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 على طبيل التقدًم والتحقيق

 عاطف معتمدبقلم/ 

ت في وكإتها الخضًشت ) ؤبضث ل٣غن لالغب٘ ألاو٫ مىظ اإلاضعؾت الجٛغاُٞت اإلاهٍغ

سُت". وإلاا ال ً( هؼوٖا واضخا هدى "الجٛغاُٞا الخاٍع ش ال  ؟الٗكٍغ ٞالجٛغاُٞا بضون الخاٍع

حؿخُُ٘ ؤن ج٣ى٫ قِئا ٖلمُا ٖم٣ُا. وال٨خاب الظي بحن ؤًضًىا همىطط مٗبر ًٖ هطج  

ً. وما ػا٫ ال٨خاب نالخا  َظٍ اإلاضعؾت زال٫ زمؿُيُاث وؾخِىُاث ال٣غن الٗكٍغ

لل٣غاءة والخضبغ. صخُذ ؤن َىا٥ ٦شحرا مً اإلاٗلىماث التي ججاوػَا الؼمً بد٨م 

ت في ظٛغاُٞت مهغ بال ؤن مٗلىماجه ما جؼا٫ ال٨كٝى ا لجٛغاُٞت وهخائج ألابدار اإلاخىٖى

ذي في جُىع ظٛغاُٞت مهغ. َظا هاَُ٪ ًٖ  تمىاؾب ن ؤظضا ٦مضزل لٟهم البٗض الخاٍع

ال٨خاب في خض طاجه قاَض بزباث ٖلى مضي ما ونل بلُه الاَخمام الجٛغافي اإلاهغي 

 . مً الُىم ٠ ٢غن بمالخ٣ت البدض الٗلمي وجُىعاجه ٢بل هه

ُبت ولض  ً فى جهاًت ٖبض الٟخاح مدمض َو في مُل٘ وجىفى زالزُيُاث ال٣غن الٗكٍغ

ً. جسغط مً  ت فى ٖام ظامٗت ؤلا ال٣غن الخاصي والٗكٍغ حن مُٗضا  2998ؾ٨ىضٍع ٖو

 ض( ومالبض ؤن ابخ2992ٗ)ؤوكئذ ٖام  ة آهئظ  إاليكب٣ؿم الجٛغاُٞا بالجامٗت خضًشت 

الض٦خىعاٍ مً ظامٗت لىضن. ٧اهذ تي اإلااظؿخحر و للخهى٫ ٖلى صعظ لى اإلامل٨ت اإلاخدضةب

عؾالخه للض٦خىعاٍ "الؼعاٖت في مهغ في الٗهغ الٗغبي" و  لماظؿخحر بٗىىانلعؾالخه 

".   بٗىىان ٍى  "الجٛغاُٞا الاظخماُٖت والا٢خهاصًت إل٢لُم مٍغ

ت ظامٗت ؤلا بٗض ٖىصجه مً البٗشت بلى  فى مجاالث  هاَخماماججغ٦ؼث ؾ٨ىضٍع

سُت وظٛغاُٞت الٗمغان  ٦خابه "ظٛغاُٞت مهغ . وؤنضع والؿ٩انالجٛغاُٞا الخاٍع

سُت" ًٖ صاع الش٣اٞت الجامُٗت ٖام  ى ال٨خاب الظي ه٣ضم له وهغاظٗه  ،2991الخاٍع َو

ُب َىا. لما ؾخاط الجامعى اإلالتزم مشاال لؤل  ت٧ان ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض الٟخاح َو زل٣ا ٖو
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ٍىمشال ؤٖلى لخال و  ُبؤٖحر . مُظٍ ومً ٖٞغ لٗضة صو٫ ٖغبُت مشل لبىان والؿٗىصًت  تَو

ت ًٖ ظٛغاُٞت الٗالم ؤلا نبوؤقٝغ َىا٥ ٖلى  ُبت ؾالمى. ؤقٝغ ضاع مىؾٖى ٖلى َو

ت  ٖضًض مً عؾائل اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ وها٢ل ال٨شحر مجها فى الجامٗاث اإلاهٍغ

اج مه والٗغبُت، وج٣اٖض ًٖ الٗمل فى ٧لُت آلاصاب ٢بل ٞو ه لٟترة مً الؼمً. ظغي ج٨ٍغ

ت و٢ؿم الجٛغاُٞا ونضع ٦خاب جظ٧اعي ٢بل ػمالئه وجالمُظٍ فى ظامٗت ؤلا مً  ؾ٨ىضٍع

ه  .)*(ٖلى قٞغ

 اهالكتاب ومحتو هرا مضمون 

في حؿٗت ٞهى٫ بضؤث بخمهُض جىاو٫ ؤَمُت الجٛغاُٞا َمه الٗلمي ناٙ اإلاال٠ 

سُت ٦خسهو ٖلمي ال ٚجى ٖىه لٟهم "ظٛغاُٞت الخايغ" ما٦ضا ٖلى يغوعة  الخاٍع

سُت ؤصواث ٖلمُت مشل بإلاامه بإؾـ الجٛغاُٞت الُبُُٗت  خُاػة باخض الجٛغاُٞا الخاٍع

ه لىخائج ؤبدار ٖلىم التربت والجُىلىظُا  ت ويغوعة عظٖى وآلازاع إلاىار واوالخٍُى

ت  اث والخغائِ ال٣ضًمت و٦خب الغخالث،  واللٛتوالهىضؾت اإلاٗماٍع ًٞال ًٖ اإلاسَُى

وصعاؾت ؤنل ؤؾماء ألاما٦ً. ٦ما ًجب ٖلُه ؤن ٌؿدكحر اإلاخسههحن في ٞغوٕ الٗلىم 

ت مل٨ت الاؾخيخاط والغبِ ه، ًٞال ًٖ ج٣ٍى  . )**(التي لها نلت بمىيٖى

                                                           
ُبت:   )*( اإلاعجم الضولي ( 1021مضخذ ظابغ )مدمض اهٓغ لترظمت واُٞت ًٖ ٖبض الٟخاح َو

ت . ال٣اَغة. م   .393للجٛغاُٞحن. ج٣ضًم عوهالض ؤبلغ. الجمُٗت الجٛغاُٞت اإلاهٍغ
)**(

م ٞةهه ؤؾ٠   مً   سُت للجٛغاُٞا الىاجخت البضاًت جل٪ ٚع  الاَخمام  ؤن بال مهغ في الخاٍع

جُا ألاٞى٫  في ؤزظ بها  مدلها وخلذ الجٛغافي البدض مُاصًً في ٦بحرا ٞغاٚا جغ٥ مما جضٍع

 ٚلبت ؤو( والؿ٩ان والٗمغان ٧الجُىمىعٞىلىظُا) الغؤسخي الخسهو بالٛت بما ؤزغي  اججاَاث

 ؾبُٗيُاث في ال٨مُت بالشىعة ٖٝغ ما) وج٣ىُاجه البدض ووؾائل بإصواث ُٞه اإلابالٜ الاَخمام

ً ال٣غن   حؿُٗيُاث جهاًت مىظ بٗض ًٖ والاؾدكٗاع اإلاٗلىماث هٓم بشىعة ٖٝغ وما الٗكٍغ

ً ال٣غن   .(الٗكٍغ
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ت ٢بل ْهىع ؤلاوؿان، ٌؿتهل اإلاال٠ ٞهى٫ ٦خابه بدىاو  ٫ مؿغح البِئت اإلاهٍغ

ش اإلاهغي بىدى ؤل٠ ٖام )ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث( ٧اهذ البِئت  ٣ٞبل ؤن ًبضؤ الخاٍع

ت ٢ض اجسظث مالمدها اإلاٗغوٞت خالُا واإلاخمشلت في: مىار آزظ في الجٟاٝ؛ جهغ  اإلاهٍغ

ن واصًه وصلخاٍ وؤعؾب جغبت زهبت ظلبها مً مىابٗه في ًَبت الخبك  ت. ٧ىَّ

وجسخل٠ بِئت مهغ خالُا ٖما ٧اهذ ٖلُه ببان جل٪ الٟترة في ٖضة مٗالم ؤَمها 

ضص ظؼعٍ ،حٗغظاث الجهغ  ٫ؤٕٞغ الضلخا ومٗض ومضي احؿإ هُا١ مؿدى٣ٗاث قما٫  ،ٖو

ى ما جاقغ ٖلُه آلازاع  الضلخا، ًٞال ًٖ مؿخىي ٚجي الخُاجحن الىباجُت والخُىاهُت، َو

ت التي جيخمي بلى ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث. الىباجُت والخُىاهُت، والغؾى  م ٖلى ألاواوي الٟساٍع

ؤما ؾ٩ان مهغ ٞخمحزث خُاتهم باالؾخ٣غاع ٢غب الجهغ وماعؾىا الؼعاٖت وؤ٢امىا الجؿىع 

. مما ؾاَم في جإمحن ٞائو مً اإلاىاص الٛظائُت ؾمذ بخٟٙغ ظؼء مً اإلاجخم٘  والتٕر

٤ الجهغ بحن مىا٤َ مهغ لالقخٛا٫ بالهىاٖت والٟىىن والخجاعة التي امخض ث ًٖ ٍَغ

٤ البر بالبالص اإلاجاوعة. و٢ض ججلى طل٪ في اهخ٣ا٫ الؿ٩ان مً اإلاغخلت  ً ٍَغ اإلاسخلٟت ٖو

ذي؛  ال٣بلُت بلى ؤلا٢لُمُت وؾ٨ىىا ال٣غي التي جُىعث بلى خىايغ ومضن في الٗهغ الخاٍع

ت في ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث وهي:  ٗغى اإلاال٠ ألَم ؤعبٗت مغا٦ؼ خًاٍع الٗمغة؛ َو

ت ممشلت ؾماًىت؛ و اإلاٗاصي. ويمذ َظٍ ألا  ظغػة؛ بٌٗ ألاواوي في مشلت مىجؼاث خًاٍع

ىت في بٌٗ اإلا٣ابغ و٢لُل مً اإلاؿا٦ً وؤهىإ مً  مً الباػلذ وجمازُل وؤصواث للٍؼ

 قٗاعاث الٗكائغ في الٟترة ال٣بلُت الؿاب٣ت. و الٟساع اإلاغؾىم ٖلُه خُىاهاث 

ٌٗغط اإلاال٠ في الٟهل الشاوي ٖلى مؿمى مهغ وخضوصَا ُٞيبه ٢غاءٍ بلى ؤن ما 

ه الُىم ًٖ اؾم "بظُبذ" ؤو "مهغ" ؤو الىُل" لِؿذ ؤؾماء ؤنلُت ؤَل٣ها  وٗٞغ

ىن  ت هي "٦مي" ؤو "جا ٦مي"  ٖلى بالصَم،٣ضماء الاإلاهٍغ بل ٧اهذ ألاؾماء اإلاهٍغ

ذ باؾم "جا مغا" ؤي ؤعى الٟالخت، وجدُُها ؤعى ومٗىاَا "ألاعى اإلاشمغة" ٦ما ٖٞغ
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ت خمغاء هي "صقغث". َظٍ ألاعى الُُبت اإلاشمغة ٧اهذ ج٣٘ في وؾِ الٗالم   صخغاٍو

غوحها الجهغ الُٗٓم "خابي" الظي ًيب٘ مً جهغ ؾماوي ٖىض قال٫ في البالص الجىىبُت.  ٍو

٤ ) زال٫ ٞترة الاخخال٫ البُلمي إلاهغ( َظٍ ألاؾماء ٞهاعث  ٍغ مهغ زم ٚحر ؤلٚا

)٢ِٟ(" ؤو عبما وؿبت بلى ٧لمت "خا  Coptosحٗٝغ باؾم بًجُبخىؽ عبما وؿبت بلى بلضة "

٣ي  ٍغ ٧ا بخاح" وهي اؾم بلضة مى٠ ال٣ضًمت. وحٛحر اؾم خابي ٞإنبذ ٖلى ًض ؤلٚا

سُت زال٫ الٗهضًً  "هُلىؽ". وفي َظا الٟهل ًدىاو٫ اإلاال٠ ؤًًا الشٛىع الخاٍع

حن( زانت مً مىا٢٘ سٛىع ؾاب٣ت البُلمي الغوماوي )والتي وعزذ  ٖهض ٢ضماء اإلاهٍغ

ـ َىعمـ )٢غب  ٖلى البدغ ألاخمغ مشل ل٩ُىؽ لُمً ٢غب ال٣هحر الخالُت، ومَى

ـ( وبغهُ٪ )بغهِـ ٖىض عؤؽ بىاؽ(.  الٛغص٢ت( وؤعؾىىي ؤو ال٣لؼم )٢غب الؿَى

عبِ البدٍغً ألاخمغ باألبٌُ )وجمشلها خضًشا ٢ىاة ٦ما ًدىاو٫ اإلاال٠ ظظوع 

ـ(. بط الؿ ىن ال٣ضماء مً خٟغ ٢ىاة جغبِ البدغ ألاخمغ ًخدب٘ َى ما ٢ام به اإلاهٍغ

٤ واصي َمُالث وبدحرة الخمؿاح والبدحراث اإلاغة التي ٧اهذ مخهلت  )*(بالىُل ًٖ ٍَغ

 مً مىاٞظ مهغ بلى 
ً
ش، ومً زم ٧اهذ مىٟظا لت مً الخاٍع ـ زال٫ ٞترة ٍَى بسلُج الؿَى

ان ما ٧اهذ جتر٥ لترصمها البدغ ألاخمغ. و٢ض خٟغث َظٍ ال٣ ىاة ٖضة مغاث ول٨جها ؾٖغ

ا ألو٫ مغة اإلال٪ ؾحزوؾتٌرـ الشاوي )ؤخض ملى٥ الضولت الىؾُى(  الغما٫. ٣ٞض خَٟغ

ا في اإلاغة الشاهُت ؾُتي ألاو٫ )ؾىت  2900ؾىت  ١.م( وفي اإلاغة الشالشت  ١2330.م. وخَٟغ

ىؽ الٟاعسخ 909هساو في ؾىت  ١ م( الظي ؤعاص ؤن  310ي )١.م. وفي اإلاغة الغابٗت صاٍع

١.م( وفي اإلاغة  183ًهل مهغ ببالص الهىض. وفي اإلاغة الخامؿت بُلُمىؽ الشاوي )

ا جغاظان )ؾىت  ا ٖمغو بً 98الؿاصؾت خَٟغ م(. وفي اإلاغة الؿابٗت وألازحرة خَٟغ

م( لُى٣ل ٖلحها الٛال٫ بلى م٨ت ول٨جها عصمذ بإمغ الخلُٟت الٗباسخي 990الٗام )ؾىت 

                                                           
)*(

وعصث ٖىض اإلاال٠ بهُٛخحن: "َمُالث" و "الُمُالث" و٢ض وخضها ال٩ل بلى "الُمُالث".   

  .)اإلاد٤٣(



8 
 

ٚحر ؤن مىاٞؿت َظٍ ال٣ىاة للُغ١ التي ٧اهذ حٗبر الصخغاء الكغ٢ُت بلى  .م797ؾىت 

ا  ملَا ش وبٗضَا جتر٥ ال٣ىاة لترصمها الغما٫ ٍو زيُت ٢ىا لم ج٨ً بال لٟترة ٢هحرة مً الخاٍع

 َمي الىُل.

َى الخٛحراث ًدىاو٫ اإلاال٠ في الٟهل الشالض مً ٦خابه مىيٕى ٢ضًم ظضًض 

ال٢ت طل٪ بخُىع الخُاة في الصخاعي وزانت )ؤؾماَا الظبظبا اإلاىازُت ث اإلاىازُت( ٖو

ذي )ما ٌؿمى خالُا باإلاىار ال٣ضًم(. و٢ض بحن ٠ُ٦  ٣ُا ومهغ في الٗهغ الخاٍع قما٫ بٍٞغ

ٌ ؤن ٌٗتٝر بدضور الظبظباث اإلاىازُت  ٣حن، ؤخضَما ًٞغ اه٣ؿم الٗلماء بلى ٍٞغ

 طبظباث اإلاُغ، وآلازغ ًا٦ض خضور َظٍ الظبظباث و 
ً
 ٍضٖمها باألصلت.زهىنا

ذي ًغظٗىن  ًىن ٨ٞغة خضور ؤي حٛحر مىادي زال٫ الٗهغ الخاٍع الظًً ًٞغ

ت ماي ت التربت مشل دال٫ الؼعاٖت واإلاضن ٖلى خىاٝ الصخغاء بلى ٖىامل بكٍغ التي حٍٗغ

ا٦ض َاالء ؤهه فى خىى البدغ هخجذ ًٖ  ٢ُ٘ الٛاباث وؾىء اؾخسضام اإلاغاعي. ٍو

 ال جسخل٠ 
ً
ؼعٕ آلان باؾخصىاء اإلاخىؾِ مشال ًُ اإلادانُل التي ٧اهذ جؼعٕ في ال٣ضًم ٖما 

بٌٗ اإلادانُل التي ؤصزلها الٗغب في ال٣غهحن الؿاب٘ والشامً بٗض اإلاُالص، ٦ما ؤن َغ١ 

الؼعاٖت ال٣ضًمت ال ػالذ ٢ائمت ومىاُٖض الؼعاٖت وظجي اإلادهى٫ واإلاضة التي ٣ًًحها 

ض ٨ٞغة حٛحر ا ١.م  9000إلاىار ُٞظَبىن بلى ؤهه مىظ ؾىت لُىطج لم جخٛحر. ؤما مً ًٍا

ضة في اإلاىار ٧ان مً هدُجخ ِٖ ٞتراتها الجاٞت هجىم الجماٖاث اإلاخبربغة  هخضزذ طبظباث 

مً اإلاىا٤َ ال٣اخلت في آؾُا ٖلى ظماٖاث الؼعإ الظًً ٌِٗكىن في وصًان ألاجهاع مشل 

اهجدسخي والىُل.   وصًان صظلت والٟغاث وواصي الؿىض ٍو

غي َاال ٣ُت الغوماهُت اػصَغث في الٟترة بحن ٍو ٍغ ١ م  300ء ؤن الخًاعة ؤلٚا

م الٟترة التي ػاصث ٞحها ٦مُت ألامُاع مما ؾمذ بدُاة  100و مُالصًت وهي في هَٓغ

ىُت في خىى البدغ اإلاخىؾِ وفي هٟـ الى٢ذ ٦ثر اإلااء واإلاغعى في  ػعاُٖت مؿخ٣غة ٚو
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اة بظل٪ عػ٢هم  ًٞمً الٖغ
ً
في مىاَجهم ولم ًخجهىا هدى جهب  الجهاث الجاٞت وؿبُا

 وؾلب ظحراجهم مً الؼعإ. 

ذي ً ٖال٢ت طل٪ بخٛحر اإلاىار في مهغ في الٗهغ الخاٍع َىا٥ مً ٌٗترى ٖلى  ،ٖو

 
ً
ت مشال غظ٘ ايمدال٫ الكٍغِ الؿاخلي في ٚغبي ؤلاؾ٨ىضٍع خضور ؤي حٛحر في اإلاىار ٍو

ت البدخت وؤَمها حٗغى َظا ؤلا٢لُم ل اة مً الكغ١ بلى الٗىامل البكٍغ هجىم الٖغ

ا٦ض ؤن بوالٛغب والجىىب و٢ًائهم ٖلى آزاع اإلاضهُت و  َمالهم لآلباع والخؼاهاث. ٍو

 ٤ حر اإلااء ًٖ ٍَغ ا بطا اَخمذ الخ٩ىمت بخٞى اإلاى٣ُت ًم٨ً ؤن جغظ٘ بلى ؾاب٤ اػصَاَع

اة ٖلى الاؾخ٣غاع والؼعاٖت وزانت ػعاٖت  خٟغ آلاباع وجُهحر الخؼاهاث وحصجُ٘ الٖغ

ت.اإلادا  نُل الصجٍغ

٣خهغ ؤزغ جظبظب اإلاىار في مهغ ٖلى الصخغاء. ٟٞي واصي الىُل حٗخمض  ٍو

م٨ً ال٣ى٫ بإن ألاظؼاء  ٗخمض الىاؽ في قغبهم ٖلى ماء الىُل. ٍو الؼعاٖت ٖلى الغي َو

الؿاخلُت في الصخغاء الٛغبُت هي التي جإزغث في خُاتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت. وؾىاء 

اإلاىا٤َ ٢ض جإزغث هدُجت لٗضم اهخٓام ألامُاع واعجٟإ صعظت  ٧اهذ الخُاة في َظٍ

ت بٗض صزى٫ البضو الغخل ٞةن َظا الىُا١  الخغاعة ؤو بؿبب حٛحر هٓام الخُاة والخٞغ

 مىه آلان.  ٧23ان ختى ال٣غن 
ً
 بؼعٖه ومائه وؤ٦ثر ؾ٩اها

ً
 ٚىُا

حن ًدىاو٫ اإلاال٠ في الٟهل الغاب٘ جهغ الىُل ومىابٗه مىظ ٖهض ٢ضماء ا إلاهٍغ

ً الُىهاوي الغوماوي زم ما ٢اله ٖىه الجٛغاُٞىن  وبقاعاث الجٛغاُٞحن في الٗهٍغ

ٗغط اإلاال٠ ٖلى ٢ُاؽ اعجٟإ مُاٍ الًُٟان  والغخالت الٗغب في الٗهغ الخضًض. َو

وؤَمُخه في ج٣ضًغ الًغائب التي ًٟغيها الخ٩ام ٖلى الٟالخحن، مىظ ٖهض ٢ضماء 

حن.و٢ض حٗضصث م٣اًِـ ال ذ مىا٢ٗها بحن اإلاهٍغ حن، وجىٖى ىُل مىظ ؤًام ٢ضماء اإلاهٍغ

ا م٣ُاؽ الغويت )ال٣غن   اإلاُالصي(. 9ؤؾىان ومى٠، وخلىان وؤخضثها وؤقهَغ
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ُه  في الٟهلحن الخامـ والؿاصؽ ًدىاو٫ ال٨خاب ظٛغاُٞت الؼعاٖت في مهغ، ٞو

ت في ا لضلخا جىاو٫ اإلاال٠ ٖضة ٢ًاًا ؤَمها الخٛحر الؿىىي في مؿاخت ألاعى اإلاؼعٖو

ا وجدضًض  والىاصي جدذ هٓام عي الخُاى، وجُلب طل٪ ٢ُاؽ مؿاخت ألاعى وخهَغ

ذ باؾم ؤعا٦ت ألاعى ؤالٗملُت التي ٧اهذ جماعؽ مىظ  يزغاظها وه ٞغ ٢ضم الٗهىع ٖو

ٗخبر ٦خاب ابً الجُٗان "الخدٟت  ت ال٣ضًم عور بمٗجى ٣ًِـ(. َو )مً ال٩لمت اإلاهٍغ

 لٗهغ الٗغبي وصون في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ.  الؿيُت" ؤخض اإلاهاصع الكهحرة في ا

٦ما ٖغط اإلاال٠ ٖلى مك٩لت ألاعاضخي البىع في قما٫ الضلخا ٖاعيا لؤلعاء 

ا ؾىاء ٧اهذ ْغوٝ َبُُٗت ؤو  اإلاسخلٟت في جٟؿحر ؾبب ايمدال٫ َظٍ ألاعاضخي وبىاَع

ت  .بكٍغ

خباع ؤًًا الخُىع الؼعاعي في الُٟىم الظي حسج دىاو٫ اإلاال٠ بٗحن الٖا ل ٍو

غؽ، و٢ض  اإلاهاصع جُىعٍ مىظ ٖهض البُاإلات مً زال٫ جج٠ُٟ مؿاخاث مً بدحرة مٍى

اع في ال٣غهحن الشالض والشاوي ٢بل اإلاُالص، زم ؤزظ ًى٨مل  اػصَغ ب٢لُم الُٟىم ؤًما اػصَع

ًمدل ختى بلٜ ؤ٢صخى صعظاث الايمدال٫ في ال٣غن الغاب٘ اإلاُالصي بؿبب بَما٫  ٍو

٘ الغي وعصم الغما٫ ال ؿاُٞت لٗضص مً ال٣ىىاث ٞهجغ ٦شحر مً ال٣غي واإلاضن، مكاَع

 ا ٣ٞضٍ في الٗهضًً البحزهُي والٗغبي.من ٌؿخُٗض بًٗا مؤ٢بل 

ٌؿخ٨مل اإلاال٠ في الٟهل الؿاصؽ الظي ًدمل ٖىىان "الغي والؼعاٖت" ما 

بضؤٍ في الٟهل الخامـ. َىا ٌؿخٗغى جٟانُل عي الخُاى مً الىاخُت الٟىُت 

حن ألاخىاى الغػاُٖت، والتٕر التي جدمل اإلااء مً الجهغ وجىنُله بلى ُٞبدض في الجؿىع ب

ض ًٖ خاظت ألاعى مً اإلااء ٞترظ٘ به  الخُاى، واإلاهاٝع التي ٧اهذ جدمل ٧ل ما ًٍؼ

زاهُت بلى الجهغ، ًٞال ًٖ هٓام الغي الُٟطخي بضاًت مً اؾتهال٫ الًُٟان الؿىىي في 

٣ت عي الخُاى. وجُلب ٧ل طل٪ ؤٚؿُـ ومغوعا بمغاخل الغي مً ٚمغ ألاعى و  ٍَغ

ٗغط  ٖمال ظماُٖا و٢ضعا واٞغا مً الخٗاون وؤلاقغاٝ الض٤ُ٢ مً ظاهب الخ٩ىمت. َو
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ب مؿخسضمت في  اإلاال٠ في َظا الٟهل ٖلى ألاصواث الؼعاُٖت التي ْلذ ختى و٢ذ ٢ٍغ

، الؿا٢ُت ، الُىبىع، اإلادغار، الٟإؽ  الىىعط(.  و  ،اإلاىجل ،عبٕى مهغ ) الكاصٝو

ت  وجىاو٫ اإلاال٠ في َظا الٟهل اإلادانُل الؼعاُٖت، والتي ٧اهذ مدانُل قخٍى

في اإلا٣ام ألاو٫ )اؾخجابت للًُٟان الغئِـ الظي ًدل في ٞهل الخٍغ٠( وزانت 

ال٣مذ والكٗحر والٟى٫ والٗضؽ والبرؾُم وال٨خان.  ؤما اإلادانُل الهُُٟت ٩ٞان ؤَمها 

جت وال٣ًُ والؿمؿم والىُلت  و٢هب الؿ٨غ. و٧اهذ جل٪ اإلادانُل ؤ٢ل الظعة الٍٗى

ضم ٢ضعة الٟالح الٗاصي ٖلى ال٣ُام  ٣ىم بؼعاٖتها زانت الىاؽ ل٨ثرة ه٣ٟتها ٖو  ٍو
ً
اهدكاعا

 
ً
غوٖه ومً ال٣ىىاث ؤخُاها ٕى مً الجهغ ٞو بها، بط ٧اهذ في عحها حٗخمض ٖلى اإلااء اإلاٞغ

 ٖلى اإلااء الباَجي مً آلاباع.
ً
 وؤًًا

ت بضو٫ الجىاع ٖبر  في الٟهل الؿاب٘ ًدىاو٫ اإلاال٠ ٖال٢اث مهغ الخجاٍع

ت  ش، وم٘ الخجاعة والاجها٫ بإصخاب الخًاعاث ألازغي صزلذ اإلاازغاث الخًاٍع الخاٍع

ت بلى جل٪ البالص.   ألاظىبُت بلى واصي الىُل، ٦ما زغظذ مً مهغ مازغاث خًاٍع

م ظىاص٫ الجهغ  –ذؤبغػ اإلاداوع ٧اهذ م٘ بالص الىىبت، التي ٧اه ؤؾهل البالص  –ٚع

التي ًم٨ً الىنى٫ بلحها مً مهغ. ٢امذ ٖلى الخضوص بُجها وبحن مهغ مضًىت "آبى " وهي 

ت ٢ضًمت مٗىاَا ٖاط ؤو ُٞل وطل٪ وؿبت بلى ججاعة الٗاط في َظٍ اإلاضًىت  ٧لمت مهٍغ

٣ُت الغوماهُت بلى "بلُٟىخحن"(. وفي ٖهغ مخ ٍغ لى )وؾخترظم في ال٨خاباث ؤلٚا إزغ ، ٖو

ؤه٣اى آبى، ؾخجهٌ مضًىت ؾحن )ؤؾىان( والتي حٗجي ؾى٢ا ؤو م٩اها للخجاعة ًدباص٫ ُٞه 

مت، الٗاط، َعل  ججاع مهغ والىىبت الؿل٘ واإلاىاٞ٘، زانت الظَب، ألاحجاع ال٨ٍغ

الىٗام وبًُه، الُُب، ظلض الٟهىص، ال٣غصة، واإلااقُت. ٧اهذ الخجاعة م٘ َظٍ البالص في 

تال٣ضًمت جخم بؿًٟ مً ؤزكاب مجلىبت مً ِببلىؽ )ظبُل قما٫ ٖهض الضولت ا إلاهٍغ

ا٦هت وزبز  بحروث خالُا( طَبذ بمسخل٠ ؤقُاء مهغ الُُبت مً هبُظ وظٗت ولخم ٞو

اصث مدملت بلى اعجٟإ ٦بحر بإ٧ىام  اوؽ لل٣خا٫ و٢الئض مسخلٟت ألالىان، ٖو وزىاظغ ٞو



12 
 

، والٗاط، والظَب، وألازكاب مً نمٜ اإلاغ، وؤشجاع اإلاغ الخًغاء، وزكب ألابىىؽ

طاث الغائدت الؼ٦ُت وؤهىإ البسىع وؤنباٙ للُٗىن، وال٣غصة و٦الب الهُض وظلىص 

 الٟهىص والغ٤ُ٢. 

مدىع آزغ للخجاعة هجضٍ في اججاٍ بالص الكام، التي ٧اهذ ٖلى نلت مباقغة 

ت ؿ٨ٍغ ت ٖو ىا٥ ؤصلت ٖل. بمضزل مهغ الكمالي الكغقي وما له مً ؤَمُت ججاٍع ى َو

ذ، عوصؽ ون٣لُت  وظىص ٖال٢اث بحن مهغ وظؼع البدغ اإلاخىؾِ وزانت ٢برم،٦ٍغ

ت م٘  وفي ظهاث ٦شحرة مً ؾىاخل البدغ اإلاخىؾِ. ٦ظل٪ ؤوكإث مهغ ٖال٢اث ججاٍع

٤ َاجحن  Meroeممل٨ت مغوي ً ٍَغ في قما٫ الؿىصان وممل٨ت ؤ٦ؿىم )الخبكت(. ٖو

٣ُت. اإلامل٨خحن خهلذ مهغ ٖلى مىخجاث وؾِ ال٣اعة ألاٞ  ٍغ

ٞترث الخجاعة الخاعظُت اإلاباقغة بُجها وبحن الٗالم جغاظٗذ ؾالم بضزى٫ ؤلا 

اإلاؿُخي في ؤوعبا وآؾُا، بِىما وكُذ ججاعتها م٘ ب٣ُت الٗالم ؤلاؾالمي وبالص الكغ١ 

٣ُت،   ألا٢صخى ووؾِ ؤٍٞغ

ىن مً الجالُاث  في َظٍ ال٣غون ألاولى لئلؾالم في مهغ ٢ام وؾُاء ججاٍع

ت ومً الحهىص بى٣ل الخجاعة بحن الكغ١ والٛغب. و٧اهذ مؿاعاث  ألاظىبُت في ؤلاؾ٨ىضٍع

غهجت )ٞغوؿا( في البدغ الٛغبي ونىال بلى الٟغما  ت جخم مً بالص اإلاٛغب ٞو الخجاعة البدٍغ

ومً َىا٥ جدمل الخجاعة بغا بلى ال٣لؼم زم مً ال٣لؼم بلى الجاع )٧اهذ مُىاء اإلاضًىت( 

 .والهحن وظضة زم بلى الؿىض والهىض 

( 22و٧ان َىا٥ باإلاشل زٍُى ججاعة مً ممل٨ت ٖلىة في الؿىصان ) في ال٣غن 

 امخضث بلى ٢ىم )مخجاوػة ؤؾىان التي حٗغيذ للخضمحر بؿبب ما و٢٘ ٞحها مً ٞتن(.  

