلى بٗض مُلحن مً 

ت  إلاؾىىضٍع

خالُا هظا امليان  ٌكغل

 ياخُت بىلىلي الحضًثت 

حىبتر، بلضة )= صًىؾبىلِـ  84   7؛ 8 

 الهغغي(

 ِهْى 

 ماوىم امللض لُىهخىبىلِـ 80   44؛ 8 

 الياب )إًلُثُا(يىزاَي ٍى ل 84   7؛ 8 

 أؾٍُى ـ(ِلُيىن ) لُيىبىل 84   7؛ 8 

 مُذ ِعهَُىت مىف 84   7؛ 8 

(448) مىضٌـ  44؛ 8 
 جل الغب٘ 

= هغمىبىلِـ ) ُٖاعص، بلضة  84   7؛ 8 

 الىبري(

 ألاقمىهحن

 )*( أبى قٗغ اللبلي عمىؽى مُىؽ ه 483   07؛ 8 

وىم حُٗف، كغب  هىكغاَِـ 80   44؛ 8 

 الىلغاف

 الفلىؾُاث أوؾتراهُني 83   40؛ 8 

                                                           
 ًظهغ بلُىـي املهب املىضٌس ي فلِ ال املضًىت. (448)

 في نهاًت الىخاب )املغاح٘(. 0)*( اللهحر اللضًم. اهٓغ الخٗلُم ٖلى امللحم 



111 
 

 أزمُم باهىبىلِـ 84   7؛ 8 

خىهُىم 87   8؛ 8   مغس ى مُغوح باٍع

 جل الفغما بُلىؾُىم 83   40؛ 8 

 هغبُِ فغبُِ 80   44؛ 8 

(448) فاجمِـ 
  

اؽ 483   7؛ 8   عبما مغس ى حاؾىؽ فُلىجحًر

 امليكاة بُلمُت 84   7؛ 8 

٘ ياؾم ؾابم ملى عاوىجِـ،  80   44؛ 8 

ت  إلاؾىىضٍع

ت  إلاؾىىضٍع

 عفذ عافُا 83   40؛ 8 

ىىوىلىعا 83   40؛ 8   الَٗغل ٍع

 نا الحجغ ؾاٌـ 80   44؛ 8 

 ؾمىىص ؾبيُخىؽ 80   44؛ 8 

ت مضًىت الكمـ )هلُىبىلِـ( 84   7؛ 8   املٍُغ

 أؾىان  ٍنيؾى  87   7؛ 8 

 نان الحجغ  جاهِـ 80   44؛ 8 

 صهضعة جىتٌرـ  84   7؛ 8 

  ، بلضة )أفغوصًخىبىلِـ(فُىىؽ 84   7؛ 8 

، بلضة أزغي فُىىؽ 84   7؛ 8 

 )أفغوصًخىبىلِـ(

 وىم إقلاو

سبرها بلُني ) ت ٖلى مىك٘ وان 44   8ٍو ( أن إلاؾىىضع ألاهبر أؾـ إلاؾىىضٍع

ووي٘ مسُُها مُال عوماهُا مً املهب الياهىبي،  40ٌؿمى ؾابلا عاوىجِـ، ٖلى بٗض 

                                                           
ًفتــرى بلُىـــي يــمىا وحــىص مضًىــت بهــظا الاؾــم أو باؾــم مكــابه فــي الــضلخا هٓــغا إلصعاحــه )فــي  (448)

( املهــــب الفــــاجمُتي يــــمً أقــــهغ مهــــباث الىُــــل التــــي ًلــــٌى إنهــــا جؤزــــظ أؾــــماءها مــــً 44املجلــــض 

 البلضاث.
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، وزهو الجؼء الخامـ منها لللهىع امللىُت. وونلذ )*(املهىضؽ املٗماعي صًىىزاعؽ

ٍى  باملهب الياهىبي لخسضم  -الخـي جل٘ ٖلى ملغبت مً حىىب املضًىت  –كىاة بدُـغة مٍغ

 الخجاعة م٘ صازلُت البالص.

هف بلُىـي ) ألاهغام وأبى الهٌى  :( مً امليكآث الكهحرة في مهغ48، 40؛ 88ٍو

كحر إلى أن 44، 3؛ 88واملىاعة وكهغ الخُه؛ باإليافت إلى ونف املؿالث املسخلفت ) (، َو

لضم بلُني كائمت جًم ما ال  ألاهغام جفازغ َائل قُضه ملىن مهغ وأنها ال هف٘ منها؛ ٍو

ت وأن بُلمُ 40ًلل ًٖ  سبرها ًٖ مىاعة إلاؾىىضٍع هىا مالخٓاث ٖنها. ٍو ىؽ واجبا صو 

ت املجاوعة، ولخمُُـؼ مضزل  ألاٌو هى مً قُضها لخىبُه الؿفً إلى املًاخل الصخٍغ

لٌى إن الخُغ الىخُض أن بٌٗ البداعة واهىا ًسالىن الىاع مً  املُىاء بالىاع لُال؛ ٍو

 بُٗض هجما في الؿماء. 

ٗخبـغ بلُىـي كهغ الخُه همىطحا لبىاء أخمم، ألهه ًدخىي ٖلى  كهغا هبُـغا،  84َو

ؾىت  8844اإليافت إلى مبان أزغي وجمازُل هثُـغة؛ وبالغغم مً أن البىاء قُض كبل ب

ـ، إال أهه لم ًضمغ بالغغم مً ٖىاصي الؼمً وما  ٖلى ًض امللً بِخِؿىزِـ أو جِخَى

لٌى إن الغغف واملمغاث املخٗغحت الخـي أوكئذ ٖلى غغاعها في  أجلفخه ًض إلاوؿان، ٍو

ذ واهذ مجغص حؼء  مً مائت حؼء مً هظا البىاء الىبُـغ. كهغ جُه هٍغ

غؽ الكهحرة ) لٌى بلُىـي ًٖ بدُـغة مٍى إنها واهذ مىحىصة  (40  88؛ 8، 7؛  8ٍو

مُال عوماهُا مً  70"ؾابلا" فُما بحن هىمتي أعؾِىىي ومىف، وطلً ٖلى بٗض خىالي 

ملا  مُال َبلا 044مُال عوماهُا )أو خىالي  084مضًىت مىف، وأن مدُُها وان خىالي 

 زُىة. 84أوعصه مىهُاهىؽ( ووان ٖملها ٌٗاصٌ هدى  

ُلم بلُىـي اؾم "بالص الٗغب" ٖلى البالص الىاكٗت قغق املهب البُلىس ي )أي  ٍو

ٗخبرها  غة ؾِىاء(، َو املىُلت التي جل٘ ٖلى البدغ املخىؾِ فُما وؿمُه لان قبه حٍؼ

لٌى )في الىخاب  أعى حضباء لِـ فيها ش يء إنها  (40حؼءا مً بالص الٗغب الؿُٗضة، ٍو

                                                           
 .(املغاح٘اؾمه ألاقهغ صًىىكغاَـ ) )*(
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( إهه بٗض مغاصعة بُلىؾُىم 48؛40ملحّى ؾىي حبل واؾُىؽ؛ ولىىه ًمض ي كائال )

اؽ، زم إلى حبل واؾُىؽ )هثِب الللـ الحالي(، خُث مٗبض  ههل إلى مٗؿىغ زابٍغ

مُال عوماهُا مً  88حىبُتر واؾُىؽ وملبـغة بىمبي الىبُـغ، زم إلى أوؾتراهُني ٖلى بٗض 

وهى ًمثل خض بالص الٗغب، وبٗضه واٖخباعا مً امليان الظي جٓهغ فُه بدحرة  بُلىؾُىم،

ىىوىلىعا )الَٗغل الحالُت( وعافُا )عفذ  ؾغبىهِـ جل٘ بالص إًضوم، وفيها مضًىت ٍع

الخٔ أهه عغم جدضًض بٌٗ الىخاب مدُِ بدُـغة  )ؾبست  ؾغبىهِـالحالُت(. ٍو

ل الحالُت( بدىالي  با مً حبل هغوصوِطهغ  مُال عوماهُا، 484البرصٍو وث أنها جل٘ كٍغ

 واؾُىؽ، فئن بلُني ٌكحر إلى أنها لان مجغص مؿدىل٘ نغحر املؿاخت.

ً ٖىض الُغف الكمالي  ومً الىاضح أن بلُىـي أصعن أن زمت زلُجحن مخمُـٍؼ

ـ الحالي(، والثاوي وان ٌؿمى  للبدغ ألاخمغ، أخضهما ؾماه الهحروبىلي )زلُج الؿَى

( 07؛ 8ُج أًلت )زلُج الٗلبت الحالي(؛ ولىً بلُىـي ًسبرها في فلغة أزغي )اللحُاوي أو زل

، ولىً مً )*(Aeanأهه ًبضو أن الٗغب واهىا ًُللىن ٖلى الخلُج الهحروبىلي اؾم زلُج 

الىاضح أهه ٌكحر إلُه بٗض كلُل في الفهل هفؿه مً هخابه الؿاصؽ ٖلى أهه زلُج 

 لُه.واعاهضعا، إط ًلٌى إن أعؾِىىي جل٘ ٖ

سخلف بلُىـي ًٖ ؾابلُه بكؤن اللىاة املالخُت بحن الىُل والبدغ ألاخمغ، فهى  ٍو

( أهه بالغغم مً 07   8ها )ًىو يمىا ٖلى أن اللىاة لم جىخمل خخـى ٖهغه؛ ألهه ًسبر 

 - 007ىؾتٌرـ فىغ في خفغها، وهظلً صاعا مً بٗضه، إال أن بُلمُىؽ الثاوي )أن ؾِؿ

كضم  444هظا الٗمل في النهاًت، فبٗض أن خفغ كىاة ٖغيها  ق. م.( هى الظي أهجؼ  038

ملها  لم ٌؿخىمل الٗمل بٗض اهدكاف  (447)"خخـى "الُٗىن املغة 8788كضما ملؿافت  04ٖو

                                                           

 لٗباعة بلُني  الخلُج الظي ٌؿمُه الٗغب )*( ًهٗب الخدلم مً أنل اليلمت، والىو ألانلي

، والًبٗض أن جيىن ألالف هىا ُٖىا، هما أهه sinus quem Arabes Aean vocantإًان 

غابُت الالجُيُت ًمىً أن ًيىن أنل اليلمت  الهُغت  وهظهAeas بالخسلو مً النهاًت إلٖا

 ألازحرة هي التي اٖخمضتها جغحمت بلُني الهاصعة في ؾلؿلت لىب للىالؾُىُاث )املغاح٘(.
اصة ما وان ًفخ ،ي ٌكحر إليها بلُىـي هىاـمىك٘ "الُٗىن املغة" الخ ال ٌٗغف (447) بت ـٖو غى أنها كٍغ

 = قغق الضلخا غوماوي(الُل امل 8788هم ) 88مً إلاؾماُٖلُت الحالُت، أي أنها ٖلى بٗض خىالي 
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أن مؿخىي البدغ ألاخمغ وان أٖلى مً مؿخىي أعى مهغ بدىالي زالزت أطٕع )أي خىالي 

املخـغ(، والخكُت مً َغُان ماء البدغ ٖلى أعى مهغ أو إفؿاصها مُاه الىُل لى  488

 امتزحذ به. 

غ أن امليان الظي جخهل فُه اللىاة  هما ًسخلف بلُىـي ًٖ ؾابلُه في جلٍغ

، ولىً ًبضو مدخمال أن هظا الاؾم Daneon Potusضاهاي البالبدغ ألاخمغ وان مُىاء 

عبما وان مجغص اؾم سزغ ألعؾِىىي، وهى امليان الظي ًلغع الىخاب الؿابلىن أن اللىاة 

ٖىضما طهغ بلُىـي أعؾِىىي بٗض كلُل في الفهل  واهذ جخهل بالبدغ ألاخمغ ٖىضه، ألهه

 هفؿه، جدضر ًٖ أن "نهغ بُلمُىؽ" ًمغ بهظا امليان.

سبرها بلُىـي أًًا ) بؤهه في ٖهغه واهذ ول الغخلت مً البدغ املخىؾِ  (07   8ٍو

إلى البدغ ألاخمغ جخم بغا ٖاصة، باجبإ أخض َغق زالزت  إما مً بُلىؾُىم ٖبـغ الغماٌ، 

م ًيبغي (مُال عوماهُا )الفهل الحاصي ٖكغ 408ت  وهي مؿاف ، وللٗثىع ٖلى هظا الٍُغ

اح جمدى ول سزاع ألاكضام  اجبإ أٖىاص اللهب املثبخت هٗالماث في ألاعى، ألن الٍغ

م سزغ ًبضأ مً هلُت جبٗض مُلحن عوماهُحن ًٖ حبل واؾُىؽ، زم  مباقغة؛ أو ًٖ ٍَغ

م بُلىؾُىم بٗض مؿافت  م زالث مً مُال  84ًلخلي بٍُغ  عوماهُا؛ أو ًٖ ٍَغ

م (443)ِحغُّ
Gerrum  م الظي ًمغ كغب حبل واؾُىؽ بدىالي مُال  84وهى أكهغ مً الٍُغ

غة ومىُلت زالُت مً املُاه، وول هظه الُغق الثالزت جؤصي  عوماهُا، ولىىه ًمغ بجباٌ ٖو

 إلى أعؾِىىي.

                                                                                                                                       

أن اللىاة التي  ألاهثر اخخماال ؤعؾِىىي، ًجٗل ًمغ بولىً طهغ بلُىـي "نهغ بُلمُىؽ" الظي = 

  خفغها بُلمُىؽ الثاوي واهذ جبضأ مً زلُج الؿىَـ ٖىض طلً امليان، وفي هظه الحاٌ فئن

"الُٗىن املغة" ًمىً أن جل٘ في ميان ما في الجؼء الكمالي مً املىُلت التي جيىن لان خىى 

 غي"، وهى بالُب٘ أصوى مً مؿخىي البدغ.ـ"البدحرة املغة الىب
جل٘ فُما بحن بُلىؾُىم وواؾُىؽ؛ وعبما وان  Gerrumم حروَبلا لبُلمُىؽ فئن ح (443)

 هم قغق بُلىؾُىم. 48ى بٗض خىالي مىكٗها في مىك٘ املدمضًت الحالُت، ٖل
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ـ ومً بحن ألاماهً التي جل٘ حىىب أعؾِىىي ٖلى الؿاخل الغغبي  لخلُج الؿَى

 والبدغ ألاخمغ ًظهغ بلُني ما ًلي 

(447)البلضة الهغحرة املؿماة إًىىم التي ٌؿميها البٌٗ فُلىجحراؽ
 

ني )حىباٌ(؛ وؾىُخاال )قضوان(ححؼع ؾاب  ًر

 )*(جاصهىؽ )بحر أبى قٗغ( بئر مُىؽ هغمىؽ )أبى قٗغ اللبلي(، خُث جىحض 

ً( مىوـ  أًاؽ )حبل الحمغاٍو

غة   ًامبيحٍؼ

م إليها مً كفِ  بغهُيي، التي ًىحض ٍَغ

 حبل ألاناب٘ الخمؿت )حبل الفغاًض(

ت أزغي مً الجؼع حؿمى  بٌٗ الجؼع التي حؿمى ؾدُني صًغي؛ ومجمٖى

غة ؾاهيعصامُناهالىهِس ي؛ و غة الؼبغحض أو حٍؼ ذ حىن(، التي مىدذ ؛ وجىباػوؽ )حٍؼ

ماؾمها ل  .) الخىباػ أو الُاكىث ألانفغ ( لحجغ الىٍغ

م الظي ًجخاػ الصحغاء الكغكُت مً كفِ إلى بغهُيي في ٖهغ بلُىـي ووا ن الٍُغ

م الخجاعة بحن إلامبراَىعٍت الغوماهُت والهىض. خُث ًسبرها   ٌكيل عابُا مهما في ٍَغ

ا ما ال ًلل ًٖ 08؛ 8) ملُىن ؾؿترهـ )ما ٌٗاصٌ  084( أن الهىض واهذ جؤزظ ؾىٍى

اَىعٍت الغوماهُت، وواهذ جلضم في ملابل طلً ملُىن حىُه مهغي( مً إلامبر  080خىالي 

بًائٗها الخـي وان ًمىً أن جبإ بحن الغوماهُحن بؤهثر مً مائت يٗف جيلفتها ألانلُت. 

ت  -إط واهذ الغخلت جبضأ مً ًىلُىبىلِـ  ٖبـغ  –وهي بلضة ٖلى بٗض مُلحن مً إلاؾىىضٍع

اح  40حؿخغغق  أمُاٌ عوماهُت إلى كفِ، وواهذ 887اللىاة والنهغ لحىالي  ًىما م٘ الٍغ

املىاجُت. وواهذ الغخلت مً كفِ إلى بغهُيي جخم ٖلى ْهىع إلابل، وواهذ مدُاث 

 الؿلاًت للتزوص باملُاه الٗظبت جل٘ ٖلى مغاخل ٖلى الىدى الخالي 

  

                                                           
عمىؽ )اهٓغ ى حىىب مُىؽ هبُلمُىؽ ال قً أنها فُلىجحرا ٖىض بُلمُىؽ، وكض ويٗها  (447)

 (.0لحم امل

 )*( ول هظا في اللهحر اللضًم. اهٓغ الخٗلُم ٖلى امللحم الثاوي في نهاًت الىخاب )املغاح٘(.
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 الحالياملكان  املوقع 

 الللُُت  مُال عوماهُا مً كفِ 80ٖلى بٗض  4

 ٖلى حبل مؿحرة ًىم مً املدُت الؿابلت  0

 بئر صغبج  مُال عوماهُا مً كفِ 38ٖلى بٗض  8

  في مىك٘ ٖلى حبل 0

8 
 430حؿمى مدُت ؾلاًت أبىللى وجل٘ ٖلى بٗض 

 مُال عوماهُا مً كفِ 

 في واصي الجماٌ 

  في مىك٘ ٖلى حبل 8

7 
، وجل٘ ٖلى بٗض "مدُت الؿلاًت الجضًضة"حؿمى 

 عوماهُا مً كفِمُال  088

 

3 

أمُاٌ  7  ، ٖلى بٗض"املدُت اللضًمت"حؿمى 

عوماهُت مً املدُت الجضًضة وبها خامُت وهٌؼ 

 شخو  0444ًمىً أن ًدؿ٘ لحىالي 

ّغٍِت
ُ
 .(444)أبى ك

 

  مُال عوماهُا مً كفِ. 087بغهُيي، ٖلى بٗض  7

                                                           
ًمىً أن هترصص في جدضًض مىكٗها بامليان بىاء ٖلى ونف بلُىـي للمدُت اللضًمت، ال  (444)

ٍت )ٖلى بٗض  ّغِ
ُ
مُال عوماهُا قماٌ غغب بغهِـ(؛ فباإليافت إلى وحىص  47املٗغوف خالُا بؤبى ك

ولىً ًبضو مً املؤهض أًًا  ،ًٍن هبُـغ حن مؿخُُلحغ هىان، جىحض أَالٌ زالزت خهىن ومبيُـبئ

املهضع الظي ًدمل  في  )أي الجضًضة( وان أًًا مىك٘ مدُت هُىىن هفؿه أن هظا املىك٘ 

مُال عوماهُا مً بغهِـ َبلا  43، والتي واهذ جل٘ ٖلى بٗض يُتألاهُىهُ زُىٍ الؿحر  ٖىىان

دىجغلمهضع الؿابم، ل ُت بٍى مُال عوماهُا مً بغهِـ  00ٖلى أنها جبٗض  والتي جٓهغ ٖلى زٍغ

ُت بىٍدىجغ الخلا(. ولظلً ًبضو مدخمال أن بلُىـي زلِ بحن اؾمي املدُخحن  )اهٓغ زٍغ

في  كبل الىنٌى إلى بغهِـ، بدُث أن املدُت اللضًمت واهذ املدُت الجضًضة ألازحرجحن

  .والجضًضة هي اللضًمتالىاك٘، 

ذ في هظه املدُاث أن املدُت الجضًضة ] لم ًسلِ بلُني، ووٗلم الُىم بٗض الحفائغ التي أحٍغ

ت )املغاح٘([.في واصي الخكحر، واللضًمت في أبى كغ مىكٗها  ٍّ 
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لُ٘ لُال لكضة الحغ، م٘ ًُ اصة ما وان الجؼء ألاهبر مً الغخلت  كًاء النهاع في  ٖو

 ًىما. 40املدُاث، ووان الىكذ املؿخغغق مً كفِ إلى بغهُيي 

اصة ما واهذ الؿفً جبدغ مً بغهُيي في مىخهف الهُف، وجهل إلى  ٖو

اح مىاجُت فئنها  84في بالص الٗغب بٗض خىالي  )*(أوهُلِـ )ٖضن؟( ًىما، زم إطا واهذ الٍغ

ًىما أزغي.  04وهي أكغب ؾىق ججاعي هىضي بٗض  )**( جهل إلى مىػٍَغـ )ماهجالىع؟(

وواهذ عخلت الٗىصة مً الهىض جبضأ م٘ بضاًت صٌؿمبر، أو عبما في أوائل ًىاًغ، وجبدغ م٘ 

اح الجىىبُت الغغبُت أو الجىىبُت ٖىض صزٌى البدغ  اح الكمالُت الكغكُت، لخضعن الٍغ الٍغ

 ألاخمغ. 

                                                           
)*(

ت باولي الجضًضة للٗالم اللضًم )َبٗت أن أوهُلِـ هي  لم ًثبذ  ( 0448ٖضن، وفي مىؾٖى

 أنها عبما واهذ مغفؤ الكُش ؾُٗض، في الُمً )املغاح٘(. 

ىن لم  )**( ًىً حىن بٌى مخؤهضا مما إطا واهذ مىػٍَغـ هي ماهجالىع أم ال، وكض فكل ألازٍغ

ت باجاهام  0447في الهىض في الٗثىع ٖليها ػمىا َىٍال ختى ٖثر ٖلى سزاعها ؾىت    Pattanamفي كٍغ

ـ إلى باجاهام.  حن الهىىص ًغفًىن ٖؼو مىػٍَغ في والًت هحرالا الهىضًت، وما ػاٌ بٌٗ ألازٍغ

 اح٘(. )املغ 
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 Claudiusولض الٟل٩ي والجٛغافي الؿ٨ىضعي الكهحر بُلمُىؽ ال٣لىطي 

Ptolemaeus اإلاكهىع باالؾم اإلاسخهغ بُلمُىؽ ،Ptolemy وجىفي  م، 99، في خىالي

م. و٧ان مً ؤهل مهغ، ول٨ً ًبضو ؤهه ال ًيخمي بلى ألاؾغ اإلال٨ُت التي جدمل  868خىالي 

خ٣اص بإهه ولض في بُلىؾُىم، واجطر مازغا ؤن طل٪  لت قإ الٖا الاؾم هٟؿه. ولٟخـغة ٍَى

)*(هخج ًٖ زُإ ٢غاءة الهُٛت الٗغبُت )ال٣لىطي
Qeludi بضو ؤن ( مً اؾمه ألاو٫. ٍو

غ جغظُدا إلاىلضه ٧ان مضًىت بُلمُت هغمُى، وهي بلضة اإلايكاة في الهُٗض اإلا٩ان ألا٦شـ

. وؤًا ٧ان مدل مُالصه، ٞمً اإلاا٦ض ؤهه ٢ط ى مٗٓم خُاجه الٗملُت في )**(خالُا

ت، خُض صعؽ وؾـجل مالخٓاجه الٟل٨ُت، وهىا٥ ٦خب ؤٖماله الكهحرة في  ؤلاؾ٨ىضٍع

ش اإلاا٦ض  م 821 في ؾىت ة إلاالخٓاجه الٟل٨ُتالٟل٪ والجٛغاُٞا. و٧اهذ ؤ٢ضم الخىاٍع

ؿخيخج مً اإلاالخٓاث طاتها ،م 848ها ؾىت وؤخضث ٌُ  .٦ما 

ىا ؤن مالٟه  في الٟل٪ومً ه٣ل ٖلى ٖمىص في مٗبض ؾح  رابِـ في ٧اهىب ٖٞغ

لٟه "الجٛغاُٞا" )الظي ٧ان  848اإلاؿمى"اإلاجؿُي" ٢ض ا٦خمل ٢بل 
َ
م. وعبما ٧ان ما

اض ي له ٣ُت،  859( ٢ض ٦خب في خىالي اإلاجؿُي ٌك٩ل ألاؾاؽ الٍغ ٍغ م. وهى مضون باإٚل

ُت: واخضة  ٦27خب، باإلياٞت بلى ؾلؿلت مً  زماهُتو٧ان ًخإل٠ مً هو في  ٩ل لزٍغ

٣ُا، ل 4 لبالص ؤوعوبا، ًٞال ٖلىزغاثِ  89الٗالم اإلاٗمىع اإلاٗغوٝ آهظا٥، و بالص ؤٍٞغ

 .(888)بالص آؾُال 82و

                                                           
ٖخ٣اص بإن الاؾم ومً زم ٧ان الا  Pبضال مً  Cؤي ؤن ال٣غاءة الخاَئت عبما ٧اهذ في خٝغ  )*(

 ي( ولِـ ٢ِلىطي )٦الوصًىؽ( )اإلاترظم(.هى بُلىصي )بُلىس 
 )اإلاترظم(. في مداٞٓت ؾىهاط خالُا )**(

ًبضو للىهلت ألاولى ؤن زمت ٦خاباث مؿخًُٟت جدىاو٫ ٦خاب "الجٛغاُٞا" لبُلمُىؽ، ٣ٞض  (888)

وكغث زال٫ ال٣ٗىص ال٣لُلت اإلاايُت ٖضة مجلضاث ضخمت جدخىي ٖلى بٖاصة بهخاط زغاثِ 

ت مب٨غا مً هظا الٗمل )اه اث اإلاسخلٟت واليسخ اإلاُبٖى ٓغ الببلُىظغاُٞا الخـي مً اإلاسَُى

الظي وكغه ًٖ  في اإلاجلض ألاو٫  581بلى  ٢498ضمها ألاؾخاط ظىػ٠ٍ ِٞكغ في الهٟداث مً 

ت الٟاج٩ُان  ,Claudii Ptolemaei Geographia Codex Urbinas Graecus 82 مسَُى

Leyden and Leipzig, 1932   ت ألاوعبُيُت ع٢م ظٛغاُٞت بُلمُىؽ ال٣لىطي  82اإلاسَُى

٣ي بم٨خبت الٟاج٩ُان،   =  8912لُضن والًبدؿل، بٍٚغ
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ل٨ً م٘ هظا ال جىظض ختى آلان جغظمت ٧املت لىو ٦خاب "الجٛغاُٞا" بلى ؤي مً اللٛاث = 

٣ي ألانلي ًم٨ً ٢بىلها ٖلى ؤجها زالُت  ٍغ ألاوعوبُت الخضًشت، وال جىظض ؤًت َبٗت مً الىو ؤلٚا

خ٠ُ. خُض ٨ًمً الؿبب الغثِـ في طل٪ في الازخالٞاث ال٨شُـغة ظضا، جماما مً الخص

ت  والىاججت ؤؾاؾا مً ألازُاء في ج٨غاع اليسخ، الظي خضر في ههىم اليسخ اإلاسَُى

جب ؤن هالخٔ ؤن ؤ٢ضم اليسخ جغظ٘ بلى ؤوازغ ال٣غن  اإلاسخلٟت للٗمل الظي ونل بلُىا، ٍو

حٗىص أل٦ثر مً ؤل٠ ؾىت بٗض ٖهغ بُلمُىؽ،  الشاوي ٖكغ ؤو ؤواثل ال٣غن الشالض ٖكغ، ؤي

وهىا٥ ؾبب آزغ هى  ِؿذ وسخت مؿخ٣اة مباقغة مً ألانل.ولظل٪ ٞةهه مً اإلاا٦ض ؤجها ل

٣ُت ٖىض بُلمُىؽ، التي ٚالبا ما جهٗب ختى ٖلى  ٍغ الىمِ الخام الظي جدؿم به اللٛت ؤلٚا

ا حهمىا مً ال٨خب مً ألاو٫ بلى  الضاعؾحن اإلاخم٨ىحن ؤن ًخإ٦ضوا مً اإلاٗنى الض٤ُ٢. وفي خضوص م

، والخـي وكغث في Müllerمىلغ   ُٚـغ اإلا٨خملت الخـي ؤٖضها ٧اع٫ الخامـ، ٞةن اليسخت اإلاد٣٣ت 

ٖلى الخىالي، جدخىي ٖلى نُاٚت مى٣دت بضعظت م٣بىلت  8998و 8891باَعـ في ظؼءًً في 

٣ي، وطل٪ بىاء ٖلى ٖضص ٦بحر مً اإلاسُى  ٍغ َاث اإلاسخلٟت، باإلياٞت لهظا الجؼء مً الىو ؤلٚا

ت وحٗل٤ُ الجُني مؿهب في ق٩ل هىامل. ؤما ب٣ُت ال٨خب  بلى جغظمت الجُيُت في ؤٖمضة مىاٍػ

٣ي مخاح خالُا عبما ٧ان اليسخت ال٩املت الخـي  )مً الؿاصؽ بلى الشامً( ٞةن ؤًٞل هو بٍٚغ

، 8854 -8841، والتي وكغث في الًبدؿل في زالزت مجلضاث ٦بُـغة في Nobbeؤٖضها هىبي 

م مً ؤجها اٖخمضث ٖلى ٖضص ؤ٢ل  8981 - 8888وؤُٖضث َباٖتها في الًبدؿل ؤًًا في  وبالٚغ

مً ٖضص اليسخ التي اؾخسضمها مىلغ ولم جهاخبها جغظمت الجُيُت، بال ؤجها جًم ٧ل ال٨خب 

٣ُت ومالخٓاث ه٣ضًت الجُيُت و٦كاٞاث مُٟضة. وهىا٥  ٨ملها خىاف وقغوح بٍٚغ الشماهُت، ٍو

ت مٗغوٞت مً ظٛغاُٞت بُلمُىؽ  نىع  وجدمل  -َب٤ ألانل )ٞا٦ؿمُلُت( أل٢ضم مسَُى

٣ي  82اؾم ألاوعبُيُت ع٢م  ٧اهذ مجهىلت ل٩ل مً هىبي ومىلغ، ول٨ً ألاؾخاط ظىػ٠ٍ  -بٍٚغ

ِٞكغ ًغي ؤجها ؤ٢ل اليسخ حٗغيا للخصخ٠ُ، وبها مالخٓاث ه٣ضًت ويٗها ص. بُى ٞغاه٩ي صي 

ضاص هو اإلاظ٧ىعة ؾلٟا. و  8912ن في ت الٟاج٩ُا٧اٞالُحري، في َبٗت مسَُى ؤخضر مداولت إٖل

٣ي مٗخمض ل٨خاب "الجٛغاُٞا"   Paulو٫ قىابل ااإلاداولت التي ٣ًىم بها آلان ألاؾخاط ب هيبٍٚغ

Schnabel والظي لم ًيكغ مً ٖمله ختى آلان ؾىي الجؼء الخمهُضي الظي ًدىاو٫ حؿلؿل ،

٣ُت اإلاسخلٟ ٍغ اث ؤلٚا  ت:ٖال٢اث اإلاسَُى
- Paul Schnabel,"Text und Karten des Ptolemaeus", Leipzig, 1938. 

 = )باألإلااهُت( 8918و٫ قىابل، هو بُلمُىؽ وزغاثُه، الًبدؿل، اب
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ت ٖغبُت ل٨خاب "الجٛغاُٞا" جغظ٘ بلى الىه٠ الشاوي مً ال٣غن =  وهىا٥ جغظمت مسَُى

ُا في اؾخاهبى٫،  ت في م٨خبت آًا نٞى ت  وحٗٝغ باؾمالخامـ ٖكغ، مدْٟى مسَُى

. وفي Codex Constantinopolitanus arabicus 2610ٖغبي  2689ال٣ؿُىُُيُت ع٢م 

ت بةٖضاص ٖضص مً اليسخ بالُباٖت  8926 ٢امذ مهلخت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

اث، لخؿاب ألامحر ًىؾ٠ ٦ما٫،   Photolithographyالًىثُت ت مً اإلاسَُى لهظه اإلاجمٖى

بلى م٨خبت الجمُٗت الجٛغاُٞت اإلال٨ُت في   -هما مجلضة ٧ل من -خُض ؤهضي وسخخحن منها 

ت التي جىتهـي ب٣اثمت مً الىالًاث واإلا٣اَٗاث،  إل ٖليها. ؤما اإلاسَُى ال٣اهغة، خُض ًم٨ً الَا

نٟدت مً  219مً ال٨خاب الشامً، ٞهـي م٨خىبت بك٩ل م٣غوء في  29والتي ج٩ىن الٟهل 

ُت با 54، وجدخىي ٖلى parchmentالَغ١  ُت الٗالم، وؤعب٘ زٍغ للٛت الٗغبُت، حكمل زٍغ

٣ُا، قما٫ آؾُا، ظىىب آؾُا(، و ت )ؤوعوبا، ؤٍٞغ ُت  49زغاثِ ٢اٍع ُت ب٢لُمُت. وزٍغ زٍغ

٤ مؿ٣ِ بُلمُىؽ الشاوي )ؤي بسٍُى َى٫  ا ما ٞو ٣ت بضاثُا هٖى الٗالم مغؾىمت بٍُغ

٣ا مىدىُت(، في خحن ؤن الب٣ُت مغؾىمت بمؿ٣ِ ؤؾُىاوي، و٧ل الخغاثِ مىظه ت بالجىىب ٞو

إلاا اؾخ٣غث ٖلُه مماعؾاث الجٛغاُٞحن الٗغب في طل٪ الى٢ذ، وهي م٣ؿمت بضواثغ ٖغى 

ى٫ ًىم، وزٍُى َى٫ بٟانل  ىا٫ اإلاسخلٟت أَل صعظاث بحن زُحن مخخالُحن.  5ج٣ابل ألَا

ىض جغ٢ُم صعظاث صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ ٖلى بَاع الخغاثِ، و٦ظل٪ ٖىض ط٦غ صواثغ  ٖو

ىٍ الُى٫ في الىو، ٧ان اإلاترظم ًدب٘ الىٓام الؿ٨ىضعي في التر٢ُم والظي الٗغى وزُ

٣ُت. ٍغ  اؾخسضمه بُلمُىؽ، وا٢خهغ ٖلى مجغص بخال٫ ألاع٢ام الٗغبُت مدل ؤلٚا

و٢ض َبٗذ ٖضة َبٗاث بًُالُت مً ٦خاب "الجٛغاُٞا" في البىض٢ُت في ال٣غن 

؛ 8574؛ مالىمبرا، 8568؛ عوحكُللي، 8548الؿاصؽ ٖكغ بترظماث مسخلٟت )ماجُىلي، 

بٗذ َبٗت مى٣دت مً جغظمت حكغهىحي 8598حكغهىحي،  ؛ 8628في باصوا في  Cernoti(؛ َو

ًال ٖلى طل٪ ول٨ً هظه الُبٗاث جسخل٠ ُٞما بُنها ٦شحر  ا، وعبما ال ًم٨ً الىزى١ بإي منها؛ ٞو

ٞةهه ًى٣هها ال٨خاب الشامً، ٞمً ؤنل زالزحن ٞهال في هظا ال٨خاب ال ًخًمً الىو بال 

م مً ؤن ٢ىام الٟهل  الظي ًدخىي ٖلى ٢اثمت الىالًاث  29الٟهلحن ألاولحن، بالٚغ

عة ما للٟهى٫ مً الشالض واإلا٣اَٗاث ٢ض ؤي٠ُ ملخ٣ا لل٨خاب، وجىظض ملخهاث واُٞت بهى 

ً التي جسو زغاثِ ألا٢الُم التي جدىاولها هظه الٟهى٫ َبٗذ ٖلى ْهغ  بلى الشامً والٗكٍغ

 هظه الخغاثِ ؤو ؤلخ٣ذ بها.

، 8828، ووكغث في باَعـ في Abbe Halmaوهىا٥ جغظمت ٞغوؿُت ؤٖضها ألاب هاإلاا 

 = والٟهى٫ الشالزت "الجٛغاُٞا" خب الشماهُت مً ٦خابوجدخىي ٖلى ال٨خاب ألاو٫ ٣ِٞ مً ال٨
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٣ي اٖخماصا ٖلى ٖضص مً =  ٍغ ألازحرة مً ال٨خاب الؿاب٘، وما ٣ًابلها مً الىو ؤلٚا

اث. و٢ض ؤٖاص ألامحر ًىؾ٠ ٦ما٫ َب٘ ؤظؼاء مً جغظمت هاإلاا في ال٣ؿم ألاو٫ مً  اإلاسَُى

ت ال٨مالُت في ظٛغاُٞت مهغ وال٣ ٣ُت" اإلاجلض الشاوي مً ميكىعه ال٨بحر "اإلاجمٖى اعة ألاٍٞغ

Monumeta Cartographica Africæ et Aegypti و٦ظل٪ 8918ُضن ؾىت اإلايكىع في ل ،

 .Dr. F. C  ٧اؾباع ُٞضع لوكغث في اإلاجلض هٟؿه الترظماث الٟغوؿُت التي ؤٖضها ٞغصَع

Wieder   ٣ُا، باإلياٞت لبٌٗ ألاظؼاء مً ال٨خب الغاب٘ والؿاب٘ والشامً، والخـي جدىاو٫ ؤٍٞغ

٣ي الظي وكغه هىبي  بلى ٍغ  - 8841والخـي ْهغث في  Nobbeألاظؼاء اإلا٣ابلت مً الىو ؤلٚا

8845. 

هغث جغظم        ىن ــــــــؾدُٟيؿبصواعص لىزـــــــغ ا" ؤٖضها ـــــــــــاب "الجٛغاُٞــــــــــت مً ٦خــــــــت بهجلحًزـــْو

Dr. E. L. Stevensonت ببىـغ  ، م٘ بٖاصة بهخاط الخغاثِ الىاعصة الالجُيُت  Ebnerفي مسَُى

ىع٥ في 8469التي جغظ٘ بلى خىالي ؾىت  ، 8912، وكغتها في مجلض ٞسم اإلا٨خبت الٗامت في هٍُى

ً ٨ٞغة ٖامت ظُضة ًٖ مدخىي ٖمل  ٨ُحن وؤلاهجلحز ٖلى ج٩ٍى وهي حؿاٖض ال٣غاء ألامٍغ

٣ي ؤو  ٍغ ىي ؤي حٗل٤ُ، وهي جد الالجِىـي، وال بُلمُىؽ؛ صون ؤن ًهاخبها ؤي مً الىهحن ؤلٚا

ؤزُاء ٦شحرة في الترظمت، ما ًجٗلها ٢لُلت الٟاثضة للضاعؽ الجاص لهظا الٗمل الجٛغافي اإلاهم. 

ت ٚحر م٨خملت،٦ما ؤن هظه  ٧الترظماث ؤلاًُالُت في ال٣غن الؿاصؽ  -ٞهي  الترظمت ؤلاهجلحًز

الشامً، باإلياٞت بلى  ال جدخىي بال ٖلى ال٨خب الؿبٗت ألاولى وؤو٫ ٞهلحن مً ال٨خاب  -ٖكغ 

م مً ؤن ماصة الٟهى٫ مً ال٨خاب الشامً ٢29اثمت الىالًاث واإلا٣اَٗاث مً الٟهل  ؛ وبالٚغ

ً مً ال٨خاب الشامً ًم٨ً ظمٗها مً الا٢خباؾاث الالجُيُت مً  الشالض بلى الشامً والٗكٍغ

ت ٖلى ْهىع الخغاثِ ؤلا٢لُمُت اإلاسخلٟت التي ؤُٖض بهخاظها مً مسُى  ت ببىـغ، بال ؤن َاإلاُبٖى

ً مً  -الٟهل الشالزحن  الظي ٌٗغى مضي ما حكمله الخغاثِ ؤلا٢لُمُت الؿذ والٗكٍغ

غيُت  . وهىا٥ جغظمت ؤإلااهُت ل٨خاب "الجٛغاُٞا"، بُاهاتها  -صعظاث َىلُت ٖو
ً
مدظٝو ٧لُت

 ٧الخالي:
- H. von Mžik und F. Hopfner, "Des Klaudios Ptolemaios Einfuerung in die 

darstellende Erdkunde", Erster Teil, Vienna, 1938. 
ً  هاهؼ 

ُ
غصعف هىبٟىه، م٣ضمت بُلُمىؽ ال٣لىطي في ٖلم الجٛغاُٞا الخمشُلي، ٞ ٪ ٞو مٍؼ

 .8918ُِىا ڤال٣ؿم ألاو٫، 

ول٨ً لم ًٓهغ مً هظه الترظمت ختى آلان ؾىي الجؼء ألاو٫، الظي ٌُٛي ٦خاب 

 ه لل٨خاب الشاوي.بُلمُىؽ ألاو٫ باإلياٞت بلى م٣ضمخ
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الشماهُت الخـي ًخ٩ىن منها هو بُلمُىؽ مً بحن ال٨خب  -و٧ان ال٨خاب ألاو٫ 

ايُت ومؿا٢ِ الخغاثِ -"الجٛغاُٞا"  ، بِىما ال٨خب الؿخت ًدىاو٫ مباصت الجٛغاُٞا الٍغ

ىي ظضاو٫ ج٣ضم ٧ل ؤؾماء ألاما٦ً الىاعصة في الخغاثِ م٘ ط٦غ زِ الُى٫ الخالُت جد

ي ًخًـذ ؤهه ٦خب الظ -وصاثغة الٗغى ل٩ل منها، ه٣ال ًٖ الخغاثِ؛ ؤما ال٨خاب الشامً 

٩ٞان ًدخىي ٖلى ظضاو٫ ؤزغي لؤلَىا٫  -٨ُحن باإلياٞت بلى الجٛغاُٞحن الؾخسضام الٟل

ى٫ ًىم ٖىض ؤهم ألاما٦ً ٖلى الخغاثِ اإلاسخلٟت، والٟغو١ اإلا٣ضعة بحن  اإلادؿىبت أَل

ت.  زٍُى الُى٫ مٗبـغا ٖنها بالؼمً بحن هظه ألاما٦ً وؤلاؾ٨ىضٍع

مً ويٗه هظا الٗمل الجٛغافي ؤن ًيص ئ  و٧ان الهضٝ الغثِـ لبُلمُىؽ

 زغاثِ ؤ٦شـغ ا٦خماال وص٢ت م٣اعهت ب٩ل الخغاثِ التي ؾب٣ذ زغاثِ ٖهغه. ٟٞي الىا٢٘

م مً ؤهه  -و٦ما ٣ًى٫ الؿُض هُىوص  -  ٧ان ٖىىان هظا الٗمل "الضلُل الجٛغافي" بالٚغ

الخغاثِ"، بط ًبضو ًخـغظم ٖاصة بلى "الجٛغاُٞا"، وألانىب جغظمخه بلى "م٣ضمت في بوكاء 

ُت للٗالم اإلاٗغوٝ ٧اهذ مىظىصة خخـى ٖهغ بُلمُىؽ هي التي ؤٖضها  ؤن ؤًٞل زٍغ

ىىؽ الهىعي مً و٢ذ لِـ ببُٗض، وهى ظٛغافي باعػ عبما ٖاف بحن ٖامي    79ماٍع

غ مً بٗضه ٖضة مغاث، ول٨ً  م، و٦خب ٖمال في الجٛغاُٞا جىاولخه ألاًضي 819و  بالخدٍغ

ش يء، وال وٗٝغ ٖىه ؾىي ما ؤزبرها به بُلمُىؽ. صخُذ ؤن  لم ًهل بلُىا مىه

ىىؽ ٦شُـغا، بال ؤهه وظض هٟؿه ٢اصعا ٖلى اؾخ٨ماله  بُلمُىؽ ٧ان ٣ًضع ٖمل ماٍع

ايُت والٟل٨ُت حؿاٖضه  وجدؿِىه مً ٖضة ظىاهب مهمت، و٧اهذ ٢ضعاث بُلمُىؽ الٍغ

 ٖلى بهجاػ هظه اإلاهمت ظُضا.

هظا٥ بخضي ه٣اٍ الازخالٝ بحن بُلمُىؽ ٧ان مضي احؿإ الٗالم اإلاٗغوٝ آو 

ىىؽ ٖلى ؤن ؤ٢ص ى اإلاٗمىع  ىىؽ، ٞبِىما ٧ان بُلمُىؽ ًخ٤ٟ م٘ ماٍع وؾلٟه ماٍع

قماال، ٧ان بُلمُىؽ ًدضص ؤ٢ص ي امخضاص للمى٣ُت  °61ْصاثغة ٖغى  قماال ٣ً٘ ٖىض

الجىىبُت اإلاٗغوٞت بلى الجىىب مً زِ الاؾخىاء بمؿاٞت حٗاص٫ ما جبٗضه مغوي ًٖ 

ظىىبا  °24ظىىب زِ الاؾخىاء، ولِـ بلى °86 ʹ25 الاؾخىاء قماال، وخضص طل٪ بـزِ 

ىىؽ.    ٦ما جسُل ماٍع
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ؤما ًٖ امخضاص الٗالم بحن اإلاكغ١ واإلاٛغب، ٩ٞان بُلمُىؽ ٌٗخبـغ ؤن اإلاضي 

، بضال مما °889ؾاٖت، ؤو ٖبـغ  82ال٨لي للٗالم اإلاٗغوٝ ٖبـغ زٍُى الُى٫ ًمخض ٖبـغ 

ىىؽ مً ؤن طل٪ الامخضاص م٣ضاعه طهب بلُه  غظ٘ °225 ؾاٖت ؤو ما ٌٗاص٫ 85ماٍع . ٍو

 اث بىاء ٖلى ػمً الغخلت ٧ان ٣ًخط يالؿبب في هظه الازخالٞاث بلى ؤن ج٣ضًغ اإلاؿاٞ

ىىؽ  . )*(خؿاب هامل زُإ، واٖخبر بُلمُىؽ ؤن هظا الهامل ٧ان ٚحر ٧اٝ ٖىض ماٍع

ىىؽ ؤًًا في ازخُاع  سخل٠ بُلمُىؽ م٘ ماٍع اع اإلاىاؾب للكب٨ت التي ٍو ؤلَا

جمشل زٍُى الُى٫ وصواثغ الٗغى، ؤي "اإلاؿ٣ِ" اإلاىاؾب ٦ما ًجب ؤن وؿمُه، 

والظي ًجب ؤن ًغؾم ٖلُه الٗالم اإلاٗغوٝ، وهى مؿ٣ِ ًسخل٠ ًٖ طل٪ الظي 

، بط ؤن اإلاؿ٣ِ الظي اؾخسضمه (882)ؾِؿخسضم لغؾم زغاثِ ٧ل ب٢لُم ٖلى خضة

ُت الٗالم ٧ان ؤ ىىؽ لخٍغ مشل بسٍُى ماٍع
ُ
ُه ٧اهذ زٍُى الٗغى ج ؾُىاهُا، ٞو

مؿخ٣ُمت، و٧اهذ زٍُى الُى٫ جمشل بسٍُى مؿخ٣ُمت ؤزغي مخٗامضة ٖلى زٍُى 

الٗغى الؿاب٤ ط٦غها، وبىاء ٖلى هظا ٧اهذ اإلاؿاٞت الٟانلت بحن صعظخحن مً زٍُى 

الُى٫ حٗاص٫ ؤعبٗت ؤزماؽ هٓحرتها بحن زُحن مً زٍُى الٗغى، وهظه هي اليؿبت 

ى٫ الضعظت الٗغيُت ٖىض صاثغة ٖغى بح . ومً زم ٞةهه °16ن َى٫ الضعظت الُىلُت َو

٣ت صخُدت ألي م٩ان ٖلى  بِىما ٧ان ًم٨ً جمشُل اإلاؿاٞاث في اججاه قمالي ظىىبي بٍُغ

ُت، لم ج٨ً اإلاؿاٞاث صخُدت في الاججاه الكغقي الٛغبي بال ٖىض صاثغة ٖغى  الخٍغ

غة عوصؽ وج٣ 16° ُ٘ البدغ اإلاخىؾِ مً ؤ٢ص ى قغ٢ه بلى ؤ٢ص ى )الخـي جمغ ٖبر ظٍؼ

                                                           
اإلا٣هىص مً ٦الم ظىن بى٫ ؤن اإلاؿاٞت بحن زُي َى٫ ًجب ؤن ج٣اؽ ٦إ٢هغ مؿاٞت ؤي  )*(

بسِ ٖمىصي ٖليهما ، بِىما اإلاؿاٞغ ال ًدب٘ هظا الاججاه الٗمىصي اإلاباقغ وبهما ٌٛحر اججاهه 

٣ا للُغ١ واهدىاءاتها وؤن  ،لظل٪ ًجب جهٛحر اإلاؿاٞت اإلادؿىبت مً سجالث الغخالث ،ٞو

ىىؽ لم ًهٛغها بال٣ضع اإلاىاؾب )  .(اإلاغاظ٘ماٍع
مً اإلاهم ؤن هالخٔ هظا الخمحز بُنهما، ألهه ٦ما ؾُظ٦غ الخ٣ا، ٧ان بُلمُىؽ ٌؿخسضم  (882)

ُت الٗالم،  ىىؽ لخٍغ لخغاثِ ألا٢الُم مؿ٣ُا ممازال ٖملُا للمؿ٣ِ الظي اؾخسضمه ماٍع

الُى٫ ٧اهذ مؿاٞاث صخُدت ٖلى  ول٨ً ٧ان الازخالٝ الىخُض ؤن اإلاؿاٞاث بحن زٍُى

ُت ٖلى خضة، ال ٖلى الضاثغة  ُت الٗالم  16ْصاثغة الٗغى الغثِؿت ل٩ل زٍغ قماال ٦ما في زٍغ

ىىؽ.  لضي ماٍع
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٩ىن جمشُل اإلاؿاٞاث بهىعة ؤَى٫ وؿبُا في ؤي م٩ان ؤٖلى مً جل٪ الضاثغة،  ٚغبه(، ٍو

ترجب ٖلى طل٪ ؤن ق٩ل البالص  وبهىعة ؤ٢هغ وؿبُا في ؤي م٩ان ؤؾٟل جل٪ الضاثغة، ٍو

ُت  ؾِبضو  ˚16التي ج٣٘ بُٗضا بلى الكما٫ ؤو بُٗضا هدى الجىىب مً صاثغة  ٖلى الخٍغ

 . )*(مكىها بضعظت ٦بحرة

ه في ؤًت  م مً بصعا٥ بُلمُىؽ ؤهه ال مىام مً وظىص ٢ضع مً الدكٍى وبالٚغ

وؾُلت لخمشُل مؿاخت ٦بُـغة مً ال٨غة ألاعيُت ٖلى ؾُذ مؿخى، بال ؤهه الخٔ ؤن 

ُت  ىىؽ ٧ان ألا٢ل مالءمت بحن ٧اٞت اإلاؿا٢ِ لخمشُل زٍغ اإلاؿ٣ِ الظي اؾخسضمه ماٍع

الٗالم، وؤقاع بلى بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى جمشُل ٣ًخـغب ٦شُـغا مً الصخت للٗالم اإلاٗغوٝ 

باؾخسضام زٍُى مخ٣اعبت جمشل زٍُى الُى٫، وؤ٢ىاؽ مً صواثغ جمشل زٍُى 

٣خحن مسخلٟخحن ًم٨ً مً زاللهما جد٤ُ٣  الٗغى. وفي ؾبُل هظا ون٠ بُلمُىؽ ٍَغ

٣ت الشاهُت ج٩ىن طل٪ الهضٝ، في ألاولى ج٩ىن الخٍُى اإلاخ٣ا عبت مؿخ٣ُمت، وفي الٍُغ

بضو لي  مىدىُت، في خحن جمشل صواثغ الٗغى في الخالخحن بإ٢ىاؽ صواثغ مىخضة اإلاغ٦ؼ. ٍو

 ؤهه ًم٨ً جىيُذ ألاؾلىب الظي ؤوكإ به بُلمُىؽ هظًً اإلاؿ٣ُحن بطا ٖلمىا ؤهه في

ُت  ٧اهذالخالخحن  ٦ال  با، و٧اهذ ظىى °86 ʹ25 قماال و °61خضوص صواثغ ٖغى الخٍغ

الٗغيُت هى  ٖلى ظاهبي الخِ اإلاغ٦ؼي، وؤن م٣ُاؽ الضعظت °99خضوص زٍُى الُى٫ 

 .(881)الىخضة مً صاثغة ٖٓمى

                                                           
، وج٩ىن ي ال٣ُبـى جلخ٣ى ٖىض ه٣ُخـجخ٣اعب زٍُى الُى٫ باالججاه هدى ال٣ُبحن خخ )*(

، وإلاا ٧ان اإلاؿ٣ِ ألاؾُىاوي الُى٫ ؤ٦بر ما ًم٨ً ٖلى زِ الاؾخىاء  اإلاؿاٞت بحن زُىٍ

ت ٞهى ًجٗل َى٫ الضعظت الُىلُت ٖلى ؤًت صاثغة ٖغى َىال  ًجٗل زٍُى الُى٫ مخىاٍػ

ي ؤوص ئ ـمىخضا، وهظا ال ًصر بال ٖلى صاثغة ٖغى واخضة، هي صاثغة الٗغى الغثِؿت الخ

٣ا لها، ٞةطا ٧اهذ هظه الضاثغة ُٚ ى حكىه َى٫ ـغ الضاثغة الاؾخىاثُت ٞةن طل٪ ٌٗىـاإلاؿ٣ِ ٞو

ا بالخ٨بحر ٧لما اججهىا هالضعظت الُىلُت جهٛحرا لها ٧لما اججهىا هدى الضاثغة الاؾخىاثُت وحكىه

 .(اإلاغاظ٘هدى ال٣ُب )
غ اإلاؿ٣ُحن اللظًً اؾخسضمهما بُلمُىؽ طاجه في الٟهل  (881) مً ٦خابه  24مً ؤظل جبًر

ؤوال بغؾم مؿخُُل َىله ي٠ٗ ؤهه بضؤ في ٧ل خالت و٫ مً ٖمله "الجٛغاُٞا"، ًسبرها ألا 

 =        ٖغيه، زم ٢ؿمه بلى مغبٗحن بسِ مغؾىم في وؾُه لُهبذ هى زِ الُى٫ اإلاغ٦ؼي 
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ُت للٗالم املصقط ألاول لبطلميىسوخحن هدىاو٫ بالخٟهُل  ؾىجض ؤهه  لخٍغ

في خضوص ما حهمىا مً الجؼء الظي ٣ً٘ قما٫ زِ الاؾخىاء، ًم٨ً ؤن وؿمي اإلاؿ٣ِ 

ت"، و٧اهذ صاثغة الٗغى بلٛخىا ا لخالُت "مؿ٣ِ مسغوَي بؿُِ بضاثغة ٖغى مُٗاٍع

ت التي ازخاعها بُلمُىؽ هي  غة عوصؽ؛ ٚحر ؤن  °16اإلاُٗاٍع قماال، والتي جمغ ٖبر ظٍؼ

٣ت التي وؾ٘ بها بُلمُىؽ اإلاؿ٣ِ لِكمل الجؼء الظي ٣ً٘ ظىىب زِ الاؾخىاء  الٍُغ

ُت خضًشت. وبالىٓغ ؤوال بلى  ٣ت مً ازتراٖه، ولم حؿخسضم ٢ِ في ؤًت زٍغ ٧اهذ ٍَغ

ا ٖلى ٦غة مؿها  الجؼء الىا٢٘ قما٫ زِ الاؾخىاء، ٖلُىا ؤن هخسُل مسغوَا مىيٖى ٍو

ت ــحؿاوي الؼاٍو THCت ـٞةن الؼاٍو 81قماال، و٦ما هى مبحن في الك٩ل  °16ٖىض الضاثغة 

  TCE وؤن َى٫ الخِ °16ؤو حؿاوي ،HT   ٌِؿاوي َى٫ الخ TC  مًغوبا في ْل

بطا اجسظ َى٫ صعظت مً صاثغة ٖٓمى لُمشل وخضة، .  و TCمغة َى٫  8,18ؤي  °16جمام 

٧اآلحي :  HTوخضة، ومً زم ًم٨ً خؿاب َى٫  57,1ؾِؿاوي  TCٞةن هه٠ ال٣ُغ 

با. 79=  57,1×  8,18  وخضة ج٣ٍغ

ا، ٞمً زم ؾُيخج لضًىا  غص لُهبذ مؿخٍى
ُ
زاهُا، لىخسُل ؤن ؾُذ اإلاسغوٍ ٢ض ٞ

ى٫ 84)الك٩ل  Hالظي هى ظؼء مً مدُِ صاثغة مغ٦ؼها الى٣ُت  TKLال٣ىؽ  (، َو

قماال، وال٣ىؽ  °16ة الٗغى وخضة، هظا ال٣ىؽ ؾُمشل صاثغ  HK  79هه٠ ٢ُغها 

JRI  اإلاغؾىم مً اإلاغ٦ؼ هٟؿهH  ؾُمشل زِ  وخضة، 885، ؤو 16+  79بىه٠ ٢ُغ

وخضة،  52ؤو  ،61 - 885اإلاغؾىم بىه٠ ٢ُغ  QOPالاؾخىاء. و٦ظل٪ ٞةن ال٣ىؽ 

                                                                                                                                       

ؤن هظًً اإلاؿخُُلحن ال ٌك٨الن ظؼءا خ٣ُ٣ُا مً بوكاثه الهىضس ي = للمؿ٣ِ. وهٓغا بلى 

ا ما، ٞةهن ي للمؿ٣ُحن، في خحن ؤن وظىصهما في الك٩ل ؾُاصي بلى بعبا٥ ال٣غاء هٖى

، ٣ٞض 86ؾإؾدبٗضهما مً ؤي ون٠ ؤو عؾم للمؿ٣ُحن. وباإلاشل ٞٗىض بٖضاص الك٩ل 

٣٦ُغ، زالٞا إلاا وعص في ألاق٩ا٫ اإلاىاْغة في ٧ل  'B'Dؤحجمذ ًٖ عؾم صاثغة خى٫ 

اث والُبٗاث اإلايكىعة مً ٖمل بُلمُىؽ التي اَلٗذ ٖليها، ألن عؾم مشل هظه  اإلاسَُى

ً لل٨غة،  'E'Dو  'B'Eالضاثغة ًم٨ً ؤن ًجٗل الخُحن  ًبضوان ٦إجهما ًمشالن ههٟي ٢ٍُغ

لهما بلى زُحن مؿخ٣ُمحن وا٢ٗحن في  بِىما ًمشالن في الىا٢٘ عبعي مدُُي ٦غجحن ظغي جدٍى

 مؿخىي ًماؽ ٦ال منهما.
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ُت قماال؛ وال٣ىؽ  قماال الخـي جدضص °61ؾُمشل الضاثغة  اإلاغؾىم  MZNجهاًت الخٍغ

 ظىىبا التي جدضص °86 ʹ25 ، ؾُمشل الضاثغة818 82/5، ؤو 86 82/5+  885بىه٠ ٢ُغ  

ُت ظىىبا. وبالُب٘ ًم٨ً عؾم ؤي ٖضص مً صواثغ الٗغى  وؾِ الضواثغ جهاًت الخٍغ

٣ت هٟؿها.   الؿاب٣ت بالٍُغ

 

 

 

سبرها بُلمُىؽ ) ( بإهه ٢ض بضا له ؤهه مً ألاوؿب عؾم صواثغ ٖغى 21؛8ٍو

ى٫ ًىم ٦ما ًلي: ىا٫ اإلاسخلٟت أَل  ج٣ابل ألَا

  

 ا٦غوٍ ( مسغوٍ ًمـ ق٨ال 81الك٩ل )

 قماال 16ْٖىض صاثغة ٖغى 

 

( بوكاء ؤو٫ مؿ٣ِ 84الك٩ل )

ُخه للٗالملبُلمُىؽ   لخٍغ
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 جغ٢ُم صاثغة الٗغى
 ٖضص ؾاٖاث

 ؤَى٫ جهاع 

 ما ًىاْغه مً

 صواثغ الٗغى 

 قماال 4°  ʹ85 82 4/8 8

2 2/ 82 28ʹ   5° 

1 4/1 82 19ʹ   82° 

 °86  ʹ25 81 )جمغ بمغوي( 4

5 4/8 81 85ʹ  29° 

ان ًمغ بإؾىان( 6  °21  ʹ59 81 2/8 )مضاع الؿَغ

7 4/1 81 89ʹ  27° 

8 84 29ʹ  19° 

9 4/8 84 29ʹ  11° 

 °16 ʹ99 84 2/8 )جمغ بغوصؽ( 89

88 4/1 84 15ʹ  18° 

82 85 55ʹ  49° 

81 4/8 85 5ʹ  41° 

84 2/8 85 99ʹ  45° 

85 86 19ʹ  48° 

86 2/8 86 19ʹ  58° 

87 87 99ʹ  54° 

88 2/8 87 89ʹ  56° 

89 88 99ʹ  58° 

29 89 99ʹ  68° 

 °61  ʹ99 29 )جمغ بشىلي( 28



311 
 

 ظىىب زِ الاؾخىاء:

 )**( و٧اجُجاعا )*(عابخىم عؤؽٖبر 
2/8 82 25ʹ  8° 

 ظىىبا

 ج٣ابل ؤَىالا وبالُب٘ ٞةن صواثغ الٗغى التي خضصها بُلمُىؽ ٖلى ؤجها 

م٨ً  ى٫ ًىم في الجضو٫ الؿاب٤ ٧اهذ الضواثغ التي جىنل بليها بالخؿاب. ٍو مسخلٟت أَل

ؤن هالخٔ ؤهه ٖىض بٖضاصه هظه الخؿاباث ٞةهه لم ًإزظ في خؿباهه ؤزغ الاه٨ؿاع في 

، ول٨ىه اٖخبر ؤن َى٫ ؤَى٫ ًىم (884)جب٨حر و٢ذ قغو١ الكمـ وجإزحر و٢ذ الٛغوب

ٞى١ ألا٤ٞ ٖىض الاه٣الب  لها مغ٦ؼ الكمـ في الخ٣ُ٣تالتي ٩ًىن زالبمشابت الٟترة 

. وجخ٤ٟ صواثغ الٗغى التي خضصها °21 ʹ59الهُٟي، مٟتريا ؤن مُل مدىع ألاعى هى 

٦شحرا م٘ الضواثغ التي ؾخيخج ًٖ الخؿاباث الخضًشت بالخٍٗغ٠ هٟؿه لُى٫ ؤَى٫ ًىم 

 .(885)وبال٣ُمت هٟؿها اإلاٟتريت للمُل

                                                           
٣ُا، ازخل٠ اإلاد٣٣ىن في  Rhaptumعؤؽ  )*( ٣ي ألخض عئوؽ الؿاخل الكغقي ألٍٞغ اؾم بٍٚغ

با مسخل٠ ٞيها  ٖؼوها ألجها واخضة يمً ؾلؿلت  )اإلاترظم(.مً الغئوؽ ٧لها ج٣ٍغ
 جظهب ؤٚلب آعاء اإلاد٣٣حن بلى ؤجها ٧اهذ في صلخا جهغ اإلا٩ُىهج، في ُُٞدىام الخالُت )اإلاترظم(. )**(

اث( ؤن قٗإ الًىء اإلاىبٗض  (884) الخٔ بُلمُىؽ )في ال٨خاب الخامـ مً ٖمله في البهٍغ

ترجب ٖلى هظا مً ظغم ؾماوي بلى ألاعى ًخٛحر اججاهه  ٖىض اإلاغوع ٖبر الٛالٝ الجىي، ٍو

ؤن الجغم الؿماوي ؾِبضو مغجٟٗا ٞى١ م٩اهه الخ٣ُ٣ي، بل بهه ؤ٦ض ؤن ؤلاػاخت  الاهدغاٝ

اصة الاعجٟإ ٖلى ؾُذ ألاعى، وؤجها ؾدخالش ى جماما ٖىضما ٩ًىن الجغم  ت ؾخ٣ل م٘ ٍػ الٓاهٍغ

ػاخت ٖىض ؤًت مؿاٞت، وعبما ٧ان الؿماوي في الؿمذ؛ ول٨ىه لم ًداو٫ ؤن ٣ًِـ م٣ضاع ؤلا 

ًًٓ ؤن ؤزغه في مىا٢ُذ الكغو١ والٛغوب ًم٨ً بهماله باإلا٣اعهت باألزُاء التي ًم٨ً ؤن 

جخٗغى لها مالخٓاث مىا٢ُذ الكغو١ والٛغوب في م٩ان مٗحن. وفي الىا٢٘، ٞةن ؤزغه ًاصي بلى 

اصة َى٫ ؤَى٫ ًىم بدىالي ؤعب٘ ص٢اث٤ ٖىض زِ الاؾخىاء، وخىال ي زماوي ص٢اث٤ ٖىض صاثغة ٍػ

ص٣ُ٢ت ٖىض صاثغة ٖغى  28، وخىالي 5 69ص٣ُ٢ت ٖىض صاثغة ٖغى 85، وخىالي ˚45ٖغى 

61.˚ 
ى٫ ًىم  (885) م٘ بهما٫ آزاع   -ًم٨ً خؿاب صاثغة الٗغى اإلا٣ابلت لٗضص مٗحن مً الؿاٖاث أَل

ذ    = مت خانلو٢ؿ 85مً زال٫ يغب ٖضص الؿاٖاث اإلادضص في  -parallax الاه٨ؿاع والتًز
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 HZوهٟترى ؤن  84ولخىيُذ ٦ُُٟت عؾم زٍُى الُى٫ وٗىص بلى الك٩ل 

صعظاث ختى  5ًمشل الخِ اإلاغ٦ؼي، ولىٟترى ؤن اإلاُلىب عؾم زٍُى ؤزغي بٟانل 

صعظت ٖلى ظاهبي الخِ اإلاغ٦ؼي. وهٓغا بلى ؤن ٢ُمت الضعظت الُىلُت ؾخ٩ىن  99

ت وهي صاثغة الٗغى  ٓغا بلى ؤهه ٖلى هظه ، وه°16صخُدت ٣ِٞ ٖلى الضاثغة اإلاُٗاٍع

ت ٩ًىن َى٫ الضعظت الُىلُت خىالي  مً َى٫ الضعظت الٗغيُت )ألن  9,8الضاثغة اإلاُٗاٍع

الجؼء الىا٢٘ في   -( ٞةن ٧ل ما ًجب ٖلُىا ٞٗله 9,899صعظت ٌؿاوي  16ظُب جمام 

           ه٣ُت ٖلى مؿاٞاث ٢ضعها 88هى ؤن هدضص ؾلؿلت مً  -قما٫ زِ الاؾخىاء 

وجمغ  H، وعؾم زٍُى ٧األقٗت جبضؤ مً T K Lٖلى ال٣ىؽ  Kلى ظاهبي وخضاث ٖ 4

ىضما ًخم هظا، ٞةن  °61بهظه الى٣اٍ ٖبـغ الخُـؼ بحن صاثغة  قماال وزِ الاؾخىاء. ٖو

ض ٖلى َىلها و ، °16الضعظاث الُىلُت ؾخ٩ىن َبٗا بُىلها الصخُذ ٖلى صاثغة  ؾتًز

هي الضاثغة  °16ضما ج٩ىن صاثغة الخ٣ُ٣ي في ٚحر طل٪؛ ول٨ً بُلمُىؽ بّحن ؤهه ٖى

ت، ٞةن الدكىه اليؿبي في زٍُى الُى٫ ٖىض صاثغة الٗغى الكمالُت ألابٗض  اإلاُٗاٍع

( ؾِؿاوي ٖملُا الدكىه ٖلى زِ الاؾخىاء، وهى ٌؿاوي في الخ٣ُ٣ت °61قماال )وهي 

 % في ٧ل خالت. 86هدى 

ىضما هدىاو٫ آلان الجؼء الىا٢٘ ظىىب زِ الاؾخىاء، ٞمً  الىاضر ؤهه ًيبغي ٖو

مّض الخٍُى اإلامضوصة بك٩ل بقٗاعي مً زِ الاؾخىاء بلى ؤبٗض صواثغ الٗغى 
ُ
ؤال ج

ض مً َى٫ الضعظت الُىلُت ظىىب زِ الاؾخىاء ٖلى َى٫ هٓحرتها  ظىىبا، ألن هظا ؾحًز

ٖلى هظا الخِ بِىما الىا٢٘ ؤن َى٫ الضعظت ًدىا٢و بالبٗض ًٖ زِ الاؾخىاء. وه٨ظا 

قماال )اإلابِىت ب٣ىؽ مخ٣ُ٘  °86 ʹ25ُلمُىؽ هى ؤهه عؾم صاثغة ٖغى ٞةن ما ٞٗله ب

(، وبٗض مالخٓت ؤًً ج٣اَٗذ هظه الضاثغة م٘ زٍُى الُى٫ الؿاب٤ 84في الك٩ل 

ظىىبا ٖلى ظاهبي زِ  °86 ʹ25الُى٫ ٖلى الضاثغة  عؾمها ظٗل اإلاؿاٞاث بحن زٍُى

                                                                                                                                       

ت للكمـ ٖىض الٛغوب بالضعظاث، والخـي ًم٨ً 2الًغب ٖلى =  ُّ ت الؿاٖ ، لىدهل ٖلى الؼاٍو

 اإلاُلىبت ؾدخدضص باإلاٗاصلت ȹ ، ومً زم ٞةن صاثغة الٗغىtؤن هغمؼ بليها بالغمؼ 

، و٧ان خىالي °21ْ ʹ27َمُل مدىع ألاعى، والظي ٌؿاوي آلان  w، خُض wْخا  t ظخا  ȹْا  

م مً ؤن ال٣ُمت التي ؤُٖاها له ٧اهذ  21ْ° ʹ48َ  . °21ْ ʹ59َفي ٖهغ بُلمُىؽ، بالٚغ
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ت للمؿاٞاث ٖلى صاثغة  ال، وعبِ الى٣اٍ الىاججت قما °86 ʹ25الُى٫ اإلاغ٦ؼي مؿاٍو

مً ج٣اَ٘ زٍُى الُى٫ ٖلى هظه الضاثغة بما ًىاْغها مً ه٣اٍ ٖلى زِ الاؾخىاء، 

الُى٫ باؾخصىاء الخِ اإلاغ٦ؼي جىدني بكضة ٖىض زِ الاؾخىاء.  مما ًجٗل ٧ل زٍُى

الُى٫ خُض جخ٣اَ٘ م٘ زِ الاؾخىاء  وبالُب٘ ٞةن هظا الخٛحر اإلاٟاجئ في اججاه زٍُى

وؤصي بالًغوعة بلى حكىه ٦بحر في ق٩ل اإلاىا٤َ التي جمخض ٖلى زِ الاؾخىاء؛  ٧ان قاطا،

ت باإلاىا٤َ الاؾخىاثُت في الٗالم في طل٪ الى٢ذ ٧اهذ مدضوصة، ٞةن  ول٨ً هٓغا ألن اإلاٗٞغ

  ى باإلا٣اعهت بإهمُخه لىا آلان.هظا الدكىه ٧ان ؤمغا ؤ٢ل ؤهمُت في هٓغ الجٛغاُٞحن ال٣ضام

مصقطه ٧ان هضٝ بُلمُىؽ مً ابخ٩اع هل الغؾم، و ألاو٫ ؾ ٧ان اإلاؿ٣ِ

ؤن جغؾم زٍُى الُى٫ باإلاؿاٞاث الصخُدت بُنها في ٧ل م٩ان  الثاوي لخسيطت العالم

خُلب طل٪  ُت مشلما عؾمذ صواثغ الٗغى صخُدت فى اإلاؿ٣ِ ألاو٫. ٍو ٖلى الخٍغ

جمشُل ٧ل زٍُى الُى٫ ٖضا الخِ اإلاغ٦ؼي بسٍُى مىدىُت بضال مً الخٍُى 

م م ا لضواثغ مىخضة اإلاغ٦ؼؾاإلاؿخ٣ُمت، وؤن جٓل صواثغ الٗغى ؤ٢ىا ً ؤن هظا )بالٚغ

 اإلاغ٦ؼ ًجب ؤال ٩ًىن بالًغوعة م٩ان اإلاغ٦ؼ اإلاىظىص في اإلاؿ٣ِ ألاو٫(. 