وفي ؤوازغ الٗهىع الىؾُى اقتهغ مُىاء ُٖظاب صون ب٣ُت مىاوي البدغ ألاخمغ  

ٟٗذ م٩اهتها زانت بٗض اؾدُالء الهلُبُحن ٖلى ل٩ل مً الخجاعة وعخالث الدج، واعج
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ت 2229آًله ؾىت  ٓمذ ؤَمُت مضن جهٍغ ٢ىم في ال٣غن الشاوي ٖكغ زانت مشل م. ٖو

٤ ٢ىم ؤجها ٧ ُت لٍُغ  ُٖظاب الٗابغ للصخغاء الكغ٢ُت.  –اهذ اإلادُت الُٞغ

 َائلت مً اإلا٩ىؽ التي ٧اهذ جٟغيها ٖلى الخجاعة الٗابغة. 
ً
و٢ض ظىذ مهغ ؤعباخا

كغ زمً البًاٖت مما ؤزاع مٗاعيت  ُٖ  ز٣ُلت بلٛذ في ؤوازغ ٖهض اإلامالُ٪ 
ً
٧اهذ م٩ىؾا

٤ آزغ بلى الهىض ًخٟاصي اإلاغوع ٖبر مهغ ومىا٤َ  البرحٛالُحن وصٞٗهم بلى البدض ًٖ ٍَغ

٤ بالضوعان  هٟىطَا في الكغ١ ألاوؾِ. و٢ض هجر ٞاؾ٩ىصظاما في ا٦دكاٝ َظا الٍُغ

٣ُت ؾىت  زبذ البرحٛالُىن ؤ٢ضامهم في  2300ؾىت  . وفي2997خى٫ ؤٍٞغ

ومىٗىا الؿًٟ مً اإلاغوع في البدغ ألاخمغ. و٢ض ؤخـ الؿلُان   ٧Calicutال٩ُىث

الٛىعي بسُغ َظا ال٨ك٠ ٖلى الخجاعة الهىضًت اإلااعة بمهغ ٞسغط ؤؾُىله لخغب 

ه البرحٛالُحن في مُاٍ اإلادُِ الهىضي ول٨ً لم ٨ًخب له الىهغ في الجهاًت بط لخ٣ذ ب

مت في مى٢ٗت صًى ت ٩ٞان يغبت ٖىُٟت ؾضصث بلى ٢لب مهغ. ومىظ   Diuالهٍؼ البدٍغ

جل٪ اإلاى٢ٗت ٣ٞض مى٢٘ مهغ الجٛغافي ٢ُمخه بلى خحن ٣ٞض جدىلذ ٖىه َغ١ الخجاعة 

ت. زم لم جلبض  بلى اإلادُِ وبضؤ ال٨ؿاص والخغاب ًؼخٟان ٖلى الٗانمت واإلاىاوي اإلاهٍغ

وجدىلذ بلى والًت ٖشماهُت  2327شماهُحن في ؾىت ؤن ؾ٣ُذ مهغ هٟؿها في ؤًضي الٗ

 جضٞ٘ وال جإزظ وحِٗل بُٗضة ًٖ مجغي ألاخضار الٗاإلاُت. 

الٟهل الشامً مهم في صعاؾت الجاهب الؿُاسخي ؤلاصاعي في ظٛغاُٞت مهغ 

سُت. ًخدب٘ اإلاال٠ ج٣ؿُم مهغ ؤلاصاعي مىظ ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث خحن ٧اهذ  الخاٍع

ش و٧ىهذ  مهغ م٣ؿمت بلى ٖضص مً ؤلاماعاث اجدضث الجىىبُت مجها ٢بل ٞجغ الخاٍع

ممل٨ت مهغ الٗلُا واجدضث ؤلاماعاث الكمالُت و٧ىهذ ممل٨ت مهغ الؿٟلى. زم زغظذ 

ؼمذ ممل٨ت الكما٫ واؾخُإ مُىا ؤن ًىخض  ظُىف ممل٨ت مهغ الٗلُا ب٣ُاصة مُىا َو

ت ألا  اؾـ ألاؾغة اإلاهٍغ امخه ٍو ولى في مىخه٠ ألال٠ الىظهحن ال٣بلي والبدغي جدذ ٖػ

 الغابٗت ٢بل اإلاُالص.
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  ألمىع الخ٨م وؤلاصاعة ٢ؿمذ الضولت زال٫ ٖهض ألاؾغاث والٗهىص 
ً
وحؿهُال

ىن ال٣ضماء ٖلى  الالخ٣ت بلى ؤ٢ؿام ٦بري حكخمل ٖلى وخضاث ؤنٛغ ؤَل٤ اإلاهٍغ

٤ باؾم هىمىي Sepatؤو ؾباث  Sepetالىاخضة مجها ؾبذ ٍغ ذ ؤًام ؤلٚا ٞغ  Nomoi. ٖو

ما٫. وؤً  ام الٗغب بال٩ىع ؤو ألٖا

ىوي ٚحر ؤجهم ٚحروا ؤؾماء  و٢ض اخخٟٔ البُاإلات بالخ٣ؿُم ؤلاصاعي الٟٖغ

٣ُت لؤلؾماء  ٣ُت ظضًضة ؤو جغظماث بٍٚغ ت وؤُٖىا لها ؤؾماء بٍٚغ اإلا٣اَٗاث اإلاهٍغ

ىهُت ال٣ضًمت. ل٨جهم ؾاعوا ٖلى ٢اٖضة ؤزض اؾم اإلا٣اَٗت مً اؾم الٗانمت.   الٟٖغ

لغوماوي حٛحر الخ٣ؿُم ؤلاصاعي )في نضع ال٣غن الغاب٘ اإلاُالصي( بٗض وفي الٗهض ا

 مً الشباث. ولٗل ؤَم ؤؾباب َظا الخُٛحر ما ًخهل بى٣و الؿ٩ان  90هدى 
ً
٢غها

غ ٦شحر مً واهسٟاى بهخاط ألاعى هدُجت للهغإ الضمىي بحن اإلاظاَب الضًيُت وهْج 

 مً ْلم ظباة الًغائب والخى٨ؤعيهم الٟالخحن 
ً
ُل بإصخاب ألاعى وب٢با٫ ٦شحر َغبا

بىت والٗؼلت اج٣اء لكغ الخا٦م.  مً ال٣بِ ٖلى خُاة الَغ

ؿمذ مهغ ٖلى ؤزغ نضوع َظا اإلاغؾىم بلى ٖضص ؤ٦بر مً ألا٢ؿام الهٛحرة 
ُ
٢

Pagi  .ٍخمخ٘ بؿلُت ٦بحرة في بصاعة ؤمىع ل٩ل ٢ؿم مجها ٖانمخه وؤعيه الؼعاُٖت ٍو

بضو ؤن َظٍ ألا٢ؿام الهٛحرة اهخٓمذ ُٞما بٗض صازل بَاع ؾب٘ "ؤبغوقُاث"  ٍو

 ؤبغوقُت مهغ Eparchies)مجالـ ٢ًائُت( 
ً
)ٚغب   ٧Aegyptiacaان ؤَمها ظمُٗا

ُت( والتي ٧اهذ حكمل قغ١ الضلخا ووؾِ الضلخا( زم ؤبغوقُت ؤوظؿخا )ألاولى والشاه

وؾِىاء.  ؤما ب٣ُت ألابغوقُاث في الىاصي ٩ٞاهذ ؤبغوقُت ؤع٧اصًا )مهغ الىؾُى( وجمخض 

مً عؤؽ الضلخا ختى مىي٘ مضًىت اإلاىُا الخالُت )ًضزل يمجها مىسٌٟ الُٟىم(؛ زم 

يخهي خضَا الجىىبي ٢غب  بلضة ؤبغوقُت َُبت الؿٟلى وج٣٘ بلى الجىىب مً ؤع٧اصًا ٍو

ؤزمُم وصزلذ يمجها الىاخاث الخاعظت؛ زم ؤبغوقُت َُبت الٗلُا و٧اهذ جمخض مً 
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غة ُٞلت ظٍ قملذ الىُا١ )*(ظىىب ؤزمُم ختى ظٍؼ ؛ وؤزحرا  ؤبغوقُت لُبُا الهٛغي َو

 واخت ؾُىة. 
ً
ت وجبٗها ؤًًا  الؿاخلى بلى الٛغب مً ؤلاؾ٨ىضٍع

صاعي البحزهُي الظي و٢ض ؤب٣ى الٗغب في ؤو٫ ٖهضَم بمهغ ٖلى الخ٣ؿُم ؤلا 

وظضٍو وبن ٧اهىا ؤَل٣ىا اؾم "ؤؾٟل ألاعى" ٖلى الىظه البدغي "وؤٖلى ألاعى" ٖلى 

" ٖلى ؤبغوقُتي ؤوظؿخمى٩ا ألاولى والشاهُت، ٦ظل٪  الىظه ال٣بلي. وؤَل٣ىا اؾم "الخٝى

ىا هالخٔ ؤن ؤبغوقُت "لُبُ ت ألاولى والشاهُت باؾم "الٍغ٠". َو ىا ألابغوقُت اإلاهٍغ ا" ٖٞغ

 لِكمل مى٣ُت 
ً
ت" و٢ض امخض َظا ؤلا٢لُم قغ٢ا الغوماهُت ؾمُذ "ب٢لُم ؤلاؾ٨ىضٍع

حر الٗغب اؾم "ؤع٧اصًا" ٞإنبذ "م٣ضوهُت" ؤو "ب٢لُم 
ّ
عقُض. ؤما في ؤٖلى ألاعى ٞٛ

الٗانمت". وؤَل٣ىا ٖلى ؤبغوقُت َُبت "الهُٗض" وظٗلىا ؤؾىان ٖانمت له. ٦ظل٪ 

ت مىٟهلت. اٖخبرث الىاخاث ٦ما ٧ان الخا٫ في   الٗهغ البحزهُي وخضة بصاٍع

٧ىعة ٦ما  83َظٍ ألا٢الُم الغئِؿُت ٧اهذ م٣ؿمت في ٞجغ ؤلاؾالم بلى هدى 

جسبرها الىزائ٤ الٗغبُت. ول٨ً َظا الٗضص ؤزظ ًدىا٢و ٖلى مغ الؼمً ختى اؾدبضلذ 

ال٩ىعة ٦إؾاؽ للخىُٓم ؤلاصاعي بىخضة ؤ٦بر في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاصي ٖكغ 

ما٫" وهي ؤ٢ؿام يم الىاخض مجها ؤ٦ثر مً ٧ىعة. ولم ًبلٛىا مً ؤمغ ٖ ذ باؾم "ألٖا ٞغ

ه َى ؤن ٧ىع الضلخا التي بلٜ ٖضصَا  َظا الخ٣ؿُم الجضًض شخىء ًظ٦غ و٧ل ما وٗٞغ

  ل٩ل مجها ٖانمت.  99خُىظا٥ 
ً
ً ٖمال كٍغ  ٧ىعة ناعث ازىحن ٖو

مخدبٗا ْهىع اإلاضن  الخاؾ٘ وألازحر  "ٖىانم مهغ"الٟهل او٫ اإلاال٠ في ىًد

ىهُت. ولم ج٨ً خُاة  ت ألاولى ٦ٗىانم للم٣اَٗاث التي اه٣ؿمذ بلحها مهغ الٟٖغ اإلاهٍغ

 ًٖ خُاة ؤَل الٍغ٠ اإلاجاوع. 
ً
ا مً اإلاضن جسخل٠ ٦شحرا حَر ىهُت ٚو ؾ٩ان الخىايغ الٟٖغ

                                                           
)*(

بِىما الهىاب "ُٞلي". و٢ض نىبىا طل٪ في ٧ل  الكائ٘ "ُٞلت"الهجاء اؾخسضم اإلاال٠  

ال٨خاب وطل٪ خغنا مىا ؤال ًدضر زلِ لضي الباخشحن في اٖخباع ؤن "ُٞلت" هى جغظمت ل٩لمت 

غة "بلُٟىخحن" )اإلاد٤٣(.   غة ؤزغي ج٣٘ ظىىب ظٍؼ  "بلُٟىخحن"، والهىاب ؤن "ُٞلي" ظٍؼ
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ه ؾىع ؤو زىض١ صائغي جلجإ بلُه ٧ل مؿاء  ٧اهذ الخايغة مجغص م٩ان خهحن ًدَى

اة والهُاصًً خُض ج٣طخي اللُل م٘ َىائ٠ ؤزغي مؿخ٣غة مً َىائ٠ الؼع  إ والٖغ

ٟي الخ٩ىمت. ؤما مىيٗها ٞهى ٖىض ملخ٣ى الُغ١  ت والخجاع ومْى ؤصخاب الخٝغ الُضٍو

غوٖه و٢ىىاجه لِؿهل اجهالها بالٗالم الخاعجي.   التي ًهىٗها الىُل ٞو

 ًغمؼ بلى الكما٫ والجى
ً
ىضما وخض مُىا الىظهحن ولبـ جاظا ىب لم ٌكإ ؤن ٖو

. ٞإوكإ "الخائِ  Thinisًجٗل الٗانمت َُىت 
ً
مؿ٣ِ عؤؾه لخُٝغ مى٢ٗها وؿبُا

ألابٌُ" )مى٠ ُٞما بٗض( في م٩ان مخىؾِ بحن ؤعى الكما٫ والجىىب لخ٩ىن ٖانمت 

 مهغ اإلاىخضة "ولخدٟٔ الخىاػن بحن الىظهحن". 

ألاؾغجحن  بُض ؤهه لم ٨ًخب "للم٩ان الجمُل" ؤن جٓل ٖانمت إلاهغ َىا٫ خ٨م

ا 900ألاولى والشاهُت )هدى  حَر ٖام( ٣ٞض اعجضث ٖانمت البالص بلى الضازل ،بلى َُىت ٚو

٨ظا طَب مً "الخائِ ألابٌُ"  مً اإلاضن اإلال٨ُت التي ْهغث في مهغ الىؾُى. َو

ىن والاخخٟا٫  ج ٖٞغ ؾلُاجها الظي ٧ان لها ؤًام مُىا وبن ب٣ى لها مً مٓاَغ اإلال٪ جخٍى

ت بإُٖاص مُالصٍ.  ت ٖانمت بٗض جهاًت الضولت اإلاهٍغ  في ؤن ٢ُام ؤلاؾ٨ىضٍع
ً
وال ق٪ ؤًًا

ها بلى اإلاغ٦ؼ  بَى  في اهدضاع مى٠ َو
ً
 خاؾما

ً
ال٣ضًمت و٢ُام صولت البُاإلات ٧ان ٖامال

 الشاوي بحن مضائً مهغ.

انمت مهغ بل والٗالم ال٣ضًم لٗضة  ؤما َُبت )واؾذ( ٖانم ؤلا٢لُم الغاب٘ ٖو

ا مضًىت نٛحرة ج٩ّىن م٘ ب٢لُمها وخضة ا٢خهاصًت واظخماُٖت ٢غون ٩ٞاهذ في ؤو٫ ؤ مَغ

ت. و٢ض بضؤ هجم اإلاضًىت في  لها بالَها اإلادلي ولها ؤَماٖها و٢ذ ي٠ٗ الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

 ١.م(  1200الهٗىص في ؤوائل ٖهض ألاؾغة الخاصًت ٖكغة )

م مً جُٝغ مى٢٘ َُبت وُبٗضَا ًٖ الىؾِ ٣ٞض ازخحرث ٖانمت  لى الٚغ ٖو

م في للب بت خ٩ام َُبت في ؤن ًًمىىا والء ؤَل ظىىب الىاصي الظًً آػعَو الص عبما لٚغ



17 
 

م ٖلى َغص اله٨ؿىؽ مً البالص وعص بٌٗ ظمُل ؤَل َُبت  خغب الخىخُض وؤٖاهَى

 ٖلحهم. 

بُض ؤن َُبت لم جؼصَغ وجهبذ "مضًىت اإلاضن" بال بٗض ٢ُام ألاؾغة الشاهُت ٖكغة 

ىُت بلى ٖانمت بمبراَىعٍت. ١.م( ٣ٞض جدىلذ مً ٖانمت  2300)  َو

ً( ختى بضؤث خُاة  ول٨ً ما ؤن اجهاعث ؤلامبراَىعٍت )في ٖهغ ألاؾغة الٗكٍغ

ٓمتها زم ؤزظ قإجها ٣ًل بٗض اهخ٣ا٫  َُبت جى٨مل وج٣ٟض بٌٗ مٓاَغ مجضَا ٖو

 بلى جاهِـ وؾاٌـ. –الٗانمت بلى الضلخا 

ىن  ٢بل ؤن ًيخهي ٖهغ ؤلامبراَىعٍت ٧اهذ الضلخا ٢ض ؤزظث ججظب ٖٞغ

وخاقِخه لئل٢امت ٖلى خضوصَا الكمالُت الكغ٢ُت بٌٗ الى٢ذ زم لم ًمٌ و٢ذ 

ل ختى اؾخ٣غ اإلال٪ في ٖانمخه الجضًضة بي عامؿِـ  )جاهِـ( ؤًام   Pe-Ramsesٍَى

( ً ىُت في ١.م(. وال ق٪ ؤن ْهى  993 -2200ألاؾغة الىاخضة والٗكٍغ ع ٖانمت َو

 ٖلى هجاح ؤَل الضلخا في اهتزإ 
ً
ش اإلاهغي ٧ان صلُال الضلخا ألو٫ مغة مىظ بضء الخاٍع

 الؿُاصة مً ؤَل الهُٗض. 

ت ُٞما بٗض صوعَا ٖلى ؤلاب٣اء  و٢ض لٗبذ الٓغوٝ الؿُاؾُت والضواٞ٘ ألاؾٍغ

ً( في ٖلى ٖانمت البالص في الضلخا ٞٓهغث بىباؾُت )في ٖهغ ألاؾغة الشالشت وا لٗكٍغ

بضو ؤن مى٠  ً( في ٚغبها. ٍو قغ٢ها و٢امذ ؾاٌـ )في ٖهغ ألاؾغة الؿاصؾت والٗكٍغ

ت بلى ؤن صزل ؤلاؾ٨ىضع   للخ٨م الٟاعسخي في ؤوازغ ٖهض ألاؾغاث اإلاهٍغ
ً
ناعث مغ٦ؼا

ت )ؾىت  ا وؤمغ ببىاء ؤلاؾ٨ىضٍع ١.م( لخ٩ىن ٖانمت مهغ الهُلُيُت ) ٖلى  132ٚاٍػ

ت ٢ضًمت جها الٗمغاوي  ؤَال٫ مضًىت مهٍغ ُٗي ونٟا مؿهبا لبيُتها وج٩ٍى هي عا٢ىصة( َو

ُٟي.   وصوعَا الْى
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٨غؽ اإلاال٠ ظؼءا مهما مً َظا الٟهل في جدب٘ وك ة وجُىع مضًىت ال٣اَغة. إٍو

ًبضؤ اإلاال٠ م٘ زُىاث ٖمغو بً الٗام إلوكاء مضًىت مً الخُام وميكأث الخهحر 

بً٘ ؾىىاث بلى مضًىت صائمت مبيُت ًجز٫ ٞحها ظىضٍ ؾمُذ الٟؿُاٍ التي جدىلذ في 

 مً الدجغ ج٣ىم بضوع الٗانمت. 

بٗض ٢غن مً الخإؾِـ اهخ٣لذ الخ٩ىمت بلى "الٗؿ٨غ " في قما٫ الٟؿُاٍ زم 

غ بها اإلا٣ام في "ال٣اَغة" اؾخ٣زم م. 870اهخ٣لذ زاهُت بلى ال٣ُائ٘ قمالي الٗؿ٨غ في ٖام 

غ اله٣لي ٢ائض اإلاٗؼ وكإَا ؤالتي  م. و٢ض همذ ال٣اَغة 999ؾىت هللا الٟاَمي لضًً ظَى

ن ببٗض ط٥ لخًم في مدُُها مىاي٘ الٗىانم ؤلاؾالمُت الؿاب٣ت لظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ 

ال٣اَغة الخضًشت هي وعٍشت ٧ل الٗىانم ؤلاؾالمُت ألاولى وبابلُىن مً ٢بل طل٪. بل بجها 

 زلُٟت مى٠ ٖلى الكاَىء الكغقي للىُل. 

 ملاذا إعادة وشس الكتاب ؟!

في ْل ؤلاَما٫ الجؿُم في الخٟاّ ٖلى ٦خب الترار الجٛغافي في مهغ جضٖى 

الخاظت  صوما إله٣اط ما ًم٨ً به٣اطٍ مجها. وهٓغا إلاا وظضجه مً ؤَمُت في مدخىي ال٨خاب 

٨ُت ىا٣ٞض خهل ت )بال٩امحرا( لل٨خاب مً م٨خبت الجامٗت ألامٍغ  (*)ٖلى نىعة يٍى

ما ظاء ُٞه ٖغيا مً ؤزُاء بمالئُت ؤو َباُٖت.  ىا٦خابت الٗمل مجضصا، ونىب هاوؤٖض

ُت( ٧ي جىاؾب الُباٖت الغ٢مُت الخضًشت.  29عؾم الخغائِ )ها ٦ما ؤٖض  زٍغ

ت الجضًضة في صاع  ىال٪ ؤوصٖطوبٗض  وسخا مً َظا ال٨خاب في خلخه اإلاُبٖى

ت. ٦ما ؤوصٖ في ٖضصا مىه في اإلا٨خباث اإلاهمت في ال٣اَغة. و ىاال٨خب والىزائ٤ اإلاهٍغ

ٗذ وسخت مىه ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ. وال تهضٝ بٖاصة َباٖت ووكغ َظا ال٨خاب  الجهاًت ٞع

                                                           
(*)

 في ال٣اَغة الجضًضة، الخجم٘ الخامـ.   
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ا، بل بلى الخٟاّ ٖلُه بٗض ؤن اهضزغث وسخه ألانلُت زانت ؤن  بلى جضاوله بُٗا ججاٍع

 الىاقغ  ٧ان اإلاال٠ هٟؿه ولم ج٣م ؤًت صاع وكغ بدبجي ال٨خاب وجىػَٗه. 

ش نضوع  ت )والٟاع١ الؼمجي بحن جاٍع ش 2991ال٨خاب ؤو٫ مغة في ؤلاؾ٨ىضٍع ( وجاٍع

( ٞاع١ ٦بحر ًخجاوػ هه٠ ٢غن وم٘ طل٪ ما جؼا٫ في 1027بٖاصة وكٍغ في ال٣اَغة )

 ال٨خاب عوح هابًت، وطل٪ لؤلؾباب الخالُت:

اإلاىهج الظي ٦خب به الٗمل والظي ٣ًىم ٖلى صعاؾت مدؿلؿلت ومى٣ُُت  -

ُئت وببلجٛغاُٞت مهغ ٖبر الٗهىع:  ا. ؾما َو  ِئت وػعاٖت وعٍا وج٣ؿُما بصاٍع

اللٛت الىابًت والبؿُُت التي ًخمخ٘ بها ال٨خاب وحُُٗه بلى آلان ال٣ضعة ٖلى  -

 الب٣اء ؾلؿال م٣بىال مٟهىما ومٗانغا. 

-   ٤ لحها جى٢ُ٘ قابحن في مُل٘ الٍُغ الخغائِ ألاؾاؾُت التي ٢ضمها اإلاال٠ ٖو

ُا الخ٣ا  -الٗلمي  َما مدمض ؾُُدت في ظامٗت و  -ؾُهبدان مً ؤٖالم الجٛٞغ

ت.  خخي ؤبى ُٖاهت في ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع  ال٣اَغة ٞو

٢ائمت اإلاغاظ٘ التي اٖخمض ٖلحها ال٨خاب وهي قاَض ُٖان ٖلى ما ونل بلُه   -

ً. ومً زاللها ًدبحن  البدض الٗلمي خى٫ مهغ ختى مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

وؤوص ه الض٣ُ٢ت. للباخشحن الكبان مضي ألاماهت الٗلمُت لضي اإلاال٠ وبخاالج

الخىيُذ َىا ؤن اإلاال٠ لم ًجم٘ ٢ائمت مغاظٗه بك٩ل مٟهغؽ في جهاًت 

ال٨خاب، بل ؤقاع بلحها ازخهاعا في متن ؤلاخاالث. و٢ض ظمٗذ جل٪ اإلاهاصع 

ى   واإلاغاظ٘ وخ٣٣ذ هجائها وؤؾمائها مؿخُٗىا بضعاؾاث ٖبض الٗا٫ الكامي، َو

سُت، زان  ت في الٗهغ الٗغبي.  ٖالم مغظ٘ في ظٛغاُٞت مهغ الخاٍع

خباع ألاؾباب ألاعبٗت الؿاب٣ت، ًٞال ًٖ ؾالؾت وص٢ت ٖغى  وؤزظا في الٖا

ت، ًم٨ً ال٣ى٫ ضالٟهل الخاؾ٘ اإلاخٗل٤ بخُىع م ن َظا بًىتي ال٣اَغة وؤلاؾ٨ىضٍع
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اتهم الٗلمُت وبن ٧ان ظمهىعٍ  ال٨خاب مُٟض ظضا للجٛغاُٞحن ٖىض ازخالٝ مؿخٍى

 ألاؾاؽ َى َالب اإلاغخلت الجامُٗت. 

ألازُاء اإلاُبُٗت وؤلامالئُت )وهي ظض ٢لُلت( صون ؤلاقاعة بلى طل٪ ال  ىاو٢ض نىب

في الىو وال في الهامل، ول٨ً ٖىض جىيُذ ما ٌؿخىظب جىيُدا ويٗذ ٖالمت )*( في 

( ..ؤلخ الظي اؾخسضمه 1( و )2الىو و٦خابت الخىيُذ في الهامل. جمُحزا ًٖ التر٢ُم )

  اإلاال٠ لئلخاالث اإلاغظُٗت. 
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 ثقدًم

جخ٤ٟ َظٍ الٟهى٫ فى اججاَها هدى عؾم نىع مخُىعة ومؿخ٣لت للٓاَغاث 

ت  -الجٛغاُٞت ت  -َبُُٗت ٧اهذ ؤم بكٍغ ل، ًبضؤ ب٣ُام ألاؾغاث اإلاهٍغ زال٫ ػمً ٍَى

 ول٨ً َىله لِـ له فى َظا 
ً
يخهى بال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُالصي. ػمً بالٜ الُى٫ خ٣ا ٍو

ث فى ظٛغاُٞت مهغ الُبُُٗت جمطخي بُُئت مخشا٢لت، اإلا٣ام وػن ٦بحر. ٞالخُىعا

غ  لى خُاة الىاؽ عبما لم جمـ ظَى والخٛحراث التى َغؤث ٖلى اؾخٛال٫ ألاعى ٖو

سُت تهخم بالخُىع والخٛحر ٞةن الاؾخمغاع ال ٌٗىحها  ألاقُاء. وإلاا ٧اهذ الجٛغاُٞت الخاٍع

 مهما َا٫ الؼمً.
ً
 ٦شحرا

اث ٞظل٪ ًدخاط بلى وال ؤصعى ؤهجى ؤخُذ بإَغاٝ ٧ل ما  ٖالجخه مً مىيٖى

ت ًخٗاون ٖلى ٦خابتها هٟغ مً اإلاخسههحن. ول٨جى ٢مذ ٣ِٞ بغؾم الخٍُى  مىؾٖى

الٍٗغًت إلاا حٗغيذ له مً ْاَغاث ظٛغاُٞت ٖلى ق٩ل ٢ُاٖاث َىلُت فى مجغي 

 الؼمً.

ت وؤؾماء مهغ وخضوصَا ومضازلها زم  ضعؽ ال٨خاب وكإة الخًاعة اإلاهٍغ ٍو

ذى ومضي جإزغ ًخُغ١ بلى مىا ٢كت آلاعاء اإلاخهلت بالظبظباث اإلاىازُت فى الٗهغ الخاٍع

ًُاهه وجُىع ٞغوٖه بِىما ًخدضر الٟهل  خٗغى الٟهل الغاب٘ للىُل ٞو مهغ بها. ٍو

الخامـ ًٖ ألاعى الؼعاُٖت وحٛحر مؿاختها ومك٩لت ألاعاضخى البىع فى قما٫ الضلخا 

بضؤ الجاهب البكغي مً ال٨خاب بٟه ل ًٖ الغي والؼعاٖت ًخلٍى صعاؾت والُٟىم. ٍو

ت زم ًإحى فى الخخام ٞهل مُى٫ ًٖ الٗىانم  للخجاعة الخاعظُت وألا٢ؿام ؤلاصاٍع

ت.  اإلاهٍغ
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 ٖليَّ ؤن ؤٖتٝر َىا بًٟل ٧ل مً ٖاوهجى ٖلى َب٘ َظا ال٨خاب 
ً
وؤعي لؼاما

وبزغاظه. ٚحر ؤوي ؤوص ؤن ؤزو بالك٨غ ػمُلي الؿُض/ مدمض مدمض ؾُُده ٖلى 

 غؾم مٗٓم الخغائِ. جًٟله ب

 عبد الفتاح محمد وهيبة

 6/1/1962إلاطكىدزية في 

  



25 
 

 

 املحتوياتفهسض 

 الصفحة املوضوع

 

 أهدافها طسيقتها، التازيخية.. موضوعها، الجغسافية: مقدمة

 

27 

 الفصل ألاول: مصس في عصس ما قبل ألاطسات

 

35 

 الفصل الخاوي: مصس التازيخية

 

43 

 الربربات املىاخية في العصس التازيخيالفصل الخالث: 

 

55 

 الفصل السابع: نهس الىيل

 

65 

 الفصل الخامع: أزض مصس

 

87 

 الفصل الظادض: السي والصزاعة

 

99 

 الفصل الظابع: ثجازة مصس الخازجية

 

119 

 الفصل الخامن: أقظام مصس إلادازية

 

143 

 165 الفصل التاطع: عواصم مصس

 



26 
 

 

 فهسض الخسائط

 شكلال                         فحةصال

 خضوص مهغ وسٛىعَا .2 98

ا َحروصوث .1 79  ٞغوٕ الىُل ٦ما ط٦َغ

ا اؾترابىن  .3 79  ٞغوٕ الىُل ٦ما ط٦َغ

ا بُلُمىؽ .9 78  ٞغوٕ الىُل ومهباجه ٦ما ط٦َغ

مجغي الىُل ٖىض ال٣اَغة في ؤواؾِ ال٣غن الخامـ ٖكغ  .3 83

 اإلاُالصي

٣ُت الغوماهُت  .9 218 ٍغ غ٢ها في الٟترة ؤلٚا  مدُاث الخجاعة َو

ا في الٟترة الٗغبُت .7 290  َغ١ الخجاعة ومغا٦َؼ

 ؤ٢ؿام مهغ الغئِؿُت خؿب ما ط٦ٍغ َحرو٧لِـ .8 237

ت ومضجها اإلاهمت خؿب ما ط٦ٍغ ظىعط  .9 290 ؤ٢ؿام مهغ ؤلاصاٍع

 ال٣برصخي

ىانمها في الىظه البدغي في ؾىت  .20 299  م2373ألا٢الُم ٖو

 مىي٘ َُبت  .22 273

ت في الٗهغ الُىهاوي الغوماوي .21 283  ؤلاؾ٨ىضٍع

ت في الٗهىع الىؾُى .23 293  اه٨ماف ؤلاؾ٨ىضٍع

 مىاي٘ الٟؿُاٍ والٗؿ٨غ وال٣ُائ٘ .29 103

 ال٣اَغة في الٗهغ ألاًىبي .23 120

 همى مضًىت ال٣اَغة .29 133



27 
 

 

 

 

 

 

  مقدمة:

 الجغسافية التازيخية

 موضوعها، طسيقتها، أهدافها



28 
 

ش جغجبِ  سُت هي الضعاؾت الجٛغاُٞت ألًت ٞترة مً ٞتراث الخاٍع الجٛغاُٞت الخاٍع

ش الٗالمي، والظي ه٣هضٍ بالضعاؾت  ٣ت مىٓمت بخُىع ؤلاوؿاهُت وبالخاٍع ؤخضاثها بٍُغ

ؿ٨ىه ؤلاوؿان( ب٩ل ٖىانٍغ ونٟاجه م٘  الجٛغاُٞت صعاؾت اإلا٩ان )الظي ؾ٨ىه َو

ما٦ً ألازغي ؤي م٘ مالخٓت الازخالٞاث ؤلا٢لُمُت مالخٓت ؤوظه الازخالٝ بِىه وبحن ألا 

Areal differentiations ًضزل جدذ َظٍ الضعاؾت ٧ل ؤٕٞغ الجٛغاُٞت اإلاٗغوٞت ول٨ . ٍو

 ما٧ان ٖلُه اإلاىار واإلآهغ الُبُعي إل٢لُم مً ألا٢الُم (1)في اإلااضخي
ً
. هضعؽ مشال

ٕى اؾخٛاللهم للبِئت )ظٛغاُٞت َبُٗت( والؿ٩ان ومدالتهم )ظٛغاُٞت اظخماُٖت( وه

 جُىع الخ٣ؿُم 
ً
ت م٘ الٗالم الخاعجي )ظٛغاُٞت ا٢خهاصًت( زم ؤزحرا ال٢اتهم الخجاٍع ٖو

ؤلاصاعي والخضوص الؿُاؾُت واإلاكا٧ل التي اعجبُذ ب٣ُام الضو٫ وبم٩اهُاث َظٍ الضو٫ 

 وؤَماٖها )ظٛغاُٞت ؾُاؾُت(.

 با
ً
ىض الخضًض ًٖ ظٛغاُٞت اإلااضخي ًجب ؤال جهخم ٦شحرا لخمُحز الض٤ُ٢ بحن ٞترة ٖو

ذي وبحن اإلااضخي والخايغ؛ ٞالظي حهمىا َى ؤن ج٩ىن  ش والٗهغ الخاٍع ما٢بل الخاٍع

سُت التي  الضعاؾت ظٛغاُٞت، تهخم ؤ٦ثر ما تهخم بىن٠ اإلا٩ان ولِـ بؿغص ألاخضار الخاٍع

ومً الخُإ ؤن همحز بحن الجٛغافي واإلااعر ٖلى ؤؾاؽ ؤن الجٛغافي حهخم  (2)مغث به

بالخايغ بِىما حهخم اإلااعر باإلااضخي ؤو ؤن الجٛغافي حهخم بضعاؾت ألا٢ُاع اإلاخباًىت بِىما 

ش اإلاسخلٟت. َظٍ مً ٚحر ق٪ جىيُداث لِؿذ  ًغ٦ؼ اإلااعر اَخمامه ٖلى ٞتراث الخاٍع

. ٞاإلااعر ال ٌٗجى ٣ِٞ بضعاؾت اإلااضخي  (3)واإلااعر نائبت بكإن مهمت ٧ل مً الجٛغافي

ب. َظا وال ًم٨ً ؤن ًى٨غ ؤخض  البُٗض بل بهه ًُب٤ َغ١ بدشه ٖلى صعاؾت اإلااضخي ال٣ٍغ

ٖلى اإلااعر صعاؾخه للخايغ ؤو الٟترة التي ٌِٗل ٞحها، وبطا ٞٗل طل٪ ال ًخدى٫ بلى 

ش ظٛغافي وال ًخٗضي ٖلى ازخهام الجٛغاُٞحن. و٦ما ؤن اإلااع  ر ٌؿخُُ٘ ؤن ًضعؽ جاٍع

                                                           
(1)

 Hartshorne, R. The Nature of Geography. Lancaster, 1951, P. 148. 
(2)

 Mitchell, J. Historical Geography. London, 1954, pp. 12-15. 
 .23 – 21اإلاغظ٘ الؿاب٤ م (3) 
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صولت ٧الهىض ٦ظل٪ ٌؿخُُ٘ الجٛغافي ؤن ًضعؽ ظٛغاُٞت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. وفي ٦ال 

 .
ً
الخالحن ال ًخدى٫ الجٛغافي بلى ماعر وال ٌؿخُُ٘ اإلااعر ؤن ًضعي ؤهه ؤنبذ ظٛغاُٞا

ولِـ مٗجى طل٪ ؤن َبُٗت الضعاؾت الجٛغاُٞت جسخل٠ ٧ل الازخالٝ ًٖ الضعاؾت 

سُ ش وطل٪ لؿببحن ، ألاو٫: ؤن الخاٍع ت بط ال ًىظض خض واضر بحن الجٛغاُٞت والخاٍع

ظٛغاُٞت ؤي م٩ان في الى٢ذ الخايغ ما هي بال نىعة ما٢خت مخٛحرة ؾخضزل في ٖضاص 

ىُب٤ طل٪ ٖلى وظه الخهىم ٖلى الجٛغاُٞت  ش بٗض ٞترة َالذ ؤم ٢هغث. ٍو الخاٍع

ان ماجهب سُت ؛ والؿبب الشاوي: ؤن الا٢خهاصًت ٞسغائُها وبخهائُاتها ؾٖغ ذ وزائ٤ جاٍع

الازخالٞاث في شخهُاث ألا٢الُم لِـ مغظٗها ٣ِٞ ازخالٞاث في الخًاَعـ والتربت 

ش  بلى الخباًً في َغ١ اؾخٛال٫ ألاعى َىا٫ الخاٍع
ً
. و٢ض ٧ان (1)واإلاىار وبهما مغصَا ؤًًا

جها ٖلم اإلا٩ان َى ؤو٫ مً ٖغَّٝ الجٛغاُٞا بإ Vidal de la Blacheُٞضا٫ صال بالف 

 ول٨ىه ٧ان ٌٗجي اإلا٩ان الظي ؾ٨ىه ؤلاوؿان ولِـ اإلا٩ان ٢بل ْهىع ؤلاوؿان.

جب ؤن وكحر َىا بلى ؤن الخضًض ًٖ ظٛغاُٞت ؤي ب٢لُم في ٞترة مً الٟتراث  ٍو

 ل٩ل الخ٣ائ٤ التي هىص ؾغصَا. ٞاإلظابت ٖلى 
ً
 ظامٗا

ً
 واُٞا

ً
اإلاايُت لً ٩ًىن خضًشا

ما ؤًً؟ وإلااطا؟ ؾخ٩ىن نٗبت الؿاالحن الخ٣لُضًحن الل ظًً ٌؿإلهما الجٛغافي َو

 في مداولخه لئلظابت ٖلحهما
ً
ال  ٍَى

ً
ذي ؤو اإلااعر الجٛغافي و٢خا .  (2)وؾ٣ُطخي الجٛغافي الخاٍع

الهىعة ؾخ٩ىن بطن ها٢هت في بٌٗ ؤظؼائها ٦ما ؤن الىخائج لً ج٩ىن ما٦ضة ؤما 

غظ٘ َظا الى٣و وال٣هىع  بُت ٍو بلى ٖضم جغابِ و٢لت الخ٣ائ٤ الخغائِ ٞؿخ٩ىن ج٣ٍغ

. ول٨ً مً (3)الجٛغاُٞت التي ًم٨ً الٗشىع ٖلحها واؾخيخاظها مً بحن اإلاهاصع اإلاٗغوٞت 

                                                           
(1)

 Darby, H. On the Relations of Geography and History. Reprinted from 

"Transactions and Papers, 1953, No. 19, P. 5. 
(2)

 Mitchell J. (1954) pp. 12-15. 
 (3)

 Ibid. 
 .Hartshorne, R(1951) pp. 186-88وؤهٓغ ٦ظل٪ 
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البضًهي ؤن صعظت ٢هىع الضعاؾت و٢لت الىخائج التي ههل بلحها ًخى٠٢ ٖلى الٟترة التي 

بت ٩ٞلما ٧ان ال ش ؤم ٢ٍغ  جىهب ٖلحها الضعاؾت. َل هي ٞترة بُٗضة في الخاٍع
ً
ش ٢ضًما خاٍع

٧اهذ الخ٣ائ٤ التي ًم٨ً اؾخسالنها ؤ٢ل وبالخالي ج٩ىن الهىعة التي هغؾمها ؤ٢ل 

غة  ٨ـ طل٪ ٞصخُذ. َىا٥ ٖامل آزغ ًازغ في ٢ُمت اإلاٗلىماث وفي ٞو  ٖو
ً
ويىخا

ى صعظت ج٣ضم الؿ٩ان وخٓهم مً الخًاعة. ٩ٞلما ج٣ضمذ خُاتهم اإلااصًت  الخ٣ائ٤ ؤال َو

 هاصع الضعاؾت وؤنبذ مً الؿهل صعاؾت بِئتهم بك٩ل ؤًٞل.والش٣اُٞت ٧لما حٗضصث م

سُت ؤن ًدُِ  ب في ؤن ًجٗل خ٣ل صعاؾخه الجٛغاُٞت الخاٍع لى ٧ل مً ًٚغ ٖو

ت وؤن ٣ًىي مل٨ت الاؾخيخاط الؿلُم  بخاَت جامت بإؾـ الجٛغاُٞت الُبُُٗت والخٍُى

عاؾخه. ًجب ٖلُه . ٦ما ًجب ؤن ًمخض ؤ٣ٞه بلى ما وعاء مىيٕى ص(2)والغبِ بحن الخ٣ائ٤

لماء اللٛت.  حن ٖو ؤن ٣ًغؤ لٗلماء التربت والجُىلىظُا وآلازاع واإلااعزحن واإلاهىضؾحن اإلاٗماٍع

ه. ؤما  ٦ما ًجب ٖلُه ؤن ٌؿدكحر اإلاخسههحن في ٞغوٕ الٗلىم التي لها نلت بمىيٖى

سُت: اإلاهضع ألاو٫ وجمشله الضعاؾاث الجُىلىظُت اإلاخٗل٣ ت ؤَم مهاصع الجٛغاُٞت الخاٍع

بخُىع مٓاَغ ؾُذ ألاعى وجُىع اإلاىار وؤزغ طل٪ ٖلى الخُاة الىباجُت والخُىاهُت 

الؿائضة وصعاؾت ٖال٢ت الُابـ باإلااء مىظ ؤن ْهغ ؤلاوؿان الٗا٢ل في البلِؿخىؾحن. 

لى جىػَ٘ وق٩ل ألاعنٟت  اث الىباجُت والخُىاهُت ٖو وحٗخمض َظٍ اإلاباخض ٖلى الخٍٟغ

ت ومٓاَغ ؤلا  ت والجهٍغ ت التي البدٍغ عؾاب ألازغي. اإلاهضع الشاوي ًخمشل في الضعاؾاث ألازٍغ

ج٨ك٠ ًٖ ظيـ الجماٖاث ال٣ضًمت بضعاؾت َُا٧لها ٦ما جخٗٝغ ٖلى خُاتها اإلااصًت 

ا مً الخلى وآلاالث وألاؾلخت واإلاؿا٦ً وال٣إل  وصعظت خًاعتها مً صعاؾت ٦خابتها وؤزاَع

ا حَر ؤنل ؤؾماء ألاما٦ً اإلاسخلٟت. ٞهظٍ الضعاؾت  . اإلاهضع الشالض َى صعاؾت(1)واإلاٗابض ٚو

ش حٗمحر اإلا٩ان ٦ما ؤن الاؾم عبما ٌكحر بلى هٓام اإلاجخم٘ ؤو   ما جل٣ي الًىء ٖلى جاٍع
ً
٦شحرا

                                                           
(1)  Darby, H. (1953) p. 11. 
(2)  Mitchel, J (1954) pp. 18-40. 
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سُت ظٍ اإلاٗلىماث تهم مً ًبدض في الجٛغاُٞت الخاٍع . ؤما (2)َبُٗت البِئت اإلادلُت َو

اث وؤلاخهاءاث اإلاسخلٟ ت وما ظاء في ٦خب الجٛغاُٞا اإلاهضع ألازحر ِٞكمل اإلاسَُى

ش والخغائِ ال٣ضًمت و٦خب الغخالث. ب٣ُذ ه٣ُت ؤزحرة في َظا الهضص وهي ؤهه  والخاٍع

٣ىم  ٖلى الجٛغافي بٗض ؤن ًغظ٘ بلى جل٪ اإلاهاصع ؤن ًؼوع اإلاى٣ُت التي ًؼم٘ صعاؾتها ٍو

 
ً
ًجب ٖلُه . ٦ما (1)بخد٣ُ٣اجه الخانت بن ؤم٨ً ختى ج٩ىن الضعاؾت ؤ٦ثر وا٢ُٗت واجؼاها

خى٠٢ مضي الغظٕى بلى الىعاء ٖلى   بلى ما وعاء الٟترة التي ًضعؾها ٍو
ً
ؤن ًغظ٘ ٢لُال

َبُٗت اإلاك٩لت التي ٌٗالجها ؤو نٟاث اإلا٩ان التي ًىص صعاؾتها. ٣ٞض جإزظٍ بٌٗ 

ش الجُىلىجي ، بِىما  ش البكغي بل زال٫ الخاٍع  زال٫ الخاٍع
ً
اإلاكا٧ل والخٟؿحراث بُٗضا

ب.هجض مكا٧ل ومىي اث ٨ًٟي الؾخ٨ما٫ صعاؾتها الغظٕى بلى اإلااضخي ال٣ٍغ   ٖى

ت ؤو عؤؾُت  سُت صعاؾت ظظٍع م٨ً ؤن ج٩ىن صعاؾت الجٛغاُٞت الخاٍع  Verticalٍو

Study   ،ًظٍ حٗجي ببدض جُىع ٖىانغ البِئت ٧ل ٖىهغ ٖلى خضة زال٫ الؼم َو

ذي. َظٍ ٦ضعاؾت جُىع ؤٕٞغ الىُل ؤو الؼعاٖت ؤو الخٗضًً في مهغ في الٗهغ الخ اٍع

الضعاؾت عبما ال جٓهغ بجالء وخضة البِئت بال ؤجها حٗغى ٖىانغ البِئت واليكاٍ البكغي 

بٛحر ج٨غاع وب٨شحر مً الٗم٤ وهي في طل٪ جخ٤ٟ م٘ مىهج الجٛغاُٞا الٗامت في الاَخمام 

حر مباقغ. و٢ض  ٤ مباقغ ٚو بضعاؾت ْىاَغ ؤو ٖىانغ ٞغصًت ًغجبِ بًٗها ببٌٗ بٍُغ

ظٍ ج٣ؿم الؼمً بلى ٖهىع وحٗالج ظٛغاُٞت  Horizontal Studyت ؤ٣ُٞت ج٩ىن الضعاؾ َو

جداو٫ ؤن جهىع الجٛغاُٞت ٧ىخضة بال ؤجها حعجؼ ًٖ جٟؿحر عبما ال  ،٧ل ٞترة ًٖ خضة

دكابه مىهج الضعاؾت ألا٣ُٞت م٘ مىهج  ٧ل ٖىانغ البِئت ٦ما ؤجها ال حؿلم مً الخ٨غاع. ٍو

. ومهما ٨ًً مً (3)ؤ٦ثر مً ٖىهغ مً ٖىانغ اإلا٩ان الجٛغاُٞت ؤلا٢لُمُت في الجم٘ بحن

                                                           
(1)  Ibid. 
(2)  Sauer, Carl, “The Survey Method in Geography and its Objectives” Ann. 

Ass. Am. Geogrs, 41 (1954) 17-33. 
(3)  Darby (1953). pp. 3-6. 
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٣خحن ؤًٞل وؤمشل. وؾىدب٘ في بدشىا  شخيء ٞةن َبُٗت اإلاىيٕى هي التي جدضص ؤي الٍُغ

٣ت الغؤؾُت.  َظا الٍُغ

سُت  سُت وإلااطا هضعؾها؟ الجٛغاُٞت الخاٍع وعبما هدؿاء٫ ما ٢ُمت الجٛغاُٞت الخاٍع

ت لٟهم ظٛغاُٞت الى٢ذ الخا يغ. وبطا ٧اهذ مهمت الجٛغافي هي ون٠ م٣ضمت يغوٍع

اإلا٩ان وجٟؿحر ما به مً ْاَغاث ٞمً الىاضر ؤهه لً ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى ما 

ت  The visible sceneًغاٍ ألن مٓهغ اإلا٩ان ؤو اإلاىٓغ اإلاغئي  ال ًم٨ً ؤن حهضًىا بلى مجمٖى

الٗام للم٩ان ما َى بال . ٦ما ؤن اإلآهغ (2)الٗىامل التي ؤزغث ُٞه وؤُٖخه َابٗه اإلامحزة

 آزغ ؤو َى نىعة في قٍغِ ؾِىمائي بٛحر 
ً
 وؾخ٩ىن قِئا

ً
نىعة مخٛحرة، ٧اهذ قِئا

ذي في نىعة اإلا٩ان ٞهى ؤلاوؿان هٟؿه (1)جهاًت . ؤما الٗامل الغئِسخي في َظا الخُٛحر الخاٍع

م٨ً الغظٕى بلى ؤٖماله في ٧ل اإلاغاظ٘ والخىلُاث والىزائ٤ التي جخدضر ًٖ ؤهىا ٕ ٍو

م مما  اليكاٍ البكغي ٖلى ؾُذ ألاعى. ووا٢٘ ألامغ ؤن الضعاؾت الخ٣لُت ٖلى الٚغ

جل٣اٍ َظٍ ألاًام مً اَخمام لِؿذ ٧ل شخيء وال ًم٨ً ؤن ججُب ٖلى ٧ل ؾاا٫. وليؿإ٫ 

 
ً
سُت ٢ضعتها ٖلى ؤلاًًاح والخٟؿحر ٠ُ٦ ٌؿخُُٗىن مشال ً ٖلى الجٛغاُٞت الخاٍع اإلاى٨ٍغ

ت الخاعجي مً الضعاؾت الخ٣لُت التي حٗخمض ٖلى اإلاالخٓت. جٟؿحر وكإة ومٓهغ ؤلاؾ٨ىض ٍع

ا ووْائٟها زال٫ الٗهىع  ش وجُىع ٧ل مً مٓهَغ ٞإًت مضًىت ْهغث في يىء الخاٍع

ا الخايغ ووْائٟها الخالُت بال خل٣ت في ؾلؿلت مخهلت حؿخمض  اإلاسخلٟت ؛ وما مٓهَغ

ش. لظل٪ ٞمً البضًهي ؤ ىت ال حٗخمض ًن ؤي صعاؾت إلاضوظىصَا ومٗىاَا مً اإلااضخي والخاٍع

ؾُدُت وال ًم٨ً ؤن حُٗي جٟؿحراث م٣بىلت. ومشل هي صعاؾت ٖلى ظٛغاُٞت اإلااضخي ل

ُت  ذي في طل٪ ٦مشل الجُمىعٞىلىجي الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًٟؿغ الخٍغ الجٛغافي الخاٍع

ت اإلابِىت ٖلى  ىاث الصخٍغ ت ؾاب٣ت للخخاب٘ الؼمجي للخ٩ٍى الجُىلىظُت بٛحر مٗٞغ

                                                           
(1)  Ibid., p. 7. 
(2)  Hartshorne, R. (1951) P. 188. 
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ُت . ؾاا٫ آزغ. ٠ُ٦ ٌؿخُُ٘ الجٛغافي الظي ٌٗخمض ٖلى اإلاالخٓت ٣ِٞ ؤن (1)الخٍغ

غاُٞت؟ ال ق٪ ؤهه بالٗمل الخ٣لي وخضٍ ال ًم٨ىه  ُت الُىبٚى ًٟؿغ ٧ل ما جهىعٍ الخٍغ

ى ؤن ٧لها زُتها ًض الؼمً ٖلى وظه  ؤن ًٟؿغ ٧ل الٓاَغاث والخٍُى لؿبب بؿُِ َو

(2)الُبُٗت
. 

ًجب ؤن ج٨ملها الضعاؾت اإلا٨خبُت التي حٗخمض ٖلى  لهظا ٧له ٞةن الضعاؾت الخ٣لُت

٧ل ما ًخهل باإلا٩ان مً زغائِ ٢ضًمت وخضًشت ووزائ٤ وؤبدار ظٛغاُٞت جخهل بمايُه 

ت لٟهم ظٛغاُٞت الى٢ذ (3)وخايٍغ سُت م٣ضمت يغوٍع . وبطا ٧اهذ الجٛغاُٞا الخاٍع

. ٞٗىضما ًىٓغ الجٛغافي خىله ٞةن 
ً
الؿاا٫ الظي الخايغ ٞهي م٣ضمت مى٣ُُت ؤًًا

ان ما ًترصص في طَىه َى: ما الظي ؤُٖى اإلا٩ان َابٗه الخام؟ ؤو إلااطا ًٓهغ َظا  ؾٖغ

اإلا٩ان بهظٍ الهىعة؟ وفي اللخٓت التي ًبضؤ الجٛغافي ؤلاظابت ٖلى َظا الؿاا٫ ٞةهه ٩ًىن 

سُت ٣ت ؤو بإزغي ٢ض بضؤ ٨ًخب في الجٛغاُٞت الخاٍع  . (4)بٍُغ

م طل٪  ذي ٚع مخىاي٘، ال ًضعي ؤن صعاؾخه ججُب ٖلى ٧ل ؾاا٫ والجٛغافي الخاٍع

 مً الًىء 
ً
ل٣ي ٦شحرا

ُ
خ٣اص في ؤن صعاؾخه ج وججض الخلى٫ ل٩ل مك٩لت. ول٨ىه ًمُل بلى الٖا

ىه مً ؤلاظابت ٖلى ؤؾئلت ال ٌؿخُُ٘ ؤلاظابت ٖجها ٦شحر مً  ِ
ّ
ٖلى اإلاكا٧ل الجٛغاُٞت وجم٨

ضم الٗلىم ؤلاوؿاهُت. ٞٗضم الخىاػن بحن ٖضص الؿ٩ان وم ىاعص البِئت، وج٣بل الخًاعة ٖو

اَغاث  ج٣بلها والٗال٢ت بحن الخ٣ضم الهىاعي وهمى الؿ٩ان وج٣ضمهم ٧لها مكا٧ل ْو

                                                           
(1)

 Wooldrigde, s. & East, W.The Spirit and Purpose of Geography. London, 

1952, p. 87. 
(2)

 Ibid, p. 82. 
(3)

 Darby, H. (1953) pp. 9-11. 
(4)

 Ibid, 
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لِؿذ ظضًضة ٖلى الٗالم حٗغى لها ٦شحر مً الٗلماء ول٨ً الجٛغافي اإلااعر ًم٨ىه 

٤ الؿلُم  .(2)الخيبا بما ؾُدضر بل عبما ٌؿخُُ٘ جىظُه الخُٛحر في الٍُغ

  

                                                           
(1)  Clark, A. “Historical Geography” In American geography Ed, James, 

Syracuse University Press, 1954, pp. 70-96. 
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ش اإلاهغي بإ٦ثر مً ؤل٠ ٖام ٧اهذ ظٛغاُٞت مهغ الُبُُٗت  ٢بل ؤن ًبضؤ الخاٍع

ن واصًه وصلخاٍ  سُت اإلاٗغوٞت،  ٞاإلاىار آزظ في الجٟاٝ والجهغ ٧ىَّ ٢ض اجسظث نىعتها الخاٍع

الصخغاء ٢ض جم وؤعؾب جغبت زهبت ظلبها مً مىابٗه في ًَبت الخبكت ومىسًٟاث 

ىظغاُٞت. وبطا ٧ان مً ازخالٝ بحن ظٛغاُٞت مهغ الُبُُٗت  جها وباهذ مٗاإلاها الٟحًز ج٩ٍى

ضص ٞغوٖه  في ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث والُىم ٞهى في صعظت ظٟاٝ اإلاىار واهدىاءاث الجهغ ٖو

ومضي احؿإ "ْهىع الؿالخ٠" وهُا١ اإلاؿدى٣ٗاث في الضلخا ومبلٜ ٚجي الخُاجحن 

. ومهما ٨ًً مً شخىء ٞمجغي الجهغ ٧ان ًسخل٠ في مؿخىاٍ وبٌٗ (1)والخُىاهُتالىباجُت 

اججاَاجه ٖما َى مٗغوٝ ٖىه آلان ، و٧اهذ ٞغوٖه في الضلخا ؤ٦ثر مً ؾبٗت. ٦ما ٧اهذ 

"ْهىع الؿالخ٠" في ظىىب قغ١ الضلخا وهُا١ اإلاؿدى٣ٗاث في قمالها ؤوؾ٘ مجها الُىم. 

ت التي جيخمي بلى ومً صعاؾت الب٣اًا الىباجُت والخ ُىاهُت والغؾىم ٖلى ألاواوي الٟساٍع

ت ٦شحرة ٧اهذ حِٗل في جل٪  ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث ًدبحن ؤن هباجاث َبُُٗت وخُىاهاث بٍغ

ش. مً جل٪ الىباجاث البرصي  الٟترة في واصي الىُل والصخغاء ول٨جها اه٣غيذ زال٫ الخاٍع

غؽ   الجهغ والخمؿاح.وػَغة اللىحـ ومً الخُىاهاث ألاؾض والُٟل ٞو

 مً الجهغ وؤُٖى ْهٍغ للصخغاء. ٧اهىا 
ً
با ؤما الؿ٩ان ٞإٚلبهم ٧ان ٢ض اؾخ٣غ ٢ٍغ

 مً ؤصخاب خًاعاث الٗهغ الدجغي الخضًض. ٟٞي َظٍ 
ً
في وا٢٘ ألامغ ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا

ىا ألاعى  الٟترة هؼ٫ الؿ٩ان بلى ٢إ الىاصي و٢ُٗىا ما ُٞه مً ؤخغاط وؤٖكاب وػٖع

ىا الؿىت والكهغ. وؤ٢امىا الجؿىع و  ٞغ التٕر لالؾخٟاصة مً مُاٍ الجهغ و٢ذ الًُٟان ٖو

ا باإلاىاؾم الؼعاُٖت ومىاُٖض الًُٟان وػاص اَخمامهم بتربُت الخُىاهاث لالهخٟإ  وعبَُى

ائٌ في  غة ٞو بها في الٛظاء والاهخ٣ا٫ والٗمل في الخ٣ل ٧ل طل٪ ؾاٖض ٖلى وظىص ٞو

                                                           
 إلاخابٗت َظا اإلاىيٕى عاظ٘:  (1)

Huzayyin, S. The place of Egypt in Prehistory Cairo, 1941, Butzer, K. W. 

“Envrionment and Human Ecology in Egypt” Bull. Soc. De geog D‟ Egypte, 

T. XXXII, 1959, pp. 43-85. 
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جخم٘ لالقخٛا٫ بالهىاٖت والخجاعة والٟىىن اإلاىاص الٛظائُت ؾمذ بخٟٙغ ظؼء مً اإلا

ت الجمُلت مً الدجاعة  ٞٓهغث نىاٖاث ٖضة قملذ نىاٖت ألاؾلخت وألاصواث اإلاخىٖى

واإلاٗضن والخكب والٗاط وألاواوي مً الباػلذ واإلاغمغ والجغاهِذ بلى ظاهب ألاواوي 

ت طاث الغؾىم وألاواوي وألاق٩ا٫ البضٌٗت. ٦ما ج٣ضمذ الخجاعة ٞ امخضث الهالث الٟساٍع

٤ الجهغ بحن مىا٤َ مهغ اإلاسخلٟت، ت ًٖ ٍَغ ٤ البر بالبالص اإلاجاوعة؛  الخجاٍع ً ٍَغ ٖو

وجهًذ الٟىىن ٞىدخذ الخمازُل مً الدجغ ؤو الٗاط وعؾمذ اإلاىاْغ الُبُُٗت ومىاْغ 

ىت واهخ٣ل الؿ٩ان مً اإلاغخلت ال٣بلُت بلى  الخغوب والهُض وػاص الاَخمام بإصواث الٍؼ

ذي. ومً صعاؾت  ؤلا٢لُمُت وؾ٨ىىا ال٣غي التي جُىعث بلى خىايغ ومضن في الٗهغ الخاٍع

بضو ؤن وخضة ما بحن  م ًغمؼ له ٍو الى٣ىف والغؾىم ًدبحن ؤهه ؤنبذ ل٩ل ب٢لُم ََى

بٌٗ َظٍ ألا٢الُم ؤصث بلى ْهىع بماعاث نٛحرة ؤنبدذ ُٞما بٗض ؤ٢ؿام مهغ 

ىوي. في َظا الٗهغ ؤً ت ببان الٗهض الٟٖغ  ح٣ٗضث الخُاة الضًيُت ًٖ طي ٢بل ؤلاصاٍع
ً
ًا

وجُىعث ٨ٞغة ما بٗض الخُاة واو٨ٗـ ؤزغ طل٪ ٖلى ًٞ بىاء اإلا٣ابغ ٞٓهغث ظباهاث 

بلى ٢ؿمحن: ٢ؿم للضًٞ و٢ؿم  واه٣ؿمذواؾٗت بها م٣ابغ مؿخُُلت ُنىٗذ مً الُحن 

امل في لؤلزار الجىائؼي. و٧ان طل٪ م٣ضمت لٓهىع اإلاهُبت زم الهغم اإلاضعط زم الهغم ال٩

 ألاؾغة الغابٗت.