و٧ان اإلاؿ٣ِ الشاوي لبُلمُىؽ في الىا٢٘ خالت زانت مً اإلاؿ٣ِ اإلاٗغوٝ 

ُت الٗامت ال٣ ضًمت لٟغوؿا، ولظل٪ ٌؿمى خالُا بمؿ٣ِ بىن، الظي اؾخسضم للخٍغ

ت الٟغوؿُت، وهى مؤخُاها  ال ًؼا٫ مؿخسضما في زغاثِ  ؿ٣ِ اإلاؿاخت الٗؿ٨ٍغ

الـ. وج٨مً الؿمت الخانت الىخُضة في ؤؾلىب بُلمُىؽ في عؾم هظا اإلاؿ٣ِ   ألَا

في البىاء الهىضس ي الخام الظي جىنل مً زالله بلى ما اٖخبره ؤوؿب هه٠ ٢ُغ 

لل٣ىؽ الظي ؾُمشل زِ الاؾخىاء، ٞبمجغص جدضًض هه٠ ال٣ُغ هظا ٞةن ؤههاٝ 

غى ألازغي ًم٨ً الخإ٦ض منها بؿهىلت بمجغص الُغح ؤو الجم٘ ألا٢ُاع ل٩ل صواثغ الٗ

 البؿُِ. وظاءث ٨ٞغة هظا اإلاؿ٣ِ ٖلى الىدى الخالي: 

ت بدُض ٩ًىن مغ٦ؼها في مؿخىي البهغ، وبدُض ًمُل  لىخسُل ٦غة ؤعيُت مىيٖى

ت  ت ج٣ابل صاثغة  °21 ʹ59مدىعها ال٣ُبـي هدى اإلاالخٔ بؼاٍو ٖلى الٗمىصي، ؤي بؼاٍو

ان اإلا٣بىلت آهظا٥، والخـي ٧اهذ ؤًًا ٢غب صاثغة الٗغى الخـي جخىؾِ ٖغى ؤؾى 

٣ا لخٍٗغ٠ اإلاٗمىع    بُلمُىؽ.ٞو
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 ٩ًىن  خحن ألاعيُت ال٨غة( 85) الك٩ل

 اإلاالخٔ ٖحن هدى ماثال مدىعها

( ٦ُُٟت بوكاء مؿخىي عؤس ي 86الك٩ل )

 85في الك٩ل  Eًماؽ ال٨غة ٖىض الى٣ُت 

 

جمشل  P، خُض 85وه٨ظا ٞةن مٓهغ ال٨غة ألاعيُت ؾِبضو ٦ما في الك٩ل 

مؿخىي  ه٣ُت في Eالىه٠ اإلاىاظه للىاْغ مً زِ الاؾخىاء،  BZDال٣ُب الكمالي، 

قماال )اإلاغؾىمت في الك٩ل ٦ضاثغة بسِ  °21  ʹ59البهغ، خُض ج٣ُ٘ صاثغة ٖغى 

ٞهى الىه٠ اإلاىاظه للىاْغ مً  BED. ؤما الخِ PEZمخ٣ُ٘( زِ الُى٫ اإلاغ٦ؼي 

ٖمىصًا ٖلى زِ الُى٫ اإلاغ٦ؼي، وبالُب٘ ٞةجها جلخ٣ي  Eصاثغة ٖٓمى جمغ زال٫ الى٣ُت 

. وبطا اٖخبرها الضعظت الىاخضة مً الضاثغة الٗٓمى Dو Bبسِ الاؾخىاء ٖىض الى٣ُخحن 

ً بهىعة  EDو BEوخضة ال٣ُاؽ ٦ما ٞٗلىا ؾلٟا، ٞةن عبعي مدُُي الضاثغة  )الٓاهٍغ

/٣ً6ِـ  EZوخضة، بِىما ال٣ىؽ  99ؤ٢هغ في الك٩ل( ؾ٣ُِـ ٧ل منهما 
وخضة.  21 5

ولىٟترى آلان وي٘ مؿخىي ٖمىصي بحن ال٨غة والغانض، بدُض ًمـ ال٨غة ٖىض 

، ٢ض ؤؾ٣ُذ بإَىالها الصخُدت EZو  EDو  BE، ولىٟترى ؤن ألا٢ىاؽ Eالى٣ُت 

وخضة  99)بُى٫   'E' Dو 'E' B، ٞهىا ؾُهبذ 86ٖلى هظا اإلاؿخىي، ٦ما في الك٩ل 

، 85في الك٩ل  EDوEB إلاؿخىي ًمشالن عبعي الضاثغة ل٩ل منهما( زُحن مؿخ٣ُمحن فى ا

/6والظي َىله   'E'Z ٦ما ؾُهبذ
مً ٢ىؽ زِ الُى٫،  EZوخضة، ممشال للجؼء  21 5

ٞةطا اٖخبرها ؤن هظا اإلاؿخىي الٗمىصي هى الؿُذ اإلاؿخىي الظي هغؾم ٖلُه مؿ٣ُىا 

T 
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ُت الٗالم، ٞةن زِ الاؾخىاء ًجب ؤن ًمغ بالى٣اٍ الشالر  وهٓغا  ،'Dو  'Zو  'Bلخٍغ

ب في جمشُل زِ الاؾخىاء و٧ل صواثغ الٗغى ألازغي بإ٢ىاؽ مً صواثغ مىخضة  ألهىا هٚغ

اإلاغ٦ؼ ٞةن اإلاغ٦ؼ الظي ًجب عؾم هظه ألا٢ىاؽ مىه ًجب ؤن ٩ًىن مغ٦ؼ ٢ىؽ صاثغي 

 'Zو  'Bج٣٘ ٖلُه هظه الى٣اٍ الشالر. ولخدضًض مى٢٘ هظا اإلاغ٦ؼ ؾىىنل الى٣ُخحن 

هغؾم الخِ اإلاؿخ٣ُم  T، ومً ه٣ُت مىخه٠ هظا الخِ 'B'Zُما لخهىٗا زُا مؿخ٣

HT  ٖمىصًا ٖلىB'Z' ومً زم ٞةن الى٣ُت ،H ٘التي ًخ٣اَ٘ ٖىضها هظا الٗمىص م ،

ٓهغ خؿاب اإلاشلشاث 'E'Zامخضاص الخِ اإلاؿخ٣ُم  ًُ ، ؾخ٩ىن هي اإلاغ٦ؼ اإلاُلىب. وؾٝى 

/6ًبلٜ E'Z وخضة، و٧ان  99ًبلٜ  'B' Eالبؿُِ ؤهه بطا ٧ان َى٫ 
ٞةن  وخضة، 21 5

ت  /HZ 6، وؾ٩ُىن °84  ʹ59ؾخ٩ىن  'THZالؼاٍو
لى طل٪ ٞةن هظا  888 5 وخضة. ٖو

 . (886)ألازحر ؾ٩ُىن هه٠ ٢ُغ ال٣ىؽ الضاثغي الظي ؾُمشل زِ الاؾخىاء ٖلى اإلاؿ٣ِ

وهٓغا بلى ؤن الٟانل بحن ٧ل صاثغحي ٖغى مخخالُخحن ؾُد٤٣ زانت اإلاؿاٞاث 

 الٗغى ؾ٩ُىن  ٞةن هه٠ ٢ُغ ال٣ىؽ للضاثغة التي ٢ُمتها ن مً صواثغ الصخُدت

 6/
خؿب ما بطا ٧اهذ الضاثغة قما٫ ؤم  -ن، خُض حؿخسضم ؤلاقاعجان + و  ± 88 5

ىض عؾـــــظىىب زِ الاؾخ ـــِ )اهٓغ الك٩ل م اإلاـــــىاء. ٖو ـــــان  ٧اهـــذ –( 87ؿ٣ــ الضاثغجـ

ُت ؤو ؤبٗض صاثغجحن قماال وظىىبا اإلادضصجا  قماال  °61 همان لئلَاع ؤو لنهاًت الخٍغ

ً َىالهماظىىبا،  °86 ʹ25و  /6 ) بىهٟي ٢ٍُغ
5 888 – 61)، ( 6/

5 888  +82/5 86) ،

/6ؤي ما ٌؿاوي 
/4و  888 5

بُلمُىؽ  عؾم وباإلياٞت بليهما، ٖلى الخىالي وخضة 898 8

/6 صاثغة ٖغى
/6)  ٖبر ؤؾىان والتي هه٠ ٢ُغها اإلااعة قماال 21 5

5 888 - 6/
5 21)  ،

 وخضة. 858ؤي ما ٌؿاوي 

 

 

                                                           
٣ت لل٣ىؽ الظي ًمشل  (886) ًم٨ً ؤن هشبذ هىضؾُا ؤن هه٠ ال٣ُغ الظي جدضص بهظه الٍُغ

زِ الاؾخىاء هى طاجه الظي ٧ان ًم٨ً ؤن ًخدضص ٖلى مؿ٣ِ مسغوَي بؿُِ صاثغة ٖغيه 

ت  ت في مؿ٣ُه  °16، بضال مً صاثغة °89 ʹ26اإلاُٗاٍع التي ازخاعها بُلمُىؽ للضاثغة اإلاُٗاٍع

 ألاو٫.
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ُت الٗالم لبُلمُىؽ87الك٩ل )  ( اإلاؿ٣ِ الشاوي لخٍغ

عؾم ال٣ىؽ الظي ًمشل زِ الاؾخىاء والضواثغ الشالر اإلاسخاعة ج٣ؿم ٧لها  وبٗض

اإلاغ٦ؼي. وهٓغا صعظاث َىلُت ٖلى ظاهبي زِ الُى٫  89بلى مؿاٞاث مىاؾبت، ولخ٨ً 

ىا٫ الصخُدت خؿب  بلى ؤن اإلاؿاٞاث بحن زٍُى الُى٫ ًجب ؤن ٌٗبر ٖنها باأَل

ُت، وهٓغا بلى ؤن الُى٫ الخ٣ُ٣ي للضعظت الُىلُت ٖلى ال٨غة ٖلى  م٣ُاؽ عؾم الخٍغ

مًغوبا في ٢ُمت زِ الٗغى بالضعظت، ٞةهه   ȹٌؿاوي ظُب جمام ȹ ؤي زِ ٖغى 

كغ صعظاث َىلُت م٣اؾت ٖلى صاثغة الٗغى باليؿبت لُى٫ ٧ل ٞانل م٣ضاعه ٖ

 )والىخضاث هىا ٦ما ط٦غها مً ٢بل حٗني َى٫ صعظت ٖغيُت( ؾ٩ُىن لضًىا ما ًلي:
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 قماال ٞةن َى٫ ٖكغ صعظاث َىلُت  °61في صاثغة 

ت  89=  با   4,54=  °61مًغوبت في ظُب جمام ػاٍو  . (887)وخضة 4 6/5ؤو ما ٌٗاص٫ ج٣ٍغ

 قماال ٞةن َى٫ ٖكغ صعظاث َىلُت° 21 ʹ59في صاثغة 

ت  89=  با  9,84=  ° 21 ʹ59مًغوبت في ظُب جمام ػاٍو  وخضة 9 7/8ؤو ما ٌٗاص٫ ج٣ٍغ

 ٞةن َى٫ ٖكغ صعظاث َىلُت في صاثغة نٟغ

ت نٟغ 89=   خضاثو  89=  مًغوبت في ظُب جمام ػاٍو

 ٖكغ صعظاث َىلُتَى٫ ظىىبا ٞةن °86 ʹ25في صاثغة 

ت  89=  با 9,69=  ° 86 ʹ25مًغوبت في ظُب جمام ػاٍو  وخضة. 9 6/5، ؤو ما ٌٗاص٫ ج٣ٍغ

وبٗض حسجُل هظه الخ٣ؿُماث ٦ما ًجب ٖلى الضواثغ اإلاُلىبت، ًم٨ً عؾم 

زٍُى الُى٫ بمىدىُاث ممهضة جمغ زال٫ الى٣ِ اإلا٣ابلت لخ٣ؿُماث صواثغ الٗغى 

م٨ً جغ٢ُمها مً ) صعظت بالترجِب مً الٛغب بلى الكغ١ ؤؾٟل  889( بلى 9اإلاسخلٟت، ٍو

 .87ؤصوى صاثغة، ٦ما ًخطر في الك٩ل 

ىض م٣اعهت اإلاؿ٣ِ الشاوي اإلاظ٧ىع ؾلٟا باإلاؿ٣ِ ألاو٫، ؾىالخٔ ؤهه بِىما  ٖو

٧اهذ ٧ل زٍُى الُى٫ ٖمىصًت ٖلى صواثغ الٗغى قما٫ زِ الاؾخىاء في اإلاؿ٣ِ 

، ٦ما هي في الىا٢٘ ٖلى ؾُذ ال٨غة ألاعيُت، بال ؤن ألامغ لم ٨ًً ٦ظل٪ في ألاو٫ 

اإلاؿ٣ِ الشاوي، ٟٞي الىا٢٘ ٧ان مُلىبا جد٤ُ٣ الض٢ت ٖلى ٧ل مً زٍُى الُى٫ 

ه في الك٩ل، وهى حكىه  وصواثغ الٗغى وهى ما لم ًم٨ً جد٣ُ٣ه بال ببٌٗ الدكٍى

ا ؤ٦ثر ٧لما ابخٗضها ًٖ زِ الُى٫ اإلا غ٦ؼي. ول٨ً باإلياٞت بلى جد٤ُ٣ ًهبذ ملخْى

اإلاؿ٣ِ الشاوي صخت ال٣ُاؽ ٖلى صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ ٣ٞض جسلو مً حٛحر 

الاججاه اإلاٟاجئ ٚحر الُبُعي لخٍُى الُى٫ ٖىض ٖبىع زِ الاؾخىاء في اإلاؿ٣ِ ألاو٫، 

و٧ان بُلمُىؽ ٖلى نىاب ٖىضما عؤي ؤن الخمشُل ألاًٞل ل٩ل الٗالم اإلاٗغوٝ له 

م مً ؾهىلت عؾم ًم٨ً ا لخهى٫ ٖلُه باإلاؿ٣ِ الشاوي ال باإلاؿ٣ِ ألاو٫، بالٚغ

 اإلاؿ٣ِ ألاو٫.

                                                           
بُت هي التي اؾخسضمها بُلمُىؽ ٞٗال. (887)  هظه ألاع٢ام الخ٣ٍغ
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ً
التي ًجب ؤن جغؾم بم٣اًِـ مسخلٟت خؿب  -ؤما زغاثِ ألا٢الُم مىٟغصة

٣ٞض عؤي بُلمُىؽ يغوعة عؾم صواثغ  -مضي ٦ثرة ؤؾماء ألاما٦ً اإلاُلىب ٦خابتها ٖليها 

الضواثغ، وؤن ًغؾم زٍُى الُى٫ بسٍُى الٗغى بسٍُى مؿخ٣ُمت بضال مً ؤ٢ىاؽ 

ت بضال مً الخٍُى اإلاؿخ٣ُمت اإلاخ٣اعبت ؤو اإلاىدىُاث، ألن هظا ؾ٣ُلل  مؿخ٣ُمت مخىاٍػ

م٣ضاع ٖضم الض٢ت، وبٗباعة ؤزغي ٣ٞض اؾخسضم بُلمُىؽ في زغاثُه ؤلا٢لُمُت مؿ٣ُا 

ُت الٗالم.  ؤؾُىاهُا مً الىٕى هٟؿه الظي اٖخبره ٚحر مىاؾب لخٍغ

م اإلاؿ٣ِ بضؤ بُلمُىؽ ؤوال بىي٘ ألاما٦ً اإلاٗغوٝ مىا٢ٗها مً وبٗض عؾ

حره، زم وي٘ ألاما٦ً ألازغي ألا٢غب بلى  زال٫ اإلاالخٓاث الٟل٨ُت لضي هُباعزىؽ ٚو

ظ٦غ  ً. ٍو الصخت م٣اعهت باألما٦ً الؿاب٣ت، ٦ما ًخطر مً سجالث البداعة واإلاؿاٍٞغ

اإلاالخٓت بال ال٣لُل، وؤن البُاهاث ؤهه ختى باليؿت لضواثغ الٗغى لم ًدضص مً مى٢ٗها ب

اإلاخاخت لخ٣ضًغ زٍُى الُى٫ اليؿبُت ٧اهذ ٚالبا ال جسغط ٖما وعص في ؤ٢ىا٫ اإلاالخحن 

م مً جدضًض بٌٗ زٍُى َى٫ ٢لُلت  ًٖ ألاما٦ً التي ج٣٘ ٖلى الخِ هٟؿه، بالٚغ

اط، خُض لىخٔ زؿٝى  وؿبُا مً مالخٓاث مىاػ٫ ال٣مغ، ٦ما في خالت ؤعبُال و٢َغ

١. م.( في الؿاٖت الخامؿت في اإلا٩ان ألاو٫، بِىما لىخٔ في اإلا٩ان الشاوي  ٣118مغ )في ال

 في الؿاٖت الشاهُت، ما ٌٗني وظىص ٞغ١ في زٍُى الُى٫ بُنهما بدىالي زالر ؾاٖاث

. وفي الٛالبُت الٗٓمى مً ألاما٦ً اإلاىضخت ٖلى زغاثِ بُلمُىؽ (888)صعظت 45ؤو  

خماص ٖلى مٗ ً ًٖ الى٢ذ اإلاؿخٛغ١ في الاهخ٣ا٫ ايُغ بلى الٖا لىماث البداعة واإلاؿاٍٞغ

خُض لم ج٨ً البىنلت  (889)مً م٩ان بلى آزغ، م٘ مالخٓاث بؿُُت ظضا ًٖ الاججاه
                                                           

لخِ  °14ْ ʹ59َظٗل   -في الٟهل الشالض مً ٦خابه الغاب٘   -ًم٨ً مالخٓت ؤن بُلمُىؽ  (888)

اط )مدؿىبت مً ظؼع الخالضاث  ُٗي في Fortunate Islands َى٫ ٢َغ ٦سِ ؤؾاؽ(، َو

 لخِ َى٫ ؤعبُال. والٟغ١ بحن هظًً الغ٢محن 89الٟهل ألاو٫ مً ٦خابه الؿاصؽ ٢ُمت 

، ؤو زالر ؾاٖاث وص٣ُ٢خحن وهه٠ الض٣ُ٢ت. ول٨ً الٟغ١ الخ٣ُ٣ي بحن زُي °45ْ ʹ89ٌَؿاوي 

 ص٣ُ٢ت. )٢ام بلُني بدسجُل ْغوٝ ٣ٞ86ِ، ؤو ؾاٖخحن و °14الُى٫ لهظًً اإلا٩اهحن ٌؿاوي 

 (.ظىعط ولل َمِغي ( )72خضور الخؿىٝ بهىعة ؤ٦ثر ص٢ت، اهٓغ بلُني، الجؼء الشاوي، نٟدت 
مً اإلاالخٔ ٖىض الخضًض ًٖ الاججاه مً م٩ان بلى آزغ، ؤن ال٨خاب الجٛغاُٞحن ال٣ضماء  (889)

 =   ٧اهىا ٣ًهغون ؤهٟؿهم ؤؾاؾا ٖلى الاججاهاث ألانلُت ألاعبٗت: الكما٫ والجىىب والكغ١ 
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وهى ٌكغح ؤهمُت الاؾخٟاصة بهظه اإلاٗلىماث في جد٤ُ٣  (829)اإلاٛىاَِؿُت مٗغوٞت آهظا٥

زظ الاهدغاٞاث ًٖ اإلاؿاع ٚغيه، ٞهي ؤوال جم٨ىه مً جصخُذ خؿاب اإلاؿاٞاث بٗض ؤ

ت بازخالٝ الٓغوٝ، وهي زاهُا حؿاٖضه  خباع وبٗض مغاٖاة ازخالٝ الؿٖغ اإلاؿخ٣ُم في الٖا

 في ج٣لُل م٣ضاع الخُإ في خؿاب اإلاؿاٞت بطا اؾخٗان باإلاؿاٞت أل٢غب ألاما٦ً اإلاٗغوٞت. 

ومً مهاصع الخُإ التي حٛاض ى ٖنها بُلمُىؽ ٖىض اؾخسضام اإلاؿاٞاث 

ً اللظًً ؤٖضهما اإلا٣ضعة  مً م٩ان بلى آزغ ٢بىله الخ٣ضًغ الشاوي مً الخ٣ضًٍغ

ـــبىؾُضوهُ ـــؾخ 599اص، ؤو ـــــــؤل٠ اؾخ 889ِ ألاعى، ؤي ــــــإلادُ (828)ىؽ ــــ ـــ  ًـــــت مــــــاص للضعظـ

                                                                                                                                       

ُا، وبهىعة بؿُُت ظضا، ٦ما ؤوعص ؾُغابىن مشال )=  ؛ 87والٛغب، وهاصعا ما هجض اججاها ٖٞغ

غوب 2، 8 (، خُض ًسبرها ؤن الىُل ًخض٤ٞ في ظؼء مً مؿاعه ٢بل مغوي "هدى الجىىب، ٚو

با.  قمـ الكخاء" ؤي هدى الجىىب الٛغبي ج٣ٍغ
ا ألامالٟي ؤو٫ مً اؾخسضم البىنلتٌ (829)  .8269في اإلاالخت خىالي ؾىت  ٗخ٣ض ؤن ٞالُٞى ظٍى
ا  59وجىفي خىالي  815ولض في خىالي  ) ٧Posidoniusان بىؾُضوهُىؽ  (828) ١. م.( ُٞلؿٞى

سا في  مً ، ٦On the Oceanخابا، وعؾالت ًٖ البدغ اإلادُِ  52اإلاضعؾت الغوا٢ُت، و٦خب جاٍع

ايُت. و٢ض الخٔ ؤن خُض جىاو٫ في الٗمل الشاوي ق٩ل ألاعى وؤبٗاصها ومباصت الجٛغاُٞا ال ٍغ

   ال ًٓهغ في ألا٤ٞ بال بال٩اص في عوصؽ، ول٨ىه اعجٟ٘ بلى اعجٟإ هدى ٧Canopusاهىب  الىجم

/2ظؼءا مً صاثغة ٖٓمى ) 48
ت، واٞترى ؤن هظًً اإلا٩اهحن ٣ًٗان ٖلى  7 8 صعظت( في ؤلاؾ٨ىضٍع

×  5999ٖلى  ؾخاص، ٞدهل 5999زِ َى٫ واخض، واٞترى ؤوال ؤن اإلاؿاٞت بُنهما جهل بلى 

ؾخاص إلادُِ ألاعى؛ ول٨ىه جبنى الخ٣ا ال٣ُمت التي خؿبها بعاجىؾخحن للمؿاٞت  249999=  48

 ؾخاص إلادُِ ألاعى. 889999=  48×  1759اؾخاص(، ٞدهل ٖلى  1759بحن اإلا٩اهحن )

            ىاليـــىؽ خــــضوهُــــُـــــىؾــــــغ بــــىب في ٖهــــم ٧اهـــــؼاوي للىجـــــل الــــــ٘، ٧ان اإلاُــــــوفي الىا٢  

ت  °16  ʹ21ٖغى عوصؽ خىالي  ظىىبا، و٧اهذ صاثغة52°  ʹ25 ، وال بض °18  ʹ82وؤلاؾ٨ىضٍع

حن للىجم في اإلا٩اهحن  ٧ان  -الظًً ٌؿمدان بدضور اه٨ؿاع الًىء   -مً ؤن الاعجٟاٖحن الٓاهٍغ

؛ بط بن عوصؽ ج٣٘  ٖلى ٣ِٞ °4  ʹ58ما ٖلى الخىالي، والٟغ١ بُنه °6  ʹ18و °8  ʹ11خىالي 

ت؛ واإلاؿاٞت اإلاباقغة بحن اإلا٩اهحن خىالي  °8  ʹ49 بٗض خىالي بلى الٛغب مً زِ َى٫ ؤلاؾ٨ىضٍع

ا ٣ِٞ، ؤو خىالي  122 لى ؤًت خا٫ ٧اهذ مكاهضة ٧اهىب جمشل  1229مُال بدٍغ اؾخاص. ٖو

٣ت ٚحر مىزى١ بها لخدضًض الٟغ١ بحن صاثغحي ٖغى هظًً اإلا ٩اهحن، هدُجت آلازاع اإلاخٟاوجت ٍَغ

 لالو٩ٗاؽ ٖىض اإلاىاؾِب اإلاىسًٟت ظضا.
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 699ؤل٠ اؾخاص، ؤو  286التي جبلٜ  الضاثغة الٗٓمى، وطل٪ بضال مً ال٣ُمت الصخُدت  

لضعظت؛ ؤي ؤن بُلمُىؽ اؾخسضم ٢ُمت لُى٫ صعظت الضاثغة الٗٓمى ٧اهذ ؾخاص ل

اؾخسضم بًغاجىؾخحن ٢ُمت ٦بحرة ظضا، وم٘ طل٪ لم ٨ًً لهظا الخُإ  نٛحرة ظضا، مشلما

باإلا٣اعهت باألزُاء ألازغي التي ٧اهذ جخٗغى لها ج٣ضًغاجه للمىا٢٘؛  ٖىا٢ب ٦بحرة

ا٢٘ ألاما٦ً التي ٧ان لضًه بُاهاث ٞل٨ُت وبالُب٘ جغ٥ طل٪ ؤزغا واضخا ٖلى جدضًضه مى 

ُخه.  ٖنها، والتي خاو٫ ب٣ضع ؤلام٩ان ؤن ٌؿخٛلها ٦ى٣اٍ يابُت في زٍغ

 قىائم بطلميىس للمىاقع الجغسافيت:  -

هىا٥ ؾمت زانت ظضا ل٨خاب بُلمُىؽ "الجٛغاُٞا" شجٗذ ٖلى اؾخمغاعه 

ىعة مىهجُت التي ؤٖضها ٨٦خاب صعاس ي ٖبر الٗهىع، وهي ال٣ىاثم الكاملت واإلاىٓمت به

ألاجهاع  والجؼع والجبا٫ واإلاهباث وم٣اعن ألؾماء ومىا٢٘ اإلاضن والبلضاث والغئوؽ 

التي جدخىي  -والى٣اٍ الخضوصًت للبالص، بلخ، التي ُسجلذ ٖلى زغاثُه. وهظه ال٣ىاثم 

م٘ صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ اإلاغؾىمت بها  -زماهُت آالٝ م٩ان ٖلى ؤؾماء خىالي 

زغاثُه، م٘ مالخٓاث مسخهغة ؤخُاها جخٗل٤ بها، وؤؾماء ال٣باثل التي حِٗل في ٖلى 

، والجؼء ألا٦بر مً ال٨خاب خٛغ١ ال٨خب مً الشاوي بلى الؿاصؽحؿ -اإلاىا٤َ اإلاسخلٟت 

( بإهه ظم٘ هظه ال٣ىاثم ووكغها بٗض ؤن 89 - 88؛  8الؿاب٘ مً عؾالخه، خُض ًسبرها )

ىىؽ ٢ض ؤنبدذ الخٔ ؤن اليسخ اإلاخخالُت مً  ُت الٗالم التي ؤٖضها ؾلٟه ماٍع زٍغ

ٚحر ص٣ُ٢ت بؿبب جغا٦م ؤزُاء اليؿار، وا٦دكاٝ ؤهه ٌؿخدُل بنالح هظه ألازُاء في 

ُٚاب بُان واضر ومدضص لضواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ التي جدضص ألاما٦ً اإلاسخلٟت 

٣ت الىخُضة ُت ألانلُت، واؾخيخج بد٨مخه ؤن الٍُغ التي ًم٨ً ؤن  اإلاىضخت ٖلى الخٍغ

ىىؽ هي ؤن ٣ًضم م٘ الخغاثِ طاتها  جًمً ؤن زغاثُه لً حٗاوي مهحر زغاثِ ماٍع

ونٟا واضخا ل٨ُُٟت عؾمه اإلاؿا٢ِ اإلاؿخسضمت ٦إؾاؽ للخغاثِ، باإلياٞت بلى ٢اثمت 

ل٩ل ألاما٦ً اإلاسجلت ٖليها، م٘ صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ اإلادضصة إلاىا٢ٗها، خُض 

ي شخو ًمخل٪ ٢ضعا م٣ٗىال مً اإلاهاعة ال٩اعجىظغاُٞت ؤن ًغؾم ًم٨ً بهظه البُاهاث أل 

٣ضث الخغاثِ ألانلُت 
ُ
زغاثِ ظضًضة ًم٨ً ؤن ج٩ىن بض٢ت الخغاثِ ألانلُت، ختى لى ٞ

 ٧لُت.
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ا( باٖخباعه  وازخاع بُلمُىؽ زِ َى٫ ؤ٢ص ى ٚغب ظؼع الخالضاث )٦ىاٍع

ه ٣ً٘ ٖلى بٗض الخِ الغثِـ الظي ؾُدؿب مىه زٍُى َىله، خُض ٧ان ٌٗخ٣ض ؤه

2/
ت، بضال مً خىالي  68 8 /2صعظت ٚغب ؤلاؾ٨ىضٍع

صعظت ٦ما هى الخا٫ في الىا٢٘؛  46 8

ىض حسجُل صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ الخانت باألما٦ً اإلاغؾىمت ٖلى زغاثُه،  ٖو

/٧82ان ٌٗبر ٖنها بالضعظاث وال٨ؿىع بض٢ت جهل بلى 
مً الضعظت، وطل٪ باؾخسضام  8

٣ُت ل٨خابت هٓام التر٢ُم الؿ٨ى ٍغ ضعي اإلا٣ٗض، الظي حؿخسضم ُٞه خغوٝ ألابجضًت ؤلٚا

 .(822)ألاع٢ام

                                                           
ل مؿخسضما ختى خل الىٓام الؿ٨ىضعي ْهغ  (822) ت بى٢ذ َىٍل، ْو ٢بل جإؾِـ ؤلاؾ٨ىضٍع

ُهمدله الىٓام الٗغبي باألخٝغ الدؿٗت ألاولى مً ألابجضًت  9بلى  8ُمشلذ الىخضاث مً  . ٞو

٣ُت، و٧اهذ الٗكغاث مً  ٍغ جمشل بالخغوٝ الدؿٗت الخالُت، و٧اهذ اإلائاث مً  99بلى  89ؤلٚا

واخضة في ٧ل خالت لدكحر  (')جمشل بالخغوٝ الدؿٗت الخالُت، و٧اهذ جًاٝ هبرة  999بلى  899

ا بِىما ٧اهذ ألابجضًت  27. ولظل٪ ٧ان هظا الىٓام ًخُلب بلى ؤن هظا الخٝغ ٌكحر بلى ع٢م خٞغ

٣ُت جدخىي ٖلى  ٍغ ا ٣ِٞ. ولخٗىٌٍ هظا الى٣و، اؾخسضمذ زالزت ؤخٝغ 24ؤلٚا ٧اهذ  خٞغ

٣ُت زم ؤهملذ ٍغ (، )٧ىبا digamma ϛ)صًجاما  ، وهيمىظىصة مً ٢بل في ألابجضًت ؤلٚا

Koppa Ϛي اب (، )ؾامsam pi ϡ ضاص ٚحر ت  (، و٧اهذ ألٖا جمشل  148 ؤو 26مشل ال٨ؿٍغ

ب٨خابت ألاخٝغ التي حكحر بلى الٗكغاث وآلاخاص، ؤو اإلائاث والٗكغاث وآلاخاص، ظىبا بلى ظىب؛ 

. ؤما ال٨ؿىع التي ٩ًىن بؿُها η'μ'η'ه٨ظا  148، وج٨خب ρ 'К'ؾخ٨خب ه٨ظا  26وه٨ظا ٞةن 

الىخضة ٩ٞاهذ جمشل بالخغوٝ التي حٗبر ًٖ اإلا٣ام م٘ بياٞت هبرجحن )"( بلى ٧ل منهما، بضال مً 

ض لئلقاعة بلى الىه ˂'هبرة واخضة، م٘ اؾخسضام الٗالمت الخانت  ٠. ؤما ال٨ؿىع التي ًٍؼ

بؿُها الىخضة، م٘ ٩ٞان ٌٗبر ٖنها بمجمٕى ٖضص مً ال٨ؿىع التي  بؿُها ٖلى الىخضة

ؿاٖض الجضو٫ الخالي ٖلى جدىٍل صواثغ ٖغى وزٍُى َى٫  اؾخسضام بقاعة زانت للشلشحن. َو

٣ُت مً ٦خاب "الجٛغاُٞا" بلى ما ٣ًابلها في هٓامىا الخضًض. ٍغ  بُلمُىؽ في الُبٗاث ؤلٚا

8  ='α 89  ='ι 899  ='π 2
/8  ='˂ 82

/8  ="ιι 

2  ='ι 29  ='К 299  ='ζ 1
/8  ="γ 82

/5  ="ιι"γ 

1  ='γ 19  ='λ 199  ='η 4
/8  ="δ 82

/7  ="ιι'˂ 

4  ='δ 49  ='μ 499  ='ς 5
/8  ="ε 1

/2   ="ογ 

5  ='ε 59  ='ν 599  ='θ 6
/8  ="ϛ 4

/1  ="δ'˂       = 
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وم٘ طل٪، ًجب ؤن هالخٔ ؤهه ٖىض الخٗبحر ًٖ صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ 

أل٢غب زمـ ص٢اث٤ ٢ىؾُت في ٢ىاثم بُلمُىؽ للمىا٢٘، لم ٨ًً ٣ًهض مىه ٢ِ ؤن 

لم ٨ًً بال ال٣لُل مً مىا٢٘  ًضعي ؤن اإلاىا٢٘ ٧اهذ مٗغوٞت بض٢ت، ألهه في الىا٢٘

هض١  ألاما٦ً هى الظي ظغي الخإ٦ض مىه بض٢ت جدخمل الخُإ في خضوص هه٠ صعظت، ٍو

طل٪ ختى ٖلى صواثغ الٗغى، ؤما زٍُى الُى٫ اليؿبُت لهظه ألاما٦ً ٩ٞاهذ ٚحر 

. وفي الىا٢٘ ٧اهذ ال٣ىاثم مجغص "٦كاٝ لخغاثُه" )*(ما٦ضة بٗضة ؤيٗاٝ هظا ال٣ضع

اها بالبُاهاث التي ظمٗذ منها الخغاثِ؛ ومً زم ٞةهه لِـ مً الٗض٫ ؤن ولم ج٨ً بُ

ًتهم بُلمُىؽ ؤخُاها بةُٖاء مٓهغ ص٢ت ػاث٠ إلاىا٢ٗه بدسجُلها بلى ؤ٢غب زمـ ص٢اث٤ 

٢ىؾُت، في خحن ؤجها ٚحر ما٦ضة بإيٗاٝ هظا ال٣ضع، ٣ٞض عنض هظه اإلاىا٢٘ بخل٪ 

بغؾم زغاثِ ظضًضة ؤن ًً٘  الضعظت مً الخى٣ُذ بدُض ٌؿخُُ٘ ؤي شخو ٣ًىم

ُخه ألانلُت  اإلاضن اإلاسخلٟت ٖليها في اإلاىا٢٘ هٟؿها التي ويٗها هى طاجه ٞيها ٖلى زٍغ

 باؾخسضام البُاهاث ال٣انغة هٟؿها التي ٧اهذ مخاخت له.

وهىا٥ حؿائ٫ ؤزاع ال٨شحر مً اإلاىا٢كاث خى٫ ما بطا ٧ان ؤي مً الخغاثِ التي 

اث اإلا سخلٟت والُبٗاث اإلاب٨غة ل٨خاب بُلمُىؽ ونلذ بلُىا في اإلاسَُى

ًم٨ً اٖخباعها وسخا خ٣ُ٣ُت مً زغاثِ بُلمُىؽ ألانلُت. بل بن  (821)"الجٛغاُٞا"
                                                                                                                                       

6  ='ρ 69  ='ξ 699  ='σ 7
/8  ="ζ 6

/5  ='γ'˂ 

7  ='ζ 79  ='ο 799  ='τ 8
/8  ="η 82

/88   ="ιι "γ'˂ 

8  ='η 89  ='π 899  ='υ 9
/8  ='θ  

9  ='θ 99  ='Ϛ 999  ='ϡ 89
/8  ="ι 

/٦1ما ًلي:  °24  ʹ59ٞمشال، هجض ؤن بُلمُىؽ ٧ان ؾ٨ُخب 
8 

2/
؛ و٧ان )γ'˂'δ'К("ؤي ، 24 8

/٦82ما ًلي:  °68 ʹ55ؾ٨ُخب 
8 

1/
8 

2/
 .("ξ' α' ˂ '  γ" βι)ؤي ، 68 8

ت زِ ٖغى اإلا٩ان ٧اهذ صاثما  )*( ت زِ َىله )اإلاترظم(.ألن مٗٞغ  ؤؾهل ج٣ىُا مً مٗٞغ
 : اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ (821)

Tudeer, "On the origin of the maps attached to Ptolemy's Geography", 

Journal of Hellenic Studies, vol. XXXVII, Part I, (1917), pp. 62-76. 
ىؽ، مجلت الضعاؾاث الهلُيُت، الوعي جضًغ، خى٫ ؤنل الخغاثِ اإلالخ٣ت بجٛغاُٞت بُلمُ

ت(. 76 – 62(، م 8987، ال٣ؿم ألاو٫ )17اإلاجلض   )باإلهجلحًز
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ٖضصا مً اإلاٗل٣حن طهب بلى ؤبٗض مً هظا بلى الك٪ ُٞما بطا ٧ان بُلمُىؽ طاجه ٢ض 

ُلُت لغؾم وكغ ؤًا مً هظه الخغاثِ، بط ٣ًا٫ بهه َاإلاا ؤهه ٢ضم هظه الخٗلُماث الخٟه

الخغاثِ، ٣ٞض ؤنبذ مً ٚحر الًغوعي له ؤن ًيكغ ؤًت زغاثِ ٞٗلُت في عؾالخه. ول٨ً 

ُت الٗالم و و ما٦ضا جماما ؤهه ال بض مً ؤهه ؤٖضما ًبض ُت ب٢لُمُت  26بىٟؿه زٍغ زٍغ

جدضر ٖنها في ٦خابه الشامً؛ ألن ٢ىاثم اإلاىا٢٘ التي يمنها في ٦خبه مً الشاوي بلى الؿاب٘  

ُت(، ومً الىاضر ؤجها  ً الخغاثِ ؤلا٢لُمُت )الؿذ والٗكغون زٍغ مهىٟت جدذ ٖىاٍو

ِ. ً هظه الخغاثُظّمٗذ باؾخسالم صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ لؤلما٦ً اإلاسخلٟت م

الخغاثِ م٘ عؾالخه ٞهظه بالُب٘ مؿإلت ؤزغي؛ ول٨ً  ؤما مؿإلت ما بطا ٧ان ٢ض وكغ 

٣ها بىو عؾالخه، ل٩ي ًجٗل  ًبضو لي ؤهه بمجغص بٖضاص الخغاثِ ٞمً اإلاا٦ض ؤهه ؾحٞر

٢غاءها ًغون بؿهىلت الىخاثج النهاثُت لجهىصه بإهٟؿهم. وفي الى٢ذ هٟؿه، وهٓغا ألن 

ظ٘ بليها بإ٦ثر مما ؾحرظ٘ بلى الىو، ٞةجها ؾخ٩ىن ؤو٫ ما ًخل٠ بؿبب الخغاثِ ؾُحر 

ج٨غاع الخضاو٫، وفي الىا٢٘ )وزانت بطا ٧اهذ مغؾىمت ٖلى لىخاث ؤو لٟاث٠ مً البرصي، 

٦ما هى مدخمل( ٞةجها ؾدخٗغى للخل٠ الكضًض لضعظت ؤهه ؾ٩ُىن مً ألاؾهل بٖضاص 

ة في الىو، م٣اعهت بةٖضاص وسخ مباقغة زغاثِ ظضًضة مً الخٗلُماث والبُاهاث الىاعص

هىا ال وٗخمض ٧لُت ٖلى مً ألانى٫ الخالٟت. وؤزىاء الؿعي بلى الخ٨م في هظه اإلاؿإلت، ٞة

، ألن ألاصلت التي حكحر بلى الىخاثج هٟؿها مىظىصة في اٖخباعاث  مؿب٣ت مً هظا الىٕى

 الخغاثِ البا٢ُت طاتها، وزانت في اإلاؿا٢ِ اإلاؿخسضمت ٞيها. 

غا لخًُٟل بُلمُىؽ ال٣اَ٘ )ال٨خاب ألاو٫، الٟهل الغاب٘ والٗكغون( وهٓ

م مً ؤهه ألا٦ثر  ُت الٗالم، بالٚغ إلاؿ٣ُه الشاوي ٖلى مؿ٣ُه ألاو٫ في بٖضاص زٍغ

نٗىبت في الغؾم، ٞمً اإلاا٦ض ؤهه ٧ان ؾِؿخسضم مؿ٣ُه الشاوي )اإلاؿ٣ِ الظي به 

ُما ًخٗل٤  ُخه للٗالم؛ ٞو ضاص زٍغ بسغاثُه ؤلا٢لُمُت، ٞةهه ًسبرها زٍُى مىدىُت( إٖل

، وؤجها ُعؾمذ بمؿ٣ِ ؤؾُىاوي، 26)ال٨خاب الشاوي، الٟهل الشاوي( بإن ٖضصها 

بسٍُى مؿخ٣ُمت ًخٗامض بًٗها ٖلى بٌٗ لخمشل صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫. 

٣ُت ألا٢ضم التي ونلذ بلُىا مً ٦خاب "الجٛغاُٞا"  ٍغ ت ؤلٚا ول٨ً في وسخت اإلاسَُى
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ت الت ٣ي 82ي جدمل ٖىىان ألاوعبُيُت ع٢م )اإلاسَُى ، مً ؤوازغ ال٣غن الشاوي ٖكغ )*(بٍٚغ

ُت  26ؤو ؤواثل ال٣غن الشالض ٖكغ(، هجض ؤهه بِىما ٧ان ٖضص الخغاثِ ؤلا٢لُمُت  زٍغ

ُت الٗالم مغؾىمت بمؿ٣ِ بُلمُىؽ  مغؾىمت بمؿ٣ِ ؤؾُىاوي، ٧اهذ زٍغ

ت ألا٢ضم اإلاسغوَي ألاو٫ ال اإلاؿ٣ِ الشاوي الظي ٧ان ًًٟله. وف ي جهاًت هظه اإلاسَُى

ؤظازىصًمىن الؿ٨ىضعي هى  )٦ما في بٌٗ اليسخ ألازغي( ٖباعة ج٣ى٫ بن شخها اؾمه

الظي ؤٖض زغاثِ ٧ل الٗالم اإلاإهى٫ مً ٦خب بُلمُىؽ الشماهُت اإلا٩ىهت لٗمله 

"الجٛغاُٞا". وه٨ظا ههل بلى هدُجت جبضو ؤجها ال مىام منها، هي ؤهه مً بحن الخغاثِ 

ُت الٗالم ٖلى ألا٢ل لِؿذ وسخت مباقغة مً اإلاغا ت ألاوعبُيُت حٗخبر زٍغ ٣ٞت للمسَُى

 ٖمل بُلمُىؽ ألانلي، ول٨ً ؤظازىصًمىن ؤٖضها مً ججمُ٘ جا٫ٍ. 

ىخا ًم٨ً ؤن وؿخ٣يها مً الخغاثِ التي عؾمها صوهىؽ وهىا٥ قىاهض ؤ٦ثر وي

ـ
ُ
ت ببجر اإلا٨خىبت باللٛت الالجُيُت ه٣ىال ظغماو في ال٣غن الخامـ ٖكغ،  لترا٤ٞ مسَُى

ت مً ٦خاب "الجٛغاُٞا"  ،والتي ؤعؾذ ؤؾاؽ الخغاثِ في بٌٗ ؤ٢ضم الُبٗاث اإلاُبٖى

ُت الٗالم باإلاؿ٣ِ ألاو٫ الظي ونٟه  وفي هظه الخا٫ لم ٣ًخهغ ألامغ ٖلى عؾم زٍغ

بُلمُىؽ، والظي ٧ان ٌٗخبره ؤ٢ل ص٢ت مً اإلاؿ٣ِ الشاوي، ول٨ً الخغاثِ ؤلا٢لُمُت 

ًٍ ٧لها مغؾىمت بمؿ٣ِ لم ًظ٦غه ختى بُلمُىؽ هٟؿه، وهى اإلاؿ٣ِ الؿذ والٗكغ 

ت م٘ عؾم زٍُى  الظي جمشل ُٞه صواثغ الٗغى بسٍُى مؿخ٣ُمت ٖلى ؤبٗاص مدؿاٍو

اث  الُى٫ بسٍُى مؿخ٣ُمت مخ٣اعبت. ول٨ً خ٣ُ٣ت ؤن ٖضصا مدضصا مً اإلاسَُى

جدخىي ٖلى   -٘ ٖكغ بما في طل٪ بٌٗ الخغاثِ التي جغظ٘ بلى ال٣غن الغاب  -اإلاىظىصة 

ُت التي ط٦غها بُلمُىؽ، ًبضو ؤجها  64 ً زٍغ كٍغ ُت ب٢لُمُت، بضال مً الؿذ ٖو زٍغ

حكحر بلى الاججاه هٟؿه؛ ألن هظا الٗضص الؼاثض مً الخغاثِ هاجج مً ج٣ؿُم اإلاىا٤َ التي 

٧اهذ حُٛيها بٌٗ الخغاثِ ؤلا٢لُمُت ال٨بحرة بلى ٖضة مىا٤َ ٖلى خضة، وهى الخُٛحر 

ًم٨ً ؤن ٣ًىم به ؤي شخو عؾم زغاثِ خضًشت مً بُاهاث بُلمُىؽ، مٗخ٣ضا  الظي

 ؤهه مً ألاًٞل بٖاصة ج٣ؿُم الخغاثِ ؤلا٢لُمُت. 

                                                           
٩ى صا مىهدُُٟلترو صو١ مضًىت ؤوعبِىى في ٖهغ  )*( ؾمُذ اليسخت ؤوعبُيُت ألجها اهتهذ بلى ٞضٍع

 النهًت في بًُالُا )اإلاترظم(.
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م٨ً ؤن هلخو الىخاثج التي جىنلىا بليها مً اإلاىا٢كت اإلاسخهغة الؿاب٣ت  ٍو

غ ؤهه ال ًم٨ً اٖخباع ؤًا مً زغاثِ الٗالم اإلاىظىصة خالُا ميؿىزت مباقغة  مً بخ٣ٍغ

زغاثِ بُلمُىؽ ألانلُت؛ وؤن الخغاثِ ؤلا٢لُمُت اإلاىظىص خالُا، وهي الخغاثِ 

ا مباقغة مً زغاثِ بُلمُىؽ ألانلُت، هي جل٪ 
ً
الىخُضة التي ًم٨ً اٖخباعها وسخ

ب٢لُما،  26الخغاثِ التي ًخُاب٤ ٖضصها م٘ ج٣ؿُم بُلمُىؽ للٗالم اإلاإهى٫ بلى 

ت ألاوعبُيُت ع٢م واإلاغؾىمت ٖلى مؿ٣ِ اؾُىاوي، ٦خل٪ اإلا  82ىظىصة في اإلاسَُى

م مً  ٣ي التي جغظ٘ بلى جهاًت ال٣غن الشاوي ٖكغ ؤو بضاًت ال٣غن الشالض ٖكغ، بالٚغ بٍٚغ

 ؤهه ختى هظه الخغاثِ ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٢ض ؤٖضها شخو آزغ مً بُاهاث بُلمُىؽ.

٣ُا ًٖ آؾُا ظٗل الخضوص بحن ال٣اعجحن جبضؤ مً ىضما ٞهل بُلمُىؽ ؤٍٞغ  ٖو

ـ؛ و٢ض  -بحن الَٗغل وعٞذ  -ُت ٖلى ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ ه٣ بلى عؤؽ زلُج الؿَى

ل٨ُال  -٦ما ًسبرها في مؿتهل ونٟه الخام للبالص في بضاًت ٦خابه الشاوي  -ٞٗل هظا 

اعاث ٣ًؿم مهغ بجٗل الىُل الخض الٟانل بحن ال٣اعجحن، ألهه ًًٟل ؤن ج٩ىن ال٣

. وه٨ظا ٞةهه ٌٗخبر ؤعى مهغ ألانلُت الخالُت طل٪ ٧ًلما ؤم٨مدضصة بالبداع ال باألجهاع 

غة  ٣ُا، وؤن ب٣ُت قبه ظٍؼ غة ؾِىاء وا٢ٗحن في ؤٍٞغ والجؼء الكمالي الٛغبي مً قبه ظٍؼ

ؾِىاء وا٢ٗت في آؾُا، ووي٘ الخض الجىىبي إلاهغ ٖىض الجىض٫ الشاوي ؤو واصي خلٟا، ؤي 

با ظضا مً الخض الخالي.  ٢ٍغ

بضو ؤن ٦شحرا مً مٗلىماث بُلمُىؽ ًٖ مىاب٘ الىُل، ومجغي النهغ مً  ٍو

مىابٗه ختى ظىض٫ واصي خلٟا ؤو الجىض٫ الشاوي، ٧اهذ صخُدت، وبن ؤزُإ ٦شحرا َبٗا 

في صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ التي اٞتريها إلاىا٢٘ الجبا٫ والبدحراث وم٣اعن ألاجهاع 

ىط ٖلى ؾلؿلت مً التي ط٦غها في ونٟه. بط ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن الىُل ًيكإ ًٖ اهههاع الشل

ظىىب زِ °82  ʹ19التي اٞترى ؤجها ج٣٘ ٖىض  (824)لجبا٫ اإلاغجٟٗت حؿمى ظبا٫ ال٣مغا

سبرها ؤن  89الاؾخىاء وجمخض في اججاه قغقي/ٚغبي خىالي  صعظاث مً زٍُى الُى٫. ٍو

                                                           
والتي جمخض في  )٦خل ظلُضًت مخدغ٦ت(،باإلاشالج ُٛاة ؼوعي اإلاـعبما ٧اهذ هي ؾلؿلت عوٍى (824)

ج٣٘ ؤٖلى ٢ممها ٖلى بٗض خىالي هه٠ صعظت بحن بدحرحي ؤلبرث وبصواعص، و اججاه الجىىب الٛغبي 

 قما٫ زِ الاؾخىاء.
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، اٞترى ؤجهما (825)اإلاجاعي الىاججت ًٖ اهههاع الشلج ٧اهذ جيؿاب قماال بلى بدحرجحن

ٟهل بُنهما خىالي  7و  6صاثغحي ٖغى  ج٣ٗان ٖلى  8صعظاث ظىىب زِ الاؾخىاء، ٍو

ان ًخ٣اعبان في اججاه  سغط مً هاجحن البدحرجحن مجٍغ صعظاث مً زٍُى الُى٫، ٍو

قماال ٩ُٞىهان اإلاجغي الغثِـ للنهغ )ؤي الىُل  2الكما٫ ختى ًلخ٣ُا ٖىض صاثغة ٖغى 

ىض صاثغة ٌؿمى  (826)ٌؿخ٣بل عاٞضا °82 ٖغى ألابٌُ(، الظي ًجغي قماال بٗض طل٪، ٖو

ت  )بدحرة جاها خالُا(  Lake Coeleؤؾخابىؽ )الىُل ألاػع١( ٢اصما مً البدحرة اإلاجٞى

، زم ًضزل عاٞض آزغ ٢اصما (827)الىا٢ٗت بُٗضا بلى الجىىب الكغقي ٖىض زِ الاؾخىاء

ٝغ ، وحٗ(828) °87ؤًًا مً الجىىب الكغقي ٌؿمى ؤؾخابىعاؽ )ُٖبرة( ٖىض صاثغة 

. وجىضر اإلاىا٢٘ التي (829)ألاعى التي ج٣٘ بحن هظا الغاٞض والىُل باؾم ؤعى مغوي

غة مغوي والجىض٫ الشاوي ؤهه ٧ان  خضصها بُلمُىؽ لؤلما٦ً التي ج٣٘ ٖلى النهغ بحن ظٍؼ

 في هظه اإلاى٣ُت. Sمضع٧ا ظُضا وظىص زيُت الىُل ال٨بحرة التي ٖلى ق٩ل خٝغ 

ما٦ً التي ط٦غها بُلمُىؽ، والتي ج٣٘ صازل وجىضر الجضاو٫ الخالُت ٧ل ألا 

خضوص ممل٨ت مهغ الخالُت، م٘ مالخٓاجه الىنُٟت ٖنها، وصواثغ الٗغى وزٍُى 

الُى٫ التي ويٗها ٖليها في زغاثُه، و٦ظل٪ ألاؾماء الخضًشت لخل٪ ألاما٦ً التي ؤم٨ً 

ى ؤ٢غب جدضًض مىا٢ٗها، باإلياٞت بلى صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ الصخُدت م٣غبت بل

ت خضًشا.  ص٣ُ٢ت ٢ىؾُت، مإزىطة مً الخغاثِ التي وكغتها مهلخت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

م مً  وهىا٥ اٖخ٣اص بإن جدضًض ألاما٦ً ما٦ض في الٛالبُت الٗٓمى مً الخاالث، بالٚغ

                                                           
(825)

ظىىب زِ  °8ٖغى  صاثغحيهما ٖلى اعبما ٧اهخا بدحرحي ٨ٞخىعٍا وؤلبرث، اللخحن ٣ً٘ مغ٦ؼ  

 قما٫ زِ الاؾخىاء ٖلى الخىالي. ضعظتالالاؾخىاء وصعظت واخضة وهه٠ 
ىم( ٖلى صاثغة ٖغى (826)  قماال.°85 ʹ16 ٣ً٘ ملخ٣ي الىُل ألاػع١ والىُل ألابٌُ )ٖىض الخَغ
 قما٫ زِ الاؾخىاء. °82ج٣٘ بدحرة جاها ٖلى صاثغة ٖغى  (827)
(828)

 قماال.°87  ʹ49 ٣ً٘ ملخ٣ى ُٖبرة م٘ الىُل ٖلى صاثغة ٖغى 
(829)

غة خ٣ُ٣ُت، بضال مً مجغص ٧ىجها   غة مغوي" ٧اهذ ظٍؼ اٞترى بُلمُىؽ زُإ ؤن "ظٍؼ

 ،ً ُا مدهىعا بحن جهٍغ اٞترى ؤن ُٖبرة ًهب في الىُل ألاػع١ زم ًخٟٕغ مىه  ومً زمقٍغ

وهظا ٞغى ًخًمً اؾخدالت ظٛغاُٞت،  ،ؤي مً هظًً الغاٞضًً بلى الىُل زاهُت ٢بل ؤن ًهل

 ٦ما ؤقاع بىبري.
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ؤهه ال ًؼا٫ هىا٥ ٢ضع مً الك٪ في ؤما٦ً ٖضص منها. و٢ض عظٗذ في ؤؾماء ألاما٦ً 

٣ي مً َبٗت مىلغ ل٨خاب واإلاىا٢٘ الجٛغاُٞت ٖىض بُل ٍغ مُىؽ بلى الىو ؤلٚا

؛ و٢ض ٢مذ بةٖاصة نُاٚت الىو بضال مً 8998"الجٛغاُٞا" الهاصع في باَعـ في 

٣ي في الخاالث التي جُلبذ جىيُذ مٗاوي بُلمُىؽ، ٦ما  ٍغ ُت للىو ؤلٚا الترظمت الخٞغ

لؿل في خالت الىن٠ اإلاسخهغ لٟغوٕ الىُل في الضلخا. و٢ض ٚحرُث ٢لُال مً حؿ

اث هبُلمُىؽ في حٗضاصه ألاما٦ً اإلاسخلٟت، خُض ؤٖض  ي:ُث جهيُٟها في حؿ٘ مجمٖى

 ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ،  - 8

 ؾاخل البدغ ألاخمغ،  - 2

 ٞغوٕ الىُل في الضلخا،  - 1

با منها(، مضن مهغ الضهُا  - 4  وبلضاتها )في الضلخا و٢ٍغ

 والُٟىم(،  Heptanomis الىىماث الؿب٘مضن مهغ الىؾُى وبلضاتها ) - 5

ىىؽ(،ظىىبي الهُٗض والضوص٩ًاسمضن مهغ الٗلُا وبلضاتها )  - 6  خٍى

 الصخغاء الٛغبُت،  - 7

 الصخغاء الكغ٢ُت،  - 8

 ؾِىاء.  - 9

جب ؤن هالخٔ ؤهه ل٩ي وؿهل اإلا٣اعهت بحن اإلاىا٢٘ الجٛغاُٞت لضي بُلمُىؽ  ٍو

الجضاو٫ الخالُت بةياٞت واإلاىا٢٘  الخضًشت، ٣ٞض ٖبرث ًٖ زٍُى َى٫ بُلمُىؽ في 

ُى٫، وسجلذ في ٦ٗىىان ٖمىص زٍُى ال °19 ʹ15بليها، خُض ويٗذ  +  19° ʹ15

 °19  ʹ15ؤن ً ؤع٢ام بُلمُىؽ ألانلُت، خُض م °19 ʹ15َغح هظا الٗمىص باقي 
ت ٖىض بُلمُىؽ )( 8)الٟغ١ بحن  حؿاوي  ( باٖخباع زِ °69  ʹ19زِ َى٫ ؤلاؾ٨ىضٍع

بـي ( 2)الُى٫ ألاؾاس ي وَى٫ ظؼع الخالضاث هى زِ  زِ الُى٫ الخ٣ُ٣ي الخ٣ٍغ

ت ) ىدل، °29  ʹ25لئلؾ٨ىضٍع  ال٣ُم في الجضو٫ ؾدؿاٖض ولظل٪ ( م٣ِؿت مً زِ ظٍغ

ٖلى جىيُذ ما الظي ٧ان ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٖلُه زٍُى َى٫ بُلمُىؽ لى ٧ان ازخاع 

ىدل بضال مً زِ َى٫ ظؼع الخالضاث ٦سِ َى٫ عثِـ، ولى ٧ان جبنى ال٣ُمت  ظٍغ

بُت الصخُدت  ت. °29  ʹ25الخ٣ٍغ   لخِ َى٫ ؤلاؾ٨ىضٍع
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 ومصباث الىيل  (131)شاحل البحس املتىشط -1

٣ا   بُلمُىؽ تاإلا٣ابل الخالي ٞو  )*( للمؿاخت اإلاهٍغ
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صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 الاؾم 19° ʹ15+ 

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 الُى٫ 

ت  
٣ُ

ص٢
 

 
ظت

صع
ت   

٣ُ
ص٢

 

 
ظت

صع
ت   

٣ُ
ص٢

 

ظت
صع

ت   
٣ُ

ص٢
 

 
ظت

صع
 

 ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ  - 8

 25   89 18   14 مالؿلى  21   55 18   85 ال٣ٗبت ال٨بري 

إ آًىِؿِؿٟى   25   55 18   17 ؾُضي بغاوي 24   25 18   89 عا مٞغ

تػو  ت قماؽ 24   49 18   89 ظَغـ، ٢ٍغ  26   24 18   18 ػاٍو

تاخُز  26   11 18   19 مغس ى ظغظىب 24   55 18   89 ًا، ٢ٍغ

لِـ، ػاظى 

ت (818)٢ٍغ
 

89   18 89   25 
 

- - 

لتصخىع  25   85 18   19  اعوؽصخغاث جىض  26   18 18   18 الكٍى

إؾُلُىىؽ،   مٞغ
89   18    25   25 

ط ط ١ ٦م  1

 مغس ى الٗاص ي
28   18 47   26 

ؿ  - -  25   45 18     5 عزىؽاجَغ

غةآ  27   99 18   26 هى٢غب ؤبى ال  25   55 18   49 ًىِؿِبا، ظٍؼ

                                                           
ت ٌٗخ (819) مض جدضًض ألاما٦ً التي ط٦غها بُلمُىؽ ٖلى ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ ٚغب ؤلاؾ٨ىضٍع

"ؤبٗاص  في خاالث ٖضًضة ٖلى اإلاؿاٞاث والىن٠ اإلاسخهغ الظي ٢ضمه اإلاال٠ اإلاجهى٫ ل٨خاب

 . عاظ٘ ما ٢ضمىاه ؾاب٣ا ًٖ هظا اإلاال٠.م"ُٗٓالبدغ ال

ٍى وبحن ما خ٣٣ه )*( هىا٥ ازخالٞاث َُٟٟت بحن ما خ٣٣ه ظىن بى٫ هىا  بكإن ؾاخل مٍغ

ني، و٧ان ٞىعجى ٢ض سجل مالخٓاجه ٢بل وكغ زغاثِ اإلاؿاخت وفي م٣اله  ٧ل مً ٞىعجى و٧الضٍع

 ٤ ٍغ ٩ا خؿب الجٛغاُٞحن ؤلٚا يُه ٞىعجى، ؾاخل مغمٍغ ؤؾماء ال وظىص لها في الخغاثِ. اهٓغ: ٍع

الٟغوؿُت(، واهٓغ معجم ( ) ب8984ال٣ضماء، مجلت اإلاجم٘ الٗلمي اإلاهغي، اإلاجلض الشامً )

٣ي الغوماوي )باإلًُالُت( )اإلاغاظ٘(. ٍغ ني ًٖ ظٛغاُٞت مهغ في الٗهغ ؤلٚا  ٧الضٍع
مُال عوماهُا ٣ِٞ  59ٖلى بٗض خىالي  لِـى ٧اهذ ػاظ تيَُب٣ا لخِ ؾحر الغخلت ألاهُىهُ (818)

 ؤماالُت. ، مما ًًٗها بلى الٛغب ٢لُال مً ؾُضي بغاوي الخالؿلىم )ال٣ٗبت ال٨بري(بغا مً 

جَغـظم٘ بحن  ٣ٞض هحرو٧لِـألاخضر اإلاال٠   ػوظغوػاظىلِـ.في لِـ ى وػاظ ٍػ
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ت ؤم الغزم  25     5 18     5 ؤبِـ  27     1 18   24 ػاٍو

غجان   27     6 18   24 ؤم الغزم قٗب 26   85 18   19 ٞى٢ىؾا، ظٍؼ

خىهُىم  27   84 18   28 مغس ى مُغوح 26   25 18   89 باٍع

 27   28 18   22 الغومٖلم عؤؽ  26   15 18   89 زِـ، عؤؽبى 

إظىهى، ظغا٧ي  مٞغ

 )ؤي ع٦بت العجىػ )
5     18 15   26 

 تظغاول
84   18  24   27 

 27   11 18   82 لت خى عؤؽ  26   55 18   89 ٧الُاؽ، عؤؽ

إػو   27   49 18   88 مغس ى باظىف 27     5 18     5 ظِـ، مٞغ

٩ي آ٦تي  لٍى
89   18 85   27 

عؤؽ الخ٨مت 

 )ال٨ىاٌـ(
85   18 58   27 

 ًا، عئوؽاهغم
85   18 25   27 

ط ط ١ ٦م  1

 عؤؽ الخ٨مت
81   81 52   27 

إُٞي٩ُى   ؽ، مٞغ
89   18 45   27 

٢غب بحر مىس ى 

 نالر
8     18 51   27 

غة  28   86 18     5 ؾمغاقٗب  27   55 18   19 بُضوهُا، ظٍؼ

تؤهدُٟغي  (812)، ٢ٍغ
 5     18 5    28 ً  29  2 19  49 )*( ٢غب البدٍغ

 28   45 19   59 عؤؽ ظبُهت 28   85 18   89 َـ، عؤؽصعّ 

٩اؾب إِلٍى  28   59 19   56 )*( مغس ى الخمغا  28   25 18     5 ـ، مٞغ

                                                           
ٖلى وي٘ ؤهدُٟغي بلى الٛغب مً صخغة ( 84، 8؛ 87)ًخ٤ٟ بُلمُىؽ م٘ ؾُغابىن  (812)

ـ، ول٨نهما ًسخلٟان ًٖ مال٠ الظي ًًٗها بلى الكغ١ مً ٦خاب "ؤبٗاص البدغ الُٗٓم"  صَع

ا زبحرا، وبالخالي ًدخمل ؤن ٩ًىن ؤ٦ثر ٖلما صَعـ. وهٓغا ألن هظا اإلا ال٠ عبما ٧ان بداعا ؾ٨ىضٍع

باإلاىا٢٘ اليؿبُت ٖلى الؿاخل م٣اعهت ب٩ل مً بُلمُىؽ وؾُغابىن، ًبضو م٣ٗىال ؤن ه٣بل 

 جدضًضه إلاى٢٘ ؤهدُٟغي ٖلى ؤهه اإلاى٢٘ الصخُذ.

ىا الٗلمحن ألازغي ؾىت  ه ٖلى ؾاخل  8985)*( ٧ان ال٨ك٠ اإلاشحر ًٖ مى٢٘ ماٍع ألاهم مً هٖى

، واٖخباعا مً  ٍى غي  8987مٍغ  بضؤ اإلاغ٦ؼ البىلىضي آلزاع البدغ اإلاخىؾِ خٟاثغه هىا٥. ٍو

٩اؾب ؤو ؤهدُٟغي صاقٟؿ٩ي مضًغ الخٟاثغ ؤن هظا اإلاى٢٘ بما ؤهه  ، وؤهه مً اإلادخمل ظضا ـِلٍى

 ٓغ م٣ا٦٫م. اه 8,6ؤن البلضجحن اهضمجخا في مخهل ٖمغاوي امخض ٖلى الؿاخل بُى٫ 

اث الٟغوؿُت، الٗضص  ل  812صاقٟؿ٩ي في مجلت ظمُٗت اإلاهٍغ ( )بالٟغوؿُت( 8995)ؤبٍغ

 )اإلاغاظ٘(.  



311 
 

ض 28   15 18   89 ظالو٧ىؽ، عؤؽ ُّ م ِٗ  29   88 19   59 ال

تخ  29  89 19   52 رصانالبُ  28   55 18     5 ي، ٢ٍغ

 يبلىصُن
9     18 89   29 

٦م   6ؤَال٫ 

غقغ١    ؾُضي ٦ٍغ
2     18 48   29 

غجانصًضًمي،   ظٍؼ

19   18 25    29  

غة غابِ اإلا ظٍؼ

 العجمي َابُتو 

 ال٣بلُت

9      18 47   29 

زغؾىهِؿىؽ 

إ  الهٛغي، مٞغ
5     18 25   29 

 الضزُلت 
8     18 48   29 

غة  29   51 18   81 ٢لٗت ٢اًدباي  29   45 18     5 ٞاعوؽ، ظٍؼ

ت،  ؤلاؾ٨ىضٍع

 ٖانمت البالص
9     18 55   29 

ت  ؤلاؾ٨ىضٍع
82   18 54   29 

٧اهىب، خايغة 

  ٍت الىىمي اإلاُيُالو 
5     18 89   19 

 يؾمٗض٧ىم 

 ٢غب ؤبى ٢حر
89   18 9     19 

 ألافسع الدلتاويت:مصباث 

، ؤو ىويالهغ٢لُ 

 ال٩اهىبي

 

5     18 85   19 

الُابُت الخمغا، 

بى ١ ؤ ٦م ط 89

 ٢حر

86   18 9     19 

 البىلبُدُني 
5     18 49   19 

 مهب عقُض

 يالخال
19   18 29   19 

 الؿبيُتي 
5     18 55   19 

اػ  بدحرة بٚى

 البرلـ، ٢غب البرط
15   18 58   19 

 البىِبدُمي 
5     18 89   18 

مهب مهٝغ 

 يالٛغبُت الغثِس 
15   18 88   18 

الضًىل٩ي، مهب  

 ػاث٠
89   18 15   18 

 ٖؼبت ؤقخىم

 ظمهت
27   18 11   18 

 الباجمُتي 
89   18 55   18 

مهب صمُاٍ 

 الخالي
12   18 58   18 

 18   58 18   28 خل٤ الىخل 12   89 18   89 اإلاىضٌس ي 

 12   82 18   88 مُلالَج  12   25 18   85 الخاهِس ي 
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 البُلىس ي 

89   12 49   12 

قغ١ ٦م  7خىالي 

جل و ف ط ١ 

 الٟغما

1     18 17   12 

 12   12 18     1 جل الٟغما  12   49 18   89 بُلىؾُىم، بلضة 

م،    مى٣ُت ظحرُّ

 خضوص
85   18 55   12 

 اإلادمضًت
1     18 48   12 

 11     4 18   81 ال٣لـشِب ٦ 11   89 18   85 ٧اؾُىم

اػ بدحرة  بٚى

 ؾغبىهِـ
89   18 85   11 

٦م ٚغب  14

 الَٗغل
9     18 26   11 

 11   27 18     8 الٟلىؾُاث 11   49 18   89 ؤوؾترا٦ُني

ىى٧ى    11   48 18     7 الَٗغل 14     5 18   89 اوع ع ٍع

ذ 14   25 18   89 عاُٞا   14   85 18   87 ٞع

 شاحل البحس ألاحمس -2

ت بُلمُىؽ ٣ا للمؿاخت اإلاهٍغ  اإلا٣ابل الخالي ٞو

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 +15ʹ 19° 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 ٫ الُى 

٣ت
ُ٢

ص
 

 
ظت

صع
 

   
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

٣ت 
ُ٢

ص
 

 
ظت

صع
ت   

٣ُ
ص٢

 

ظت
صع

 

ت   يخلُج الٗغبالػاٍو

 روهبىلِـح٢غب ه
59    29 55    12 

عؤؽ زلُج 

ـ  الؿَى
99   19 14   12 

ـ 12    45 29    89  (811) ؤعؾِىىي   12   11 29   58 الؿَى

 

                                                           
التي ٧اهذ ج٣٘ ٖىض جهاًت ال٣ىاة ال٣ضًمت اإلاىنلت بحن  - لم ًخدضص بٗض مى٢٘ ؤعؾِىىي  (811)

ـ الخالُت. وصخُذ ؤن  -الىُل والبدغ ألاخمغ ول٨ً ال ق٪ في ؤهه في م٩ان ما ٢غب الؿَى

ؾىٝ جً٘  -التي ٢ضعها بلُني  -٦م( بحن بُلىؾُىم وؤعؾِىىي  885مُال عوماهُا ) 825مؿاٞت 

ّضعث جل٪  الجىىب؛ ول٨ًؤبٗض ٦شحرا هدى  – بطا ٧ان ال٣ُاؽ في زِ مؿخ٣ُم -ؤعؾِىىي 
ُ
عبما ٢

، ألهه ًمغ ٖبر مى٣ُت عملُت عبما ٧ان ًخٗغط ٦شحراالظي اهحن، و ٖلى َى٫ اإلاؿاع بحن اإلا٩اإلاؿاٞت 

 مشبخت في ألاعى.و٧ان ًجب ؤن ًمحز مؿاعه بإٖىاص زكبُت 
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 ا، ٢لٗتؿم٧لِ
59    28 45    12 

، )*( ٢لٗت ال٣لؼم

ـ  الؿَى
58    29 11   12 

باهىم، عؤؽ  صٍع
59    27 25    11 

عؤؽ ظىىب 

دُت  الٍؼ
47    27 15   11 

 ؽى مُىؽ هىعم

(814)
  

19    27 19    11 
 ؤبى قٗغ ال٣بلي

22   27 48   11 

إ  14     2 26   11 مغس ى ظاؾىؽ 11    49 26    45 (814) ُٞلىجحرا، مٞغ

٨ـ لُمً  14   87 26     6 ال٣هحر 11     15 26   9 لٍى

 14   19 25    19 )**( مباع٥ مغس ى 11     55 25    19 هُسِؿُا

 15   47 21   54 عؤؽ بىاؽ 14      5 21    49 لُبتي، عؤؽ

 15   29 21   55 مضًىت الخّغاؽ 11    19 21    59 بغه٩ُي )بغهِـ(

ىم، عؤؽ  باٍػ
9      21 25    14 

ؤبى  اثقىع 

 (815) مُؿال٣
49   22 88   16 

 17   85 28   99 )*( عواًا عؤؽ 14    25 22      9 زغؾىهِؿىؽ

 14   85 27   41 عؤؽ مدمض 14    25 28    19 ٞاعان، عؤؽ

 14   57 29   11 عؤؽ زلُج ال٣ٗبت  15    25 29      9 ؤًلت زلُج  َٝغ

ت  11   18 28   42 ٞحران 14    25 28    49 ٞاعان، ٢ٍغ

                                                           

ال وظىص إلاا ٌؿمى "٢لٗت" ال٣لؼم، ومً الىاضر ؤن ظىن بى٫ ٣ًهض "جل ال٣لؼم" الظي لم )*( 

ذ الخٟاثغ في ال٣لؼم في ًب٤ مً مٗاإلاه ش يء الُىم ووكغها اإلاٗهض  8919/8912. و٢ض ؤظٍغ

 )اإلاغاظ٘(. 8966الٟغوس ي لآلزاع الكغ٢ُت بال٣اهغة ؾىت 
 .2ًٖ جدضًض هظًً اإلاى٢ٗحن، اهٓغ اإلالخ٤  (814)

)**( ال وظىص آلزاع في مغس ى مباع٥، ومً الىاضر ؤن ظىن بى٫ ٢ض جبنى عؤي مغي )مدغع هظا 

الكغ٢ُت، اإلايكىع في مجلت ال٨خاب( في م٣الخه ًٖ اإلادُاث الغوماهُت في صخغاء مهغ 

ت ) ٩ي الظي ه٣ب في مغس ى ه٨غي 8925ألاع٦ُىلىظُا اإلاهٍغ ٤ ألامٍغ مُل الٍٟغ ت(. ٍو ( )باإلهجلحًز

٩ي هُسِؿُا بلى جغظُذ ؤجها 8999ؾىت  غ الخٟاثغ اإلايكىع في مجلت مغ٦ؼ البدىر ألامٍغ . اهٓغ ج٣ٍغ

ت(  2998، ؾىت 18بمهغ، اإلاجلض   .)اإلاغاظ٘()باإلهجلحًز
ُاهُتف ؤبى صاعا (815) ت البًر  .  B 8، لىختي زغاثِ البدٍغ

غة بؿاخل البدغ ألاخمغ بلى الجىىب مً زِ ٖغى  )*( ، وحٗض مدمض ٢ى٫ ؤقهغ 22قبه ظٍؼ

 اإلادالث الٗمغاهُت ٖلى هظه الغؤؽ )اإلاترظم(.
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ت  15     9 29   12 ال٣ٗبت 15    85 29    85 ؤًلت، ٢ٍغ

 جزز في البحس ألاحمس

نيحٟؾب  11  48 27  19 ظىبا٫ 14   85 28    9 ًر

  ؤٞغوصًتي
9    25 49   14 

غة  واصي ظٍؼ

 جما٫ال
49  24 89  15 

 16  82 21  16 الؼبغظض  14   49 21   49 ؤظازىن 

 16  18 22  86 خالًب 15   25 22   19 ؤؾخاعحي

 فسوع الىيل في الدلتا  - 3

 بُلمُىؽ
٣ا للمؿاخت  اإلا٣ابل الخالي ٞو

ت  اإلاهٍغ

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 +15ʹ 19° 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 ٫ الُى 
٣ت

ُ٢
ص

 

 
ظت

صع
 

   
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

 

ت  
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

٣ت 
ُ٢

ص
 

 
ظت

صع
 

apex)٢مت  عؤؽ
الضلخا  ()*(

خُض ًى٣ؿم الىُل  ،بري ال٨

بلى ٞغعي "النهغ ال٨بحر" ؤو 

)ًيخهي  )**(ىصًمىن زألاظا

( والنهغ ىويهغ٢لُال باإلاهب

ي )ًيخهي باإلاهب ُالبىبؿ

 .البُلىس ي(

9      19 25    18 

الُٝغ 

الجىىبي 

غة ل جٍؼ

 18   84 19     6 الىعا١ 

                                                           
ه٣ُت  اؾخسضمها ٦شحر ممً ٦خبىا في ظٛغاُٞت مهغ، واإلا٣هىص بها ٧apexلمت عؤؽ ؤو ٢مت  )*(

ت )اإلاترظم(.  جٟٕغ مجغي الىُل الغثِـ بلى مجاع  ُت حك٩ل ألإٞغ الضلخاٍو  ٖٞغ
)**(

٣ي ٢ضًم ٌٗني "الغوح الىبُلت"، اجسظ بلها عاُٖا البؿاجحن ومدانُل   اؾم إلاٗبىص بٍٚغ

 الخبىب )اإلاترظم(.

ً بلىان في بًًاح إلااطا ؾمي الٟٕغ ال٩اهىبي  في ٖهغ الغومان. اهٓغ  ىصًمىن زؤظااظتهضث ٧اجٍغ

باصة2999م٣التها ) في مهغ الغوماهُت: هل ٧اهذ  ؤظازىؽ صًمىن  (: ٕٞغ الىُل ؤظازىؽ صًمىن ٖو

 اؾخجابت ز٣اُٞت لتهضًض بُئي ؟ )بالٟغوؿُت( )اإلاغاظ٘(.
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، خُض غي عؤؽ الضلخا الهٛ

ي ـحري )ًىتهنًخٟٕغ النهغ البى 

مُتي( مً النهغ جباإلاهب البا

 .يُالبىبؿ

29    19 5       12 

٦ٟغ 

 الكغابُت
21   19 29   18 

ما ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلُه  عؤؽ

الضلخا الشالشت ؤو الىؾُى، 

 (ي والهٛغ  ري )بحن الضلخا ال٨ب

ب )ًمغ  يخُض ًخٟٕغ النهغ ألاجٍغ

ىتهـٖب ب ٍو ي ـغ بلضة ؤجٍغ

 الؼاث٠( يـباإلاهب البىبخُم

 .يُمً النهغ البىبؿآلازظ 

 18  85 19  88 قٟحنب٧ىم  18    49 19     5

"، ال٨بري ه٣ُت في "الضلخا 

ي سرمى ثخُض ًخٟٕغ النهغ ال

ي باإلاهب ـ)الظي ًىته

الؿبيُتي( بلى الكما٫ مً 

 ."النهغ ال٨بحر"

 19  55 19  89 ظَغـ 19   55 19   85

"، ال٨بـغي ه٣ُت في "الضلخا 

)الظي  يخُض ًخٟٕغ جهغ جال

ي باإلاهب البىلبُدُني( بلى ـًىته

 الكما٫ مً "النهغ ال٨بحر".

 19  28 18    2 صمنهىع  19   25 19   59

ي مً جهغ جالي  ًبضؤ النهغ البَى

ا ؾاخل  ؿخمغ مجغاه مىاٍػ َو

 –ٖلى الترجِب  –البدغ عابُا 

ي، سرمى ثالألاجهغ الخالُت: 

حري، نالبى ،ٍبـيألاجغ 

هل ما ب٣ي مً يُالبىبؿ . ٍو

مُاه هظه ألاجهغ بلى البدغ ٖىض 

مهباتها اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا، 

-        - -        - - -        - -        - 
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ىتهـي ظؼء مً اإلاُاه في  ٍو

اإلاؿدى٣ٗاث والبدُـغاث 

 .(816)اإلاخازمت

 )في الدلتا وقسيبا منها(ها وبلدات مدن مصس الدهيا  - 4

ت بُلمُىؽ ٣ا للمؿاخت اإلاهٍغ  اإلا٣ابل الخالي ٞو

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 +15ʹ 19° 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 ٫ الُى 

   
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

    
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

    
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

    
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

 

  (ذكسث شابقا مع مىاقع البحس املتىشط)املىاقع الصاحليت 

ت   29   55 18     9 ٖانمت مهغ  29   54 18   82 ؤلاؾ٨ىضٍع

٧اهىب، خايغة الىىمي 

 ٍتو اإلاُيُال 
5     18 89   19 

 يؾمٗض٧ىم 
89   18 1     19 

 12   12 18     1 جل الٟغما 12   49  18   89 بُلىؾُىم

 إلى الغسب من "النهس الكبير": 

 هغمىبىلِـ الهٛغي 

)خايغة هىمي 

ت(  ؤلاؾ٨ىضٍع

59   19 25   19 

 صمنهىع 

2     18 28   19 

ؤهضعوبىلِـ، خايغة 

 الىىمي ألاهضعوبىلُت
29   19 45   19 

 زغبخا
45   19 49   19 

 

                                                           
٣ي في هظه الى٣ُت )مً بحن ألاجهغ ألاعبٗت اإلاظ٧ىعة( "ًهب  (816) ٍغ ٣ًى٫ بُلمُىؽ في الىو ؤلٚا

٤ اإلاهباث البا٢ُت، بِىما بًٗها في  البدغ مً زال٫ اإلاؿدى٣ٗاث والبدحراث اإلاجاوعة ًٖ ٍَغ

ألهه ؤزبرها بإن ألاجهاع  جخدض ألاجهاع ألازغي م٘ ألاجهاع ال٨بحرة اإلاظ٧ىعة ؾلٟا". ول٨ً هٓغا

بي والبىنحري والبىبؿُي جهبالثرمىس بخُمي مً زال٫ اإلاهباث الؿبيُتي والبى ي وألاجٍغ

لبُلىس ي ٖلى الخىالي، ٞةن جٟؿحر هظا ال٣ى٫ ألازحر ًٟغى بٌٗ الهٗىباث. وعبما والباجمُتي وا

ا. و٢ض ٢ضمذ ما ًبضو لي ؤهه ًمشل اإلاٗنى الخ٣ُ٣ي لضي بُلمُىؽ.  ٧ان الىو مدٞغ
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خايغة لُخىبىلِـ، 

 الىىمي اللُخىبىلُت
5     19 55   19 

 ؤوؾُم
7     19 8     18 

هى٢غاَِـ، ٢غب "النهغ 

 ال٨بحر"، ٚغبا
19   19 49   19 

٧ىم ظ٠ُٗ، 

 ٢غب الى٣غاف
54   19 15   19 

 :نهس الكبير"، بيىه وبين نهس جاليإلى الشسق من "ال 

دُلِـ ، خايغة ُم

 19   25 18     9 دُلُتُالىىمي اإلا

جل الىجُلي، 

٢غب 

 (817)ال٠ُٗ

89   18 19   19 

 ي:"النهس الكبير" والنهس الثرمىثبين 

ى، خايغة الىىمي  بَى

 ُتالٟشُي
45   19 45   19 

 ٧ىم الٟغاٖحن
82   18 45   19 

٧اباؾا، خايغة الىىمي 

 ال٩اباؾُت
49   19 55   19 

قباؽ 

 الكهضا
5     18 45   19 

ؾاٌـ، خايغة الىىمي 

ت  الهاٍو
19   19 55   19 

 نا الدجغ
58   19 46   19 

ه٣ُىؽ، خايغة 

الىىمي البروؾىبُت، 

ٖلى الًٟت الكغ٢ُت 

 مً "النهغ ال٨بحر".

29   19 55   19 

ت عػًٍ  ػاٍو

25   19 58   19 

 ي وألاجسيبي:بين نهسي الثرمىث 

بازىامىهِـ، خايغة 

الىىمي الؿبيُدُت 

 الضهُا

9     18 5     18 

غي   ٧ىم الخجًز

28   18 56   19 

ـ )سخا(،  ٦ؿَى

ىىمي الخايغة 

ت   السخاٍو

45   19 5     18 

 سخا

5     18 57   19 

                                                           
ت بلى الكما٫ مً طل٪ اإلاىي٘. (817)  ال ًؼا٫ الاؾم ال٣ضًم با٢ُا باؾم ٦ٟغ ؤملُِ، ٢ٍغ

ىت لٗؼو مُدُ ، وفي الى٢ذ الخايغ ًىدهغ الخالٝ خى٫ جل الىجُلي لِـ بلى]ال ج٨ٟي هظه ال٣ٍغ

مترا ٖما خىله، وال٩ىم  85اإلاى٢٘ اإلادخمل إلاُدُلِـ بحن ٧ل مً: ٧ىم الٛٝغ الظي ًغجٟ٘ 

ت بًُالُت )اإلاغاظ٘([.  ألاخمغ / ٧ىم الىؾِ، وحٗمل في ٧ل هظه اإلاىا٢٘ بٗشاث ؤزٍغ
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وا، خايغة الىىمي اَ

ت  الٟشمٍٟى
25   19 5    18 

 ٖؼبت َىه،

 (818) َىُا ٙ
47   19 56   19 

 بين النهس ألاجسبيي والبىصيري:

ِـ، خايغة   ؤوهٞى

ُت  الىىمي ألاوهٞى
49   19 19   18 

  جل بللت
4     18 15   18 

ب، خايغة الىىمي   ؤجٍغ

بُت  ألاجٍغ
19   19    25   18 

ب  جل ؤجٍغ
28   19 88   18 

ـ، خايغة   زمَى

 الىىمي اإلاىضٌؿُت
59   19 45   18 

جل جمي 

 ألامضًض
56   19 18   18 

ؾبيُخىؽ، خايغة 

 الىىمي الؿبيُدُت الٗلُا
29   19 45   18 

 ؾمىىص
58   19 84   18 

بىنحٌرـ، خايغة 

ت  الىىمي البىنحًر
85   19 55   18 

 ؤبى نحر بىا
51   19 84   18 

ىبىلِـ، خايغة لُىهخ

 ُتالىىمي اللُىهد
15   19 49   18 

 ٧ىم اإلا٣ضام
48   19 28   18 

 بين النهس البىصيري والنهس البىبصطي: 

باهُِٟؿِـ، خايغة  

 ٍتى الىىمي الىِؿ
5     18 5     12 

 )*( اإلاجزلت
9     18 56   18 

                                                           
٧ىم خدضًض مى٢٘ َىه، ٣ٞض ؤزبروي ؤهه ٧ان في هظا اإلا٩ان ب بهني مضًً لؤلمحر ٖمغ َىؾىن  (818)

ذ  هل٨ىٞضاها، ٧ان ٌؿمى ٧ىم َىه،  ٦49بحر، ٌكٛل خىالي   هؤعيلم ٌٗض مىظىصا، خُض ُظٞغ

ً ٫ مؿخىاه ؤٖلى بدىالي هه٠ اإلاتر ٖؾىت ومهض اإلاى٢٘ للؼعاٖت، وال ًؼا 59خىالي  ظمى

 في ٞساع ٢ضًم. وال ًؼا٫ الاؾم ال٣ضًم با٢ُاألاعاض ي اإلادُُت به، وال ًؼا٫ ًدخىي ٖلى َىب و 

خىى َىه، وفي اؾم ٖؼبت َىه الخالُت التي جدخل الغ٦ً الكمالي الٛغبي مً ع٢ٗت  اؾم

ٞضاها. اهٓغ: ظىعط صاعس ي، جدضًض مىي٘ مضًىت َاوا،  69]٧اهذ مؿاخت ال٩ىم  ألاعى جل٪.

ت، اإلاجلض   ُت( )اإلاغاظ٘([.)بالٟغوؿ 8922، ؾىت 22خىلُاث مهلخت آلازاع اإلاهٍغ

خى٫ اإلاجزلت، ال في اإلاجزلت. اهٓغ م٣الخه  باهُِٟؿِـ )*( ًغي ظىعط صاعس ي ؤهه ًجب الخماؽ آزاع

ت، ؾىت  بدىر ظٛغاُٞت،  )بالٟغوؿُت( )اإلاغاظ٘(. 8919خىلُاث مهلخت آلازاع اإلاهٍغ
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جاهِـ، خايغة الىىمي  

 الخاهِؿُت
59   19 

 نان الدجغ 12   89
59   19 51   18 

ٞغبُِ، خايغة هىمي 

 ُتٟغبُُال
19   29 89   12 

 هغبُِ
44   19 17   18 

 إلى الشسق من النهس البىبصطي: 

هغ٢لُىبىلِـ 

الهٛغي، خايغة 

  الىىمي الؿُثروٍت 

9     18 45   12 

 )*( جل ٖاًض

59   19 81   12 

ٞا٢ىؾا، خايغة 

 الىىمي الٗغبُت 
59   19 15   12 

 نِٟ الخىا

)**( 
11   19 17   18 

بىبؿُه، خايغة 

 الىىمي البىبؿُُت
49   19 19   12 

 جل بؿُت
14   19 18   18 

ؤون، خايغة الىىمي 

 الهلُىبىلُت  
89   19 55   18 

ت  اإلاٍُغ
8     19 88   18 

 يت ىبىلعلى هامش الىىمتين العسبيت وألافسودًت 

 18   84 19     8 مهغ ٖخ٣ُت 18   49 19     9 بابُلىن 

(819) هلُىبىلِـ
 59   29 55   18 - - - 

هحروهبىلِـ، التي 

 ًجغي جهغ جغاًان زاللها 
9     19 15   12 

ت  جل اإلاسخَى
11   19 2     12 

                                                           

مً ٦خاب )*( ًبضو ؤن ظىن بى٫ عشر جل ٖاًض إلاجغص اجٟا٢ها م٘ بخضازُاث بُلمُىؽ، ؤو ؤزظا 

ٖمغ َىؾىن: مظ٦غاث ًٖ ٞغوٕ الىُل ال٣ضًمت )بالٟغوؿُت( الظي اٖخبر جل ٖاًض مىخه٠ 

٤ بحن ب لىؾُىم وجاهِـ ٦ما وعص في زٍُى الؿحر ألاهُىهُيُت، وؤجها ٧اهذ ٖلى ؤخض ُالٍُغ

ٞغوٕ الىُل. ل٨ً ال وظه للم٣اعهت بحن جل ٖاًض اإلاخىاي٘ ظضا وجل بلُم الطخم ظضا والظي هى 

بٗض ٖلى ز هي جل بلُم،  هغ٢لُىبىلِـ ٦م ًٖ جل ٖاًض، والغاجر آلان ؤن 4ِ الٗغى هٟؿه ٍو

ُاوي ) (. و٧ان ٞىهخان ؤو٫ مً عشر جل بلُم، 2992وبليها جىظهذ بٗشت الخٟاثغ مً اإلاخد٠ البًر

ـ، اإلاجلض الشاوي،  سُت والجٛغاُٞت لبرػر الؿَى في م٣الخه في: وكغة ظمُٗت الضعاؾاث الخاٍع

 وؿُت( )اإلاغاظ٘(.)بالٟغ 8948

 )اإلاغاظ٘(. 825بل هي ٞا٢ىؽ الخالُت. اهٓغ الخٗل٤ُ ٖلى طل٪ في هامل م  )**(
 ي ٌٗخ٣ض ؤجها هي ؤون طاتها.التو ًبضو ؤن بُلمُىؽ ؤزُإ في جدضًض مى٢٘ هلُىبىلِـ،  (819)
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 (تزشيىىيألا ىىمي الو Heptanomes  هىماث الصبع)ها وبلدات الىشطىمدن مصس   - 5

ت بُلمُىؽ ٣ا للمؿاخت اإلاهٍغ  اإلا٣ابل الخالي ٞو

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 +15ʹ 19° 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 ٫ الُى 

   
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

    
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

    
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

    
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

 

 هىمي خايغةمى٠، 

ٖلى الًٟت مى٠، 

 غلنهل ُتٛغبال

59   29 85   18 

 مُذ ِعهَُىت

52   29 85   18 

غ ٚغب النهؤ٧اهشىن، 

)*(بلى الضازل
 

49   29 5     18 
- 

- - 

ي ًخدض ـالى٣ُت الخ

ٖىضها النهغ في جُاع 

ان في  واخض بٗض الجٍغ

غة  حن خى٫ ظٍؼ ٖٞغ

 الىىمي

 (849)تلُىبىلُهغ٢ال

45   29 25   18 

- 

- -  

في وؾِ  ـ،ِهُلىبىل

غةال  .جٍؼ
19   29 25   18 

 (848) صالم
88   29 98   18 

 هغ٢لُىبىلِـ ال٨بـغي 

الىىمي  خايغة

ٖلى  ىلُت،ُىبغ٢لاله

 .الٟٕغ الٛغبي للنهغ

89   29 85   18 

 هىاؾُا اإلاضًىتب

5     29 56   19 

                                                           
 ؤي ؤجها لِؿذ ٖلى مجغي النهغ مباقغة )اإلاترظم(. )*(

غة، خُض ٌكحر بالُب٘ بلى ٌؿميها بُلمُىؽ بالى٣ُت التي  (849) "ًى٣ؿم" ٖىضها النهغ ل٩ُّىن ظٍؼ

 اإلآهغ الظي ًبضو ألي شخو ًخ٣ضم ظىىبا.
  هظا الخدضًض مإزىط مً: (848)

- Gauthier, "Les nomes d'Egypte", 188. 

 )بالٟغوؿُت(. 888هجري ظىجُِه، هىماث مهغ مً هغوصوث بلى الٟخذ الٗغبي، م 
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 خايغة ؤعؾِىىي،

 ،تألاعؾِىٍىالىىمي 

الضازل، ٚغب  بلى

غةال  .جٍؼ

19   29 5     18 

 مضًىت الُٟىم

88   29 59   19 

إ  19   59 29   81 الالهىن  18     5 29   29 بُلمُت، مٞغ

ؤٞغوصًخىبىلِـ، 

الىىمي  خايغة

  .تألاٞغوصًخىبىلُ

49   29 19   18 

 ؤَُٟذ

24   29 85   18 

ج٣٘ ؤه٨حروهبىلِـ، 

غة ؤًًاالقغ١   .جٍؼ
29   29 45   28 

 بتُالخ
47   28 55   19 

ه٣ُت ًى٣ؿم ٖىضها 

حن لُضوع  النهغ بلى ٖٞغ

غة   الىىميخى٫ ظٍؼ

 (842)ت ُبىل٢لُى الهغ 

45   28 25   18 

- 

- - 

ىسىؽ ، ؤو٦ؿحًر

 الىىمي خايغة

 .ًىسُتألاو٦ؿحر 

59   28 5     18 

 البهيؿا

12   28 49   19 

 الىىمي خايغة٧ى، 

، ٖلى تال٨ُىىبىلُ

 .الًٟت الٛغبُت للنهغ

49   28 85   18 

 )*( ال٣ِـ

29   28 47   19 

                                                           
غة.ٌؿميها بُلمُىؽ   (842) ا النهغ ل٩ُىها الجٍؼ  الى٣ُت التي ًخدض ٖىضها ٖٞغ

، تال٨ُىىبىلُبٗض صعاؾت مؿخًُٟت للبرصًاث ؤوضر لُخِىاؽ ؤن  ٧ى  لم ج٨ً خايغة  )*( ، )**(

، وؤن تُبىل٢لُى الهغ بل ٧اهذ مجغص خايغة لخىباعزُت )= ٢ؿم بصاعي ؤصوى مً الىىمي( في هىمي 

في ٧ل الٗهىع، واجها  تال٨ُىىبىلُ ٧اهذ خايغة ٦ُىىبىلِـ بُلمُىؽ ٢ض ازخلِ ٖلُه ألامغ، وؤن

لِؿذ الكُش ًٞل ألن الضلُل مً البرصي مخىاجغ ٖلى ؤجها في الجاهب الٛغبي مً واصي الىُل. 

وجدضًض مى٢ٗها، ؤعق٠ُ البدىر  تال٨ُىىبىلُاهٓغ: ه٩ُىؽ لُخِىاؽ، جدضًض خايغة الىىمي 

غاظ٘(.) 8994، ؾىت 2، الٗضص 49البرصًت، اإلاجلض 
ُ
ت( )اإلا  باإلهجلحًز
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  ٧ى ٦ُىىبىلِـ، ٢بالت

غة  .ٖلى الجٍؼ
49   28 15   18 

 )**( الكُش ًٞل
19   28 58   19 

ٖلى الًٟت ىعَـ، ؤ٧

 الكغ٢ُت للنهغ
19   28 25   18 

 َهىا الجبل 
88   28 47   19 

في  ؤلبؿتروهبىلِـ،

 الضازل
29   28 55   18 

 ال٩ىم ألاخمغ،

 اإلاىُاط ١  
1     28 59   19 

 هغمىبىلِـ ال٨بري،

 الىىمي خايغة

 تُلغمىبى هال

25   28 5     18 

 ألاقمىهحن

47   27 48   19 

ٖلى الًٟت ُٞال٧ي،  

 الٛغبُت للنهغ
85   28 85   18 

)*( 
- - 

ؤهُُىىبىلِـ، 

الىىمي  خايغة

 ٍتُُىى هألا 

89   28 19   18 

 الكُش ٖباصة

48   27 51   19 

 ()*(خىيىىسس جىىبي الصعيد ومىطقت دودًكافي مدن مصس العليا وبلداتها ) - 6

ت بُلمُىؽ ٣ا للمؿاخت اإلاهٍغ  اإلا٣ابل الخالي ٞو

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 +15ʹ 19° 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 ٫ الُى 

ت  
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

ت   
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

ت  
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

ت   
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

 

 في مصس العليا إلى الغسب من النهس: 

                                                           

)*( ٖؼاها ؤَلـ جىبىجً بلى ؤبُىظت الخالُت. اهٓغ: ٞاعو١ ظمٗت وآزغان، مهغ الىؾُى بحن 

ىوي، ملخ٤ ؤَلـ  سُت للٗهغ الٟٖغ غاُٞا الخاٍع ؾمالٍى وظبل الُحر: مؿاهمت في الُبٚى

غاظ٘( )باألإلااهُت( 8998، ِٞؿباصن، 69جىبىجً للكغ١ ألاصوى، اإلاجلض 
ُ
 .)اإلا

٣ُتلمت ال٩ *() ٍغ ٣ي ٌٗاص٫ س، و 82حٗني  صوص٩ًا ؤلٚا ىىؽ م٣ُاؽ بٍٚغ  88ؾخاص ) 829خٍى

ني" وهى ب٢لُم ٧ان ًمخض سوال٩لمخان مٗا حٗىُان "بالص ؤلازىـي ٖكغ  ،(مُال  ُٞلي بحنخٍى

الغوماوي. وفي البُلمـي و  ًالٗهٍغبا٢ُت مً وهي ؤبٗض ه٣ُت وظض ٞيها آزاع (، تض٦ال)ِـ ل٨بؿو 

 بىالًت مهغ الٗلُا )اإلاترظم(. ؤلا٢لُم الغوماوي ؤلخ٤الٗهغ 
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ل٩ُىبىلِـ، خايغة 

 الىىمي الل٩ُىبىلُت 
9     28 89   18 

 ؤؾٍُى
88   27 88   18 

هُبؿُلي، خايغة 

 الىىمي الهُبؿُلُت
59   27 25   18 

 قُب
8     27 84   18 

ٞغوصًخىبىلِـ، ؤ

خايغة الىىمي 

ألاٞغوصًخىبىلُت، بلى 

 الضازل

29   27 45   19 

 ٧ىم بق٣او

59   26 25   18 

٦غو٧ىصًلىبىلِـ، بلى 

 الضازل
29   27 5     18 

- 
- - 

بُلمُت هغمُى، 

خايغة الىىمي 

 )*(الشُيُت

89   27 85   18 

 اإلايكاة

29   26 48   18 

 ؤبُضوؽ، بلى الضازل
59   26 5     18 

الٗغابت 

 اإلاضٞىهت
82   26 55   18 

صًىؾبىلِـ الهٛغي، 

خايغة الىىمي 

 الضًىؾبىلُت

49   26 85   18 

 ِهْى 

8     26 87   18 

جىدُـغا، خايغة الىىمي 

ت  الخيخحًر
89   26 85   18 

 صهضعة
89   26 19   12 

ت بلى  بامباهِـ، ٢ٍغ

 الضازل
45   25 55   19 

- - - 

                                                           
ج٨خب في بٌٗ اإلاهاصع الٗغبُت  بلى الخايغة الؿاب٣ت زِىِـ التي الىىمي الشُيُتجيؿب  )*(

٣ُت( صوع َُىه زم وعزذ الضوع ؤزحرا مضًىت بُلمُت. َ ٍغ ُىه، و٢ض وعزذ ؤبجى )ؤبُضوؽ باإٚل

ي ت البربا الخالُت  الظي ج٣ىم ٖلُهمىي٘ زِىِـ بالخل ال٨بحر  و٢ض خضص صاعس ّ قمالي ظغظا، ٢ٍغ

لذ ؤظؼائه التي ٧اهذ جدىي آلازاع  لدؿخسضم ؾماصا، ل٨ىىا ؤصع٦ىا منها الؿىع الطخم  و٢ض ؤٍػ

ي، جدضًض  م ُٞه ؤهه عب َُىه. اهٓغ: ظىعط صاعس ّ وب٣اًا اإلاٗبض ال٨بحر وه٣ل ألخض الٟغاٖىت ًٖؼ

ت، ؤٚؿُـ مىي٘ مضًىت زِىِـ، مجلت الجمُٗت الجٛغا )بالٟغوؿُت( وم٣اال  8894ُٞت اإلاهٍغ

 )اإلاغاظ٘(.  (8896له مكابها في مجلت اإلاجم٘ الٗلمي اإلاهغي )
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ت بلى  ـ، ٢ٍغ بازحٌر

 الضازل
19   25 55   19 

 الجبلحن
29   25 29   12 

هغمىهشِـ،  خايغة 

 ُتالىىمي الهغمىهص
29   25 85   18 

 ؤعمىذ
17   25 11   12 

 12   11 25   88 بؾىا 18   89 25     9 الجىبىلِـ

 12   51 24   58 بصٞى 18   85 24   49 ؤبىللُىىبىلِـ ال٨بري 

ت بلى  ٞىهشِـ، ٢ٍغ

 الضازل
29   24 5     18 

- - - 

غة غة ؤؾىان 19   55 21   55 بلُٟىدُني، ظٍؼ  12  51 24     5 ظٍؼ

 في مصس العليا، شسق النهس:

ؤهدُىبىلِـ، خايغة 

ُىبىلُت، في الىىمي ألاهد

 الضازل

49   27 45   18 

الٗخماهُت 

)٢او ال٨بحر 

 ؾاب٣ا(

54   26 19   18 

 - - -  18   15 27   19 باؾالىؽ

باهىبىلِـ، خايغة 

 الىىمي الباهىبىلُت
29   27 25   18 

 ؤزمُم
14   26 45   18 

 18   56 26   29 هج٘ اإلاكاًش 18   25 26   59 لُبُضوجىهبىلِـ

 زُىىبىؾ٨ُا
19   26 25   18 

ال٣هغ 

 والهُاص
4     26 88   12 

 12   41 26   89 ٢ىا 18   15 26   29 بىلِـ٦ُىِ

٧ىبخىؽ، خايغة 

 الىىمي ال٣ُُٟت، في

 الضازل

9     26 55   18 

ِٟ٢ 

9     26 49   12 

ؤبىللُىىبىلِـ 

 الهٛغي 
55   25 55   18 

 ٢ىم
55   25 46   12 

صًىؾبىلِـ ال٨بـغي، 

 خايغة هىمي زِبِـ
19   25 25   18 

 ألا٢هغ
42   12 18   12 

ُىمَ  12   12 25   15 الُىص 18   25 25   29 ٞى

 - - - 18   25 25     9 زىىبِـ

 12   48 25     7 ال٩اب 18   19 24   45 بلُصُاؾبىلِـ 

 - - - 18   49 24   29 جىوم ، بلى الضازل
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 12   57 24   28 ٧ىم امبى 18   25 24     5 ؤومبي 

 12   54 24     5 ؤؾىان 18   25 21   59 ٍنيؾى 

 سخىيىىس دودًكا

 12   51 24     2 الجىض٫ ألاو٫  18   85 21   45 الجىض٫ الهٛحر

 12   42 21     4 )*( صهُااؤٞ 18   89 21   49 هُحرا ؾ٩ُامُىىؽ

غة ُٞلي 18     5 21   19 ُٞلي  12   42 24     8 ظٍؼ

 12   45 21   89 ٧ىبان 18     5 21     5 ىمبؿىمُخا٧

، ٖلى الًٟت ِـبؿل٨

الٛغبُت، م٣ابل 

 ىمبؿىمُخا٧

5     21 55   19 

 الض٦ت

88   21 44   12 

 الجىض٫ ال٨بحر

19   22 55   29 

 واصي ظىض٫

ؤو  خلٟا

الجىض٫ 

 الشاوي

59   28 85   18 

 الصحساء الغسبيت  - 7

ت بُلمُىؽ ٣ا للمؿاخت اإلاهٍغ  اإلا٣ابل الخالي ٞو

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 +15ʹ 19° 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 ٫ الُى 

٣ت
ُ٢

ص
ظت 

صع
٣ت 

ُ٢
ص

ظت 
صع

ت  
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

٣ت 
ُ٢

ص
ظت 

صع
 

 :تالليبي الىىميقسي  

 24   58 18   24 ؾُضي ٖمغ ؟ 21   55 19   59 جازىعؾا 

٨  - - - 24   25 18     9 ـِؤٍػ

 - - - 24   55 19   59 هُمِؿُىم

 - - - 25   85 19   59 جِؿاعخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غظ٘ ظىن بى٫ صاثما )*(  ، زالٞا للمإلىٝ خالُا مً بعظاٖها بلى ؤٞاصهُا بلى ؾ٩ُامُىىؽ هُحراًُ

ت ألام: اإلادغّ  ٧ان ٌؿمى في الخغاثِ اإلاب٨غة  ، والؿبب ؤن ما وؿمُه الُىم مٗبض اإلادغ٢ت٢تال٣ٍغ

ت بغبت )= مٗبض(   اإلادغ٢ت )اإلاغاظ٘(.ؤٞاصهُا مىه بلى هج٘ ، ألهه ؤ٢غب بلى ؤٞاصهُاللمؿاخت اإلاهٍغ
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 - - - 25   85 19   19 ُٞلىهِـ

اهِـؾ  - - - 25   55 19   59 ٞى

 25   45 19   49 - - - ببلُاٞىعٍىم

 - - - 26     5 19   19 ؾ٩ىبي

 26   25 19   59 لت٢غب عؤؽ خى  27   11 18   82 ٧الي

 الوصاماهدُىم

 
82   18 18   27 

٢غب عؤؽ ؤبى 

 خكٟت
9     18 55   26 

 ال٣ٗبت الهٛغي 

 
59   19 25   27 

ال٣ُٗبت، ٢غب 

 تٞى٦
6     18 52   27 

 28   82 18     4 س ى ؤبى ؾمغةغ م 27   45 18     9 بُضوهُا

ـ     28     9 18     5 ًَ ال٣ِامٗ 27   55 19   19 بىجَى

ض 28   25 19   19 ظالو٧ىم ُّ م ِٗ  29   82 19   59 ال

 - - - 24   15 19   85 جى٦ُخىعا 

 - - - 25     5 29   45 زاهىزِـ

 - - - 26   49 29   49 ضهىبىمب

 27   84 19   81 ال٣ُاعة ه٣ب 27     5 19   89 ٦ـا٧لُم

 - - - 25   45 28   45 ؾحروبىم

ٍى  - - - 27   25 28   29 مٍغ

 :اهاوقس  طيتبلداث الىىمي املسيى  

 مىهى٧امُىىم
59   19 15   28 

ٖىض  ؤَال٫

 ال٣هبت الٛغبُت
47   19 56   28 

هاإلاحري )الُٗىن 

 اإلاالخت(
59   19 5     29 

 امم  الَخ 
59   19 21   29 

ـ   29   18 19   57 ؤبى نحر 29   85 19   59 جابىنحٌر

 - - - 28   15 19   19 ي٧ىبي

 - - - 28   55 19   29 ُٟليُؤهد

 - - - 29     5 19   49 را٦ـحهُ

 - - - 29   25 19   49 ٞامىزِـ
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ا )*( بالُماٍع
 89   19 25   29 - - - 

 :تمىهيفي الىىمي ألا 

 26   19 29   17 واخت ال٣اعة 25   55 28   89 ؤلاؾ٨ىضع مٗؿ٨غ 

 ىن، بلضةؤّم 
9     28 55   24 

واخت في ؤٚىعمي، 

 ؾُىه
82   29 12   25 

 ()**( وادي الىطسون )إلاشقيط هىميفي 

ظؼء مؼعٕو مً  19     5 19   29 ؤلاؾ٣ُِ 

 واصي الىُغون

88   19 28   19 

 حىل بحيرة قازون:

 18     9 29   14 لز٧ىم ألا 29   55 29   49 با٦سُاؽ

 19   25 29   25 ٢هغ ٢اعون 29   55 29     9 صًىهِؿُاؽ 

 الىاحاث: هىميفي  

 الىاخت الهٛغي 
45   28 49   29 

ت،  الىاخت البدٍغ

ُياالبوخايغتها   ٍو
28   28 52   28 

 الىاخت ال٨بري 
55   26 55   28 

واخت الخاعظت، 

 الخاعظت وخايغتها
26   25 11   19 

 :الجبال

 - - - 24   25 19   19 ؤؾُٟىؽ 

 - - - 26   55 19   49 ؤؾبِـ 

 - - - 27   25 29   19 ؤوظضاهىؽ 

 - - - 27   55 26   49 زِىىصٌـ 

                                                           
ا ال٣ضًمت  )*( ت ماٍع  vetus Marea vicusفي جغظمت مىلغ لبُلمُىؽ بلى الالجُيُت ٦خبها: ٢ٍغ

    )اإلاغاظ٘(.
هظا الاؾم في اإلاهاصع .. ؤق٩ا٫ مسخلٟت ل ، قيهُذ، قيهاثبؾ٣ُِ، ؾ٨ُذ، ؾ٨ُخِـ (**)

الٗغبُت، و٧لها مإزىطة مً ألانل اإلاهغي ال٣ضًم "سِخذ خماث" وحٗني ؤعى اإلالر  –ال٣بُُت 

 )اإلاغاظ٘(.



133 
 

 الجبال الليبيت غسب الىيل:

 مً:

 بلى:

9     29 

19   21 

25   19 

15   29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 البحيراث: 

 - - - 24   55 26   49 ال٧ي 

 ل٩ُىمُضٌـ 
9     24 25   26 

بدحرة في واخت 

 ال٨ٟغة
84   24 21   21 

 الكمـ ٖحن
9     28 49   27 

ام، واخت خّم الٖحن 

 ؾُىه
82   29 11   25 

ا  ٍى  29   49 19   59 بدحرة ماٍع  29   55 18     8 بدحرة مٍغ

غؽ   19   16 29   28 بغ٦ت ٢اعون  29   45 29   29 مٍى

 الشسقيت الصحساء   - 8

ت بُلمُىؽ ٣ا للمؿاخت اإلاهٍغ  اإلا٣ابل الخالي ٞو

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

 +15ʹ 19° 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

زِ 

 ٫ الُى 

٣ت
ُ٢

ص
ظت 

صع
٣ت 

ُ٢
ص

ظت 
صع

٣ت 
ُ٢

ص
ظت 

صع
٣ت 

ُ٢
ص

ظت 
صع

 

 الجبال:

 18   88 29   56 هظبل َغ  12     5 29   85 مذجغ َغوٍا

ث اإلاغمغ خامداظغ  12   25 28     9 ؿترظبل ألالب

 (841) هىب

11   27 9     18 

 11   86 27   81 ظبل ؤبى صزان 12   25 26   49 البىعٞحري ظبل 

                                                           
واإلاظ٧ىعة ٦شحرا في السجالث  ث هىب،خاال٣ضًمت ٧اهذ في  غمغ اإلا آزاع جذجحر ًبضو ؤن ؤهم  (841)

 ال٣ضًمت. اهٓغ:
- Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, Second Edition, London 

1934, p. 58. 
ت ال٣ضًمت، الُبٗت الشاهُت  58، م  8914، لىضن ؤلٟغص لى٧اؽ، اإلاىاص والهىاٖاث اإلاهٍغ

ت(.   )باإلهجلحًز
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ً 11   45 26   89 ؤًاؽظبل   14   82 26   82 ظبل الخمغاٍو

 14   86 25   41 ظبل ؤبى َُىع  11   55 25   45 ؤ٧ابيظبل 

 14   48 24   46 ةؼباع الظبل  14   85 25     9 الؼمغصظبل 

ظبل الدجغ 

 ألاؾىص
49   24 25   12 

- 
- - 

حجغ ظبل 

 الباؾاهِذ
19   21 25   11 

- 
- - 

صا٦خُلىؽ  بيخا

)ظبل ألاناب٘ 

 الخمـ( 

19   21 89   14 

 ضًٟغاالظبل 

11   21 22   15 

ىهىج  16   22 22   89 هظبل ٖلب 14   25 22   19 ىؽبٍغ

 شيىاء  - 9

ت بُلمُىؽ ٣ا للمؿاخت اإلاهٍغ  اإلا٣ابل الخالي ٞو

 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى

 زِ الُى٫ 

+ 15ʹ 19˚ 
 الاؾم

صاثغة 

 الٗغى
 ٫ زِ الُى 

٣ت
ُ٢

ص
ظت 

صع
    
٣ت

ُ٢
ص

 

ظت
صع

ت   
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

ت   
٣ُ

ص٢
 

ظت
صع

 

 14    47 19    47 هٖبض 14    49 19    19 بًبىصا

 زغبت  15    85 19    85 ؾاى ل
ُ
 14    88 19    21 هانل

 - - - 15    89 19    99 ابّ ظى 

اى ظ   15    95 29    45 بؿاٍع
ُ
٦ 

ّ
تىخِل  14    25 19    88 ت ال٣ٌغٍّ

  45    45 29    19 ظحراؾا
ُ
٦ 

ّ
 14    49 29    59 يجغافت الىخِل

م٩اها في مهغ، والتي ؤم٨ً جدضًض مىا٢ٗها ؤو مىا٢ٗها اإلادخملت  867ومً بحن 

في ال٣ىاثم الؿاب٣ت، زبذ ؤن اإلاىا٢٘ التي خضصها بُلمُىؽ صخُدت بهامل زُإ في 

%  47 خالت )ؤو 79خضوص هه٠ الضعظت في ٧ل مً صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ في 

 826مً ؤلاظمالي(، وفي خضوص صعظت واخضة في ٧ل مً صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ في 

)واخت الخاعظت(،  °8  ʹ29% مً ؤلاظمالي(. و٧ان ؤ٦بر زُإ في صواثغ الٗغى  75خالت )
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، و٦ما هالخٔ  (844) ام في واخت ؾُىه(خم  ال)ٖحن  °2  ʹ7وؤ٦بر زُإ في زٍُى الُى٫ 

ٓهغ جدلُل الجضو٫ (845) بم٩اهحن بُٗضًً في الصخغاء الٛغبُتن اعجبِ هظان الخُأ . ٍو

ض ٖلى هه٠ الضعظت و  ٩املت ٖلى الخىالي في ؤي مً الضعظت الالخالي جىػَ٘ ألازُاء التي جٍؼ

 ؤلاخضازُحن الجٛغاُٞحن.

 

ها 
ٖلي

 
ٗٝغ

الخ
ىا 

٨ى
ؤم

ي 
لت

ً ا
ا٦

ألام
ي 

مال
ظ

ب

ت(
ب٣

ؿا
 ال

٫ و
ضا

لج
ي ا

)ف
 

ي ؤزُإ ـألاما٦ً الخ   

في بُلمُىؽ في جدضًضها 

 هه٠ صعظتخضوص 

ي ؤزُإ ـألاما٦ً الخ

في بُلمُىؽ في جدضًضها 

 صعظت ٧املتخضوص 

ِ
٣ٞ

ى 
ٗغ

 ال
ثغ

وا
 ص

في
 ِ
٣ٞ

 ٫
ُى

 ال
ٍُى

ز
ي 

ف
 

ٗا
 م

حن
الازى

ي 
ف

 

لت
جم

ال
 

ِ
٣ٞ

ى 
ٗغ

 ال
ثغ

وا
 ص

في
 ِ
٣ٞ

 ٫
ُى

 ال
ٍُى

ز
ي 

ف
 

ٗا
 م

حن
الازى

ي 
ف

 

لت
جم

ال
 

 7 9 7 9 88 9 88 9 45 ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ

 5 9 4 8 8 9 5 1 87 ؾاخل البدغ ألاخمغ

 9 9 9 9 7 2 4 8 27 (846)ؿٟلى مهغ ال

 8 9 8 9 6 8 4 8 84 مهغ الىؾُى

 87 9 87 9 29 6 89 4 19 مهغ الٗلُا

                                                           
ىن، زُإ( لخِ َى٫ ؤّم  °8 ʹ82هٓغا بلى ؤن بُلمُىؽ ٌُٗي ٢ُمت ؤ٢غب ٦شحرا )٣ِٞ  (844)

لضًىا هىا صلُل واضر ٖلى زُإ  -بجىاعه  Fons Solisخُض ٧ان ًٟترى ْهىع ٖحن الكمـ 

 ظىعط ولل َمِغي(.اإلادغع ) °8ٞاصح مً الىاسخ ٢ضعه 
، وبطا ٧اهذ °2هىا٥ زُإ في زِ َى٫ بغهِـ طاتها خىالي  ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ  (845)

زغؾىهِؿىؽ التي ج٣٘ بٗضها هي عؤؽ عواًا، ؾ٩ُىن هىا٥ زُإ في زِ الُى٫ ال ٣ًل ًٖ 

   بطا ٧اهذ بدحرة ل٩ُىمُضٌـ ج٣٘ في واخت ال٨ٟغة، ؾ٩ُىن هىا٥ زُإ ٢ضعه . و٦ظل2°٪ ʹ59

ت )ظىعط ولل َمِغي(. 1° ʹ2  في زِ الُى٫. ول٨ً هظًً اإلا٩اهحن ٣ًٗان زاعط الخضوص اإلاهٍغ
 (.ظىعط ولل َمِغي ) ٞغوٕ الىُلالتي جخٟٕغ ٖىضها خظٝ بى٫ الى٣اٍ الخمـ  (846)
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 8 2 4 2 81 5 7 8 22 الصخغاء الٛغبُت

 1 9 1 9 5 2 1 9 8 الصخغاء الكغ٢ُت

 9 9 9 9 2 9 2 9 4 ؾِىاء

 48 2 16 1 88 86 62 89 897 بظمالي مهغ

وؾِخ٨ك٠ الٟغ١ بحن اإلاىا٢٘ الجٛغاُٞت لضي بُلمُىؽ ومىا٢٘ ألاما٦ً 

ُت في الك٩لحن   28و  29)للضلخا( و  89و 88الصخُدت بمجغص م٣اعهت ػوجي الخٍغ

ُت ألاولى مً ٧ل ػوط مغؾىمت مً اإلاىا٢٘ التي خضصها  )لٗمىم مهغ(، بط ؤن الخٍغ

ُت الش اهُت جىضر اإلاىا٢٘ الصخُدت بُلمُىؽ في ال٣ىاثم الؿاب٣ت، في خحن ؤن الخٍغ

  لؤلما٦ً هٟؿها ٦ما جٓهغ في اإلاؿىح الخضًشت.

 
ُت مهغ ال88الك٩ل )  ؿٟلى َب٣ا لبُلمُىؽ( زٍغ
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ُت مهغ ال89الك٩ل ) ، جىضر اإلاىا٢٘ الصخُدت لؤلما٦ً التي ؿٟلى( زٍغ

بُت لٟغوٕ الىُل في ٖهغه. وجمشل الخٍُى  ط٦غها بُلمُىؽ، واإلاجاعي الخ٣ٍغ

مترا ٞى١ ؾُذ  85، و82، 9، 6، 1اإلاى٣ُت التي ج٣ُ٘ الضلخا زٍُى اإلاىاؾِب 

 البدغ في الى٢ذ الخالي.
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 ( خريطة مصر وفقا لبطمميوس02الشكل )
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 اإلاىا٢٘ الخ٣ُ٣ُت الخالُت لؤلما٦ً التي ؤقاع بليها بُلمُىؽ( 02الشكل )
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 و٦ما هى مخى٢٘ هدُجت للٓغوٝ التي ٧اهذ ؾاثضة في جل٪ ألاًام، خُض لم ج٨ً

٣ت مغيُت لخدضًض زٍُى الُى٫ باإلاالخٓاث الٟل٨ُت، ٧اهذ ؤزُاء  هىا٥ ٍَغ

بُلمُىؽ في زٍُى الُى٫ ؤ٦بر مً خُض الٗضص والدجم مً ؤزُاثه في صواثغ الٗغى. 

٘ ٖلى ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ خُض جٓهغ زٍُى الُى٫ اليؿبُت لضًه لؤلما٦ً التي ج٣

 م٘ الاججاه ٚغبا، ٩ٞان زِ َى٫ 
ً
اصة ت م٣ضاعا مً ألازُاء ًُغص ٍػ ٚغب ؤلاؾ٨ىضٍع

ت ؤ٢ل بم٣ضاع ، وباليؿبت بلى الؿلىم  ʹ42 مغس ى مُغوح لضًه باليؿبت بلى ؤلاؾ٨ىضٍع

ؾخاص لضعظت الضاثغة الٗٓمى بضال مً  599، وبالُب٘ ٧ان هظا هدُجت ج٣ضًغه ˚8 ʹ25

اصة مُغصة ممازلت في ؤزُاثه  699غ ألاصر الخ٣ضً . وال ق٪ في ؤن ٖضم مالخٓت وظىص ٍػ

في صواثغ الٗغى لؤلما٦ً التي ج٣٘ في اججاه الجىىب نٗىصا م٘ واصي الىُل ًغظ٘ بلى 

ه في ؤؾغ الٟغيُت التي ؤلؼم هٟؿه بها وهي ؤن ؤؾىان ٧اهذ ج٣٘ ٖلى مضاع  و٢ٖى

با مىه. وازخهاعا ًم٨ً  ان ؤو ٢ٍغ جٟؿحر ٧ل ؤزُاء بُلمُىؽ في جدضًض اإلاىا٢٘ الؿَغ

   بما ًلي:

( بن ألاما٦ً التي ؤزظث منها اإلاالخٓاث الٟل٨ُت، بما في طل٪ مالخٓاث صواثغ 8)

 الٗغى، ٧اهذ ٢لُلت ظضا؛

 ( اٞترايه ٢ُمت نٛحرة ظضا لُى٫ الضعظت في خؿاباجه؛2)

غ اإلاالخحن 1) ً ٧اهذ ( بن اإلاٗلىماث التي ٧اهذ مخاخت لضًه مً ج٣اٍع واإلاؿاٍٞغ

ب مً الض٢ت،  ًٟٞايت ألهه لم ج٨ً لضحهم وؾُلت لخ٣ضًغ اإلاؿاٞاث بإي ؤؾلىب ٢ٍغ

 خُض ٧اهذ ج٣ضًغاتهم حٗخمض ٣ِٞ ٖلى ألاو٢اث اإلاؿخٛغ٢ت في الؿٟغ مً م٩ان بلى آزغ.

ىضما ه٨ٟغ في حجم اإلاهمت التي ايُل٘ بُلمُىؽ بخد٣ُ٣ها، والاهخمام الظي  ٖو

بٗملُت ٚغبلت اإلاٗلىماث التي ٧اهذ مُٟضة له مً طل٪ اإلا٣ضاع ال٨بحر مً ال بض ؤهه ؤبضاه 

غ الًٟٟايت واإلاخىا٢ًت ؤخُاها، ًضهكىا ؤن ج٣ضًغاجه للمىا٢٘ الجٛغاُٞت ظاءث  الخ٣اٍع

بت ظضا مً الخ٣ُ٣ت ٦ما هي في الىا٢٘.  ٢ٍغ

ؤما البلضاث وال٣غي التي ط٦غها بُلمُىؽ ولم جخدضص مىا٢ٗها ختى آلان، 

ُت، ؤي في الجؼء الىىمخحنٔ ؤن الٗضص ألا٦بر منها ٧ان ٣ً٘ في ُٞالخ َى  اللُبُت واإلاٍغ
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الكمالي مً الصخغاء الٛغبُت، ٞباؾخصىاء مىا٢٘ ٢لُلت مخىازغة ٖلى ؾاخل البدغ 

ؿ٨ً هظه اإلاى٣ُت ٢ىم عخل مً  اإلاخىؾِ، ال جىظض مغا٦ؼ ٖمغاهُت صاثمت خالُا، َو

همِ ؤلا٢امت اإلاؿخ٣غة بلى همِ البضاوة ال ٌٗني  ٢بُلت ؤوالص ٖلي، ول٨ً هظا الخدى٫ مً

بالًغوعة ؤن مىار اإلاى٣ُت ٢ض مغ بإًت حٛحراث مدؿىؾت بلى ألاؾىؤ مىظ الٗهىع 

ت ألاعيُت ال٣ضًمت اإلاىدكغة في اإلاى٣ُت  ج الصخٍغ ٣ُت الغوماهُت، ألن مئاث الههاٍع ٍغ ؤلٚا

ً ألامُاع هي التي م٨ىذ ىحن ال٣ضامى  حكهض ٖلى ؤن الخغم الكضًض ٖلى جسٍؼ اإلاؿخَى

الت ؤهٟؿهم وؤؾغهم.  مً مماعؾت ٢ضع ٧اٝ مً الؼعاٖت إٖل

وؾٝى هالخٔ في ٢ىاثم بُلمُىؽ إلاىا٢٘ ألاما٦ً في مهغ )اهٓغ ما ٢ضمىاه في 

ٞةهه  الىىميالهٟداث الؿاب٣ت( ؤهه ٖىضما ٌسجل اؾم مضًىت ؤو بلضة جمشل خايغة 

       لىىمي التي ٧اهذ هظه اإلاضًىتًظ٦غ هظه الخ٣ُ٣ت، وفي الى٢ذ هٟؿه ٌسجل اؾم ا

٣ت  هىمي، وهى الٗضص هٟؿه الظي  47ؤو البلضة خايغتها. وبظماال ٞةهه ًظ٦غ بهظه الٍُغ

مً الىىماث التي ط٦غها  8ط٦غه بلُني، ول٨ً الىىماث لِؿذ طاتها في الخالخحن، ٞهىا٥ 

ُبؿُلُت، اللُبُت، ٍت، الهمنها )ألاهُُىى  4بُلمُىؽ لِؿذ واعصة في حٗضاص بلُني، وهىا٥ 

دخىي الجضو٫ الكامل الخالي الىِؿى  بالترجِب  -ٍت( لم ًظ٦غها ؤي ٧اجب ٢ضًم آزغ. ٍو

ت  وث هغوص٧ل هىماث مهغ الٗلُا ومهغ الضهُا التي ط٦غها  -الهجاجي باللٛت ؤلاهجلحًز

وؾُغابىن وبلُني وبُلمُىؽ ٖلى الخىالي، باإلياٞت بلى ؤؾماء بلضاتها الغثِؿت وألاؾماء 

ىض اإلا٣اعهت بحن ألاؾماء في ا لخضًشت إلاىا٢٘ هظه البلضاث التي ؤم٨ىىا جدضًض مىا٢ٗها. ٖو

مضة اإلاسخلٟت مً الجضو٫ ًجب ؤن هً٘ في اٖخباعها ؤهه ال  وث وال ؾُغابىن هغوصألٖا

٢ضم ٢اثمت "٧املت" بىىماث ٖهغه، باإلياٞت بلى ؤن ٦ال مً ٖضص الىىماث التي ٧اهذ 

ظل٪ ؤؾماء الٗضًض منها، ٢ض مغ بخٛحراث ٖلى مضي ؾخت ٢غون البالص م٣ؿمت بليها، و٦

هغ بُلمُىؽ ال٣لىطي.هغوصاه٣ًذ بحن ٖهغ   وث ٖو
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وث وؾُغابىن وبلُني هغوص٢اثمت هىماث مهغ الٗلُا ومهغ الؿٟلى التي ط٦غها 

ؤمام ال٩اجب  ×وبُلمُىؽ، باألؾماء الخضًشت إلاىا٢٘ بلضاتها الغثِؿت، م٘ وي٘ ٖالمت 

 .الظي ط٦غ جل٪ اإلاىا٢٘

الخضًض  الاؾم

 لبلضة الغثِؿتل
 البلضة الغثِؿت الىىمي

ث
صو

و غ
ه

ن   ى
غاب

ُ
ؾ

 

ني
بلُ

 

ؽ
ُى

لم
ُ

ب
 

ت صمنهىع  هغمىبىلِـ  ؤلاؾ٨ىضٍع

 الهٛغي 
- - × × 

 × - - - ـِؤهضعوبىل ألاهضعوبىلُت زغبخا

 ال٨بحر  ٢او 

)الٗخماهُت 

 الخالُت(

 ُىدؤه ُتبىلُى دألاه

- - × × 

ت الكُش ٖباصة  × - - - ؤهُُىىي  ألاهُُىٍى

 - - - × - ؿُتِألاه 

 × - × - ؤٞغوصًخىبىلِـ ألاٞغوصًخىبىلُت  ؤَُٟذ

ألاٞغوصًخىبىلُت  ٧ىم بق٣او

 الشاهُت

 ؤٞغوصًخىبىلِـ
- - ×  

 - - - × - ألاٞشُت 

 - × - - لىهىبىلِـلؤبى  لىهىبىلُتلألابى  بصٞى

 × × - - )*( ٞا٢ىؾا (الٗغبُتؤعابُا ) انِٟ الخى

ت  مضًىت الُٟىم ألاعؾِىٍى

 ىبىلُت(ًل)ال٨غو٧ىص

ؤعؾِىىي 

 )٦غو٧ىصًلىبىلِـ(
- × × × 

ت ت الشاهُت  جل اإلاسخَى ألاعؾِىٍى

 )الهحروبىلُت(

 ـِهحروبىل
- - × - 

بُت جل ؤجٍغب  × × × × ؤجٍغب ألاجٍغ

 × × × × بىبؿُه تالبىبؿُُ هجل بؿُ

ت ؤبى نحر بىا  × × × × ٌـبىنحر  البىنحًر

 × × - - ؾاا٧اب ال٩اباؾُت قباؽ الكهضا

 )اإلاغاظ٘(. 825الخٗل٤ُ ًٖ ٞا٢ىؽ م  )*( اهٓغ 
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ُت  قابت  - - - × ّمِـِز  الخّمِ

 × × - - ٧ىبخىؽ ال٣ُُٟت ٢ِٟ

 × × × - ٧ى ال٨ُىىبىلُت ال٣ِـ

صًىؾبىلِـ  الضًىؾبىلُت ِهْى 

 الهٛغي 
- - × × 

ً، ٢غب  ٧ىم ٍٞغ

 الضلىجاث

 ظُي٩ُىبىلِـ الجُي٩ُىبىلُت
- × × - 

ؤٚىعمي، واخت 

 ؾُىه

 الهامىهُت

ٖىض  تمىهُألا )

 (بُلمُىؽ

 مىن ؤبلضة 

- - × × 

ت  × × × - ؤون( هلُىبىلِـ )= الهلُىبىلُت  اإلاٍُغ

 تىجُالهغ٢لُ بهىاؾُا اإلاضًىت

 (الهغ٢لُىبىلُت)

ـ ِهغ٢لُىبىل

 ال٨بري 

 

- × × × 

 × × - - هغمىهشِـ ُتدالهغمىه ؤعمىذ

 × × - - هغمىبىلبـ ال٨بري  الهغمىبىلُت ألاقمىهحن

 × - - - هُبؿُلي الهُبؿُلُت قُب

 × × × - لُىهخىبىلِـ اللُىهدُت  ٧ىم اإلا٣ضام

اللُخىبىلُت  ؤوؾُم

ٖىض  )الالجىبىلُت

 (بلُني

 لُخىؽ

- × × × 

 × - - - - اللُبُت -

 × × - - ل٩ُىبىلِـ الل٩ُىبىلُت ؤؾٍُى

م٣ابل ؾُضي 

غ  ٦ٍغ

ُت  َى ا اإلاٍغ  ماٍع
- - × × 

 × × - - مى٠ اإلاىُٟت مُذ ِعهَُىت
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جل جمي  - جل الغب٘

 ألامضًض

ذ  مىضٌـ  اإلاىضٌؿُت = ٖٞغ

الخ٣ا باؾم 

ـ   )*(زمَى

× × × × 

ي، ؾمٗض٧ىم 

 ٢غب ؤبى ٢حر

 ٧اهىب  ٍت و اإلاىُال 
- × × × 

، )*( جل الىجُلي

 ٢غب ال٠ُٗ

 دُلُتُاإلا

 

 دُلِـ ُم
- - × × 

 - - × - مىممِٟـ  اإلاىممُٟت لىؤبى بِ ٧ىم 

 - - - × - ٟىعٍت٨ُاإلاُ 

 - - - × - هه٠ هخى 

٧ىم ظ٠ُٗ، ٢غب 

 الى٣غاف

 هى٢غاَِـ الىى٢غاَُت
- - × - 

 × - - - ِـباهُِٟؿ ٍتى الىِؿ اإلاجزلت

 ٍتالىُغو  في واصي الىُغون؟

 ٖىض)ؤلاؾ٣ُِ  هىمي

 (بُلمُىؽ

 ؤلاؾ٣ُِ؟

- × - - 

 ألاولىالىاخُت  الخاعظت

 (الىاخت ال٨بري )

 ـِهُب
- - × × 

ُي )الىاخت االب ٍو

ت( ؟  البدٍغ

 الىاخُت الشاهُت

 (الىاخت الهٛغي )

مش  ؟ؽى ُجٍغ
    

 - × - - ؤومبي ألاومبُت ٧ىم امبى

ُتو ألا  جل بللت ِـو ؤ هٞى  × × - × هٞى

ىسُت البهيؿا ىسىؽ ألاو٦ؿحًر  × × × - ؤو٦ؿحًر

 × × - - باهىبىلِـ الباهىبىلُت ؤزمُم

مُت جل الٟغما مِـ البابٍغ  - × - × بابٍغ

ت   - - × - - الٟاظغوٍع

 × × × × ٞغبُِ الٟغبُُُت هغبُِ

                                                           
ـ مضًيخان جىءم، اختر٢ذ ألاولى )ؤلامضًض  )*( مىضٌـ( ٞسلٟتها زمىَـ )جل  –مىضٌـ وزمَى

 الغب٘( )اإلاغاظ٘(.

 )اإلاغاظ٘(. 299)*( اهٓغ اإلاالخٓت ًٖ جل الىجُلي م 
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 - × - - ـٌبازحر  ىعٍتاجالٟ الجبلحن

ت ٟمالٟش ٖؼبت َىه ٍى

ٍت ٖىض ى مٟ)البخ

 (بلُني

 َىا

- - × × 

الٟغاٖحن،  ٧ىم

 ٢غب ببُى

الٟشُيُت )البخِىُت 

 ٖىض بلُني( 

ى  بَى
- - × × 

ت عػًٍ  × × × × ه٣ُىؽ ُتبى البروؾ ػاٍو

ت نا الدجغ  × × × × ؾاٌـ الهاٍو

غي   × × × × بازىامىهِـ الؿبيُدُت )الضهُا( ٧ىم الخجًز

 ×    ؾبيُخىؽ الؿبيُدُت )الٗلُا( ؾمىىص

ـ ِهغ٢لُىبىل الؿُثروٍت () جل ٖاًض

 الهٛغي 
- × × × 

 × × × × جاهِـ الخاهِؿُت نان الدجغ

تخحيخال صهضعة  × × - - ار خحيج ًر

 ـزِبِ الشُبُت ألا٢هغ

ؾبىلِـ ى )صً

 ال٨بري(

× - - × 

 × × - - بُلمُت هغمُى الشُيُت  اإلايكاة

ـ تؿُالشمَى جل جمي ألامضًض  - - - × زمَى

ت سخا ـ السخاٍو  × × - - ب٦ؿَى

ىض الخضًض ًٖ مهباث الىُل وؤٕٞغ النهغ في الضلخا، ًسخل٠ بُلمُىؽ ًٖ  ٖو

الؿاب٣حن مً خُض اؾخسضام مهُلر "مهب" لِكحر ٣ِٞ بلى اإلاهب ٧ل ال٨خاب 

الٟٗلي الظي ًخض٤ٞ مً زالله ٕٞغ النهغ بلى البدغ، ال بلى الٟٕغ بغمخه. بط ؤهه ٌؿمي جل٪ 

ألإٞغ "ؤجهاعا"؛ ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤهه ال ٌكتر٥ ؤي ٕٞغ مً الٟغوٕ الؿخت م٘ مهبه 

دؿٗت التي ط٦غها باالؾم، ًخدضر ًٖ ازىحن في الاؾم هٟؿه. ومً بحن مهباث الىُل ال

م مً ؤهه ال ًظ٦غ ٠ُ٦ ًسخلٟان ًٖ اإلاهباث  منها ٖلى ؤجهما "مهبان ػاثٟان" بالٚغ

 ٤
ُ

ن بهىعة انُىاُٖت بإن ق ألازغي، ول٨ً ًم٨ىىا ؤن هسمً ؤن "اإلاهب الؼاث٠" ج٩ى 

                                                           

(


 )اإلاغاظ٘(. 292اهٓغ اإلاالخٓت ًٖ جل ٖاًض م ( 
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ن ًهل بلى في الكٍغِ الؿاخلي ال٤ًُ اإلاجاوع لبدحرة ًهٝغ ٞيها الٟٕغ مُاهه ٢بل ؤ

البدغ ٞٗال، ٦ما ًم٨ً ؤن هخى٢٘ في خالت مهب البىبخُمي الؼاث٠ الظي ًمغ به الٟٕغ 

ُما ًلي ٢اثمت مغجبت مً الٛغب بلى الكغ١ إلاهباث الىُل اإلاسخلٟت  بي بلى البدغ. ٞو ألاجٍغ

 التي ط٦غها بُلمُىؽ، باإلياٞت بلى ؤؾماء ؤٕٞغ الىُل التي ًسبرها ؤجها ٧اهذ جخض٤ٞ منها.