ىا الصخيء ال٨شحر ًٖ خًاعة ما ٢بل ألاؾغاث واليكاٍ الا٢خهاصي  و٢ض ٖٞغ

ىن في مىا٤َ الٗمغة  ش وألازٍغ ألصخابها مً آلازاع التي ٖثر ٖلحها ٖلماء ما٢بل الخاٍع

وظغػة وؾماًىت واإلاٗاصي. وؾىداو٫ َىا عؾم الخٍُى الغئِؿُت لهظٍ الخًاعاث لجري 

سُت.٠ُ٦ ؾاَمذ ٧له  ا في زل٤ خًاعة مهغ الخاٍع

 حضازة العمسة

 
ً
ُل٤ ٖلحها ؤخُاها حٗض خًاعة الٗمغة ممشلت لٗهغ ما ٢بل ألاؾغاث ألاؾٟل ، ٍو

ه٣اصة ألاولى ، وهي خًاعة مدلُت ْهغث في ظىىب الهُٗض وجإزغث بدًاعة البضاعي التي 
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و٢ض ؤزغث خًاعة الٗمغة بضوعَا في الخًاعجحن  (1)ؾب٣ذ ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث

الالخ٣خحن الجغػٍت والؿماًيُت، وعٚم ؤهه وظض في الٗمغة بٌٗ اإلا٣ابغ و٢لُل مً 

ان مً الٟساع هٕى  اإلاؿا٦ً وؤهىإ مً الٟساع، بال ؤن ؤَم ما جمخاػ به َظٍ الخًاٍع هٖى

ص ٖلُه عؾىم ؤخمغ ٖلُه زٍُى مخ٣اَٗت باللىن ألابٌُ والىٕى آلازغ ٞساع ؤؾى 

مؤل الخٟغ بماصة بًُاء . ؤما الغؾىم اإلادٟىعة ٩ٞاهذ لخُىاهاث مشل ٞغؽ (2)مدٟىعة ٍو

البدغ والؼعاٝ والخمؿاح وهباجاث وؤشخام و٢ىاعب و٦ظل٪ ْهغث ٖالماث ٖلى َظٍ 

ألاواوي عبما جض٫ ٖلى قٗاعاث الٗكائغ في الٟترة ال٣بلُت الؿاب٣ت. ووظض بلى ظاهب ألاواوي 

ت ا ىت مً الٟساٍع لكغاقغ والؿ٩ا٦حن وبٌٗ ألاواوي مً الباػلذ وجمازُل وؤصواث للٍؼ

٣ٞض ٦ثر اؾخٗما٫  (3)ؤمكاٍ وصبابِـ. في َظٍ الخًاعة وضخذ نالث مهغ م٘ الخاعط

بت ظلبذ مً بلضان قغ١ البدغ  هغث هباجاث ٍٚغ الظَب اإلاجلىب مً بالص الىىبت ْو

آلاالث وألاصواث ٣ٞض اؾخسغط  ىٗذ مىه بٌٗألابٌُ اإلاخىؾِ، ؤما الىداؽ الظي نُ 

 مً ؤؾـ الخُاة الا٢خهاصًت 
ً
مً مىاظم ؾِىاء وعٚم طل٪ ٞلم ج٨ً الخجاعة ؤؾاؾا

ت وبهما ٧اهذ الؼعاٖت وجغبُت الخُىاهاث.  اإلاهٍغ

 حضازة جسشة وطماًىة

، لظل٪ ًم٨ً اٖخباع خًاعة 
ً
 وال واضخا

ً
الٟهل بحن َاجحن الخًاعجحن لِـ ص٣ُ٢ا

 واؾخ
ً
 خًاعة ؾماًىت امخضاصا

ً
ُل٤ بٌٗ الٗلماء ٖلحهما مٗا  للخًاعة الجؼعٍت ٍو

ً
مغاعا

ٛلب ٖلى الًٓ ؤجها ٢اصمت مً قما٫ مهغ واهدكغث في ظؼء ٦بحر مً  ه٣اصة الشاهُت. َو

مهغ الىؾُى. وهي ؤعقى مً خًاعة الٗمغة ٟٞحها ؤعؾِذ ٢ىاٖض الخًاعة الؼعاُٖت 

ت وح٣ٗضث الخُاة الضًيُت و٢ض اؾخُإ ؤصخاب َظ ٍ الخًاعة جدضًض اإلاىاؾم اإلاهٍغ

                                                           
(1)

 Mc Burney, C. The Stone Age of Northern Africa. London. 1960, P 245. 
(2)

 Peake, H and Fleure. H. Times and Places, Oxford, 1956, P. 118. 
(3)  Mc Burney. P. 245. 
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غوٝ اإلاىار ه ْو بَى . ٦ما خضصوا َى٫ (2)الؼعاُٖت بما ًخ٤ٟ م٘ مىاُٖض اعجٟإ الجهغ َو

. وظّضوا في جىؾُ٘ الغ٢ٗت الؼعاُٖت ب٣ُ٘ ألاخغاط 
ً
ا بلى بزجى ٖكغ قهغا الؿىت و٢ؿمَى

وجج٠ُٟ اإلاؿدى٣ٗاث واؾخٛلىا مُاٍ الًُٟان ؤخؿً اؾخٛال٫ بٗض ؤن خٟغوا التٕر 

اى الٛظاء، مما جغجب ٖلُه جىٕى اإلاهً والخٝغ ون ىٗىا الجؿىع. ٞؼاص بهخاط ألاعى ٞو

 م٘ بالص الكغ١ ألاصوى. وعبما ْهغث 
ً
هىع نىاٖاث ظضًضة ووكاٍ الخجاعة زهىنا ْو

ت ٣ٞض ا٦دكٟذ ٢ائمت بإؾماء ملى٥ مدلُحن  (1)ال٨خابت في ؤوازغ َظٍ اإلاغخلت الخًاٍع

ت مً جُىع . ومما ً(3)مضوهت ٖلى بٌٗ آلازاع ضٖى للضَكت ما ونلذ بلُه آلاالث الدجٍغ

لم جبلٛه في ؤي ٖهغ ؾاب٤ ؤو الخ٤. ٣ٞض نىٗذ ؤهىإ مسخلٟت مً الؿ٩ا٦حن مكٓاة 

بمهاعة عجُبت ولها م٣ابٌ ٖاظُت خٟغث ٖلحها عؾىم جض٫ ٖلى جإزغ الًٟ اإلاهغي بالًٟ 

ظغ وخغاب . ٦ظل٪ ْهغث ؾ٩ا٦حن حكبه طًل الؿم٨ت وم٣اقِ وزىا(9)(*)الؿىمغي 

وعئوؽ ؾهام بلى ٚحر طل٪ مً ألاؾلخت. و٧ان مً ؤزغ اؾخسضام الىداؽ ب٨ثرة في نىاٖت 

آلاالث وألاؾلخت ؤن ؾهل حك٨ُل ألازكاب وجهيُٗها. ؤما الٟساع ٣ٞض نىٗذ مىه 

لحها عؾىم  ؤق٩ا٫ ظضًضة ٚحر ألاق٩ا٫ ال٣ضًمت اإلاٗغوٞت ٞٓهغث ؤوان لها مهباث ٖو

ذملىهت وقٗاعاث ب٢لُمُت وؤز . وإلاا (3)غي ٢اجمت اللىن طاث م٣ابٌ ممىظت بها آزاع ٍػ

ا ؾىعٍا  ٧ان لهظٍ ألاواوي ألازحرة ما ٌكبهها في ؾىعٍا ٣ٞض ًْ بٌٗ الٗلماء ؤن مهضَع

ذ مً ؾىعٍا بلى مهغ. ول٨ً ألاعجر ؤجها وكإث في مهغ  وؤجها ه٣لذ بىاؾُت ججاع الٍؼ

ت ٧اهذ جخدمل َظا الؿٟغ وكإة مؿخ٣لت ألهه مً الهٗب ال٣ى٫ ؤن َظٍ ألاواوي ا لٟساٍع

ل الكا١ بحن مهغ وؾىعٍا صون ؤن ًهُبها ٦ؿغ ؤو جل٠. ٦ظل٪ امخض الخُىع بلى  الٍُى

                                                           
(1)  Childe, G. Man Makes Himself, London, 1951, p. 137, Ibid, p. 184. 

 :
ً
 .Breasted. J. A History of Egypt. London, 1935 p. 33اهٓغ اًًا

(2)  Childe, (1951), 184. 
(3)  Breasted (1935), p. 35. 

(*)
 ليسخت ألانلُت لل٨خاب. )اإلاد٤٣(. ٦خبذ "الهىمىي" في ا  

(4)  Peake and Fleure, (1956) Op, cit. p 20. 
(5)  Ibid, 
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اإلاؿا٦ً واإلا٣ابغ ٣ٞض ؤزظث اإلاؿا٦ً طاث الجضعان ألاعبٗت في الٓهىع وؤنبدذ اإلا٣برة 

ذي مؿخُُلت الك٩ل لها ظضعان مً الُىب اللبن ًضًٞ الجشم ان ٢بُل بضء الٗهغ الخاٍع

سهو ال٣ؿم الشاوي لؤلزار الجىائؼي. و٧اهذ َظٍ اإلا٣برة ألانل الظي  في ٢ؿم مجها ٍو

ذي.  جُىعث ٖىه اإلاهُبت وألاَغاماث في الٗهغ الخاٍع

 (1):حضازة املعادي

جمشل خًاعة اإلاٗاصي خًاعة الكما٫ ؤو الضلخا وهي جدب٘ ه٣اصة الشاهُت. وجىدكغ 

ا ٖلى مؿاٞت ج٣ضع بدىالي   جمخض قغ١ ياخُت اإلاٗاصي زاعط ألاعاضخي  93آزاَع
ً
ٞضاها

ت ٦بحرة مً بُجها ب٣اًا مؿا٦ً جىدكغ بُجها م٣ابغ ُوي٘ ٞحها اإلاىحى  الؼعاُٖت. وآلازاع ل٣ٍغ

الخٔ ؤن الٟساع ؤ٢ل ظىصة مً  هاء. ٦ظل٪ وظضث مىا٢ض وؤٞغان ومساػن ٚال٫ ٍو ال٣ٞغ

ًغجر وظىص اجها٫ ٞساع ه٣اصة ألاولى ولى ؤهه وظض بٌٗ ٢ُ٘ ٦ٟساع ملىن مما 

ىت  ت ٦شحرة مخ٣ىت الهى٘ وؤصواث ٍػ  آالث حجٍغ
ً
بٟلؿُحن. ومً بحن ما ا٦دك٠ ؤًًا

 ٌكخٛل بٌٗ ؤٞغاصٍ بالخجاعة عبما (1)وؤواوي زكبُت وب٣اًا جمازُل
ً
. و٧ان اإلاجخم٘ ػعاُٖا

جلب مً ؾِىاء والكغ١ ألاوؾِ. ٦ظل٪ اَخم ؤصخاب َظٍ 
ُ
في اإلاٗاصن التي ٧اهذ ج

ىام والخمحرالخًاعة بتربُ غ والب٣غ وألٚا . ؤما الىاخُت الضًيُت (3)ت الخُىاهاث مشل الخىاٍػ

.
ً
 ٞال وٗٝغ ٖجها ٦شحرا

                                                           
. ٢ام به ؤو٫ ألامغ ألاؾخاط مهُٟى ٖامغ 2930بضؤ ال٨ك٠ ًٖ َظٍ الخًاعة في ؾىت  (1)

 باالقترا٥ م٘ ألاؾخاط مىجُجي زم جىالَا ألاؾخاط مهُٟى ٖامغ بمٟغصٍ.
(2) Peake, H. and Fieure, H. Op. cit, pp.I -22. 

 ,Amer, M, (with Menghin, O,) Excavations at Maadi: Cairoعاظ٘ في طل٪: (3)

1932 and 1936,  
وا٢غؤ ٦ظل٪ الجؼء الخام بدًاعاث مهغ في ٖهغ ما٢بل ألاؾغاث في ٦خاب "خًاعة مهغ 

 ع ٖبض اإلاىٗم والكغ١ ال٣ضًم" جإل٠ُ الض٦خىع ببغاَُم عػ٢اهه والض٦خىع ؤهىع ق٨غي والض٦خى 

 ؤبى ب٨غ والض٦خىع خؿً ؤخمض مدمىص.
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مً َظا ًدبحن ؤن الضلخا لم ج٨ً ؤ٢ل مً الهُٗض في خًاعتها ولم ٨ًً صوعَا في 

 ٦ما اصعى بٌٗ الٗلماء. الخ٣ُ٣ت ؤن 
ً
ا  زاهٍى

ً
ت صوعا هىع اإلاضهُت اإلاهٍغ جُىع الخًاعة ْو

٧اهذ َىا٫ ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث مى٣ُت ٚىُت جمخاػ ب٨بر ٢غاَا واحؿإ ؤعايحها الضلخا 

الؼعاُٖت ومغاٖحها ومؿدى٣ٗاتها خُض الُحر والؿم٪ ٦ما ٧اهذ نالتها بما خىلها ؾهلت 

ت مجها وبلحها . و٦ما ٖٝغ الهُٗض ؤلاماعاث )ؤو (1)مما ؾاٖض ٖلى ه٣ل اإلاازغاث الخًاٍع

ته  و٢ض اجدضث َظٍ ؤلاماعاث ٢بُل ٖهغ ألاؾغاث اإلامال٪ الهٛحرة( ٣ٞض ٖٞغ
ً
ا الضلخا ؤًًا

هغث ممل٨ت الكما٫ بضو ؤن  (2)ْو في هٟـ الى٢ذ الظي ْهغث ُٞه ممل٨ت الجىىب. ٍو

( خاولذ ؤن جًم ممل٨ت الجىىب لخاؾـ Butoممل٨ت الكما٫ )و٧اهذ ٖانمتها بىجى 

لٟٗل ول٨جها لم جضم ؤو٫ وخضة ؾُاؾُت بحن الضلخا والهُٗض. و٢ض ٢امذ َظٍ الىخضة با

 ًمشل 
ً
 واخضا

ً
 زم ظاء هاعمغ ؤو مُىا ماؾـ ألاؾغة ألاولى ووخض الىظهحن ولبـ جاظا

ً
ال ٍَى

 مً الهُٗض ولم ج٨ً  جاجيَّ 
ً
ممل٨ت الكما٫ والجىىب. ٞالضلخا بطن لم ج٨ً ؤ٢ل خٓا

مسخلٟت ٖىه في ألازظ بإؾباب الخًاعة بل ؾاَم ؤَلها ٢بل الىخضة الؿُاؾُت في وي٘ 

سُت.ألا   ؾـ الشابخت لخًاعة مهغ الخاٍع

  

                                                           
 .Breasted J, A History of Egypt. London 1935, p 32اهٓغ (1)

(2)
 Ibid,  

عاظ٘ ٦ظل٪ الٟهل الشاوي مً ٦خاب خًاعة مهغ والكغ١ ال٣ضًم للض٦خىع ببغاَُم عػ٢اهه 

.ً  وآزٍغ
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 مصس التازيخية

 أطماؤها، حدودها، مداخلها، حغوزها
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جهم ؤؾماء جسال٠ ؤؾماءٍ في الٗهىع الالخ٣ت.  ىن ال٣ضماء ٖلى َو ؤَل٤ اإلاهٍغ

في جهاًت الضولت ال٣ضًمت ومٗىاٍ "ألاعى اإلاشمغة"  (1)ؤَل٣ىا ٖلُه اؾم ٦مي ، ؤو "جا ٦مي" 

ت خمغاء هي "صقغث". وفي ٖهض ؤزغ ؤنبدذ ألاعى  امخضث ٖلى ظاهبحها ؤعى صخغاٍو

 ؾمُذ "جامغا" ؤي ؤعى الٟإؽ ؤو 
ً
اإلاشمغة حٗٝغ ب "٦مي" ؤي ألاعى الؿىصاء وؤخُاها

لتي جى٣ؿم بلى الٟالخت. زم اهضزغ َظا الاؾم وجغصص اؾم "ؤزذ" ؤي ألاعى الُُبت ا

"جامدُذ" ؤعى الكما٫ و "جاقم٘" ؤعى الجىىب، َظٍ ألاعى الُُبت اإلاشمغة ٧اهذ ج٣٘ 

غوحها الجهغ الُٗٓم "خابي" الظي ًيب٘ مً جهغ ؾماوي ٖىض قال٫ في  في وؾِ الٗالم ٍو

 لُهب في "ألازًغ الٟا٢٘" ؤي البدغ اإلاخىؾِ. ؤما 
ً
جغي قماال البالص الجىىبُت ٍو

٤ بلى "ُبيذ" بالص البسىع والخُىاهاث "الكضًض الؿىاص " )البدغ ألاخمغ( ٩ٞان الٍُغ

بت  .(2)الٍٛغ

٣ي الغوماوي  ٍغ و٢ض حٛحرث َظٍ ألاؾماء وجبضلذ ٖلى مغ الٗهىع، ٟٞي الٗهغ ؤلٚا

ذ مهغ باؾم بًجُبخىؽ عبما وؿبت بلى بلضة " )٢ِٟ( " ؤو عبما وؿبت بلى  Coptosٖٞغ

بخاح" وهي اؾم بلضة مى٠ ال٣ضًمت. و٢ض ناعث "بًجُبخىؽ" اإلاهضع  ٧ا  ٧لمت "خا

ألؾماء مهغ في اللٛاث الخضًشت. ؤما البدغ اإلاخىؾِ ٞؿمى البدغ الضازلي في الٗهغ 

٣ي  ٍغ Mare Internumؤلٚا
في الٗهغ الغوماوي ٦ما  Mediterraneum Mareواإلاخىؾِ  (3)

ٗٝغ بإؾماء مدلُت "٧البدغ اإلاهغ 
ُ
ي" "والبدغ الخحراوي" "والبدغ ؤلاًجي". ٧اهذ ؤ٢ؿامه ح

َل٤ ٖلى البدغ ألاخمغ "الخلُج الٗغبي 
ُ
" ولى ؤن َظا الاؾم ٧ان ٦Arabicus Sinusظل٪ ؤ

. وحٛحر اؾم خابي ٞإنبذ "هُلىؽ" ومىظ صزى٫ الٗغب 
ً
ـ ؤخُاها ًُل٤ ٖلى زلُج الؿَى

ؤجها حٗجي في واصي الىُل خلذ ٧لمت مهغ مدل بًجُبخىؽ وهي ٧لمت ؤقىعٍت ألانل ولى 

َل٤ ٖلى 
ُ
ٝغ البدغ اإلاخىؾِ ببدغ الغوم وؤ الٗغبُت اله٣٘ ؤو ال٣ُغ ؤو اإلاضًىت. ٖو

                                                           
 .9م  2999ؾلُم خؿً. ؤ٢ؿام مهغ الجٛغاُٞت. ال٣اَغة  (1)

(2)
 Ball, J. Egypt in the Classical geographers. Cairo, 1942, p, 384. 

(3)
Atlas of Ancient & Classical geography, London, 1952, p. 5. 
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َل٤ ٖلى البدغ ألاخمغ بدغ 
ُ
ت وبدغ الكام وؤ ؤ٢ؿامه ؤؾماء مدلُت ٦بدغ ؤلاؾ٨ىضٍع

الغوماهُت التي ٧اهذ ج٣٘ بلى الكما٫ مً م٩ان  Clysmaال٣لؼم وؿبت بلى مضًىت ٧لحزما 

ـ ا ّغِب ٞإنبذ الىُل.مضًىت الؿَى ٣ي ٖو ٍغ  لخالُت. ؤما جهغ الىُل ٞاخخٟٔ باؾمه ؤلٚا

دضزىا  ل. ٍو سها الٍُى ولم ٨ًً إلاهغ زاعط واصي الىُل خضوص زابخت زال٫ جاٍع

م في َظا الكإن ٣ُٞى٫ بن ال٣ضماء ٢بله ٧اهىا ًُل٣ىن اؾم 19 -١.م  93اؾترابىن 

. (1)ىجها الىُل وعواَا بمائهمهغ ٖلى طل٪ الكٍغِ ال٤ًُ مً ألاعى الؼعاُٖت التي ٧

ىن ٞهم صون ؾىاَم الظًً  َظا الكٍغِ ًمخض مً ؤؾىان ختى البدغ. ؤما اإلاهٍغ

٣ي ؤنبدذ  ٍغ ٌٗخمضون ٖلى ماء الىُل في الكغب والغي ول٨ً ًٓهغ ؤهه مىظ الٗهغ ؤلٚا

مهغ حكمل بلى ظاهب الضلخا والىاصي )قما٫ ؤؾىان( الصخغاء الكغ٢ُت وقما٫ ؾِىاء 

حًرا مً الصخغاء الٛغبُت ٣ٞض ٧ان خض مهغ الٛغبي ًبضؤ مً ٢غب الؿلىم وظؼًءا ٦ب

ت والٟغاٞغة والضازلت  خجه هدى الجىىب والجىىب الكغقي لِكمل واخت ؾُىة والبدٍغ ٍو

والخاعظت. بل بن مهغ زال٫ الخ٨م البُلمي ٧اهذ جمض خضوصَا الٛغبُت لدكمل بغ٢ت 

 
ُ
زال٫ الٗهغ الغوماوي والٗغبي اهتهذ . و (2)٘ خضوصَا الكمالُت لدكمل ٢برمىّؾِ وج

خضوصَا الٛغبُت ٖىض الؿلىم والىاخاث وخضوصَا الكمالُت ٖىض ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ. 

ؤما خضوصَا الجىىبُت ٩ٞاهذ جيخ٣ل بحن ؤؾىان وواصي خلٟا. ٞبِىما ًظ٦غ اؾترابىن ؤن 

الشاوي الخض الجىىبي ًمخض بال٣غب مً مضًىت ؤؾىان هجض بُلُمىؽ الجٛغافي )ال٣غن 

ى ما ًخ٤ٟ بلى خض ٦بحر م٘  اإلاُالصي( ًً٘ الخضوص الجىىبُت إلاهغ ٖىض واصي خلٟا َو

                                                           
 .اهٓغ "اؾترابىن في مهغ" لىَُب ٧امل (1)

٣ُت، وهي جمخض في الضازل هدى  Pliny ٣ًى٫ بلجي  ؤن مهغ ج٣٘ بجىاع ؤٍٞغ
ً
في َظا الكإن ؤًًا

ا الىُل الخض الكغقي والٛغبي إلاهغ الؿٟلى"  ٩ىن ٖٞغ  الجىىب ختى بالص ألازُىبُحن. ٍو

 .Pliny‟s Natural History Trans. Bostoch, J. and Riley, H. Vol. I, Pعاظ٘ في طل٪:

404. 
(2)

 Ball, J. (1942) pp. 3-6. 



46 
 

الخضوص الجىىبُت الخالُت. وبطا اهخ٣لىا ظهت الكغ١ هجض ؤن الخضوص الكغ٢ُت اج٣ٟذ م٘ 

غة ؾِىاء. والخٍغُت   لخًم ظؼًءا ٦بحًرا مً قبه ظٍؼ
ً
ؾاخل البدغ ألاخمغ وامخضث قماال

ص مهغ في الٗهغ الٗغبي وخضوصَا الخضًشت التي مضث في الىه٠ ( جبحن خضو 2)ق٩ل

.ً  ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ

وعٚم بخاَت الصخاعي بىاصي الىُل ووظىص ٣ٖباث في ؾبُل الىنى٫ بلى 

ؾىاخل مهغ اإلاُلت ٖلى البدغ ألاخمغ واإلاخىؾِ واٖتراى الجىاص٫ للىُل ظىىبي ؤؾىان 

اصاتهم وج٣الُضَم ألامغ الظي ظٗل ؾ٩ان واصي الىُل "ًسخلٟ ىن ًٖ ب٣ُت الكٗىب ٖو

م مً ٧ل طل٪ ٣ٞض اجهلذ مهغ بالٗالم (2)ومٗخ٣ضاتهم " ٦ما ٣ًى٫ َحروصوث. بالٚغ

٤ سٛىع ومضازل اهبصذ ٖلى َى٫ خضوصَا. وبطا هٓغها بلى خضوص  اإلاجاوع والبُٗض ًٖ ٍَغ

ت ؾاخل ٢لُل  ،مؿخ٣ُم مهغ الكمالُت وسٛىعَا هجض ؤن الؿاخل ٚغبي ؤلاؾ٨ىضٍع

ج والغئوؽ ت ،ضخل اإلاُاٍ ،الخٗاٍع اح ٢ٍى ٢لُل  ،ال ًخإزغ بٓاَغة اإلاض والجؼع  ،تهب ٖلُه ٍع

. َظٍ (1)وبن وظضث ٞهي نٛحرة ختى باليؿبت لدجم اإلاغا٦ب الكغاُٖت ال٣ضًمت ،اإلاغاسخي

ت ٦ؿُضي بغاوي الخالُت  ؤو  Ennesyphoraاإلاغاسخي ٧اهذ جدخمي ٖاصة في الغئوؽ الصخٍغ

خهل بالبدغ بٟخداث ي٣ُت ٚحر حكٝغ ٖلى مؿدى٣٘ ؾ ت ٍو اخلى جدمُه خىاظؼ ظحًر

التي ٣ٞضث ؤَمُتها بٗض  Paraetoniumصائمت، وؤخؿً مشل ٖلى طل٪ مغسخى مُغوح 

ا بُلُمىؽ )ال٣غن الشاوي  غة ٖضص اإلادالث التي ط٦َغ ٣ي الغوماوي. وعٚم ٞو ٍغ الٗهغ ؤلٚا

ت والؿلىم ٞةهه ٌاإلاُالصي( ٖلى َى٫ الؿاخل بحن ؤلا  ٗخ٣ض ؤجها ٧اهذ جمشل مغاسخي ؾ٨ىضٍع

ىىا الؿاخل، ٦ما ًغجر ؤجها ال جغظ٘ ٧لها  ٤ الظًً اؾخَى ٍغ ً ؤلٚا نٛحرة جسضم اإلاهاظٍغ

 مجها ٧ان مجغص ؤؾماء إلادالث 
ً
بلى ٞترة مُٗىت وبهما بلى ٞتراث مسخلٟت ؤي ؤن ٦شحرا

ت التي ج٣ىم ٖلى مى٣ُت جاللُت بُٗضة ًٖ َمي الىُل  ازخٟذ. وباؾخصىاء ؤلاؾ٨ىضٍع

 ٦شحر 
ً
ل٣ي بها في البدغ هجض ؤن ؾاخل مهغ بلى الكغ١ مجها ٧ان ؾاخال ًُ وعواؾبه التي 

                                                           
(1)  Herodotus, The Histories. London, 1954, p. 115. 
(2)  Semple, E. The Mediterranean Region. London, 1933, p, 159. 
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اإلاؿدى٣ٗاث وبن وظضث به مىاوىء ٩ٞاهذ في الٛالب ٢غب مهباث ؤٕٞغ الىُل الؿاب٣ت 

٣ي ٖلى الٟٕغ البلىػي ال٣ضًم و٧اهىب ٍغ ٖلى الٟٕغ   Canopus مشل بلىػ في الٗهغ ؤلٚا

ت لم جلبض  ال٩اهىبي زم صمُاٍ وعقُض في الٗهغ الٗغبي والتر٧ي. ول٨ً َظٍ اإلاىاوىء الجهٍغ

ت مضزل مهغ  ؤن ٣ٞضث ؤَمُتها وايمدلذ بؿبب ؤلاعؾاب الجهغي. هي بطن ؤلاؾ٨ىضٍع

ٖلى ؾاخلها الكمالي وهاٞظتها ٖلى الٗالم الخاعجي، ْلذ ٖانمت إلاهغ ومُىاءَا ألاو٫ 

واػصاص ايمداللها في الٗهغ ٖام زم ؤزظ قإجها ٣ًل بٗض صزى٫ الٗغب ٢2000غابت 

 بٗض ٞخذ ٢ىاة 
ً
 عوٍضا

ً
ت نٛحرة، زم ٖاوصَا اليكاٍ عوٍضا التر٧ي ختى لم حٗض ؤ٦ثر مً ٢ٍغ

ـ واخخلذ م٩اجها ألاو٫. َظا َى قإن ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ، ؾاخل ٢لُل  الؿَى

ت.  الؿ٩ان مىسٌٟ عملي في بٌٗ ؤظؼائه ج٨ثر به اإلاؿدى٣ٗاث، ؤقهغ سٛىعٍ ؤلاؾ٨ىضٍع
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وبطا اهخ٣لىا بلى البدغ ألاخمغ هجض ؤن مهغ جُل ٖلُه بجبهت واؾٗت جمشل ظؼًءا 

٦بحًرا مً خضوصَا الكغ٢ُت. وعٚم ٢لت اإلاىاوىء الهالخت ٖلى َى٫ َظٍ الؿاخل 

٣غ ْهحٍر ٞةن ؾ٩ان واصي الىُل اجهلىا بالهىض وظىىب  ونٗىبت اإلاالخت في مُاَه ٞو

ش اعجبُذ قغقي آؾُا ًٖ  ٤ ٖضص ٢لُل مً الشٛىع ْهغث في ٞتراث مسخلٟت مً الخاٍع ٍَغ

بىاصي الىُل بىاؾُت وصًان الصخغاء الكغ٢ُت ٧ىاصي الخماماث. هظ٦غ مً َظٍ الشٛىع 

 مً   Leucos Limenل٩ُىؽ لُمً
ً
ى سٛغ ٢ام بلى الجىىب ٢لُال ٢غب ال٣هحر الخالُت َو

ـ َىعمـ  ( وؤعؾىىي )*()٢غب الٛغص٢ت Myos Hormesمىي٘ سٛغ مهغي ٢ضًم. ومَى

Arsinoi  وال٣لؼمClysma  ٪ُـ( وبغهِـ ؤو بغه )٢غب الخضوص   Berenice)٢غب الؿَى

ُظاب و٢ض  ـ ٖو ٣ي الغوماوي زم ال٣لؼم والؿَى ٍغ الجىىبُت( و٧لها جغظ٘ بلى الٗهغ ؤلٚا

وؤمم الكغ١ ألا٢صخى ٢ضًم  Puntاقتهغث في الٗهغ الٗغبي. واجها٫ مهغ ببالص بيذ 

ت ٖبر البدغ ألاخمغ ٧ان ٢ض ونل مهغ ٣ٞب ل ْهىع ؤًت آزاع م٨خىبت ًٖ الٗال٢اث الخجاٍع

مً بالص الكغ١ ألا٢صخى ؤهىإ البسىع واإلاغ وألانباٙ والبرهؼ وال٣هضًغ وعبما خمل َظٍ 

غة  ىن مً ظىىب الجٍؼ الخجاعة الكغ٢ُت ال٣ضًمت و٦ظل٪ مىخجاث بالص بيذ وؾُاء ججاٍع

ا ؤو٫ ألامغ  بلى مُىاء ٢غب ؾىا٦ً الخالُت زم خملذ بٗض طل٪ بالضواب بلى  الٗغبُت ه٣لَى

. (1)ٖلى الىُل الىىبي، ومً زم ونلذ بلى مهغ Merӧ (Premi magna) مضًىت مغوي

لها بلى  ٓهغ ؤن اإلا٩اؾب الطخمت التي ٧اهذ ججلبها َظٍ الخجاعة ؤٚغث الٟغاٖىت بخدٍى ٍو