 باث الىُل وؤٕٞغ النهغ التي ٧اهذ جخض٤ٞ منهامه

 فسع دلتا الىيل الري ُمىتهاه هرا املصب املصب

  ال٨بحر  النهغ ؤو ال٩اهىبي ىويل٢ُالهغ 

مً النهغ ال٨بحر ٖىض  ، والظي ًإزظخاليالٟٕغ ال دُني ُالبىلب

 الهٛغي  هغمىبىلِـ

ٖىض ي، والظي ًإزظ مً النهغ ال٨بحر سلٟٕغ الثرمى ا الؿبيُتي

 °19 ʹ85 صاثغة ٖغى خىالي
با )مهب ػاث٠( ىبخُميالب ي، والظي ًإزظ مً النهغ البىبؿُي ـلٟٕغ ألاجٍغ

 °19 ʹ85 ٖىض صاثغة ٖغى خىالي

  الضًىل٩ي )مهب ػاث٠( 

 الباجمُتي

 

والظي ًبضؤ مً النهغ  لٟٕغ البىنحري،ا

 °19 ʹ29 البىبؿُي ٖىض صاثغة ٖغى خىالي

  اإلاىضٌس ي

  الخاهِس ي

 ال٨بحر لٟٕغ البىبؿُي، الظي ًخٟٕغ مً النهغا البُلىس ي

 ˚19 ʹ9)ؤظازىصًمىن( ٖىض صاثغة ٖغى خىالي

وفي الٗمىص الشاوي مً الجضو٫ الؿاب٤ ٌُُٗىا بُلمُىؽ صواثغ الٗغى 

بُت لبضاًت ٧ل مً ٞغوٕ الىُل الؿخت ولنهاًخه ٍسبرها ؤًًا هى و  .وزٍُى الُى٫ الخ٣ٍغ

 وهى ما ًلخههضن والبلضاث باليؿبت بلى الٟغوٕ اإلاسخلٟت، باإلاى٢٘ اليؿبي لٗضص مً اإلا

 الجضو٫ الخالي:
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 مىا٢٘ اإلاضن والبلضاث في الضلخا باليؿبت بلى ٞغوٕ الضلخا
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هغمىبىلِـ  

 الهٛغي 

 دُلِـُم

 

ى  بَى

 

ِـ بازىامىهِـ  ؤوهٞى

 

 باهُِٟؿِـ

 

هغ٢لُىبىلِـ 

 الهٛغي 

ـ ٧اباؾا  ؤهضعوبىلِـ  ٞا٢ىؾا جاهِـ ؤجٍغب ٦ؿَى

ـ َىا ؾاٌـ  لُخىبىلِـ  بىبؿُه ٞغبُِ زمَى

 هى٢غاَِـ

 

 ه٣ُىؽ 

 

 ؾبيُخىؽ 

ـ  بىنحٌر

 لُىهخىبىلِـ

 ؤون  

 

بُت لهظه اإلاضن  وألن بُلمُىؽ ٌُُٗىا صواثغ الٗغى وزٍُى الُى٫ الخ٣ٍغ

بُت للضلخا حكمل ٞغوٕ الىُل مً  ُت ج٣ٍغ والبلضاث اإلاسخلٟت، ٞةهه ًم٨ىىا ؤن هغؾم زٍغ

. ول٨ً هٓغا ألن مىا٢٘ ٧ل اإلاضن 88البُاهاث الىاعصة ؾلٟا، ٦ما خضر ٞٗال في الك٩ل 

ألاجهاع اإلاسخلٟت التي ط٦غها بُلمُىؽ، ؤنبدذ  والبلضاث، واإلاىا٢٘ اإلادخملت إلاهباث

مدضصة آلان، وهٓغا ألن مىا٢ٗها الجٛغاُٞت الصخُدت ؤنبدذ ما٦ضة مً اإلاؿىح 

الخضًشت )اهٓغ ٢ىاثم بُلمُىؽ الجٛغاُٞت التي ٖغيىاها ٢بل ٢لُل(، ًم٨ىىا بىيىح 

غوٕ الىُل ٦ما ٧اهذ مىظىصة في  ُت ؤ٦ثر ص٢ت ًٖ الضلخا ٞو ٖهغ الخهى٫ ٖلى زٍغ

بُلمُىؽ، وطل٪ بخى٢ُ٘ اإلاىا٢٘ اإلاسخلٟت التي ط٦غها في جل٪ ال٣ىاثم ٖلى صواثغ الٗغى 

بُت التي ٢ضمها بُلمُىؽ  وزٍُى الُى٫ الصخُدت، بضال مً الضواثغ والخٍُى الخ٣ٍغ

هٟؿه، وباؾخسضام زٍُى حؿاوي الاعجٟاٖاث الخالُت للضلخا ٧ىؾُلت مؿاٖضة بياُٞت 

الىُل جغظُدا، َب٣ا إلاا ٖغيىاه في مىا٢كت ٞغوٕ الضلخا ٖىض  في جدب٘ ؤ٦ثر مؿاعاث ٞغوٕ
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ُت نٛحرة اإلا٣ُاؽ في الك٩ل هغوص ، 89وث. وإلاا جد٤٣ طل٪، ٦ما ٖغيىاه في الخٍغ

 اجطر ما ًلي:

( ؤن ٕٞغ ؤظازىصًمىن ؤو "النهغ ال٨بحر" لضي بُلمُىؽ ًخُاب٤ م٘ الٟٕغ 8)

 وث وؾُغابىن.هغوصال٩اهىبي ٖىض 

ىبؿُي لضي بُلمُىؽ ًخُاب٤ م٘ الٟٕغ البُلىس ي لضي ( ؤن النهغ الب2)

 .وث وؾُغابىن هغوص

وث هغوصلضي بُلمُىؽ ًخُاب٤ م٘ الٟٕغ البىلبُدُني لضي  ( ؤن جهغ جالي1)

 .وؾُغابىن 

ي لضي بُلمُىؽ ًخٟٕغ مً ؤظازىصًمىن ؤو "النهغ ال٨بحر" ( ؤن النهغ الثرمىس4)

ت ظَغـ الخالُت )صاثغة ٖغى  خسظ مؿاعا قمالُا °19 ʹ89 خىالي٢غب مى٢٘ ٢ٍغ ( ٍو

دب٘ مؿاع بدغ قبحن مً هظا اإلا٩ان ختى  قغ٢ُا بلى بدغ قبحن ٖىض ٦ٟغ مىاوهله، ٍو

ت بلى بلضة جال،  ت البخاهىهُت، زم ًدب٘ مؿاع جل٪ التٖر الى٣ُت التي جخٟٕغ ٖىضها مىه التٖر

هل ب مغ بلى الٛغب ٢لُال مً ٖؼبت َىه ٍو ىانل مؿاعه في اججاه قمالي، ٍو ت ٍو لى جٖغ

ت ال٣انض قماال لخىالي  ت ُنَغص، ومً ُنَغص ًدب٘ مؿاع جٖغ ٦م، زم  8ال٣انض ٖىض ٢ٍغ

تي الخمغا وجُضة، ومً ألازحرة ًىدني ٢لُال بلى  با مً ٢ٍغ ًىدني ٢لُال بلى الٛغب لُمغ ٢ٍغ

غي )بازىامىهِـ(، وبٗض ؤن ٌٗبر بدحرة البرلـ  1الكغ١، زم ٌؿحر  ٦م ٚغب ٧ىم الخجًز

ها  الكغقي ًضزل بلى البدغ مً زال٫ الٟخدت اإلاىظىصة ٢غب الجاهب الٛغبي ٢غب َٞغ

ت البرط، ؤي ٖبر اإلاهب الؿبيُتي. وفي آزغ  عه ؤو هدى طل٪ ًدب٘ النهغ ٦م مً مؿا 29ل٣ٍغ

وث )ال الٟٕغ الؿبيُتي هغوصي مؿاع الجؼء ألازحر مً الٟٕغ الؿبيُتي ال٣ضًم لضي الثرمىس

م مً ؤهه ًيخهي بلى اإلاهب لضي ؾُغابىن، الظي ًإزظ مؿاعا  مسخلٟا بلى البدغ، بالٚغ

 هٟؿه(.

ت ٧ىم 5) بي لضي بُلمُىؽ مً النهغ البىبؿُي ٢غب ٢ٍغ ( ًخٟٕغ النهغ ألاجٍغ

دب٘ مؿاع الٟٕغ الباجيُتي لضي ؾُغابىن °19 ʹ88 خىالي بقٟحن الخالُت )صاثغة ٖغى ( ٍو
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ى مدُت ؾ٨ت خضًض ختى ؾمىىص )ؾبيُذ(، ومؿاع الٟٕغ الؿبيُتي لضي ؾُغابىن خت

، ٢غب الُٝغ الكغقي لبدحرة البرلـ، زم ٌؿحر في اججاه قمالي قمالي قغقي )*(الخاقٗت

٦م لُهل بلى البدغ ٖىض اإلاهب البىبخُمي الؼاث٠، ٖىض ه٣ُت مهب  8إلاؿاٞت خىالي 

٦م قغ١ الكما٫ الكغقي مً  89مهٝغ الٛغبُت الغثِس ي الخالي، ٖلى بٗض خىالي 

 بلُُم.

ت ٦ٟغ ( ًخٟٕغ ا6)  لنهغ البىنحري لضي بُلمُىؽ مً النهغ البىبؿُي ٢غب ٢ٍغ

ت °19 ʹ21 خىالي الكغابُت الخالُت )صاثغة ٖغى يؿاب في اججاه قمالي بلى ٢غب ٢ٍغ ( ٍو

ت ٦ٟغ الغبٗماًت، زم ًخجه  ـ بلى ٢ٍغ ٧ىم خلحن، خُض ًدب٘ مً هظا اإلا٩ان مؿاع بدغ مَى

با مؿاع قماال ٖلى مؿاع بدغ الؿيُتي وبدغ نِٟ بلى صً غب هجم اإلادُت، زم ًدب٘ ج٣ٍغ

ت الهاهُت( زم ًىدني ٢لُال  7وث )إلاؿاٞت خىالي هغوصالٟٕغ الهاوي لضي  ٦م بلى ٢ٍغ

ـ(،  با مً قغ١ جل جمي ألامضًض )زمَى مغ ٢ٍغ صون ؤن ٌٛحر اججاهه الكمالي الٗام، ٍو

با م ت مُذ ٞاعؽ، ومنها ًدب٘ ج٣ٍغ ى٠ُٗ ٢لُال هدى الكغ١ ختى ًهل بلى ٢ٍغ ؿاع ٍو

ت الضعا٦ؿت، زم  89لخىالي  -وث وؾُغابىن هغوصلضي  -الٟٕغ اإلاىضٌس ي  ٦م بلى ٢ٍغ

ت مُذ الخىلي ٖبض الال ٖلى ٕٞغ صمُاٍ الخالي، زم  ٌؿخمغ في الاججاه الكمالي بلى ٢ٍغ

٦م بلى مهبه ٖىض عؤؽ البر. وه٨ظا ٧ان الجؼء ألازحر )خىالي  69ٌؿحر مً هىا٥ لخىالي 

نحري لضي بُلمُىؽ ًخُاب٤ م٘ الٟٕغ الٟاجيُتي لضي ؾُغابىن ٦م( مً النهغ البى  69

 وث.هغوصوالٟٕغ البى٧ىلي لضي 

حن اإلاىضٌس ي والخاهِس ي لضي ؾُغابىن ٢لُلي ألاهمُت 7) ( ؤنبذ ٧ل مً الٟٖغ

حن للنهغ، ول٨ىه ًظ٦غ ٣ِٞ اؾمي  بدلى٫ ٖهغ بُلمُىؽ لضعظت ؤهه ال ًظ٦غهما ٦ٟٖغ

حن ٧اها ؤ٢هغ ٦شحرا في ٖهض بُلمُىؽ م٣اعهت  بضو ؤن هظًً الٟٖغ مهبيهما ومى٢ٗيهما. ٍو

الخ٣ُ٣خان الخالُخان: ؤوال: مً اإلاسجل ؤن بهما في ٖهض ؾُغابىن، وصلُلىا في طل٪ 

ت بلى ال٣ضؽ في ؾىت  -ؤلامبراَىع الغوماوي جُُـ  ٢ض  -م. 79في خملخه مً ؤلاؾ٨ىضٍع

ـ ٖبر جاهِـ بلى بُلىؾُىم، بضون ؤي ط٦غ لٗبىع ؤي مط ى ؾحرا ٖلى ألا٢ضام مً ز مَى

ي  )اهٓغ الخ٣ا( مً ٞغوٕ الىُل في ٖهغه. زاهُا: بن بُلمُىؽ ٖىضما ون٠ النهغ البَى
                                                           

ها  )*( ذ زَُى  )اإلاترظم(.اإلا٣هىص مدُت ؾ٨ت خضًض الضلخا ال٣ًُت التي هٖؼ
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ً البىنحري والبىبؿُي، ول٨ىه ال ًخدضر ًٖ ؤهه ًخهل بإًت  ًسبرها بإهه ًخهل بالنهٍغ

مجاٍع بُنهما، ولظل٪ ًبضو مً اإلاغجر ؤهه في ٖهغ بُلمُىؽ ٧ان اإلاجغي اإلاىضٌس ي ًخٟٕغ 

ت الضعا٦ؿت الخالُت )صاثغة ٖغى بت مً ٢ٍغ  خىالي مً النهغ البىنحري ٖىض ه٣ُت ٢ٍغ

وث وؾُغابىن هغوصزم ًدب٘ الجؼء ألازحر مً مؿاع الٟٕغ اإلاىضٌس ي لضي (، 18° ʹ7 

ي ٢غب  لُضزل البدغ ٖىض خل٤ الىخل، في خحن ؤن الٟٕغ الخاهِس ي ًخٟٕغ مً النهغ البَى

جاهِـ، ومً زم ًدب٘ مؿاع الجؼء ألازحر مً مؿاع الٟٕغ الخاهِس ي لضي ؾُغابىن لُضزل 

 البدغ ٖىض الجمُل.

الظي ًدضص بُلمُىؽ  -الؼاث٠  Diolcusهب الضًىل٩ي ( وال ق٪ في ؤن م8)

ان  -اؾمه ومى٢ٗه بضون ؤن ًظ٦غ ؤي ٕٞغ للنهغ ًهٝغ مً زالله  ٧ان مجغص م٩ان ظٍغ

بي  -َب٣ا لخٍُى مىاؾِب الضلخا  -مجغي ماجي نٛحر، عبما ٧ان ًخٟٕغ  مً النهغ ألاجٍغ

ت َىُش الخالُت )صاثغة ٖغى  ً هىا٥ ًدب٘ مؿاع ( وم°18 ʹ1ٖىض ه٣ُت ٢غب مى٢٘ ٢ٍغ

 بدغ بؿىضًلت لُهل بلى البدغ مباقغة ٚغب ٖؼبت ؤقخىم ظمهت.

بي والثرمىس "النهغ ال٨بحر"( وجالي وباإلياٞت بلى ؤجهاع: ؤظازىصًمىن )ؤو  ي وألاجٍغ

و٧لها حؿحر بهىعة ؤو بإزغي في اججاهاث بقٗاُٖت ٖبر الضلخا   -والبىنحري والبىبؿُي 

ًظ٦غ بُلمُىؽ مجغي ماثُا ؾابٗا ٌؿمى  -خ٣ُ٣ُت للىُل  بلى البدغ، ٞهي مً زم  ٞغوٕ

ي، ًجغي مً ال ٖىض ه٣ُت ال جبٗض ٦شحرا ًٖ  ٛغب بلى الكغ١، ًبضؤ مً جهغ جاليالنهغ البَى

خهل  با، ٍو ا للؿاخل ج٣ٍغ ب٣ى مىاٍػ ٖلى الخىالي ب٩ل هغمىبىلِـ الهٛغي )صمنهىع( ٍو

بي والبىنحري والبىبؿُي. وال بض مً ؤن ٩ًىن للمجغي اإلااجي مً ؤجهاع الثرمىس ي وألاجٍغ

الظي في مشل هظا اإلاى٢٘ اإلاؿخىي هٟؿه بُى٫ مجغاه ٧له، ولظل٪ ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن 

٣ّذ لخىػَ٘ اإلاُاه بهىعة ؤ٦ثر 
ُ

وكإجه َبُُٗت، بل ًجب ؤن ٩ًىن ٢ىاة نىاُٖت عبما ق

ىؾم الًُٟان، وجد٤ُ٣ الهٝغ الٟٗا٫ جىاػها ٖلى ألاعاض ي التي ج٣٘ ظىىبه زال٫ م

إلاُاه الًُٟان مً جل٪ ألاعاض ي ٖىضما ًىسٌٟ ميؿىب الىُل. وبالُب٘ ٞةهه لى جغ٦ذ 

هظه ال٣ىاة لكإجها المخؤلث بالُمي، وال ًم٨ً الخٟاّ ٖليها مٟخىخت بال بةػالت الُمي 

بطا ٧ان ا ُٞما اإلاترا٦م منها ٧ل ؾىت بالٗمل الُضوي. وفي الىا٢٘ ل٣ض زاعث الك٩ى٥ ؤخُاه

ي" لضي بُلمُىؽ  -مشل هظا اإلاجغي اإلااجي  في الٗضًض مً و٢ض ُوظض خ٣ًا؛  -"النهغ البَى
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ُت مهغ زلًىا مىه. ول٨ً  الُبٗاث اإلاب٨غة مً ٦خاب بُلمُىؽ "الجٛغاُٞا" ظاءث زٍغ

ؤ٦ضث وظىصه ٞٗال، ٞهى ٣ًى٫ بن ؤلامبراَىع جُُـ بً  (847)ٖباعة اإلااعر ًىؾٟىؽ

ت لخضمحر ال٣ضؽ ؾىت ىاء خملخه مً ؤلاؾؤز)ٞؿباؾُان    م.(: ٨79ىضٍع

٦م( ًٖ  4) )*( ٞغسخا 29"ؾاع ٖلى ٢ضمُه ختى ه٩ُىبىلِـ، التي جبٗض خىالي 

لت، وؤبدغ ٖبر النهغ في  ت؛ وهىا٥ خمل ظِكه ٖلى متن بٌٗ الؿًٟ الٍُى ؤلاؾ٨ىضٍع

ـالىىمي اإلاىضٌؿُت ختى مضًىت  يها هؼ٫ مً الؿًٟ زمَى ٢ضام، وؤ٢ام وؾاع ٖلى ألا ٞو

اللُل ٧له في مضًىت نٛحرة حؿمى جاهِـ، و٧اهذ مدُخه الخالُت هغ٢لُىبىلِـ، واإلادُت 

الشالشت بُلىؾُىم، زم ؤعاح ظِكه في هظا اإلا٩ان ًىمحن، وفي الُىم الشالض ٖبر مهب 

الىُل ٖىض بُلىؾُىم، زم ج٣ضم مدُت ؤزغي ٖبر الصخغاء، وؤ٢ام مٗؿ٨غه ٖىض مٗبض 

وفي الُىم الخالي في ؤوؾترا٦ُني، ولِـ في هظه اإلادُت مُاه، ول٨ً  ظىبتر في ٧اؾُىؽ،

ؤهل البالص ٌؿخسضمىن اإلاُاه اإلاجلىبت مً ؤما٦ً ؤزغي، زم اؾتراح بٗض طل٪ في 

ذ، التي ٧اهذ مدُخه الغابٗت، وهظه اإلاضًىت هي  ىى٧ىلىعا، ومً هىا٥ اهُل٤ بلى ٞع ٍع

 بضاًت ؾىعٍا".

بضو مً ٢ى٫ ًىؾٟىؽ الؿاب٤ ؤهه م. ٧اهذ ال٣ىاة التي ٌؿميها  79في  ٍو

ـ(، وؤن  ي ٢ض ُخٟغث قغ٢ا ختى النهغ البىنحري )الظي ًمغ بشمَى بُلمُىؽ بالنهغ البَى

امخضاصها بلى النهغ البىبؿُي ٢ض خٟغ الخ٣ا. ولِؿذ اإلاٗلىماث التي ٣ًضمها لىا 

ُت بهىعة  ي ٧اُٞت لخم٨ىىا مً جدضًض مؿاعه ٖلى زٍغ بُلمُىؽ ًٖ النهغ البَى

ٖىض ال٩ٕى  ها به ؤهه ٧ان ًخٟٕغ مً جهغ جاليا٦ضة، ول٨ً ًم٨ىىا ؤن هسمً مما ًسبر م

ت الغخماهُت الخضًشت، وؤهه ٧ان ًخجه في البضاًت في اججاه قغ١ الكما٫  ب مً ٢ٍغ ال٣ٍغ

ى ال٣ضًمت )٢غب ٧ىم الٟغاٖحن خالُا( التي  الكغقي لُمغ بلى الجىىب ٢لُال مً مضًىت بَى

ا  ؤزظ منها اؾمه؛ ول٨ً بُلمُىؽ ال ًسبرها قِئا ًٖ ب٣ُت مؿاعه ؾىي اؾخمغاعه مىاٍػ

ُت حؿاوي زٍُى الاعجٟاٖاث في الضلخا مغؾىمت للؿاخل.  ول٨ً ٖىضما هىٓغ بلى زٍغ

                                                           
(847)
 Wars of the Jews, Bk, IV e,xi, 5 (Whiston's translation). 

ت(.5خغوب اليهىص، ال٨خاب الخامـ، ٣ٞغة  ن )باإلهجلحًز
ُ
 ، بترظمت وؾت

/8الٟغسخ م٣ُاؽ ٌؿاوي  )*(
 )اإلاترظم(. ًاعصة 229 ؤو مُل، 8
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ت مً الخال٫ وألا٧ىام  جغجٟ٘ بلى خىالي  -بم٣ُاؽ عؾم ٦بحر، ؾجري ؤن ؾلؿلت ملخْى

ً ؤو زالزت ؤمخاع ٞى١ ما خىلها مً ؤعى مىبؿُت، وجدمل اؾم جل ال٣ىان  جمخض في  -متًر

با أل٦ثر مً  ـ ز٦م بحن جل جمي ألامضًض )مى٢٘  29زِ قغقي ٚغبي مؿخ٣ُم ج٣ٍغ مَى

ال٣ضًمت( ونان الدجغ )مى٢٘ جاهِـ ال٣ضًمت(؛ وال ًم٨ً الك٪ في ؤن هظه الؿلؿلت 

ي ال٣ضًم، والتي ٧اهذ جخ٩ىن  مً الخال٫ جمشل ب٣اًا ظؼء مً الجؿغ الكمالي للنهغ البَى

ً طل٪ ال٣ُإ مً اإلاجغي، وؤل٣ُذ ٖلى الجاهب  الجىىبي، مً التراب الظي خٟغ لخ٩ٍى

ُٟت اخخجاػ مُاه الًُٟان ٖلى ألاعى التي ج٣٘ ظىىبه زال٫  ا ًاصي ْو ختى ج٩ىن ؾضًّ

ال١ اإلاُاه الؼاثضة ٖىض  الًُٟان الؿىىي، والظي ًم٨ً ٢ُٗه بؿهىلت ٖىض الًغوعة إَل

جغاظ٘ الًُٟان. وبدبني هظا الخٟؿحر ألنل ؾلؿلت الخال٫ اإلاؿماة جل ال٣ىان، ًم٨ً ؤن 

ي لضي بُلمُ وؿخيخج ؤن النهغ  ٢غب الغخماهُت  بٗض بضاًخه ٖىض ٧ٕى جهغ جالي -ىؽالبَى

ى( وؾحره بلى الجىىب ٢لُال مً ٧ىم الٟغا ت ًخهل بالنهغ الثرمىس -ٖحن )بَى ي ٢غب ٢ٍغ

بي ٖىض ه٣ُت  خهل بالنهغ ألاجٍغ ا هدى الجىىب، ٍو ًٟ الخمغا الخالُت، زم ًىدني اهدىاًء لُُ

ت َىُ ش الخالُت، زم بالنهغ البىنحري ٖىض ه٣ُت ج٣٘ بلى ج٣٘ بلى الكما٫ ٢لُال مً ٢ٍغ

ـ(؛ زم ًىانل قغ٢ا ٖلى زِ الخال٫ اإلاظ٧ىع الكغ١ ٢لُال مً جل جمي ألامضًض )ز مَى

مغ بلى الجىىب مباقغة مً نان الدجغ )جاهِـ( وبٗض  ؾلٟا واإلاؿمى جل ال٣ىان، ٍو

ض ه٣ُت ٢غب ٧ىم صٞىت الاهدىاء ٢لُال بلى الجىىب، ًيخهي باال٢تران بالنهغ البىبؿُي ٖى

 )صٞني ال٣ضًمت(.

ومما ًسبرها به بُلمُىؽ ًٖ ال٣ىاة التي جهل بحن الىُل والبدغ ألاخمغ، والتي 

ٌؿميها "جهغ جغاًان" ًبضو لىا ؤن ال٣ىاة في ٖهغه ٧اهذ جبضؤ مً اإلاجغي الغثِـ للىُل 

بر  مضًىت  ٖىض ه٣ُت ظىىبي بابُلىن )مهغ ٖخ٣ُت(، خُض ٧اهذ ال٣ىاة ججغي ٖبرها ٖو

ت(، بضال مً ؤن جبضؤ مً الٟٕغ البُلىس ي للنهغ ٖىض ه٣ُت  هحروهبىلِـ )جل اإلاسخَى

٢غب ٞا٢ىؾا )نِٟ الخىا( ٦ما ٧اهذ في ٖهغ ؾُغابىن. وعبما ٧ان الخٛحر في ه٣ُت 

م.( لًمان خؿً جض٤ٞ اإلاُاه في ال٣ىاة  887 - 98البضاًت ٢ض خضر في ٖهغ جغاًان )

اصة اهدضاعها.   بٍؼ



344 
 

 

 

 

 

 

 املبحث الحاصع

 مصر في كحاب "أبعاد البحر العظيم"

 

  



345 
 

  

 



346 
 

٣ُت عبما في خىالي )*(ْهغ هظا الٗمل ٍغ م. إلاإل٠ مجهى٫.  022 - 052باللٛت ؤلٚا

ٗض ال٨خاب صلُال ٖملُا إلعقاص ؤلابداع لؿىاخل البدغ اإلاخىؾِ. ولم ًهل ئلُىا مىه  َو

ت في اإلا٨خبت اإلال٨ُت في  ت مً ال٣غن الٗاقغ مدْٟى ؾىي قظعاث مً وسخت مسَُى

ض. ومً بين ما ًًمه  ء مً زِ الؿاخل ون٠ جٟهُلي لظل٪ الجؼال٨خاب مضٍع

ت ئلى الؿلىم ٚغبا، ول٨ىه ال ٌكمل الجؼء  الكمالي إلاهغ، والظي ًمخض مً ؤلاؾ٨ىضٍع

ت. و٢ض وكغث هظه الكظعاث ومٗها جغظمت الجُيُت وحٗل٤ُ  الظي ٣ً٘ قغ١ ؤلاؾ٨ىضٍع

م  ُّ الالجُيُت ٢ضمه مىلغ في اإلاجلض ألاو٫ مً ٖمله الظي ًدمل ٖىىان "الجٛغاُٞاث ب٢

٣ُت ال٣ه ٍغ  .(548)5855ُـغة" اإلاُبٕى في باَعـ ؾىت ؤلٚا

وفي هظا ال٨خاب ٌؿخسضم اإلاإل٠ اإلاجهى٫ ٖىض جدضًضه اإلاؿاٞاث باالؾخاص مً 

خاب م٩ان ئلى آزغ، هٓام التر٢ُم الؿ٨ىضعي هٟؿه الظي اؾخسضمه بُلمُىؽ في ٦

ت أنها ُخّغٞذ ٦شيرا بؿبب  "الجٛغاُٞا"؛ و٦ما أوضح مىلغ  ًخطح مً ٞدو اإلاسَُى

٣ُت التي حكير ئلى م٣ضاع اإلاؿاٞت باالؾخاص بين ألاما٦ً أزُاء ف ٍغ ل الحغوٝ ؤلٚا ي جدٍى

ب٘ ، وهى ما ٌٗني أن ؾϛʹمدل  ζʹاإلاسخلٟت، و٧ان أ٦ثر هظه ألازُاء اهدكاعا ئخال٫ 

 ا.ؾخاصاث أنبدذ ج٣غأ حؿٗين ؾخاص

ت ل٣ٟغاث مً هظا الٗمل ًٖ ؾاخل  ُما ًلي جغظمت مً الالجُيُت ئلى ؤلاهجليًز ٞو

دغ اإلاخىؾِ في مهغ، وحكير ألاع٢ام التي بين ألا٢ىاؽ ئلى اإلاؿاٞاث باالؾخاص ٦ما الب

 ا٢ترح مىلغ: 

  

                                                           
)*(

ب آزغ لالؾم   ٓم بىخضاث الاؾخاص". )اإلاغاظ٘(هىا٥ حٍٗغ  هى "٢ُاؽ أبٗاص البدغ ألٖا
٣ي أُٖض َباٖخه مً َبٗت  (548) ٣ي ألظؼاء هظا الٗمل الخـي جخٗل٤ بالؿاخل ألاٍٞغ ٍغ الىو ؤلٚا

مىلغ، م٘ جغظمت ٞغوؿُت وئٖاصة ئهخاط لخغائِ مىلغ، في ال٣ؿم ألاو٫ مً اإلاجلض الشاوي مً 

٣ُت لؤلمير ًىؾ٠ ٦ما٫، َبٗت لُضن  ت ال٨مالُت في ظٛغاُٞت مهغ وال٣اعة ألاٍٞغ اإلاجمٖى

 590 - 588، م 5908
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ت  الؿماث اإلاؿاٞت البدٍغ
 اإلاؿاٞت

 باالؾخاص

ب مىلغ  جهٍى

ألزُاء اليسخ 

في اإلاؿاٞت 

 باالؾخاص

ت ئلى  مً ؤلاؾ٨ىضٍع

 زغؾىهِؿىؽ 

أ  72 0 مٞغ

مً زغؾىهِؿىؽ 

 ئلى صٌؿمي

ض  عن٠ُ للؿًٟ التي ال جٍؼ

 خمىلتها ٖلى أل٠ ؾاع٦ين 

7  

مً صٌؿمي ئلى 

 بلىشِىـي

 

أ مً  92 عن٠ُ للؿًٟ، صون مٞغ

زغؾىهِؿىؽ 

 92 ئلى بلىشِىـي

 اؾخاص

مً بلىشِىـي ئلى 

 ـٌجابىنير 

أ، مٗبض أوػٍغ  92 7 مضًىت بال مٞغ

مً جابىنيٌرـ ئلى 

 زُمى

ت؛ وجٓهغ صخىع   92 7 ٢ٍغ

مً زُمى ئلى 

 ظالو٧ىؽ

 82  

مً ظالو٧ىؽ ئلى 

 أهدُٟغي 

  82 عن٠ُ ؾًٟ

أهدُٟغي ئلى مً 

 ـصّعَ

مُىاء نُٟي خُض جىظض 

 مُاه

7 92 

ئلى ـ صّعَمً 

ٟى   عٍىمٍػ

أ وعن٠ُ  572 422 مٞغ
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ٟى  عٍىم ئلى مً ٍػ

 بيزوهُا

 نـسغة حؿمى مُـغم٨ُـ

ٖلى بٗض ... اؾخاص، وجىظض 

 عأؽ حؿمى جغازُا

552  

مً بيزوهُا ئلى 

 بيُجُا

عأؽ ٢لُلت الاعجٟإ؛ ٞاطا 

اؾخضعَث وجغ٦خه ًٖ ًمُى٪ 

ؾخضزل ٢ىاة طاث ٢إ 

 صخغي 

7 92 

مً بيُجُا ئلى 

 ؽ ى ُٞي٩ُ

 

غجان جىءم صونهما ا إلاغس ى ظٍؼ

 بٗم٤ ٨ًٟي للؿًٟ ال٨بُــغة،

ج في  وجىظض اإلاُاه في نهٍغ

 الىاصي اإلاجاوع 

542  

ئلى  ؽى ُٞي٩ُمً 

 غمُاه

 

أل٤ِ اإلاسُاٝ بدُض ج٩ىن 

الغأؽ ًٖ ًمُى٪، وزمت 

 مُاه في البرط

7 92 

٩ي اغممً ه ًا ئلى لٍى

آ٦خـي )الغأؽ 

 البًُاء( 

 

غة نٛيرة ٢لُلت  هىا٥ ظٍؼ

ض  ُٗ ًٖ  انؾخاص 0الاعجٟإ جب

الُابؿت. وهىا٥ عن٠ُ 

اح  مدمـي مً ٚائلت الٍغ

الٛغبُت حؿخسضمه الؿًٟ 

لى ألاعى في  ت، ٖو الخجاٍع

خًٌُ الغأؽ هىا٥ 

مغس ى ٞؿُذ ل٩ل أهىإ 

الؿًٟ. وهىا مٗبض ألبىللى، 

ُه م٩ان مكهىع للىحي،  ٞو

 وجىظض مُاه بجىاع اإلاٗبض

02  
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٩ي آ٦خـي ئلى  مً لٍى

 ظَغـ ػو 

 

غة نٛيرة؛ جىظه ئلى  ظٍؼ

الِؿاع لخضزل اإلاُىاء. وجىظض 

 مُاه في الغما٫

7 92 

ظَغـ ئلى مً ػو 

 الصاماهدُا 

 

غة ٦بُــغة؛ اظٗلها ٖلى  ظٍؼ

ًمُى٪ ٖىض الضزى٫. واإلاُىاء 

اح،  مدمـي مً ٧ل الٍغ

 وجىظض مُاه للكغب

02  

مً الصاماهدُا ئلى 

 ٧االماًىم

لى ًمُىه  عأؽ لها صخغة، ٖو

 مغس ى

42  

مً ٧االماًىم ئلى 

ظغا٧ي ظىهى )"ع٦بت 

 العجىػ"(

غة في أٖالها  هي عأؽ ٖو

لى الكاَئ  صخغة، ٖو

أ، ومُاه  شجغة. وبه مٞغ

اح  جدذ الصجغة. واخظع الٍغ

 الجىىبُت

72  

ئلى مً ظغا٧ي ظىهى 

 عجىؽ أ

 

لى  أ. ٖو غة، وال مٞغ عأؽ ٖو

الغأؽ صخغجان ٦أنهما 

غجان؛ ابخٗض ٖنهما، وبٗض  ظٍؼ

الضوعان خى٫ الغأؽ ؾتري 

ىن   مضًىت البَر

عجىؽ ئلى )مً أ 502

خىهُىم  502 باٍع

 اؾخاص(.

  صحاد ا 0551حوالي  باريحوهيوممن إلاصكندرية إلى 

خىهُىممً  ئلى  باٍع

 عٍىمـ وػٍٟى ِصلُٟى

غجان وعأؽ،  أ ظٍؼ واإلاٞغ

اح،  مدمـي مً ظمُ٘ الٍغ

  وجىظض مُاه

7 92 

ٟى  عٍىم مً ٍػ

 وصلُٟيـ ئلى أبِـ

ت، وئطا أبدغث بٗضها   ٢02ٍغ

أ  اؾخاصا، ؾخهل ئلى مٞغ

02  
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مً أبِـ ئلى )ظؼع( 

 هِس ي

 7 92 

مً هِس ي ئلى 

 ؾُلُىِـ

لى الُمين  أ. ٖو عأؽ بمٞغ

م٨ً الغؾى ٖىض  مًاخل، ٍو

 عؤٍتها

72  

مً ؾُلُىِـ ئلى 

 آػي 

 8 52 

 مً آػي ئلى جِىضاعي 

 

صخىع وصونها مغس ى للؿًٟ 

 ٦بُــغة الحمىلت

502  

مً صخىع جِىضاعي 

 ًىمائلى زاوج

 

مغس ى للمغا٦ب الهٛيرة. 

وجىظض مُاه في ًيبٕى في 

 الح٣ى٫ 

542  

ًىم ئلى امً زاوج

 ظَغـػو 

 542  

مً ػوظَغـ ئلى 

 ٞىعائًىِؿى 

مُىاء نُٟي. وجىظض مُاه في 

 وصخغة في البدغالغما٫، 

... 052 

ٞىعا ئلى مً ئًىِؿى 

 ال٣ٗبت ال٨بري 

أ  ىظض مٞغ ألاعى مغجٟٗت، ٍو

اح.  مدمـي مً ٧ل الٍغ

وجىظض مُاه في الىاصي ألاو٫ 

ئلى الجىىب، ومُاه أمُاع في 

 ال٣لٗت

502 052 

وفي مٗٓم الحاالث ًم٨ً جدضًض اإلاىا٢٘ اإلاظ٧ىعة في هظا الٗمل ٖلى الخغائِ 

مً ال٣ُين؛ ول٨ً في خاالث أزغي ًمشل هظا الخدضًض نٗىبت ٦بُــغة وال الحضًشت، ب٣ضع 

حٗضو الىخائج الخسمين. وجغظ٘ بٌٗ الهٗىبت ئلى أن ٖضصا مً ألاما٦ً الىاعصة في هظا 

الٗمل ًٓهغ اؾمها ٣ِٞ، أو ًٓهغ الاؾم مغجبُا بيبظة ونُٟت مسخهغة ًم٨ً أن 

ُت خجىُب٤ ٖلى أي مً ألاما٦ بٌٗ الهٗىبت مً ًغظ٘  ضًشت، ٦ماً الٗضًضة ٖلى زٍغ
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ب أزُاء  -ٖضم الخأ٦ض مً مضي ا٢تراب اإلاؿاٞاث الىاعصة في هظا الٗمل  ختى بٗض جهٍى

ت الصحُدت بين مسخل٠ ألاما٦ً. وفي  -اليؿار الظي ا٢ترخه مىلغ  مً اإلاؿاٞاث البدٍغ

لىا خالت بٌٗ ألاما٦ً ال٣لُلت التي ٧ان ًم٨ً أن ًٓل جدضًض مىا٢ٗها ٚير مإ٦ض، خه

: 5؛ 57ٖلى بٌٗ اإلاؿاٖضة مً بٌٗ ال٨خاب الؿاب٣ين، مشل ؾُغابىن الظي ًسبرها )

ه٠ آًيؿِؿٟىعا 72ض ( بأن زغؾىهِؿىؽ ج٣٘ ٖلى ب54ٗ ت، ٍو  ؾخاص مً ؤلاؾ٨ىضٍع

غة اإلاغاب٨ِىىا عبِ صٌؿمي في بأنها عأؽ، وه٨ظا أم  ٦خاب أبٗاص البدغ الُٗٓم بجٍؼ

ابُت العجمي ال٣ غةبلُت الحالُت، َو التي جبرػ مً الؿاخل  التي ج٣٘ ٖلى ٢مت قبه الجٍؼ

ت، ومً اإلاإ٦ض أنها هي زغؾىهِؿىؽظىىب ٚغب  لضي الجٛغاُٞين ال٣ضماء،  ؤلاؾ٨ىضٍع

في هظا اإلاهضع بؿُضي بغاوي الحالُت، ٞهظا اإلاى٢٘ ألازير ٞىعا ئًىِؿى و٦ظل٪ ًم٨ىىا عبِ 

لت قغ    ١ الؿلىم. هى البروػ اإلالحّى الىخُض ٖلى الؿاخل إلاؿاٞت ٍَى

٦غ 
ُ
وم٘ أن ٖضصا ٦بُــغا مً ألاما٦ً اإلاظ٧ىعة في ٦خاب أبٗاص البدغ الُٗٓم ٢ض ط

بُت بضوائغ  مغة أزغي لضي بُلمُىؽ في ٦خابه "الجٛغاُٞا"، م٘ جدضًض مىا٢ٗها الخ٣ٍغ

الٗغى وزٍُى الُى٫ ، ٞلم ٌؿاٖضها طل٪ ٦شيرا في ٖملُت جدضًض مىا٢ٗها ٖلى 

ائغ الٗغى وزٍُى الُى٫ التي خضصها بُلمُىؽ جمشل ٣ِٞ الخغائِ الحضًشت، ألن صو 

غيُت( اإلاىا٢٘ التي خضص أما٦نها ٖلى  )بهامل زُأ م٣ضاعه زمـ زىاٍن َىلُت ٖو

ُخه، وهي اإلاىا٢٘ التي ٧اهذ ال حٗخمض ٖلى اإلاكاهضاث الٟل٨ُت، بل ٖلى الحؿاب مً  زٍغ

ل٠ ٦خاب أبٗاص البدغ ج٣ضًغاث اإلاؿاٞت التي عبما ٧اهذ أ٢ل ص٢ت مما ٧ان مخاخا إلاإ 

 الُٗٓم.

٢ام مىلغ بأو٫ مداولت لخدضًض مىا٢٘ ألاما٦ً اإلاسخلٟت الىاعصة في  5855وفي 

ت الىخُضة التي ٧اهذ مخاخت  (549)هظا الٗمل ؛ ول٨ً أٖا٢ه ٢هىع الخغائِ البدٍغ

 5954للمى٣ُت في طل٪ الى٢ذ. زم ٢ام ٞىعجى بمداولت أزغي أ٦ثر هجاخا ؾىت 

                                                           
(549)
 C. Müller, "Geographi Graeci Minores", Paris 1855, vol. I, pp. 429-

438. 
٣ُـــــت ال٣هــــيرة، بـــــاَعـ،  ٍغ  408 – 490، اإلاجلـــــض ألاو٫، م ٧5855ــــاع٫ مـــــىلغ، الجٛغاُٞــــاث ؤلٚا

 )بالالجُيُت(.
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تباؾخسضام زغائِ ب ، خُض ًبضو أن الٛالبُت الٗٓمى مً جدضًضاجه للمىا٢٘ (552)دٍغ

م مً أن ألاؾماء الحضًشت التي أزظها  ٧اهذ صحُدت ُٞما ًخٗل٤ باإلاىا٢٘ طاتها، بالٚغ

ت ٧اهذ في بٌٗ الحاالث زاَئت أو بها زُأ في التهجي، ٞهي جسخل٠  مً الخغائِ البدٍغ

ت الحالُتًٖ أؾماء اإلاىا٢٘ هٟؿها ٖلى الخغائِ والخغائ  .(555) ِ البدٍغ

خباع ٧ل البُاهاث اإلاخاخت خالُا، ويُٗذ في الجضو٫ الخالي ما ًبضو  وأزظا في الٖا

لي أهه أص١ جدضًض مم٨ً إلاىا٢٘ ألاما٦ً اإلاظ٧ىعة في ٦خاب أبٗاص البدغ الُٗٓم والتي ج٣٘ 

ياٞت صازل خضوص مهغ الحالُت، وألاما٦ً التي ط٦غها بُلمُىؽ في اإلاى٣ُت هٟؿها، باإل 

ت بين ألاما٦ً اإلاسخلٟت مٗبرا ٖنها باالؾخاص )٧ل مُل بدغي =   52ئلى اإلاؿاٞاث البدٍغ

باث مىلغ في 5اؾخاص(: ) ( ٦ما جٓهغ في ٦خاب أبٗاص البدغ الُٗٓم، م٘ ئياٞت جهٍى

ت. 0أ٢ىاؽ، )  ( بال٣ُاؽ مً الخغائِ ألازيرة إلاهلحت اإلاؿاخت اإلاهٍغ

 

 

 

                                                           
(552)
 R. Fourtau, "La côte de la Marmarique d'aprés les anciens géographes 

grecs", Bull. Inst. Egyptien, V
me 

Série, Vol. VIII (1914), pp. 99-126. 
يُه ٞىعجى  ٤ ال٣ضماء"، مجلت اإلاجم٘ الٗلمي اإلاهغي، "ؾاخل مغمٍع ٍغ ٩ا لضي الجٛغاٞين ؤلٚا ٍغ

ت الخامؿت، اإلاجلض الشامً )  )بالٟغوؿُت(. 506 – 99(، م 5954اإلاجمٖى
(555)

ُاهُت الحالُت، ع٢م   ت البًر الخـي حكمل ؾاخل البدغ  - 474، ع٢م 044زغائِ البدٍغ

كغث أو٫ مغة في اإلاخىؾِ مً صعهت ئلى مغس ى مُغوح، ومً 
ُ
ت، و مغس ى مُغوح ئلى ؤلاؾ٨ىضٍع

. و٢امذ مهلحت اإلاؿاخت 5907، ول٨نها عوظٗذ وصححذ ٖلى ٞتراث مسخلٟت ختى 5864

ت في  غاُٞت  5909ئلى  5907اإلاهٍغ للمى٣ُت، وهي  522,222: 5بيكغ أخضر زغائِ َبٚى

ُاهُت في حسجُلها أؾماء ألاما٦ً ت البًر وجدضًضها زِ  حٗخبر أًٞل مً الخغائِ البدٍغ

 الؿاخل الٟٗلي، ول٨نها ٢انغة ُٞما ًخٗل٤ بالصخىع الخـي ج٨خى٠ أظؼاء ٖضًضة مً الؿاخل.
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اإلاسٍُى الباقي مً ٦خاب "أبٗاص 

 الُٗٓم" البدغ
ت بُلمُىؽ  زغائِ اإلاؿاخت اإلاهٍغ

 اؾم اإلا٩ان

اص
ؾخ

اال
 ب

ٞت
ؿا

اإلا
 

 ً
م

٤
ؿاب

 ال
٘٢

إلاى
ا

لغ 
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ب 
هٍى

ج
 

ان
إلا٩

م ا
ؾ

ا
ان 

إلا٩
م ا

ؾ
ا

 

اص
ؾخ

اال
 ب

ٞت
ؿا

اإلا
 

 ً
م

٤
ؿاب

 ال
٘٢

إلاى
ا

 

ت  ت 72 0 ؤلاؾ٨ىضٍع ت ؤلاؾ٨ىضٍع   ؤلاؾ٨ىضٍع

أ   7 زغؾىهِؿىؽ مٞغ

زغؾىهِؿىؽ 

 الهٛغي 

 72 الضزُلت

غجا صًضًمي 92  صٌؿمي غة اإلاغابِ  ظٍؼ ظٍؼ

ابُت العجمي  َو

 ال٣بلُت

55 

أَال٫ ٖلى بٗض  بلىشِىـي 92  بلىشِىـي

٦م قما٫  6

قغ١ ؾُضي 

غ  ٦ٍغ

82 

ـ ٌير نجابى  92 7 ـٌير نجابى 

 )هدى الضازل(

 522 أبى نير

ت خي 92 7 زُمى  552 البرصان ٢ٍغ

  ظالو٧ىؽ

82 

 عأؽ ظالو٧ىؽ 

ت ظالو٧ىؽ  ٢ٍغ

 )هدى الضازل(

 

ض ُّ م ِٗ  ال

 

 

72 

ت أهدُٟغي   82 أهدُٟغي  أَال٫ ٖىض  ٢ٍغ

ً  البدٍغ

82 
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أ    - مٞغ

٩اؾبـ  لٍى

 502 مغس ى الحمغا

 55 عأؽ ظبُهت َـعأؽ صعّ  92 7 اؽصعّ 

ٟ أ ٖلى بٗض   572 422 عٍىمى ٍػ  0مٞغ

٦م ظىىب قغ١ 

 عأؽ الًبٗت

565 

ت بُضوهُا   552 بيزوهُا ٢ٍغ

 )هدى الضازل(

 505 ةمغس ى أبى ؾمغ 

 ةصخغ 

 ٨ـميرمُ

غة بُضوهُا  -  - ةقٗب ؾمغ  ظٍؼ

 02 عأؽ أبى ظغاب -  - عأؽ جغازُا

عأؽ بيُجُا 

أ  واإلاٞغ

ت بيُجُىؽ  ٢ٍغ

 )هدى الضازل(

7 92  

 

 

 عأؽ الٛغ٢ان

 

 مٗاًَ ال٣ِ

75 

أ ُٞي  542 ُٞي٩ُىؽ ٢غب بئر مىس ى  ٩ىؽُمٞغ

 نالح

72 

غجان  ظٍؼ

 نٛيرجان جىءم

 - صخىع الخىٟـ   

مدُت زٟغ  ًااهغمعؤوؽ  92 7 ًااهغم

الؿىاخل 

ال٣ضًمت ٖلى بٗض 

مً  ط ط ٦١م  0

 عأؽ الح٨مت

62 

٩ي  ٩ي   02 ٦خـيآلٍى  02 عأؽ الح٨مت ٦خـيآلٍى

أ ػ  92 7 ظَغـو ػ   552 مغس ى باظىف ظَغـو مٞغ
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ت   02 الوصاماهدُىم ٢ٍغ

 الوصاماهدُىم

٢غب عأؽ أبى 

 خكٟت

02 

 عأؽ ٧الُاؽ  42 ٧االماًىم

ت ٧الُاؽ  ٢ٍغ

 لتعأؽ خى 

 تل٢غب عأؽ خى 

45 

أ ظ  72 ٧ي ظىهىاظغ  ٧ي غامٞغ

 ظىهى

 82 (550) ظغاولت

 82 عأؽ ٖلم الغوم زِـى عأؽ ب  502 عأؽ أعجىؽ

خىهُىم خىهُىم  502  باٍع  72 مغس ى مُغوح باٍع

صلُٟىِـ 

غجان  ()ظٍؼ

غجا ٞ 92 7 ٢ىؾا ى ظٍؼ

 الخىءم

 75 قٗب أم الغزم

 55 عأؽ أم الغزم    عٍىمى ٍٟعأؽ ػ 

ت أبِـ ت أم الغزم أبِـ  02 ٢ٍغ  52 ػاٍو

غة  92 7 ظؼع هِس ي  ًىِؿِباآظٍؼ

ت  ٢ٍغ

ؿاعزىؽ  جَغ

٢غب عأؽ أبى  

  (550)الهى

................................. 

42 

                                                           
٣ترح ٞىعجى  Gracae Gonuي ظىهى ٌٗخبر ٖؼو ظغا٧ (550) ئلى ظغاولت الحالُت ٚير مإ٦ض. ٍو

( أن اؾم "ع٦بت العجىػ" ٌكير ئلى الخل الهٛير الىاضح اإلاٗغوٝ 554 )اإلاهضع الؿاب٤، م

٦م ئلى الجىىب الٛغبي مً عأؽ ٖلم الغوم،  5باؾم "٢اعة ماصعة"، الظي ٣ً٘ ٖلى بٗض خىالي 

بت ئلى  م مً أهه ٣ً٘ ٖلى مؿاٞت ٢ٍغ ك٩ل ٖالمت أعيُت للبداعة ال٣اصمين مً الكغ١، بالٚغ َو

إصي ٢بى٫ ا٢تراح ٞىعجى ئلى وي٘ مغس ى ظغا٧ي ظىهى ٖلى بٗض خىالي  ؾخاص مً  542الضازل. ٍو

 ؾخاص مً ظغا٧ي ظىهى.  02م، ووي٘ أعجىؽ ٖلى بٗض خىالي ٧االماًى 

ؾخاص ٣ِٞ ئلى ألامام. خُض ًىظض في  55]أًٞل ٖؼو ظغا٧ي ظىهى ئلى وٛامِل ٖلى بٗض 

ٖىض خًٌُ عأؽ اإلا٩اهين أشجاع ومُاه، ول٨ً ظغاولت ج٣٘ في ؾهل، بِىما ج٣٘ وٛامِل 

غة. اإلادغع   .ظىعط ولل َمِغي[ أعيُت ٖو
ُــغ في مى٢٘ هِس ي الصحُذ. خُض ًبضو َبُُٗا مً اؾمها أن وؿخيخج أهه هىا٥ ق٪ ٦ب (550)

غة آ ٧ان هىا٥ ٖضة ظؼع ٢غب اإلا٩ان،  ؿِبا لضي بُلمُىؽ  =ًىِوعبما ٧اهذ ئخضاها ج٣ابل ظٍؼ
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أ ؾُلُىِـ  72 ؾُلُىِـ ط ٦م  0ٖلى بٗض  مٞغ

مً مغس ى  ط ٙ

 الٗاص ي

525 

 55 مغس ى الٗاص ي  52 8 آػي 

صخغاث 

ا  جىضاٍع

غاث صخ  502

ا   الشالرجىضاٍع

ت  ٢ٍغ

(554)ػاظُلِـ
 

لت  ظؼع الكٍى

 

65 

ت ز  542 زاوجاًىم  42 مغس ى ظغظىب ًااخ٢ٍُغ

ت ػ   542 ظَغـو ػ  ت قماؽ ظَغـو ٢ٍغ  82 ػاٍو

 062 ؾُضي بغاوي عاى ٞى ًىِؿئ 052  ىِؿُٟىعائً

 425 الؿلىم ال٨بري  ال٣ٗبت 052 502 ال٣ٗبت

 إحمالي املضافات

ت ئلى   5652   5552 مُغوحمً ؤلاؾ٨ىضٍع

 5552   5592 ئلى الؿلىم مُغوحمً 

ت ئلى الؿلىم  0762    0742 مً ؤلاؾ٨ىضٍع

                                                                                                                                       

 والخـي ًًٗها هظا ال٩اجب ئلى قما٫ الكما٫ الٛغبي مً أبِـ. ول٨ً ال جىظض ظؼع في هظا =  

ت  م أن هظه الخغائِ حكير ئلى وظىص صخىع ٢بالت عأؽ اإلا٩ان في زغائِ البدٍغ ُاهُت ٚع البًر

لى أًت خا٫، ٞاهه مً ا هِس ي إلاإ٦ض أن أبى لهى و٦ظل٪ إلاؿاٞت ٖلى الؿاخل ئلى الٛغب منها. ٖو

Nesi  هِؿىؽ في ٦خاب أبٗاص البدغ لِؿذ هيNesus  مُال عوماهُا بغا  54الخـي ٧اهذ ٖلى بٗض

اؾخاص(  400مُال عوماهُا، أو  45مً الؿلىم، َب٣ا للىخت بىٍدىجغ؛ ٞدُض أن هظه اإلاؿاٞت )

ت الح٣ُ٣ُت بين الؿلىم وؾُضي بغاوي، ًجب أن وؿخيخج أن  جخ٤ٟ ٦شيرا م٘ اإلاؿاٞت البًر

دىجغ ٧اهذ ئًىِؿى ه أ آًىِؿِؿٟى ىعا في ٦خاب أبٗاص الِٞؿىؽ في لىخت بٍى عا لضي بدغ، ومٞغ

 بُلمُىؽ.
 . 505اهٓغ الهامل ع٢م  (554)
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باث مىلغ في مجملها ؾُجٗل  وهالخٔ مً أع٢ام الجضو٫ الؿاب٤ أن جبني جهٍى

ت ئلى الؿلىم ٦ما في اإلاؿاٞاث )اإلاصححت( في ٦خاب أبٗاص  اإلاؿاٞت ال٩لُت مً ؤلاؾ٨ىضٍع

بت اؾخاصا  02ظضا مً الح٣ُ٣ت، خُض ؾخ٩ىن أ٢ل منها بم٣ضاع  البدغ الُٗٓم ٢ٍغ

زانت التي حك٩ل ال٣ُإ  -% ٣ِٞ، بِىما جٓهغ اإلاؿاٞاث الجؼئُت  ٣ٞ5ِ، أو بم٣ضاع 

خىهُىمبين  جباًىا ٦بُــغا. وبالُب٘ ًم٨ً أن ٩ًىن ٖؼو بٌٗ اإلاىا٢٘  -وال٣ٗبت ال٨بري  باٍع

ٖخ٣ض أن الخٟؿير اإلا٣بى٫ لؿبب الخباًً التي ا٢ترختها في الجضو٫ ٚير صحُذ، ول٨ىني أ

ت الحالُت ال  اإلاىظىص في اإلاؿاٞاث الجؼئُت ًغظ٘ ئلى أن ألازُاء اإلاىظىصة في اإلاسَُى

باث التي ا٢ترخها مىلغ.  ًم٨ً جضاع٦ها ٧لها مً زال٫ الخهٍى

  



352 
 

 

 

 

 

 

 املبحث العاشر
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ُسجلذ الُغ١ الغوماهُت في مهغ في سجل قبه ٧امل هى زٍُى الؿير 

ألاهُىهُيُت، ولى اؾخسضمىا اؾمه ال٩امل ٞهى زٍُى ؾير أهُىهين الُٗٓم ٖبر 

هظه السجالث  وجغظ٘،  Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti اإلا٣اَٗاث

ـ )
ُ
ٗخ٣ض أنها ججمُ٘م(، 025 - 085ئلى ٖهغ ؤلامبراَىع الغوماوي ص٢لضًاو ٢ام به ٞغص  َو

أو أٞغاص ٧ي ٌؿخسضمها اإلاؿاٞغون، وأنها لِؿذ ميكىعا عؾمُا مً ؾلُاث الُغ١ 

ئط جدخىي ٣ِٞ ٖلى أؾماء اإلادُاث )مضن وبلضاث ٚالبا( الىا٢ٗت ٖلى  ،)*(الغوماهُت

(555)الُغ١ اإلاسخلٟت، واإلاؿاٞاث باألمُا٫ الغوماهُت
 ُٞما بُنها، بضون أًت جٟانُل ًٖ 

٦م(  0722مُل عوماوي ) 0522ألاما٦ً طاتها. وحكمل َب٣ا لحضوص مهغ الحالُت خىالي 

ٖلى الخغائِ  مدُاث، ًم٨ً جدضًض مىا٢٘ زماهين منها 520مً الُغ١، وأؾماء 

الحضًشت ئما ٖلى وظه ال٣ُين أو بضعظت ٖالُت مً الترظُذ. ومً زال٫ ج٣ؿُم الُغ١ 

لت ئلى أظؼاء ظٛغاُٞت مىاؾبت، ً الغوماهُت في مهغ، ٦ما  م٨ً جهي٠ُ الُغ١ الٍُى

 ٦ما ًلي:  تُألاهُىهُي الؿير زٍُى وعصث في 

 )أ( في منطلة صاحل البحر املحوصط:

 .(556) أمُا٫ عوماهُت 052( مً ال٣ٗبت ال٨بري ئلى ٧ابىعجِـ، 5)

ذ ئلى بُلىؾُىم )جل الٟغما(، 0)  مُال عوماهُا. 550( مً ٞع

 

                                                           
، اللىخت 5956اهٓغ ٦خاب البروٞؿىع ٧ىهغاص مُلغ: زٍُى الؿير الغوماهُت، قخىججاعث  )*(

54. 
مً اإلاُل الغؾمي ؤلاهجليزي  ٦2,905م، أو  5,480اؾخاص، أو  ٧8ان اإلاُل الغوماوي  ٌؿاوي  (555)

 الحالي.
٤ لحىالي  (556) ت؛ ول٨ً السجل  أمُا٫ عوماهُت، ختى ًهل 528ٌؿخمغ هظا الٍُغ ئلى ؤلاؾ٨ىضٍع

 الؿير زٍُى ٖىض الًبٗت. وفي م٩ان آزغ، جدضص ًى٣ُ٘  تُألاهُىهُيالؿير زُىٍ في 

ت بأنها  تُألاهُىهُي أمُا٫ عوماهُت، وهظا  9اإلاؿاٞت بين ال٣ٗبت ال٨بـغي )الؿلىم( وؤلاؾ٨ىضٍع

٤ البري ئلى خىالي  مُال  008الغ٢م زُأ بالٜ، خُض جهل اإلاؿاٞت الح٣ُ٣ُت بين اإلا٩اهين بالٍُغ

 عوماهُا.



362 
 

 )ب( في الدلحا وبرزخ الضويط:

ت، ٖبر جاهِـ0) )نان الحجغ( و٦ُىىؾبىلِـ )أبى  ( مً بُلىؾُىم ئلى ؤلاؾ٨ىضٍع

 مُال عوماهُا. 050نير بىا(، 

)قبين  (، ٖبر ؾ٨ُىاؽ ٞتراهىعومِعهَُىت)مُذ  ( مً بُلىؾُىم ئلى مى4٠)

 مُال عوماهُا. 500ال٣ىاَغ(، 

ت ئلى مى٠، ٖبر هغمىبىلِـ 5) مُال  545)صمنهىع(،  الهٛغي ( مً ؤلاؾ٨ىضٍع

 عوماهُا.

 (، ٖبر هيروبىلِـ )جلال٣لؼم) ٧لِؿما( مً بابُلىن )مهغ ٖخ٣ُت( ئلى 6)

ت( وؾغابُىم،   مُال عوماهُا. 546اإلاسخَى

 مُال عوماهُا. 62، () ( مً ؾغابُىم ئلى بُلىؾُىم، ٖبر مجضو٫ )جل الحير(7)

  )ج( في وادي النيل بين اللاهرة وأصوان:

ني( ٚغب النهغ: مً مى٠ ئلى ٧ىهترا 8)  مُال عوماهُا. 505)ٚغب أؾىان(،  ؾٍى

ني( قغ١ النهغ: مً 9) مُال  584)أؾىان( ئلى بابُلىن )مهغ ٖخ٣ُت(،  ؾٍى

 عوماهُا.

 )د( في وادي النيل حنوب أصوان:

ني مً ٧ىهترا ( ٚغب النهغ:52) ٞ ؾٍى
ُ
مُال  82ضهُا(، ئلى هُيرا ؾ٩ُامُىىؽ )أ

 عوماهُا.

 مُال عوماهُا. 75( قغ١ النهغ: مً ٧ىهترا هُيرا ؾ٩ُامُىىؽ ئلى أؾىان، 55)

 )ه( في الصحراء الشركية:

 058( مً ٧ىبخىؽ )٢ِٟ( ٖلى الىُل ئلى بغه٩ُي ٖلى ؾاخل البدغ ألاخمغ، 50)

 مُال عوماهُا.

                                                           

   ش: ٧ان ازخل٠ اإلاد٣٣ىن في خ٣ُ٣ت مى٢٘ مجضو٫ ختى اجطح أنها جدغ٦ذ ٖبر الخاٍع

، زم اهخ٣لذ ئلى جل ٦ضوة، ختى اؾخ٣غث في جل الحير. ًٖ طل٪ اهٓغ 055لخل ع٢م مىيٗها ا

ت( )اإلاغاظ٘(. 0228، ؾىت 44م٣الت ظُمـ هىٞماًغ في مجلت الخاعر اإلاضٞىن، اإلاجلض   )باإلهجليًز
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و٢ض ويُٗذ في الجضو٫ الخالي أؾماء اإلادُاث ٖلى هظه الُغ١ اإلاسخلٟت 

، باإلياٞت ئلى ألاؾماء تُألاهُىهُي الؿير زٍُى واإلاؿاٞاث ُٞما بُنها، ٦ما ظاءث في 

بُت ُٞما بين هظه  الحضًشت إلاىا٢٘ اإلادُاث الخـي أم٨ً جدضًضها، واإلاؿاٞاث الخ٣ٍغ

جب أن هظ٦غ أن اإلاسُى اإلاىا٢٘ م٣ِؿت مً أخضر زغائِ مهلحت  َاث اإلاؿاخت. ٍو

ًسخل٠ بًٗها ًٖ بٌٗ مً  تُألاهُىهُي الؿير زٍُى اإلاسخلٟت اإلاىظىصة خالُا مً 

خُض تهجي أؾماء بٌٗ اإلادُاث واإلاؿاٞاث بُنها؛ و٢ض اجبٗذ في ال٣ىائم الخالُت الىو 

ىدـ
ُ
لك٩ل . وم٘ طل٪ أيٟذ ٖمىصا ويٗذ ُٞه ا)*(ألا٦ثر ٢بىال خالُا، والظي جغظمه ٦

ن ٞيها الاؾم مسخلٟا ٖما وعص في اإلاألٝى ألؾماء ألاما٦ً ال٣ضًمت في الحاالث الخـي ٩ًى 

جب أن أط٦غ أًًا أهه ٖىض جدضًض اإلاؿاٞاث الصحُدت تُألاهُىهُي الؿير زٍُى  . ٍو

بُت بين اإلادُاث الخـي أم٨ً جد لم آزظ  ضًض مىا٢ٗها ٖلى الخغائِ الحضًشتالخ٣ٍغ

ضعوب الحضًشت الحالُت ٣٦اٖضة، بل اجسظث ال٣ُاؾاث ٖلى ال٣ُاؾاث ٖلى الُغ١ وال

اإلاؿاعاث اإلاباقغة الخـي ًم٨ً اٞتراى أن الُغ١ الحغبُت الغوماهُت ٧اهذ جدبٗها. 

وبالُب٘ ٞان مٗٓم أظؼاء الُغ١ ال٣ضًمت طاتها ٢ض ازخٟذ آلان، وزانت في اإلاىا٤َ 

ت في الضلخا وواصي الىُل.  اإلاؼعٖو

اؾم اإلا٩ان في 

ير زٍُى الؿ

 ألاهُىهُيُت

 آزغ ق٩ل 

لالؾم في 

 مهاصع أزغي 

اإلاؿاٞت 

باإلاُل 

الغوماوي 

٢ُاؾا مً 

اإلاىي٘ 

 الؿاب٤

الاؾم الحضًض 

ٖلى زغائِ 

 اإلاؿاخت

ت  اإلاهٍغ

اإلاؿاٞت 

ٖلى 

زغائِ 

اإلاؿاخت 

ت  اإلاهٍغ

 الطرق في منطلة صاحل البحر املحوصط

 إلى كابورثيط  ( كاثاباثمط العلبة الكبرى ) من -0

 (2) الؿلىم (2)  ٧اجابازُمـ 

                                                           
)*( 

Cuntz, "Itineraria Romana", vol. I , Leipzig 1929. 

 .5909ألاو٫، الًبدؿل ٦ىدـ، زٍُى الؿير الغوماهُت، اإلاجلض أوجى 
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  58  راؽ يظ

540 

  00  ػاظُلِـ 

ؿخى    02  ي أَع

  00  زابغاؾخا 

٩ىمى خىهُىم  باٍع  مغس ى مُغوح 06  باٍع

  42  د٩ُى ٍأو 
}  75 

 أبى ؾمغة  06 بُضوهُا   بُضوها

 56 الًبٗت  56  ٧ابىعجِـ 

 002  052 ئظمالي اإلاؿاٞت 

 بيلوصيوممن رفح إلى  -2

ذ (2)  عاُٞا   2 ٞع

ىى٧ىعوعا  ىى٧ىلىعا  ٍع  02 الَٗغل 00 ٍع

 04 الٟلىؾُاث 04 أوؾترا٦ُني  أوؾترا٦غها

 08 ٦شِب ال٣لـ 06 ٧اؾُىم  ٧اؾُى

  02  ؾ٨ُىى  بيخا
} 07 

 جل الٟغما 02 لىؾُىم ُب لىؾُى ُب

 559  550  ئظمالي اإلاؿاٞت

 الطرق في الدلحا وإكليم كناة الضويط

 وكينوصبوليط  لوصيوم إلى إلاصكندرية، عبر ثاهيطيمن ب -3

 (2) جل الٟغما (2) ملىؾُى ُب لىؾُى ُب
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هغ٢لُىبىلِـ   هغ٢لُىؽ

 الهٛغي 

، )*( جل ٖاًض 00

 ف ٦ٙم  56

 ال٣ىُغة

00 

 00 نان الحجغ 00   جاهِـ

ـ ـ   زىمَى  04 جل جمي ألامضًض 00 زمَى

 59 أبى نير بىا 05 ٦ُىىبىلِـ   ٦ُىى

 05 ٖؼبت َىه 02 َىا  َابا 

 58 زغبخا 50 أهضعوبىلِـ أهضعو 

 06 {  50  هُدُني 
هغمىبىلِـ  هغمىبىلي 

  الهٛغي 

 صمنهىع  04

ى  ىن  04  زٍغ  02 ال٨ٍغ

ت  ت 02  ؤلاؾ٨ىضٍع  02 ؤلاؾ٨ىضٍع

 590  050 ئظمالي اإلاؿاٞت 

 )**( من بيلوصيوم إلى منف، مرورا بضكيناش فتراهوروم - 4

 (2) جل الٟغما  (2) لىؾُىم ُب لىؾُى ُب

 07 ٧ىم صٞىت 56 صٞني  صٞىى 

 06  58   )***( جا٧اؾاعجا

 ______________________________ 

  )اإلاغاظ٘(. 020)*( اهٓغ اإلاالخٓت ًٖ جل ٖاًض م 

 )**( حٗني مسُم اإلاداعبين ال٣ضماء )اإلاغاظ٘(.