إ ٣ً٘ ٢غب ال٣هحر الخالُت )ؾاو ؤو ُٞلىجحرا(  ؾاخل البدغ ألاخمغ اإلاهغي ٖىض مٞغ

بت مً الىُل ٞالجهغ ًهى٘ في َظٍ الٗغوى زيُت  الخٔ ؤن مى٣ُت ال٣هحر الخالُت ٢ٍغ ٍو

مُل ٣ِٞ مً البدغ ألاخمغ.  200واصي الىُل ٣ً٘ ٖلى بٗض ضخمت هي زيُت ٢ىا ججٗل 

ش مشل َُبت و٢ِٟ و٢ىم و٢ىا ا٦دؿبذ  لى الشيُت ْهغث مضن زال٫ ٞتراث الخاٍع ٖو

غ١ ال٣ىاٞل ٖبر  ت َو ٤ الجهٍغ ؤَمُتها مً مى٢ٗها ٢غب البدغ ألاخمغ ٖىض ملخ٣ى الٍُغ

                                                           
)*(

 ؤزبدذ الضعاؾاث الخضًشت ؤن مُىؽ َىعمىؽ هي "ال٣هحر ال٣ضًم" )اإلاد٤٣(.  
(1) Semple (1932), p. 163. 
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 واصي الخماماث. و٧ان ٖبىع وا
ً
صي الخماماث بالضواب وصًان الصخغاء الكغ٢ُت زهىنا

ال ٌؿخٛغ١ ؤ٦ثر مً ؾخت ؤًام ، ٣ٞض خٟغث ُٞه آلاباع ٖلى مؿاٞاث مخ٣اعبت ٦ما ٧اهذ 

م٨ً ال٣ى٫ بهٟت ٖامت ؤن ججاعة بالص  ت. ٍو خغاؾخه قضًضة في ٖهض الخ٩ىماث ال٣ٍى

ش اإلاهغي ال٣ضًم ول٨جها  بيذ م٘ مهغ ٧اهذ وكُت مؼصَغة زال٫ الجؼء ألا٦بر مً الخاٍع

 ؤًام الغ ٧اهذ ؤوك
ً
. و٢ض احؿٗذ (*)امؿتِٖ ما ٩ًىن في ؤًام ؤلامبراَىعٍت، زهىنا

صائغة وكاٍ مىاوىء البدغ ألاخمغ ؤًام البُاإلات والغومان والٗغب وامخضث نالتها 

ت بلى الهىض وظىىب قغقي آؾُا. َظٍ الخجاعة لم ًهاخبها ٖلى ما ًبضو حٛلٛل  الخجاٍع

َائلت وياٖٟذ مً ههِب مهغ في ججاعة البدغ ز٣افي بال ؤجها ظلبذ لىاصي الىُل زغوة 

٤ (2)اإلاخىؾِ . وال ًٟىجىا ؤن وكحر َىا بلى ال٣ىاة التي عبُذ البدغ ألاخمغ بالىُل ًٖ ٍَغ

ـ  واصي الُمُالث وبدحرة الخمؿاح والبدحراث اإلاغة التي ٧اهذ مخهلت بسلُج الؿَى

 مً مىاٞظ
ً
 مىٟظا

ً
ش ٞهظٍ ٧اهذ ؤًًا لت مً الخاٍع مهغ بلى البدغ ألاخمغ.  زال٫ ٞترة ٍَى

ان ما ٧اهذ جتر٥ لترصمها الغما٫. ٣ٞض  و٢ض خٟغث َظٍ ال٣ىاة ٖضة مغاث ول٨جها ؾٖغ

ا ألو٫ مغة اإلال٪ ؾحزوؾتٌرـ الشاوي  )ؤخض ملى٥ الضولت الىؾُى(   Sesostris IIخَٟغ

١.م. والغؤي الغاجر ؤن َظٍ ال٣ىاة ألاولى ٧اهذ جإزظ مً ؤخض ٞغوٕ الىُل  2900ؾىت 

 Heroopolisؤو  Pithomًمت زم اججهذ هدى الكغ١ في واصي الُمُالث ختى مضًىت ال٣ض

لى بٗض  13التي ٧اهذ ج٣٘ ٖلى مؿاٞت   بلى الٛغب مً مضًىت ؤلاؾماُٖلُت الخالُت ٖو
ً
مُال

ا في اإلاغة الشاهُت ؾُتي ألاو٫ في )ؾىت  93 ـ ، وخَٟغ  قمالي زلُج الؿَى
ً
 2330مُال

ىؽ الٟاعسخي  909في ؾىت  Necho ١.م( وفي اإلاغة الشالشت هساو ١.م. وفي اإلاغة الغابٗت صاٍع

١ م( الظي ؤعاص ؤن ًهل مهغ ببالص الهىض. وفي اإلاغة الخامؿت بُلُمىؽ الشاوي  310)

ا جغاظان )ؾىت  183) م(. وفي اإلاغة الؿابٗت وألازحرة ١98.م( وفي اإلاغة الؿاصؾت خَٟغ

ا ٖمغو بً الٗام )ؾىت  لٛال٫ بلى م٨ت ، الخ٣ا عصمذ بإمغ م( لُى٣ل ٖلحها ا990خَٟغ

                                                           
(*)

  في ألانل "الغمامؿت". )اإلاد٤٣(وعصث   
(1)  Semple (1932), p. 167. 
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(2)م797الخلُٟت الٗباسخي ؾىت 
ٚحر ؤن مىاٞؿت َظٍ ال٣ىاة للُغ١ التي ٧اهذ حٗبر  .

ش وبٗضَا جتر٥ ال٣ىاة  الصخغاء الكغ٢ُت بلى زيُت ٢ىا لم ج٨ً بال لٟترة ٢هحرة مً الخاٍع

ا َمي الىُل. ملَا  لترصمها الغما٫ ٍو

للغما٫..؟ الؿبب َى نٗىبت اإلاالخت  ول٨ً إلااطا ٧اهذ ال٣ىاة تهمل وجتر٥

اح  ـ والجؼء الكمالي مً البدغ ألاخمغ ٞهىا حكخض الٍغ وزُىعتها في زلُج الؿَى

الكمالُت الٛغبُت التي جمى٘ اؾخسضام الكغإ وجدخم اؾخسضام اإلاجضاٝ للىنى٫ بلى 

ت لِـ َظا ٞدؿب بل بن ؾىاخل  ت ٢ٍى الكاَىء ٦ما ؤجها جضٞ٘ ؤمامها جُاعاث بدٍغ

ما١ ٢لُلت وممخضة في اإلااء إلاؿاٞت زلُ ـ جدٟها قٍُى مغظاهُت ٚاَؿت أٖل ج الؿَى

 
ُ
ّٗغِى الؿًٟ بلى الخدُُم والهال٥ بطا اعجُمذ بها. ٦ما ؤن مؿخىي اإلاُاٍ في ٦بحرة ح

اح اإلاىؾمُت الجىىبُت الٛغبُت ٖلى  الخلُج ًىسٌٟ بدىالي زالزت ؤ٢ضام و٢ذ َبىب الٍغ

ض مً قضة البدغ الٗغبي مما ًازغ ٖلى مؿخ ىي اإلاُاٍ في قما٫ البدغ ألاخمغ وبالخالي ًٍؼ

الخُاعاث في الخلُج. ل٩ل َظٍ الهٗىباث ٞةن مىخجاث بالص بيذ والكغ١ ألا٢صخى ٧اهذ 

 Leucos Limenجى٣ل في الٛالب بلى ؤخض اإلاىاوىء الجىىبُت ٖلى ؾاخل البدغ مشل 

ـ َىعمـ ؤو بغهِـ  ا جى٣ل بالضواب بلى ؤو ُٖظاب ومجه  Berenice)ال٣هحر( ؤو مَى

ؤو ٢ىا ؤو ٢ىم( ومً زم جى٣ل  Coptosبخضي اإلاضن ٖلى زيُت ٢ىا )٢ض ج٩ىن ٢ِٟ 

ت. ت بلى ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ، بلى ؤلاؾ٨ىضٍع  بال٣ىاعب الجهٍغ

وبطا ما اهخ٣لىا بلى قمالي ؾِىاء خُض اإلاضزل الكمالي الكغقي إلاهغ، هجضٍ ٖباعة 

في الكخاء وجىدكغ به ال٨شبان الغملُت التي  ًٖ ؾهل ؾاخلي حؿ٣ِ ٖلُه بٌٗ ألامُاع 

 مً مُاٍ اإلاُغ لظل٪ ٧ان مً الؿهل الخهى٫ ٖلى اإلاُاٍ بدٟغ 
ً
جذجؼ في باَجها بًٗا

ا ٣ٞض ؾل٨ها الخجاع والدجاط   لٛجى َظٍ اإلاى٣ُت بمُاَها الباَىُت وآباَع
ً
آلاباع. وهٓغا

                                                           
(1)  Ibid. 
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ؼاة
ُ
 زغظذ مً مهغ الٛ(1)واإلاهاظغون والٛ

ً
٣ها مشال ؼواث بلى آؾُا وزغط بىى . ٞمً ٍَغ

٤ وؾِ  ٤ والٗغب وألاجغا٥. ٦ظل٪ ٧ان َىا٥ ٍَغ ٍغ بؾغائُل وصزل اله٨ؿىؽ وؤلٚا

ؾِىاء و٢ض ْهغث ؤَمُخه في الٗهىع الىؾُى ٦ضعب للدجاط. و٧اهذ ؤَم اإلادُاث ٖلى 

 ل ٖانمت ؾِىاء ٢بل الَٗغل.ِس هِ مضًىت َىله 

٤ ؤما ًٖ مضازل مهغ الٛغبُت ٩ٞان َىا٥ مضزالن َما: ا ٍغ ٤ الؿاخلي َو لٍُغ

٤ قما٫ ؾِىاء وطل٪ بؿبب ٣ٞغ   مً ٍَغ
ً
٤ الؿاخلي ٩ٞان ؤ٢ل قإها الىاخاث. ؤما الٍُغ

ت ٞحها وبؿبب ٢لت اإلاُا ضم ٢ُام صولت ٢ٍى  ٍاإلاى٣ُت التي ج٣٘ ٖلى خضوص مهغ الٛغبُت ٖو

الباَىُت وم٘ طل٪ ؾل٨خه ظُىف البُاإلات ٖىضما َمذ باالؾدُالء ٖلى بغ٢ت وؾل٨ه 

غ ال ه٣لي ٢ائض اإلاٗؼ لضًً هللا الٟاَمي وؾل٨ه عومل في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٦ما ظَى

٤ الىاخاث  اة الىاٞضة بلى الضلخا. ؤما ٍَغ اجبٗه الخجاع وحجاط اإلاٛغب وظماٖاث الٖغ

مغ بىاخت ظٛبىب وؾُىة زم ًخٟٕغ بلى ٖضة ؤٕٞغ مجها ٕٞغ ًخجه  ٩ٞان ًبضؤ مً لُبُا ٍو

٤ الؿا  لُخهل بالٍُغ
ً
 ٖبر مىسٟطخي ال٣ُاعة وواصي قماال

ً
خلي وآزغ ًخجه قغ٢ا

ت  الىُغون بلى الضلخا والُٟىم وزالض ًخجه هدى الجىىب الكغقي بلى الىاخاث البدٍغ

 ًخجه هدى الجىىب بلى الىاخاث الجىىبُت 
ً
ت ؤًًا ٞىاصي الىُل ومً الىاخاث البدٍغ

٤ ٖلى ؤي خا٫ ٧ان ٢لُل ألاَمُت مغث ٖلُه هجغاث  الضازلت والخاعظت. َظا الٍُغ

ه عظا٫ ال٣ىاٞل والدجاط. ٞغ  نٛحرة ٖو

وبطا جغ٦ىا خضوص مهغ الٛغبُت واهخ٣لىا بلى خضوصَا الجىىبُت هجض زالزت َغ١ 

ؿل٪ وصًان الصخغاء الكغ٢ُت  ٤ الجىىبي الكغقي َو جىنل مً الؿىصان بلى مهغ: الٍُغ

يخهي ٖىض ٧ يخهي ٖىض بلضة الٗالقي وواصي زٍغِ ٍو ىم ؤمبى و٢ض عبِ مشل واصي الٗالقي ٍو

 ٤ ٤ بحن قما٫ الؿىصان وواصي الىُل وونلذ مىه هجغاث ٢ضًمت. الٍُغ َظا الٍُغ

خمشل في جهغ الىُل. وعٚم نٗىبت اإلاالخت في الجهغ ظىىبي ؤؾىان  ى ؤَمها ٍو ألاوؾِ َو

                                                           
 إلاهغ" للض٦خىع ٖباؽ ٖماع.اهٓغ "اإلاضزل الكغقي (1) 
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ت ال٣ضًمت بلى الؿىصان وصزلذ اإلاؿُدُت وؤلاؾالم ُٞما  ة٣ٞض ونلذ الخًاع  اإلاهٍغ

غ  ت ٦ما ٧اهذ بٗض. و٢ض ٧اهذ ظٍؼ ؤو ؤؾىان ( Syene) ِؾحِن ة  ُٞلى في ٖهض ألاؾغاث اإلاهٍغ

ُٞما بٗض الؿى١ الظي ًلخ٣ي ُٞه ججاع الجىىب والكما٫ ؤو ججاع الىىبت وججاع مهغ، 

و٧ان ٖلى ٧ل مجها خا٦م ًل٣ب بدامي اإلاضزل الجىىبي مهمخه خماًت الخضوص الجىىبُت 

 ٤ ٤ ونل مً ٚاعاث ال٣بائل اإلاجاوعة وجإمحن ٍَغ الخجاعة ٖبر الخضوص. ٖلى َظا الٍُغ

٣ُت الظَب والًٟت وعَل الىٗام والٗاط  مهغ مً خانالث الؿىصان ووؾِ ؤٍٞغ

٤ الشالض ٞهى ما ٗٝغ  وألازكاب الشمُىت والبسىع والهمٜ. ؤما الكٗبت الشالشت ؤو الٍُغ ٌُ

 بال
ً
يخهي في مهغ الىؾُى ماعا ىع و٦غصٞان ٍو بضؤ مً صاٞع ىاخت الخاعظت. بضعب ألاعبٗحن ٍو

ىوي واقتهغ في الٗهىع اإلاخإزغة بخجاعة  ٤ ٢ضًم اؾخسضم في الٗهغ الٟٖغ ظا الٍُغ َو

 الغ١ والٗاط وعَل الىٗام.
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لماء آلازاع ُٞما بُجهم خى٫ الظبظباث  اإلاىازُت في الٗهغ ًسخل٠ الجٛغاُٞىن ٖو

 طبظباث اإلاُغ، 
ً
ٌ ؤن ٌٗتٝر بدضور الظبظباث اإلاىازُت زهىنا ٤ ًٞغ ذي. ٍٞغ الخاٍع

ضٖم ٢ىله باألصلت. وؾيخٗغى َىا لغؤي ٧ل  ٤ آلازغ ًا٦ض خضور َظٍ الظبظباث ٍو والٍٟغ

ذي وؤزغ طل٪ ٖلى الخُاة  ٤ زم هداو٫ ؤن هغي مضي حٛحر اإلاىار في مهغ في الٗهغ الخاٍع ٍٞغ

 هاصًت بن ٧ان َىا٥ ؤزغ.الا٢خ

 E. Sempleحٗض مـ ؾمبل 
مً الظًً  De martonneوألاؾخاط صًماعجىن  (1)

غج ذي. ٍو ًىن ٨ٞغة خضور ؤي حٛحر مىادي زال٫ الٗهغ الخاٍع مً قاٌٗهم  رًٞغ

الؼعاٖت واإلاضن ٖلى خىاٝ الصخغاء وفي خىى البدغ اإلاخىؾِ بلى ؤؾباب ال  يمدال٫ا

ًغظ٘ بلى ػوا٫ التربت هدُجت ل٣ُ٘  يمدال٫ًغون ؤن الا جمذ بهلت بلى اإلاىار. ٞهم 

الٛاباث وؾىء اؾخسضام اإلاغاعي و٢ض جب٘ طل٪ اهسٟاى مؿخىي اإلااء الباَجي وظٟاٝ 

 هجىم الجماٖاث اإلاخبربغة  يمدال٫آلاباع والُىابُ٘. ومً الٗىامل التي ؤصث بلى الا 
ً
ؤًًا

٘ الغي واهدكاع الٟىضخى والايُغاب ال ا إلاكاَع ؿُاسخي هدُجت لخ٨غاع َظٍ وجضمحَر

 مً ألاصلت في اإلااضخي والخايغ حكحر بلى ٖضم خضور ؤي  (2)الهجماث.
ً
ا٦ضون ؤن ٦شحرا ٍو

 ال 
ً
حٛحر في اإلاىار وزانت في ٦مُت اإلاُغ الؿا٢ُت. ٟٞى خىى البدغ اإلاخىؾِ مشال

ؼعٕ آلان باؾخصىاء بٌٗ اإلادانُل  ًُ جسخل٠ اإلادانُل التي ٧اهذ جؼعٕ في ال٣ضًم ٖما 

تي ؤصزلها الٗغب في ال٣غهحن الؿاب٘ والشامً بٗض اإلاُالص، ٦ما ؤن َغ١ الؼعاٖت ال٣ضًمت ال

ال ػالذ ٢ائمت ومىاُٖض الؼعاٖت وظجي اإلادهى٫ واإلاضة التي ٣ًًحها لُىطج لم جخٛحر. 

٣ي الظي ٖاف في ال٣غن الشامً( ؤن مُٗاص بظع  Hesoidُٞظ٦غ  ٍغ ) طل٪ ال٩اجب ؤلٚا

ش لم ًخٛحر بلى  10( ٣ً٘ في Boeatiaهان )ال٣مذ في ظىىب قغ١ الُى  ؤ٦خىبغ. َظا الخاٍع

 لظل٪ مُٗاص البظع ومُٗاص  Boeatiaآلان. بطن لم ًخٛحر مىار ؾهل 
ً
ولم ًخٛحر جبٗا

                                                           
(1)

 Semple, E.The geography of The Mediterranean Region. London 1932, p. 

99. 
(2)

 Fisher, W. The Middle East. London, 1950, P. 59. 
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ت  سُت هي سجل ألخىا٫ ال٣ُـ في ؤلاؾ٨ىضٍع  ٖىض وز٣ُت جاٍع
ً
ىا ه٠٣ ٢لُال الخهاص. َو

 (*)٧ىلىصًىؽ بُلُمىؽفي بٌٗ ؾجي ال٣غن الشاوي اإلاُالصي ؤٖضٍ شخو ًضعى 

Claudius Ptolemaeus  .اح والخغاعة ٣ت ونُٟت بلى ؤًام اإلاُغ واججاٍ الٍغ ؤقاع ُٞه بٍُغ

ت ولى ؤن ٦مُت  مً َظا السجل ًدبحن ؤن ألامُاع ٧اهذ حؿ٣ِ َىا٫ الٗام في ؤلاؾ٨ىضٍع

اإلاُغ لم جخٛحر ٖما هي ٖلُه آلان. و٢ض حٗغى َظا السجل لى٣ض قضًض مً مٗاعضخي 

ت بل إلا٩ان ما بالُىهان ٨ٞغة ح  ألخىا٫ ال٣ُـ باإلؾ٨ىضٍع
ً
غون ؤهه لِـ سجال ٛحر اإلاىار ٍو

. هٗب جٟؿحٍر  ٦ما ؤن السجل ونٟي ٍو

ش ظٍغجىعي  ضًً ل٨ٟغة حٛحر اإلاىار زال٫ الخاٍع J. W. Gregoryومً اإلاٍا
(1) 

ىخجتن   C. E. Brooksوبغو٦ـ  (2)َو
E. Huntington  ونىن ؤإلاانHans W: Son 

Ahlmann
(3). 

كحر بغو٦ـ في ٦خابُه "  The evolution of" و "Climate through the agesَو

climate ضة في اإلاىار اؾخمغث ٞتراث  9000" ؤهه مىظ ؾىت ِٖ ١.م خضزذ طبظباث 

١.م ؤصي بلى جدى٫ اإلاىار مً  9000مخٟاوجت في الُى٫. ٞهىا٥ حٛحر خضر خىالي 

خضا ىبت والٖا ٫ وطل٪ في ألا٢الُم اإلاٗخضلت والباعصة الجٟاٝ واعجٟإ الخغاعة بلى الَغ

ىبت Atlantic Stage)اإلاغخلت اإلادُُُت  ( زم خضر في ؤوازغ ألال٠ الشالشت ؤن ػاصث الَغ

هغث ٚاباث ٦شُٟت في ٚغب ؤوعبا و٢ض ْو  Forest Periodفي الجى )ٞترة همى الٛاباث( 

١.م جلتها ٞترة جدى٫ اإلاىار ٞحها بلى الجٟاٝ وجدىلذ  800اهتهذ َظٍ الٟترة خىالي 

                                                           
(*)

م قهغجه ال٨بحرة. )اإلاد٤٣(     ًبضو مؿخٛغبا ط٦غ بُلمُىؽ بهظٍ ؤلاقاعة الٗابغة، ٚع
(1)

 Gregory, J. “Is the earth drying up? Geog, J, vol. 48, pp 148-77, 1914. 
 دىجتن:ىوا٢غؤ له (2)

Huntington, E. The pulse of Asia. Principles of human geography. N. Y. 

1951. 
(3)

 Hans W. Son Ahlmann.“The present climatic fluctation.” G. J. vol. CXII, 

165-195, 1948. 
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الٛاباث بلى ؤخغاط وجدى٫ الاؾخبـ بلى قبه صخغاء ٣ٞل الٗكب واإلااء وؤصي طل٪ بلى 

ن ألاجهاع هجىم الجماٖاث اإلاخبربغة مً آؾُا ٖلى ظماٖاث الؼعإ الظًً ٌِٗكىن في وصًا

اهجدسخي والىُل. زم جدؿً اإلاىار مغة زاهُت  مشل وصًان صظلت والٟغاث وواصي الؿىض ٍو

( 
ً
 300 –١.م  300( في الٟترة بحن Classical Rainfall Maximumوػاصث ألامُاع وؿبُا

غي َىدىجتن  ٣ُت  E. Huntingtonمُالصًت )ٖهغ الخضًض(. ٍو ٍغ ؤن الخًاعة ؤلٚا

مُالصًت وهي في هٍٓغ الٟترة التي ػاصث  ١100 م و 300لٟترة بحن الغوماهُت اػصَغث في ا

 بك٩ل واضر. وفي عؤًه ؤن اػصًاص ألامُاع ؾمذ 
ً
ٞحها ٦مُت ألامُاع وؤنبذ الجى مخ٣لبا

ىُت في خىى البدغ اإلاخىؾِ وفي هٟـ الى٢ذ ٦ثر اإلااء واإلاغعى  بدُاة ػعاُٖت مؿخ٣غة ٚو

اة بظ  ًٞمً الٖغ
ً
ل٪ عػ٢هم في مىاَجهم ولم ًخجهىا هدى جهب في الجهاث الجاٞت وؿبُا

مئىان.  غة والاؾخ٣غاع والَا  بالٞى
ً
 مخمحزا

ً
وؾلب ظحراجهم مً الؼعإ. ؤي ؤهه ٧ان ٖهغا

انحر و٢لذ  ول٨ً لم جلبض َظٍ ألاخىا٫ اإلاىازُت اإلاىاؾبت ؤن حٛحرث ٣ٞلذ الؼواب٘ وألٖا

 في الُىهان ٢بل بًُالُا،
ً
وصخب ٢لت ألامُاع في  ألامُاع. و٢ض خل َظا الخٛحر مب٨غا

ا في مُاٍ ألاجهاع الغا٦ضة و٢ض ؤصي طل٪ ٧له بلى  الُىهان جضَىع الؼعاٖت واهدكاع اإلاالٍع

 جضَىع الخًاعة.

مُالصًت. وصخب ٢لت  100ؤما في بًُالُا ٣ٞض بضؤث ألامُاع في ال٣لت بٗض ؾىت 

٣مذ. ٞاؾخٛىذ إ ػعاٖت الألامُاع ٣ٞضان التربت لخهىبتها ٞإنبذ مً الهٗب ٖلى الؼعَّ 

 ٖلى ال٣مذ اإلاؿخىعص مً الخاعط، وخلذ ػعاٖت 
ً
 اٖخماصا

ً
بًُالُا ًٖ ال٣مذ اإلاىخج مدلُا

خىن مدل ػعاٖت ال٣مذ، ووظض الٟالح ال٣ٟحر هٟؿه ٚحر ٢اصع ٖلى اؾدشماع  ال٨غوم والٍؼ

الخٔ  ألاعى ٞهاظغ بلى عوما وبلى بٌٗ اإلاضن ألازغي التي حٗخمض ٖلى ال٣مذ اإلاؿخىعص. ٍو

٦ـ ؤن الخٛحراث اإلاىازُت في الٗالم ال٣ضًم جخ٤ٟ بلى خض ٦بحر م٘ جل٪ التي خضزذ في بغو 

ش ٞتراث حٛحر اإلاىار ٖلى هخائج صعاؾت ال٣ُإ الٗغضخي  الٗالم الجضًض و٢ض اٖخمض في جإٍع

ا ٖلى  Sequoias لجظٕو ألاشجاع الطخمت اإلاٗمغة ض ٖمَغ ؾىت(.  9000في ٧الُٟىعهُا )ًٍؼ



59 
 

ل٣اث التى جٓهغ في زكب ظظٕو َظٍ ألاشجاع له نلت مباقغة ٣ٞض وظض ؤن ؾم٪ الخ

ب٨مُت ألامُاع الؿا٢ُت. ٩ٞل خل٣ت حكحر بلى ؾىت في ٖمغ الصجغة وحكحر بلى ٦مُت 

اصة ؤم في ه٣هان. ت ؤهي في ٍػ  ألامُاع الؿىٍى

م. ؤما الظبظباث اإلاىازُت بٗض  300َظا ًٖ الظبظباث اإلاىازُت ُٞما ٢بل ؾىت 

ش ٞٗلح  َظا الخاٍع
ً
ضًً. و٢ض ْهغث مازغا ً واإلاٍا ىا٥ ٦شحر مً اإلاى٨ٍغ ها زالٝ قضًض َو

 ٖضة صعاؾاث خضًشت حٗخمض في بدثها الظبظباث اإلاىازُت ٖلى ؤ٦ثر مً صلُل )ؤشجاع الــ

Sequoia  الخدلُل الىباحي، صعاؾت خبىب الل٣اح، مٗضالث مىازُت، ؤصلت ظُىلىظُت ،

اث ًُٞان الىُل( حكحر  ت، صعاؾت مؿخٍى لِـ ٣ِٞ بلى الظبظباث اإلاىازُت في  وبدٍغ

ال٣غون اإلاايُت بل بلى حٛحراث َُٟٟت في ٦مُت الخغاعة والًِٛ وألامُاع في الٗهغ 

 الخضًض.

 ؤن وكحر بلى الخٛحراث 
ً
و٢بل ؤن وكحر بلى الظبظباث الخضًشت عبما ٩ًىن مُٟضا

 Hans W. Sonٍظ٦غ ألاؾخاط و م. 300الُُٟٟت التي ؤنابذ اإلاىار مىظ ؾىت 

Ahlmann
 Peatؤهه مً صعاؾت خبىب الل٣اح التي وظضث في مؿدى٣ٗاث اللبض الىباحي  (1)

bogs  م. ٣ٞض ػاصث ألامُاع واهسًٟذ 2300، 2100زبذ خضور حٛحر في اإلاىار بحن

ىلىض  صعظت الخغاعة زانت في الجهاث الكمالُت وج٣ضمذ الشالظاث في ؤٌؿلىض وظٍغ

اة ٖلى واؾ٨خلىض وػاصث ٞغم ؾ٨جي اإلاىا٤َ الجا  وجى٢ٟذ هجماث الٖغ
ً
ٞت وؿبُا

الؼعإ. ول٨ً خضر جدى٫ بلى الجٟاٝ والبروصة في الٗغوى الكمالُت في مىخه٠ ال٣غن 

ٓهغ ؤن اإلاىار لم الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي  ٞجّضث ٖلى ؤزٍغ ٚؼواث اإلاٛى٫ في ؤوعبا وآؾُا. ٍو

ظا ًى٣ل ً. َو ىا لضعاؾت ًخدؿً بك٩ل ملخّى بال في الجؼء ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ

(. ٢ام بهظٍ الضعاؾت بلى ظاهب ؤإلاان 2990-2790الظبظباث اإلاىازُت في الٗهغ الخضًض )

Ahlmann ،  :ً٧ل م 

                                                           
(1)

 Hans W. Son Ahlmann. op, cit. pp. 165-195. 
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 Recent climatic fluctuationsفي صعاؾخه:  L. Lysgaard لِؿاعص -

(Nature, 1948)   

  Climate through the ages في صعاؾخه:  C. Brooks بغو٦ـ -

 Temperature trends in Lancashire في صعاؾخه: Manley ماهلي -

(1753-1940)  

ُتي  -ؤإلاان  وحكحر صعاؾت و٢ض اههبذ ٧لها ٖلى ٚغب ؤوعبا والاجداص الؿٞى

بلى اججاٍ مخىؾُاث الخغاعة هدى الاعجٟإ وحٛحر ٦مُت ألامُاع بما  - والىالًاث اإلاخدضة

اصة ؤو الى٣هان. ٟٞي الٟترة بحن  ٟٗذ صعظت الخغاعة في اؾخ٨هىلم اعج 2990-2790بالٍؼ

 بما ٣ًغب مً 
ً
 2930وختى  2892صعظت ٞهغجهُدُت وػاصث ألامُاع في الٟترة بحن  1.3مشال

ض بما ٣ًغب مً  ىُب٤ 1.3% واعجٟٗذ في ظىىبه بما ٣ًغب مً  3في قما٫ الؿٍى %. ٍو

ُتي. ؤما في الىال  ًاث طل٪ بهٟت ٖامت ٖلى صعظاث الخغاعة وألامُاع في الاجداص الؿٞى

 .Lاإلاخدضة ٣ٞض اعجٟٗذ ٞحها صعظاث الخغاعة و٢لذ ٦مُت ألامُاع. و٢ض ٢ام لِؿاعص 

Lysgaard  2882بضعاؾت م٣اعهت لضعظاث الخغاعة والدؿا٢ِ في الٗالم في الٟترة بحن 

و٢ض زغط مً صعاؾخه بإهه في ؤظؼاء واؾٗت مً  .2990و  2922والٟترة بحن  2920و

خضلت واإلاخجمضة اعجٟٗذ صعظت الخغاعة في اله٠ُ والكخاء الٗالم وزانت في ألا٢الُم اإلاٗ

بك٩ل مدؿىؽ بِىما اهسًٟذ صعظت الخغاعة في ؤظؼاء ؤزغي مً الٗالم وزانت في 

 في ٦مُت ألامُاع في الجهاث اإلاٗخضلت والباعصة وفي 
ً
ت. ٦ظل٪ الخٔ اػصًاصا ألا٢الُم اإلاضاٍع

 في ٦مُت ألامُاع في ألا
ً
ت. ألا٢الُم اإلاىؾمُت وه٣هاها ت ألازغي وقبه اإلاضاٍع ٢الُم اإلاضاٍع

٨ُت. ل والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٣ُا وؤؾترالُا والبراٍػ ٓهغ طل٪ في ؤٍٞغ  ٍو

٨ٟي ؤن وكحر بلى ؤن جٟؿحر جل٪ الظبظباث  ولً هضزل َىا في جٟانُل ؤ٦ثر ٍو

ت التي ًدبظَا  . ول٨ً الىٍٓغ
ً
لخٟؿحر َظٍ الظبظباث  Ahlmannاإلاىازُت ال ػا٫ ٚامًا

ل٤ بازخالٝ ٦مُت ؤلاقٗإ الكمسخي الىانلت بلى ألاعى. ٞهظا الازخالٝ ًازغ ٖلى جخٗ

اصي ٞى١ طل٪ بلى  اح وخغ٦تها ٍو جىػَ٘ ؤ٢الُم الخغاعة ومىا٤َ الًِٛ واججاٍ الٍغ
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حٛحراث في صعظاث الخغاعة و٦مُت ألامُاع. وهسخم َظٍ الضعاؾت الٗامت لظبظباث اإلاىار في 

ذي مما ؤ٦ضٍ  مً ؤن طبظبت اإلاىار في الٗهغ الخايغ ما هي بال  Ahlmannالٗهغ الخاٍع

واخضة في ؾلؿلت الظبظباث والخٛحراث التي ؤنابذ وؾخهِب مىار الٗالم. وألامل ال٨بحر 

 للك٪.
ً
ت ماَُت َظٍ الخٛحراث بما ال ًضٕ مجاال  في الىنى٫ بلى مٗٞغ

ذي؟ َىا٥  مً ٌٗترى وآلان ماطا ًٖ مك٩لت حٛحر اإلاىار في مهغ في الٗهغ الخاٍع

ت  غظ٘ ايمدال٫ الكٍغِ الؿاخلي في ٚغبي ؤلاؾ٨ىضٍع ٖلى خضور ؤي حٛحر في اإلاىار ٍو

اة مً الكغ١  ت البدخت وؤَمها حٗغى َظا ؤلا٢لُم لهجىم الٖغ  بلى الٗىامل البكٍغ
ً
مشال

ا٦ض ؤن اإلاى٣ُت بوالٛغب والجىىب و٢ًائهم ٖلى آزاع اإلاضهُت و  َمالهم لآلباع والخؼاهاث. ٍو

٤ خٟغ آلاباع ًم٨ً ؤن ج حر اإلااء ًٖ ٍَغ ا بطا اَخمذ الخ٩ىمت بخٞى غظ٘ بلى ؾاب٤ اػصَاَع

اة ٖلى الاؾخ٣غاع والؼعاٖت وزانت ػعاٖت اإلادانُل  وجُهحر الخؼاهاث وحصجُ٘ الٖغ

ت و٧ان لظل٪  (2)م300. والغؤي اإلاٗاعى ًظ٦غ ؤن ٦مُت ألامُاع ٢لذ مىظ ؾىت (1)الصجٍغ

ومً الهٗىباث التي حٗترى صعاؾت َظا اإلاىيٕى  ؤزغ واضر في ايمدال٫ َظٍ اإلاى٣ُت،

 
ً
 واضخا

ً
اصة في ألامُاع ؾ٩ُىن مً الًألت بدُض لً ًتر٥ وعاءٍ صلُال ؤن ؤي ه٣و ؤو ٍػ

ٍى ٧ان هدُجت لٗاملحن:  وٗخمض ٖلُه. ول٨ً ٌٛلب ٖلى الًٓ ؤن ايمدال٫ ب٢لُم مٍغ

خمشل في حٛحر مخىؾِ الٗامل البكغي الظي ؾب٤ ؤلاقاعة بلُه والٗامل الُبُعي الظي ال ً

 ، ها و٦ثرة الؿىحن التي جمخى٘ ٞحها ألامُاع ًٖ الؿ٣ٍى ٦مُت ألامُاع بل في هٓام ؾ٣َى

واؾخمغاع الاعجٟإ في صعظت الخغاعة مما ٣ًلل مً ال٣ُمت الٟٗلُت لؤلمُاع، ٞمً اإلاٗغوٝ 

ؤهه في ٧ل زمـ ؾىىاث ًىجر مدهى٫ الكٗحر )الظي ٌٗخمض ٖلى اإلاُغ( مغة واخضة. 