٠ جا ٧اؾترا )= الحهً(، ومً )***( خ٤٣ ٞغب ما ًخٗل٤ بهظا الاؾم وجىنل  ئلى أهه جدٍغ

هُيُت ٢ا٫ ئنها ٢ض ج٩ىن هي هٟؿها ٧اؾترا ًىصاًىعوم. اهٓغ: زال٫ جدلُله لخُىٍ الؿير ألاهُى 

٦الؽ ٞغب، مالخٓاث في بٌٗ اإلاٗؿ٨غاث الحغبُت وأؾماء ألاما٦ً في مهغ الؿٟلى، مجلت 

ت( )اإلاغاظ٘(.)باإلهجل 5995، ؾىت 87ٖلم البرصي وؤلابُجغاُٞا، اإلاجلض   يًز
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٣اُٞت،  54  زى
ُ

جل الك

٢غب الخل 

 (557)ال٨بير

06 

ؾ٨ُىاؽ 

 ٞتراهىعوم 

 04 قبين ال٣ىاَغ 06 

ت 54 هلُىبىلِـ  هلُىؽ   54 اإلاٍُغ

 04 مُذ ِعهَُىت 04 ممِٟـ  ممٟي 

 505  (558)550 ئظمالي اإلاؿاٞت 

 من إلاصكندرية إلى منف، مرورا بهرموبوليط الصغرى  -5

ت  ت (2)  ؤلاؾ٨ىضٍع  (2) ؤلاؾ٨ىضٍع

ى  ىن  04  زٍغ  02 ال٨ٍغ

هغمىبىلِـ  هغمىبىلي 

 الهٛغي 

 02 صمنهىع  02

 06 زغبخا 05 أهضعوبىلِـ  أهضعو 

ت عػًٍ 05  يه٣ُي ه٣ُى   09 ػاٍو

 02 أوؾُم 09 لُخىبىلِـ  لُخىؽ 

 00 مُذ ِعهَُىت 02 ممِٟـ  ممٟي 

 546  545 ئظمالي اإلاؿاٞت

 ط وصرابيوم يبابيلون إلى الللسم  مرورا بهيروبولمن  - 6

 (2) ٖخ٣ُت مهغ  (2) بابُلىن  بابُلىها 

                                                           
 The Store-City of Pithom, p. 36ه٨ظا ٖؼاها ئصواعص هاُٞل في ٦خابه  (557) 
مـُال  500لىؾـُىم ئلـى مىـ٠ جبلـٜ ُأن اإلاؿـاٞت ال٩لُـت مـً ب جظ٦غ زُـىٍ الؿـير ألاهُىهُيُـت (558)

 عوماهُا.
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ت 50 هلُىبىلِـ  هلُى   55 اإلاٍُغ

ؾ٨ُىاؽ 

 ٞتراهىعوم 

 54 قبين ال٣ىاَغ 58 

٩ُٞى 

 )*(ًىصاًىعوم

 58 بلبِـ 50 

٣اٞ 50  زى 
ُ

ت، ُجل الك

٢غب الخل 

 ال٨بير

56 

تجل  04 هيروبىلِـ  هيرو   02 اإلاسخَى

م 58 ؾغابُىم  ؾغابُى   50 ٢غب ظبل مٍغ

٢لٗت ال٣لؼم،  52 ما ِؿ٧ل مى ِؿ٧ل

ـ  الؿَى

52 

 545  546 ئظمالي اإلاؿاٞت

 لوصيوم مرورا بمجدول يمن صرابيوم إلى ب - 7

م (2)  ؾغابُى   (2) ٢غب ظبل مٍغ

 09 {  8  زاوباؾُى 
 الخل ألاخمغ 08  ؾُله 

٦م  5، )**(

 قغ١ ال٣ىُغة

 02جل الحير،  50 مجضولىم  مجضولى 

ف ف ٦م 

 ال٣ىُغة

55 

                                                           
 وألانىب ٩ُٞىؽ ًىصاًىعوم وحٗني حي اليهىص )اإلاترظم(. )*(

 آلان باؾم جل أبى نُٟي )اإلاغاظ٘(.ٝ )**( ٌٗغ 



367 
 

 7 جل الٟغما 50 لىؾُىم ُب لىؾُى ُب

 47  62 ئظمالي اإلاؿاٞت

  صوينيكوهترا و  منفوادي النيل بين الطرق في 

  صوينيغرب النهر: من منف إلى كوهترا  -8

 (2) مُذ ِعهَُىت (2)  ممِٟـ 

 02 بمها 02  بُمى 

 58 مُضوم 02   ئٌؿُى

 02 ٢اي 02  ٦ُني 

 00 )*( ٢غب مؼوعة 02  جا٧ىها 

ىسى  ىسىؽ أو٦ؿيًر  06 البهيؿا 04 أو٦ؿيًر

 56 {  02  بُى ًئ
هغمىبىلِـ  هغمىبىلي 

 ال٨بري 

 ألاقمىهين 04

 05 ال٣ىنُت 04  زىؾِـ 

 00 أؾٍُى 05 ل٩ُىبىلِـ ل٩ُى 

ُىىؽ لأبىل

 (559) الهٛغي 

 58  

68 

                                                           

ت وص٦يل ال٣بُُت وص٢ىاف الٗهغ ؤلاؾالمي، وآزاعها في ال٩ىم ألاخمغ  )*( هي ص٢يل اإلاهٍغ

ت، مجلت ٖلم البرصي وؤلابُجغاُٞا،  ظىىب ٚغب مؼوعة. اهٓغ : ؾغظى صاعؽ، جا٧ىها البهيؿاٍو

 )باإلًُالُت( )اإلاغاظ٘(. 0229، ؾىت 568اإلاجلض 
لضي بُلمُىؽ  Apollinopolis Parvaمُيزها ًٖ أبىللُىىبىلِـ الهٛغي ه ًيبغي أن (559)

ج٣٘ أبٗض  ، وهيألاهُىهِىت الؿير زٍُى في  Vico Apollonosوالخـي وعصث ٩ُٞى أبىللىهىؽ 

مً النهغ، و٢ض ٖؼاها ظىجُِه ئلى ٧ىم ئؾٟدذ  آلازغ ٦شيرا هدى الجىىب، ٖلى الجاهب 

(Gauthier, op. cit., 162).     

 )اإلاغاظ٘([. مً النهغ ] لِؿذ ٧ىم ئؾٟدذ ٖلى الجاهب آلازغ 
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 )*( 08  هِؿىبِـ 

 اإلايكاة 00 بُلمُت هغمُى بُلمُت 

الٗغابت  00 أبُضوؽ  أبُضو 

 اإلاضٞىهت

00 

صًىؾبىلِـ  صًىؾبىلي 

 الهٛغي 

 08 هى 08

 09 صهضعة 07 جيخيرا  جيخيرا 

 54 ٢ِٟ ٚغب 50 ٧ىهترا ٧ىبخىؽ ٧ىهترا ٧ىبخى

 05 ألا٢هغ 8  بابا 

 52 أعمىذ 02 هغمىهشِـ هغمىهتي 

 02 ئؾىا 04 الجىبىلِـ الجى 

أبىللىهىؽ 

 الٗلُا 

أبىللُىىبىلِـ 

 ال٨بري 

 00 ئصٞى 00

٧ىهترا 

 ـَىمى ج

 59  

 ٚغب ٧ىم امبى 04  ٧ىهترا أومبىؽ 40 {

ني٧ىهترا  ٧ىهترا ؾُىهم  09 ٚغب أؾىان  04 ؾٍى

 552  505 ئظمالي اإلاؿاٞت

 إلى بابيلون  صوينيشرق النهر: من  - 9

ني ني  ؾٍى  (2) أؾىان (2)  ؾٍى

 02 ٧ىم أمبى 02 أومبي أمباؽ 

٧ىهترا 

 أبىللىهىؽ

٧ىهترا 

أبىللُىىبىلِـ 

 ال٨بري 

 42 ٚغب ئصٞى 42

                                                                                                                                       

٣ُت الغوماهُت )باإلًُالُت( )اإلاغاظ٘(. ٍغ  )*( هي نضٞا خؿب اإلاعجم الجٛغافي إلاهغ ؤلٚا



362 
 

٧ىهترا  ٧ىهترا الجى

 الجىبىلِـ

 الحلت، ٚغب 42

 ئؾىا

00 

 09 ألا٢هغ 42 زِبِـ  زِباؽ 

٩ُٞى 

 أبىللىهىؽ

لُىىبىلِـ لأبى 

 الهٛغي 

 05 ٢ىم 00

 7 ٢ِٟ 00 ٧ىبخىؽ  ٧ىبخىن 

 46 ال٣هغ والهُاص 42 زُىىبىؾ٨ُا  ٦ُىىبىؾ٨ُى 

 55  قغ١  ٍتو الِٗؿا 52  زىمى 

 4 أزمُم 4 باهىبىلِـ  باوي 

  )*( 56  لُىى ُؾ

الٗخماهُت )٢او  56 ىبىلِـ ُأهد ى ُأهد

 ال٨بير(

ها 8  مىسي   ؟ هج٘ ٍو
(562) 

 

  04   ئٌؿُى 

90 
  02  (565)هُيرا٧ىن 

 (*)* 08  بؿال 

 الكُش ٖباصة 04 أهُُىىبىلِـ أهُُىىن 

                                                           

هي ؾاخل ؾلُم الخـي خاٞٓذ ٖلى اؾمها ال٣ضًم ؾاخل ؾُلين ختى ٖهغ مدمض ٖلي  )*(

 )اإلاغاظ٘(.
 بهظا الخدضًض اإلا٣ترح. Guy Bruntonئهني مضًً للؿُض جي بغوهخىن  (562)
لضي ؾُغابىن )اهٓغ ما ٖغيىاه ؾاب٣ا(  Hieraconpolisرا٧ىهبىلِـ يلِؿذ هظه هُ (565)

 مً النهغ. آلازغ الخـي ج٣٘ بُٗضا ئلى الجىىب، و٧اهذ ٖلى الجاهب 

خىنل ئلى مى٢٘ بؿال، واإلا٣ترح أهه جل الحاط ٢ىضًل أو صًغ  ًُ م صعاؾاث ٦شيرة لم  )**( ٚع

ً جىز٤ُ بؿال في البرصي اهٓغ: ماعي صعو ا بُاع، أؾماء ألاما٦ً واإلاىا٢٘ في الىىمي  -ل٣هير . ٖو

٨ُت للبرصي،   )بالٟغوؿُت( )اإلاغاظ٘(. 5979ألاقمىهُت، الجمُٗت ألامٍغ
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ـ  بَى

 أعجمُضوؽ

ؾبُىؽ 

 أعجمُضوؽ

 8 )*( بني خؿً 8

ت 04   يمىس  ٍغ  04 الؿٍغ

 08 ٖؼبت ٢غاعة 02  هُبىهىن 

غة  56  أليي  م٣ابل ظٍؼ

 (*)* الى٧لُت

56 

 58 الخل ألانٟغ 56  زُمىهبس ي 

 05 أَُٟذ 04 أٞغوصًخىبىلِـ أٞغوصًخىؽ 

ؾ٨ُىاؽ 

 ماهضعاؽ 

اإلاىُا جل  02 

ا  *(**) والكٞغ
06 

 05 مهغ ٖخ٣ُت 50 بابُلىن  بابُلىها 

 579  584 ئظمالي اإلاؿاٞت
 

 الطرق في وادي النيل حنوب أصوان

 صيكامينوش  إلى هييرا صوينيغرب النهر: من كوهترا  - 01

ني٧ىهترا   ٧ىهترا ؾُىهم  (2) أؾىان ٚغب (2) ؾٍى

  مبىليباع 

  اإلاٗؿ٨غ( )=

 55 صابىص 56 

تزي  ً ٚغب 0  جٍؼ  0 هج٘ بيًر

 59 جُٟا 54  جاِٞـ 

 6 ٦البكت 8  جلمِـ 

                                                           

 بل هي ئؾُبل ٖىتر ظىىب بني خؿً ) اإلاغاظ٘(.)*( 

 )اإلاغاظ٘(. (kبضال مً الهىاب  ḥفي ألانل الىخلُت هدُجت الخصح٠ُ ))**( 
مغجٟٗـا ٖـضة أمخـاع ٞـى١ ؾـُذ ألاعى اإلاجـاوعة،  –ختى ٣ٖىص ٢لُلـت مًـذ  –٧ان هظا الخل  )***(

 وفي الى٢ذ الحايغ ػا٫ أزغه جماما باٖخضاء ٖغب أبى ؾاٖض ٖلى أعيه واؾتزعاٖها )اإلاغاظ٘(.
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 00 ظٝغ خؿين 02  جىجَؼـ 

 50 الض٦ت 50 ِـ ٨بؿل بؿلخِـ 

 4 ٢ىعجت 4  ٧ىعحي 

هُيرا 

 ؾ٩ُامُىى

هُيرا 

 ؾ٩ُامُىىؽ

 4 صهُااأٞ 4

 86  82 ئظمالي اإلاؿاٞت

  صوينيشرق النهر: كوهترا هييرا صيكامينوش إلى  - 00

٧ىهترا هُيرا 

 ؾ٩ُامُىى 

 (2) صهُااأٞ قغ١  (2) 

 9 ٧ىبان (560)52 ِـ٧٨ىهترا بؿل ٧ىهترا بؿل٩ي

 06 قغ١  ٦البكت 04  ٧ىهترا جلمِـ

 6 قغ١  جُٟا 52  ٧ىهترا جاِٞـ 

غة ُٞلي 04 ُٞلي  ُٞالؽ   02 ظٍؼ

ني ني  ؾٍى  5 أؾىان 0  ؾٍى

 86  75 ئظمالي اإلاؿاٞت

 الشركية حتى البحر ألاحمرالطريم عبر الصحراء 

 (063) من كوبحوش إلى برهيكي  - 02

                                                           
صهُا ئلى مً أٞا ألاهُىهِىت الؿير زٍُى أمُا٫ عوماهُت الىاعصة في  52ٛت هظه اإلاؿاٞت البال (560)

٧ىبان حكمل ٖبىع الىُل ئلى الًٟت ألازغي؛ ٚير أن واصي الىُل ي٤ُ ظضا في هظه اإلاى٣ُت 

لضعظت أن اإلاؿاٞت مً ه٣ُت ج٣ابل هُيرا ؾ٩ُامُىىؽ ال ًم٨ً أن ج٣ل بم٣ضاع مُل عوماوي 

 واخض ًٖ اإلاؿاٞت مً هُيرا ؾ٩ُامُىىؽ طاتها.
٤،  ألاهُىهِىت ؿير الزُىٍ جبيُذ جدضًض مىا٢٘ مدُاث  (560) ٢ضمه  ٦ماٖلى هظا الٍُغ

 ظىعط ولل َمِغي في وع٢خه:
G. W. Murray, "The Roman Roads and Stations in the Eastern desert of 

Egypt", Journal of Egyptian Archaeology", vol. XI (1925), p. 144.     = 
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 (2) ٢ِٟ (2) ٧ىبخىؽ  ٧ىبخىن 

 04 الل٣ُُت 04 )*( ُي٩ُىهىن ب

أَال٫ ٖىض  04  صًضًمي 

مهب واصي 

 )**( مىُذ

05 

 00 )***( مىُذ بير 02  أٞغوصًخى 

 05 بير صٚبج 00  ٧ىمباس ي 

ِـ  أَال٫ ٢غب بير  00  ًٞى

 زحيب

00 

ؿخىهِـ  أَع

)****(  

أَال٫ في واصي  05 

 َظٝغ

00 

أَال٫ ٢غب  05  ٞاال٦غو 

٤  ظبل الًٍى

00 

                                                                                                                                       

ت، اإلاجلالُغ١ الغوماهُت واإلادُاث في صحغاء مهغ الكغ٢ُت، =  ض مجلت ألاع٦ُىلىظُا اإلاهٍغ

ت(، 544( م 5905) 55 ل٣ُاؽ  للمى٣ُتمؿاخُت زغائِ أخضر  اؾخسضمُذ  وئن )باإلهجليًز

بُت ُٞما بُنها.  اإلاؿاٞاث الح٣ُ٣ُت الخ٣ٍغ

 )*( ألاخغي أن ًىي٘ هىا الاؾم ألاقهغ للمدُت: ُٞي٩ُىهىن )اإلاغاظ٘(.

ت باؾم ز  )اإلاغاظ٘(.كم اإلاىُذ )**( حٗٝغ الُىم في اإلاهاصع ألازٍغ

 )اإلاغاظ٘(.)***( وٗلم الُىم أنها في زىع الجير 

)****(  اجطح للمد٣٣ين أن هظا زُأ مً زٍُى الؿير ألاهُىهُيُت، وأن نىاب اؾم 

غون  . اهٓغ: عوظغ باظىا٫، ئوكاء مساٞغ الصحغاء الكغ٢ُت، مجلت ٖلم  Xeronاإلادُت ٍػ

ت(، و٦ظل٪ ؾلؿلت مساٞغ صحغاء بغهِـ  0225، ؾىت 54آلازاع الغوماهُت، اإلاجلض  )باإلهجليًز

مجلضاث ختى آلان ًٖ اإلاٗهض الٟغوس ي لآلزاع الكغ٢ُت )بالٟغوؿُت(، وم٣الت  4التي نضع منها 

 0255، ؾىت 0في: مجلت نالث مهغ ال٣ضًمت، اإلاجلض ٦غؾخِىا ؾ٩ىث ًٖ هظه اإلادُاث 

ت( )اإلاغاظ٘(.  )باإلهجليًز
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في واصي  00  أبىللىهىؽ

 الجما٫

08 

واصي أبى  يف 07  س ي٧ابال

 ٚهىن 

06 

٦ُىىن 

 ماوٍهُضع 

ت 07   05 )*( أبى ٢غٍّ

بغه٨ًُ 

 )بغه٩ُي(

 57 مضًىت الحّغاؽ 58 

 070  058 ئظمالي اإلاؿاٞت

مً اإلالخو الىاعص بالجضو٫ الخالي أهه بِىما ًخ٤ٟ اإلاجمٕى ال٨لي  وهالخٔ

ىا٫ ظمُ٘ الُغ١ الىاعصة في " ىا٫ تُألاهُىهُي الؿير زٍُى أَل " م٘ ئظمالي ألَا

          %، ئال أن وؿبت الازخالٞاث في أَىا٫ الُغ١  0اإلادؿىبت، بهامل زُأ أ٢ل مً 

 ٖلى خضة  -
ا

%  52لحاالث، خُض ػاصث في الىا٢٘ ًٖ أ٦بر ٦شيرا في بٌٗ ا -مأزىطة ٦ال

في زالر خاالث مً الُغ١ الازىتي ٖكغة اإلاظ٧ىعة. ٞاطا جىاولىا اإلاؿاٞاث بين اإلادُاث 

بضال  -اإلاخخالُت ٖلى الُغ١، والخـي أم٨ً جدضًض مىا٢ٗها ٖلى زغائِ اإلاؿاخت الحضًشت 

ىا٫ ال٩لُت للُغ١ ٧ٍل ٖلى خضة  خين  ؾىجض ازخالٞاث -مً أن هدىاو٫ ألَا بين اإلاجمٖى

 مً ألاع٢ام جهل في بٌٗ الحاالث ئلى وؿب ٦بيرة.

ىضح اإلالخو بالجضو٫ الخالي الازخالٞاث بين أَ ىا٫ الُغ١ اإلاسخلٟت ٦ما ٍو

بُت ٦ما ٢ِؿذ مً  تُألاهُىهُي الؿير زٍُى ظاءث في  ىا٫ الصحُدت الخ٣ٍغ وألَا

 زغائِ اإلاؿاخت الحضًشت:

______________________________ 

ت.  )*( مدُت الؿ٣اًت ٦ُىىن )= الحضًشت( مى٢ٗها الخكير، واإلادُت ال٣ضًمت مى٢ٗها أبى ٢غٍّ

 )اإلاغاظ٘(.  565اهٓغ  الهامل م 
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 الٍُغ٤
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 8,7 - 02 - 002 052 مً الؿلىم ئلى الًبٗت - 5

ذ ئلى جل الٟغما - 0  5,9 - 7 - 559 550 مً ٞع

ت،  - 0 مً جل الٟغما ئلى ؤلاؾ٨ىضٍع

 ٖبر نان الحجغ وأبى نير بىا
050 590  +05  +52,9 

مً جل الٟغما ئلى مى٠، ٖبر  - 4

 قبين ال٣ىاَغ
500 505 - 50 - 9,6 

ت ئلى مى٠، ٖبر  - 5 مً ؤلاؾ٨ىضٍع

 صمنهىع 
545 546 - 5 - 2,7 

ـ،  - 6 مً مهغ ٖخ٣ُت ئلى الؿَى

م  ٖبر جل اإلاسخىَت وظبل مٍغ
546 545  +5  +7,2 

م ئلى جل الٟغما،  - 7 مً ظبل مٍغ

 ٖبر جل الحير
62 47  +50  +07,6 

 0,6 - 02 - 555 505 مً مُذ ِعهَُىت ئلى ٚغب أؾىان  - 8

 5,0+  7+  579 584 مً أؾىان ئلى مهغ ٖخ٣ُت - 9

 6,9 - 6 - 86 82 صهُاامً أؾىان ٚغب ئلى أٞ - 52

 57,4 - 55 - 86 75 صهُا ٚغب ئلى أؾىانامً أٞ - 55

 5,5 - 54 - 070 058 مً ٢ِٟ ئلى بغهِـ - 50

 0,2 - 50 - 0588 0506 ئظمالي الُغ١ الؿاب٣ت
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بين اإلادُاث اإلاخخالُت الخـي أم٨ً الخٗٝغ ٖليها،  مؿاٞت 99وئظماال، ٞمً بين 

ليها وألاع٢ام الخـي جىنلىا ئ تُألاهُىهُي الؿير زٍُى إلا٣اعهت بين ألاع٢ام الىاعصة في ًم٨ً ا

و ٞيها خالت ًبض 06ومً بين هظه اإلا٣اعهاث هىا٥  بالحؿاب مً الخغائِ الحضًشت،

واإلاؿاٞاث اإلا٣ِؿت، في خين جٓهغ  تُألاهُىهُي الؿير زٍُى الاجٟا١ الخام بين أع٢ام 

مُال عوماهُا،  55( ازخالٞا ًتراوح بين مُل واخض و99مً ئظمالي  70الحاالث البا٢ُت )

 40أ٢هغ مً اإلاؿاٞاث اإلا٣ِؿت في  تُألاهُىهُي الؿير زٍُى خُض ٧اهذ مؿاٞاث 

٣ضم الجضو٫ الخالي ملخها إلا٣ضاع الٟغو١ الخـي  05خالت، وأَى٫ منها في  ْهغث خالت. ٍو

 في الحاالث الشالر والؿبٗين:

 ٖضص الحاالث

 الغوماهُت باألمُا٫ الازخالٝ

لت
جم

ال
 5 0 

0 
– 5  

6 
– 9  

52 
– 

50  

<  
50 

ي فٖضص الحاالث الخـي ٧اهذ ٞيها اإلاؿاٞت 

"زٍُى الؿير" أ٢هغ مً اإلاؿاٞت 

 40 0 0 52 50 9 6 اإلا٣ِؿت

مؿاٞت  ٞيها ٧اهذ الخـي الحاالث ٖضص

 اإلاؿاٞت مً الؿير" أَى٫ "زٍُى 

 05 0 0 5 9 5 8 اإلا٣ِؿت

 70 4 5 55 05 54 54 الجملت

ول٨ً ٠ُ٦ ًم٨ً جٟؿير هظه الازخالٞاث؟ أوال، ًجب أن هً٘ في اٖخباعها أن 

ّبر ٖنها باألع٢ام الصحُدت باألمُا٫ الغوماهُت، زٍُى اإلاؿاٞاث الىاعصة في " ُٖ الؿير" ٢ض 

غبذ ئلى أ٢غب ع٢م صحُذ باألمُا٫ الغوماهُت، وأن اإلاؿاٞاث اإلا٣ِؿت ٖلى 
ُ
الخغائِ ٢

ٞلظل٪ ًم٨ً أن جسخل٠ مؿاٞخان بم٣ضاع مُل واخض. و٦ظل٪ حٗخبر بٌٗ اإلاىا٢٘ 

ت أًً بالًبِ بضأ  ال٣ضًمت، وزانت مى٠، ٦بيرة ظضا لضعظت أهه مً ٚير اإلاخ٣ًُ مٗٞغ
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٣ِٞ ػاص ٞيها خالت  59منها ٢ُاؽ اإلاؿاٞاث. ولظل٪ ٞان ما ٌؿخضعي الخٟؿير هى 

 الازخالٝ ًٖ مُل واخض.

ىا ٖلى م٩اهيهما "أ٢هغ"  وزاهُا، ال ًبضو أن اإلاؿاٞت الصحُدت بين مدُخين حٗٞغ

مً اإلاؿاٞت اإلا٣ِؿت في أًت خالت، وطل٪ ألن اإلاؿاٞت ٢ِؿذ ٖلى أؾاؽ ما ٧ان أ٢هغ 

بضو أهه لِـ زمت ما ًضٖ ٤ ال٣ضًم بين اإلادُخين اإلادضصجين، ٍو ى ئلى مؿاع مدخمل للٍُغ

 الك٪ في صحت جدضًض مىا٢٘ اإلادُاث طاتها. 

ضا مً الخٟؿير، لضًىا  59وآلان، مً بين  خالت  06خالت ازخالٝ جخُلب مٍؼ

الؿير" أ٢هغ مً اإلاؿاٞاث اإلا٣ِؿت، و٧ان زٍُى ٧اهذ ٞيها اإلاؿاٞاث الىاعصة في "

  6ين ، أو ب5,5مُال عوماهُا، بمخىؾِ  55ن و الازخالٝ في هظه الحاالث ًتراوح بين مُلي

وبىاء ٖلى ما ط٦غهاه ؾلٟا، ًم٨ً  .% 02ىؾِ خىالي بمخ% مً اإلاؿاٞاث اإلا٣ِؿت  48و 

٧اهذ اإلاؿاٞاث الىاعصة في اليسخ  الؿذ والشالزينأن وؿخيخج أهه في ٧ل هظه الحاالث 

 الؿير" زاَئت بم٣ضاع ما وظضهاه مً ازخالٞاث."زٍُى البا٢ُت مً 

خ ا، هٓغا ئلى أن اإلاؿاٞاث الىاعصة خالت ال جؼ  00غ٥ هظا لىا ـٍو ا٫ جخُلب جٟؿيرا

أَى٫ مً اإلاؿاٞاث اإلا٣ِؿت بأ٦ثر مً مُل عوماوي واخض )اهٓغ  "الؿير"زٍُى في 

 الجضو٫ الخالي(.

٤
ٍُغ

 ال
٢م

ع
 

زٍُى الؿير 

 ألاهُىهُيُت

ُت
ماه

و غ
 ال

ا٫
مُ

ألا
 

زغائِ اإلاؿاخت 

ت  اإلاهٍغ

ُت
ماه

و غ
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ا٫
مُ

ألا
 

 الازخالٝ

 ٫
مُا

األ
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و غ
ال

 

بت
ؿى

د
اإلا

ث 
ٞا

ؿا
اإلا

 ً
 م

)%
(

 

0 

 

مً ٧اؾُى ئلى 

 42 لىؾُىُب

مً ٦شِب ال٣لـ ئلى 

 8 0 07 جل الٟغما
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ـ ئلى   0 مً زمَى

 05 ٦ُىى 

مً جل جمي ألامضًض 

 05 6 59 ئلى أبى نير بىا

 مً ٦ُىى ئلى َابا 0

02 

مً أبى نير بىا ئلى 

 40 9 05 ٖؼبت َىه

مً أهضعو ئلى  0

 06 هغمىبىلي

 زغبخا ئلى صمنهىع مً 

06 52 08 

مً هغمىبىلي ئلى  0

ى  04 زٍغ

مً صمنهىع ئلى 

ىن   02 4 02 ال٨ٍغ

ت ئلى   5 مً ؤلاؾ٨ىضٍع

ى  04 زٍغ

ت ئلى  مً ؤلاؾ٨ىضٍع

ىن   02 4 02 ال٨ٍغ

 مً أهضعو ئلى ه٣ُى  5

05 

ت  مً زغبخا ئلى ػاٍو

 7 0 09 عػًٍ

مً هلُى ئلى   6

ؾ٨ُىاؽ 

 58 ٞتراهىعوم

ت ئلى  قبين مً اإلاٍُغ

 ال٣ىاَغ

54 4 09 

 مً زى ئلى هيرو 6

04 

٣اُٞت ئلى 
ُ

مً جل الك

ت  02 4 02 جل اإلاسخَى

مً هيرو ئلى  6

 58 ؾغابُى

مً جل اإلاسخىَت ئلى 

 52 6 50 ظبل مٍغم

مً ؾغابُى ئلى   7

 06 ؾُله 

م ئلى  مً ظبل مٍغ

 04 7 09 الخل ألاخمغ

مً مجضو٫ ئلى  7

 50 بلىؾُى 

ئلى جل  حير مً جل ال

 57 5 7 الٟغما

مً بابا ئلى   8

 02 هغمىهتي

 البر الٛغبيمً 

 022 02 52 ؤل٢هغ ئلى أعمىذل
 



372 
 

مً بُمي ئلى  8

 02 ئٌؿُى

 مً بمها ئلى مُضوم

58 0 55 

مً زىؾِـ ئلى  8

 05 ل٩ُى 

مً ال٣ىنُت ئلى 

 6 0 00 أؾٍُى

مً ٧ىهترا   9

أبىللىهىؽ ئلى 

 42  ٧ىهترا الجى

مً ئصٞى ٚغب ئلى 

 الحلت )ٚغب ئؾىا(

00 7 05 

مً ٩ُٞى  9

أبىللىهىؽ ئلى 

 00 ٧ىبخىن 

 مً ٢ىم ئلى ٢ِٟ

7 55 054 

مً أهدُى ئلى  9

 524 أهُُىىن 

مً ٢او ال٨بير ئلى 

 50 50 90 الكُش ٖباصة

مً مىس ي ئلى  9

 02 هُبىهىن 

ت ئلى  ٍغ مً الؿٍغ

 7 0 08 ٖؼبت ٢غاعة

مً جاِٞـ ئلى   52

 8 جلمِـ 

 ٦البكتمً جُٟا ئلى 

6 0 05 

مً ٧ىهترا جلمِـ   55

 52 ئلى ٧ىهترا جاِٞـ

ئلى  قغ١  مً ٦البكت

 67 4 6  قغ١  جُٟا

ِـ ئلى   50 مً ًٞى

ؿخىهِـ  05 أَع

مً ٢غب بير بيزح ئلى 

 54 0 00 أَال٫ في واصي ظٝغ 

ؿخىهِـ ئلى  50 مً أَع

 ٞاال٦غو 

05 

مً أَال٫ في واصي 

ظٝغ ئلى ٢غب ظبل 

٤  54 0 00 الًٍى

ىن  -وفي خالخـين مً خاالث الازخالٝ  ت ئلى ال٨ٍغ وهما اإلاغخلت مً ؤلاؾ٨ىضٍع

٤ الخامـ، واإلاغخلت مً ٚغب ئصٞى ئلى الحلت )م٣ابل ئؾىا( ٖلى  ٤ ٖلى الٍُغ الٍُغ

مُال عوماهُا  42و 04 -الؿير طاتها ٖلى أن اإلاؿاٞخين زٍُى ًىظض الضلُل في  -الخاؾ٘ 
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ىن ئلى  زٍُىالىاعصجين في  -ٖلى الخىالي  الؿير زاَئخان، ألن اإلاؿاٞت مً ال٨ٍغ

٤ الشالض وعصث  ت ٖلى الٍُغ مُال عوماهُا، واإلاؿاٞت مً ئصٞى ئلى ئؾىا ٖلى  02ؤلاؾ٨ىضٍع

٤ الشامً وعصث  مُال عوماهُا، وهاجان اإلاؿاٞخان جخ٣ٟان ٦شيرا م٘ اإلاؿاٞخين  00الٍُغ

٤ اإلا٣ِؿخين مً الخغائِ. وفي خالت زالشت، وهي اإلاغخلت مً  ٢ىم ئلى ٢ِٟ ٖلى الٍُغ

أمُا٫ عوماهُت  7، ول٨نها حؿاوي الؿيرزٍُى مُال عوماهُا في  00الخـي حؿاوي الخاؾ٘، و 

 هى الخُأ. الؿير زٍُى غائِ، ال ق٪ أن الغ٢م الىاعص في ٣ِٞ ٖلى الخ

ً البا٢ُت مً خاالث الازخالٝ الىاعصة في الجضو٫  م٨ً ئعظإ الحاالث الٗكٍغ ٍو

( أن اإلاؿاعاث الصحُدت للُغ١ ٧اهذ مخٗغظت زالٞا إلاا اٞخـغى ٖىض 5ئلى أي مما ًلي: )

( أو ئلى 0، )ريزٍُى الؿ( أو ئلى أزُاء في سجالث 0ائِ، )٢ُاؽ اإلاؿاٞاث مً الخغ 

ت أي  ا لضًىا للخأ٦ض مً مٗٞغ م مً أهه ال مُٗاع مإ٦ضا ج مً الؿببين الؿاب٣ين. وبالٚغ مٍؼ

          ل الخٟؿير الح٣ُ٣ي في ٧ل خالت، ٞاههمً هظه الخٟؿيراث اإلادخملت هى الظي ًمش

ىن واإلاكاع ئليها ؾلٟا  - ت ئلى ال٨ٍغ ًدخمل أن ج٩ىن ٧ل  -باؾخصىاء اإلاغخلت مً ؤلاؾ٨ىضٍع

)وهي الُغ١ الخـي حٗبر  50، 7، 6، 5، 0، 0الازخالٞاث في اإلاؿاٞاث ٖلى الُغ١ اإلاغ٢مت 

ـ أو الصحغاء الكغ٢ُت( جغظ٘ ئ لى أن زٍُى ؾير الُغ١ الٟٗلُت الضلخا أو بغػر الؿَى

غى ٖىض ٢ُاؽ اإلاؿاٞاث مً الخغائِ، في خين أن ألازُاء في ـلم ج٨ً مباقغة ٦ما اٞخ

)والخـي جمخض بُى٫ واصي الىُل وحكمل  55، 9، 8اإلاؿاٞاث ٖلى الُغ١ اإلاغ٢مت 

اإلاغخلخين مً ئصٞى ٚغب ئلى م٣ابل ئؾىا، ومً ٢ىم ئلى ٢ِٟ( جغظ٘ بال٣ضع هٟؿه مً 

؛ ألن الُغ١ في واصي الىُل ال جدخاط ئلى الاهدغاٝ الؿيرزٍُى خخما٫ ئلى أزُاء في الا 

غ ـغ الضلخا ٢ض جًُغ ئلى الاوٗغاط ل٩ي حٗبـغا ًٖ اإلاؿاع اإلاباقغ بِىما الُغ١ الخـي حٗبـ٦شُ

ـ والصحغاء الكغ٢ُت ًم٨ً ـ، والُغ١ الخـي حٗب(564)ال٣ىىاث وإٔٞغ النهغ غ بغػر الؿَى

 الاوٗغاط في بٌٗ ألاما٦ً لخجىب ٦شبان عملُت أو أًت ٣ٖباث أزغي. أن جًُغ ئلى

                                                           
الؿير ٧اهذ ٖىض ط٦غ أهه ًجب زٍُى مً اإلاالخٔ أن ؤلاقاعة الىخُضة ئلى الىُل في  (564)

٣ين الغوماهُين في واصي الىُل، مً  ٖبىعه ٖىض هُيرا ؾ٩ُامُىىؽ، أي النهاًت الجىىبُت للٍُغ

٣ين ئلى آلازغ؛ ول٨ً مً اإلاإ٦ض أن اظخُاػ أظل الاهخ٣ا٫ مً  بٌٗ الُغ١ في الضلخا،   أخض الٍُغ

٤ مً بُلى  تمشل الٍُغ  = ٧ان ًخًمً ،ومً بُلىؾُىم ئلى مى٠ ؾُىم )جل الٟغما( ئلى ؤلاؾ٨ىضٍع
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وجلخُها للىخائج الخـي جىنلىا ئليها في اإلاىا٢كت الؿاب٣ت للحاالث الدؿ٘ 

ا ٞيها بين اإلاؿاٞاث 
ّ
زٍُى بين اإلادُاث في مهغ ٦ما ظاءث في والدؿٗين الخـي ٢اعه

م٣ِؿت مً زغائِ اإلاؿاخت واإلاؿاٞاث بين مىا٢٘ هظه اإلادُاث  ألاهُىهِىت الؿير 

 ٧42اهذ صحُدت في  تُألاهُىهُي الؿير زٍُى ت، ًبضو أن اإلاؿاٞاث الىاعصة في الحضًش

مُال عوماهُا في الحاالث  02مُلين ئلى  بينغاوح ـمً هظه الحاالث، وزاَئت بم٣اصًغ جخ

الدؿ٘ والخمؿين ألازغي. وال ق٪ في أن بٌٗ هظه ألازُاء مجغص هدُجت ألزُاء 

اث الخـي ونلذ ئلُىا، راليؿا اث ئلى ال٣غن  في اإلاسَُى خُض ًغظ٘ أ٢ضم هظه اإلاسَُى

ول٨ً ًبضو أن وؿبت الحاالث  أخضر مً ألانل بدىالي زالزت ٢غون،الؿاب٘، أي أنها 

الخـي و٢٘ ٞيها الخُأ جبضو لىا ٦بيرة ظضا بدُض ال ًم٨ً ئعظاٖها ٧لها ئلى هظا الؿبب، 

 زُاء عبما ٧اهذ مىظىصة في الٗمل ألانلي.ومً زّم ٞاهىا وؿخيخج أن مٗٓم ألا 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                       

غوٖه. ]٢ى٫ اإلاإل٠ النهاًت الجىىبُت اإلا٣هىص مىه أن هُيرا =  اظخُاػ ٢ىىاث الىُل ٞو

 ت ٖلى خضوص مهغ لٟترة َىٍلت )اإلاغاظ٘(.[ؾ٩ُامُىىؽ ٧اهذ آزغ ٢ٍغ
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دىجغ ُت بٍى ت حؿمى زٍغ دىجٍغ ، ألنها  Tabula Peutingerianaأو اللىخت البٍى

دىجغ مً أوظؿبىعط ٧اهذ مملى٦ت ؾاب٣ا للٗاِلم ٧ىهغاص في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ.  )*(بٍى

ُت جمشُال بُاهُا لئلمبراَىعٍت الغوماهُت مغؾىما باأللىان ٖلى قٍغِ  وحٗض هظه الخٍغ

ل مً الغ١  ، وهي آلان 5065في  )**(، ٧ان ٢ض أٖضها عاهب مً ٧ىإلااعparchmentٍَى

ت بم٨خبت ُِٞىا، ممؼ٢ت ُت أ٢ضم  ئلى خض ما ومدْٟى وال ق٪ في أنها ميؿىزت مً زٍغ

 عبما ٧اهذ جغظ٘ ئلى ال٣غن الشاوي أو الشالض اإلاُالصي، م٘ بٌٗ ؤلاياٞاث ألاخضر. ٦شيرا، 

دىجغ ُت بٍى لىخت مً الغ١، ٖغى ٧ل منها  ٦55ما ونلذ ئلُىا مً  جخ٩ىن زٍغ

مً هظه اللىخاث )ئخضاها  50ؾم. و٧ان هىا٥ أنال  60ؾم، ومخىؾِ َىلها  04

اللىخت اإلاجاوعة، بدُض حُٗي َىال م٣ٟىصة آلان( جخُاب٤ خاٞت ٧ل منها م٘ خاٞت 

مشل ؤلامبراَىعٍت بغمتها ٖلى هظا الكٍغِ  7,5ئظمالُا ٢ضعه خىالي 
ُ
ُت. ول٩ي ج أمخاع للخٍغ

ت  ل ال٤ًُ، ٧ان ال بض مً أن ج٩ىن اإلاؿاٞاث مً الكما٫ ئلى الجىىب مًَٛى الٍُى

ُت ٦شُـغا، ٞٓهغ ظضا م٣اعهت باإلاؿاٞاث مً الٛغب  البدغ ئلى الكغ١، ٞكىهذ الخٍغ

٣٦ىاة ٍٖغًت، بِىما ًمشل الىُل مً مىبٗه ئلى عأؽ الضلخا  اإلاخىؾِ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

با لؿاخل البدغ اإلاخىؾِ،بسِ ًجغي مً الٛغب ئلى الكغ١ مى  ا ج٣ٍغ ٚير أن هظا  اٍػ

الدكىه لم ٨ًً لُإزغ ٦شيرا ٖلى الٛغى الغئِـ مً الخٍغُت، وهى جىيُذ الُغ١ 

ٖليها، ٦ما ٧اهذ ٢ائمت في ال٣غن ألاو٫ أو الشاوي اإلاُالصي،  الغوماهُت واإلادُاث التي ج٣٘

 م٘ ط٦غ اإلاؿاٞت بين ٧ل مدُخين.

. و٦ما هالخٔ (565)نىعة مً طل٪ الجؼء الظي ًسو مهغ( 00الك٩ل )ٗغى َو 

 ع نهغ الىُل مدكٗبا في قب٨ت مً الٟغوٕ ٖبر الضلخا وجهب في البدغ بشماهُتُنىّ 

ُت أ  ؾماء جل٪ اإلاهباث. مهباث، صون أن جىيـذ الخٍغ

                                                           
ا، ظىىب أإلااهُا )اإلاترظم(. )*(  مضًىت في ئ٢لُم  باٞاٍع

غوؿا )اإلاترظم(. )**(  مضًىت خضوصًت بين أإلااهُا ٞو
ُت مً الٗمل ال٣ُم الخالي: اؾخيسخُذ هظه (565)  الخٍغ

Ernest Desjardins, La Table de Peutinger, Paris, 1869. 

دىجغ، باَعـ چئعوؿذ صً  )بالٟغوؿُت(. 5869اعصان، لىخت بٍى
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دىجغ  ( 00الك٩ل ) ُت بٍى  آؾُا الهٛغي ومهغ -الجؼء الشامً مً زٍغ
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ُت، ل٨ً الٗين ال جسُئ  ت أو جى٢ُ٘ إلا٩انها ٖلى الخٍغ ولِـ هىا٥ ط٦غ إلاضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع

غة ٞاعوؽ، والتي نىعث في ق٩ل بىاء مً زالزت َىاب٤ حٗلىه ٦غة أعيُت  جمشُل ظٍؼ

اللهب، و٢ض ُعؾمذ ٖىض مهب أبٗض ٞغوٕ الىُل ٚغبا، وهى الٟٕغ ال٩اهىبي. ًسغط منها 

وُمشلذ بلضاث بُلىؾُىم، بابُلىن، ل٩ُىبىلِـ، وهُُـغا ؾ٩ُامُىىؽ بؼوط مً ألابغاط 

وزالر باؾم ئٌؿُىم، وعمؼ ل٩ل  غابُىر بلضاث باؾم ؾاإلاضببت. وفي الضلخا ُؾمُذ زال 

ُمشلذ ؾذ بلضاث أزغي بأؾمائها ٣ِٞ  بضا، ٦مامنها في ق٩ل بىاء، ال ق٪ أهه ًمشل مٗ

بي، ، ٧ىعَـ، ٞا٦غوَـ(566) صلخا ،ـِصون ئياٞت عمىػ وهي: ئٌؿ٩ىبىل ، (567) أجٍغ

 . (568) ؾىباؾُى

 ُٖ مُت و٢ض 
َّ
غيذ الُغ١ ٖلى الخٍغُت في ق٩ل زٍُى خمغاء، م٘ ٖالماث ُؾل

لخدضًض اإلادُاث اإلاخخابٗت ٖليها، أما ألاؾماء ٞٗاصة ما ٧اهذ ج٨خب في الؼواًا الخـي 

٣ٗب ٧ل اؾم بُان باإلاُل الغوماوي للمؿاٞت بين هظه  مُت، َو
َّ
ق٩لتها الٗالماث الُؿل

ان ًدظٝ اؾم اإلادُت أو اإلاؿاٞت، وفي بٌٗ اإلادُت واإلادُت الؿاب٣ت. ل٨ً ٦شيرا ما ٧

الحاالث لم ًظ٦غ اؾم اإلادُت وال م٣ضاع اإلاؿاٞت، وأخُاها ًلخبـ ألامغ خى٫ ئلى أي 

مدُخين حكير اإلاؿاٞت. ولهظه ألاؾباب، و٦ظل٪ بؿبب ألازُاء ال٨بري في ٖضًض مً 

دىجغ أ٢ل ظىصة م٣اعهت ُت بٍى بسٍُى الؿير  اإلاؿاٞاث التي ؾأقير ئليها الخ٣ا، جبضو زٍغ

وهظا  جًمها ًٖ الُغ١ الغوماهُت في مهغ،ألاهُىهُيُت، ُٞما ًخٗل٤ باإلاٗلىماث التي 

 .ً  هى أ٦ثر ما ًإؾ٠ له ألن بٌٗ الُغ١ ال جخُاب٤ في هظًً اإلاهضٍع

دىجغ  ُت بٍى م٨ً جهي٠ُ الُغ١ الغوماهُت التي حٗغيها زٍغ والخـي ج٣٘  -ٍو

 الي:ٖلى الىدى الخ -يمً خضوص مهغ الحالُت 

 )أ( في إلاكليم الضاحلي للبحر املحوصط

ت ئلى  -5  )الؿلىم(  ال٣ٗبت ال٨بري مً ؤلاؾ٨ىضٍع

                                                           
 ًٖ ؾُغابىن )عاظ٘ ؾُغابىن ؾاب٣ا(. بلضة صلخا هي طاتها (566)
ب خالُا، ٢غب بنها.  (567)  هي أجغبِـ = جل أجٍغ
٤. ، وهي اإلا٣هىص بىباؾُـ  (568)  جل بؿُت خالُا، ٢غب الؼ٢اٍػ
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ىى٧ىلىعا )الَٗغل( ئلى بُلىؾُىم )جل الٟغما(  -0  مً ٍع

 )ب(  في الدلحا:

ا )صمنهىع(  -0  مً بُلىؾُىم ئلى هغمىبىلِـ باٞع

 مً بُلىؾُىم ئلى بابُلىن )مهغ ٖخ٣ُت(. -4

 ي ٖبر هى٢غاَِـ )٧ىم ظ٠ُٗ(.ِعهَُىت( ئلى مل٩احمً مى٠ )مُذ  -5

 )ج( في وادي النيل غرب النهر:

( ٖبر أ٧مً  -6  ىعَـ )َهىا الجبل(.مى٠ ئلى ل٩ُىبىلِـ )أؾٍُى

 مً م٣ابل بابُلىن ئلى أهُُىىي ٖبر هغ٢لُىبىلِـ ال٨بري )ئهىاؾُا اإلاضًىت(. -7

( ئلى هىعمى ٧ىبخ مً -8  .ى )مُىاء ٢ِٟ(ل٩ُىبىلِـ )أؾٍُى

 )د( في وادي النيل شرق النهر:

 صهُا(.ا)قغ١ أٞ هُيرا ؾ٩ُامُىىؽ ٧ىهترامً ٢ِٟ ئلى  - 9

 ( في صيناء والصحراء الشركية:-)ه 

ـ(. لِؿمامً أًلت )ال٣ٗبت( ئلى بابُلىن )مهغ ٖخ٣ُت(، ٖبر ٧ - 52  )الؿَى

 مً أًلت ئلى ال٣ضؽ. - 55

 مً ٢ِٟ ئلى بغه٩ُي. - 50

ُما ًلي أؾماء اإلادُاث ٖلى ٧ل مً هظه الُغ١ الازىتي ٖكغة، واإلاؿاٞاث  ٞو

دىجغ، باإلياٞت ئلى ألاؾماء الحضًشت إلاىا٢٘  ُت بٍى بين اإلادُاث ٦ما وعصث في زٍغ

بُت بُنها ٦ما  اإلادُاث في الحاالث التي أم٨ً الخٗٝغ ٖليها، واإلاؿاٞاث الصحُدت الخ٣ٍغ

 ٢ِؿذ مً الخغائِ اإلاؿاخُت الحضًشت.
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 الضاحلي للبحر املحوصطالطرق في إلاكليم 

دىجغ ُت بٍى  زٍغ

اإلاؿاٞت 

باألمُا٫ 

الغوماهُت مً 

 اإلاىي٘ الؿاب٤

اإلا٣ابل ٖلى 

الخغائِ الحضًشت 

ت  للمؿاخت اإلاهٍغ

 ً
 م

ُت
ماه

و غ
 ال
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ؿ
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 من إلاصكندرية إلى الضلوم - 0

ت  ت (2) ؤلاؾ٨ىضٍع  (2) ؤلاؾ٨ىضٍع

 أبى نير 05  جابىؾتري )جابىنيٌرـ(

 - 9 مدُت ال جدمل اؾما 00

مىهىظامي 

 )مىهى٧امُىىم( 

 ال٣هبت الٛغبُت -
40 

 58 ؾُضي ٖبض الغخمً 55 ٧ىماعو 

٩ى )٧ابىعجِـ(   02 الًبٗت 55 باجٍغ

 - - مدُت ال جدمل اؾما

80 

 - 08 ُٞلِؿ٩ى 

ىن( خىه٩ُى )البَر  مغس ى مُغوح 04  بٍغ

 - - مدُت ال جدمل اؾما

540 

 - 04 هِؿىؽ 

 - 06 أعاجى 

 الؿلىم 08 )ال٣ٗبت( ٧اجابازمى 

 008  )*(594أ٦ثر مً  ئظمالي اإلاؿاٞت
 

                                                           
 خؿاب ئظمالي اإلاؿاٞت )اإلاغاظ٘(.ألن هىا٥ مغاخل لم جظ٦غ مؿاٞتها، ٞلم جضزل في  )*(
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  من رينوكولورا إلى بيلوصيوم - 2

ىى٧ىلىعا(  ىى٧ىعوعا )ٍع  (2) الَٗغل (2) ٍع

 04 الٟلىؾُاث 00 أوؾترا٦ُني 

 08 ال٣لـ٦شِب  - ٧اؾُى

 08 اإلادمضًت 00 ظّغا 

 52 جل الٟغما 8 بُلىؾُى 

 92  )*(54أ٦ثر مً  ئظمالي اإلاؿاٞت

 الطرق في الدلحا

  الصغرى من بيلوصيوم إلى هرموبوليط  - 3

 2 جل الٟغما (2) بُلىؾُى 

هغ٢لُى )هغ٢لُىبىلِـ 

  الهٛغي(
 00 )**( جل ٖاًض -

Th……o 56  - 

Tha…u 56  - 

 -  50 مدُت ٚير مؿماة 

 99 ٧ىم الٟغاٖين - ى َبى 

 00 صمنهىع  56 (ئعمىبىلي )هغمىبىلِـ

 540  62أ٦ثر مً  ئظمالي اإلاؿاٞت

 إلى بابيلون  من بيلوصيوم - 4

 2 جل الٟغما (2) بُلىؾُى 

*(*)* انِٟ الحى 06 ٞا٢ىؽ 
 70 

                                                           
 ألن هىا٥ مغاخل لم جظ٦غ مؿاٞتها، ٞلم جضزل في خؿاب ئظمالي اإلاؿاٞت )اإلاغاظ٘(. )*(

 )اإلاغاظ٘(. 020اهٓغ اإلاالخٓت ًٖ جل ٖاًض م )**( 
ي٘ مً هظا ال٨خاب ٧ان ظىن بى٫ مهمما ٖلى أن ٞا٢ىؽ ال٣ضًمت هي امى ؾبٗت في  *(*)*

= نِٟ الحىا، م٘ أن ألامغ ال ًخُلب ٖىاءا إلعظإ ٞا٢ىؽ ال٣ضًمت ئلى ٞا٢ىؽ الحضًشت، وهظا 
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 -  7 ؾىٟى 

 -  - ؾُمُاحي 

 -  04 ؾتراجىه٨ُُضي 

 49 مهغ ٖخ٣ُت 06 بابُلىهُا 

 505  520أ٦ثر مً  ئظمالي اإلاؿاٞت

 يجمن منف عبر هوكراطيط إلى ملكا - 5

 2 مُذ ِعهَُىت (2) ممِٟـ 

أولُى )لُخىؽ، 

  لُخىبىلِـ(

 00 أوؾُم 04

ت عػًٍ 06 ه٣ُى   09 ػاٍو

 45 ٧ىم ظ٠ُٗ 40 هى٢غاَي 

 - ؟ 00 ي حمل٩ا

 90أ٦ثر مً   505 ئظمالي اإلاؿاٞت

 غرب النهرالطرق في وادي النيل 

 وريط كعبر أ من منف إلى ليكوبوليط - 6

 2 مُذ ِعهَُىت (2) ممِٟـ 

 - - - جاؾضعي 

 - - 45 جلمي 

 505 َهىا الجبل 92 (569) (أ٧ىعي )أ٧ىعَـ

أهُُىى 

 (569))أهُُىىبىلِـ(

 00 الكُش ٖباصة 57

                                                                                                                                       

ؼو٫ هظا الٟغ١ لى أعظٗىا 70و  06الخدضًض هى الظي حؿبب في هظا الٟغ١ ال٨بير )=  (، ٍو

 ٞا٢ىؽ ئلى ٞا٢ىؽ )اإلاغاظ٘(.
دىجغ.  (569) ُت بٍى  ج٣٘ هاجان البلضجان قغ١ النهغ ال ٚغبه ٖلى هدى ما جظهب زٍغ
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 62 أؾٍُى 50 ج٩ُىهبىلي )ل٩ُىبىلِـ( 

 007  552أ٦ثر مً  اإلاؿاٞتئظمالي 

 ط الكبرى ير هركليوبولـعب من ملابل بابيلون إلى أهطينوي  - 7

 2 م٣ابل مهغ ٖخ٣ُت 2 م٣ابل بابُلىن 

(572)ُٞني )بُمي( 
 02 بمها 70 

 -  6 ؾِىىجى 

 05 الالهىن  - ضوهاع جىلُماً

 55 ئهىاؾُا اإلاضًىت 6 هغ٢لُى 

 06 الٟىذ ؟ 05 ي خٞى

 06 مُاي ؟ 02 جامىهتي 

 52 الكُش ٖباصة 44 أهُُىى )أهُُىىبىلِـ( 

 586  570أ٦ثر مً  ئظمالي اإلاؿاٞت

 (070)إلى كوبحوش  من ليكوبوليط - 8

 2 أؾٍُى 2 ج٩ُىهبىلي )ل٩ُىبىلِـ(

 64 أزمُم - باهىبىلي )باهىبىلِـ( 

                                                           
دىجغ  Venneٌٗخبر ٧ىهغاص مُلغ أهه ال ًم٨ً أن ٩ًىن هىا٥ ق٪ في أن  (572) ُت بٍى في زٍغ

م مً خ٣ُ٣ت أن اإلاؿاٞت  زُىٍ الؿير في  Pemeجُاب٤  ألاهُىهُيُت وبمها الحالُت، بالٚغ

دىجغ، مُال عوماهُ 70مدضصة بأنها  ُت بٍى مُال عوماهُا ٣ِٞ مً  02وا مً مهغ ٖخ٣ُت في زٍغ

. وهظه اإلاؿاٞت ألازُـغة جخ٤ٟ جماما م٘ مى٢٘ بمها ٖلى ألاهُىهُيُت مى٠ في زُىٍ الؿير

ُت بىٍدىجغ ال بض أن LXXIIمُال )أي  70الخغائِ الحضًشت، ولظل٪ ًبضو أن مؿاٞت  ( ٖلى زٍغ

 (.XXII)أي  00ج٩ىن ٢ض ٦خبذ زُأ بضال مً 
- Konrad Miller, Itineraria Romana, Stuttgart, 1916, p. 866. 

 )باألإلااهُت( 866، م ٧5956ىهغاص مُلغ، زٍُى الؿير الغوماهُت، قخىججاعث، 
م مــً أن البلــضاث ظىــىب أؾــُىٍ  (575) ُــت، بــالٚغ جٓهــغ ٧ــل هــظه البلــضاث ٚــغب الىُــل ٖلــى الخٍغ

 ج٣٘ في الح٣ُ٣ت قغ١ الىُل.
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 - ؟ 57 أهاهى 

٦ُىىبىؾ٨ُى 

 )زُىىبىؾ٨ُا( 

 58 ال٣هغ والهُاص 08

(570)٧ىبخى  هىعمى
 40 ِٟ٢ 48 

 572  88أ٦ثر مً  ئظمالي اإلاؿاٞت

 الطرق في وادي النيل شرق النهر

 يرا صيكامينوشيإلى همن كوبحوش  - 9

 (2) ٢ِٟ (2) هىعمى ٧ىبخى 

 08 ألا٢هغ 05 وهي جُبي صًىؾبىلِـ 

 07 ئؾىا 02 )*(الجى )الجىبىلِـ(

لُىىبىلِـ لغا )أبى ـجىدُ

 )؟((570) )*(ال٨بري(

56 
 00 ئصٞى؟

 09 ٧ىم امبى 02 أومبىؽ 

                                                           
٤ الصحغاوي اإلامخض مً بغه٩ُي ئلى ٞأ ٢ِٟأي مغ  (570) ، اإلاُىاء النهغي الظي ٣ً٘ ٖىض نهاًت الٍُغ

 الىُل.
 ظاء ط٦غ هظه البلضة قغ١ الىُل، بِىما جىظض في الح٣ُ٣ت ٚغب الىُل. )*(

)٦ما وعص  ًىظض جٟؿير مدخمل لىي٘ صهضعة مدل ئصٞى. ٣ٞض ٧ان هىا٥ ٧ىم أمبى زاهُت (570)

ُىا٫( ُت مباقغة ظىىب صهضعة ًٖ ًٞى ، وعبما ٧اهذ ٢ائمت اإلادُاث ألانلُت أمام مً ظم٘ زٍغ

 بىٍدىجغ ٧اهذ ٦ما ًلي:

 ٍني/ أومبىؽ/ أبىللىهىؽ/ الجى/ صًىؾبىلِـ/ أومبىؽ/ جيخيرا.ؾى 

ول٨ً عبما صٞ٘ ؤلاهما٫ في اليسخ بالغؾام ال٣ضًم ئلى وي٘ صهضعة )بضال مً ئصٞى( في اإلا٩ان 

ولى صّح هظا الاٞتراى ُٞبضو أن الشاهُت. أن ًًٗها بٗض أومبى  مبى ألاولى بضال مًو الخُأ بٗض أ

أًًا، ألهه ٖىضما ونل ئلى ألا٢هغ، وبضال مً أن ٣ًىم ٚير م٨ترر ٧ان ٦ؿىال و طل٪ الىاسخ 

ب، ٣ٞض ججاهل زُأه بدظٝ أمبى الشاهُت ٧لُت. )مالخٓت مً اإلادغع: ظىعط ولل  بالخهٍى

 َمِغي(
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ني  02 أؾىان 50 ؾٍى

 ِـ(٨ؾبل٩ي )بؿل
 78 الض٦ت 40 )*(

 8 صهُااأٞ 6 )*( ؾ٩ُامُىا رايهُ

 050  545 تئظمالي اإلاؿاٞ

(074) الطرق في صيناء والصحراء الشركية
 

 أًلة إلى بابيلون عبر كليضمامن  - 01

 2 ال٣ٗبت 2 هُال )ئًالها( 

 48 مضالش 52 ٞاعا 

 82 ؾضع الحُُان 82 أو٦ُا …

 44 ٢لٗت ال٣لؼم 42 ٧لِؿما 

ـ - أعؾِىىي   - الؿَى

 (94) مهغ ٖخ٣ُت - بابُلىهُا 

 94 + 570  ؟ 572أ٦ثر مً  ئظمالي اإلاؿاٞت

خين من أًلة إلى اللدش - 00  ما٦ً في ٞلؿُين(أل  )ألاؾماء بين اإلا٣ٗٞى

 2 [ال٣ٗبت] 2 هُال )ئًالها( 

 06 عأؽ الى٣ب 56 م الضًى

ت الجغافي 56 راؾا( يعاؾا )ظ
ّ
ىخِل

ُ
٦ 04 

ا ى ظ ت ال٣ُ  56 بؿاٍع
ّ
ىخِل

ُ
ت٦  04 غٍّ

ه] 08 ؾا لى 
ُ
 52 [انزغابت ل

 05 ]ٖبضه[ 48 ئًبىصا 

هت[ 04 ؾا ئلى 
َ
ل
َ
 68 ]الخ

                                                           
 ل، بِىما جىظض في الح٣ُ٣ت ٚغب الىُل.ظاء ط٦غ هظه البلضة قغ١ الىُ )*(

 (ظىعط ولل َمِغي خضصُث بىٟس ي مىا٢٘ هظه الُغ١ الشالزت ألازيرة. )مالخٓت اإلادغع:  (574)



324 
 

 54 ]ال٣ضؽ[ 75 هيروؾىلُما

 045  059 ئظمالي اإلاؿاٞت

 )*( من كوبحوش إلى برهيكي - 02

 2 ٢ِٟ 2 هىعمى ٧ىبخى 

 04 الل٣ُُت 50 ي٩ُىهىن( ُٞي٩ُي )ُٞ

أَال٫ ٖىض مهب  04 (575)صًضًمىؽ )صًضًمي(

 واصي مىُذ

05 

أٞغوصًدـ 

 (574))أٞغوصًخى(

 00 بير مىُذ 02

 05 بير صٚبج 55 ٧ىمباؾين )٧ىمباس ي( 

ِـ( أَال٫ ٢غب بُـغ  00  صًىؽ )ًٞى

 بيزح

00 

غون )أع  في واصي أَال٫  04 ؿخىهِـ( ٍَػ

 َظٝغ

00 

أَال٫ ٢غب ظبل  04 ُٞال٧ىن )ٞاال٦غو( 

٤  الًٍى

00 

 08 في واصي الجما٫ 04 أبىللىهىؽ 

 06 هىن ٚواصي أبى  06 ٧اباو )٧ابالس ي( 

٦ُىى هُضعوٍما )مدُت 

 الؿ٣اًت ٦ُىىن(

ت  09  05 أبى ٢غٍّ

 

                                                           

٤ م   )اإلاغاظ٘(. 060 - 065)*( اهٓغ الخٗل٣ُاث ٖلى مدُاث هظا الٍُغ
ُت بىٍدىجغ، و٢ض ٚيرُث هظا التر  (575) جِب وعص اؾما هظًً اإلا٩اهين بترجِب م٩ٗىؽ ٖلى زٍغ

)اهٓغ ما ؾل٠(، والظي ًم٨ً أن ٩ًىن  يُتألاهُىهُ زُىٍ الؿير لُخ٤ٟ م٘ الترجِب الىاعص في 

 .ألانىب
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بغه٨ُُضي بىعجىم )مُىاء 

 بغه٩ُي(

 57 مضًىت الحّغاؽ 00

 070  040 ئظمالي اإلاؿاٞت

٣ا اإلاظ٧ىعة ؾلٟا أن  وؾىالخٔ أهه في حؿ٘ َغ١ مً ؤلازىتي ٖكغة ٍَغ

دىجغ لِؿذ م٨خملت، ٞهـي ال ج٣ضم مٗلىماث ًٖ  ُت بٍى اإلاؿاٞاث الىاعصة ٖلى زٍغ

٤. وفي الحاالث صهُا، ومً ٢ِٟ ئلى امً ٢ِٟ ئلى أٞ -الشالر البا٢ُت  الُى٫ ال٨لي للٍُغ

ُت  -بغه٩ُي، ومً أًلت ئلى ال٣ضؽ  ىا٫ ال٩لُت الىاعصة في زٍغ ًم٨ىىا أن ه٣اعن بين ألَا

بُت اإلا٣ ىا٫ ال٩لُت الصحُدت الخ٣ٍغ دىجغ وألَا  ِؿت مً الخغائِ اإلاؿاخُت الحضًشت،بٍى

ىا٫  دىجغ أ٢هغ مً ألَا ُت بٍى ىا٫ ال٩لُت الىاعصة في زٍغ وفي ٧ل هظه الحاالث ٧اهذ ألَا

٤ مً ٢ِٟ الح٣ُ٣ُت، ئط ٧ان الخ مُال  550صهُا ال ٣ًل ًٖ ائلى أُٞأ في خالت الٍُغ

٤ الصحغاوي مً ٢ِٟ ئلى بغه٩ُي أ٢هغ بدىالي  مُال عوماهُا،  57عوماهُا، بِىما الٍُغ

٤ مً أًلت ئلى ال٣ضؽ أ٢هغ بدىالي   مُال عوماهُا. 00والٍُغ

دىجغ واإلاؿاٞاث  ُت بٍى ومً اإلام٨ً اإلا٣اعهت بين اإلاؿاٞاث الىاعصة ٖلى زٍغ

بُت في  خالت. و٢ض اجطح أهه في خالخين ٣ِٞ جخُاب٤ اإلاؿاٞاث  40الصحُدت الخ٣ٍغ

ا، أما في الحاالث البا٢ُت ) ا جاما مُال  50( ٞختراوح ازخالٞاث بين مُل واخض و 42جُاب٣ا

 عوماهُا، ٖلى هدى ما ًىضح الجضو٫ الخالي:

 

 الازخالٝ باألمُا٫ الغوماهُت

0 2 

3 - 5 

6 - 9 

01 - 
21 

>
02 

لت
جم

ال
 

ج٣ل ٞيها مؿاٞاث  ٖضص الحاالث التي

دىجغ  02 0 52 4 6 4 0 ًٖ اإلاؿاٞاث الصحُدت بٍى

ض ٞيها مؿاٞاث  ٖضص الحاالث التي جٍؼ

دىجغ  01 0 1 0 3 5 1 ًٖ اإلاؿاٞاث الصحُدت بٍى

 41 4 01 5 9 9 3 الجملت
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دىجغ واإلاؿاٞاث  ض ٞيها الازخالٝ بين مؿاٞاث بٍى وجخمشل الحاالث ألاعب٘ التي ًٍؼ

بُت ًٖ   مُال عوماهُا ُٞما ًلي:  02الصحُدت الخ٣ٍغ

٤ مً بابُلىهُا ئلى   مُال عوماهُا؛  50، خُض ًهل الازخالٝ ئلى 7ُٞني ٖلى الٍُغ

 ٤ مُال  48؛ خُض ًهل الازخالٝ ئلى 6بين أهُُىى وج٩ُىهبىلي ٖلى الٍُغ

 عوماهُا؛ 

ا٢ىؾبين بُلىؾُ ٤  اى ٞو   مُال عوماهُا؛ 06ازخالٝ ٢ضعه ، ب4ٖلى الٍُغ

 ٤ مُال عوماهُا  06، خُض ٧ان الٟغ١ 9بين أؾىان و٧ىهترا ؾبل٩ي ٖلى الٍُغ

 أًًا. 

وال ًدخمل أن ج٩ىن ألازُاء التي بهظا الحجم ٢ض ُوظضث في البُاهاث اإلاخاخت إلاً 

ُت ألانلُت  دىجغ بهىعة مباقغة أو ُٚـغ مباقغة؛ أٖض الخٍغ الخـي اقخ٣ذ منها لىخت بٍى

ولظل٪ ًم٨ىىا أن وؿخيخج أهه في مٗٓم الحاالث الخـي و٢٘ ٞيها ازخالٝ ٦بُـغ ٖلى ألا٢ل، 

ًجب جٟؿير هظا الازخالٝ بأهه مً أزُاء اليؿار مً الىٕى الظي أقغث ئلُه ؾاب٣ا، 

 ُني وبابُلىهُا ٖلى هظا الىدى أًًا.٦ما ًم٨ً جٟؿير الازخالٝ في اإلاؿاٞت بين ٞ
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 مصز  في قائمت الحامياث البيزهطيت
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حن مً الاظم الٍامل لهزا اإلافذس هى: سجل ؤصحاب اإلاهام الشقُ ؼ وؤلاداٍس

حن  The Notitia Dignitatum et Administrationum omnium tam مذهُحن وغعٌٍش

civilium quam militarium  ،524الشالض ) قالىخِىُان وزُهت جشظؼ إلى غهذ وهى - 

م.(، ولًٌ ؤنذم اليسخ اإلاخىىوت اإلاخاخت منها جشظؼ إلى الهشن الخامغ غؽش،  544

ت في مفش .خُض وػشف منها ؤن (671)وحؽمل حػذادا لؤلنالُم ومىانؼ الحامُاث الػعٌٍش

ًاهذ في رلَ الىنذ مهعمت إلى ظخت ؤنالُم هي: لُبُا الػلُا؛ لُبُا الذهُا؛  مفش 

ًادًا، آًجُب  الشُبُت. خىط؛ ؤؾعىمىُها، ؤس

ًان ًل إنلُم منها ًخمؼ لحايم معخهل ًخىلى العلىت جدذ نُادة الحايم   و

ًان هىاى في البالد Præfectus Augustalisألاغلى  ًان مىصغ 14؛ وؤهه   8ا غليها خامُت، 

ت66قىظا و 69قُالو و خطح مً ؤظماء الدؽٌُالث(677)آالي 03مً الكشظان و ظٍش  . ٍو

ًاهذ جخٍىن ؾالبا مً مشجضنت ؤظاهب ًيخمىن إلى ؤيثر مً   03اإلاخخلكت لهزه الهىاث ؤنها 

 إلى مىسٍخاهُا. Palmyraإلى الهىناص، ومً جذمش  Lusitaniaبلذا، جخـشاوح مً لىظِخاهُا 

                                                           
ا   (671) ًً  مً:لالوالع غلى الىق الٍامل لهزا الػمل، اهظش ؤ

- E. Böcking, Bonn 1839. 

 )بالالجُيُت(. 6840 - 6809هىجُدُا دًىِخاجىم، بىن، ؤسبػت ؤظضاء،  إدواسد بىيىج، -
- O. Seeck, Berlin 1876. 

َ ، هىجُدُا دًىِخاجىم، بشلحن،  -  )بالالجُيُت(. 6871ؤوجى ٍص

َ جخٍىن مً ؤظضاء الٌخب الخـي جخػلو بمفش وألاظضاء  وجىظذ مهخىكاث مً هق ٍص

هُا، باإللاقت إلى جشظمت قشوعُت، في ؿ  مً الهعم الشاوي مً  037 – 034ألاخشي مً ؤقٍش

هُت، لُذن   .6902غمل ألامحر ًىظل يماُ: اإلاجمىغت الٌمالُت في ظؿشاقُت مفش والهاسة ألاقٍش
- Prince Youssouf Kamal, Monumenta Cartographica Africæ et Ægypti, 

Leyden, 1932. 