                                                           
(1)

 Weedon A. “Report on Mariout” Cairo. Sc. J. vol. VI, 1912, pp. 209-212. 
 في طل٪:عاظ٘  (2)

Huzayyin, S. “Changes in Climate, Vegetation, and Human Adjustment in 

TheSaharo-Arabian Belt, With Special Reference to Africa.” In Man‟s Role 

in Changing The Face of The Earth. Ed. Thomas, W & Others Chicago, 

1955.Part 1. 
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 ما ج٩ىن ؤ٢ل مً اإلاٗخاص ؤو ٞاقلت. ومً اإلاغجر ؤن ؤما 
ً
مدانُل الؿىحن البا٢ُت ٞٛالبا

خىن  ت ٧ال٨غوم والٍؼ ج٨غاع َظٍ الؿىحن العجاٝ ٦ُٟل بال٣ًاء ٖلى اإلادانُل الصجٍغ

ت إلاهغ  سها ال٣ضًم. ومً صعاؾت اإلاٗضالث الخغاٍع التي ٧اهذ حكتهغ بها َظٍ اإلاى٣ُت في جاٍع

ً هجض ؤن صعظت الخغاعة في اعجٟإ مؿخمغ. ٟٞي ؤوائل َظا مىظ ؤوائل ال٣غن الٗك ٍغ

ت وال٣اَغة في اله٠ُ هي ٖلى الترجِب  ال٣غن ٧ان مخىؾِ صعظت خغاعة ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، °19م. ول٨ً بٗض الخغب ألاولى اعجٟٗذ بلى °19,9م، 13,1° م في °13م في ؤلاؾ٨ىضٍع

ظا ً  ٖلى ب٣ُت ؤظؼاء ال٣ُغ. َو
ً
ىُب٤ طل٪ ؤًًا ض ما ط٦غهاٍ مً ؤن اػصًاص ال٣اَغة ٍو ٍا

 في اػصًاص ظٟاٝ الؿىاخل الكمالُت إلاهغ.
ً
 اعجٟإ الخغاعة عبما ٩ًىن ٖامال

ًٖ جُىع اإلاىار في  Geog. J. 1951في مجلت  G. Murrayو٢ض ْهغ م٣ا٫ إلاغي 

ذي ًا٦ض ؤهه  م مهغ زال٫ الٗهغ الخاٍع وظىص صالئل حكحر بلى ظٟاٝ اإلاىار مىظ ابخضاء ٚع

ت خىالي  مً َظٍ ألاصلت ؤهه وظض في بالص الىىبت بٌٗ اإلا٣ابغ )١.م  3900ألاؾغاث اإلاهٍغ

ت في خالت ظُضة مما ٌكحر   ال ػالذ مدْٟى
ً
جغظ٘ بلى ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث جدىي ؤظؿاصا

م جل٪ ألاصلت ًظَب بلى ؤن َى ( بلى قضة الجٟاٝ ا٥ آزاع جض٫ ٖلى اؾخمغاع ل٨ً مغي ٚع

ن  1000ؾ٨جي الصخغاء الىىبُت ختى الضولت الىؾُى ؤي ختى 
ُ
 ا

ً
ى ًغي ؤًًا ١.م. َو

متر خى٫ ًَبت الجل٠ ال٨بحر ْلذ جخمخ٘  900الجهاث اإلاغجٟٗت التي حٗلى زِ ٦ىخىع 

ت هجغتها ٦ما ط٦غها في ٖهض الضولت  ٍى ببٌٗ ألامُاع. و٧ان ٌؿ٨جها بٌٗ الجماٖاث الٖغ

ت مجها الىؾُ غ وظهت هٍٓغ بإصلت ؤزٍغ ؿخٗحن في جبًر ى. و٦ظل٪ الخا٫ في قغ١ الجهغ. َو

وظىص م٣برة للمىاشخي في ظهت ال ًم٨ً ؤن حِٗل ٞحها اإلاىاشخي آلان. وفي الكما٫ ٖلى َى٫ 

البدغ اإلاخىؾِ ٧ان هُا١ اإلاُغ ًمخض بلى الجىىب بلى مؿاٞت ؤ٦بر مما ٖلُه الخا٫ آلان. 

٦ُلى  33م. ومً ألاصلت آزاع مٗبض ٣ً٘ ٖلى بٗض  300 –١ م  ٧300ان طل٪ في الٟترة بحن 

 ظهت الجىىب وآزاع "ُٞال" ج٣٘ ٖلى بٗض 
ً
 ظىىبي الؿاخل وبحن آزاع َظٍ  97مترا

ً
٦ُلى مترا

 الُٟال ًىظض ظظٖان نٛحران لصجغحي بلٍى وؤعػ و٧لخاَما ال جىمىان في مهغ آلان.
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صًىؽ بُلُمىؽ )الظي ٧ان في ٖلى ما في ًىمُاث ٧لى  Murrayوال ٌٗترى مغي 

 ٖلى قهىع 
ً
ت ٧ان مىػٖا ت في ال٣غن الشاوي اإلاُالصي( مً ؤن اإلاُغ ٖلى ؤلاؾ٨ىضٍع ؤلاؾ٨ىضٍع

 مجها آلان
ً
غي ؤن اهسٟاى (1)الؿىت وؤن ألامُاع ٧اهذ بهٟت ٖامت ؤ٦ثر اهخٓاما . ٍو

ظ٘ بلى ميؿىب مُاٍ آلاباع في الكٍغِ الؿاخلي في قما٫ قغ١ وقما٫ ٚغب الضلخا ال ًغ 

اهسٟاى ؾاخل ه٣و في ٦مُت ألامُاع وبهما بلى اه٣ُإ حؿغب مُاٍ الىُل بلحها بٗض 

الضلخا واهضزاع الٟٕغ ال٩اهىبي والبلىػي. و٢ض ؤصي طل٪ بلى اػصًاص ايمدال٫ هُا١ 

 الكمالي. الؿاخل

٣خهغ ؤزغ جظبظب اإلاىار في مهغ ٖلى الصخغاء. ٟٞي واصي الىُل حٗخمض الؼعاٖت  ٍو

م٨ً ال٣ى٫ بإن ألاظؼاء الؿاخلُت ٖلى الغي  ٗخمض الىاؽ في قغبهم ٖلى ماء الىُل. ٍو َو

في الصخغاء الٛغبُت هي التي جإزغث في خُاتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت. وؾىاء ٧اهذ 

الخُاة في َظٍ اإلاىا٤َ ٢ض جإزغث هدُجت لٗضم اهخٓام ألامُاع واعجٟإ صعظت الخغاعة ؤو 

ٞت بٗض صزى٫ البضو الغخل ٞةن َظا الىُا١ ٧ان ختى بؿبب حٛحر هٓام الخُاة والخغ 

 مىه آلان. ٌكهض بظل٪  23ال٣غن 
ً
 بؼعٖه ومائه وؤ٦ثر ؾ٩اها

ً
 الٚىُا

ُ
٤ والغومان خَّ ٨ ٍغ اب ؤلٚا

 
ُ
اب الٗغب ٧ال٣ُٗىبي )ال٣غن خَّ ٦هحروصوث واؾترابىن وبُلُمىؽ الجٛغافي وبلجي وال٨

سخ ي )ال٣غن الشاوي ٖكغ م( وال٣ل٣كىضي الخاؾ٘ م( واإلاؿٗىصي )ال٣غن الٗاقغ م( وؤلاصَع

ؼي في َظا  ؼي )ال٣غن الخامـ ٖكغ م( ومما ط٦ٍغ اإلا٣ٍغ )ال٣غن الغاب٘ ٖكغ م( واإلا٣ٍغ

                                                           
 اهٓغ في طل٪:  -في َظٍ آلاعاء  Murrayم٘ مغي  Butzerًخ٤ٟ بىجؼع  (1)

 Butzer, K. “Environment and Human Ecology in Egypt.” Bull Soc. Geog, 

d‟Ègypte, T. XXXII, 1959, pp. 63-74. 
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ت ٧اهذ في جهاًت الٗماعة بها الجىان اإلاخهلت  ٍى ٧ىعة مً ٧ىع ؤلاؾ٨ىضٍع الهضص "بن مٍغ

ا" حَر ت ًؼعٕ بها الٟىا٦ه ٚو  .(1)وهي الُىم مً ٢غي ؤلاؾ٨ىضٍع

  

                                                           
ؼي  (1)  –هٓغ ٦ظل٪ ا،  220، م  2903الجؼء ألاو٫، ال٣اَغة ،  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ

صخى  –ال٣ل٣كىضي   –، وال٣ُٗىبي  389، م  2938ال٣اَغة ،   –الجؼء الشالض  –نبذ ألٖا

 .297، م  2903لُضن،   –٦خاب البلضان 
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 نهس الىيـــــــــل
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 لم ًى٨ك٠ بال في ؤواؾِ ال٣غن 
ً
 ٚامًا

ً
ش ؾغا ْلذ مىاب٘ الىُل َىا٫ الخاٍع

ل ب٨ُغ بغخالتهم اإلاكهىعة. و٢ض حٗاعيذ آعاء  اإلااضخي خحن ٢ام ؾبُ٪ وبغجىن وؾحر نمٍى

حن ؤهه ًيب٘ مً جهغ ؾماوي ججز٫ م ُاَه ال٣ضماء خى٫ م٩ان الىب٘. ٞاٖخ٣ض ٢ضماء اإلاهٍغ

. وعؤي بُلُمىؽ (1)بلى ألاعى في ق٩ل قال٫ ُٖٓم، ومً ٖىض َظا الكال٫ ًبضؤ الىُل

الجٛغافي )ال٣غن الشاوي م( ؤهه ًيب٘ مً ظبا٫ حؿمى "ظبا٫ ال٣مغ" وعاء زِ الاؾخىاء. 

 
ُ
 َظا الغؤي بٗضٍ بٌٗ ال٨

ً
اب الٗغب في الٗهىع الىؾُى. ٞإبى نالر خَّ و٢ض عصص مشال

ى الظي ب٦خابه "٦ىائـ مهغ"  م( ٣ًى٫ في 21)ال٣غن  ن الىُل ًيب٘ مً ظبل ال٣مغ َو

ى ظبل ٢اخل ال هباث ُٞه وال خُىان ظ٦غ (2)ٌُٗي إلااء الىُل لىهه الضا٦ً َو . ٍو

 ًٖ ٢ضامت بً ظٟٗغ )ال٣غن  29ال٣ل٣كىضي )ال٣غن 
ً
م( ؤن اهبٗار الىُل مً  9م( ه٣ال

ؤجهاع ٧ل زمؿت جىهب بلى ظبل ال٣مغ وعاء زِ الاؾخىاء مً ٖحن ججغي مجها ٖكغة 

بُُدت زم ًسغط مً ٧ل بُُدت جهغان. وججغي ألاجهاع ألاعبٗت بلى بُُدت ٦بحرة مضوعة 

 ٖىض زِ الاؾخىاء حٗٝغ ببدحرة ٧ىعي ُٟٞتر١ الىُل مجها بلى زالر ٞغ١:

 وجظَب بلى م٣ضقى مً بالص الخبكت اإلاؿلمحن ٖلى ؾاخل  -2
ً
ٞغ٢ت جإزظ قغ٢ا

 الُمً. البدغ الهىضي م٣ابل بالص

 وجظَب بلى بالص ٚاه -1
ً
وجمغ ختى جهب في البدغ اإلادُِ  تٞغ٢ت جإزظ ٚغبا

 الٛغبي.

                                                           
 عاظ٘ في طل٪: (1)

 Maspero, G. “Histoire ancienne des peoples de l‟Orientclassique.” Vol. I, 

Les Origines: Egypte et Chaldeé. Paris 1897, pp. 16-19. 
(2)

 Abu Salih, Churches and Monasteries of Egypt, Trans. By B. Evetts, 

Oxford 1895, pp. 170-80. 
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 وهي هُل مهغ. -3
ً
 (2)ٞغ٢ت جإزظ قماال

مً َظا الىن٠ ًدبحن ؤن ال٩اجب ًغبِ بحن جهغ الىُل والىُجغ وألاجهاع الهٛحرة في 

٣ُت و٢ض ْهغ زُإ َظا الغؤي في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. و٦ما  جًاعبذ آلاعاء خى٫ قغ١ ؤٍٞغ

مىاب٘ الىُل حٗضصث خى٫ جٟؿحر ًُٞاهه الؿىىي، ٞظ٦غ َحروصوث ؤهه ًيخج مً صٞ٘ 

اح الكمالُت إلاُاٍ الجهغ ٣ي الغوماوي وط٦ٍغ (1)الٍغ ٍغ . ول٨ً الغؤي الظي ؾاص في الٗهض ؤلٚا

صًىصوع اله٣لي )ال٣غن ألاو٫ ١.م( واؾترابىن )ال٣غن ألاو٫ ١.م( ؤهه ًدضر هدُجت 

غة ٖلى ظبا٫ الخبكت. وفي الٗهض الٗغبي ط٦غ بٌٗ ال٨خاب ؤهه ًيخج ؾ٣ٍى ؤ مُاع ٍٚؼ

اح الكمالُت إلاُاٍ الجهغ ظهت الجىىب ٞخٌُٟ ٖلى ظىاهبه )عؤي َحروصوث  مً صٞ٘ الٍغ

اصجه مً ُٖىن في قاَئه عآَا مً ؾاٞغ  ىا٥ مً ال٨ّخاب الٗغب مً ط٦غ ؤن ٍػ ال٣ضًم( َو

اصجه مً زلىط )ط٦غ َظا الغؤي ٢بل طل٪  (3)ًظًبها اله٠ُ ولخ٤ بإٖالُه ؤو ؤن ٍػ

Pomponius Mela  ١ م(. ول٨ً بٗض الاؾخ٨كاٞاث الجٛغاُٞت في خىى الىُل  90ؾىت

ت مىاب٘ الىُل ب٨شحر مً  في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اؾخُٗىا جٟؿحر ْاَغة الًُٟان ومٗٞغ

 الض٢ت.

 مهًما مىظ ؤًام ٢ضماء اإلاه
ً
حن، ٞىدً و٧ان ٢ُاؽ اعجٟإ مُاٍ الًُٟان ؤمغا ٍغ

وؿم٘ ٖما ٢ام به بٌٗ الٟغاٖىت مً بوكاء وبنالح لبٌٗ اإلا٣اًِـ. وفي الٗهغ 

٣ي الغوماوي ٧ان َىا٥ م٣ُاؽ ٢غب مى٠ ؤقاع بلُه صًىصوع اله٣لي )الظي ػاع  ٍغ ؤلٚا

ل َظا اإلا٣ُاؽ ختى صزل الٗغب مهغ. وفي الٗهض الٗغبي  مهغ في ال٣غن ألاو٫ ١ م( ْو

وكئذ بًٗت م٣اًِـ مجها 
ُ
م٣ُاؽ في ؤؾىان بىاٍ ٖمغو بً الٗام وم٣ُاؽ في خلىان ؤ

                                                           
صخى" الجؼء الشالض م  (1)  .190ال٣ل٣كىضي "نبذ ألٖا

(2)  Herodotus (1954) pp. 109-211. 
 .191. ؤهٓغ ٦ظل٪ الىىٍغي "جهاًت ألاعب" الجؼء ألاو٫ م 191اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  (3)
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ؼ بً مغوان ا م٣ُاؽ الغويت الظي بجى في ال٣غن الخاؾ٘ (2)بىاٍ ٖبض الٍٗؼ . ول٨ً ؤقهَغ

ىا٫ الٗهض الٗغبي ختى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٧ان (1)ٌ( ؤًام اإلاإمىن 197اإلاُالصي ) . َو

اصة الىُل في ٧ل ًىم زم ٌٗلً طل ٪ مً الٛض صون ؤن ٌكحر بلى ناخب اإلا٣ُاؽ ٣ًِـ ٍػ

اعجٟإ اإلااء باألطٕع خؿب ما ٌسجله اإلا٣ُاؽ ختى بطا ونل اعجٟإ اإلااء بلى الخض الظي 

ش ختى  ٌؿمذ بغي ألاعى هىصي في الىاؽ باعجٟإ الىُل باألطٕع وألاناب٘. وزال٫ الخاٍع

الخاظت بلُه  جضٖى  ؤوائل الٗهض الٗغبي حكحر ٧ل الىزائ٤ بلى ؤن الىُل ٧ان ًبلٜ جهاًت ما

 وحؿدبدغ ألاعى بطا ػاص ًٖ طل٪ ول٨ً في ؤوازغ  29بطا سجل ٢غب عؤؽ الضلخا 
ً
طعاٖا

ت ؤ٦ثر مً    28الٗهض الٗغبي بلٛذ الجهاًت الًغوٍع
ً
ٟؿغ طل٪ باؾخمغاع اعجٟإ (3)طعاٖا . ٍو

بت مً الجهغ وي٠ٗ ظؿىع الخُاى واعجٟإ ٢إ الىُل بضعظت ؤ٢ل  مؿخىي ألاعى ال٣ٍغ

ل٩ى٦ـ مً اعجٟإ  بت. و٢ض صعؽ ٍو  Egyptian) في ٦خابه  Willcocksألاعى ال٣ٍغ

Irrigation   ْاَغة الاؾخمغاع في اعجٟإ مؿخىي مُاٍ الًُٟان 199في الجؼء ألاو٫، م )

وصخىء م٣ُاؽ الغويت ؾىت 
ُ
ً ػاص  892واؾخيخج ؤهه مىظ ؤن ؤ م ختى ؤوائل ال٣غن الٗكٍغ

٤ ما الٟغ١ بحن مخىؾِ ميؿىب مُاٍ الجهغ في و٢ ذ الًُٟان وميؿىبه في و٢ذ الخداٍع

  27.3ؾىت. ٦ما ؤن مخىؾِ ميؿىب الًُٟان اعجٟ٘ مً  200ؾم ٧ل  21ٌٗاص٫ 
ً
طعاٖا

ً. 10.3في ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالصي بلى   في ال٣غن الٗكٍغ
ً
 طعاٖا

٘ الغي الخضًشت مً زؼاهاث و٢ىاَغ ٧اهذ خُاة مهغ مٗل٣ت  و٢بل بوكاء مكاَع

ألاعى وجىدكغ اإلاجاٖت وألاوبئت بطا اهسٌٟ ميؿىب مُاٍ  بمؿخىي الًُٟان ٞخبىع 

ٗم الغزاء بطا اعجٟ٘ الىُل ٞامخالث  الًُٟان ًٖ الخض الظي ٌؿمذ بملء الخُاى َو

دضزىا ال٣ل٣كىضي )١  صخى" الجؼء الشالض، 29ظمُ٘ الخُاى . ٍو م( في ٦خابه "نبذ ألٖا

                                                           
صخى الجؼء الشالض م  (1)  .199نبذ ألٖا
 هٟـ الهٟدت. (2)
 .191اإلاغظ٘ الؿاب٤ م (3)
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 ًٖ اإلاؿٗىصي الظي ٖاف في ال٣غن الٗاقغ اإلا199ُم 
ً
الصي: "ٞةطا ؤجم زمـ ( ه٣ال

 وصزل ؾذ ٖكغة ٧ان ُٞه نالح لبٌٗ الىاؽ و٧ان ُٞه ه٣و لخغاط 
ً
ٖكغة طعاٖا

اصة بلى   ُٟٞه جمام زغاط الؿلُان وؤزهب الىاؽ  29الؿلُان. وبطا اهتهذ الٍؼ
ً
طعاٖا

اصاث الٗامت الىاٞٗت للبلض  ى ياع للبهائم لٗضم اإلاغعى. وؤجم الٍؼ ُه ْمإ عب٘ البلض َو  27ٞو

 
ً
 وبلٜ  27ٞتروي ظمُ٘ ؤعى مهغ. وبطا ػاص ًٖ  طعاٖا

ً
 اؾدبدغ مً مهغ  28طعاٖا

ً
طعاٖا

اصاث. زم  الغب٘ وفي طل٪ يغع لبٌٗ الًُإ )الؼعاٖاث الهُُٟت( ٢ا٫ وطل٪ ؤ٦ثر الٍؼ

ب ال٣ل٣كىضي بٗض طل٪ ب٣ىله "َظا ما ٧ان ٖلُه الخا٫ في ػمان اإلاؿٗىصي وما ٢بله  ِ٣ّٗ ٌُ

ى مما ًغؾب ٖلحها مً الُحن اإلادمى٫ م٘ اإلااء في ٧ل ؾىت ؤما في ػماهىا ٣ٞض ٖلذ ألاع 

 ٞما  29ويٟٗذ الجؿىع وناع ًُٞان الىُل بلى زالزت ؤ٢ؿام مخ٣انغة وهي 
ً
طعاٖا

 بلى  27خىلها ومخىؾُت وهي 
ً
الُت وهي ما ٞى١  28طعاٖا  ٞما خىلها ٖو

ً
وعبما  28طعاٖا

" 10 ًػاصث ٖ
ً
 .(1)طعاٖا

غة ومؿخىي ًدبحن مً طل٪ ؤهه ٖلى ٢ضع ميؿى  ب اإلاُاٍ ج٩ىن صعظت الٛجى والٞى

حن ال٣ضماء ختى بىاء ؾض ؤؾىان  ش مهغ مىظ ٖهض اإلاهٍغ ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظائُت. وجاٍع

ملىء بإزباع اإلاجاٖاث وألاوبئت التي اظخاخذ مهغ في ٖهىعَا اإلاسخلٟت وؤقاعث بلحها 

ت و٦خب الغخالت واإلااعزحن. ت والىهىم ألازٍغ  ال٨خب الؿماٍو

ماؾـ ألاؾغة الشالشت الخالت ٖىضما اهسٌٟ  ٠Zoser اإلال٪ ػوؾغ ٣ٞض ون

لت ًٖ الخض الًغوعي ب٣ىله "بوي قضًض الخؼن ألن الىُل في  الىُل في ٖهضٍ مضة ٍَى

ؼ اإلاىا٫ والخ٣ى٫ ظاٞت وما ًهلر ٦ٛظاء  ٖهضي لم ًٌٟ إلاضة ؾب٘ ؾىىاث. ال٣مذ ٍٖؼ

ب٘ ؾىىاث العجاٝ هي (. و٢هت ًىؾ٠ والؿ31م ٢Moretض ؤنابه الٗضم..." )ًٖ 

٢هت الىُل واهسٟاى ميؿىب ًُٞاهه ًٖ الخض الًغوعي ؾب٘ ؾىىاث مخىالُت. 

                                                           
صخى" الجؼء الشالض م  (1)  .199ال٣ل٣كىضي "نبذ ألٖا
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والكضة ال٨بري ؤًام اإلاؿدىهغ باهلل الٟاَمي في ال٣غن الخاصي ٖكغ اإلاُالصي ٧اهذ هدُجت 

ؼي ًٖ ؾجي اإلاجاٖت التي ؤنابذ مهغ مىظ  لخ٣انغ الىُل بً٘ ؾىىاث. و٢ض ٦خب اإلا٣ٍغ

ى ال٣غن الخامـ ٖكغ في ٦خاب ؾماٍ "بٚازت ألامت ب٨ك٠ الٛمت" ؤ٢ضم الٗهىع خت

ُه ط٦غ الؿىحن التي ج٣انغ ٞحها الىُل وون٠ خالت مهغ و٢ذ اإلاجاٖت ٦ما خاو٫  ٞو

ض مً قضة اإلاجاٖت وؤقاع بلى ألاؾالُب اإلام٨ىت لٗالظها.   ط٦غ ألاؾباب التي ٧اهذ جٍؼ

اإلاجاٖت ٖبض الل٠ُُ البٛضاصي ومً الغخالت الٗغب الظًً ونٟىا الخالت و٢ذ 

ٌ( و٢ض وعص ونٟه الخي 398-393ٌالظي ػاع مهغ في ؤوازغ ال٣غن الشاوي ٖكغ اإلاُالصي )

خباع في ألامىع اإلاكاَضة والخىاصر اإلاٗاًىت بإعى مهغ" . ومىه (2)في ٦خاب "ؤلاٞاصة والٖا

اصًت ًدبحن مضي الخؿاعة في ألاعواح والايُغاب الظي ٧ان ًلخ٤ بالخالت الا٢خه

والاظخماُٖت. ولىتر٥ البٛضاصي ًدضزىا ٖما قاَضٍ و٢ذ الكضة التي ؤنابذ مهغ في 

 م(.2102-2298ٌ )398 - 393ٌالٟترة بحن 

ْذ ؾىت 
َ
ل
َ
م( مٟترؾت ؤؾباب الخُاة و٢ض ًإؽ 2100بٗض الهجغة ) 397"وَصز

اصة الىُل واعجٟٗذ ألاؾٗاع وؤ٢دذ البالص واهًىي ؤَل الؿىاص والٍغ٠ بلى  الىاؽ مً ٍػ

ؤمهاث البالص واهجلى ٦شحر مجهم بلى الكام واإلاٛغب والدجاػ والُمً وجٟغ٢ىا في البالص 

ؤًاصي ؾبإ. وصزل بلى ال٣اَغة ومهغ مجهم زل٤ ُٖٓم واقخض بهم الجٕى وو٢٘ ٞحهم 

اإلاىجان واقخض بال٣ٟغاء الجٕى ختى ؤ٧لىا اإلاُخاث والج٠ُ وال٨الب والبٗغ وألاعوار زم 

ىن ؤو  حٗضوا طل٪ بلى ؤن  ما ٌٗثر ٖلحهم مٗهم نٛاع مكٍى
ً
ؤ٧لىا نٛاع بجي آصم. ٨ٞشحرا

ظٍ البلُت وظضث في   هبل ال٣بىع وؤ٧ل اإلاىحى وبُ٘ لخىمهم َو
ً
مُبىزىن. ومما قإ ؤًًا

٘ ٞةن  ظمُ٘ بالص مهغ. وؤما زغاب البالص وال٣غي وزلّى اإلاؿا٦ً والض٧ا٦حن ٞهى مَغ

اء ٖكغة آال  ت ".ال٣غي التي ٧اهذ حكخمل ٖلى َػ  ٝ هٟـ جمغ ٖلحها ٞتراث زاٍو

                                                           
 .2820َبٗت باَعـ ؾىت  237 -209هٓغ مً م ا  (1)
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وفي الؿىت الخالُت جىا٢و مىث " :زم ًخاب٘ البٛضاصي ونٟه للخالت ٣ُٞى٫ 

ال٣ٟغاء ل٣لتهم واهدُذ ؤؾٗاع ال٣مذ ل٣لت آلا٧لحن زم اهدكغث ألاوبئت بٗض طل٪ ٣ًٞذ 

ٖلى ٖضص ٦بحر مً الىاؽ بدُض ؤنبدذ ٦شحر مً ال٣غي زالُت مً ٞالح ؤو خغار. و٦شحر 

ه وال٣ُام ٖلُه". مما   عوي مً ألاعى ًبىع لعجؼ ؤَله ًٖ ج٣اٍو

 في وكاَها الا٢خهاصي ُٞسبرها البٛضاصي ؤهه ٧ان بمهغ 
ً
و٢ض ؤنِبذ اإلاضن ؤًًا

. و٢ـ ٖلى َظا ؾائغ ما ظغث  23ميسج للخهغ ٞلم ًب٤ بال  900)الٟؿُاٍ( 
ً
ميسجا

ً و  ُاٍع ً ٖو ُاَحن. ٨َظا ٧اهذ ؾا٦ٟت وزؤالٗاصة ؤن ٩ًىن باإلاضًىت مً باٖت وزباٍػ

الخالت في مهغ بالٛت الؿىء في ؾجي ال٣دِ واإلاجاٖت زم ال جلبض ؤن جخدؿً ول٨ً 

ت في  اصة اإلاَٟغ ىا ًجب ؤن وكحر بلى ؤن الٍؼ جدؿجها ًخى٠٢ ٖلى صعظت اعجٟإ الًُٟان. َو

 ٖلى ظؿىع الىُل والؼعاٖاث الهُُٟت واإلاضن 
ً
اعجٟإ الًُٟان ٧اهذ وال ػالذ زُغا

ً جه٠ وال٣غي الى  ا٢ٗت ٖلى الجهغ وجدذ ؤًضًىا وز٣ُت جغظ٘ بلى ألاؾغة الشالشت والٗكٍغ

 "ؤنبذ ٧ل الىاصي ٦بدغ. ل٣ض جضاٞٗذ ؤمىاط اإلااء 
ً
الخالت ٖىضما ظاء ًُٞان الجهغ زُغا

" ؼي "ؤهه (1)في اإلاٗابض وؤنبذ الىاؽ ٦ُحر اإلااء ؤو ٦ؿباخحن في ؾُل ظاٝع ٣ى٫ اإلا٣ٍغ . ٍو

 ٞٛغ٢ذ ألا٢هاب التي في م( اعج2329ٌٟ )720في ؾىت 
ً
 ٦بحرا

ً
ٗذ مُاٍ الىُل اعجٟاٖا

 ٣ِٞ. وزغبذ الجؿىع  39الهُٗض، ٞةن اإلااء ؤ٢ام ٖلحها 
ً
 ٞٗهغث ٧لها ٖؿال

ً
ًىما

ه ًٖ الى٢ذ اإلاٗخاص ٞؿ٣ُذ ٖضة صوع بال٣اَغة" الَا اإلااء وجإزغ َبَى ول٨ً في  (2)ٖو

الًُٟاهاث الٗالُت ؤ٢ل  اإلااضخي و٢بل اهدكاع الغي الضائم ٧اهذ الخؿاعة الىاظمت ًٖ

ت حب٨ش غة في اإلادانُل الكخٍى ر مً الخؿاعة في ؾجي اهسٟاى الىُل بل و٧ان ٌٗىيها ٞو

                                                           
(1) Daressy, G. In Bull. De l‟inst. Egypt. Dec, 1895. 