مــــً اإلاجلــــذ اإلاــــزًىس ـــــىس لؤلؼــــٍاُ الــــىاسدة فــــي مخىــــىوخحن الجُيُخــــحن مــــً  066 - 038وفــــي ؿ 

 الهشن الخامغ غؽش.
ًاهذ جلَ الهىاث ؤيبر غذدا بٌشُـش مً الهىاث الخـي جمشيضث في مفش في غفش ؤؾعىغ،  (677)

ًاهذ جخٍىن مً 67: 6؛2شابىن )والتي ًخبرها ظى مجمىغاث مً  0ؤقىاط و 9قُالو و 0( بإنها 

 الكشظان.
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ت في مفش )  14ونذ ؤوسد هزا الػمل ؤظماء ألامايً التي قيها خامُاث غعٌٍش

ًفػب جفيُكها خعب ألانالُم اإلاخمشيضة قيها، قلزلَ مىنػا( بترجِب مشبَ ظذا، 

مام ، وولػذ غالمت ++ ؤ)*(ولػُذ ؤظماء ألامايً في الهابمت الخالُت مشجبت هجابُا

، ومحزث بالحشوف اإلاابلت ألاظماء يُتألاهىىهُ ىه العحر خىألامايً الخـي وسدث ؤًما في 

ماء الحذًشت للمىانؼ في الخـي لم ًزيشها ؤي مفذس ظابو نبل رلَ، مؼ إلاقت ألاظ

ت ؾحر مزًىسة في ؤي مٍان في هزا الػمل.  خالت الخػشف غليها. ومً اإلاالخظ ؤن ؤلاظٌىذٍس

 الاسم الحديث للموقع اسم املكان

 الػشابت اإلاذقىهت  ++ؤبُذوم، ؤبىيُذو )ؤبُذوط( 

 ؤوكُذ  ++ؤقشودًخى )ؤقشودًخىبىلِغ( 

لُت  في خىىه العحر ألاهىىهُيُت( ++ ؤَي )ؤلحي شة الًى  مهابل ظٍض

 خشبخا  ++ؤهذسو )ؤهذوبىلِغ( 

 إدقى  ++ؤبىللىهىط الػلُا )ؤبىللُىىبىلِغ الٌبري( 

 ؤـكىن اإلاىاغىت ؤظكُىِغ 

 مفش غخُهت ++بابُلىها )بابُلىن(  

 - بىسظى ظُكشي 

حٌرغ   ؤبى ـحر بىا بـى

 بلبِغ ++)قٍُى ًىداًىسم لذي ؤهىىهحن(  )*(ًاظترا ًىداًىسم

ىسم   مداظش الجشاهِذ، ؤظىان ًاظترا البُذاٍس

 - يكشو 

 الهفش والفُاد  ++خُىىبىظٌُا 

 ؾشب إدقى  ++ًىهترا ؤبىللىهىط )نبالت ؤبىللُىىبىلِغ الٌبري(

 الحلت، مهابل إظىا  ++ًىهترا الجى )نبالت الجىبىلِغ(

 نكي ++ًىبخى )ًىبخىط( 

                                                           
 الترجِب الهجاةي ؤلاهجلحزي )اإلاترظم(. )*(
 حػجي خفً اليهىد )اإلاترظم(. )*(



722 
 

ُت  ++ًىظاط )خىظِغ(   الهـى

 نفش ناسون دًىهِعُادا )دًىهِعُاط( 

 ِهْى   ++دًىبىلِغ )دًىظبىلِغ الفؿشي(

شة ؤظىان   كىدُجي ُإل  ظٍض

شة قُلي ++قُالط )قُلي(   ظٍض

 اللهُىت  ++ُيٍُىهىن(قُيٌُُىهِغ )ق

م لذي بىلمُىط(حظ  اإلادمذًت راظا )ِظشُّ

 ؤسمىذ  ++هشمىهتي )هشمىهخِغ(

 ألاؼمىهحن هشمىبىلِغ )هشمىبىلِغ الٌبري( 

 الخاسظت )هُبِغ( الٌبري هُبُىط الىاخت 

 غضبت نشاسة ++هُبىهىط )هُبىهىن( 

 مهابل ؤظُىه  ++إٌعُى )إٌعُى لذي ؤهىىهحن( 

 إظىا الجى )الجىبىلِغ( ++

 ؤظُىه ++لٍُى )لٍُىبىلِغ( 

 - مٌعُمُاهىبىلِغ

 مُذ ِسهَُىت ++ممكي )ممكِغ( 

ت  ++مىظىن )مىسخي لذي ؤهىىهحن( ٍش  العٍش

فا ؟  ++مىزُىط )مىسي لذي ؤهىىهحن(  هجؼ ٍو

 ؟ (678)ًىم اإلاهذام هاًخى 

ت في الكُىم هاسمىهتي )هشمىجِغ(   ()*(679)نٍش

                                                           
ًاهذ هخى  (678)  وث ظابها. هشود: ساظؼ ما يخبىاه غً 614، 2وث، هشودلذي  Nathoسبما 

(679)
 See B. P. Grenfell and A. S. Hunt, "Fayum Towns and their papyri", 

1900, p. 153. 

ت(. 640، ؿ 6933اهظش بشهاسد ظشهكل وآسزش هىذ، بلذاث الكُىم وبشدًاتها،   )باإلهجلحًز

 (ظىسط ولؾ َمِشي )مالخظت مً اإلادشس 
 هي ًىم مذًىت ماضخي )اإلاترظم(. )*(
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 (683)البر الؽشقي لؤلنفش وي 

  هدىى )هدُجي لذي ؤهىىهحن؟(

 ًىم ؤمبى  ++ؤومبىط 

  بمباوي )بمباهِغ لذي بىلُمىط( 

 دابىد  ++باسمبىلي )اإلاػعٌش( 

  بُامى 

 جل الكشما ++بلىظُى )بلىظُىم( 

   ++بعٌال )بعال لذي ؤهىىهحن( 

غ ؤسجمُذوط )ظبُىط ؤسجمُذوط(   بجي خعً  ++بَى

عىدُا   بَش

  ىطُخبشي

 )*( بعِىاوال

ىلىسا(  ىًى ىسوسا )ٍس ىًى  الػَشؾ  ++ٍس

ظٌُىاط ماهذسوسوم )ظٌُىاط ماهذساط لذي 

   ++ؤهىىهحن( 

 جل اإلاىُا والؽشقا

 ؼبحن الهىاوش راهىسوم ++ظٌُىاط قت

ي )ظُليُظ
ّ
 *(*)الخل ألاخمش ++لذي ؤهىىهحن(  ل

  ظُلُلي

  ظىظدُىط

                                                           
(683)
 H. E. Winlock and W. E. Crum, "The Monastery of Epiphanius", p. 106. 

ىسى، ،في زِبِغ بُكاهُىطهشبشث وهلَ وولتر يشوم، دًش إ ت(. 631ؿ  هٍُى  )باإلهجلحًز

 (ظىسط ولؾ َمِشي )مالخظت مً اإلادشس 

مزًىسة في البردي يمهش لحامُت سوماهُت. غلى المكت الؿشبُت للىُل نبالت ؤخمُم. اهظش:  )*(

وظؿشاقُت مفش، اإلاؤجمش الذولي الػؽشون للبردي، ًىبنهاظً،  هىجُدُا دًىِخاجىميالط قشب، 

ت( )اإلاشاظؼ(. 6995  )باإلهجلحًز
 .)اإلاشاظؼ( اإلاهفىد هىا الخل الىانؼ نشب مذًىت الهىىشة ؼشم  )**(
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جي   ؤظىان ++ظٍى

ًاظ ا )جا ًاظحًر  -  ++ا لذي ؤهىىهحن( جس اجا

 دهذسة  ++جيخحرا 

خىىه العحر ألاهىىهُيُت(  فياوباظُى زاوباظدُىط )ز
++  

- 

 ألانفش  ++زِباط )زِبِغ( 

 لىًىم ؤبى بِ  )**(زُيُىىسي

  راًىزح

كش  ++بسخي لذي ؤهىىهحن(زِىىهبسخي )زُمىه  الخل ألـا

غ(  جل جمي ألامذًذ  ++زمى )زمَى

 جل الؽهاقُت  ++جىهى )زى لذي ؤهىىهحن(

ًاهذ   شُىط )الىاخت الفؿشي(جشم ىي، الىاخت سبما  الباٍو

ت  البدٍش

 

  

                                                           
ت الىشاهت الحالُت جصحُل مً اإلاؤلل والفىاب ج )**( ىىسي، ونذ بهى اظمها في اظم نٍش حًر

 )اإلاشاظؼ(.
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ػلم  -ؤو "سقُو العكش"  (686)ٌػخبر يخاب ظُيٌُذًمىط
ُ
هُت اإلا الزي يخبه باإلؾٍش

مجشد سجل أليثر البلذاث ؼهشة في ؤلامبراوىسٍت  –م  404اإلاذسسخي هحروًلِغ في خىالي 

إال ؤن له بػن ألاهمُت لجؿشاقُت مفش ألهه  ت الؽشنُت مزًىسة ًٌل في إنلُمها،الشوماهُ

ت )ؤبشؼُاث(، باإللاقت إلى نابمت  ًزيش الخهعُم الجذًذ إلافش إلى زماوي وخذاث إداٍس

ً قٌش  وهزه  ة مػهىلت غً خذودها،بالبلذاث الشبِعت في ًل وخذة، مما ًمٌىىا مً جٍٍى

 ألابشؼُاث الشماوي هي:

ًا چآً - 6 : وحؽمل الجضء الؿشبي مً الذلخا، وجمخذ ؼشنا إلى Ægyptiacaُبدُا

 خُض ًجشي قشع دمُاه الحالي.

ؾعىا  - 2
ُ
ألاولى: وحؽمل الجضء الؽمالي الؽشقي مً الذلخا، وجفل  Augustaؤ

ىلىسا )الػَشؾ( بهلُل. ىًى  إلى جخىم الؽام وساء ٍس

ؾعىا الشاهُت: وجهؼ ظىىب ؤؾعىا ألاولى وجمخذ ؼشنا إلى البدش ألاخمش  - 0
ُ
ؤ

غ(. لِعماغىذ ً  )العَى

ًادًا – 5 ة : وحؽمل وادي الىُل مً سؤط الذلخا ختى خىالي دابش Arcadiaؤس

 غشك اإلاىُا، وجمم الكُىم.

: وحؽمل وادي الىُل مً خىالي دابشة Lower Thebaïdالشُبُت الذهُا  – 4

 غشك اإلاىُا إلى ما بػذ ؤخمُم بهلُل، وحؽمل الىاخت الٌبري.

: وجمخذ بىُى وادي الىُل مً ظىىب ؤخمُم  Upper Thebaïdالشُبُت الػلُا - 1

 إلى الخخىم الجىىبُت غىذ قُلي.

 وجمخذ مً الذلخا ؾشبا إلى دسهت. Libya Inferiorُا الذهُا لُب - 7

 وجمخذ ؾشبا مً لُبُا الذهُا إلى ما بػذ بىؿاصي. Libya Superiorلُبُا الػلُا  - 8

  

                                                           
جشظؼ ؤنذم اليسخ اإلاخىىوت الػذًذة البانُت مً هزا الػمل إلى الهشن الشاوي غؽش. ونذ  (686)

هي، وآخشها هي التي اغخمذث غليها لمبي ؤظماء  وؽشث غذة وبػاث مً الىق ؤلاؾٍش

 ألامايً، وهي:
- A. Burckhardt, Leipzig 1893. 

  )باألإلااهُت(  6890، الًبدعؾ، ظُيٌُذًمىط هحروًلِغؤؾعي بىسيهاسدث، 



728 
 

 

 ( ؤبشؼُاث مفش وقها لهحروًلِغ20الؽٍل )
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ًاهذ ؤولى هزه ألابشؼُاث الشماوي وؤهمها ًدٌمها ؤؾعىاُ جدذ ظلىت "ملَ  و

ًاهذ الشاهُت ًدٌمها مشؼذ غام، ؤما ألابشؼُاث العذ الشومان"  في الهعىىىُيُت؛ و

البانُت قٍان ًدٌمها العُذ اإلاهُمً، ما غذا الشُبُت الػلُا، قٍان ًدٌمها الىالي الػام. 

وظىالخظ ؤن ظبػا قهي مً هزه ألابشؼُاث الشماوي جهؼ داخل خذود مفش الحالُت، 

قدؽمل اإلاىىهت التي حػشف آلان باظم بشنت. وقُما  -ُا ؤي ؤبشؼُت لُبُا الػل -ؤما الشامىت 

ًلي نابمت بإظماء ًل البلذاث التي ريشها هحروًلِغ في ألابشؼُاث العبؼ التي جهؼ 

 داخل خذود مفش الحالُت، باإللاقت إلى ألاظماء الحذًشت إلاىانػها التي ؤمًٌ جدذًذها:

 اإلاهابل خالُا الاظم 

 بلدة 32في أبزشيت آيچيبتياكا ،  - 1

ت 6 ت ؤلاظٌىذٍس  ؤلاظٌىذٍس

 دمنهىس  هشمىبىلِغ )هشمىبىلِغ الفؿشي( 2

 -   (682)ًدغُال مُي  0

 )*( جل الىجُلي، نشب الػىل لِغ(ُدُمُلُخِغ )م 5

 ًىم الكشاغحن بىوى  4

 ؼباط الؽهذا ًاباظا  1

 ـا الحجش اٌغ ظ 7

 ًىم ظػُل، نشب الىهشاػ هىنشاوِغ  8

 خشبخا )ؤهذسوبىلِغ(ؤهذسون  9

ت سصًٍ ههُى )ههحى( 63  صاٍو

غ( 66  سخا صوَغ )يعَى

 )**( هِغى ًقشا 62

                                                           
ًاهـذ خالـشة )ساظؼ ما نذمىاه غىـه ظـابها( خبرها غنها بىلمُىط ؤالتي  ًاهىب هيسبما  (682) بإنهـا 

ت ىىميال  .اإلاُيُالٍو

 )اإلاشاظؼ(. 233)*( الفىاب ًىم الؿشف ؤو الٍىم ألاخمش / ًىم الىظي. اهظش هامؾ ؿ 

 ومىلػها ًىم ظُذي ظالم بٌكش الؽُخ )اإلاشاظؼ(.)**( هي الكشاظىن في الػفش ؤلاظالمي 
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غ )باخىامىهِغ( 60 شي  باخىُمَى  )*( ًىم الخجًز

 البلمىن  ظبىلِغ الذهُا(ى ظبىلِغ )دًى دً 65

 ظمىىد ظِبىهِخىط )ظبيُخىط( 64

 مدلت مىىف (680) هىقِغو ؤ 61

 وىىايم ؾشب  4، هغضبت وى  واقا 67

 )**(  ياًلُىباجش  68

 (685) ؤبى ـحر بىا غ( ِيُىى )يُىىبىل 69

حر  23  ؤبى ـحر بىا غ ٌبـى

عغ )= 26  وادي الىىشون الىاخاث( ؤَو

بحن مفبي الىُل العبيُتي  *(*)* إلُاسخُا )إنلُم اإلاعدىهػاث( 22

 والبىبخُمي

 مىىهت ظاخلُت نشب البرلغ ظاخلي( يػجحباسالُىط ) 20
                                                           

شي مً  ، قاالظم اإلافشي لهزا باخىامىهِغ)*( ؼشح داسسخي ببراغت يُل اؼخو اظم الخجًز

هي هى: با خىتي ن آمً، وفي غفش اإلاعُدُت ُخزف اظم اإلاػبىد آمىن  الاظم اإلاؽىه ؤلاؾٍش

لبذ الخاء صاًا يما هى مػهىد غً نبىُت ؼمالي الذلخا. ا
ُ
ظىسط داسسخي، بدىر ظؿشاقُت: هظش ون

ت، اإلاجلذ  )بالكشوعُت( )اإلاشاظؼ(. 6921، ظىت 21جُذة ومىىهتها، خىلُاث مفلحت آلازاس اإلافٍش
وث وبىلمُىط. قهىاى بلذجان هشودهزه لِعذ هي التي ريشها  Onuphis بلذة ؤوهىقِغ  (680)

ا بذو هىا ؤن إلى  ؤمُلُىى  ؤسظػهما، الػلُا والذهُا، واللخان نؤخٍش ًل مً مىىف ومدلت مىىف. ٍو

لخاهما هي اإلاهفىدة هىاؤوهىقِغ الذهُا   : . اهظشلؤلظهكُاثفي الهىابم الهبىُت  وسدث. ًو

Amelineau, op. cit., 250 - 252  (.ظىسط ولؾ َمِشي . )اإلادشس 

هُت الهبىُت الػشبُت غشقىا ؤنها ظشظىا )اإلاشاظ  ؼ(.)**( مً الهىابم زالزُت اللؿت ؤلاؾٍش
 (70ساظؼ الهامؾ سنم ) (685)

فــكها داسســخي بإنهــا مذًىــت ًــان لهــا إنلُمهــا اإلايعــىب إليهــا.  )**( ًفــكها ظــىن بــُى بإنهــا إنلــُم، ٍو

هُـــت الهبىُــت الػشبُـــت غشقىــا ؤنهـــا البؽـــشود اإلاــزًىسة فـــي يخابـــاث  ومــً الهـــىابم زالزُــت اللؿـــت ؤلاؾٍش

ـــت الٌكـــش الؿشبـــي التـــي حعـــمى آلان ـــذُ غلـــى مىلـــػها خـــىك البؽـــشوه فـــي بٍش  الػفـــش ؤلاظـــالمي، ٍو

ت، ظُذي ؾاصي. اهظش: ظىسط داسسخي،  بدىر ظؿشاقُـت: إلُاسخُـا، خىلُـاث مفـلحت آلازـاس اإلافـٍش

   )اإلاشاظؼ(.)بالكشوعُت(  6921، ظىت 21اإلاجلذ
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 بلدة 12أبزشيت أغسطا ألاولى،  في - 3

ىسوسا  6 ىًى  الػَشؾ ٍس

 الكلىظُاث ؤوظترايُجي 2

 يشِب الهلغ ًاظُىن  0

ىىن  بيخا 5   سخٍى

 )*( ؤقىاًىن  4

 اإلادمذًت ظحراط  1

  ظٌُىا  7

 جل الكشما ىظُىن بُل 8

    (684)ظُثراًخِغ 9

  هُكاٌعخىط  63

 اإلاجزلت كِعِغ(ُباهِشِعىط )باه 66

 ـان الحجش باهِغ )جاهِغ(  62

غ  60  جل جمي ألامذًذ زمَى

 بلداث 7في أبزشيت أغسطا الثاهيت،  - 2

 ًىم اإلاهذام لُىهخى )لُىهخىبىلِغ( 6

ذط )ؤزشبِغ( 2 ب ؤزٍش  جل ؤجٍش

ت لُى )هلُىبىلِغ(ه 0  اإلاىٍش

 جل بعىت بىبعىىط )بىبعىِغ( 5

 هشبُي قاسصٍشىط )قشبُي( 4

 - ُت(الػشب) آسابُا 1

                                                           

ىت مادبا الكعُكعابُت ؤنها الؽُخ صوٍذ الحالُت )اإلاشاظؼ(.  )*( ًٍاد ًخكو ؼشاح خٍش
ًاهذ ه (684) ، التي ًخبرها بىلمُىط ؤنها Heracleopolis Parvaالفؿشي  لُىبىلِغنش سبما 

، )ساظؼ نىابم بىلمُىط الخـي غشلىاها ظابها( Sethroiteالىىمي العُثروٍت ًاهذ خالشة 

 )اإلاشاظؼ([. 232]بل هى جل بلُم. اهظش اإلاالخظت ؿ  والاظم الحذًض لهزا اإلاىنؼ هى جل غاًذ.
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غ ما عنلػت ًلِ 7  نلػت الهلضم، العَى

 بلداث 9في أبزشيت أركاديا،  - 4

 الؽُخ قمل يُىى )يُىىبىلِغ( 6

 البهيعا ؤويعحرهخىط  2

 إهىاظُا اإلاذًىت هشنلُىط )هشنلُىبىلِغ الٌبري( 0

خِغ )ؤسظِىىي( 5  مذًىت الكُىم ؤسظِىٍى

 )*( (681)زُىدوظُىبىلِغ  4

 دالؿ؟ )هُلىبىلِغ؟(هٍُىبىلِغ  1

 ؤوكُذ ؤقشودًخى 7

 مُذ ِسهَُىت بمكِغ )ممكِغ( 8

 ؤوظُم لُخىط )لُخىبىلِغ( 9

 بلداث 11الدهيا،  في ألابزشيت الثيبيت - 5

 ألاؼمىهحن هشمُى )هشمىبىلِغ الٌبري( 6

 ودا ألاغمذة زُىدوظُىبىلِغ  2

 الؽُخ غبادة ؤهىُىى )ؤهىُىىبىلِغ( 0

ُت ؤًىاظا )خىظِغ( 5  الهـى

 ؤظُىه لٍُىن )لٍُىبىلِغ( 4

 ؼىب هُبعُلي 1

 ًىم إظكدذ ؟ (687) ؤبىللىهىط الفؿشي  7

                                                           
ًاهذ في الكُىم، اهظش: (681)  مً اإلاؤيذ ؤن هزه البلذة 

- Gauthier, "Les Nomes d'Egypte", 202-205. 

بُاس  –]جدحر اإلادههىن في مىنؼ هزه البلذة التي وسدث ؤًما في البردي. اهظش مهالت ماسي دسو  

 )بالكشوعُت( )اإلاشاظؼ([. 6979، ظىت 638، الػذد 45في مجلت يشوهَُ دًجُبذ، اإلاجلذ 
لذي  الفؿشي  ؤبىللُىىبىلِغ ال ، ُتخىىه العحر ألاهىىهُي في هي ؤبىللُىىط الفؿشي  (687)

 بىلمُىط )نىؿ الحالُت(.
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 الػخماهُت )ناو الٌبحر( )ؤهدُىبىلِغ( ؤهدُى 8

 ؤخمُم باهىط )باهىبىلِغ( 9

 واخت الخاسظت الىاخت الٌبري  63

 بلدة 11العليا،  في ألابزشيت الثيبيت - 6

 اإلايؽاة هشمُى(بىلمُت )بىلمُت  6

 ألانفش دًىظبىلِغ  2

 دهذسة جيخحرا 0

 - اهبىلِغُمٌعُم 5

 نكي ًىبخىط  4

شة قُلي قٍُي )قُلي( 1  ظٍض

 - دنلذًاهىبىلِغ 7

عبِشىط )إلُصُاظبىلِغ؟( 8  الٍاب ؟ إًَش

 إظىا الجىن )الجىبىلِغ( 9

 إدقى ؤبىللىهُاط )ؤبىللُىىبىلِغ الٌبري( 63

 ًىم ؤمبى ؤومبىي )ؤومبي( 66

 بلداث 6في أبزشيت ليبيا الدهيا،  - 7

 مشسخى مىشوح باساجىهُىن )البروىن( 6

  اظىلِغ ص صوظشو  2

 مشسخى ؤبى ظمشا بُذوهُا  0

ً ؤهدُكشو )ؤهدُكشي( 5  ؤوالُ غىذ البدٍش

 دسهت داسهِغ  4

 ظُىه ألامىهُت 1
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ػلم اإلاذسسخي 
ُ
ل إلُىا الجضء ألايبر مً اإلاعجم الجؿشافي الزي ؤغذه اإلا لهذ ـو

هُت، مً غفش ًىظخيُان  13وهى معجم ًخٍىن مً  ،)**(ظدُكان البحزهىي يخابا باإلؾٍش

ًان ًدمل غىىان "غً البلذاث والجضس والؽػىبم 414 – 427)ألاُو  مها وؤنعا .(، و

وؤظمائها اإلاخجاوعت وؤظمائها اإلاترادقت وألاؼٍاُ الػشنُت  العُاظُت ومىانػها الجؿشاقُت

لىا الجضء ألايبر مً هز ،واإلاىانؼ اإلادلُت والفكاث" لؤلظماء ا اإلاعجم في ـىسة ـو

، والزي Ethnica of Stephanus abridgedعدُكان لغشام ألا مخخفش مخخفشة بػىىان 

هذي إلى ؤلامبراوىس ًىظخيُان ؤغذه في ونذ الخو ُمػلم م
ً
ذسسخي آخش اظمه هشمىال، وؤ

لي. هذي الػمل ألـا
ُ
 ؤًما مشلما ؤ

ومً بحن آالف اإلاذخالث الىاسدة بالترجِب الهجاةي في مخخفش هشمىال هىاى 

مذخال جخق ؤمايً في مفش؛ ولًٌ هظشا ألن اإلاالخظاث اإلاخػلهت بالٌشحر مً  613خىالي 

اب بػمهم ظابو غلُه بإلل ظىت،  خَّ
ُ
ًان نذ ظمػها ظدُكان مً مؤلكاث ي هزه ألامايً 

ًاهذ نابمت في غفشه. وهزه قال ًدخمل ؤن جٍىن ًل ألامايً الىاس  دة في هزا الػمل 

وث هشودالهىابم ؤًما بػُذة غً الايخماُ، يما ظجري مً اإلاهاسهت بُنها وبحن 

 وظىشابىن وؾحرهما.

ًان ًٌخكي دابما بمجشد جدذًذ ألانىاس الخـ ي قئرا ؤلكىا إلى رلَ ؤن ظدُكان 

ودة ظذا. ولًٌ جٌمً ًخطح ؤن الهُمت الجؿشاقُت لػمله مدذ جهؼ قيها هزه ألامايً

ها مً يخاباث مؤلكحن مشل نُمخه الجؿشاقُت الشبِعت في ؤلاؼاساث اإلاخخفشة التي ًزيش 

ًاهذ ؤغماله ظخظل مجهىلت لىا لىال ههل ظدُكان غىه، يما جٌمً نُمت  هٍُاجُه الزي 

قمشال ًخبرها  ها،غمل ظدُكان في اإلاالخظاث الػشلُت غً تهجي ؤظماء ألامايً واؼخهان

ًاهىببإن ا يما ًكػل بػن  bؤيثر مالءمت مىه بدشف  pًٍىن بدشف  Canopus ظم 

غىُذ اظمها مً هباث الؿاس 
ُ
الزي ًىمى  daphnaeالٌخاب؛ وؤن دقىت نشب بُلىظُىم ؤ

ت  Astyهىاى؛ وؤن آظتي  ؤًما حؽحر إلى مذًىت بفكت غامت، باإللاقت إلى ؤنها اظم نٍش

                                                           
ب آخش لالظم في الترار الجؿشافي الػشبي مً بذاًاث ا )**( ً وهى هىاى حػٍش لهشن الػؽٍش

 .)اإلاشاظؼ( إظىكان الشومي
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ًاهىب ت.نشب  ىلو ؤًما غلى ؤلاظٌىذٍس
ُ
زيش ظدُكان  ؛ وج هىمي قهي، منها ؤسبؼ لم  67ٍو

 .اله، وهزه ؤًما ؤخزها غً هٍُاجُههًٌ لىػشقها لى 

ًادًا بإنها  ل ؤس ًان مخىئا، يما قػل مشال في ـو بذو في بػن الحاالث ؤهه  ٍو

ًاهشىط  اظخادا مً مىل بذال مً  023جهؼ غلى بػذ  مذًىت ال إنلُم في مفش، وؤن ؤ

ن؛ وؤن ؤومبىي جهؼ نشب لُبُا؛ وؤن مذًىت إهِعىط نذ اظخادا يما ريش ظىشابى  623

 وث.هشودريشها 

ت( بإظماء ألامايً التي ريش ؤنها في  وقُما ًلي نابمت مشجبت هجابُا )باإلهجلحًز

ًاهذ مػشوقت:  مفش، مؼ ريش ألاظماء الحذًشت إرا 

 الاسم الحديث الوصف 

هُى هحرودًان ؤبىجِغ  مذًىت في مفش )غً هٍُاجُه(. ٍو

 .الٍلمت لِغ بها هبر غلى اإلاهىؼ ألاخحرإن 

 

 الػشابت اإلاذقىهت زالر مذن، منها واخذة في مفش ؤبُذوط 

ًاهشىط  ؤ

 

   اظخاد مً مىل، 023جهؼ ألاولى غلى بػذ * 

وهىاى ؤخشي خُض جىظذ مضسغت ؤشجاس * 

في ؤلانلُم الشُبي جيخج الفمـ.  ؼىيُت

ًاهخىن  غىذ  )ظُمىهُذط(: ًهُى إن ألاولى هي ؤ

قهي  ʹ63بىلمُىط الزي ولػها غلى بػذ 

 633مً دابشة الػشك ظىىب مىل، ؤي خىالي 

 : اظخاد. ولًٌ ًجػلها دًىدوس )الٌخاب ألاُو

اظخاد مً مىل، بِىما  623( غلى ُبػذ 97

( ًشي ؤن الازيخحن مٍان 04: 6: 67ظىشابىن )

 واخذ

 

ا ا ظمُذ يزلَ مً الؽبىسة )  إًٍش ( ألهه aërإًٍش

 مؿىاة بالؽبىسةًهاُ إنها 

 

  غ(اسايخبلذ ونهش ) آًجُبخىط
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ت   مذًىت، ؤوالها في مفش )ًاظىن(  68 ؤلاظٌىذٍس

 مذًىت في مفش )بىلمُىط: ؤلٌعىذس بىليهعخىس  ؤهٌحروهبىلِغ 

اث( 60في الٌخاب   مً غمله مفٍش

 الحُبت

الػخماهُت )ناو  غىذ بىلمُىط( مذًىت في مفش )ؤهدُىبىلِغ ؤهدُىبىلِغ 

 الٌبحر(

  مذًىت في مفش )غً هشودوث( ؤهصُال

ا  اهىبىلِغ  ؤهىُىٍى مذًىت في مفش، حعمى ؤًما ؤدٍس

 غىذ بىلمُىط( )ؤهخِىىبىلِغ

 الؽُخ غبادة

بت مً البدش  ؤهدُكشا  ت، نٍش بلذة ـؿحرة نشب ؤلاظٌىذٍس

ت غىذ بىلمُىط(  )ؤهدُكشي، نٍش

ؤوالُ نشب 

ً  البدٍش

ًاهذ جل  مذًىت في مفش  ؤهِعِغ  سبما 

بلُم، غلى بػذ 

يم ؼماُ  69

 )*( ؾشب الهىىشة

ؤقشودًدغ 

 بىلِغ 

حعمى ؤًما ؤقشودًخىبىلِغ، مذًىت نشب 

 .ؤجٍشب

 

  هىمي في مفش )غً هشودوث( ألاقشُت 

كىن  ؤبىللىهُا  في  (688) العٌىذسي  مذًىت في مفش )جٍش

 )غمله باسوهُمِغ

ًاهذ نىؿ؟  سبما 

ؤبىللىهىط 

 بىلِغ 

 

غً ) غلى الجاهب اللُبيفؿشي، في مفش، ال* 

ًاهذ ؤبىل .ن(ؤبُى  ُىىط الفؿشي لذي لسبما 

 هحروًلِغ

 ظكدذإًىم 

 

 إدقى  .الٌبري، في مفش: ؤبىللُىىبىلِغ الٌبري * 

 

                                                           

 )*( ًشي ظىسط داسسخي ؤن ؤهِعِغ اخخفاس مً هشودوث الظم باهُكِعِغ )اإلاشاظؼ(.
 الهشن ألاُو اإلاُالدي. ُمػلم مذسسخي غاػ في (688)



922 
 

ًادًا    مذًىت في مفش ؤس

  (هشودوثغً مذًىت في مفش ) ؤسخاهذسوبىلِغ 

 ؤسظُى هِعىط

 

ًاهىب ت ـؿحرة نشب  شة مفٍش شة  ظٍض ًاهذ ظٍض سبما 

 
ُ
 )*( (ًلُع هِ ) شو ؾ

مذًىت في لُبُا، غلى اظم صوظت بىلمُىط *  ؤسظِىىي 

 وؤخخه قُالدلكىط

 مذًىت الكُىم

خىهىن في بلذة *  ًاهذ حعمى  باٍس في لُبُا، 

 (282) حراخظابها جاو 

 

  بلذة في مفش في الذلخا* 

ًاهذ حعمى بالد ظايجي الٌهىف  بلذة في* 

 ظابها ؤولبُا

 

بي    (هحرودًانوقها لمفش )مذًىت في  ؤٍس

 ؤظخاسحي

 

شة في إزُىبُا؛ ًهُى مش  في يخابه  (222)ُاننظٍض

الىانػت إلى الجىىب ألاُو : "هىا جبذؤ إزُىبُا 

إحي بػذ مً مفش ظبل  ُىن خبا سؤط، ٍو

ىهىجىن  شة ؤظخاسحي (222)جٍش  ."الزي جهابله ظٍض

شة خالًب  ظٍض

 

                                                           

)*( يخب ًىمب مهالحن ؼابهحن غً ؤـل الاظم ؾشو، ًخطح منهما ؤهه هى هكعه الاظم 

شة هلعً، مجلت ظمػُت آلازاس  هي الهذًم. اهظش: إجُان ًىمب، الاظم الػشبي لجٍض ؤلاؾٍش

ت، الػذدان   )بالكشوعُت( )اإلاشاظؼ(. 6900و  6929، ظيخا 28و  25باإلظٌىذٍس
ؼَ في ؤن ظىشابىن ًدذد مىنػها بفىسة ؤدم ) الٌخاب العابؼ غؽش، الكفل وال  (689)

خىهُىم.  الشالض، الكهشة ألاسبػىن(، ؼماُ بشهٍُي )بىؿاصي( مباؼشة، ال نشب باٍس
هي، مً ظىت مشنُان، ظؿشافي إؾ (693) با، يخب  533ٍش  .Periplusيخاب الخىىاف م جهٍش
ه (696) ، ؿ وبها إلاىلش)في "الجؿشاقُاث ؤلاؾٍش ( قئن مشنُان ريش 054ُت الهفحرة"، الجضء ألاُو

ىهىجىط لذي بىلمُىط في الٌخاب الشابؼ، الكفل  ىهىجىن )الزي وسد باظم بٍش ظبل بٍش

 العابؼ، الكهشة الشاهُت(.
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ًاهىب،  آظتي ت ؤًما نشب  مذًىت بفكت غامت، ونٍش

ت راتهاٍىلو ؤًما غلى و   ؤلاظٌىذٍس

ت  ؤلاظٌىذٍس

شة بشوظىبِخِغ )هشودوث ٌِغؤجاسب   )مذًىت غلى ظٍض

 اسهابِغزؤ

 

خبرها هحرودًان ؤًما في . مذًىت في مفش ٍو

 في مفش ؤجاسهابِخِغ هىمي  يخابه الشالض بإن

ًٌخبها في  ه. ولًٌ هٍُاجُاسهابِغ مذًىتوؤن ؤز

ل  r بدشف" الٌخاب الشاوي مً غمله "الـى

. قإما الىىمي قدعمى m  واخذ وخشف

 ؤزاسهامبُتي وؤما البلذة قدعمى ؤزاسهمبي

 

بُدغ، وغىذ ظىشابىن  ؤزلُبِغ  وجىىو ؤًما ؤزٍش

بِغزؤ  ٍش

ب  جل ؤجٍش

 الىاخت

 

مىاوو في الصحشاء ؤًما و مذًىت في مفش، 

 (ودوسَغهشودوث، غً )

 

 مفش غخُهت مذًىت في مفش بابُلىن 

بىلمُىط منها الشاهُت ؤظغ مذن، ظذ  بشهٍُاي

 وؤخُاها بشهٍُي قُالدلكىط، وحعمى ؤًما

 بشهٍُاًا

 اطشّ مذًىت الَح 

ًاهذ سؼُذ غً هٍُاجُه(مذًىت في مفش ) بىلبُدُجي  سبما 

حراسا   مذًىت في مفش بـى

مذًىت   .مذًىت في مفش، ًٌخبها هشودوث بىبعىىط

الىىمي ومػبذ ؤسجمِغ؛ و  بىباظخىط

في  ؤًما بىباظدُىوحعمى البىبعىُت 

ىن ًهىلىن بىباظخىط ز ُىبىمبىط. واإلافٍش

 (بىلمُىطغً ) غىذما ًخدذزىن غً الهىت

 جل بعىت

حٌرغ مذًىت في مفش، بها مػبذ يبحر إلًَضغ في  بـى

 (بىلمُىطغً الذلخا )

 ؤبى ـحر بىا
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)غً  ؛ بىجىطه(هٍُاجُغً مذًىت في مفش ) بىجىي 

 (هحرودًانو بىلمُىط، 

 ًىم الكشاغحن

ت غلى الىُل بِبلىط   مذًىت نٍى

، بالشؾم مً ؤنها p  ًجب ؤن جٌخب بدشف ًاهىبىط

؛ ًهُى ظىشابىن  إنها b  جٌخب ؤخُاها بدشف

ت 623غلى بػذ   اظخادا مً ؤلاظٌىذٍس

 

 ب الهلغشِي ظبل ومذًىت في مفش، نشب بُلىظُىم ًاظُىن 

ت، ريشها إًكىسوط ) ًاظاهىسوط  في الٌخاب مذًىت مفٍش

21) 

 

 ًاجابازمىط

  )الػهبت(

خىهُىممىن و ؤفي لُبُا بحن  هاخُت غً ) باٍس

 (بىلمُىط

 العلىم 

ى ت،  خاًٍش  .ًلمت بىلِغ لِغ في اظمهامذًىت مفٍش

ى هي خ  خىىه العحر ألاهىىهُيُتفي ٍش

ىن ٌال  ٍش

غً )الىىمي الشُبُت مذًىت في مفش في  ِخّمِغ 

 وث( ؤو باهىبىلِغهشود

 ؤخمُم 

 

شة  ، في b مبغ، بدشفخوهىاى ؤًما ظٍض

شة  هوبها لهٍُاجُ بىجىي   اإلاخدشيتمِغ خ)ظٍض

 )*( (لذي هشودوث

 ؼابت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل شة خمِغ بإنها واقُت، ونذ ؤوضح ظىسط داسسخي ؤن هزه ألاظىىسة  )*( ـو هشودوث ظٍض

و إلى خمِغ، وبحن  ت، التي خشقها ؤلاؾٍش نذ ًٍىن ميؽؤها اللبغ بحن ًلمت خب )ث( اإلافٍش

ًاهذ الخاء جهلب ؼِىا قهذ  الكػل خبذ بمػجى حعاقش، قخفىس هشودوث ؤنها ال بذ واقُت. وإلاا 

سؤي إدظش، وفي مفشف الؽبخت وخىك الؽبخت بضمام الحذادي بهي اظم خبذ في ؼابت غلى 

مً هزا  41غلى سؤي داسسخي، الزي سقن سؤي إدظش بؽإن بشيت الفُادًً )اهظش هامؾ ؿ 

الٌخاب( وانترح بدحرة البرلغ، وؤن الحذادي هي ؼابت الىاسدة في يخاب الذس اإلاٌىىص. اهظش 

ت، اإلاجلذ ظىسط داسسخي، بدىر ظؿشاقُت: جُذة ومىىهتها، خىلُ ،  21اث مفلحت آلازاس اإلافٍش

 )بالكشوعُت( )اإلاشاظؼ(. 6921ظىت 
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 خُىىبىظٌُا

 

باسقا،  مذًىت في مفش، مهابل دًىظبىلِغ

بىليهعخىس في يخابه ألاُو  ؤلٌعىذس ًهُى غنها 

اث"مً غمله اإلاعمى  " إهه ال جىظذ ؤًت مفٍش

ألهه ال مشعى هىاى  إلى هزا الاظم إؼاسة

 وإهما يهخمىن بالخماظُذ (*)لئلوص 

 الهفش والفُاد

 (692) ىمبعىً

 

شة في الىُل بحن مفش وإزُىبُا  )غً ظٍض

 الٌخاب الشاوي( هشودوث،

 

 خىسجاظى

 

ًاهذ  مذًىت في مفش. ًهاُ إن ًلُىباجشا التي 

حػاوي مً نلت مؤن الحشب جلهذ مً ظٍان 

ًله  جٌكي إلوػام الجِؾ اهزا اإلاىنؼ مؤه

 الاظمومً هىا ظاء هزا 

 

غ   مذًىت في مفش ًىسيحٌر

 ًىط

 

ًاهذ ًى  مذًىت في مفش غىذ  سبما 

 .بىلمُىط

 يشامبىجِغ

 

لذي  : يشامبىجِغههٍُاجُغً مذًىت في مفش )

 (هحرودًان

 

يشوًىدًلىن 

 بىلِغ

 

شطشة ـغلى بدُ  هشودوثغً في مفش ) مٍى

 )بىلمُىطو ، الٌخاب الشاوي

 مذًىت الكُىم

 يشوط

 

 وحعمى الىىمي؛ ههٍُاجُغً مذًىت في مفش )

 (ُتٌشوٍدال

 

ت في هبخاهىمِغ  يُىىهبىلِغ  الؽُخ قمل (بىلمُىط)غً مذًىت مفٍش

يُىط قُلى(غً مذًىت في داخل مفش ) يحرجىط  .هحًر

 خىىه العحر ألاهىىهُيُتفي  ًىسحي

 تىسجن

                                                           
 اإلاهفىد ؤن اظم البلذة )خُىىبىظٌُا( ٌؽحر إلى جشبُت ؤلاوص )اإلاترظم(. )*(

 Tachompsos غلى الىدى الخاليبفىسة ؤيثر دنت ظدُكان في يخابه ًزيشها  (692)
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يثرة نشب بُلىظُىم، ظمُذ هٌزا بعبب  دقجي

 هىاى  الؿاس

 تجل دقى

ت في مفش دقىىط   نٍش

شة في مفش ) دلخا   (إًكىسوطغً ظٍض

ت في مفش، دقً قيها ؤوص  غُِخخدًى    ٍشنٍش

راث  ، حعمىزِبِغ( في وهىميمذًىت يبحرة )*  دًىط بىلِغ

 بىابتاإلاابت 

 ألانفش

 

ؤسبؼ مذن ؤخشي ؤـؿش في مفش، ٌعخإوغ * 

 (ًاجى)غً الخمعاح في إخذاها 

 ،...، البلمىن ّى ِه 

إًلُصُاط 

 بىلِغ

ت  ،ُاظبىلِغصؤو إلُ  الٍاب مذًىت مفٍش

شة ) إلبى   )653، 2هشودوث، غً ظٍض

ًاهى  لُيُىطًإ  لُىظِغ ؟إ ه(هٍُاجُغً ) بمٍان نشب 

)غً  إلُكىخِغ مذًىت في مفش، جٌخب ؤًما كىدُجيُإل

 )ُيُىطزباس 

شة   ؤظىانظٍض

شة في الىُل إقعىط   ظٍض

ًاهذ نشب (هشودوثغً مذًىت في مفش ) بىلىطي ش وجإس   سبما 

الجبل ألاخمش، 

 ؼشم الهاهشة

عخاظىساط، غً مذًىت في مفش ) ٍُىبىلِغظُي ؤَس

 (ظىشابىن و 

ً، ظىىب  ًىم قٍش

 دمنهىس 

ت (هشودوث، بىلمُىطغً مذًىت في مفش ) هلُىبىلِغ  اإلاىٍش

 هشنلُىبىلِغ

 

ت )غىذ بىلمُىط*    مذًىت مفٍش

 هشنلُىبىلِغ الٌبري(

إهىاظُا اإلاذًىت، 

ل  ؾشب بجي ظٍى

زاهُت نشب بُلىظُىم )غىذ  مذًىت* 

 هشنلُىبىلِغ الفؿشي( بىلمُىط

 جل غاًذ
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مذًىت زالشت نشب اإلافب الٍاهىبي )غىذ * 

 هشنلُىم( ظىشابىن 

 الىابُت الحمشا

 هشمىهشِغ

 

ظىشابىن، غً ) وهىميمذًىت في مفش 

 (بىلمُىطو 

 ؤسمىذ

 هشمىبىلِغ

 

هُى ه*  رودًان بل حمذًىت في مفش. ٍو

ؿشي   مذًيخان: يبـشي ـو

الٌبري ألاؼمىهحن، 

 والفؿشي دمنهىس 

بت مً مفش*   وزالشت نٍش

غ*   وسابػت نشب زمَى

 وخامعت غلى النهش* 

 هحرو

 

ت، ٌعميها ظىشابىن   مذًىت مفٍش

 (بىلمُىطغً هحروهبىلِغ )

 جل اإلاسخىوت

ت ) هُبعُلِغ ت مفٍش   (بىلمُىطغً نٍش
ُ

 ىبؼ

 إهِعىط

 

ًاظُىط ) غً مذًىت في مفش، نشب ظبل 

 هشودوث()*( 

 

 إٌعُىن 

 

)غً  ؤوبُذوم إٌعُذٌغ مذًىت في مفش، ؤو

ىت  إٌعُىم. في الذلخا (يـبلُى غلى خٍش

دىجش؟(، إٌعُى  )غً الجؿشافي اإلاجهُى مً  بٍى

 ساِقّىا(

 بهبِذ الحجاسة ؟

 الوداماهدُا

 

شة في لُبُا ) ؤبى نشب سؤط  (بىلمُىطو  طو سجمُذوس غً ؤظٍض

 خؽكت

ىطُل ت ) مً لىاحي خٍى كىن غً ؤلاظٌىذٍس   )جٍش

 لُخىط بىلِغ

 

بالهشب منها ، ىلمذًىت في مفش، ظضء مً م

 وؤلٌعىذس بىلمُىط، غً ألاهشام )

 بىليهعخىس(

 في وسدث ؤ
ً
ًما

خىىه العحر 

. هي ألاهىىهُيُت

 ؤوظُم
                                                           

 .الحهُهت في ًزيشها لم وثهشود لًٌ  ظدُكان، ناُ هٌزا )*(
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، الىىمي اللٍُىبىلُتمذًيخان، واخذة في *  لٍُىن بىلِغ

 )ىطُملبى)غً 

 ؤظُىه

، غلى الىىمي العبيُدُتوألاخشي في * 

مذًىت ، 69؛6 ظىشابىن )غً  ظاخل البدش

الجؿشافي اإلاجهُى مً  ، وؤًما غًفي الذلخا

 ( ساِقّىا

 

 غً خىىه العحر  هشودوث(و  ،ههٍُاجُغً مذًىت في مفش ) مجذولىط

جل . تيُألاهىىهُ

يم ؼشم  23الححر، 

 الهىىشة

ا ت، وحعمى مذًىت وبدحرة نشب  ماٍس ؤلاظٌىذٍس

ى   هؤًما مٍش

نشب ظُذي ؤوالُ 

ش ىه ،يٍش  وبدحرة مٍش

 مُذ ِسهَُىت ؤغظم خىالش مفش ممكِغ

غً مذًىت في مفش، نشب لٍُىن بىلِغ ) مىذٌغ

 (هشودوث، ظىشابىن 

 ط ػجل الشبؼ، 

 اإلاىفىسة

سبما في وادي  (ظىشابىن غً مذًىت في مفش ) يُالوطُم

 الىىشون؟

ت  مُىىزِغ ت مفٍش ًاهىبنٍش   نشب 

ت، حعمى مذًىت في م مُدُلِغ فش نشب ؤلاظٌىذٍس

 (بىلمُىطغً ) وهىميِغ، خخالُا ب

جل الىجُلي، نشب 

 () الػىل

 لىسبما ًىم ؤبى بِ  (هشودوثغً ) وهىميمذًىت في مفش،  مىممكِغ

  ُه(هٍُاجغً مذًىت في مفش ) مُلىن 

مذًىت في مفش، للمُلِعُحن، ظادة البدش  هىنشاوِغ

 (ظىشابىن غً )

 ُلػًىم ظ

                                                           

(.)( الفىاب ًىم الؿشف ؤو الٍىم ألاخمش / ًىم الىظي )اإلاشاظؼ 
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 (، هُلىبىلِغههٍُاجُغً مذًىت في مفش ) هُلىط

شة في )غً  الىىمي بىلمُىط(، في وظي ظٍض

 الهشنلُىبىلُت

 ؿدال 

ريشها قلُجىن في يخاب مذًىت في مفش ) هِبِغ

 (ن بػذ اإلاابتُمبُاد ألاسبػى ألاول

ىه خىفي  إًبُى

 .تيُألاهىىهُ العحر 

 بحن البهيعا

 اإلاىنؼ وألاؼمىهحن،

 ُ  الذنُو مجهى

ت في مفش، ) ههُى ُى، هعخاظىساط(؛ هَؤس غً نٍش

 (بىلمُىط)غً  حيهؤو هُ

ت سصًٍ  صاٍو

  غذة مذن إخذاها في مفش هِعا

 غً ؤلٌعىذس مذًىت في مفش نشب لُبُا ) ؤومبىي 

ُ  بىليهعخىس( اث الجضء ألاو  في يخابه مفٍش

 ًىم امبى

  ه(هٍُاجُغً مذًىت في مفش ) ؤوهُاباجِغ

 جل بللت (بىلمُىطغً ) وهىميمذًىت في مفش،  ؤوهىقِغ

  مذًىت في لُبُا نشب مفش ؤوقشِغ

 البهيعا (بىلمُىطغً مذًىت في مفش ) ىخىطًؤويعحر 

 باهىط بىلِغ

 

لئلله بان؛  قيها جمشاُ يبحر مذًىت في مفش، 

 (بىلمُىط)غً   باهىبىلِغ

 ؤخمُم

مِغ مِغ بابٍش ًاهذ ظضءً  لذي هشودوث مذًىت في مفش، بابٍش مً  اسبما 

 جل الكشما

خىهُىم   باٍس
ً
ت، حعمى ؤًما ؤمىهُا  مذًىت نشب ؤلاظٌىذٍس

 (بىلمُىط)غً 

 مشسخى مىشوح

  مذًىت في مفش باسمكِغ

ت باظتٌرغ   مذًىت مفٍش

 جل الكشمامذًىت في مفش، خُض ًفشف اإلافب ألاُو  لىظُىن ُب
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 (بىلمُىطغً للىُل ) 

  وهىمي البمبدُت مذًىت في مفش،  بمبتي

 قانىظا

 

ت بحن مفش والبدش ألاخمش )  ،ههٍُاجُغً نٍش

 طبىلمُى  لذي قانىظاهي  .ظىشابىن 

 اـكي الحى

ىن  ه مذًىت ريشها ؤلٌعىذس بىليهعخىس في غمل قاظشوٍس

اث" ىبىلِغ ."مفٍش  ظىشابىن  ذغى قاظشوٍس

ًاهذ في وادي  سبما 

 ىمُالثال

ت ٍشة ض مذًىت بحن مفش والج قاسان الػشبُت، نٍش

 قاسان لذي بىلمُىط

 قحران

 ُيهشب بىلمُىط ذغىقشبُي  .مذًىت في مفش قشبُي

شة نشب قاسوط ت، "ألن قاسوط، سبان  ظٍض ؤلاظٌىذٍس

شة، ىُم الوط غمه سػبان غلى جلَ الجٍض

ت قاسوط  ودقً هىاى". وحعمى ؤلاظٌىذٍس

 (بىلمُىطغً ؤًما )

 

  مذًىت في مفش قُىِبِشِغ 

شة قُال  شة قُلي (بىلمُىطو هشودوث، غً في مفش ) ظٍض  ظٍض

ًىم الخشابت الٌبحر،  غً ًىظكىط(مذًىت في مفش ) قُالدلكُا 

غلى الجاهب الؽشقي 

 مً مىخكن الكُىم

، ٌعميها بالد ظايجي الٌهىفشب نمذًىت  قُلىجحرا 

 باظم قُلىجحٌرغ طو ؤبىللىدوس 

 مشسخى ظاظىط

  مذًىت في مفش بِىامِغ 

لذي  في بالد العامشة في مفش ) مذًىت بلىصُجي 

 )*( بىلمُىط(

يم  1غلى بػذ  ؤوالُ

ش ػ م  ظُذي يٍش

  مذًىت في مفش بىِبِبِغ 

                                                           
)*(  ُ اإ ٌؽحر ظىن بى الخظ ؤن لى ؤن بىلمُىط ريشها باظم ماٍس العامشة جلكظ ، ال ظامشة. وٍُ

ا اغىذ ألاوسبُحن ظماٍس  )اإلاشاظؼ(. ، وهٌزا الخبغ اظمها واظم ماٍس
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  اوُشاننشب هى  ِىىبىلِغ يعبشو 

الؼَ في ؤنها في  مذًىت في مفش بشوظىبِغ 

 الىىمي البروظىبُت

ت في  بعِىاًى  بنٍش ط(، و مُذوس ؤسجغً ) هىمي ؤجٍش

 ؟الشاقجي اإلاجهُى  هل هي بعاهىاًي لذي

 

ت بعِىحروط  ت مفٍش )ؼىحرو  ؼجري  نٍش

الهبىُت( في مشيض ب

 الكؽً

ت بعىتٌرغ  ت مفٍش   نٍش

ؤلٌعىذس غً مذًىت ـؿحرة في مفش ) بعِىاقىط 

اثبىليهعخىس،   الجضء الشاوي(، مفٍش

 

ت ٌخابِغ بعِى ت مفٍش   نٍش

ت، و  بعِخاخّمِغ  ت مفٍش ت ؤًما مِغِخ نٍش ت مفٍش   نٍش

ط و مذًىت ـؿحرة في مفش )ًهُى ؤسجمُذوس  بعىخّمِغ 

في يخابه الشامً مً غمله "الجؿشاقُا": 

ي غلى الُمحن، و زاالباوسخ شمِغًٌ"وبحر 

 "(مِغخوبعى 

 

ت جِغ ى ًاس    الاظم العابو لئلظٌىذٍس

ىسوسا  ىًى  الػَشؾ (بىلمُىطغً مذًىت في مفش ) ٍس

ت ظادالِغ    مذًىت مفٍش

 ـا الحجش (بىلمُىطغً في مفش ) وهىمي مذًىت  ظاٌغ 

  مذًىت في مفش ظامبعحرا 

جي حكبظ شة في الخلُج الػشبي ًر خز  ،ظٍض
ُ
ومً هىا ؤ

 (حجش الُانىث ألاصسمكحر )اظم الع

 

ت وخامُت ظاسظىخِغ    مذًىت مفٍش

 ظمىىدمذًىت وهىمي وبدحرة في مفش )غً  ظبيُخىط
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 بىلمُىط(

  مذًىت في مفش )غً هٍُاجُه(  ظِىىط

غ، وؤلٌعىذس ِل)غً هحروًمذًىت في مفش  ظُثروي 

 بىليهعخىس(

 

 

سبما في الىىمي 

العُثروٍت مؼ ؤن 

بىلمُىط ناُ إن 

خالشتها 

هشنلُىبىلِغ 

 الفؿشي 

حن )في يخاب الخىىاف جإلُ ظُجُىىط  ل مذًىت للمفٍش

 (يخِعُاط الٌىُذي

 

ظشبىن 

 ظشبىهِغو 

ًاظُىط ل بدحرة نشب   ظبخت البردٍو

ت ظٍُاي    مذًىت )نشب( ؤلاظٌىذٍس

جي ريشها مذًىت بحن مفش وإزُىبُا، غلى الىُل )  ظٍى

 باوظاهُاط وبىلمُىط(

 ؤظىان

  (ههٍُاجُغً مذًىت ومىىهت في مفش ) ظُِغ 

ت غلى  ىمبعىط ًجا شة فم جخىمنٍش ش وإزُىبُا، نشب ظٍض

عخاظىساط(غً ) قُلي  ؤَس

 

 دمُاه بىلمُىط(غً ) مذًىت في مفش جامُازِغ 

 ـان الحجش مذًىت يبحرة في مفش  جاهِغ 

حٌرغ  حٌرغ الفؿشي ـ)جابى  مذًىت في مفش  جاقـى

 ظىشابىن؟( لذي

 ػ ماإلاىذسة، 

ت  ؤلاظٌىذٍس

حٌرغ  ت جابـى  ط ؽؤبى ـحر،  مذًىت في مفش نشب ؤلاظٌىذٍس

ت  ؤلاظٌىذٍس
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خي  في، وبػمها مىذٌعُتغذة مذن، بػمها   جاٍس

غً )ت ًاهىبُ)*(، وبػمها  Senicت العُيُ

 وهي ميؽأث جملُذ ألاظماىهشودوث(. 

 

يم  4 ،هغضبت وى  مذًىت في مفش  واها 

)اهظش  ؾشب وىىا

 هحروًلِغ(

ؤلٌعىذس بىليهعخىس، غً مذًىت في مفش ) جىتٌرغ 

 بىلمُىط(و 

 دهذسة

ت، وهىاى ؤًما بدحرة  جُىخِغ  بهزا مذًىت مفٍش

 الاظم

 

ت نشب ؤبُذوط زِغ   )ؤلٌعىذس مذًىت مفٍش

في يخابه ألاُو مً غمله  بىليهعخىس 

اث  (مفٍش

يم  4البربا، غلى بػذ 

 ؾشب ظشظا

غ   جل جمي ألامذًذ بىلمُىط(غً ) مذًىت في مفش زمَى

للملَ زىن، نشب  ، ميعىبتمذًىت في مفش زىهِغ 

 ظىشابىن(غً اإلافب الٍاهىبي )

 

  مذًىت في مفش ِعِغ ج

خِغ    مذًىت في مفش جٍش

 ، ظىىب الهاهشةهوش  ظىشابىن(غً ) مفش مذًىت في وشوٍا  

يُك ت سَغ ى ٍص ت في لُبُا، نشب ؤلاظٌىذٍس   نٍش

غ  ت في الذاخل،  يعَى شة مفٍش  ظىىبمذًىت وظٍض

 بىلمُىط(غً ) اإلافب العبيُتي

 سخا

ًادًىط،   في مفش سؤط غلى ظاخل سٍىن ى كٍص  )ؤس

ًال  ُماخىط(لو

 

                                                           
)*(

ؤي ميعىب لىىمي ؤو لكشع مً قشوع الىُل، وواضح ؤن الٍلمت مدشقت ألنها لم جشد في ؤي  

 مفذس غً مفش نذًما )اإلاترظم(.



977 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



979 
 

 

 

 

 

 

 املبحث الخامس عشز

 حورج القبرص ي مصز عىد

 



972 
 

  

 



972 
 

ل الػالم   غىىاهه "ـو
ً

هُت غمال هزا آخش اإلاؤلكحن لذًىا، وهى الزي ظمؼ باإلؾٍش

ظىت.  00م.، ؤي نبل ؾضو غمشو بً الػاؿ مفش بدىالي  131الشوماوي" في خىالي 

ىظذ آلان مً هزا الػمل خمغ مخىىواث ظمػها وخشسها بؽٍل ممخاص هىـشي  ٍو

H. Gelzer ظلدعش 
وفي خذود ما يهمىا غً مفش، قئن ظىسط ٌػىُىا مجشد نابمت . (690)

زيش قيها مالخظت: "للىُل ظبػت مفباث: ) ت، )6باألظهكُاث، ٍو حن، ( ًىلىش2( ؤلاظٌىذٍس

 ( جىِسخي".7ي، )( جامُاس1( خاظماجىط، )4اسالىط، )( ب5ظىى، )( ؤ0)

ًان غىذ  ومػظم هزه اإلافباث ًمًٌ الخػشف غليها بعهىلت، قاإلافب ألاُو 

ًان الشالض غىذ بىلبُدُجي، ؤي سؼُذ الحالُت، خُض خذد ظىشابىن  ت، وسبما  ؤلاظٌىذٍس

 مىنؼ سؤط ؤظىى يحراط. 

ي، الزي ًهؼ بحن هزًً الازىحن قُفػب ولػه ؤي الٍىلُىث :ؤما اإلافب الشاوي

 ًاهىب. في ؤي مٍان آخش ظىي غىذ 

وفي اإلافب الشابؼ، غشقىا مً ظىسط الهبرصخي ؼٌال مبٌشا مً اظم البرلغ، 

مًٌ ؤن هكترك جىابهه مؼ اإلافب "العبيُتي" لذي بىلمُىط.   ٍو

ػخبر الاظم الخامغ "خاظماجىط" خذًشا، ومً مىنػه بحن ا إلافبحن الشابؼ َو

ًان ًخىابو مؼ والعادط غىذ جامُاس اإلافب البىبخُمي ي، ؤي دمُاه الحالُت، قشبما 

 الضابل لذي بىلمُىط. 

ويما نلذ، ًهؼ اإلافب العادط غىذ دمُاه، بِىما ًهؼ العابؼ غىذ جىِغ، ؤي 

 ًىم جىِغ الحالُت.

جب ؤن هالخظ ؤًما ؤهه ال ًىظذ ؤي ريش للمفب البُلىسخي، وهٌزا ًبذو ؤهه  ٍو

ًان هزا الكشع الزي ًدمل رلَ الاظم نذ ظل.  مؼ بذاًت الهشن العابؼ 

  

                                                           
(690)
 Georgius Cyprius, Leipzig, 1890. 
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 م. 131( ؤظهكُاث مفش وبها لجىسط الهبرصخي، خىالي 25الؽٍل )



972 
 

ًاهذ  ؤظهكُت، 95وقُما ًلي نابمت حؽمل  مًٌ ؤن هالخظ ؤهه في غفشه  ٍو

 مفش جمخذ مً خُض خذود ألاظهكُاث ختى دسهت ؾشبا.

 ما ًهابله غلى الخشابي الحذًشت اظم اإلاٍان 

 أسقفيت(14أبزشيت أغسطمىيقا ألاولى )وجضم  - 1

 جل الكشما بُلىظُىم اإلاذًىت ألام 6

 جل غاًذ ؟ ظُثروٍخِغ  2

 ـان الحجش جاهِغ  0

غ 5  جل جمي ألامذًذ زمَى

ىسوسا  4 ىًى  الػَشؾ ٍس

 الكلىظُاث ؤوظترايُجي 1

ىىن  7  ؟ بيخا سخٍى

 يشِب الهلغ ًاظُىن  8

 ؟ ؤقشاًىن )ؤقشِغ؟( 9

 ؟ إًكِعخىط )هُكاٌعخىط؟( 63

 اإلاجزلت باهُكىظىط  66

 اإلادمذًت ظحروط 62

 ؟ إًخاظحروط  60

 ًىم جىِغ زِىِعىط )جىِغ( 65

 أسقفياث( 6أبزشيت أغسطمىيقا الثاهيت )وجضم  - 3

 ًىم اإلاهذام لُىهخى اإلاذًىت ألام 64

ب ؤجٍشب 61  جل ؤجٍش

ت هلُىط  67  اإلاىٍش

 جل بعىت بىبعىه  68

شىط )قشبُي(ي 69  هشبُي شبٍى

 ؟ )الػشبُت(بُا اؤس  23
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 أسقفيت( 31أبزشيت مصز ألاولى )وجضم  - 2

دٌمها دوم وؤؾعىاُ 26 ت ٍو ت ؤلاظٌىذٍس  ؤلاظٌىذٍس

 دمنهىس  إسمىبىلِغ  22

 ؟ مُلُىط )مُدُلِغ لذي بىلمُىط؟( 20

 ؟ ًىظخىط  25

ت بعاهُ 24  ؟ ىط نٍش

ذًىط  21  نبًري نشب قىه ًىبٍش

 ـا الحجش ظاٌغ  27

 ؟ لُىهخىبىلِغ  28

 ًىم ظػُل، نشب الىهشاػ هىنشاوُا  29

 ججمؼ يال مً: ؤهذسوههُىط  03

 Andronخشبخا  -

ت سصًٍ  -  )ههُىط( Niciuصاٍو

ىىهىبىلِغ 06  ؟  ٍص

 ؟ باقىا  02

 مدلت مىىف ؤوهىقِغ  00

 غضبت وىه وىا  05

 )*(     ؟ ًلُىباجَشغ 04

ىوغ  01 ىه مٍش  مىىهت خُى بدحرة مٍش

 ؟ ماهُلُخىن  07

 ًىم اليؽى سخُذًا  08

 لىًىم ؤبى بِ  جحرهىزِغ  09

 ؟ ظىهذسا 53
 
 
 

__________________ 

 ظشظىا )اإلاشاظؼ(. )*(
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 أسقفيت( 13أبزشيت مصز الثاهيت )وجضم  - 4

 ؼباط الؽهذا ًاباظا  56

 )*(     ؟ قشاظىهِغ  52

شي  باخىُمىهِغ  50  ًىم الخجًز

 البلمىن  دًىظبىلِغ  55

 ظمىىد ظبيُخىط  54

ىى 51  ؤبى ـحر بىا ًٍى

حٌرغ  57  "     "      " بـى

 والبىبُدُمي العبيُتي نفبحاإلابحن  إلُاسخُا  58

 مىىهت ظاخلُت نشب البرلغ باسالىط 59

ت( 43 اوي )نٍش  ؟ باٍس

ت( 46 ىن )نٍش خىمحًر  ؟ ٍس

غ  42  سخا يعَى

 أسقفياث( 9أبزشيت أركاديا )وجضم  - 5

 البهيعا ؤويعحرهخىط الحالشة 40

 إهىاظُا اإلاذًىت هحرنلِغ )هشنلُىط( 45

ىى  44  الؽُخ قمل ًٍى

 دالؿ غِهُلىبىل 41

 مذًىت الكُىم ؤسظِىىي  47

 ؟ زُىدوظُىبىلِغ  48

 ؤوكُذ ؤقشودًخىن  49

 مُذ ِسهَُىت ممكي  13

 ؤوظُم لُخىط  16
 

__________________ 

 )اإلاشاظؼ(. 299اهظش اإلاالخظت غً الكشاظىن ؿ  )*(
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 أسقفياث( 9ألابزشيت الثيبيت ألاولى )وجضم  - 6

 الؽُخ غبادة ؤهىُىى الحالشة 12

 ألاؼمىهحن ىبىلِغ هشم 10

 ودا ألاغمذة زُىدوظُىبىلِغ 15

ُت ًىظىط  14  الهـى

 ؤظُىه لٍُى 11

 ؼىب بعُلي )هُبعُلي(ًإ 17

 إظكدذ ؟ًىم  ؤبىللىهىط  18

 الػخماهُت )ناو الٌبحر( ؤهدُى 19

 ؤخمُم باهىط 73

 أسقفيت( 13ألابزشيت الثيبيت الثاهيت )وبها  - 7

 اإلايؽاة بىلمُت الحالشة 76

 نكي ًىهخى )ًىبخى( ؤو ًىظخيُاهىبىلِغ 72

 ؟ دنلذًاهىبىلِغ 70

 ألانفش دًىظبىلِغ  75

 دهذسة جيخحرا 74

 ؟ ٌعُمُاهىبىلِغم 71

 اإلاىىهت خُى ألانفش  الشُبُت 77

 إظىا الجى  78

 ًىم امبى ًامبىن  79

 ؤسمىذ شمىهشِغ ه 83

 ادقى ؤبىللىهىط  86

ت( 82  ؤوغ الىظىد )قُلي( ؟ ؤهاظا الٌبري )نٍش

 أسقفياث( 4العليا )وجضم  ألابزشيت الثيبيت - 8

 الخاسظت إًبُىط  80
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 مىه )في واخت الذاخلت( مازىن  85

مىهشىن  84 ت( جٍش ىي )في الىاخت البدٍش  البٍى

 ؟ سبىن إ 81

 أسقفياث( 8أبزشيت ليبيا )وجضم  - 9

 دسهت داسهُىن الحالشة 87

خىهُىم 88  مشسخى مىشوح باٍس

ت ؼماط + صاظُلِغ )؟( وجشاهضالِغ )صوظشوصاظىلِغ(ؤ 89  صاٍو

 واخت ظُىه ألامىهُت 93

 مشسخى وبرم  هخِبحرظىط ؤ 96

ً ؤهدُكشون  92  البدٍش

 مشسخى ؤبى ظمشا إًذوهُاط  90

ٌِغ 95  ؟ مشمٍش

 95ؤلاظمالي 
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 امللحق ألاول 

 مىجم الذهب في بزديت جوريىو

البذ ألًت مداولت للخػشف  6965ظىت  (695) يما ؤؼاس ؤلً ظاسدهش في مهالت له

( ؤن جإخز في 24غلى مىجم الزهب اإلاؽاس إلُه في نىػت مً بشدًت جىسٍىى )اهظش الؽٍل 

ظش إليها 21اغخباسها وظىد مجمىغت ؤخشي مً نىؼ البردًت هكعها )الؽٍل 
ُ
(، قئرا ه

 مجخمػت قُمًٌ الاظتهذاء بها للخػشف غلى اإلاىجم:

ل )ؤو واٍد  و وٍى ( مليء بالحجاسة في ؤيثر الهىؼ، ونذ ُظّمي في الؽٍل ًظهش وٍش

و إلى جيذ  24 و مخػشط إلى مىجم الزهب "الىٍش في ظضبه ألاغلى، بػذ ؤن ًخكّشع مىه وٍش

 مش". - پي

ورلَ في واخذة مً اإلاجمىغت الشاهُت  ُظمُذ إخذي الىىاحي ظبل حجش بخً

الزيش، وهزا اإلاٍان هى (، وهزه الىاخُت ججاوس الىادي ظالل 21مً الهىؼ )الؽٍل 

بالخإيُذ محجش الؽعذ الشمادي في وادي الحماماث، غشقىا رلَ مً الىهىػ الػذًذة 

و ؤو الىادي اإلاليء  في اإلاحجش هكعه ومً ألاؼُاء التي ؤخزث مىه. إرن البذ ؤن الىٍش

بالحجاسة هى وادي الحماماث في ؤخباظه الػلُا اإلاعماة وادي غىا هللا خُض ًدؽػب 

و  و إلى إلاخػشط اإلاؤدي إلى مىجم رهب ؤم االىٍش قىاخحر. إرن وادي غىا هللا هى "الىٍش

 مش". -جيذ پي 

وهىا ًشىس العؤاُ ؤًً ًيبغي جىنُؼ اإلاىجم؟ قهىاى ؤيثر مً مابت مٍان ؤزشي 

لخػذًً الزهب مػشوقت في صحشاء مفش الؽشنُت، لًٌ اخخماُ ؤن ًٍىن ؤٌي منها هى 

 بــا بدعــاال مخكاوجـــى ًبهى اخخمــــت جىسٍىــــــجمشل نىػت مً بشدًالتي  24اإلاىضح في الؽٍل 

                                                           
(695)  Cairo Scientific Journal, VII, 41-46. 

ًاهذ هزه اإلاجلت جفذس  51 – 56مجلت الهاهشة الػلمُت، اإلاجلذ العابؼ، ؿ  ت(. ] )باإلهجلحًز

و ؤلاهجلُ ضي الزي ؤداس الػمل في مفلحت ـغً "ظمػُت الهاهشة الػلمُت" التي ؤظعها الكٍش

ت ومفلحت الىبُػُاث غهىدا مً الضمً )اإلاشاظؼ([.  اإلاعاخت اإلافٍش
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ىت مىجم الزهب24الؽٍل )  ( بشدًت جىسٍىى وخٍش
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 ىبشدًت جىسٍى ؤظضاء( ججمُؼ مهترح لبهُت 21الؽٍل )

 ومىنؼ مداظش حجش بخً
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. ولحعً 21اإلاعاقت، وسبما خعب مشبؼ اإلاعاقت مً ظبل بخً اإلاؽاس إلُه في الؽٍل   

قىاخحر بها لٍي هجذ الخكعحر، رلَ ؤن ؤم الحظ ال جذغى الحاظت إلى الزهاب بػُذا 

ؤنشب آزاس لخػذًً الزهب إلى ظبل حجش بخً، ولِغ هىاى آزاس ؤخشي لخػذًً الزهب 

بت مً هزا الجبل إال مىجم غىا هللا يم ـػىدا في وادي غىا هللا،  68 غلى ُبػذ نٍش

بت مىه، ومً وشم جؤدي إلى البدش.  لٌىه ًخلى مً بئر نٍش

بت مً مىجم الزهب في الؽٍل  نذ لىهذ  24ومما ًلكذ الىظش ؤن الجباُ الهٍش

لىهذ "ظباُ حجش بخً" وما ظاوسها باللىن ألاظىد.  21باللىن الىسدي، بِىما في الؽٍل 

هترح ظاسدهش ؤ ًاهذ جمشُل الجباُ راث اإلاالمذ اإلاػذهُت اإلاخخلكت، ٍو ن هُت الهذماء 

خإيذ انتراخه بما هالخظه مُذاهُا مً حؿحر خاد بحن صخىس وادي الحماماث الذايىت،  ٍو

 وجالُ الجشاهِذ الحمشاء الكاجدت خُى مىجم الكىاخحر.

ي الشبِغ ؤلل إلى رلَ ؤن ألاؼُاء اإلاخػذدة ألالىان التي جدىازش قىم ناع الىاد

و إلى جيذ پي  و الشبِغ وامخذاده اإلاعمى الىٍش مش جمشل في سؤَي مداولت لىهل  -ؤو الىٍش

ىت غً واٍد سبِغ مدؽى بمادة قُمُت مؽخهت مً ظباُ راث  قٌشة إلى ناسا الخٍش

ً، قٍل منها ًفشف  جشيُب ظُىلىجي مخخلل ًلُت، بِىما جشيذ سواقذ ألاودًت دون جلٍى

كىة الهُى ؤهىات ـؿحرة مخجاوعت معاخ ىت مػشوقت صخىسها. ـو  لعىا إصاء ؤنذم خٍش

 ىدً ؤمام ؤنذم خٍشىت ظُىلىظُت ؤًما.ق، قدعب

ًضداد الخإيذ مً صحت غضو ألامايً إرا سظػىا إلى دلُل الخٍشىت الزي ًظهش في 

( 24مً مىجم الزهب )الؽٍل »واخذة مً نىؼ البردًت في اإلاجمىغت الشاهُت، وقُه هق 

 42,4والخذ مهُاط للمعاقت ٌعاوي « ( .... خذ21حجش بخً )الؽٍل  إلى نهاًت ظبل

لعىء الحظ مهذاس اإلاعاقت. وقمال غلى رلَ قهذ غشقىا الاججاه الػام نذ لاع  اإلاتر، و 

الزي  24مً ظبل حجش بخً إلى مىجم الزهب مً خالُ دلُل الخٍشىت في الؽٍل 

و "اإلاؤدًت إلى البدش" قُما وساء مىج ػجي هزا بىلىح ؤن ٌؽحر إلى الىٍش م الزهب، َو

ًان وانػا بحن ظبل بخً والبدش.  مىجم الزهب 
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ًان الوث ب نىؼ البردًت في مهاُ له، لٌىجي ظإغّذُ مً مىنؼ  (694) و
ّ
نذ سج

ىت، ألن اإلاالخظت الخـي حؽحر إلى اإلاعاقت بحن مىجم  الهىػت التي جدىي دلُل الخٍش

ىتالبذ ؤن جىلؼ بحن هزًً االزهب وظبل حجش بخً  و إلاٍاهحن غلى الخٍش
ّ
. ونذ غل

ىت نابال  إن اإلاىنؼ الزي ولػذ قُه هزه الهىػت »ظاسدهش غلى ججمُؼ الوث للخٍش

ًمًٌ ؤال ًٍىن صحُدا ألهه ال ؼَ ؤن بػن الٍلماث نذ قهذث في بذاًت العىىس وفي 

ش الوث  –نهاًاتها وظهشث   .«الهىؼ اإلاجاوسة لها خالُت مً الٍلمت -خعب جدٍش

لعهىلت إرن ؤن وػضو مىجم الزهب الىاسد في البردًت إلى مىجم ًبذو مً ا

الزهب غىذ بئر ؤم قىاخحر، ألن زالزت وشم ؤو زالزت ؤودًت جخهابل نشب ؤم قىاخحر يما 

و الشبِغ 24جخهابل ألاودًت في نىػت الؽٍل  ، وؤن ألاوظي منها هى الىادي والىٍش

ذ في الىادي جىظذ  اإلاؤدي إلى البدش يما وسد ؤًما في البردًت. وغلى َفّػِ
ُ
ًمُىه غىذما ه

ىت  و إلى جا غلى الخٍش مىتي" قشع  -"معايً معخىوىت حػذًً الزهب". وفي مٍان "الىٍش

و نبل مىبؼ الىادي. لًٌ هزا  ػىد لُخفل بالىٍش و الشبِغ ًمش ببئـش الِعّذ َو مً الىٍش

و  آلاخش الزي ًؤدي إلى الخكعحر ًترى الجاهب ألاٌعش مً ألاودًت الشالزت لخمشل "الىٍش

لت  و( هى مجشد ـو البدش" وهىا جىاظهىا ـػىبت خهُهُت، ألن هزا الىادي )ؤو الىٍش

مًٌ الهُى قهي إهه ًؤدي إلى البدش غلى ظبُل ألاخٍام ِنفحرة غبر وادي ؤم غ ؾ، ٍو

هحن مىػىكحن: ) ؾ الحمشا زم الشظىع إلى ِ( وادي ؤم غ6الػامت مً خالُ ؤٍي مً وٍش

و الشبِ ؾ الضسنا ِهى ألايثر اخخماال، وادي ؤم غهزا ( و 2ؤو ) غ نشب اإلاىابؼ،الىٍش

                                                           
(694)  Lauth, “Die zweitälteste Landkarte”, Sitzungsberichte d. kon. Bay. 

Akad. d. Wiss., 1870.  
ىــتزــاوي الوث، قــشاهدغ ًىظــل  ًادًمُــت إلــى ظاهــب مخىــي اإلاهــابش ؤنــذم خٍش ، ونــاةؼ ظلعــاث ألا

ت اإلالٌُت للػلىم   [ًهفذ بشدًت مخىي نبر سمعِغ الشابؼ "اإلاشاظؼ"] )باألإلااهُت(. 6873الباقاٍس

ل التي وؽشهاوهزه اليسخت ؤوضح مً   الفىسة اإلالىهت وبو ألـا

  J. Lebblein “Deux Papyrus Hiératiques du Musée de Turin”, 1868. 

   )بالكشوعُت(. 6818في مخدل جىسًٍ خان "بشدًخان هحراوًُيغ داهُاُ لبالًً 

 ألنها سؾم وؽشها نبل الوث بعيخحن قهذ ؤظهشث البردًت ظِئت الحظ في خاُ ؤيثر جكخخا.
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ػىدا إلى ممش الُشبشخي، ومىه إلى وادي العانُ )مشسخى  زاغى ومىه إلى البدش غىذ  تـو

 ظاظىط(.

والاظخيخاط الزي ال مىاؿ مىه ؤن مىجم الزهب اإلاىضح في البردًت هى مىجم 

نذ ًٍىن ساظػا إلى ؤن الىاسخ الهذًم نذ ؤم قىاخحر، وؤن الاخخالف في حعمُت الىشم 

و إلى جا  و آخش ًؤدي إلى البدش". -ؤخل إخذي غباسجحن مدل ألاخشي: "الىٍش  مىتي" و "وٍش

ومً اإلاهم ؤن هدزس، قاإلاػبذ اإلاهذم في ؤم قىاخحر نابم غلى الجاهب آلاخش 

و اإلاؤدي إلى "مػبذ آمىن" في البردًت، لًٌ هزا اإلاػبذ الحالي ًشظؼ  )الؽشقي( مً الىٍش

ش البردًت، قال  خ جدٍش إلى غفش بىلمُىط ألاُو ؤي ؤهه ُبجي بػذ ؤيثر مً ؤلل ظىت مً جاٍس

 مجاُ الغخباس مىلػه غىذ جكعحر البردًت.

ًان بزاجه مػبذ آمىن، ايدؽكها  ؽكذ خذًشا بهاًا مػبذ ؤنذم، سبما 
ُ
ونذ ايد

عشي للىادي. وال ؼَ ؤن الل ُِ  ىخت البُماء التي جزيش الٍىهذ القحزون غلى المكت ال

( نذ ههؽذ غلى الحجش الجحري وجيء بها مً وادي الىُل، ونذ  مً مى سع )ؤو ظُتي ألاُو

لاع ؤزشها مىز ونذ بػُذ، ولِعذ هزه اللىخت بذًغا مً لىخاث ؤخشي، قكي ظىت 

ايدؽكذ لىخت بُماء ؤنذم منها غمشا في مىاظم الجمؽذ في وادي الهىدي نشب  6908

 اإلاماسظاث لم جًٌ إرن غلى ؾحر اإلاإلىف.ؤظىان، قهزه 

 ظىسط ولؾ مشي 
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 امللحق الثاوي

 رموس وفيلوجيراو عن ميوس ه

اسة 6956يخبُذ هزا اإلالحو لعببحن: ألهجي صسث مؤخشا )ظىت  ( هزًً اإلاىنػحن ٍص

ظذًذة وؾحرث سؤَي يشحرا بؽإن قُلىجحرا، وزاهُا ألوي نشؤث هامؽا في وبػت لىب ظىت 

 وسد قُه ما ًلي:  669لٌخاب ظىشابىن الجضء الشامً ؿ  6902

ًاهذ جبػذ غ» ً مُىط لًٌ بشهٍُي اإلاؽهىسة )وهي ظىايً الحالُت( 

سمىط )الهفحر الحالُت( اإلاعاقت هكعها التي جبػذها غنها ًىبخىط )نىا ى ه

 «الحالُت(

ؤغخهذ ؤن ًل هزه الخدذًذاث الشالزت التي وشخها البروقعىس ظىهض خاوئت، 

، 6868ألن ًىن مىلؼ بشهٍُي هى مذًىت الحّشاط نذ جإيذ مىز ؤن ايدؽكه بلضووي ظىت 

هىاى، بِىما ؤن ًىبخىط )نكي الحالُت( لم ًىهىؼ  غلمىا رلَ مً الىهىػ التي وظذث

 سمىط.ى غمشانها مىز غهذ ألاظشة ألاولي، وظإجٍلم آلان غً مُىط ه

م. م. )الجضء الشالض،  49انخبغ دًىدوس الفهلي الزي صاس مفش خىالي ظىت 

كا غً ؤظازاسخُذط )خىالي 09قهشة  مشقإ واظؼ ظّماه  م. م.( غً 633 - 673( ـو

فػب الهُى إن هزا اإلاشقإ ًمًٌ  يمشقإ ؤقشودًت له مذخل مخػشط نبالخه زالر ظضس. ٍو

ؤن ًٍىن في ؤي مٍان ؾحر مشسخى ؤبى ؼػش الهبلي، ألهه ال مشقإ آخش غلى ظاخل البدش 

ب مً ؤبى ؼػش، لًٌ الؿشدنت  ألاخمش اإلافشي ؤمامه زالر ظضس، غذا مشقإ الؿشدنت الهٍش

و  هىاى بلذة مدفىت في ؤبى لِغ قيها آزاس نذًمت غلى ؤلاوالم بِىما  ؼػش، ونهاًت الىٍش

و الزي اظخخذم لىهل ألاحجاس مً مً نىا )يُىِ بىلِغ( الىانػت غلى الىُل، هزا الىٍش

ًاهذ معخؿلت بحن ظىتي   مُالدًت. 006و  29مداظش الحجش العماقي )البىسقحري( التي 

إخىر مً ومً الالقذ ؤهه لم ًزيش ؤي مشقإ ؼمالي خلُج قُى في اإلاعخخلق اإلا

ٍٍىط لُمً( وسبما مشسخى ظاظىط ى ؤظازاسخُذط، سؾم ؤهه مً اإلاكترك ؤن الهفحر )ل

ًاها معخخذمحن.  )قُلىجحرا( 
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ًان في مفش ظىت  ٌشس ظىشابىن الزي  ل غً "مشقإ  25ٍو م. م. هزا الـى

مُل "والزي ٌعمى ؤًما مُىط ه الكهشة  5الكفل  61سمىط" )الٌخاب ى ؤقشودًتي" ٍو

ط و سمىط يما قػل مشظػه في رلَ ؤسجمُذوس ى جُـشا ؼمالي مُىط ه(، وهى ًمؼ قُلى 4

، خُض "جهؼ مذًىت  633)خىالي ظىت  م. م.(، وال ًزيش ؤي مُىاء آخش ؼمالي خلُج قُى

مٍان آخش ٌسجل ظىشابىن ؤن بشهٍُي بػُذا غً العاخل غىذما ًتراظؼ البدش". وفي 

شة سمىط ى ؤهُض ظِؽه في مُىط ه )*( ىط ظاللىطًُلـذًهه إ وهى غابذ مً ظٍض

و  الػشب، ومنها ظاس هدى الىُل غىذ ًىبخىط. وهىا جىاظهىا ـػىبت، قلِغ زمت وٍش

بىلِغ ونتها بلذة خاملت ال نكي )ًىبخىط(، ولًٌ نذ جٍىن يُىِ مباؼش مً ؤبى ؼػش إلى

، الكهشة 67. وفي الٌخاب الخالي )الٌخاب  )**(حعخدو الزيش ( ًزيش 54، الكفل ألاُو

سمىط ال جبػذ يشُـشا غً بشهٍُي وؤنها "مذًىت جدىي اإلادىت ى مُىط ه ظىشابىن ؤن

و ًىبخىط  ىحي يالمه ؤن وٍش ت للمالخحن" ٍو و معخدذر ى مُىط ه -البدٍش سمىط وٍش

ا.
ً
 ؤـبذ مىشون

ن مخىئا في غضوه غىذ هزه اإلاشخلت بذؤ الؽَ ٌعاوسوي، قهذ ًٍىن ظىشابى 

وانؼ ظىىبي قُلىجُـشا ؤي غىذ الهفحر، ، وؤن ألاُو سمىط إلى مشقإ ؤقشودًتيى مُىط ه

م ًزيش قهي مشقإ  13شي ظىت وجوصاد الؽَ غىذما هشي بشبلىط )جىىاف( البدش ؤلاس 

ػىي ى واخذا ؼمالي بشهٍُي هى مُىط ه ظخاد يمعاقت جكفل بُنهما.  6833سمىط، َو

ت بالمبي بحن الهفحر وبشهٍُي. وال  006وهزه اإلاعاقت جٍافئ   يم، وهي اإلاعاقت البدٍش

ًان ٌػشف هزا العاخل مً خالُ  ؼَ ؤن اإلاؤلل اإلاجهُى الزي ولؼ يخاب الخىىاف 

ُلت.  الخبـشة ألـا

ًان ظامػا للمادة الػلمُت بؽٍل ؾُـش ههذي، إًىىم  زيش بلُىـي الٌبُـش، الزي  ٍو

Aeunm  اط، زم جإحي  77وهى ًٌخب خىالي ظىت : والبػن ٌعميها قُلىجٍش م قُهُى

                                                           
)*(

 (.اإلاشاظؼوالي مفش الشوماوي ) 

و بحن ؤبى ؼػش ونىا وؤن الجِؾ ظاس مً ؤبى ؼػش إلى نىا ولًٌ  )**( ًهفذ ؤن هىاى وٍش

 ظىشابىن ريش نكي بذال مً نىا ألن ألاخحرة ؾحر مؽهىسة )اإلاترظم(.
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شة ًامبي ، و ظبل ؤًاFons Tadnosجادهىط  بئر ، زم سمىط وبها ًيبىعى مُىط ه ط وظٍض

Iambê  و ًىبخىط زيش نابمت بمدىاجه. -وبشهٍُي، وهى ٌؽذد غلى ؤهمُت وٍش  بشهٍُي ٍو

م ٌػىي دوابش الػشك لهزه  603ىط الجؿشافي الزي يخب ظىت مُلًٌ بىل

ًاآلحي:  الشالزت 

 °72  ʹ77 ؤبى ؼػش الهبلي؟ °72  ʹ03 سمىطى مُىط ه

 °72  ʹ00 مشسخى ظاظىط؟ °72  ʹ54 قُلىجحرا

 °72  ʹ32 الهفحر؟ °72  ʹ33 ٍٍىط لُمًى ل

ظىشابىن  ط ًفل بىلىح مشقإ غىذ ؤبى ؼػش غضاوالخالـت ؤن ؤظازاسخُذ

سمىط، وؤيذ بىلمُىط غلى رلَ بدسجُله دابشة غشله بهذس ما ى إلُه مُىط ه

 اظخىاع.

ىانن هزا ألادلت ما ًلكذ اهدباهىا مً غذم ريش ؤًت إؼاسة إلى الهفحر ختى  ٍو

سمىط وبشهٍُي اإلازًىسة في الخىىاف، ى غفش بىلمُىط، واإلاعاقت بدًشا بحن مُىط ه

ل رلَ ًجػل مُىط ه سمىط هي الهفحر، ولًٌ ًجب ؤن هخزيش ؤن ألاخىاء في ى ًو

ت اإلازًىسة في يخاباث جلَ الكترة نذ ًفل إلى  %، وهزه هي  03ؤو  24اإلاعاقاث البدٍش

ال الاظخصىاء. إن اإلاعإلت ـػبت لٌجي ؤغخهذ ؤن غلُىا ؤن ههبل بهشاس بىلمُىط  الهاغذة

ًان في مىنل ظُذ ٌعمذ له بالحٌم ؤيثر مما هدً قُه في هزه ألاًام، ولىخكو  الزي 

 .)*( سمىط هي ؤبى ؼػشى مػه غلى ؤن مُىط ه
                                                           

سمىط هي ى جإيذ آلان بالذلُل الهاوؼ، مً ههىػ غلى البردي والؽهاف، ؤن مُىط ه )*(

سمىط مً ؤدلت ى . اهظش: الخػشف غلى مُىط هالهذًم" ؼمالي مذًىت الهفحر الحالُتر ح"الهف

. وما للل الباخشحن غً 6995، ظىت 95اس الؽشنُت، اإلاجلذ بشدًت، مجلت اإلاػهذ الكشوسخي لآلز

ؤن خلُجها اإلازًىس في يخاباث الهذماء نذ امخؤل بالشواظب قُما بػذ، ونذ  سمىطى مُىط ه

ت ؤسخذ مً  coresإلى مىلؼ الهفحر الهذًم غذدا مً اللباب الصخشي  ؤخزث البػشت ألازٍش

ت،  خاللها إلاشاخل سدم الخلُج باإلسظاب. اهظش مهالت لىسخي بلى في اإلاجلت الذولُت لآلزاس البدٍش

ت( 2337، ظىت 01اإلاجلذ   )اإلاشاظؼ(. )باإلهجلحًز
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ًان مً ًلمت غً قُلىجحرا، قئلى الجىىب نلُال مً مفب وادي ظكاظا زمت  وإن 

عغ، وبُنهما  ،مشقأن إلاشايب المى، مخجاوسان ٌعمُان مشسخى ظاظىط ومشسخى ظَى

مػخهذا ؤهه اإلاىنؼ الزي ايدؽل قُه ظاسدهش  6924آزاس، يىذ نذ يخبذ غنها ظىت 

ًان رلَ مىز ؤيثر مً  ولٌيعً وظُمغ بشجىن ههؽان مً غفش ألاظشة الشاهُت غؽشة، 

الػىدة بعالم مً بالد بىهذ، وفي نشن مً الُىم، وفي ؤخذ الىهؽحن خمذ غلى وػمت 

، ونذ ؤسظػذ ونتها مىنؼ قُلىجحرا إلى  sewewزاغىآلاخش الاظم اإلافشي الهذًم للمٍان 

عغ ؤي الجىىبي منهما، ويىذ في رلَ مخىئا، قبالفػىد في وادي ظاظىط  مشسخى ظَى

اؿ  ًان خام الـش معاقت لِعذ يبحرة مً مفبه هجذ آزاسا وبهاًا خذًهت وبئر خُض 

فهش هىاى. وهىا وظذث ههىػ غفش ألاظشة الشاهُت غؽشة. والُىم مً  ًُ ب  مىجم نٍش

هُى غماُ اإلاىجم إن اإلااء الجىفي ًجشي جدذ ظىذ  ب، ٍو زمت مىجم قىظكاث نٍش

ىال إلى الىادي. والبذ ؤن بلذة إًىىم نذ ُوظذث خىالي هزا اإلاٍان، وؤغُذ  ألاسك ـو

شاوي، ظماها يزلَ ظاجحروط نىاؿ الكُلت حعمُتها قُلىجحرا جُمًىا بؽهُهت بىلمُىط ال

 .(4، الكهشة 5، الكفل 61)ظىشابىن، الٌخاب 

 ظىسط ولؾ مشي 
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هاستخداممالحظات على الكشاف وقىاعد   

 في الجىاهب الخالُت:ًسخلف هظا الىكاؾ كلُال عً الىكاؾ الىاعص في ألانل  

 ئال اللٍغب مً جسىم مهغ. زاعط مهغ أؾماء ألاماهً اؾدبعاص - 1

 .، الصحغاء الؼغبُتمهغ، الىُل :مشل ظضا، العامت اؾدبعاص أؾماء ألاماهً - 2

شاًىن اعخباع أؿ ألانلي، الظي قابه بعض الخلغ، مشل ئنالح عُىب الىكاؾ - 3

ىبىلِـ ، أو الجمع بحنخضاوأؿشِـ مياها وا مع أهه  وؿغاظىهِـ في مضزل واخض ؿاظغوٍع

مع أنهما قىالن الؾم  ؿغاًىهِـو  ؿغاظىهِـ لم ٌؿخضٌ على أي منهما، أو الـهل بحن

اي وولُىباجَغـ التي في ئًباعقُت )أ( وهما نُؼخان ميان واخض، أو الـهل بحن ولُىباجغ 

 الؾم واخض.

4 -  
م
 غاظع.ئضاؿت أؾماء ألاماهً التي وعصث في حعلُلاث املترظمحن وامل

 و  املترظمحن ثحعضًال ئضاؿت  – 5
م
تغاظع امل وصعاؾاث  بعضما أؼهغث الىكىؾ ألازٍغ

معلىؿخحن بعض الاؾم ، وكض وعص الخعضًل بحن لم ًىً صحُدا أن اظتهاص املإلف البرصي

 الىاعص في ألانل، ؿمشال: 

 )مغسخى مباعن( ]مغسخى هىغي؟[ هُسِؿُا 

ىن خالُا ئلى مغسخى  حعجي أن املإلف عؼا هُسِؿُا ئلى مغسخى مباعن، بِىما ٌعؼوها ألازٍغ

 ئلى الؽً. أما هىا هىغي، وئن لم طلً مإهضا بالضلُل الحاؾم، وحكحر عالمت الاؾخـهام

 ]ؾغؾىا[  اجَغـولُىب، ولُىباجغاي 

ئلى ؾغؾىا  ولُىباجغايؿخعجي أن املإلف لم ًغظع ولُىباجغاي ئلى اؾم خالي، وأن عؼو 

  .مإهض
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لُت مترظمت ئلى و   ٍخضح مً ظؼغاؿُت بعلمُىؽ التي وكغها مىلغ باإلػٍغ

، وهي نُؽ كض اهداػ  صائما ئلى الهُؽ الالجُيُت ألؾماء ألاماهًالالجُيُت أن ظىن بٌى 

حن وطويهم.ي مهغ لم حؿخسضم ف  في أي عهغ، ئال في املغاؾالث الخانت بحن العؿىٍغ

ىـي اللٌى ئن اؾخسضام نُؽ بعلمُىؽ  ، ٍو وكض آزغها إلابلاء على ما ازخاعه ظىن بٌى

لت، مشال  ألانلُت ؾُعجي حؼُحر أهثر نهاًاث ألاؾماء الىاعصة في هظه اللائمت العٍى

خىهُىن  خىهُىم ؾخهبذ باٍع ؾخهبذ هُلىن بىلِـ، وهلُىبىلِـ هلُىن ، وهُلىبىلِـ باٍع

 وهىظا.ظالووىن، ؾخهبدان وظالووىؽ وظالووىم بىلِـ، 

لُت والالجُيُت في   كىاعض وعىض هلدغة أؾماء ألاماهً عوظعذ الهُؽ إلاػٍغ

بُاهاث جغؾمجؿدـ  وأهمها كاعضجا ،بُاهاث أؾماء ألاماهً في املهاصع الىالؾُىُت

 .ةومىؾىعت باولي الجضًض ،وبالًىؽ

ـي باإلقاعة ئلى الهـداث أمام الاؾم الىالؾُيي، ؿمشال   ومىعا للخىغاع اهخم

 اهؽغ هغووىصًلىبىلِـ، أعؾِىىي، وأقحر ئلى طلً واآلحي: للبدض عً مضًىت الـُىم

 )ػ هغووىصًلىبىلِـ، أعؾِىىي( (  -الـُىم )مضًىت    

 واملىسـض خالُا.أضًىت أما أعكام الهـداث الىاعصة أمام اؾم الـُىم ؿهي حكحر ئلى امل

ض   لخضخي ألامغ عىض البدض ججٍغ  ،ؿغع ،جل ،وىم الباصئاث: مً امليان اؾمٍو

غة، واصي، ظبل، مً أنل اليلمت مشل وىم  ذئال ئطا واه ،كىع  ،كاعة ،عأؽ مهب، ظٍؼ

 .ئقـحن
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 والشعىب كشاف ألاماكن

 (ػ أًضا : بىظى) 225 ،130 ،56 ،55 ئبعى

 (ػ ؿُالوي)أبعىظت 

 22 (-كىع )لحؿحن أبى ا

م 
ّ
 21أبى بال

 أبى ب  
ّ
ىىزِـ ،مىممـِـػ ) (-وىم )ى ل  (جحًر

 Abotis 308 جِـأبى 

 (جغازُا)ػ  (-عأؽ )غاب أبى ظ  

 أبى خ  
 

 (ػ الوصاماهدُىم) (-عأؽ )ـت ك

ىم) أبى صاعا  196 (عأؽ باٍػ

 (البىعؿحري  ػ) (-ظبل )أبى صزان 

 68 (-جغعت )أبى صًاب 

 20أبى ػهُمت 

 343 ،160 (بئر جاصهىؽ) (-بحر )بى قعغ أ

 - 341 ،196 ،160 ،155 ،138 ،133 ،113 ،110 ،16 (-مغسخى ) أبى قعغ اللبلي

343 

غ  58 أبى نٍى

ت) أبى نحر  (ػ جابىنحٌرـ) (ظىىب ػغب إلاؾىىضٍع

 (بىنحٌرـ ػ) (كغب أهغام الجحزة)أبى نحر 

 (، هُىىػ بىنحٌرـ) أبى نحر بىا

  (ػ أوابي) (-ظبل )أبى ظُىع 

 (ػ وابالسخي) (-واصي )أبى ػهىن 

 132 أبى كغكام

ت  (ػ هُىىن ) أبى كغٍّ

 224 ،194 ،80 ،79 ،76 ،71 ،68 ،56 أبى كحر
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 (ػ أبُضوؽ) Abocedoأبى هُضو 

 244 ،192 ،137 (-عأؽ )هى أبى ال 

 (أبىللُىىبىلِـ الهؼغي ػ أًضا ) (كىم)  Apollo  129، 138 (-مضًىت )أبىللى 

                         Apollonopolite   152، 222 (- يالىىم)هىبىلُت ى ألابىلل

                      283 ،262 ،161   (واصي الجماٌمدعت الؿلاًت في ) Apollônos أبىللىهىؽ

 ,Apollinopolisؿُيى أبىللىهىؽ  ،أبىللىهىبىلِـ الهؼغي  ،أبىللُىىبىلِـ

Apollonopolis Parva, Vico Apollônos (كىم) 267 ،258 ،207 ،138 ،129، 

268، 302، 309 

 ـىُِأبىلل ،أبىللىهُاؽ ،أبىللىهىؽ العلُا ،أبىللىهىبىلِـ الىبري  ،أبىللُىىبىلِـ
Apollinopolis, Apollonopolis Magna, Apollônos  Superiore, Apollônias, 

Apollinis (ئصؿى)  309، 303، 290 ،281 ،268 ،257 ،222 ،207 ،153 ،129 ،

330 

 ,Apollinos Minore, Apollinos Micraأبىللىهىؽ  ،أبىللُىىؽ الهؼغي 

Apollônos (وىم ئؾـدذ) 330، 309، 302، 256 

 ،129 ،128 (العغابت املضؿىهت) Abydos, Abydus, Abocedo أبىهُضو ،أبُضوؽ

139، 153، 206، 257، 290، 308، 3217 

 55 ،49  (لؼغبي للضلخافي الهامل ا)  Apisأبِـ 

ت أم الغزم) Apisأبِـ   ،239 ،238 ،193 ،153 ،151 ،129 ،79 ،78 ،49 (ػاٍو

244 

 Atarbechis, Atarbicis  55، 311 أجاعبىِـ ،أجاعبسِـ

ب)Athribis, Atribi, Athrides, Athlibis  أجٍغب  ،198 ،153 ،130 ،55 (جل أجٍغ

201، 222، 227، 275، 301 ،311 ،327 

بي                    Athribitic river  198 – 200، 226 – 228، 230، 232 (-ـغع ال)ألاجٍغ

بُت   Athribite  54، 126، 152، 201، 222، 319 (- يالىىم)ألاجٍغ

 Atharrhabis 311  أزاعهابِـ

ضٌـ ،أزغبِـ ب) Athribis, Athrides, Athlibis أزلُبِـ ،أزٍغ  (ػ أجٍغ
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 (باهسُاؽ ػ) (-وىم ) ألازل

    230 ،228 – 226 ،197  (= النهغ الىبحر)  Agathodaemôn (-ؿغع )أظازىصًمىن 

غة )أظازىن   Agathon   197 (الؼبغظضظٍؼ

 Agnu 325 (دُجيُ= املهب البىلب) (-مهب )أظىى 

 Agnu Ceras 137، 325 (دُجيُعىض املهب البىلب)أظىى هحراؽ 

  (يػ ؾُل) ]= جل أبى نُـي[ (-الخل )ألاخمغ 

 132 (البللُت) (-الخل )ألاخمغ 

 (ػ هُحراوىهبىلِـ) (-اليىم )ألاخمغ 

 (ػ ألبؿترون) كغب املىُا (،-اليىم )ألاخمغ 

 (ػ مُدُلِـ) (مداؿؽت البدحرة) (-اليىم )ألاخمغ 

ثرابىلىؽػ ) (-جبل ال)ألاخمغ   (ئٍع

 (ِـزّم  ،باهىبىلِـ أًضا ػ) 297 أزمُم

اهىبىلِـ   Adrianopolis  309أصٍع

 (ػ أبىللُىىبىلِـ الىبري )ئصؿى 

 63 (-بدحرة )ئصوى 

 Arabia, Arabius                  165  177 (بلضة)أعابُىؽ  ،أعابُا

، 301، 222 ،202 ،152 ،125 (العغبُت) Arabian nome (، بلضة-الىىمي )أعابُا 

327 

                             Aratu  277 أعاجى

 Erbôn  330 عبىن ئ

 (زِـػ أًضا بى ) 244 ،238 ،136  (عأؽ علم الغوم) Artus (-عأؽ )أعجىؽ 

غة )أعظُى  غة ػغو ؟) Argeu Nêsus (-ظٍؼ           310  (ظٍؼ

 Archandropolis 55، 310 أعزاهضعوبىلِـ

خِـ ،أعؾِىىي  ، 204، 153، 130)مضًىت الـُىم(  Arisnoê, Arsenoïtês أعؾِىٍى

 )ػ أًضا هغووىصًلىبىلِـ( 329، 222

ـ) Arsinoê, Cleopatris (ولُىباجَغـ)أعؾِىىي   ،123 ،114 ،111 ،108 (الؿَى
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129، 138، 153، 158، 159، 195، 282 

                        Arsinoê  310 في الضلخا ،أعؾِىىي 

 129  (على ؾاخل البدغ ألاخمغ ظىىبي ؿُلىجحرا) أعؾِىىي 

       310 (على ؾاخل البدغ ألاخمغ)  Arsinoê = Olbia اأعؾِىىي = أولبُ

ت   ،203 ،157 ،152 ،127 ،126 (الـُىم) Arsinoïte nomes (- يالىىم)ألاعؾِىٍى

204، 222، 302 

ت   222  (= الهحروبىلُت) Arsinoïte nomes (- يالىىم)ألاعؾِىٍى

ت   152  (= الهحروبىلُت) Arsinoïte nomes (- يالىىم)ألاعؾِىٍى

 Arcadia  289، 297، 302 ،308 ،310،329 (- أبغقُت)أعواصًا 

 (هغمىهشِـػ )أعمىذ 

 Ermoupolis (ػ هغمىبىلِـ)ئعمىبىلِـ 

 Ermounthis (ػ هغمىهشِـ)ئعمىهشِـ 

                      314، 56  (الجبل ألاخمغ) Erythrabolus بىلىؽي غ وجئع 

بي                                      Arype  310 أٍع

ؿبِشىؽ    ػ ئًلشُاؾبىلِـ() )الياب( Eresbythosئَع

ؿخىهِـ  غون)أَع غؾ)  Aristonis (= Xeron) (= ٍػ  283 ،267 ،261 (واصي ظ 

ؿخ   Aristeu  252 ي ى أَع

 245 ،239 (مغسخى العاصخي) Azy ػي آ

ىِـ  Azicis  208 أٍػ

                                           Aspis Mons  210 (-ظبل )أؾبِـ 

غة )أؾخاعحي  غة خالًب) Astartê (-ظٍؼ                        310 ،197  (ظٍؼ

ت كغب واهىب(  Asty أؾتي                                                            311 ،307 )كٍغ

 (ؾبُىؽ أعجمُضوؽػ )ئؾعبل عىتر 

                       290  (عاعىتأنـىن امل) Asfynis أؾـُىِـ

 224 ،210 (عغونواصي الى)  Sciathis شِـؾىُ ،ؾىُذ ،إلاؾلُغ

 210 (واخت اللاعة) (- عؿىغم)إلاؾىىضع 
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 Alexandrian mouth of the Nile 325 (للىُل -املهب )إلاؾىىضعي 

ت  ،128 ،123 ،118 ،109،110 ،107 ،98 – 81 ،77 ،56 ،39 (-مضًىت ) إلاؾىىضٍع

129، 131، 133 - 136، 145 151 - 157، 160، 165، 169  183، 185، 192، 

191 – 193، 201، 203، 194، 199، 220، 229، 231، 236، 238، 242، 249– 

254، 263، 267، 268، 275، 277، 299، 307،307 ،308 ،311 ،317 ،319 ،

320 ،328 

ت   Alexandrian nome  152، 199، 222 (- زم أبغقُت يهىم)إلاؾىىضٍع

 158  إلاؾماعُلُت

 (ػ الجىبىلِـ)ئؾىا 

 (ٍجيى ؾػ  اللضًمتأؾىان ) 35  أؾىان

ٌ ) Aswân Cataract (-ظىضٌ )أؾىان   (ػ الجىضٌ ألاو

 19 (- ؾض)أؾىان 

                               Asyphus Mons  210 (-ظبل )أؾُـىؽ 

 (لُيىبىلِـػ )أؾُىط 

 230 ،194 (-بت عؼ )أقخىم ظمهت 

 70  أقمىن الغمان

 (هغمىبىلِـ الىبري ػ )ألاقمىهحن 

 212 ،160 (ظبل الـغاًض) Pentadactylus Mons (-ظبل )ألانابع الخمـ 

 (ػ زُمىهبسخي) (-الخل )ألانـغ 

 (أؾـُىِـػ )أنـىن املعاعىت 

 (أؿغوصًخىبىلِـػ ) أظـُذ

                       327، 301 ،297 ،289  (-ئكلُم ) Augustamnica أػؿعا ،أػؿعمىُلا

 223 ،210 (ىن أّم بلضة ) أػىعمي

  327 ،301 []الكُش ػوٍض Aphthaion, , Aphnaion أؿىاًىن  ،أؿشاًىن 

                              Aphthite   54، 222، 309 (- يالىىم)ألاؿشُت 

 
م
 أ

ّ
 (ػ هُحرا ؾُيامُىىؽ)هُا صم اؿ
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 Aphthis  54 أؿشِـ

 283 ،261] زىع الجحر [  (بحر مىُذ) Affroditês, Afrodito أؿغوصًخى ،أؿغوصًدـ

 (البروؾىبُت يفي الىىم)  Aphroditês, Aphroditopolis أؿغوصًخىبىلِـ ،أؿغوصًدـ

129، 140، 153                

 ،126 (التي خاضغتها أظـُذ) Aphroditopolite nomes (- يالىىم)ىبىلُت ألاؿغوصًخ

127، 152، 202، 204، 222                   

  (التي خاضغتها وىم ئقلاو) Aphroditopolite nomes (- يالىىم)ىبىلُت ألاؿغوصًخ

206، 222                   

             222 ،206 ،156  (وىم ئقلاو) Aphroditopolis أؿغوصًخىبىلِـ

                      129  (الجبلحن) Aphroditopolis أؿغوصًخىبىلِـ

                     309  كغب أجٍغب  Aphroditopolisأؿغوصًخىبىلِـ 

 ،140 ،129 (أظـُذ) Aphroditopolis, Afroditas أؿغوصًخاؽ ،أؿغوصًخىبىلِـ

204، 222، 259، 290، 32 ،329 

غة )أؿغوصًتي  غة واصي الجماٌ) Aphroditê (-ظٍؼ         197  (ظٍؼ

، 341 ،113 ،110 ] اللهحر اللضًم [ (أبى قعغ اللبلي) Aphroditê (-مغؿأ )صًتي أؿغو 

342            

 (اًىن شأؿػ ) Aphnaion  أؿىاًىن 

غة )ئؿِؿىؽ           Ephesos, I.  314 (-ظٍؼ

 (وي ،بابا ،صًىؾبىلِـ الىبري  ،ػ زِبِـ) ألاكهغ

 212 (ظبل أبى ظُىع ) Acabê Mons (-ظبل )أوابي 

ٌ زلُج )وازاعجىؽ أ  Acathartus 114، 138 (ؿى

 Acanthon, Acanthus  110، 129، 203، 308 أواهشىن = أواهشىؽ

جما  Ecrêgma  137 ئهٍغ

 (اللىنُت) (زىؾِـػ )  Acuasaأوىاؾا 

 279 ،276 ،205 (ظهىا الجبل) Acôrisأوىعي  ،أوىعَـ

                           211 (خاث هىب)  Alabaster mountain (-ظبل )ألالبؿتر 



533 
 

 205 ،153 (/ املىُا اليىم ألاخمغ ) Alabastrôn(polis) ألبؿتروهبىلِـ  ،ألبؿترون

غة)ئلبى   Elbô 56، 314 (ظٍؼ

                                Elearchia 300 ،329 ئلُاعزُا

 282 (الخلهت) Elysa ؾاى ئل

غة أؾىان) Elephantinê, Elephantis ىخِـئلُـ،ئلُـىدُجي  ،56 ،52 ،51 ،46 (ظٍؼ

111، 131، 143 - 145، 150، 151، 207، 291، 314 

 Eleusis  131، 314 ئلُىؾِـ

 Alyi, Aiy 259، 290 (يأَ)لحي أ

ـى ) (-عأؽ )أم الغزم   (عٍىمػ ٍػ

 (ؿىكىؾا ،صلـُىِـػ ) (-قعب )أم الغزم 

 19 (ظبالن)أم العُىع 

 20أم بجمت 

 339 (-واصي )ل ِأم ع

                  340 - 338، 335 (-مىجم طهب )أم ؿىازحر 

 (أومبيػ )  Ambasمباؽأ

 ،139 ،121 ،110 ،63 - 61 ،48 (ؾُىه) Ammôn ( ميان الخيبإ ،بلضة ،واخت)ىن ّم أ

210، 213، 223 ،312 

خىهُىم= ) ىهُا أّم   ،129 (مغسخى معغوح ،البرظىن ) Ammônia (=Paraetonium) (باٍع

317 

 ،303 ،223 ،152 (واخت ؾُىه) Ammoniacê (ئكلُمهىمي أو ) (= الهاّمىهُت) ُتىهّم ألا 

331 

 Ammonians 61، 62ن ُى ىهّم ألا 

 110 (ؾُىه) Ammonians (-كغي ) ُحنىهّم ألا 

                            330 (ؿُلي ؟) Anassa Megalê أهاؾا الىبري 

 Ananu 281 أهاهى

 129 (لحنالجب)ئهخاًجِـ 
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 129 (الجبلحن)ئهتي 

ً) Antiphrae, Antiphron أهدُـغون ،أهدُـغي   ،242 ،236 ،193 ،129 (البدٍغ

303 ،309 ،331 

 Antiphili 209 أهدُـُلي

              Antaeopolite nome   152، 207، 222 (- يالىىم)ألاهدُىبىلُت 

 ,Antaepolis, Antaiupolis, Antaeus, Antae أهدُى ،أهتي ،أهدُىؽ ،أهدُىبىلِـ

Anteo (العخماهُت ،كاو الىبحر) 330 ،309 ،303 ،267 ،258 ،222 ،207 ،110 

                                              Anthylla  55، 309 الأهصُ

 ،254 ،253 ،227 ،222 ،199 (زغبخا) Andropolis, Andro أهضعوبىلِـ ،أهضعو 

266، 290، 299 

            Andropolite   199، 222 (- يالىىم)ضعوبىلُت ألاه

ت عػًٍ(   Andronicius أهضعوهلُىؽ   328)زغبخا + ػاٍو

 129 (الجبلحن)ئهغحي 

الكُش ) Antinoê, Antinoöpolis, Antenon أهعُىىن  ،أهعُىىبىلِـ ،أهعُىىي 

 330، 309، 302 ،285 ،280 ،279 ،276 ،267 ،258 ،222 ،205 (عباصة

ت                  Antinoïte   205، 221، 222 (- يالىىم)ألاهعُىٍى

                              309 ،204  (الحُبت) Ancyrônpolis أهىحروهبىلِـ

 Inyssos  308 ،315 ئهِؿىؽ

 Anysian   54، 222 (- يالىىم)ألاهِؿُت 

 Anysis 55، 309 أهِؿِـ

 
ّ
 Ennisyphora, Ennêsyphora (ـىعاؿًىِؿِآ ػ)ؿىعا ى ِؿئه

 315 ،157 ،154 ،144 ،125 ،121 ،112 ،59 ألاهغام

   (ػ هغكلُىبىلِـ الىبري ) 127ئهىاؾُا املضًىت 

 (الىاخاث ػ)  Awasisأواؾِـ

 (لِـُػ ػاظ)  Otranzalisأوجغاهؼالِـ

 Ogdanus Mons  210 (-ظبل )أوظضاهىؽ 
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 Augila 61 أوظلت

 Ostracinê, Ostranice, Ostracerna أوؾتراهحرها ،أوؾتراهُيي ،أوؾتراهُجي

 327، 301 ،278 ،252 ،231 ،195 ،158 ،155 ،151 (الـلىؾُاث)

 (لُخىبىلِـػ )أوؾُم 

                                                      Ophthis  317 أوؿشِـ

غة )أوؿُىصؽ  غة الؼبغظض) Ophiôdes (-ظٍؼ  138 ،114 (ظٍؼ

ىسىؽأوهؿ ىسى ،حًر  ،133 ،126 (البهيؿا) Oxyrhynchus, Oxirincho أوهؿحًر

204، 224، 256 ،302 ،317 ،329 

ىسُت   Oxyrhynchite nome 126، 127، 152، 204، 224 (-الىىمي )ألاوهؿحًر

 (أعؾِىىي  ػ)   Olbiaأولبُا 

 (لُخىبىلِـػ )  Auleuأولُى 

                                          281 (ىاًٌُىؿالتي أوعصها ) Ombos أومبىؽ

 ,Ombi, Ombos,Omboi, Iambon أمباؽ ،ًامبىن  ،أومبىي  ،أومبىؽ ،أومبي

Ambas (وىم امبى)  330، 317، 308، 303 ،292 ،281 ،257 ،224 ،208 

                             Ombite nome   152، 224 (-الىىمي )ألاومبُت 

                                                  227 ،223 ،202 (تاملعٍغ)  On أون 

         Onuphite  54، 152، 201، 224 ،317 (-الىىمي )ألاوهىؿُت 

 ب  جل ج  ) Onuphis أوهىؿِـ
 
تت ل

 
ل
 
ل  317 ،227 ،224 ،201 ،58 (= جل ب 

        328 ،300  (مدلت مىىؾ) Onuphis أوهىؿِـ

                        Oneiabates 317 أوهُاباجِـ

دُيىأ                                                    Euticu 252 ٍو

   (لحيأ ػ) Aiyي أَ

 Aean 158 (-زلُج ) نًائ

ً) Aias Mons (-ظبل )ًاؽ أ  343 ،212 ،160 (ظبل الحمغاٍو

  (ػ هُبؿُلي) Ipsêli ئًبؿُلي

 Eboda 212، 282 (عبضه)ئًبىصا 
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                                 317 ،256  (؟ = هِبِـ) Ibiu ئًبُى 

  (هُبِـػ ) Ibeosئًبُىؽ 

                      Itageros  327 ئًخاظحروؽ

                             308 (البلض والنهغ) Aigyptos آًجبخىؽ

 Ægyptiaca, Ægyptus 289، 297، 299 ،328 ،329 (تأبغقُ)آًجبخىؽ  ،ئًجبدُاوا

 (بُضوهُا ػ)  Aidoniasأًضوهُاؽ

 (ػ هغكلُىبىلِـ الىبري ) Iracleosئًغاولُىؽ 

ا   Aeria 308  ئًٍغ

                                           Iscopolis  275 ئٌؿيىبىلِـ

                                                                     315 ،155 (بهبِذ الحجاعة) Isis; Iseion, Iseu ئٌؿُى  ،ئٌؿُىن  (،-بلضة )ئٌؿِـ 

                      267 ،256  (مُضوم) Isiu ئٌؿُى

 291 ،258 (قغق الىُل كبالت أؾُىط) Isiuئٌؿُى 

                      275  (زالر بلضاث في الضلخا) Iseumئٌؿُىم 

  (هُـاٌؿخىؽػ ) Iphestos ئًـؿخىؽ

 284 ،282 ،276 ،197 ،137 (العلبت) Aelana, Haila أًلت

 (ًضا زلُج العلبتػ أ) Aelanitic Gulf 137 ،196 (-زلُج )أًلت 

ؿبِشىؽًئ ،صُاؾبىلِـُئًل ،صُاُئًل  ,Eilithia(spolis), Eilythia(spolis) َغ

Ilithyiaspolis, Eresbythos (الياب)  314، 303 ،207 ،155 ،131 

                          Eleneios  314 ئًلُيُىؽ

 ؿُلىجحراؽ(اهؽغ أًضا  ) Aenum 153، 160، 342، 344ئًىىم 

غة )ًىِؿِبا آ ،ًىِؿُبُاآ  ،Aenesippeia , Aenisippa137، 192   (أبى الهى) (-ظٍؼ

244  

  ،ـىعاؿًىِؿِآ
ّ
ؾُضي ) Ænêsisphyra, Ennêsyphora, Ennisyphora ؿىعاى ِؿئه

 245 ،240 ،239 ،192 ،137 (بغاوي

حن ألاًىهُحن  camps of Ionians and Carians  57 (- اثعؿىغ م) والياٍع

 266 ،257 (البر الؼغبي لألكهغ) Papa بابا
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مُت   Papremite  54، 224 (-الىىمي )البابٍغ

مِـ  317 ،224 ،58 (جل الـغما) Papremis, Paprimis بابٍغ

 ،130 ،111 (مهغ عخُلت) Babylôn (ia), Babilona ابُلىهاب ،بابُلىهُا ،بابُلىن 

202، 232، 250 ،254 ،257 ،259 ،263 ،275 ،276 ،278 – 280 ،282 ،285 ،

290 ،311 

يى   (ػ وابىعجِـ) (الضبعت) Patricoباجٍغ

 (ػ الـاجيُتي) Pathmetic, Pathmitic mouth (-املهب ) ،(-الـغع ) مُتىزالبا

 Patȗmus 53، 58 باجىمىؽ

              225 ،207 ،129  (الجبلحن) Pathyris بازحٌرـ

ـ ،بازىامىهِـ غي ) Pachnamunis, Pachnemoês بازىُمَى  ،200 (وىم الخجًز

225، 227، 228، 300 ،329 

 (ػ باعالُىؽ) Regheon Paralos (-ئكلُم )باعالىؽ 

ىم)بازُىن   (ػ باٍػ

 Paralos 325 (- ومهب ؿغع)باعالىؽ 

 Paralios, Regheon Paralos 300، 329 ئكلُم باعالىؽ ،باعالُىؽ

 Parembolê  259، 292 (صابىص)باعمبىلي 

 Paremphis 317 باعمـِـ

اوي  Parianê 329 باٍع

خىهُىم يىمى ،باعاجىهُىن  ،باٍع    Paraetonium, Paratonion, Parecomo باٍع

 ،193 ،156 ،151 ،136 ،133 ،129 ،111 ،79 ،78 (مغسخى معغوح ،البرظىن )

238 ،244 ،246 ،252 ،277 ،303 ،310 ،312 ،317 ،330 

يىمى  خىهُىمػ )باٍع  Parecomo (باٍع

ىم  310 ،196 (مُؿأبى الل اثقىع )  Bazium, Baxion (-عأؽ )بازُىن  ،باٍػ

 Passalus 207 باؾالىؽ

ي وكغها مىلغ ] في جغظمت بعلمُىؽ الت  Basanites Mons  212 (-ظبل )الباؾاهِذ 

                       [ (املغاظع) Basanitae Lapidis Montisظبل حجغ الباؾاهِذ 
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 Pasteris 317 باؾتٌرـ

 69 (-الترعت )الباؾىؾُت 

 Paphna 328 باؿىا

                             210  (وىم ألازل) Bacchias باهسُاؽ

ا  Palaemaria 210 بالُماٍع

                   Pampanae, Pampanis  206، 292 مباهِـبا ،بامباوي

ِـ 
ّ
  (ػ جاهِـ) Pannisباه

ىؽ ،باهىؽ ،باهىبىلِـ ،باهىبىلي
ّ
 Panopoli(s), Panos, Pannos, Pani باوي ،باه

)ػ  330، 317، 312، 303، 297، 28، 258 ،224 ،207 ،156 ،133 ،56 (أزمُم)

 (زّمِـأًضا 

 Panopolite nome  152 ،207 ،224 (-الىىمي )الباهىبىلُت 

 Panephysis, Panithysos, Panephusos باهُـىؾىؽ ،باهِشِؿىؽ ،باهُـِؿِـ

 327، 301 ،227 ،224 ،201 (املجزلت)

عي مشُىؽ) الباٍو  (ػ جٍغ

 Bibiliaphorium  209 ببلُاؿىعٍىم

                               228  (-الترعت )البخاهىهُت 

 (ػ الـشمـىجُت)  Ptemphu (-هىمي ) بخمـى

 (ػ الـشُيُت) Ptenethu (-هىمي )بخيشى 

ت   (اهؽغ الىاخت الهؼغي ) 17 (-الىاخت )البدٍغ

 ً  (أهدُـغي  ػ)البدٍغ

  (اؾم مخأزغ ملُدُلِـ) Bechis  بسِـ

                        Pednopum  209 بضهىبىم

 58 (جل الغظابت ،جل املسخىظت)بغ ئجم 

 129 (الجبلحن)بغ خخدىع 

  (زِىِـ ،زِـػ ) البربا

ت) البرط                       228 ،194 ،124 ،69 (كٍغ
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                                             (زُمى ،خيػ ) رصانالبم 

ل   (ػ ؾغبىهِـ) (-ؾبست ) (-بدحرة )البرصٍو

 Perseus  58، 133 (-بغط مغاكبت )بغؾُىؽ 

خىهُىم) (مغسخى معغوح)ن البرظى   (ػ باٍع

 68  بغهت ػعاؽ

                          Precteôs  292 بغهخُىؽ

           229 ،228 ،194 ،123 ،69 ،63 (-بدحرة )البرلـ 

 (اعالُىؽبػ )البرلـ 

  (ييػ بغهُ) Pernicide Portus (-مُىاء )بغهىُضي

 57  البرهىجي

 (ييػ بغهُ) بغهِـ

 – Berenicê, Pernicide  118، 130، 134، 138، 153، 160 ىُضيُبغه ،بغهُيي

162، 213 ،250 ،260 ،262 ،263 ،276 ،283 ،284 ،311 ،341 - 343 

، Prosôpite nome 54، 55، 126، 129، 140، 152، 200 (-الىىمي )البروؾىبُت 

225 ،319                      

غة )بغوؾىبِخِـ   Prosôpitis  311 (-ظٍؼ

                                          Prosópis  319 بغوؾىبِـ

 Proxenupolis  319 بغوهؿِىىبىلِـ

خىهُى  خىهُىم) Pretonioبٍغ  (ػ باٍع

ؿىدُا                  Praesentia  292 بَغ

م) Premnis مىِـبغ   134 (كهغ ئبٍغ

ىهىجىؽ ىهىجىؽ ،بٍغ ىهىجىن  ،جٍغ  ,Prionotus Mons, Trionotus (-ظبل ) جٍغ

Trionoton (ظبل علبه)  310، 212                        

ت )بؿاهُىؽ                              Psaneos come  328 (-كٍغ

 (ؿعهىبػ ب) (-جل )بؿعه 

                              Pesla, Pescla 258 ،292 بؿىال ،بؿال
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 282، 260 ،208 ،135  (الضهت) Pselchis, Spelci ؾبليي ،ِـىلبؿ

 Psentris 319 بؿىتٌرـ

 230 (-بدغ )بؿىضًلت 

 Psôchemmis 319 بؿىزمِـ

 Psitachemmis 319 بؿِخازمِـ

     Psinaphos, Psinaula  292 ،319 بؿِىاوال ،بؿِىاؿىؽ

 319)بؿاهىاوي؟(   Psenaco بؿِىاوى

 Psinectabis 319 بؿِىىخابِـ

 319 (قجري ) Pseneros بؿِىحروؽ

         Ptolemaïs Hormos, Ptolemaïdonar جىلُماًضوهاع ،بعلمُت هغمىؽ

              280 ،204  (الالهىن )

 ،128 ،57 (امليكاة) Ptolemaïs Hermiu, Ptolomaïda ماًضاى جىل ،بعلمُت هغمُى

135، 156، 165، 206 ،225 ،257 ،303 ،330         

                               Ptolemy, river  108، 159 (-نهغ )بعلمُىؽ 

 132  (-جل )البللُت 

 (ؿُيى ًىصاًىعومػ ) بلبِـ

 ب  
 
 (ػ أوهىؿِـ) (-جل )ت ل

 229  بلعُم

 ب  
 
 ل
 
 (ػ أوهىؿِـ) (-جل )ت ل

 (صًىؾبىلِـ الؿـلىػ )البلمىن 

غ Plinthinê (6 بلىصُجي  ،194 ،134 ،133 [ وىم الىجىؽ]  (هم قغق ؾُضي هٍغ

236 ،242 ،318                       

 79 - 77 ،49 (زلُج العغب) Plinthinête Gulf (-الخلُج )البلىصُجي 

 (ؾُثروٍخِـ ،أهِؿِـ ،هغكلُىبىلِـ الهؼغي  ػ) (-جل )بلُم 

 79 ،78 (الؿلىم) Plynus portus (-مُىاء )بلُىىؽ 

                                                318)مضًىت وهىمي(  Pemptê بمبتي



535 
 

 (ػ مىف) Pemphis بمـِـ

 (ػ بُمي) مهاب  

 131بىا أبى نحر 

 (بتيُػ ل) (-عأؽ )بىاؽ 

 ،194 (مهب مهغؾ الؼغبُت الغئِسخي)   Pineptimi (مهب ػائف للىُل)البىبخُمي 

198، 199، 226، 229، 300 ،325 ،329 

 78 (صخغة)بيخا 

  (ػ ألانابع الخمـ) (ظبل الـغاًض) Pentadactylus Mons (-ظبل )صاهخُلىؽ  بيخا

ىىن  ،ؾىُىى بيخا  Pentascino, Pentaschoinon 252 ،301 ،327 بيخا سخٍى

 130 ،55  بنها

 (ؾبُىؽ أعجمُضوؽػ ) بجي خؿً

ف  127  بجي ؾٍى

                                 Pnebebis  318 بىِبِبِـ

 ،209 ،134 (، عأؽ الؼغكانمعاظً اللغ) Pnigeus, Pnigea بيُجُا ،ـَى بيُج

237 ،243 

  (ػ ئٌؿِـ) بهبِذ الحجاعة

ىسىؽ ػ)البهيؿا   (أوهؿحًر

جل ) Bubastis, Bubastos, Subasto ىؿعؾىب ،بىبؿعىؽ ،بىبؿعِـ ،بىبؿعه

، 301، 275، 227 ،222 ،202 ،145 ،130 ،124 ،111 ،68 ،57 ،55 ،53 (بؿعه

311 ،327 

 - 226 ،202 ،199،201 – 197 (ؿغع للىُل) Bubastic river (-النهغ )البىبؿعي 

232 

 Bubastite nome 54، 126، 152، 202، 222، 311 (-الىىمي )البىبؿعُت 

            (ػ أًضا أعجىؽ) 244 ،193  (عأؽ علم الغوم) Pythis (-عأؽ )زِـ ى ب

 Burgo Severi 290 بىعظى ؾُـغي 

          211  (ظبل أبى صزان) Porphyrites Mons (-ظبل )البىعؿحري 
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 Posidium  114 بىؾُضًىم

 Bosirara  311 حراعانبى 

         Busiric   198، 199، 201، 226 – 227، 229 – 232(الـغع) ،(-النهغ )حري نالبى 

ت نالبى   Busirite nome 54، 126، 152، 201، 222  (الىىمي)حًر

 ،227 ،222 ،201 ،154 ،131 – 130 ،111 ،55 (أبى نحر بىا) Busiris حٌرـنبى 

263، 266، 290، 300، 311، 329 

 154 (كغب أهغام الجحزة) Busirisحٌرـ نبى 

 55  (قغق الضلخا) Butôى ظبى 

 ،69 ،67 ،63 ،56 ،55 (وىم الـغاعحن) Butô, Butus, Butoi بىجىي  ،بىجىؽ ،ىظبى 

123، 130، 132، 154، 200، 225، 227، 231، 232، 278، 299، 312 

 Butic river  198، 229 - 231 (-النهغ )ي ظالبى 

 Butic Lake  56، 123 (-البدحرة )ُت ظالبى 

                                                                             Bucolic branch 51، 71، 77، 123، 133، 134 ،229 (-الـغع )البىوىلي 

 Bucolic mouth  71 (-املهب )البىوىلي 

                       325، 311 ،153  (عقُض ؟) Bolbitiné دُجيُبىلب

 ،Bolbitine branch 51، 58، 67، 70، 71، 77، 122، 123 (-الـغع )دُجي ُالبىلب

154 ،228                                        

 ،108 ،76 ،71 ،67 ،58 (مهب عقُض) Bolbitine mouth (-املهب )دُجي ُالبىلب

133، 137، 144، 148، 154، 194، 198، 226       

       (ػ ًىلُىبىلِـ) بىلىلي

 70  (الترعت)البىهُت 

ـ أعجمُضوؽ ِخمُضوؽ ،بَى ـ أٍع ػ ) Pois arietemidos  Poes Artemidos بَى

  (ؾبُىؽ أعجمُضوؽ

                      Peamu  292 بُامى

 Byblos 312 بِبلىؽ 

 ,Pedônia, Pezônia, Pidoniaًضوهُاؽأ ،بُضوها ،ؾُضوهُا ،بحزوهُا ،بُضوهُا
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Sidonia, Pedona, Aidonias (مغسخى أبى ؾمغة) 243، 237، 209 ،193 ،137 ،

252 ،303 ،331 

ىغمِـ                                      Pericermis  319 بحًر

 (ػ ًىؿِـ) (-بحر )بحزح 

 (ػ بُضوهُا) Pezôniaبحزوهُا 

 – Pelusiac branch 51، 53، 57، 67، 68، 77، 108، 122 (-الـغع )البُلىسخي 

125، 133، 150، 151، 228، 232   

 ،Pelusiac mouth  76، 108، 123، 144، 148 – 150، 154 (-املهب )البُلىسخي 

157، 195، 197، 199، 226 - 229 

 ،131 ،123 ،111 ،68 ،58 (جل الـغما) Pelusium, Pelusio بُلىؾُى ،بُلىؾُىم

133، 138، 140، 143، 145، 151، 156، 158، 159، 165، 195، 199، 202، 

231، 249 ،250 ،252 ،253 ،255 ،256 ،263 ،265 ،266 ،268 ،275 ،276 ،

278 ،285 ،292 ،301 ،307 ،312 ،314 ،317 ،327 

 285، 280، 267، 256(  بمها) Peme, Venne ؿجي ،بُمي

                             Pinamys  318 بِىامِـ

     Poeniconon, Phenice, Foenicionis ؿُيُىُىهِـ ،ؿُيُيي ،ُيُيىهىن ؿ ،بُيُيىهىن 

                                        291، 283، 261 ،161 (الللُعت)

م )مىتي  -جا                          Ta-menti 339 ،340 (-ظٍغ

  ،135 (املىضعة) Taposiris Parva, Taphosiris ىنحٌرـؿجا ،جابىنحٌرـ الهؼغي 

320 

 ,Taposiris Magna, Taposeiris جابىؾتري  ،جابىنحٌرـ ،جابىنحٌرـ الىبري 

Tapostri (ت  320 ،277 ،242 ،236 ،209 ،135 (أبى نحر ط غ إلاؾىىضٍع

 208 (ؾُضي عمغ ؟)  Tachorsa جازىعؾا

 343، 160  ] اللهحر اللضًم [ (بئر أبى قعغ )  Fons Tadnos (- بئر)جاصهىؽ 

خي  Taricheae 321 جاٍع

 Tasdri 279 جاؾضعي 
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                        267، 259 (ُـاج) Tafis جاؿِـ

ا ،جاواؾاعجا                       Tacasarta, Tacasiria  253 ،293 جاواؾحًر

 ,Tachampso, Tachompso ىمبؿىؽوجا ،ىمبؿىومُخا ،ىمبؿىوجا ،امبؿىوجا

Metachompso, Tacompsos (وىبان) 320 ،144 ،52 

                       256]صكىاف[   (كغب مؼوعة) Tacona جاوىها

 Taly river  198، 200، 226 – 228، 230 - 232 (-نهغ )جالي 

                             280  (معاي ؟) Tamonti جامىهتي

                     325  (صمُاط)مهب  Tamiathê (-مهب )جامُاسي 

 320 (صمُاط) Tamiathis جامُازِـ

 135 (جىها الجبل ؟) Tanisجاهِـ 

 ،225 ،202 ،156 ،135 ،70 ،58 (نان الحجغ ) Tanis, Pannis باهِـ ،جاهِـ

227 – 232، 250 ،252 ،253 ،263 ،301 ،320 ،327 

 Tanitic branch 69، 77، 122، 124، 144، 229، 230 (-الـغع )ي سخالخاهِ

 ،194 ،148 ،123 ،108 ،76 (بىػاػ الجمُل) Tanitic mouth (-املهب )ي سخالخاهِ

226 

 Tanitic nome  54، 126، 152، 202، 225 (- ىىميال) تُؿالخاهِ

 (ػ أوهىؿِـ) (-جل )جبلت 

 243 ،237أبى ظغاب( عأؽ ) .Tracheia prom (-أؽ ع )جغازُا 

                                    Trajan 202، 232 (-نهغ )جغاًان 

مىهشىن  ،جغمشُىؽ عي ؟) Trimtheos, Trimunthon جٍغ ، 293 ،224 ،210 (الباٍو

330 

                           Trichis  321 جٍغسِـ

ؿاعزىؽ                          Trisarchus  192، 244 جَغ

مىهشىن   (جغمشُىؽػ ) Trimunthon جٍغ

ىهىجىن  ىهىجىؽ) Trionotonجٍغ   (ػ بٍغ

تزي   Tzitzi 259 جٍؼ
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 228جال  

 Telmi 279جلمي 

 267 ،259 (هالبكت) Talmis جلمِـ

 Crocodiles, city of  130 (-مضًىت )ذ ُؾاالخم

                          55  (-بدحرة )الخمؿاح 

ـ) (-جل )جمي ألامضًض   (ػ زمَى

م )مغ  -ب  -جيذ                         Tent-p-mer  335 ،338 (-ظٍغ

، 257، 225 ،206 ،156 ،135 (صهضعة) Tentira, Tentyra, Tentyris جيخحٌرـ ،جيخحرا

281 ،293 ،303 ،321 ،330 

ت                   Tentyrite nome  152، 206، 225 (-الىىمي )الخيخحًر

ا لت) Tyndarii scopuli, Tyndarus (-صخىع )ىضاعوؽ ج ،جىضاٍع  ،78 (صخىع الكٍى

79، 137، 192، 239 ،245                    

                327، 325 (ِـى ّ ج  وىم ) Tennis, Thenessos زِىِؿىؽ ،جىِـ

                        Tenesê  325 (-هب امل)خىِسخي ال

غة الؼبغظض) Topazos باػوؽى ج  160 (ظٍؼ

                           260، 259  (ظغؾ خؿحن) Tutzis جىجَؼـ

ُخىعا
ّ
 Tuccitora 209 جىه

 (ػ جاهِـ) جىها الجبل

  (ػ زى) Tohuجىهى 

                        Toum  207 مو جى 

ىزِـ                                Teuôchis  321 جٍى

 76حي خىوي 

 228ة جُض

 123 (-بدغ )جحره 

ىى  لى كغب العغاهت) Terenuthis, Ternuthês رهىزِـحج ،ِـزجحًر  ،293 ،57 (وىم أبى ب 

316 ،328 
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 Tisarchi 208 جِؿاعخي

                                 Tisis  321 جِؿِـ

 جُـا )ػ جاؿِـ(

 (بىلِـػ لُيى ) Tyconpoliجُيىهىبىلي 

 134 (ؾلؿلت أبى نحر) Taeniaجُيُا 

           Thabrasta  252 زابغاؾخا

                               344، 340 (مغسخى ظاؾىؽ) Sewewزاعى 

               Thalabausê  319 زاالباوسخي

 Thanuthis 209 زاهىزِـ

 ,Thaubasio, Thaubasteos زمؿخِـ ،زُمِؿخىؽ ،زاوباؾدُىؽ ،زاوباؾُى

Themistos, Themistes 255 ،293                           

 ،Thermuthiac branch 69، 198 – 200، 226 – 228، 230 (-الـغع )ي سالثرمى 

232 

 282 (ؿاعا) ضم  الش  

  (ػ زاوباؾُى) Themistos, Themistes زمؿخِـ ،زُمِؿخىؽ

ـ  ،224 ،201 ،70 ،59 (ألامضًض جل جمي)Thmuis, Thmues, Thmou  زمى ،زمَى

225، 227، 229، 231، 232، 253 ،266 ،293 ،301 ،321 ،327 

ؿُت            Thmuite nome 54، 225 (-الىىمي )الشمَى

 293، 266، 255، 254 (جل الكلاؿُت) Thou, Tohu جىهى ،زى

ت قغق ) Thomu زىمى  258  (العِؿاٍو

            321 ،136 ،131 ،111 ،79 ،77 ،76 (= هغكلُىن ) Thônis زىهِـ

، 289 ،152 ،150 (ظىىب الهعُض) Thebaïs, Thebaïd (ئكلُم) ، الشُبيتالشُبُ

308 ،312 

 Thebaïc Garrison 135 (-الحامُت )الشُبُت 

              Theban nome 54، 56، 207، 225 ،330 (-الىىمي )الشُبُت 

 Thebaïs, Lower  297 ،302 (-ئكلُم ) لضهُاا تالشُبُ
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 Thebaïs, Upper  297 ،299 ،303 ،330 (-ئكلُم ) علُاال تالشُبُ

 ،63 – 60 ،58 ،54 ،52 ،51 ،44 ،38 ( ألاكهغ) Thebes, Thebas زِباؽ ،زِبِـ

109 – 111، 125، 126، 128، 131، 135، 145، 154، 225، 258 ،281 ،293 

 Theraco 293 زحراوى

 321 (البربا) This زِـ

 293 ،259 )الخل ألانـغ( Thimonepsi, Thinunepsi زِىىهبسخي ،زُمىهبسخي

                           Thinôdes Mons 210  (-ظبل )زِىىصٌـ 

                            Thinite nome  152، 206، 225 (-الىىمي )الشُيُت 

 206  (البربا)  Thinisزِىِـ

  (ِـىّ ػ ج) Thenessos زِىِؿىؽ

                                                Thenenuthi 293 زُيُىىسي

                330، 302  (ظدا ألاعمضة)  Theodosiopolis زُىصوؾُىبىلِـ

                     329، 302  (في الـُىم) Theodosiopolisزُىصوؾُىبىلِـ 

                                              344 (-واصي )ظاؾىؽ 

 (بازحٌرـ ،أؿغوصًخىبىلِـػ ) الجبلحن

 (َـػ صع ) (-عأؽ )ظبُهت 

م ،اؾار ظح ،ظّغا  ,Gerra, Gerrha, Gerasa, Gerrum ظحروؽ ،ظحّراؽ ،ظحرُّ

Gerras, Geros (املدمضًت)  327، 301، 291، 278 ،195 ،159 ،131  

، 238 ،193  (؟ قمالي مدعت ظغاولت معاظً وؼامِل) Gracae Gonu ي ظىهىوظغا

244 

                                                 244 ،193  ظغاولت

 206ظغظا  

باهىم) (-عأؽ )ظغظىب   (ػ صٍع

ؿخىهِـ) (-واصي )غؾ ظ    (ػ أَع

 (ػ جىجَؼـ) ظغؾ خؿحن

 228 ،198 َغـظ  
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 (ػ هىكغاظِـ) (-وىم )ظعُف 