ؼي  (2)  .17"الخُِ" الجؼء الشالض م.  -اإلا٣ٍغ
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ؼي مكحر  ٌ "و٢ض خؿً 720لىخائج ًُٞان ؾىت  اوفي الثروة الخُىاهُت. ٣ُٞى٫ اإلا٣ٍغ

 واهدِ الؿٗغ ل٨ثرة ما ػعٕ مً ألاعاضخي"
ً
 عجُبا

ً
 .(2)الؼعٕ في َظٍ الؿىت وؤٞلر ٞالخا

خ٣ل آلان بلى الخٛحراث التي ؤنابذ ؤٕٞغ الىُل ومجغاٍ الغئِسخي. ٧اهذ ؤٕٞغ هي

ت ؤ٦ثر  الىُل في حٛحر مؿخمغ مىظ ْهغث الضلخا و٧ان ٖضصَا في ؤوازغ ٖهض ألاؾغاث اإلاهٍغ

 
ُ
سخل٠ ال٨ اب ال٣ضماء ُٞما بُجهم ٖلى خَّ مً ؾبٗت ازخٟى مٗٓمها ولم ًب٤ بال ازىان. ٍو

وؾيخٗغى ُٞما ًلي ألعاء بٌٗ َاالء ال٨خاب بدؿب جغجُبهم  مىا٢ٗها وؤؾمائها وؤَمُتها

 الؼمجي.

ش  ا َحروصوث في ٦خابه اإلاؿمى "جاٍع ؤ٢ضم مٗلىماث ًٖ ؤٕٞغ الىُل ط٦َغ

. ومما (1)١ م. و٦خب ًٖ مهغ والىُل 930َحروصوث" و٢ض ػاع َحروصوث مهغ خىالي ؾىت 

ىعا١ الخالُت قما٫ ٚغب ٢اله ًٖ ؤٕٞغ الىُل ؤن الجهغ ًبضؤ في الخٟٕغ ٢غب بلضة ال

ؿمى الٟٕغ البلىػي  ال٣اَغة خُض ًخٟٕغ بلى زالزت ؤٕٞغ عئِؿُت. الٟٕغ الكغقي َو

Pelusaic  ؿمى الٟٕغ ال٩اهىبي هب في  Canopicًهب ٢غب الٟغما، والٟٕغ الٛغبي َو ٍو

زلُج ؤبي ٢حر. وفي وؾِ الضلخا ًجغي الٟٕغ الغئِسخي الشالض اإلاؿمى بالؿبيُتي 

Sebennytic  خٟٕغ مً الٟٕغ الؿبيُتي )في و ٍهب ٢غب بلضة البرط في مى٣ُت البرلـ ٍو

اإلاؿاٞت بحن ؾمىىص ومُذ ٚمغ( زالزت ؤٕٞغ جخجه هدى الكما٫ الكغقي هي الٟٕغ 

هب ٢غب ٞخدت الجمُل ٚغبي بىع ؾُٗض والٟٕغ اإلاىضٌسخي Saiticالؿاٌسخي   ٍو

Mendesian  هب ٖىض خل٤ الىخل )بلى الجىىب الكغقي مً عؤؽ البر بما ٣ًغب مً  ٍو

م  ٦Bucolicم( زم الٟٕغ البا٧ىلي  23  ٦ما ٖػ
ً
 وبهما ٧ان مدٟىعا

ً
 َبُُٗا

ً
ا ولم ٨ًً ٖٞغ

خ٤ٟ م٘ الجؼء الكمالي مً ٕٞغ صمُاٍ. ومً الٟٕغ ال٩اهىبي ٧ان ًخٟٕغ ظهت  َحروصوث ٍو

 الكغ١ ٕٞغ ٚحر َبُعي آزغ مً ٖمل ؤلاوؿان ؾماٍ َحروصوث الٟٕغ البىلبُتي

                                                           
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. (1)
 .Herodotus. The Histories London 1954, pp. 108-132عاظ٘ في طل٪:   (2)
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Bolbitine   مً صمجهىع زم ًخجه هدى الكغ١ زم بلى الكما٫ 
ً
ًبضؤ بلى الجىىب ٢لُال

 هٟـ اإلاجغي الظي ًجغي ُٞه آلان ٕٞغ عقُض. و٢ض خ٤٣ ط.بى٫ 
ً
في ٦خابه  J. Ballمخسظا

Egypt in the Classical Geographers, 1947 ُت لؤلٕٞغ . ماط٦ٍغ َحروصوث وعؾم زٍغ

 بمىا٢٘ اإلاضن ال٣ضًمت 
ً
صوهه ؤًام َحروصوث وبضعاؾت ؾُذ الضلخا وبما ال٣ضًمت مؿخُٗىا

 
ُ
ا َحروصوث بإٕٞغ خَّ ال٨ اب اإلاخإزغون ًٖ ؤٕٞغ الىُل. ول٨ً بطا ٢اعها ألإٞغ التي ط٦َغ

الىُل الخالُت هجض ؤن ؤو٫ ما ًلٟذ الىٓغ ازخٟاء مٗٓم ألإٞغ ال٣ضًمت وؤن ألاظؼاء 

م َ حروصوث، ٦ظل٪ هجض ؤن الكمالُت مً ٞغعي صمُاٍ وعقُض ٧اهذ ٚحر َبُُٗت ٦ما ٖػ

ت )مؿاٞت   بلى ال٣ىاَغ الخحًر
ً
٦م(. وبطا ص٣٢ىا  23ه٣ُت الخٟٕغ ال٣ضًمت اهخ٣لذ قماال

الىٓغ في ٞغعي صمُاٍ وعقُض هجض ؤجهما ًخ٣ٟان في بٌٗ ؤظؼائهما م٘ ألإٞغ ال٣ضًمت. 

ت البدغ  ت ػاٍو التي ٟٕٞغ عقُض ًخ٤ٟ م٘ الٟٕغ ال٩اهىبي في اإلاؿاٞت بحن بلضة الىعا١ و٢ٍغ

اث بدىالي   ٦م. 10ج٣٘ بلى الجىىب مً ٦ٟغ الٍؼ

خ٤ٟ م٘ الٟٕغ البىلبُتي  في اإلاؿاٞت بحن بلضة الغخماهُت والبدغ، ؤما  Bolbitineٍو

خ٤ٟ م٘  ٕٞغ صمُاٍ ُٞخ٤ٟ م٘ الٟٕغ الؿبيُتي في اإلاؿاٞت بحن ٦ٟغ ٖلُم وقبرا الُمً. ٍو

 مً قبرا الُمً بلى البدغ.  Bucolicالٟٕغ البا٧ىلي 
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ت ٢ضًمت جغظ٘ بلى ال٣غن الغاب٘ ١.م لِـ لها مال٠ مٗغوٝ ول٨ً  وفي مسَُى

بقاعة بلى مهباث ؤٕٞغ الىُل الؿبٗت وهي مً الكغ١  Periplus of Scylaxحٗٝغ باؾم 

بلى الٛغب: البلىػي، الخاهِسخي )وؿبت بلى جاهِـ(، اإلاىضٌسخي، الٟاجيُتي، الؿبيُتي، 

ا َحروصوث  البىلبُتي وال٩اهىبي. وجخ٤ٟ ؤؾماء َظٍ اإلاهباث م٘ مهباث ألإٞغ التي ط٦َغ

لٟاجيُتي )البا٧ىلي ٖىض ما ٖضا مهب الٟٕغ الخاهِسخي )الؿاٌسخي ٖىض َحروصوث( وا

ا صًىصوع  ت م٘ ألاؾماء التي ط٦َغ َحروصوث( وجخ٤ٟ ألاؾماء التي ط٦غتها َظٍ اإلاسَُى

)ال٣غن ألاو٫ Pliny اله٣لي )ال٣غن ألاو٫ ١.م( واؾترابىن )في ال٣غن ألاو٫ ١.م( وبلُجي 

 بحن َظٍ
ً
 اإلاُالصي( ول٨ً ٖىض ط٦غ الٗال٢ت بحن ٞغوٕ الىُل هجض ؤن َىا٥ ازخالٞا

ت وبحن ما ط٦ٍغ َحروصوث واؾترابىن ٞهي حكحر بلى ؤن الٟٕغ اإلاىضٌسخي ًخٟٕغ مً  اإلاسَُى

 الؿبيُتي والٟاجيُتي ًخٟٕغ مً اإلاىضٌسخي والٟٕغ الخاهِسخي ًخٟٕغ مً البلىػي. 

 ًمخض مً 
ً
ا ت ؤن َىا٥ ٖٞغ َظا في قغ١ الضلخا، ؤما في ٚغبها ٞخظ٦غ اإلاسَُى

يخهي في بدحرة ؾبيُذ )بدحرة البرلـ( ٦ما ؤن الٟٕغ  خجه هدى الكغ١ ٍو ال٩اهىبي ٍو

البىلبُتي ًمغ في البدحرة لُهل بلى البدغ. ول٨ً ًبضو ؤن َظٍ الٟغوٕ ٚحرث مً اججاَاتها 

 هجض 
ً
لى مً الٟٕغ الؿبيُتي والٟٕغ البا٧ىلي اللظًً في ؤًام اؾترابىن. ٞمشال ؤن الجؼء ألٖا

ما َحروصوث ؤنبدا ٩ًىهان الٟٕغ الٟاجيُتي  ؤًام اؾترابىن ٦ما ؤن َظا  Phatniticط٦َغ

 مً عؤؽ الضلخا 
ً
الٟٕغ ؤنبذ ًخٟٕغ مً الٟٕغ البلىػي ٖىض ه٣ُت جبٗض بلى الكما٫ ٢لُال

ت ٧ىم ؤقٟحن بٗض ؤن ٧ان ًخ  .ٟٕغ ٢غب بلضة الىعا١ الخالُتالخالُت ٖىض ٢ٍغ
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+ 

الٟٕغ الؿبيُتي ؤًام َحروصوث ٚحر اججاَه  ٦ظل٪ هلخٔ ؤن الجؼء ألاصوى مً

ول٨ىه ًيخهي ٖىض مهبه ال٣ضًم بدغ قبحن وبدغ جحٍر الخالُحن وؤنبذ ٌؿحر في اججاٍ 

ك٩ل )
ال

3)
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ط٦ٍغ َحروصوث )ٖىض بلضة البرط( بلى الكغ١ مً بلُُم ٦ما ؤن الٟٕغ الؿاٌسخي الظي 

ه ٞإنبذ ًإزظ مً الٟٕغ البلىػي  والظي ؾماٍ اؾترابىن الخاهِسخي عبما ٚحر م٩ان جٟٖغ

بٗض ؤن ٧ان ًإزظ مً الٟٕغ الؿبيُتي وؤنبدذ ه٣ُت الابخضاء ٖىض جل بؿُت ؤي ٢غب 

٤ الخالُت.  مضًىت الؼ٢اٍػ

ٛغاُٞا" وفي ال٣غن الشاوي اإلاُالصي ؤقاع بُلُمىؽ الجٛغافي في ٦خابه اإلاؿمى "الج

ا اؾترابىن وبلُجي ٦ما ؤن  بلى ؤٕٞغ الىُل ول٨ىه ؾماَا بإؾماء ظضًضة ٚحر التي ط٦َغ

الخٔ ؤن 9مهباتها لها ؤؾماء مسخلٟت ًٖ ؤؾماء الٟغوٕ ؤو "ألاجهاع". )اهٓغ ق٩ل  ( ٍو

ا  ا بُلُمىؽ جخ٤ٟ في اججاَاتها م٘ زالزت مً ألإٞغ التي ط٦َغ زالزت مً ألإٞغ التي ط٦َغ

َى ال٩اهىبي والبىباؾُي َى البلىػي وجالى  Agathodaemonٞإظازىصاًمىن َحروصوث. 

ا بُلُمىؽ 9و 1َى البىلبُتي. )عاظ٘ ق٨لي  ( ؤما الؿخت "ؤجهاع" ألازغي التي ط٦َغ

خَّ 
ُ
ان ًخجهان مً ٞخسخل٠ في اججاَاتها ٖما ط٦ٍغ مً ؾب٣ه مً ال٨ اب ٞإنبذ َىا٥ ٖٞغ

خ٣ٟان في بٌٗ ؤظؼائ ت الكما٫ بلى الجىىب ٍو ت وجٖغ ت الجٍٟٗغ هما م٘ بدغ قبحن وجٖغ

إزظان مً الٟٕغ  ً ٍو ال٣انض. وايمدل الٟٕغ الخاهِسخي واإلاىضٌسخي ٞإنبدا ٢هحًر

ىٟغص  غبِ ال٩اهىبي بالبلىػي. ٍو البىحي الظي ٧ان ًستر١ الضلخا مً الكغ١ بلى الٛغب ٍو

خجه  Hermopolis Parvaبُلُمىؽ بظ٦غ الٟٕغ البىحي و٧ان ًبضؤ مً صمجهىع الخالُت  ٍو

 بسخا الخالُت 
ً
ً(  Thmuisوجمي ألامضًض  xoisهدى الكغ١ ماعا )في قما٫ الؿيبالٍو

يخهي في الكغ١ خُض ًخهل بالٟٕغ  ونان الدجغ الخالُت في مداٞٓت الكغ٢ُت ٍو

ت ٧ىم صٞىت وٍُ  ر ؤن َظا جَّ غَ البلىػي ؤو الٟٕغ البىباؾُي ٦ما ؾماٍ بُلُمىؽ ٖىض ٢ٍغ

 حن عي ؤعاضخي الخُاى في الجىىب.الٟٕغ ٚحر َبُعي وق٤ لخدؿ
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ال
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 George ofؾىت ٦خب ظىعط ال٣برصخي  33و٢بل صزى٫ الٗغب مهغ بدىالي 

Cyprus   ون٠ ُٞه الٗالم الغوماوي وؤقاع بلى ؤٕٞغ الىُل ومهباتها ول٨ً ؤؾماء 
ً
٦خابا

اإلاهباث مسخلٟت ٖما ط٦ٍغ بُلُمىؽ واؾترابىن وبن ٧اهذ مىا٢٘ ؾخت مجها جخ٤ٟ م٘ 

ت  ا اؾترابىن وبُلُمىؽ. واإلاهب الجضًض الظي ط٦ٍغ َى مهب ؤلاؾ٨ىضٍع جل٪ التي ط٦َغ

ت الظي ٧ان ى جهاًت ٕٞغ ؤلاؾ٨ىضٍع خ٤ٟ في بٌٗ ؤظؼائه م٘  َو ًإزظ مً الٟٕغ ال٩اهىبي ٍو

ت اإلادمىصًت الخالُت. ومما َى ظضًغ باإلاالخٓت ؤن ظىعط لم ٌكغ بلى ؤي ٕٞغ ٣ً٘  جٖغ

قغ١ الٟٕغ الخاهِسخي، ومٗجى طل٪ ؤن الٟٕغ البلىػي ٧ان ٢ض ازخٟى ٢بل بضاًت ال٣غن 

 الؿاب٘ اإلاُالصي.

اب الٗغب مٗلىماث ٦شح خَّ
ُ
رة ًٖ ؤٕٞغ الىُل ول٨جها لؤلؾ٠ و٢ض جغ٥ لىا ال٨

مخًاعبت وجدخاط بلى صعاؾت ص٣ُ٢ت ٢بل عؾم نىعة صخُدت لخُىع ؤٕٞغ الىُل في 

ابً و الٗهىع الىؾُى، ومً ال٨ّخاب الظًً ٦خبىا ًٖ ؤٕٞغ الىُل: ابً ٖبض الخ٨م 

زغصاطبت وابً ؾغابُىن في ال٣غن الخاؾ٘ اإلاُالصي، ال٣ُٗىبي واإلاؿٗىصي وابً خى٢ل في 

سخي واإلاسؼومي في ال٣غن الشاوي ٖكغ اإلاُالصيال٣غ  ؤبى الٟضا  ،ن الٗاقغ اإلاُالصي، ؤلاصَع

ؼي والؼاَغي في ال٣غن الخامـ ٖكغ  ،وال٣ل٣كىضي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي اإلا٣ٍغ

 اإلاُالصي.

ب ًٖ َظا اإلاىيٕى مىظ صزى٫ الٗغب مهغ ختى آلان وما ٦خبه  ّخِ
ُ
ومً صعاؾت ما ٦

لظًً ػاعوا مهغ بٗض طل٪ ًدبحن لىا ؤن ٞغعي عقُض وصمُاٍ ْهغا الغخالت ألاظاهب ا

حن عئِؿُحن بِىما ؤزظث ب٣ُت  بك٩لهما الخالي خىالي ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي. ْهغا ٦ٟٖغ

الٟغوٕ في الايمدال٫. َظٍ ألإٞغ التي ؤزظث في الايمدال٫ هي الٟٕغ اإلاىضٌسخي ال٣ضًم 

يخهي في  بدحرة اإلاجزلت ، والٟٕغ الخاهِسخي الظي ؤنبذ و٢ض ؤنبذ ٌؿمى بالبدغ الهٛحر ٍو

خ٤ٟ آلان في بٌٗ ؤظؼائه م٘ بدغ خاصوؽ. ؤما الٟٕغ البلىػي ٣ٞض  ٌؿمى ٕٞغ جاهِـ ٍو

ؤن الٟغوٕ  الخٔازخٟى ٦ما ط٦غها ٢بل ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالصي. وفي وؾِ الضلخا ه
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لبدغ ؤو بدحرة ال٣ضًمت التي ٧اهذ جخٟٕغ مً عؤؽ الضلخا وججغي هدى الؿاخل لخهب في ا

البرلـ )وؿتروٍ( ٚحرث مجاعحها وابخٗضث مساعظها ًٖ عؤؽ الضلخا ولم جيخه ٖىض 

الؿاخل الكمالي بل ٖىض ه٣ِ ٖلى ٕٞغ عقُض وصمُاٍ. مً َظٍ ألإٞغ ٕٞغ ملُج الظي 

ٕغ سخا الظي ًخ٤ٟ في بٌٗ ؤظؼائه م٘ جٖغ  تيًخ٤ٟ م٘ بدغ قبحن الخالي في ظؼء مىه ٞو

ت ا ت الباظىعٍت ال٣انض والجٍٟٗغ خ٤ٟ في بٌٗ ؤظؼائه م٘ جٖغ ٕغ ببُاع ٍو لخالُخحن ٞو

 الخالُت.

ى ًخ٤ٟ في بٌٗ ؤظؼائه م٘ الٟٕغ  ت، َو وفي ٚغب الضلخا ٧ان ًىظض ٕٞغ ؤلاؾ٨ىضٍع

ما ظىعط ال٣برصخي. وعبما اج٤ٟ في بٌٗ  ت ال٣ضًم اللظًً ط٦َغ ٕغ ؤلاؾ٨ىضٍع ال٩اهىبي ٞو

تي اإلادمىصًت  م٨ً ال٣ى٫ ؤهه لم ًؼص مجغاٍ م٘ ؤظؼاء مً مجغي جٖغ وصًاب الخالُخحن. ٍو

ٖضص مهباث الىُل في البدغ في ؤًه ٞترة زال٫ الٗهض الٗغبي ٖلى زالزت بٗض ؤن ٧ان حؿٗت 

ؤًام بُلُمىؽ الجٛغافي )ال٣غن الشاوي اإلاُالصي(. وال هيسخى ؤن وكحر بلى ؤن بدغ ًىؾ٠ 

ون ولم ًُغؤ ٖلى مجغاٍ بال الخالي ٕٞغ مً ٞغوٕ الىُل ال٣ضًمت ًيخهي آلان في بغ٦ت ٢اع 

ر حٛحراث َُٟٟت ول٨ىه  ه مً الىُل ؤ٦ثر مً مغة. ٚحَّ  م٩ان جٟٖغ

ش   زال٫ آالٝ الؿىحن التي اه٣ًذ مىظ ؤن بضؤ الخاٍع
ً
ولم ٨ًً عؤؽ الضلخا زابخا

ىوي ًمخض ٢غب مى٠ . زم ؤزظ ٖلى مضي  (1)اإلاهغي. ٧ان زال٫ ظؼء ٦بحر مً الٗهض الٟٖغ

ًض هدى الكما٫ ختى بلٜ مىي٘ بلضة الىعا١ الخالُت في ال٣غن ال٣غون ًتراظ٘ ببِء قض

 (2)الخامـ ٢بل اإلاُالص
ً
با . و٢ض اؾخمغ جغاظٗه بٗض طل٪ في هٟـ الاججاٍ ختى جى٠٢ ج٣ٍغ

في ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالصي. ول٨ً لم ًلبض ؤن ؤزظ ًخ٣ضم هدى الجىىب ٖضة ٢غون زم بضؤ 

لض ٖكغ. ولم ًإث ال٣غن الخامـ ٖكغ ختى ًتراظ٘ هدى الكما٫ مغة زاهُت في ال٣غن الشا

. زم بضؤث مغخلت ؤزغي في جُىع (3)٧ان م٩ان جٟٕغ الىُل ٖىض بلضة قُاهٝى الخالُت

                                                           
(1) Clerget, M. Le Caire. Le Caire 1934, T. I. p. 14. 
(2)

 Ibid. p. 15. 
(3)

 Ibid. 
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ش. ٣ٞض ؤزظ ًخ٣ضم هدى الجىىب ختى ٢ام ؤلاوؿان في الؿىحن  عؤؽ الضلخا مىظ َظا الخاٍع

مشل عؤؽ الض شبخه في م٩اهه. ٍو لخا آلان الُٝغ ألازحرة ببىاء ؾىع مً الدجغ ًدُِ به ٍو

غة الكٗحر.  الجىىبي لكبه ظٍؼ

َظا ُٞما ًسخو بخُىع ؤٕٞغ الىُل وعؤؽ الضلخا. ؤما الخٛحراث التي خضزذ في 

ت  ت الجهٍغ سُت ٞخخلخو في جأ٧ل قاَىء بٟٗل الخٍٗغ اإلاجغي الغئِسخي زال٫ الٗهىع الخاٍع

ي. ووٗخمض في وهمى قاَىء آزغ بٟٗل ؤلاعؾاب الجهغي وفي ْهىع ظؼع هُلُت وازخٟاء ؤزغ 

اب والغخالت بكإن مىا٢٘ مضن  خَّ
ُ
لى ما ط٦ٍغ ال٨ ت ٖو َظٍ الضعاؾت ٖلى ألابدار ألازٍغ

الىظه ال٣بلي و٢غاٍ باليؿبت لكاَىء الجهغ. وؾى٨خٟي في َظا البدض بضعاؾت الخٛحراث 

التي ؤنابذ اإلاجغي الغئِسخي ٖىض ال٣اَغة مىظ صزى٫ الٗغب مهغ. في َظا الجؼء مً 

عؾاب الجهغي بلى ْهىع ؤعى ظضًضة ٖلى الًٟت الكغ٢ُت جمخض بلى الكما٫ الىُل ؤصي ؤلا 

بلٜ مخىؾِ  ت ؤلاؾماُٖلُت الخالُت بالىُل. ٍو مً مهغ ال٣ضًمت وجيخهي ٖىض اجها٫ جٖغ

غحي  لى الًٟت الٛغبُت في م٣ابلت ظٍؼ ٖغى َظٍ ألاعى خىالي زالزت ؤعبإ مُل. ٖو

 ؤعاى ظضًضة ول
ً
غة ْهغث ؤًًا ٨جها ؤي٤ُ مً جل٪ التي ْهغث في الكغ١. الغويت والجٍؼ

غة ًٖ  في ؤو٫ ألامغ ٧اهذ جٓهغ الجؼع في الجهغ زم ًبضؤ اإلاجغي ال٤ًُ الظي ًٟهل الجٍؼ

غَصم بالغما٫ والُحن مً الجاهبحن  ًُ الكاَىء في الامخالء بالغواؾب وبٗض مضة هجضٍ 

ج جج٠ َ ٩ىن بغ٦ت ال ًهلها ماء الجهغ بال في الًُٟان زم بالخضٍع ظٍ البر٦ت بؿبب ٍو

٨ظا جخهل ألاعاضخي الجضًضة بال٣ضًمت.  البسغ واعجٟإ مؿخىاَا بؿبب ؤلاعؾاب الجهغي. َو

غجا  ومً ؤقهغ الجؼع التي ْهغث وناعث ُٞما بٗض ظؼًءا مً بغ ال٣اَغة ظٍؼ

غة بىال١ ٣ٞض ْهغث بٗض ال٣غن الخاصي ٖكغ وؤوكئذ بها  "بىال١" و "الُٟل". ؤما ظٍؼ

ٝغ ببؿخان الٟايل )٧ان ًمحر ال٣اَغة البؿاجحن في الٗهض  ُٖ ا بؿخان  ألاًىبي مً ؤقهَغ
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غة الُٟل )٣ًىم ٖلى ؤعيها حي قبرا آلان( بلى الجىىب (1)مً زماٍع وؤٖىابه( هغث ظٍؼ . ْو

 ختى 
ً
 وظىىبا

ً
 مً مىُت الؿحرط في ؤوائل خ٨م ألاًىبُحن زم ؤزظث ج٨بر وجمخض قماال

ً
٢لُال

غة بىال١ في الجىىب وا ت ؤلاؾماُٖلُت اجهلذ بجٍؼ  بلى مىي٘ اجها٫ جٖغ
ً
مخضث قماال

٢ُم ٖلى ؤعيها ال٣هىع وؤوكئذ البؿاجحن. و٢ض جدضر 
ُ
الخالُت بالىُل. وما لبض ؤن ؤ

ُما ًلي بٌٗ ما ٢اله: غة وجُىعَا بصخىء مً ؤلاؾهاب ٞو ؼي ًٖ وكإة َظٍ الجٍؼ  اإلا٣ٍغ

 

  

                                                           
ؼي  (1)  .239الجؼء الشاوي م  –الخُِ –اإلا٣ٍغ
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غة الُٟل هي آلان )مىخه٠ ال٣غن الخامـ ٖكغ  م( بلض ٦بحر زاعط باب "ظٍؼ

مغ الىُل مً ٚغبحها وبها ظام٘  البدغ مً ال٣اَغة وجخهل بمىُت الؿحرط مً بدغحها ٍو

 باإلااء في الضولت الٟاَمُت. 
ً
ضة بؿاجحن ظلُلت. ومىيٗها ٧له مما ٧ان ٚامغا وؾى١ ٦بحر ٖو

غ٥ في م٩اهه ٞغبا ٖلُه
ُ
 ٞلما ٧ان بٗض طل٪ اه٨ؿغ مغ٦ب ٦بحر ٧ان ٌٗٝغ "بالُٟل" وج

غة ُٞما بحن اإلاىُت وؤعى الُبالت ؾماَا الىاؽ  الغما٫ واهُغص ٖىه اإلااء ٞهاعث ظٍؼ

غة جدؿ٘ بلى ؤن ُػعٖذ في ؤًام نالح الضًً.... و٦ثرث  الُٟل.... وما بغخذ َظٍ الجٍؼ

غؽ الىاؽ بها الٛغوؽ... وؾ٨ً الىاؽ مً  ؤَُاجها باهدؿاع الىُل ٖجها في ٧ل ؾىت ٚو

ؿخُغص  حن َىا٥" َو ؼي ٣ُٞى٫ "ٞلما ٧اهذ ؤًام اإلال٪ الىانغ مدمض بً اإلاؼاٖع اإلا٣ٍغ

 مخهلت مً بدغحها 
ً
٢الون.... واهدؿغ الىُل ًٖ ظاهب اإلا٣ـ الٛغبي وناع ما َىال٪ عماال

غة الُٟل اإلاظ٧ىعة ومً ٢بلحها بإعى اللى١، اٞخخذ الىاؽ باب الٗماعة بال٣اَغة  بجٍؼ

لُىم ببىال١ زاعط اإلا٣ـ وؤوكإوا ومهغ ٞٗمغوا جل٪ الغما٫ في اإلاىاي٘ التي حٗٝغ ا

غة الُٟل البؿاجحن وال٣هىع. ولم ًب٤ م٩ان بٛحر ٖماعة وناع ٞحها ما ًي٠ُ ٖلى   230بجٍؼ

"
ً
 .(1)بؿخاها

ؼي ًٖ ظهىص الؿالَحن لى٠٢ َظا الخٛحر في مجغي الجهغ بٗمل  و٢ض خضزىا اإلا٣ٍغ

دؿ٘ و٧ان ٖلى  الجؿىع ول٨ً صون ظضوي ٣ٞض ْل الكاَىء الكغقي مً الجهغ ًخ٣ضم ٍو

مشل  ُت للىُل ٖىض 3ك٩ل )الال٣اَغة ؤن جخ٣ضم بمباهحها وبؿاجُجها هدى الجهغ ٍو ( زٍغ

 ٖلحها اإلاجغي ال٣ضًم
ً
م والجؼع التي 929ٖىض صزى٫ الٗغب مهغ في ؾىت  ال٣اَغة مىضخا

ُت ؤن  ٓهغ مً الخٍغ  خضوص اإلاجغي الخالي. ٍو
ً
٧اهذ بالجهغ في ال٣غن الخامـ ٖكغ وؤًًا

الكاَىء الٛغبي َغؤ ٖلُه بٌٗ الخٛحراث البؿُُت بِىما ج٣ضم الكاَىء الكغقي بمهغ 

ىء الكغقي ال٣ضًم ٖىض ال٣ضًمت وال٣اَغة هدى الٛغب إلاؿاٞت ٦بحرة. وبطا جدبٗا الكاَ

صزى٫ الٗغب مهغ هجض ؤهه ٧ان ًمغ بىاخُت ؤزغ الىبي ظىىبي مهغ ال٣ضًمت زم ٌؿحر بلى 

                                                           

 
ؼي (1)  .307الخُِ. الجؼء الشالض م  -اإلا٣ٍغ
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الكما٫ بجىاع قإع ؤزغ الىبي بلى ؤن ًخالقى بؿ٨ت خضًض خلىان ٖىض مدُت اإلاضابٜ 

 ب٣هغ 
ً
ِٞؿحر الىُل بجىاع َظٍ الؿ٨ت بلى ؤن ًخ٣ابل بكإع ماعي ظغظـ ِٞؿحر ماعا

 قإع ؾُضي الكم٘ "
ً
ال٨ىِؿت اإلاٗل٣ت بمهغ ال٣ضًمت" ٞجام٘ ٖمغو زم ٌؿحر مداطًا

ض   بٗضة قىإع ختى ًهل بلى قإع مدمض ٍٞغ
ً
 ماعا

ً
خؿً ألاهىع بلى جهاًخه زم ًخجه قماال

ؿحر بجىاع قإع الجِل ختى ًهل   بلى الكغ١ َو
ً
ؿخمغ بلى جهاًخه زم ًى٠ُٗ الجهغ مائال َو

 لخِ بلى مُضان عمؿِـ )باب الخضًض
ً
 مداطًا

ً
( ٞكإع ٚمغة زم ٌؿحر بٗض طل٪ قماال

 هدى الٛغب ختى ًخ٣ابل م٘ 
ً
ت زم ًىدجي ٢لُال الؿ٨ت الخضًضًت بحن مهغ وؤلاؾ٨ىضٍع

ت ؤلاؾماُٖلُت.  مجغاٍ الخالي ٖىض مسغط جٖغ

غة الغويت ٧اهذ مىظىصة ٢بل ٞخذ الٗغب إلاهغ وؤن  ُت ًدبحن ؤن ظٍؼ ومً الخٍغ

 م
ً
غة خلُمت ٞهي الىىاة التي خضوصَا لم جخٛحر ٦شحرا ىظ ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالصي، ؤما ظٍؼ

ؼي في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الغاب٘  غة" و٢ض ْهغث ٦ما ؤزبرها اإلا٣ٍغ همذ خىلها "الجٍؼ

غة (1)م(2331ٖكغ )ؾىت  . ٣ًى٫ َظا ال٩اجب "َظٍ الجٍؼ
ً
. واعجٟ٘ زمً ألاعاضخي بها ٦شحرا

غ 797زغظذ في ؾىت  غة ؤعوي" ؾمتها الٗامت ٌ "ما بحن بىال١ والجٍؼ ة الىؾُى "ظٍؼ

بدلُمت وههبىا ٞحها ٖضة ؤزهام و٧ان ٞحها مً َظٍ ألازهام ٖضة واٞغة وػٕع خى٫ 

غة ؤ٦ثر الىاؽ ختى ٧اصث ال٣اَغة ؤال  ا. وجغصص بلى َظٍ الجٍؼ حَر ٧ل زو مً اإلا٣احي ٚو

غة مبلٜ   ٞى٠٢ ال 10ًشبذ بها ؤخض. وبلٜ ؤظغة ٧ل ٢هبت في َظٍ الجٍؼ
ً
ما ٟضان بمبلٜ صَع

م، و٧ان الاهخٟإ بها ؾخت ؤقهغ ٣ِٞ، ٞٗلى طل٪ ٩ًىن الٟضان بمبلٜ  8000  29000صَع

م غة (2)صَع غة ؤعوي ؤو الجٍؼ غة حٗٝغ بجٍؼ غة خلُمت ظٍؼ هغ بلى الجىىب في ظٍؼ . ْو

 
ً
ُت ؤجها اجهلذ ُٞما بٗض بالكاَىء الٛغبي وؤنبدذ ظؼءا ٓهغ مً الخٍغ الىؾُى ٍو

 مىه.