 22 - 21الجلف الىبحر  

ض) Glaucus, Glaucum ظالووىم ،ظالووىؽ ُّ  242، 236 ،209 ،194  (العم

 (ػ أبىللىهىؽ) (-واصي )الجماٌ 

 70 الجمالُت

 230 ،194 ،124 ،70 (-بىػاػ ) الجمُل

 ،148 ،99 ،46 ،20الجىضٌ ألاٌو = الجىضٌ ألانؼغ = ظىضٌ أؾىان = الكالٌ ألاٌو 

150، 208                             

                                  208 ،189 ،101 ،99= الجىضٌ الىبحر = ظىضٌ واصي خلـا  الجىضٌ الشاوي

 Gubba 212 ظىّبا

غة )ظىباٌ  جيػ ) (-ظٍؼ حًر
ّ
  (ؾاؿ

اى ظ ت) Gypsaria بؿاٍع ت اللغٍّ
ّ
 282 ،212 (هىخل

ّى ) Town of Jupiter  155 (-بلضة )ظىبُتر   (ه 

                                  Geras  252 ظحراؽ

  )ػ ظّغا(   Gerasa, Gerras, Geros  ظحروؽ ،اؾار ظح ،ظحّراؽ

ت الجغافي) Gerasa, Rasa عاؾا ،ظحراؾا
ّ
 282 ،212 (هىخل

م  (ػ ظّغا) Gerrum  ظحرُّ

 (سخُضًاػ أًضا ) 135 (- وىم)الجحزة 

 Gynaecopolite nome  126، 152، 223 (-الىىمي )الجُيُيىبىلُت 

ً) Gynaecopolis ظُيُيىبىلِـ   314، 223، 131 ،57 (وىم ؿٍغ

ت 
ّ
ل  (ػ وىهترا الجى)الح 

                             Het Nub  211 (-مداظغ ألبؿتر )خاث هىب 

 124 ،70 خاهىث

في الترظمت الالجُيُت لبعلمُىؽ ]  Black stone mountain (-ظبل )الحجغ ألاؾىص 

Nigri Lapidis Montis]  212                          

 338، 335  (-ظبل ) بسًحجغ 
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 (ػ بغهُيي) (-مضًىت )اؽ غّ الح  

 70  الحهاًىت

يي آهتي) (-عأؽ ) (= الىىاٌـ)الحىمت   (ػ لٍى

                                           197  خالًب

غة )خالًب   (ػ أؾخاعحي) (-ظٍؼ

 19 - 18 (- مشلض)خالًب 

                                              230 ،194 ،70  خلم الىخل

  (هاملحري ػ ) الحّمام

 213 ،211 ،61 (-عحن )ام حمّ ال

 (سخُضًا) 135 (- وىم)الحّمام 

                                   338، 335  (-واصي )الحماماث 

 232 ،228 (مداؿؽت هـغ الكُش) الحمغا

 ً  (ػ أًاؽ) (-ظبل )الحمغاٍو

 (واالماًىمػ ) (-عأؽ )لت ى خ  

 (أهىحروهبىلِـػ ) الحُبت

ٌ ) (-جل )الححر   (ػ مجضو

ت ) Chabrias زابٍغاؽ  130 (-كٍغ

اؽ بزا  Chabrias  130، 154، 158 (-معؿىغ ) (-اؾخدياماث )ٍغ

    (ػ أًضا هُبِـ) 291، 224، 210، 63 ،62 ،58 (بلضة) الخاعظت

 (الىاخت الىبري  أًضا ػ) 212، 210، 139، 17 (-واخت )الخاعظت 

                     Chasmatos 325 (-مهب )زاؾماجىؽ 

 229 ،123 الخاقعت

 (ازُدُػ ) Chautaeum زاوجاًىم

ى( ى  )ػ زٍغ  زاًٍغ

 (ؿُالصلـُاػ ) (-وىم )الخغابت الىبحر 
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 )ػ أًضا زّمِـ( 312زبذ  

 (هضعوبىلِـػ أ)زغبخا 

 (ظابُت العجمي اللبلُت)  Chersonêsus, Cherronêsus زّغوهِؿىؽ ،زغؾىهِؿىؽ

77 – 79، 130، 194، 236، 240، 242 

 213 ،196 (عأؽ عواًا) Chersonêsus زغؾىهِؿىؽ

 Chersonêsus Minor, Cherronêsus  زّغوهِؿىؽ ،زغؾىهِؿىؽ الهؼغي 

  242، 236 ،194 ،130 (الضزُلت)

 (زغؾىهِؿىؽ الهؼغي ػ ) (الضزُلت) Cherronêsusِؿىؽ زّغوه

 (زغؾىهِؿىؽػ ) ()ظابُت العجمي اللبلُت Cherronêsusزّغوهِؿىؽ 

ى ىًزا ،زٍغ ىن ) Chereu, Chaireu ٍغ  268 - 266، 254، 253  (الىٍغ

 صًضًمي( أًضا ) ػ 261زكم املىُذ 

 161 (-واصي )الخكحر 

 68 (-جغعت )الخعاظبت 

ت ه 
 
ل
 
  (ؾاػ ئلى ) الخ

 68 (-بدغ )الخلُلي 

                  Chemmite nome  54، 223 (-الىىمي )الخّمُت 

 ) ػ أًضا باهىبىلِـ( 312 ،57 ،56 (أزمُم) Chemmis زّمِـ

غة ) زمبِـ ،زّمِـ  ،223 ،144 ،63 ،56 (قابت)  Chemmis, Chembis (-ظٍؼ

312            

غي   (هِـػ بازىامى ) (-وىم )الخجًز

                               243  (-صخىع )الخىــ 

                             Chnubis  207 زىىبِـ

 زىع الجحر )ػ أؿغوصًخى(

                           Chortaso  313 زىعجاؾى

، 291، 267، 256 (اللىنُت) Chusis, Cusas, Acuasa أوىاؾا ،وىؾاؽ ،زىؾِـ

302 ،330 
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 242 ،236 ،194 (البرصان) Chi(mo) زُمى ،خي

 245 ،239 ،192 (مغسخى ظغظىب) Chettaea, Chautaeum زاوجاًىم ،اًازُخ

 ،207 (اللهغ والهُاص) Chenoboscia, Cenoboscio ُىىبىؾىُىه ،زُىىبىؾىُا

258، 281، 290، 313 

 (ػ باعمبىلي) صابىص

                           Daneôn Portus  154، 159 (-مُىاء ) الضاهاي

 (ػ زغؾىهِؿىؽ الهؼغي )الضزُلت 

 230 ،229 الضعاهؿت

 243، 236 ،193 ،137 (عأؽ ظبُهت) Derrhis, Derrhas اؽصع  ،صَعـ

باهىم   196  (في البدغ ألاخمغ) .Drepanum prom (-عأؽ )صٍع

باهىم   137 (؟ ظغظىبعأؽ ) (في البدغ املخىؾغ) .Drepanum prom (-عأؽ )صٍع

 
 
 (ػ وىمباسخي) (-بحر )ج ب  صػ

ت  ى 
 
 (ػ صؿجي) (-جل ) (-وىم )صؿ

 (ػ صؿجي) Dafnoصؿىى 

                                 Daphnus  314 صؿىىؽ

 314، 307، 253 ،232 ،68 ،56 ،43 (وىم صؿىت)  Daphnae, Dafno صؿىى ،صؿجي

                            Diocletianopolis  303 ،330 صكلضًاهىبىلِـ

 الض  
ّ
 (ِـىػ بؿل)ت ه

 58  صهغوـ

 (ػ هُلىبىلِـ) صالم

ت)صلخا                                       Delta  131، 275 ،314 (كٍغ

 71  (-كىاظغ )الضلخا 

غجا ) Delphines صلـُىِـ غجا ؿاكىؾا(  (-ظٍؼ  244 ،238 (قعب أم الغزم))= ظٍؼ

                                      223 ،131  الضلىجاث

 (ػ هغمىبىلِـ الهؼغي  : املضًىت اللضًمت) 67 صمنهىع 

 (ػ جامُازِـ) صمُاط
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                            297 ،229 ،134 ،71 ،69 (-ؿغع )صمُاط 

                                   325، 194 ،71 (-مهب )صمُاط 

 (ػ جيخحرا)صهضعة 

ىىؽس صوصًيا             Dodecaschoenus 191، 205، 208 خٍى

غ )صٌؿمي  ،صًضًمي غة املغابغ) ,.Dysmae Didymi I (- ةظٍؼ وظابُت العجمي  ظٍؼ

 242 ،240 ،236 ،194 (اللبلُت

 283 ،261 ]زكم املىُذ[ (في واصي مىُذ) Didyme, Dydymos صًضًمىؽ ،صًضًمي

 229 ،70 صًغب هجم

 135  طصًغو 

 (ًميضػ صً) Dysmaeصٌؿمي 

                               282  (عأؽ الىلب) Ad Dianam الضًىم

                                   Diochitês  314 ـِصًىزُخ

 Dios (ػ ًىؿِـ)صًىؽ 

ّى ) Diospolite nome (-الىىمي )الضًىؾبىلُت           223 ،206 ،152 (خاضغتها ه 

 329، 314، 300 ،131  (البلمىن ) Diospolis Inferior الؿـلى صًىؾبىلِـ

ّى ) Diospolis Parva صًىؾبىلِـ الهؼغي  ، 256، 223، 206، 155 ،154 ،131 (ه 

291 ،313 ،314 

 ،135 ،131 ،111 (ألاكهغ ) (= زِبِـ) Diospolis Magnaصًىؾبىلِـ الىبري 

154، 207 ،225 ،281 ،314 ،330 

               Diolcus  194، 226، 230 (ائفمهب ػ )الضًىليي 

 291 ،210 (كهغ كاعون) Dionysias, Dionysiada صًىهِؿُاصا ،صًىهِؿُاؽ

    (راؾاحػ ظ) Rasaعاؾا 

، 249 ،231 ،195 ،189 ،158 ،156 ،135  (عؿذ) Raphia, Raphea, Rafia عاؿُا

252 ،263 

                                                    229 ،70  عأؽ البر

 (ػ الضًىم) عأؽ الىلب
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 319 ،156 ،135 (عع كضث)  Rhacotis, Rhacotêsجِـ ى وعا

بشخي   340 (-ممغ )الغم

 (ػ مىضٌـ) (-جل )الغبع 

 Regenfeld  22عظىـلض 

                                         232 ،231 ،71 ،70  الغخماهُت

  100 ،71 ،70 ،68 ،67 ،52 (-ؿغع )عقُض 

                                ( ) ػ بىلبخِخُجي(  -)مضًىت  عقُض

 ((-املهب )ػ البىلبُدُجي ) (-مهب )عقُض 

 58 (-جل )الغظابت 

  (جِـى وعا ػ أًضا) 135  عع كضث

 (ػ عاؿُا)عؿذ 

 (ػ هُيىبىلِـ) الغملت

 (زغؾىهِؿىؽػ ) (-عأؽ )عواًا 

ىن سٍع  Richomerion 329 ىمحًر

ىىوىلىعا ىىوىعوعا ،ٍع  ،111 (العَغل) Rhinocolura, Rhinocorura, Rinocorura ٍع

135، 156، 158، 195 ،231 ،252 ،276 ،278 ،292 ،297 ،301 ،319 ،327 

 ,Zagylis, Zagilisأوجغاهؼالِـ ،ػوظغوػاظىلِـ ،ػاظُلِـ ،ػاظىلِـ

Zogrozagules, Otranzalês 192، 245، 252، 303، 331 

ت البدغ  71 - 67  ػاٍو

ت أم الغزم  (ػ أبِـ) ػاٍو

ت عػًٍ   (ػ هلُىؽ)ػاٍو

ت قماؽ جَغـ) ػاٍو  (ػ ٍػ

 (ػ الؼمغص) (-ظبل )الؼباعة 

غة )الؼبغظض   (جىباػوؽ ،أوؿُىصؽ ،ػ أظازىن ) .St. John's I (-ظٍؼ

غة )ػعاع   52 (-ظٍؼ

 23ػعػوعة 
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 78الؼػغاث 

م  130 ،58 ،55  الؼكاٍػ

                          212  (ظبل الؼباعة)Smargadus Mons  (-ظبل )لؼمغص ا

 (ػاظُلِـػ ) Zogrozagulesـ ِػوظغوػاظىل

ت قماؽ( Zygrisظَغـ و ػ   245، 239 ،192 )ػاٍو

 243 ،238 ،193  )مغسخى باظىف( Zygis, Zygrisظَغـ و ػ  ،ظِـو ػ 

ـ)  Zoêsػوَـ   (ػ هؿَى

دُت                                                196  الٍؼ

غون  ؿخىهِـ)  Xeronٍػ  (ػ أَع

 244 ،238  (عأؽ أم الغزم) Zephyrium عٍىمى ـٍػ 

 243 ،237 ،236 ،136  (عأؽ الضبعت) Zephyrium عٍىمى ـٍػ 

  137  (كغب املىضعة) Zephyrium عٍىمى ـٍػ 

 Zephyrion 321 ن عٍى ى ـٍػ 

ىىهىبىلِـ                                         Zenonupolis  328 ٍػ

يُـ   Xenephyris  321 عَـى ٍػ

جي جيبؾػ ) ؾابحًر   (ـحًر

 Sadalis319    ؾاصالِـ

                          Sargantis   319 ؾاعظاهخِـ

 340 (-واصي ) تؿاكُال

                                Sampseira  319 ؾامبؿحرا

غة )ؾاهذ ظىن   (ػ الؼبغظض) .St. John's I (-ظٍؼ

 ،156 ،145 ،135 ،111 ،70 ،69 ،63 ،58 ،52 (نا الحجغ) Saïs, Saês ؾاٌـ

200، 225، 227، 299، 319، 328 

جيبؾ جي ،ـحًر غة ظىباٌ) Sapphirinê, Sapirinê, Sappheirinê ؾابحًر  ،160 (ظٍؼ

197، 319 

 (ِـػ بؿلى) spelciؾبليي 
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 ،156 ،135 ،123 ،71 - 69 ،67 ،58 (ؾمىىص) Sebennytus, Sebenytus ؾبيُخىؽ

201، 225، 227، 229، 300 ،319 ،329 

 ،Sebennytic branch  51، 55، 67 – 69، 77، 122 – 124 (-الـغع )الؿبيُتي 

228، 229                                  

 ،144 ،108 ،76 (برلـكغب بىػاػ بغط ال)  Sebennytic mouth (-املهب )الؿبيُتي 

148، 194، 198، 199، 226، 228، 300 ،321 ،325 ،329 

 Sebennytic  77 (-البدحرة )الؿبيُدُت 

، Sebennyte nomes  54، 69، 126، 132، 152، 200 ،201 (-الىىمي )الؿبيُدُت 

225 ،316 ،319 

ـ أعجمُضوؽ ،ؾبُىؽ أعجمُضوؽ ِخمُضوؽ  ،بَى ـ أٍع  Speos Artemidos, Poesبَى

Artemidos, Pois Arietemidos (ًبجي خؿ) 292، 259 []ئؾعبل عىتر 

  Stratonicidi 279 ؾتراجىهُىُضي

غة )ؾدُجي صًغي   Stenae Dirae Is. 160 (-ظٍؼ

ـ)سخا   (ػ هؿَى

ت                             Xoïte nome  152، 200 ،225 (-الىىمي )السخاٍو

ذ خماث    210سخ 

 328 ،135 ،57 ] وىم الجحزة وهُمان اليكى [ (؟وىم اليكى ) Schedia ضًاُسخ

ض                                             339  (-ر ئب)الؿ 

 56ؾض زمِـ 

                                             282  ؾضع الحُعان

                              275  (في الضلخا زالر بلضاث) Serapiuؾغابُى 

م) Serapeum, Serapiu ؾغابُى ،ؾغابُىم ، 263، 255، 254، 250  (كغب ظبل مٍغ

266 

ل) Serbônis, Sirbônis (-بدحرة )ؾغبىهِـ   ،107 ،80 ،62 ،49 (ؾبست البرصٍو

137، 158، 195 ،320                                       

ت  ٍغ  (ػ مىسخي)الؿٍغ
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 68 (-الترعت )الؿعُضًت 

 344 (-واصي )ؾـاظا 

 Scopê  209 ؾيىبي

                          )ػ إلاؾلُغ(  (عغونواصي الى) Sciathis شِـؾىُ

غة قضوان) Scytala ؾىُخاال  160  (ظٍؼ

                                       Scenna  301 ؾىُىا

 ،255 - 253 ،250 (قبحن اللىاظغ) Scenas Veteranorum ؾىُىاؽ ؿتراهىعوم

263، 266، 292 

 Scenas Mandrorum, Scenas Mandras ؾىُىاؽ ماهضعاؽ ،ؾىُىاؽ ماهضوعوم

 292 ،259 (جل املىُا والكغؿا)

 67 (ػغب الضلخا)ؾالمىن 

 (بلُىىؽ بىعجىؽ ،العلبت الىبري  أًضا ػ) 245، 240، 220 الؿلىم 

 
ّ
 (ي)ػ ؾُل Selleي ؾل

  (اػ ماٍع) Samareia اؾماٍع

 (ػ بُضوهُا) (-قعب )مغة ؾ  

 (ػ واهىب) (-وىم ) ضيعؾم

 35 مىتؾ  

 (ؾبيُخىؽ أًضا ػ) 134 ؾمىىص 

 229 (- بدغ)الؿيُتي 

 Senphu 279 ؾىـى

 (ػ بىبؿعت) Subastoؿعى ؾىب

 Sosteôs 292 ؾىؾدُىؽ

 Sophanis 209 ؾىؿاهِـ

 Sondra 328 ؾىهضعا

ـ   (ولُىباجَغـ، )ػ ولِؿما، أعؾِىىي  (مضًىت) الؿَى

ـ            268 (-بغػر )الؿَى
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ـ   (ئًان ،واعاهضعا ،ػ الهحروبىلي) (-زلُج )الؿَى

جي  ،122 ،121 ،118 ،102 - 87 ،58 ،56 ،52 ،51 (أؾىان) Syênê, Suene ؾٍى

125، 135، 145، 150، 151، 156، 174، 177، 179، 207، 220، 250 ،257 ،

260 ،263 ،281 ،282 ،285 ،293، 320 

 327، 320، 301 []جل بلُم (جل عاًض) Sethroê, Sethroïtes ؾُثروٍخِـ ،ؾُثروي

 )ػ أًضا هغكلُىبىلِـ الهؼغي(

 Sethroïte nome  126، 140، 152، 202، 225، 301 ،320 (-الىىمي )الؿُثروٍت 

                              Sigynos  320 ؾُجُىىؽ

 (ػ بُضوهُا) Sidôniaؾُضوهُا 

 (عاى ًىِؿِؿـآػ ) ؾُضي بغاوي

  (ػ وىماعو ) ؾُضي عبض الغخمً

 (ػ جازىعؾا) ؾُضي عمغ

غ  318، 316 ،242 ،194 ،134 ،111 ،57 ؾُضي هٍغ

                                   Siropum  209 ؾحروبىم

 Sycai 320 ؾُياي

يؾُل
ّ
                      292، 266، 255[ ]= جل أبى نُـي (الخل ألاخمغ) Sile, Selle ي، ؾُله، ؾل

 Silili 292 ؾُلُلي

 258]ؾاخل ؾلُم[   Selino ؾُلُىى

 Selênis, Selinus 192، 239، 245 (-مغؿأ )ؾُلُىىؽ  ،ؾُلُىِـ

 Simiati 279 ؾُمُاحي

 Sinottu 280 ؾِىىجى

 Senos 320 ؾِىىؽ

 Siouph  58ؾُىؾ 

 331 ،303 ،223 ،213 ،211 ،210 ،139 ،110 ،63 – 61 (واخت)ؾُىه 

 Syis 320 ؾُِـ

غة)زّمِـ ػ ) قابت   ((- ظٍؼ
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 (ػ واباؾا)قباؽ الكهضا 

 69 قباؽ عمحر

 123 ،71 ،69 قبرا الُمً

 69 قبرا بابل

 228 ،123 (-بدغ )قبحن 

 (ؾىُىاؽ ؿتراهىعوم أًضا : ػ) 263 ،68 قبحن اللىاظغ 

غة )قضوان   (ؾىُخاالػ ) (-ظٍؼ

 68 (-جغعت )ت الكغكاٍو

 (ػ سخُضًا) 135 (وىم)الكٍغف 

 (ػ هُبؿُلي)قعب 

            134  (-واصي )قعُذ 

 (ػ زى) (-جل )الكلاؿُت 

 213 ،211 ،61 (عحن الحّمام) Fons Solis (-عحن )الكمـ 

 ق  
 
   (بؿِىحروؽػ ) ي ر  ج

ىم ػ) مُؿأبى الل اثقىع   (باٍػ

لت  اػ ) Ishaila Rocks (-صخىع )الكٍى  (جىضاٍع

 الكُش ػوٍض )ػ أؿشاًىن(

 (ػ أهعُىىي )الكُش عباصة 

 (ػ هُىى) الكُش ؿضل

 210قيهُذ   ،قيهاث

 (ػ ؾاٌـ)نا الحجغ 

 68 الهالحُت

 (ػ جاهِـ)نان الحجغ 

 229 الهاهُت

 Saïte branch 51، 69، 77، 122، 124، 229 (-الـغع )الهاوي 
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ت   ،225 ،200 ،152 ،126 ،58 ،54ؾاٌـ(  )هىمي Saïte nome (-الىىمي )الهاٍو

319 

 نضؿا )ػ هِؿىبِـ(

غص  228 نم

 70 (-البدغ )الهؼحر 

 229 ،70 (-بدغ )نـغ 

 (ػ ؿاكىؾا)نـغ الحىا 

 Tyrians, camp of  59 (- عؿىغم)الهىعٍحن 

 ػ وابىعجِـ() الضبعت

ـى ) (-عأؽ )الضبعت    (عٍىمػ ٍػ

م   (وىن ػ ؿُال) (-أظالٌ كغب ظبل )الضٍى

 (ػ ظاوا)ظابا 

 56ظابُت الخىؿُلُت  

 315 ،194 ،131 ،76 ،68 العابُت الحمغا

 56ظابُت الغمل  

 (ػ زغؾىهِؿىؽ)ظابُت العجمي اللبلُت 

، 253، 228، 227، 225، 201  (عؼبت ظىه) Tawa, Taba, Taua  ظىا ،ظابا ،ظاوا

266 ،300 ،320 ،328 

 (ػ زُىصوؾُىبىلِـ) ظدا ألاعمضة

 68  غابيباظ

ىىزِـ)العغاهت  لى ،ػ جحًر  (وىم أبى ب 

          Troici lapidis Mons   211(-ظبل الحجغ )العغائي 

 22 (-بئر )ظغؿاوي 

  (ػ ظغوٍا) ظغه

                           321 ،211 ،136 ،111 (ظغه) Troia ظغوٍا

                                  133، 125، 53 (-واصي )العمُالث 
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 201ظىعا  

 232 ،230 ُشظىّ 

 (ػ أزىعَـ) هىا الجبلظ  

 (ػ ظاوا) (-عؼبت ) هظى 

 (ػ ظىؿُىم) العىص

 114 العىع 

                                    207  (العىص) Tuphium ظىؿُىم

 (الشُيُت ،ػ زِىِـ)ظُىت 

 ؾُثروي( ،هغكلُىبىلِـ الهؼغي ػ ) (-جل )عاًض 

 (ئًبىصا)ػ   Eboda عبضه

 (أهدُىبىلِـ ػ)العخماهُت 

غة )ٌ البدغ ى عج  Seals I. 114 (-ظٍؼ

 (أبُضوؽ ػ)العغابت املضؿىهت 

 136 ،49  (-زلُج )العغب 

ـ) (= البدغ ألاخمغ) (الخلُج)العغبي  ، 195، 121 ،114 ،53 ،50 (= زلُج الؿَى

319 

 (ػ أعابُا) Arabian nome (-الىىمي )العغبُت 

ىىوىلىعا ػ) 189 عَغلال    (ٍع

                              338، 335 (-واصي )ععا هللا 

 338 (-مىجم )هللا  ععا

 (ألاقمىهحن) Mercury  155 (-مضًىت )ععاعص 

 316، 299 ،200 الععف

 (أًلت ػ)العلبت 

 (أًلت ،اللحُاوي ػ)  (-زلُج )العلبت 

                Catabathmus Minor  209 العلبت الهؼغي 

 ،151 ،143 ،136 ،130 ،122  (الؿلىم) Catabathmus Major العلبت الىبري 
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154، 192، 239 ،245 ،246 ،249 ،251 ،263 ،275 ،277 ،312 

 (العلبت الهؼغي ػ ) العلُبت

 113  (-واصي )العالقي 

ىهىجىؽ) (-ظبل )علبه   (ػ بٍغ

 (بىزِـ ،ػ أعجىؽ) (-عأؽ )علم الغوم 

ض ُّ م  (ػ ظالووىؽ) الع 

ىاث   22العٍى

ت قغق   (ػ زىمى) العِؿاٍو

 18 (-ظبل )ػغابي 

 (ٍجيى وىهترا ؾ ػ)ػغب أؾىان 

 (ػ وىهترا جلمِـ) هالبكت ػغب

                                 229، 194 (-مهغؾ )الؼغبُت الغئِسخي 

                                          341  الؼغصكت

غؾ 
م
 (ػ أًضا مُدُلِـ) 200 (-وىم )الؼ

 (بيُجُا)ػ   (-عأؽ )الؼغكان 

غة )ػغو   (ػ أعظُى) (-ظٍؼ

 137  ػؼة

 ,Phatnitic, Phatmitic, Pathmetic(-الـغع ) البازمُتي ،الـاجمُتي ،الـاجيُتي

Pathmitic branch 77، 108، 122، 123، 133، 140، 144، 228 ،229 

، Phatnitic 76، 108، 144، 148، 156، 197 ،199 (-املهب ) يالباجمُت ،الـاجيُتي

226 

                                     Phatnis  133 – 134، 156 ؿاجىِـ

                             Phaturite nome  152، 225 (-الىىمي )الـاجىعٍت 

ت   Phagroriopolite nome 126، 224 (-الىىمي )الـاظغوٍع

ىبىلِـ ىن   ،ؿاظغوٍع  Phagroriopolis, Phagrorion 133، 318ؿاظغوٍع

 282 (الشمض) Phara ؿاعا



534 
 

 196 (عأؽ مدمض) .Pharan prom (-عأؽ )ؿاعان 

ت )ؿاعان   318 ،196 (ؿحران)  Pharan (-كٍغ

غة )ؿاعوؽ  ، 275، 194 ،110 ،107 ،79 ،77 ،76 كاًدباي( )كلعت .Pharos I (-ظٍؼ

318 

ت(   ؿاعوؽ  318)مً أؾماء إلاؾىىضٍع

 ،133 ،125 ،123 ،68 ]ؿاكىؽ[ (نـغ الحىا) Phacusa, Phacussa ؿاكىؾا

202 ،222 ،227 ،232 ،278 – 279 ،285 ،318 

                              Vacreus  275 ؿاهٍغىؽ

  (ػ ؿُالوىن ) Falacroؿاالهغو 

 Phamôthis 209 ؿامىزِـ

ت  ،Phthemphutic or Ptemphutic nome 152 (-الىىمي )ت ٍىـالبخم ،الـشمـٍى

201، 225 

 Phthenetic or Ptenethutic nome 152، 200، 225 (-الىىمي )الـشُيُت = البخِىُت 

اع 
ّ
 Pottery Hill 21 (-جل )الـس

 (ىظػ بى ) (-وىم )الـغاعحن 

 (ػ ألانابع الخمـ) (-ظبل )الـغاًض 

 329، 299  ]وىم ؾُضي ؾالم[ Phragonis, Phrauynes ؿغاًىهِـ، ؿغاظىهِـ

 20الـغاؿغة 

 (ؿغاظىهِـ)ػ  ؿغاًىهِـ

شىؽ  ،ؿغػٍشىؽ ،ؿغباًشىؽ ،ؿغبِشىؽ ،ؿغبُغ  ,Pharbaethus, Pharbaithosهغبٍى

Pharzithos, Carbeuthos (غبُغ  327، 318، 301، 227، 224، 202 ،156 ،58 (هم

   Pharbaethite, Pharbêtite nome 54، 126، 152، 224 (الىىمي)الـغبُعُت 

 (بُلىؾُىم أًضا ػ) 195 (-جل )الـغما 

 ً  (ظُيُيىبىلِـػ ) (-وىم )ؿٍغ

 (ػ أوؾتراهُجي) الـلىؾُاث

 (ػ ؿىخي) الـىذ
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                              280  (الـىذ ؟) Fenchi ؿىخي

 (ػ بُمي) Venneؿجي 

 129 (الجبلحن) ؿجٌرـ أوبُضًىم

  244 ،193 (قعب أم الغزم))= صلـُىِـ(   .Phocussa Is (- جاغ ٍظؼ )ؿىكىؾا 

 209 ؿىهت

 Foul Bay 114، 138، 341، 342 (-زلُج )ؿٌى 

                                 Phônthis  207 ؿىهشِـ

 (ػ ؿاعان) ؿحران

 (ػ أبىللىهىؽ الهؼغي ) Vico Apollonosؿُيى أبىللىهىؽ 

  290، 255 ،253 (بلبِـ) (ًىصاًىعوم= واؾترا ) Vico Judaeorum ؿُيى ًىصاًىعوم

                            318  (وىم الخغابت الىبحر) Philadelphia ؿُالصلـُا

 (ػ ؿُلي) Filasؿُالؽ 

م) Philacon, Falacro ؿاالهغو  ،ؿُالوىن  ، 267، 261  (أظالٌ كغب ظبل الضٍى

283  

                                   205  ]أبعىظت[  Phylacae ؿُالوي

اؽ ،ؽؿُلىجحرا ،ؿُلىجحرا  ،134 (ظاؾىؽمغسخى ) Philôtera(s), Philôterias ؿُلىجحًر

153، 156، 196 ،318، 341 – 344 

 49  ؿُلىهؿُيُتي

 Philon  134 ؿُلىن 

 Philônis 209 ؿُلىهِـ

غة ) Philae, Phicai, Filas ؿُالؽ ،ؿُياي ،ؿُلي  ،134 ،117 ،111 ،52 (-ظٍؼ

150، 205 ،208 ،260 ،291 ،297 ،303 ،318 ،330 

 24 ،20 (كهغ أوـ الىظىص) (-معبض )ؿُلي 

                                      Philiscu  277 ؿُلِؿيى

                            Venus  156 (- اثبلض)ؿُىىؽ 

                                Phenebêthis  318 ؿُىِبِشِـ
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 243، 237 ،193 ،137 (نالحبحر مىسخى )  Phoenicus ؿُيُيىؽ

 (ػ بُيُيىهىن ) Pheniceؿُيُيي 

 (بُيُيىهىن ػ ) Foenicionisؿُيُىُىهِـ 

 (أعؾِىىي  ،ػ هغووىصًلىبىلِـ) (-مضًىت ) الـُىم

 297 ،127،191 ،112 ،65 ،61 ، 60 (-مىسـض ) الـُىم

 18 (-ظبل )اللاعة 

 (إلاؾىىضع معؿىغ ػ ) (-واخت )اللاعة 

 228 (-جغعت )اللانض 

                                 210  (-بغهت ) كاعون

                                   136 ،111 ،67 ،57 ،52  اللاهغة

 (ػ أهدُىبىلِـ)كاو الىبحر 

 (ػ هُجي) كاي

 (ػ ؿاعوؽ) (-كلعت )كاًدباي 

ضًىؽػ ) كبًرغ  (وىبٍغ

 (هُّبىهىن ػ ) (-عؼبت )كغاعة 

 (ػ مىهىوامُىىم) اللهبت الؼغبُت

            Labyrinth  the  59، 60، 112، 113، 145، 154 كهغ الخُه

م   (بغمىِـػ ) كهغ ئبٍغ

 (ػ صًىهِؿُاؽ) كهغ كاعون

 (ػ زُىىبىؾىُا)اللهغ والهُاص 

يىؽ لُمً) اللهحر  (ػ لٍى

 )ػ مُىؽ هغمىؽ( 110اللضًم  اللهحر 

 23 (- مىسـض)اللعاعة 

 )ػ ولُماهـ( (- هلب)اللعاعة 

 (ػ وىبخىؽ)كـغ 
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                     Coptite nome  152، 207 ،223 (-الىىمي )اللـعُت 

                  (ػ ولِؿما) clysma الللؼم

 (واؾُىؽ ػ) (-هشِب )الللـ 

 69  كلحن

 (لِـػ هُىِبى ) (-مضًىت ) كىا

 122 ،23 (- أو خىُت ،زيُت)كىا 

                                              232  (-جل )اللىان 

   56 ،55 ،43اللىعغة 

 ػ وىعجىؽ() كىعجت

 ((-مضًىت )أبىللى  ،ػ أبىللُىىبىلِـ الهؼغي )كىم 

 (ػ زىؾِـ)اللىنُت 

 (ػ وى) اللِـ

 (ػ ئًلُصُاؾبىلِـ)الياب 

 329 ،299 ،227 ،222 ،200 (قباؽ الكهضا) Cabasa, Cabassa واباؾا

 Cabasite nome 152، 200، 222 (-الىىمي )الياباؾُت 

، 262  (واصي أبى ػهىن ]مدعت الؿلاًت في[ ) Cabalsi, Cabau واباو ،وابالسخي

283               

يى ،وابىعجِـ  277، 263 ،252 ،251 ،249 (الضبعت) Caportis, Patrico باجٍغ

 (العلبت الهؼغي  ،ػ العلبت الىبري ) ىؽمواجاباز

                  Cataptystic branch  77، 144 (-الـغع )ي ِسخالياجاب

ـ) Carandra (-زلُج )واعاهضعا    158 (زلُج الؿَى

                                   Cardamine  160ي واعصامُج

                              Cassanôros  312 (-ظبل )واؾان 

ىم   Castra Lapidariorum  290واؾترا البُضاٍع

  (ًىصاًىعوم ؿُيى ػ ) Castra Judaeorum ًىصاًىعوم واؾترا

 ,Casium, Cassio(n), Casion (-ظبل )واؾُىؽ  ،واؾُىن  ،واؾُى ،واؾُىم
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Casius Mons (هشِب الللـ) 159 ،158 ،154 ،145 ،140 ،130 ،80 ،68 ،49، 

195 ،231 ،252 ،265 ،278 ،301 ،312 ،315 ،327 

 (لتأؽ خى ع ) Calamaeum, Calliae, Callaias (-عأؽ )والُاؽ  ،والحي ،واالماًىم

193، 209 ،238 ،244 

، Canôpus, Canôbus  55، 56، 130، 140، 154، 165، 194 ،199 ،224 واهىب

299 ،306 ،307 ،310 – 314 ،325 

غة )واهىب   80 ،76 (-ظٍؼ

 ،Canôpic branch 51، 55، 67 - 71، 76، 77، 122، 123 (-الـغع )الياهىبي 

131، 133، 140، 150، 151، 228 ،275                                

 ،Canôpic mouth  68، 76، 80، 108، 111، 121، 136، 144 (-املهب )الياهىبي 

148، 149، 150، 154، 156، 157، 194 ،226 ،321 

 135 (-الترعت )الياهىبُت 

 ( )ػ أظازىصًمىن(-الىبحر )النهغ 

                             Crambotis, Crambutis  313 هغامبىجِـ

شىؽ  (ػ ؿغبُغ)  Carbeuthos هغبٍى

 144 ،130 ،67 ،56 ،51 (الىعاق) Cercasôrus, Cercesura ؿىعاِهغه ،هغواؾىع 

 18  هغهغ

                                               Crôs  313 هغوؽ

 Crophi  52 هغوفي

           Crocodilopolite nome  152 ،222 (-الىىمي )الىغووىصًلىبىلُت 

 ،154 ،153 ،130 ،111 ،56 (مضًىت الـُىم) Crocodilopolis هغووىصًلىبىلِـ

222 ،313                     

                 206  (كغب بعلمُت هغمُى)  Crocodilopolisهغووىصًلىبىلِـ 

                                  Crôite nome  313 (-الىىمي )الىغوٍدُت 

الىن                                                 154 (مضًىت الـُىم) Crialon هٍغ

ىن  ى) الىٍغ  (ػ زٍغ
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ـ ، 321، 299، 227، 225، 200 ،136 (اسخ) Xoïs, Xoeôs, Zoês ػوَـ ،هؿَى

329 

 135 الضواعهـغ 

 229  هـغ الغبعماًت

 229 ،198  هـغ الكغابُت

 123 هـغ الهاعم البدغي 

 200  هـغ أملُغ

 124 هـغ نلغ

 68ي عؼاػ الهـغ 

 123 ،71 ،69 ،68 هـغ علُم

 228 ه هـغ مىاوهل

ـغة 
م
 213 ،211 ،22 (-واخت )الى

 Cefro  290 هـغو 

 (ػ جلمِـ) هالبكت

 (ػ وىهترا جلمِـ)ػغب  هالبكت

، 263، 255، 250، 196  (الللؼم) Clysma, Clisma, Clysmo ولِؿمى ،ولِؿما

276 ،282 ،297 ،302 

 209  (هلب اللعاعة) Climax ولُماهـ

                                   300]ؾغؾىا[   Cleopatrai, Cleopatris ولُىباجَغـ، ولُىباجغاي

ـ) Cleopatris  ولُىباجَغـ  ( ػ أعؾِىىي ) (الؿَى

يي آهتي) (= عأؽ الحىمت) (-عأؽ )الىىاٌـ   (ػ لٍى

ت الجغافي
ّ
 (ػ ظحراؾا) هىخل

ت 
ّ
تالهىخل ا) لغٍّ  (ػ ظُبؿاٍع

 313، 223، 204 (اللِـ) Cô, Côs وىؽ ،وى

 (ِـ، وىهترا بؿلىىمبؿىػ مُخاو) وىبان

 ،130  (كـغ) Coptos, Conto, Justinianupolis اهىبىلِـًىؾخيُ ،وىهخى ،وىبخىؽ
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138، 154، 160 – 162، 207 ،223 ،250 ،258 ،261 ،263 ،267 ،268 ،276 ،

280 – 284 ،290 ،303 ،330 ،341 – 343   

ضًىؽ  ت )وىبٍغ غ) Coprideôs come (-كٍغ                        328  (كبًر

  Cobii  209 وىبحي

 313 ،260 (جتىع ك) ,Corte Cyrtos عحيوى  ،عجىؽى و

                                    Corcyris  313 وىعهحٌرـ

                                         Curis  275 وىعَـ

   (وى ػ) Côsوىؽ 

 (ػ زىؾِـ) (اللىنُت)  Cusas وىؾاؽ

                             Costos  328 وىؾخىؽ

    Colynthin mouth  325 (-املهب )ىلىثي الي

 (ػ أومبي)وىم امبى 

 (ػ أبىللُىىؽ الهؼغي )وىم ئؾـدذ 

                                        228، 198، 123 وىم ئقـحن

 (ػ أؿغوصًخىبىلِـ) وىم ئقلاو

 
ّ
 229 حنوىم خل

                           277  (ؾُضي عبض الغخمً) Comaru وىماعو 

 283، 261 ،161  (بئر صػبج) Compasi, Compasin وىمباؾحن ،وىمباسخي

 )ػ أًضا جاوىمبؿى( Chompso  313 ىمبؿىو

 ,Contra Apollinopolis Magna وىهترا أبىللىهىؽ ،وىهتر أبىللُىىبىلِـ ماظىا

Contra Apollonos (ػغب ئصؿى) 290 ،267 ،257 

 Contra Ombos 257 وىهترا أومبىؽ

 285 ،260 (وىبان) Contra Pselchis ِـىلوىهترا بؿ

 267 ،260 )جُـا قغق( Contra Tafis وىهترا جاؿِـ

 267 ،260 (هالبكت قغق ) Contra Talmis مِـلوىهترا ج

ـى وىهترا ج  Contra Tumuis  257 مَى
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 263، 259 ،257 ،256 ،250 (ػغب أؾىان) Contra Syênê ٍجيى وىهترا ؾ

 Contra Coptos  257 ؽوىهترا وىبخى 

ت) Contra Lato(polis) وىهترا الجىبىلِـ ،وىهترا الجى
ّ
ل  290 ،267 ،258 (الح 

 ،260 ،250 (قغق أؿاصهُا) Contra Hiera Sycaminus وىهترا هُحرا ؾُيامُىىؽ

276 

  (ػ وىبخىؽ) ,Conto Kontoوىهخى 

ىى   (ػ هُىى) (أبى نحر بىا) Coinôوٍى

ىى ،هُىىبىلِـ ،هُىى  ،155 ،140 ،130 (ؿضلالكُش ) Cyno(polis), Coinô وٍى

204 ،302 ،313 ،329              

 ،131 - 130 (أبى نحر بىا) Cyno, Cyno(s)polis هُىىؾبىلِـ ،هُىىبىلِـ ،هُىى

154، 250 ،252 ،253 ،263 ،266 ،300 ،329 

 (ػ زُىىبىؾىُا)  Cenobosciaهُىىبىؾىُا 

 Cynopolite nome   126، 127، 152، 204 ،223 (-الىىمي )الىُىىبىلُت 

   Cynossêma  137 هُىىؾُما

ت) Cenon Hydreuma  (-مدعت الؿلاًت )هُىىن   ،262 ،161 ] الخكحر [ (أبى كغٍّ

283   

 256  (كاي) Caene هُجي

 342، 341، 207 ،57 (كىا) Caenêpolis هُىِبىلِـ

هان 
م
 (ؾاػ لى ) (-زغابت )ل

ىن  ،ىبىلِـالج ،الجى
ّ
 ،281 ،268 ،257 ،207 ،132 )ئؾىا( Lato(polis), Lattonالج

291، 303 ،330 

 Latopolite nome  152 ،206 ،223 (-الىىمي )الالجىبىلُت 

ي 
ّ
 Lacci lacus  211 (-بدحرة )الو

 (بعلمُت هىعمىؽ أًضا ػ) 112الالهىن 

 ,Laodamantium, Ladamantia لُىصاماهدُىم ،الصاماهدُا ،الوصاماهدُىم

Leodamantium (عأؽ أبى خكـت) 315، 244، 238، 209 ،79 ،78 
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 158 ،113 (زلُج العلبت) Laeanitic Gulf (-الخلُج )اللحُاوي 

 [ (املغاظع) Laeanitico sinuألانل الالجُجي  ]

 (ػ بُيُيىهىن ) الللُعت

هانازغ ) Lysa ؾاى ل
م
 282 ،212 (بت ل

ياؾ  243 ،193 ،137  (سخى الحمغامغ ) Leucaspis ـِبلٍى

يىزاَي                  155  (الياب)  Leucothaae (؟ = ئًلُصُاؽ)لٍى

يىؽ لُمً               343، 341، 196  (اللهحر)  Leucus Limên لٍى

يي آهتي  243، 238، 237 ،193 ،137 ،79 ،78 (عأؽ الحىمت) Leucê Actê لٍى

   196 )عأؽ بىاؽ(  Leptê (-عأؽ )بتي ُل

                             Libya Inferior  289 ،297 ،303 لُبُا الضهُا

                                   Libya Superior  289 ،297 لُبُا العلُا

ىظُت امللُبُا   Libya Mareôtis  150 ٍغ

                   Libyan Mountains  211 (-الجباٌ )اللُبُت 

                      Libyan nome  208 ،220 ،221 ،223 ،330 (-زم ألابغقُت الىىمي )ُت اللُب

                  207  (هجع املكاًش) Lepidotônpolis لُبُضوجىهبىلِـ

 Lêtopolite nome 126، 152، 200، 223  (-الىىمي )اللُخىبىلُت 

 ،227 ،223 ،200 (أوؾُم) Lêtopolis, Lêtos, Lêtus, Littus لُخىؽ ،لُخىبىلِـ

254، 279، 302، 315، 329 

  (ػ لُخىبىلِـ) Littus لُخىؽ

ىؽ  Lêtôeus  315 لُخٍى

 Lycopolite nome 109، 152، 205 ،223 ،316 (-الىىمي )اللُيىبىلُت 

 Lycopolis, Lycon, Lico, Tyconpoli جُيىهبىلي ،لُيى ،لُيىن  ،لُيىبىلِـ

، 280، 279، 276، 275، 267، 256 ،223، 206 ،155 ،150 ،132  (أؾُىط)

285 ،291 ،302 ،316 ،330 

          316 ،132 (الىظه البدغي في )  Lycopolisلُيىبىلِـ 

 Lycomedes 211، 213 (-بدحرة )لُيىمُضٌـ 
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 327، 301، 227، 223، 201 ،111 (وىم امللضام) Leontopolis لُىهخىبىلِـ

                                  328ػغب الضلخا أو وؾعها(  في )  Leontupolis لُىهخىبىلِـ

 Leontopolite nome 126، 152، 201 ،223 (-الىىمي )اللُىهدُت 

                                       330  (مىط ؟) Mathon مازىن 

                         244  (- كاعة) صعةما

ىا العلمحن  ياؾبِـ ،هدُـغي ػ أ)ماٍع  (لٍى

            Marea, Mareia  49، 57، 111، 209 ،223 ،318 (-بلضة ) اماٍع

ىظ ،اماٍع ىط) Mareia, Mareôtis (-ئكلُم  ،-بدحرة )ـ ِمٍغ  ،63 ،49 ،48 (مٍغ

110، 111، 123،211 ،316 ،318 ،328 

 ، ]جل  (جل الححر) Magdolum, Magdolo(s) مجضولىؽ ،مجضولى ،مجضولىممجضٌو

 316، 266، 263، 255، 250الححر، جل هضوة[  

                                    131 املدامُض

 )ػ أًضا هُحراؾُيامُىىؽ( 208، 52  املدّغكت

 (ػ أوهىؿِـ) مدلت مىىؾ

 196 ،114 (عأؽ ؿاعان) (-عأؽ )مدمض 

 (اػ ظغّ )املدمضًت 

                                     151 ،68 (-جغعت )املدمىصًت 

غة )املغابغ   (صًضًمي ،ػ زغؾىهِـ الهؼغي ) (-ظٍؼ

                                  159 ،139 ،123  (البدحراث) املغة

 158 (-العُىن )املغة 

ياؾبـ) مغسخى الحمغا  (ػ لٍى

  (آػي ػ )ي مغسخى العاصخ

 (ػ بُضوهُا)مغسخى أبى ؾمغة 

جِـ) مغسخى باظىف  (ػ ٍػ

                                             )ػ أًضا زاعى، ؿُلىجحرا، ئًىىم(  341 مغسخى ظاؾىؽ

 (ػ زُدُا) مغسخى ظغظىب
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ؿـ  344 مغسخى ظَى

 (ػ هُسِؿُا) مغسخى مباعن

خىهُىم أًضا ػ) 245 ،220 ،23مغسخى معغوح   (باٍع

 (ػ هُسِؿُا)هىغي مغسخى 

ىِـ                                     Marmaricês  331 مغمٍغ

م   (ػ ؾغابُىم) (-ظبل )مٍغ

ىط  ا)مٍغ  (ػ ماٍع

ىط   157 (-بدحرة )مٍغ

ىظُت    Mareôtic nome  152، 209 ،220 ،224 (-هىمي )املٍغ

 (ػ جاوىها) مؼوعة

 (هحروبىلِـ ،ػ باجىمىؽ) (-جل )املسخىظت 

 ( )ػ آًجبخىؽ(-مهغ )أبغقُت 

  (ػ بابُلىن ) مهغ عخُلت

حن  ت )املهٍغ  Egyptians, villages of  131 (-كٍغ

 (ػ جامىهتي) معاي

ت   (ػ هلُىبىلِـ)املعٍغ

 (بيُجُىؽػ ) معاظً اللغ

 124 ،70 املعهغة

لضام 
م
 (ػ لُىهخىبىلِـ) (-وىم )امل

 Maximianopolis  291 ،303، 330 ُاهىبىلِـمىؿُم

 Milesians, Wall of  133 (-ؾىع )ُحن عاملل

 Melcati  276 ،279 يحمليا

 (ػ مىف)  Memphis, Memphê, Memfiممـِـ  ،ممـي

 Memnon, Colossi of  126  (-جمشاال )ممىىن 

 (جابىنحٌرـ الهؼغي ػ ) املىضعة
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 316، 224 ،155 ،132 ،111 ،70 ،69 ،57 (جل الغبع) Mendês مىضٌـ

                      Mendêsian branch  51، 69، 70، 77، 122، 123 ،229 ،230 (-الـغع )املىضٌسخي 

 ،123 ،122 ،108 ،76 )خلم الىخل( Mendêsian mouth (-املهب )املىضٌسخي 

144، 148، 155، 194 ،226            

     Mendêsian nome  54، 126، 152، 194 ،201 ،223 ،231 (-الىىمي )املىضٌؿُت 

 63  (-بدحرة )املجزلت 

 (ِـػ باهُـِؿ)املجزلت 

 (هُابىلِـ ،ػ بعلمُت هغمُى)امليكاة 

 316 ،132 املىهىعة

 ،62 ،57 ،51 ،35 (عهُىتمُذ ) Memphis, Memphê, Memfi, Pemphis مىف

64، 76، 109، 110، 111، 128، 132، 145، 155، 157 ،203 ،223 ،250 ،

253 ،254 ،256 ،263 ،268 ،276 ،279 ،291 ،302 ،308 ،316 ،329 

                 Memphite nome  152، 157 ،203 ،223 (-الىىمي )املىـُت 

 297 ،205 ،153 املىُا

 (ػ ؾىُىاؽ ماهضعوعوم) (-جل )املىُا 

 283 ،261 (-واصي )مىُذ 

 (ـػ أؿغوصًد) (-ر ئب)مىُذ 

ها)مىزُىؽ  ،مىسي  Muthi, Motheos 258، 291 (؟هجع ٍو

 (ػ ؿُيُيىؽ) (- بحر )مىسخى نالح 

ت) Musae, Muson مىؾىن  ،مىسخي ٍغ  291 ،267 ،259 (الؿٍغ

 (مازىن ػ ) مىط

 Mophi  52 مىفي

 Mômemphite nome 126، 224، 316 (-الىىمي )املىممـُت 

 316، 224 ،140 ،133 ،111 ،57 (وىم أبى بلى ؟)  Mômemphis مىممـِـ

، 209  (اللهبت الؼغبُت) Monocaminum, Monogami مىهىظامي ،مىهىوامُىىم

277 
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غؽ   ،Moeris 60، 65، 112، 113، 127، 128، 139، 140، 144 (-بدحرة )مٍى

157، 211 ،313            

ـ   229 ،124 (-بدغ )مَى

لح امل  134 (-واصي )ٍى

 229  مُذ الخىلي عبض الال

 68  مُذ بكاع

 (ػ مىف)مُذ عهُىت 

 132 ،70 ػمغمُذ 

 229 ،70 مُذ ؿاعؽ

  (ىمبؿىوجاأًضا ػ ) 208 (وىبان) Metacompso ىمبؿى ومُخا

 Metêlite nome  152، 200، 224، 316 (-الىىمي )املُدُلُت 

جل ) Metélis, Melêtes, later Bechis بسِـ ؿُما بعض  ،مُلُخِـ ،مُدُلِـ 

 ،316 ،299 227 ،224 ،200 ]وىم الؼغؾ أو اليىم ألاخمغ / وىم الىؾغ[ (الىجُلي

328 

 (ىػ ئٌؿُ) مُضوم

 Myrmix 237، 243 (صخغة) ىـمحرمُ

 
ّ
 Milleôs 328 ُىؽمُل

                                      Mylon  316 مُلىن 

  (ػ مُدُلِـ) Melêtes مُلُخِـ

                               Menuthis  56، 316 مُىىزِـ

ت   Menelaïte nome  126، 140، 152، 194 ،199 ،224 ،299 (-الىىمي )املُيُالٍو

 ,Menelaïs, Menelaus, Menelaïtes ماهُالًخىن  ،مُيُالًدـ ،مُيُالوؽ ،مُيُالٌـ

Manelaïton  132، 140، 299 ،316 ،328       

 ،14 ] اللهحر اللضًم [ (اللبلي مغسخى أبى قعغ ) Myos Hormos عمىؽى مُىؽ ه

110، 113، 133، 138، 155، 160، 196، 341 - 344 

                  Myecphorite nome  54، 57 ،224 (-الىىمي )ىعٍت املُُىـ
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 Myecphoris  57 مُُىـىعَـ

                          291)وىم مضًىت ماضخي(   Narmunthi يتهاعمىه

 132  (-جل )الىاكىؽ 

                                   Naithu  291 هاًشى

                      (دُجيُه)ػ  هدىى 

   Natho, Half of  54، 224 (-هىمي ههف )ى خه

 (لُبُضوجىهبىلِـػ ) هجع املكاًش

ً  259 هجع بحًر

ها  (ػ مىسي) هجع ٍو

 (يػ بلىصُج) (-وىم )الىجىؽ 

 67 (ػغب الضلخا)الىجُلت 

 (ػ مُدُلِـ) (-جل )الىجُلي 

 131  (ئلُىؾِـ) الجزهت

 61 ،53اليؿامىهُىن 

 56 (- بدغ)وكغث 

 
 
 (ػ سخُضًا) (-هُمان ) (-وىم )اليكىة  ،كىالي

 69 وكُل

 316 ،300 ،224 ،210 ،132 (-واصي )الىعغون 

            Nitriôte Nome 126، 132، 140 ،210 ،224 (-الىىمي )غوٍت عالى

يي ظىهى) وؼامِل                               (ػ ظٍغ

 (ـِهىكغاظ ػ)الىلغاف 

ت عػًٍ) Niciae, Niciu هُلُى ،يحُلههلُىؽ،  ، 266، 254، 227، 225 ،200 (ػاٍو

279 ،299 ،317 ،328 

                             Naucratic mouth  148 (-املهب )الىىكغاظي 

                  Naucratite nome  152 ،224 (-الىىمي )الىىكغاظُت 

، Naucratis, Naucrateia 43، 55، 57، 68، 133، 155 هىكغاظُا ،هىكغاظِـ
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200 ،224 ،227 ،276 ،279 ،299 ،316 ،319 ،328 

                                         292  (البر الكغقي لألكهغ) Nee وي

 57 (امليكاة) Neapolis هُابىلِـ

                                    317  (ئًبُى أًضا ػ) Nibis هِبِـ

                       Nitine, Nitnu  253 ،292 هدىى ،دُجيُه

 196 [ي ؟مغسخى هىغ ] (مغسخى مباعن) Nechesia ؿُاِسُه

                                   Nysa  317 هِؿا

                               Nêsus  245 ،277 هِؿىؽ

                         245، 244، 239( -)ظؼع   Nêsi هِسخي

                Nesyte nome  201 ،221 ،224 (-الىىمي )ٍت ى الىِؿ

  (ػ هلُىؽ) Niciae, Niciu هُلُى ،يحهُل

 Nicium  133 هُلُىم

                         231 ،133 (الغملت) Nicopolis هُيىبىلِـ

          302  (؟ = هُلىبىلِـ)  (في ئكلُم أعواصًا) Nicopolis هُيىبىلِـ

، 317، 302، 203، 111 (صالم) Nilopolis, Neilos, Nilupolis هُلىؽ ،هُلىبىلِـ

329 

                  Nemesium  208 هُمِؿُىم

 209 (الحّمام) Halmyrae هاملحري 

 Halonesi 160 (-ظؼع ) هالىهِسخي

 Heptanomis  191 ،203 ،313هبخاهىمِـ  ،هبخاهىمُا

 (ىهُتّم ػ ألا )  Hommoniac nome (- الىىمي)ىهُت الهاّم 

 (ػ ؿغبُغ)هغبُغ 

   Heracleopolite or Heracleote nome (-الىىمي )الهغكلُىبىلُت أو الهغكلُىجُت 

126، 127، 152، 203 ،204 ،223، 317    

 ،76 (= زىهِـ) Heracleopolis, Heracleium ن هغكلُى  ،هغكلُىم ،هغكلُىبىلِـ

131، 315                 
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 Heracleopolis Parva, Heracleus ئًغاولُىؽ ،هغكلُىؽ ،هغكلُىبىلِـ الهؼغي 

 320، 314، 301، 278، 253، 231، 227، 225، 202 ،68 []جل بلُم (جل عاًض)

 ,Heracleopolis Magna, Heracleus ئًغاولُىؽ ،هغكلُىؽ ،هغكلُىبىلِـ الىبري 

Iracleos (ئهىاؾُا املضًىت) 314، 302، 280، 276، 223، 203 ،155 ،131 ،127 ،

317 ،329 

 (هغكلُىبىلِـػ )هغكلُىم 

                   Heracleotic branch  148 (-الـغع ) ىويلُكالهغ 

 Heracleotic mouth  108، 148 ،194 ،197 ،226 (-املهب ) ىويلُكالهغ 

 Hermopolite Garrison  132 (-الحامُت )الهغمىبىلُت 

 Hermopolite nome  152 ،205 ،223 (-الىىمي )ُت الهغمىبىل

 ,Hermopolis Parva, Hermupoli ئعمىبىلِـ ،هغمىبىلي ،هغمىبىلِـ الهؼغي 

Ermupolis ( صمنهىع) 230، 227، 226، 222، 199، 198، 132 ،70 ،68 ،57 ،

250 ،253 ،254 ،263 ،266 ،276 ،278 ،299 ،328 

 ,Hermopolis Magna هغمُى ،ىبىلِـئعم ،هغمىبىلي ،هغمىبىلِـ الىبري 

Hermupoli, Ermupolis, Hermue (ألاقمىهحن) 256، 223، 205 ،155 ،56 ،34 ،

291 ،302 ،315 ،330 

غة كغب بىظى)  Hermopolisهغمىبىلِـ   132 (على ظٍؼ

                    315 ،132 ] البللُت [  Hermopolisهغمىبىلِـ 

               Hermonthite nome  152، 206 ،223 ،315 (-الىىمي )الهغمىهصُت 

، 207 ،132  (أعمىذ) Hermonthis, Hermunti, Hermunthêsهغمىهتي  ،هغمىهشِـ

223 ،257 ،266 ،291 ،315 ،330 

 Hermaea prom.  193، 237، 243 (-ؽ ؤو ع )ًا اهغم

 Hêliopolite nome  126، 152 ،202 ،223 (-الىىمي )الهلُىبىلُت 

ت) Hêliopolis, Hêlius هلُىؽ ،هلُىبىلِـ  ،155 ،131 ،111 ،56 ،52 (املعٍغ

156، 202 ،223 ،255 ،266 ،301 ،314 ،327 

ّى   (ظىبتر ،ػ صًىؾبىلِـ الهؼغي  : البلضة اللضًمت) 122 ه 
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 60  هىاعة امللعع

ت   49الهىاٍع

 340 (-واصي )الهىصي 

   281، 276)= مُىاء كـغ(   Hormucopto هىعمىوىبخى

 291، 267، 259  (عؼبت كغاعة) Hipponon, Hipponos هُّبىهىؽ ،هُّبىهىن 

عب) Hypsêlê, Hypsêlis, Ipseli ئًبؿُلي ،هُبؿُلِـ ،هُبؿُلي
م

، 302، 206  (ق

223 ،315 ،330 

              Hypsêlite nome  206 ،221 ،223 (-الىىمي )الهُبؿُلُت 

 330، 291، 224  (الخاعظت) Hibis, Hibeôs, Ibeôs ُىؽبئً ،هُبُىؽ ،هُبِـ

 Herasicamina (ػ هُحرا ؾُيامُىىؽ)هحراؾُيامُىا 

  (جل املسخىظت) Hero(ônpolis), Heroôpolis هحروبىلِـ ،هحروهبىلِـ ،هحرو

132، 138، 155، 195 ،202 ،222 ،232 ،250 ،254 ،255 ،263 ،266 ،315 

ـ)  Heroôpolite Gulf (-الخلُج )الهحروبىلي                             158  (زلُج الؿَى

                          Heroôpolite nome  152 ،222 (-الىىمي )الهحروبىلُت 

                                        257]نضؿا[    Hisopis هِؿىبِـ

               Hephaistos, Iphestos  301 ،327 ئًـؿخىؽ ،هُـاٌؿخىؽ

 (ػ أًلت) Hailaهُلت 

 (أؿاصهُا) Hierasycaminos, Herasycamina هحراؾُيامُىا ،هُحرا ؾُيامُىىؽ

 284، 282، 281، 275، 269، 268، 263، 260، 259، 250، 208 ]املدّغكت[

 Hierax 209حراهـ ُه

  Hieracon  258هُحراوىن 

          258 ،132 (اليىم ألاخمغ) Hieracônpolis هُحراوىهبىلِـ

   Oasis, Auasis  121 ،139 الىاخاث

                               300 (واصي الىعغون) Oasesالىاخاث 

 62 ،58 (الخاعظت) Oasis, Auasis (-مضًىت )الىاخت 

ت) Oasis Parva, Oasis Minor الىاخت الهؼغي   224، 210 ،139  (الىاخاث البدٍغ
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، 297 ،291 ،224، 210 ،139 (الىاخاث الخاعظت) Oasis Magna الىاخت الىبري 

303 

ت  ُّ               224 ،152 )التي خاضغتها الخاعظت( Oasite nomes (-الىىمي )الىاخ

ت  ُّ مشىي(  Oasite nomes (-الىىمي )الىاخ               224 ،152 )التي خاضغتها جٍغ

غة )واصي الجماٌ   (ػ أؿغوصًتي) (-ظٍؼ

            207، 189، 101 ،99 ـاواصي خل

غة )الىّعاق                197 ،151 ،69 – 67 (-ظٍؼ

 (ػ هغواؾىع ) 71 الىعاق

 (ػ مُدُلِـ) (مداؿؽت البدحرة) (-وىم ) ىؾغال

غة )الىولُت   290 ،259 (-ظٍؼ

  (ػ أومبي) Iambôn ًامبىن 

غة )ًامبي   Iambê 160، 343 (-ظٍؼ

  (ػ وىبخىؽ) Justinianupolisًىؾخيُاهىبىلِـ 

 140 ،127 (-بدغ )ًىؾف 

                   283، 267، 261  (بئر بحزح) Iovis, Dios صًىؽ ،ًىؿِـ

           160 ،155  (بىلىلي) Juliopolis ًىلُىبىلِـ
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  كشاف ألاشخاص

 Apollodorus  318 أبىللىصوعوؽ

 Apollonius  84 أبىللىهُىؽ

 Apion  309 أبُىن 

 Etearchus  53 ئجُاعزىؽ

 Agatharchides  84، 109، 113، 49، 341، 343 أظازاعزُضؽ

 Agathodaemon  188 )الياعجىظغافي( أظازىصًمىن 

 Amasis  43، 55، 145، 153 الشاوي أخمـ

 Eratosthenes  83، 86 – 102، 117، 118، 119، 148، 183 ئعاجىؾخحن

 Artemidorus  84، 151، 153، 315، 319، 342 أعجمُضوعوؽ

 Archimedes  84 أعزمُضؽ

 Aristotle  46 أعؾعى

ىن عأعؾ  Aristocreon  151 ىهٍغ

 Arcadius  321 أعواصًىؽ

ؿخاظىعاؽ  Aristagoras  44، 314، 317، 320 أَع

 Alexander The Great  63، 83، 128، 139، 156 إلاؾىىضع ألاهبر

 Augustus  117، 147، 289 أػؿعـ

 Euclid  39، 83 ئكلُضؽ

 Alexander Ployhistor  308، 313، 315، 317 - 321 ؿىضع بىليهؿخىع ألى

 Anaximander  43، 44، 107 هضعاأهاهؿُم

 Antigonus Carystius  101 ياعؾتيالأهدُجىهىؽ 

 Ovid  107 أوؿُض

 Ephorus 312، 314  ـىعوؽًئ

 Aelius Gallus  117، 342 ئًلُىؽ ظاللىؽ
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 Parthenius of Nicaea  320 يُىؽ الىُليُباعز

 Pausanias  320 باوؾاهُاؽ

 22بغاملي 

 ٌ  Psammetichus I  43، 100، 145 بؿماجًُ ألاو

 ٌ  Ptolemy I  83، 157، 340 بعلمُىؽ ألاو

 Ptolemy III Euergetes  86 ظُدـوع أبعلمُىؽ الشالض 

 ،Ptolemy II Philadelphus  101، 108، 158 - 159 بعلمُىؽ الشاوي ؿُالصلـىؽ

310، 311، 344 

 ،Ptolemy Claudius  26، 57، 66، 68، 69، 70، 85، 87، 88 بعلمُىؽ الللىطي

99، 125 - 137، 143، 148، 152، 161 – 232، 240 - 242، 244، 245، 291، 

299 – 321، 325 – 328، 340، 343 ،344 

 Ptolemy soter II  84الشاوي  ؾىجحر بعلمُىؽ

 Plutarch  47 بلىجاعر

 ،Pliny the Elder  77، 126، 128 - 129، 134، 144  146 – 162  بلُجي الىبحر

182، 195، 221 - 223، 225، 315، 342 

 Posidonius  183 بىؾُضوهُىؽ

 Pomponius Mela  76، 77، 107، 134، 143 - 146 بىمبىهُىؽ مُال

 Pompey the Great 154، 158  بىمبي الىبحر

 Petesuchis  157 بِخِؿىزِـ

 Pelusius  80 بُلىؾُىؽ

 Trajan  232 انًجغا

ـىن ال  Tryphon of Alexandria  309، 315 ؿىىضعي جٍغ

ـ   157جِخَى

 Titus  68، 146، 229، 231 جُعـ

 Thon  321 زىن 

 Theopompus  311 زُىبىمبىؽ
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 319، 316، 315الجؼغافي املجهٌى مً عاؿّىا  

 183ظىبا ألامالـي 

 George of Cyprus  27، 323 - 331 ظىعط اللبرصخي

 Chephren  59 زـغع

 Cheops  59 زىؿى

 Charax  308زاعاهـ 

 Darius  75، 108، 158 صاعا

 Duris  311 صوعَـ

 Dinochares  157 ؽصًىىزاع 

 Diodorus Siculus  57، 76، 84، 103 – 114، 144، 308، 341 صًىصوع الهللي

 الغاؿّجي املجهٌى )ػ الجؼغافي املجهٌى مً عاؿّىا(  

 Rohlfs 22عولــ 

 Satyrus  344 ؾاجحروؽ

 Stephanus of Byzantium  44، 305 - 322 ؾدُـان البحزهعي

 ،Strabo  26، 56 – 58، 66، 70، 76 - 78، 84، 99، 101، 105، 110ؾعغابىن 

113، 115 – 140، 143، 144، 148، 151 – 154، 183، 193، 221، 222، 228 

– 230، 232، 240 ،258 ،275 ،289، 307 – 314 ،318 ،320 ،321 ،325 ،

341 - 344 

 Scylax  73 – 80، 124، 133 ؾىُالهـ

 Seti  46 ،340 ؾُتي

 158 )ؾىىؾغث الشالض( Sesostris ىؾتٌرـؿؾِ

 Simonides of Cos308   ؾُمىهُضؽ اليىسخي

  Thales of Miletus  43 يعالِـ امللظ

 Valentinian III  287 ان الشالضىُؿالىخِ

 Phlegon  317 ؿلُجىن 

 Philo  101 - 102 ؿُلى
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 Cambyses  62 كمبحز

 Cato  314 واجى

 Callimachus  321 واللُمازىؽ

 Canopus  80 )املالح( واهىبىؽ

 Ctesias  320 الىىُضي ؿُاؽِهخ

 Cleomedes  88 ولُىمُضؽ

 22 - 12ٌ الضًً خؿحن هما

 Censorinus  106 ىعًٍؿهي

دىجغ    rPeutinge Conrad 273وىهغاص بٍى

ىىؽ الهىعي  Marinus of Tyre  159، 170، 184 ماٍع

 Marcian  310 مغكُان

 Menelaus  80، 318مىُالوؽ 

 Mucianus  157 ُاهىؽهمى 

 Menes  35 مُىا

 Necho  35، 49، 53، 108 هسى

 – Herodotus  26، 35، 39، 43 - 77، 88، 99، 110، 112، 123 هغوصوث

126،128، 130، 133، 140، 143، 144، 145، 152 – 154، 158، 203، 221 - 

232، 228 – 230، 291 ،300 ،307 – 318 ،321  

 Hermolaus  307 هغمىال

 Hipparchus  84، 117، 182 هُباعزىؽ

 Hero  85 هحرو

 Herodian  308، 310 - 315 هحروصًان

 Hierocles  192، 295 – 304، 309، 320، 321 لِـوهحرو

يُىؽ ؿُلى  Herennius Philo  313 هحًر

 Hecataeus of Abdera  109 ألابضًغي  ههُياجُ

 Hecataeus of Miletus  44 - 46، 109، 307 - 320 يعاملل ههُياجُ
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 Jason of Cyrene  308 ًاؾىن اللىعٍجي

 Juba II  147، 148 ىبا الشاويً

 ٌ  Justinian I307   ًىؾخيُان ألاو

 Josephus  68، 231، 318 ًىؾـىؽ

 Juvenal  281 اٌُىؿًى 
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