                                                           
ؼي  (1)  وما بٗضَا. 301"الخُِ" الجؼء الشالض م  –اإلا٣ٍغ
 هٟـ الهٟدت. -اإلاغظ٘ الؿاب٤  (2)
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ؼي  غة الىؾُى ألجها ُٞما بحن الغويت ٣ًى٫ اإلا٣ٍغ غة حٗٝغ بالجٍؼ "َظٍ الجٍؼ

ُما بحن بغ ال٣اَغة وبغ الجحزة لم ًىدؿغ ٖجها اإلااء بال بٗض ؾىت  ٌ )خىالي 700وبىال١ ٞو

غؾىا ٞحها 2300 م(. وبجى ٞحها الىاؽ الضوع وألاؾىا١ والجام٘ والُاخىن والٟغن ٚو

اث مهغ ًد٠ بها اإلااء". ول٨ً ًٓهغ ؤن البؿاجحن وخٟغوا آلاباع وناعث مً ؤخؿً مخجَز

ؼي  اجهالها بالبر الٛغبي ظاء بٗض ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي. ٞلِـ في ٦الم اإلا٣ٍغ

 ماًض٫ ٖلى ؤجها اجهلذ بالبر الٛغبي في ؤًامه.
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ت في الضلخا والىاصي جدذ هٓام عي الخُاى جخٛحر   ٧اهذ مؿاخت ألاعى اإلاؼعٖو

 
ً
ت ٧اهذ جخى٠٢ ؤوال مً ؾىت بلى ؤزغي ومً ٖهغ بلى ٖهغ. ٞمؿاخت الؼعاٖاث الكخٍى

و٢بل ٧ل شخىء ٖلى اعجٟإ ميؿىب الًُٟان زم ٖلى م٣ضاع الٗىاًت بخُهحر التٕر 

 واإلاداٞٓت ٖلى الجؿىع.

ٟٞي ؾىت مً الؿىحن ٢ض جغوي ٧ل ألاعى ال٣ابلت للؼعاٖت وفي ؾىت ؤزغي ٢ض ال 

م٨ً ال٣ى٫ ًغوي بال عب٘ ألاعى ال٥ الىاؽ والخُىان. ٍو يخج ًٖ طل٪ اإلاجاٖاث َو هه ب. ٍو

بت مً خاٞت  في ؤٚلب الؿىحن ٧ان مً الهٗب ٚمغ ألاعاضخي البُٗضة ًٖ الجهغ ال٣ٍغ

الصخغاء بمُاٍ الًُٟان )٧اهذ جتر٥ ٦مغاعي(، و٦ظل٪ ألاعاضخي الٗالُت اإلا٩ىهت لجؿىع 

اإلادانُل الهُُٟت ٣٦هب الؿ٨غ والظعة الجهغ، وبن ٧ان ٌؿخٟاص بإظؼاء مجها في ػعاٖت 

 بمضي اَخمام الخ٩ىمت بإمىع 
ً
ُٗت. ؤما حٛحر اإلاؿاخت مً ٖهغ بلى ٖهغ ٩ٞان مغجبُا الٞغ

لى ٢ضعتها ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ألامً  ضالت هٓامها الًغائبي، ٖو الغي واؾخهالح ألاعى ٖو

 ٖلى ٖضص الؿ٩ان ال٣ائمحن بالؼع 
ً
اٖت. بلى ظاهب َظٍ ومى٘ الٟىضخى والايُغاب. زم ؤزحرا

ت ٧اهذ َىا٥ خغ٧اث ال٣كغة التي جغجب ٖلحها اهسٟاى ألاظؼاء الكمالُت  الٗىامل البكٍغ

مً الضلخا وخضور َبٍى ظهت الكغ١ والٛغب ٧ان مدىعٍ ٕٞغ صمُاٍ. وهخج ًٖ طل٪ 

اهسٟاى مؿخىي ألاعى واعجٟإ مؿخىي اإلااء الباَجي بها ونٗىبت جهٍغ٠ مائها، 

ا في الجهاًت. وؾجرظ٘ بلى َظا اإلاىيٕى بٗض ٢لُل.وؾاٖض طل٪ ٖلى بىا وججضع ؤلاقاعة  (1)َع

بلى ؤن مجمٕى مؿاخت ألاعى التي ًم٨ً اؾخهالخها بما بٛؿلها مً ألامالح ؤو جىنُل 

ش. الظي  ها زال٫ الخاٍع  في مجمٖى
ً
 لم جخٛحر ٦شحرا

ً
ماء الغي لها وجل٪ التي ٧اهذ جؼعٕ ٞٗال

                                                           
 .Manners and Customs of the Anc.Egs)  في ٦خابه  J, Wilkinsonًضعى ول٨ىهً  (1)

سُت احؿإ مؿاخت ألاعى  221م ؤهه جغجب ٖلى اؾخمغاع اعجٟإ ٢إ الىُل في الٗهىع الخاٍع

غي ؤن الؿهل الُٟطخي ٧ان ًدؿ٘ ٢بل بصزا٫ هٓام الغي بمٗض٫  ا الجهغ بمائه. ٍو  7التي ٌٛمَغ

 ظهت الٛغب. ول٨ً ًبضو ؤن ول٨ىهً وسخى ؤن مؿخىي ألاعى ا
ُ
ا لؼعاُٖت ٧ان ٣٦إ بىناث ؾىٍى

ا مُاٍ الًُٟان. ج مما ال ٌؿمذ باحؿإ ألاعى التي حٛمَغ  الجهغ ًغجٟ٘ بالخضٍع
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ت. ومً الهٗب وي٘ ج٣ضًغاث إلاؿاخت ٧ان ًخٛحر بك٩ل واضر َى مؿاخت  ألاعى اإلاؼعٖو

هه ٢بل ال٣غن الٗاقغ بألاعى الؼعاُٖت زال٫ الٗهىع اإلاسخلٟت. ول٨ً ًم٨ً ال٣ى٫ 

اإلاُالصي و٢بل ايمدال٫ قما٫ الضلخا ٧اهذ مؿاخت ألاعى في ٞتراث الاػصَاع وال٣ىة في 

ىوي والبُلمي والغوماوي والٗغبي جهل بلى ؤ٦ثر  /1 مً  الٗهض الٟٖغ
 ملُىن ٞضان. 3 2

ش وبٗض اهدكاع ألاعاضخي البىع في قما٫ الضلخا اهسًٟذ  ول٨ً بٗض َظا الخاٍع

اإلاؿاخت بما ٣ًغب مً ملُىن ٞضان وعبما لم جؼص في ٖهىص الغزاء واؾخدباب ألامً 

/1ٖلى  الضازلى ُٞما بٗض
/9ى ملُىن ٞضان، وهد 9 2

ملُىن ٞضان في ٖهىص الٟىضخى  3 3

م مً بخاَت الصخاعي بىاصي الىُل، ٞلم جُٜ الغما٫ الؿاُٞت ٖلى  والايُغاب. وبالٚغ

ألاعى الؼعاُٖت بال في خاالث هاصعة ولٓغوٝ زانت. ٞمً اإلاالخٔ ؤن الغمل ٢ض ًُغى 

بت مً جهاًت ؤخض ألاوصًت الهٛحرة   بطا ٧اهذ ألاعى ٖلى خاٞت الصخغاء و٢ٍغ
ً
ؤخُاها

 ٖلى ؤعى مهغ الهضزغ ٦شحر مً ألاما٦ً الهامكُت ا
ً
لجاٞت. ولى ٧ان زُغ الغما٫ قضًضا

 مً 
ً
با سُت ولغصم بدغ ًىؾ٠ الظي ًجغي ٢ٍغ ا في الىزائ٤ الخاٍع التي وعص ط٦َغ

هىع ازخالٞاث (1)الصخغاء . و٢ض ؾاٖض حٛحر ؤٕٞغ الىُل ٖلى جىٕى التربت في الضلخا ْو

 بٗض ٖام ٦ىخىعٍت في ؾُدها. وؾاٖض هٓام ع 
ً
ي الخُاى ٖلى اػصًاص ؾم٪ التربت ٖاما

ً و٢ذ الًُٟان. و٢ض ٢ضع بى٫  في ٦خابه  J. Ball  بًٟل ما ًغؾب ٖلحها مً ٍٚغ

Contributions to the Geography of Egypt  ٪اصة الؿىىي في ؾم ؤن مٗض٫ الٍؼ

ش اإلاهغي بضؤ في مىخه٠  التربت بدىالي ملُمتر واخض في الؿىت. وبطا ٖلمىا ؤن الخاٍع

ؤمخاع ختى  3ألال٠ الغابٗت ٢بل اإلاُالص ٞةن ألاعى الؼعاُٖت ٩ًىن ٢ض ػاص ؾم٨ها ؤ٦ثر مً 

 جهاًت ال٣غن الشامً ٖكغ.

                                                           
(1)

 Reynier, M. L‟Agriculture de l‟Egypte.Mémoires sur l‟Egypte, vol. IV, P. 

4 & 5. 
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بلٜ مخىؾِ ؾم٪ ؤعى الضلخا الُىم خىالي  ض مخىؾِ  9.8ٍو ؤمخاع، بِىما ال ًٍؼ

بىجاؽ لظل٪ . والتربت في مهغ ٣ٞحرة في الىُتروظحن وال(2)ؤمخاع 8.3ؾم٨ها في الىاصي ٖلى 

٧ان الٟالح ٌٗمض بلى حؿمُضَا بطا ٢ام بؼعاٖتها بمدهى٫ مً اإلادانُل الهُُٟت. ٟٞي 

دهل  ٟل ًدىي وؿبت نٛحرة مً الىتراث ٍو
َ
ظىىب الىاصي ٧ان الؿماص ٖباعة ًٖ َ

 مً خاٞتي الهًبت الكغ٢ُت والٛغبُت. وفي الضلخا ٧ان الؿماص ٌؿخمض بما مً 
ً
با ٖلُه ٢ٍغ

 .(1)ي )ٌٗٝغ بالؿماص ال٨ٟغي( ؤو مً خٓائغ اإلااقُت وؤبغاط الخمامزغائب اإلاضن وال٣غ 

 
ً
ش. ٧اهذ مل٩ا  للكٗب بال في ٞتراث ٢هحرة زال٫ الخاٍع

ً
ولم ج٨ً ؤعى مهغ مل٩ا

للخا٦م وألامغاء وعظا٫ الضًً والخاقُت وعظا٫ الجِل. ؤما الٟالخىن ٩ٞاهىا ع٤ُ٢ 

اصون ما ٖلحهم مً يغائب  هٓحر  ألاعى ًؼعٖىجها لؿاصتهم ٍو
ً
٢ض ج٩ىن ُٖيُت ؤو ه٣ىصا

 
ً
بت ألاعى جخٟاوث مً ٖهغ لٗهغ، ومً ب٢لُم إل٢لُم. و٦شحرا اهخٟاٖهم بها. و٧اهذ يٍغ

 في هجغ ألاعى. ٞخدضزىا ؤوعا١ البرصي التي جغظ٘ بلى 
ً
ما ٧اهذ ٞضاخت الًغائب ؾببا

 ؤن الٟالخحن ٧اهىا حهغبىن مً الٍغ٠ بلى اإلاضن بؿبب ٞ
ً
ضاخت الٗهض البحزهُي مشال

ؼي (3)الًغائب ظ٦غ اإلا٣ٍغ  مً ؤهه في الٗهض . ٍو
ً
اإلاملى٧ي هجغ ٦شحر مً الٟالخحن ألاعى َغبا

. و٢ض (9)صٞ٘ الًغائب، مجهم مً هؼح بلى اإلاضن ومجهم مً جغ٥ مهغ ٧لُت بلى بالص الكام

 ج٨غعث هٟـ الٓاَغة ؤًام مدمض ٖلي.

ٟى الخ٩ىمت بلى الخ٣ى٫ بٗض اهدؿاع مُاٍ  و٧اهذ الٗاصة في ٧ل ؾىت ؤن ًسغط مْى

لى َظا  ا ٖو الىُل لخ٣ضًغ مؿاخت ألاعى التي ٚمغتها مُاٍ الًُٟان والتي لم حٛمَغ

بت ألاعى اإلاىب٘  ٣ضع زغاط ألاعى. و٧ان الخغاط ؤي يٍغ ٟغى الًغائب ٍو
ُ
الخ٣ضًغ ٧اهذ ج

 في  الغئِسخي لضزل مهغ. و٧ان ل٩ل ٖهغ 
ً
٣ت الاهخٟإ بهظا الضزل. ٞمشال هٓامه في ٍَغ

                                                           
(1)  Ball, J. (1952) p. 153. 
(2)  Hardy, E.The Large Estates of Byzantine Egypt, N. Y. 1931.Chap. I. 
(3)  Ibid, 

ؼي  (4)  وما بٗضَا. 213الخُِ م  –اإلا٣ٍغ
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حن والٗباؾُحن  الٟترة التي ٧اهذ مهغ ٞحها جدذ خ٨م الخلٟاء الغاقضًً وألامٍى

ُُت. ٞمً الخغاط ٧اهذ جهٝغ ؤُُٖت الجىض  والٟاَمُحن ٧ان َىا٥ ما ٌؿمى بىٓام ألٖا

ً الضولت ٞما ػاص ًٖ طل٪ مً ما٫ الخغ  ٟي صواٍو اط ؤوصٕ في بِذ وعواجب الىالة ومْى

ُُت، ٩ٞان  اإلاا٫. ومىظ ٖهض الضولت ألاًىبُت خل هٓام الا٢ُإ في مهغ مِدل هٓام ألٖا

 
ً
٣غع ٖلى مً ؤ٢ُٗذ له قِئا  مً ألاعى ٍو

ً
ض ب٢ُاٖا ٘ مً ًٍغ ُِ ٣

ًُ الخلُٟت ؤو الؿلُان 

ا:  19. وجدذ َظا الىٓام ٧ان الخغاط ٣ًؿم (2)ًاصًه لبِذ اإلاا٫ في ٧ل ؾىت
ً
٢حراَ

 .20، ولؤلٞغاص 20، ولغظا٫ الجِل 9مجها للؿلُان 

دؿبىن مؿاختها  ش ٠ُ٦ ٣ًِؿىن ألاعى ٍو ىن مىظ ٞجغ الخاٍع و٢ض ٖٝغ اإلاهٍغ

. و٢ض صٖذ الخاظت في ؤو٫ ألامغ بلى َظٍ (1)و٧اهذ لها م٣اًِـ ازخلٟذ مً ٖهغ بلى آزغ

اصة مؿاخت ألاعى بؿبب ؤلاعؾاب الجهغي وه٣و مؿاختها بٟٗل هدذ اإلاُ ت ٍٞؼ اٍ اإلاٗٞغ

ت مؿاخت ألاعى التي ٌكملها الًُٟان صٞٗذ بلى  بت في مٗٞغ في الٗهىع اإلاسخلٟت والٚغ

ت مؿاخت  الاَخمام بٗلم اإلاؿاخت والهىضؾت. و٢ض اَخمذ الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت بمٗٞغ

ؤعاضخي مهغ الؼعاُٖت لخ٣ضًغ زغاط ألاعى وحٗضًه بطا لؼم ألامغ. ٩ٞاهذ ؤعى ٧ل ب٢لُم 

مجها والٗامغ وحٗٝغ ٚالتها وج٣ضع مدهىالتها وما ٖلحها مً جمسر وج٣ضع مؿاخت البائغ 

لى َظا ألاؾاؽ ج٣ضع (3)خُىاهاث وحسجل البالص وال٣غي وما بها مً ؤمال٥ زابخت . ٖو

ٗض٫ جىػَٗها ٖلى الُب٣ت الخا٦مت. وؾى٨خٟي َىا باإلقاعة بلى َظٍ  بت ألاعى َو يٍغ

 الٗملُت زال٫ الٗهض الٗغبي.

ت لؤلنل ٧اهذ َظٍ الٗملُت حٗٝغ ب إعا٦ت ألاعى "والغو٥" ٧لمت مدٞغ

 ؤنل ال٩لمت ال٣بُُت 
ً
ظٍ ال٩لمت ؤًًا ٣ُي "عور" ومٗىاَا ج٣ؿُم ألاعى. َو الضًمَى

                                                           
ؼي  (1)  وما بٗضَا. 299الجؼء ألاو٫ م  2993ال٣اَغة  –٦خاب الؿلى٥  –اإلا٣ٍغ
 .Ball, J. Egypt in the classical geographers. Cairo 1942, P, 6 في طل٪:   عاظ٘ (2)
 .De Sacy. S. Droit de propriété Territorial en Ègypte اهٓغ في طل٪:  (3)
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"عوف" ومٗىاَا ٢ُاؽ ألاعى بالخبل. واإلاٗغوٝ ؤهه زال٫ الٗهض الٗغبي ٢ام الىالة 

ت في . اإلاغة ألاولي والشاهُت في ػمً الض(2)والؿالَحن بإعا٦ت ألاعى ؾب٘ مغاث ولت ألامٍى

م ٖلى الترجِب وجم الغو٥ الشالض في ػمً الخالٞت الٗباؾُت ؾىت 793 و 723ؾىتي 

م. ؤما الغاب٘ ُٞٗٝغ بالغو٥ ألاًٞلي وؿبت بلى ألاًٞل بً ؤمحر الجُىف وجم في 897

ٗٝغ الغو٥ الخامـ بالغو٥ الهالحي وؿبت 2209ٖهض آلامغ الٟاَمي ؾىت  . َو
ً
با م ج٣ٍغ

م. والغو٥ الؿاصؽ َى الغو٥ الخؿامي 2279الضًً و٢ض جم ؾىت  بلى الؿلُان نالح

 الغو٥ الىانغي 2190وؿبت بلى الؿلُان خؿام الضًً الظحن و٢ض جم ؾىت 
ً
م وؤزحرا

 م.2307و٢ام به الؿلُان الىانغ مدمض بً ٢الون و٢ض جم خىالي 

وؤَم عو٥ في َظٍ الؿبٗت الغو٥ ألازحر ؤو الغو٥ الىانغي. و٢ض ٦خب ابً 

ى ًدضزىا ًٖ ؾبب الجُ ٗان مالٟه اإلاٗغوٝ باؾم "الخدٟت الؿيُت" ًٖ َظا الغو٥ َو

ال٣ُام به و٠ُ٦ جم ٣ُٞى٫: "في ؾىت زمـ ٖكغة وؾبٗمائت ازخاع الؿلُان اإلال٪ 

 مً 
ً
ت و٧ان ؾبب طل٪ ؤهه اٖخبر ٦شحرا الىانغ مدمض بً ٢الون ؤن ًغو٥ الضًاع اإلاهٍغ

لظًً ٧اهىا للمل٪ اإلآٟغ ع٦ً الضًً بُبرؽ ؤزباػ وؤعػا١ )صزل( اإلامالُ٪ والخاقُت ا

وؾائغ اإلاالُ٪ البرظُت ٞةطا هي مابحن ؤل٠ صًىاع بلى زماهمائت صًىاع. وزصخى مً ٢ُ٘ ؤزباػ 

اإلاظ٧ىعًٍ ٞىلض له الغؤي م٘ ال٣اضخي ٞسغ الضًً مدمض بً ًٞل هللا هاْغ الجِل ؤن 

٣غع، ب٢ُاٖاث مما ًسخاع. ٞخ٣ضم الٟسغ هاْغ  ا ًغو٥ صًاع مهغ ٍو
ً
الجِل ٞٗمل ؤوعا٢

 وهضب 
ً
حن الؿلُان ل٩ل ب٢لُم مً ؤ٢الُم مهغ ؤهاؾا بما ٖلُه ٖبر الىىاحي ومؿاختها ٖو

اب خَّ
ُ
َُّ  امٗهم ٦ اؾحن ٞهاعوا بلى خُض ط٦غ ٩ٞان ٧ل مجهم بطا هؼ٫ بإو٫ ٖمله َلب و٢

دو ًٖ مخدهلها مً ٖحن  مكاًش ٧ل بلض و٢ًاتها وسجالتها التي بإًضي م٣خُٗحها ٞو

لت وؤ ٖها وبىعَا وما ٖلحها إلا٣ُٗحها و نىاٝ وم٣ضاع ما جدخىي ٖلُه مً الٟضن ومؼع ٚو

حر طل٪ مً الًُاٞت. ٞةطا خغع طل٪  مً ٚلت وصظاط وزغاٝ وبغؾُم و٦ك٪ و٦ٗ٪ ٚو

                                                           
ؼي  (1)  .299الجؼء الشاوي م  –٦خاب الؿلى٥  –اإلا٣ٍغ
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 ٧73له ابخضؤ ب٣ُاؽ جل٪ الىاخُت ويبِ ما ًٓهغ بال٣ُاؽ الصخُذ. زم خًغوا بٗض 

 و٢ض جدغع في ألاوعا١ اإلادًغة خا٫ ظمُ٘ 
ً
برة ًىما يُإ ؤعى مهغ ومؿاختها ٖو

لت". و٢ض ٖغيذ هخائج الغو٥ بٗض طل٪  ت مً ٖحن ٚو ؤعايحها وما ًخدهل ًٖ ٧ل ٢ٍغ

لى ؤؾاؾها خضص ألاعاضخي التي جسهه وؤلا٢ُاٖاث التي جمىذ لؤلمغاء  ٖلى الؿلُان ٖو

 وعظا٫ الجِل.

 ٖىض مك٩لت ألاعاضخي البىع في قما٫ الضلخا. جسخل٠ آلاع  
ً
اء في وآلان ه٠٣ ٢لُال

ا بٗض ؤن ٧اهذ زهبت ختى ؤوائل الٗهض  جٟؿحر ؾبب ايمدال٫ َظٍ ألاعاضخي وبىاَع

ؤهه بٗض صزى٫ الٗغب  Willcocksالٗغبي جىدكغ ٞحها ال٣غي والؼعاٖاث. ٞحري ول٩ى٦ـ 

مهغ صمغث ظؿىع الخًُان في َظٍ اإلاى٣ُت ٞؿاء عحها ونٝغ مُاَها ٞؼاصث وؿبت 

٣ضث زهىبتها با ج زم باعث في الجهاًتألامالح في ألاعى ٞو . والق٪ ؤن في َظا (1)لخضٍع

ىا٥ عؤي مـ ؾمبل  ضٍ. َو  ٖلى الٗغب ٞلِـ َىا٥ مً ألاصلت ماًٍا
ً
الغؤي جدامال

Semple  بت  ألاظؼاء ال٣ٍغ
ً
 ٢لُل الخهىبت زهىنا

ً
التي حٗخ٣ض ؤن قما٫ الضلخا ٧ان صائما

بت ألامالح. ٞاألعى مً البدغ وؾبب طل٪ ٢غب مؿخىي اإلااء الباَجي الظي جغجٟ٘ ُٞه وؿ

َىا ٢لُلت الاعجٟإ باليؿبت إلاؿخىي ؾُذ البدغ مما ًاصي بلى نٗىص اإلااء ال٨شحر ألامالح 

ب٣ى اإلالر. و٢ض ػاص مً َظٍ  ت زم ًدبسغ اإلااء ٍو بلى الؿُذ بىاؾُت الخانت الكٍٗغ

ج نٗىبت نٝغ ماء الًُٟان بؿبب  الخالت وؤصي بلى احؿإ هُا١ ألاعاضخي البىع بالخضٍع

اث التٕر التي جهب في البدغ بىاؾُت الغما٫ و٢ض ْهغ اه سٟاى ألاعى واوؿضاص َٞى

 في الٗهىص التي ٖمذ ٞحها الٟىضخى و٢ل الاَخمام بكئىن الغي 
ً
غي (2)طل٪ واضخا . ٍو

آزغون ؤن ايمدال٫ قما٫ الضلخا ًغظ٘ بلى َبٍى َظا الجؼء باؾخمغاع مىظ ال٣غن 

                                                           
(1)

 Willcocks, W. Egyptian irrigation. London 1913. vol. II, p. 83. 
(2)

 Semple, E, The Geography of the Mediterranean Region. London 1932. P. 

160. 
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ؾىء الهٝغ وا٢تراب مؿخىي اإلااء الباَجي مً  . و٢ض ؤصي طل٪ بلى(2)الشاوي بٗض اإلاُالص

ض  ٍا هىع ألامالح ٖلى التربت واحؿإ ع٢ٗت البدحراث واإلاؿدى٣ٗاث الؿاخلُت ٍو الؿُذ ْو

سُت. ٞمً ألاصلت اإلااصًت َبٍى اإلا٣ابغ الغوماهُت في ٧ىم  َظا الغؤي ؤصلت ماصًت وجاٍع

ت بلى مؿخىي اإلااء الباَجي. واوٛماع م٣ ابغ البُاإلات جدذ اإلااء في ظهت الك٣اٞت باإلؾ٨ىضٍع

ت ال٣ضًم مٛمىعة بماء البدغ بلى ٖم٤ ًبلٜ ٖضة  الكاَىء ووظىص ؤعنٟت إلاُىاء ؤلاؾ٨ىضٍع

غة ؤهخحروصؽ  غ١ ظٍؼ بٍى مهب  Antirodesؤمخاع ٚو التي ٧اهذ ج٣٘ في اإلاُىاء الكغقي َو

اإلاجزلت والبرلـ الٟٕغ ال٩اهىبي جدذ مُاٍ زلُج ؤبي ٢حر ووظىص آزاع ٢غي ٢ضًمت في بدحرحي 

اوٛمغث ؤعيها الؼعاُٖت جدذ اإلااء واحؿإ مؿاخت ؾبست البروصًل. ومً ألاصلت 

ؼي مً ؤن مُاٍ بدحرة اإلاجزلت ؤزظث جىدكغ ٖلى مؿاخت ؤوؾ٘  سُت ماط٦ٍغ اإلا٣ٍغ الخاٍع

 ٢بل صزى٫ الٗغب مهغ.

 بط ٣ًضع بدىالي 
ً
جُا ر ؤهه ٧ا 29و٧ان َبٍى الؿاخل جضٍع غجَّ ن ؾم في ٧ل ٢غن وٍُ

هدُجت للًِٛ الظي ًدضزه جىالي ؤلاعؾاب الجهغي و٢ض ؾبب َظا الهبٍى حٛحراث ٦بحرة 

ر ؤن  غجَّ في ألاظؼاء الضهُا مً ٞغوٕ الىُل وؤصي بلى احؿإ مؿاخت البدحراث الكمالُت. وٍُ

َبٍى الؿاخل ٧ان بضعظت ؤ٦ثر في ٚغب الضلخا مىه في قغ٢ها. وعبما ٞؿغ طل٪ ؾبب 

ًُان في اإلاجغي ألاوؾِ لٟٕغ صمُاٍ ًٖ مؿخىي ألاعى اعجٟإ مؿخىي مُاٍ الٟ

ض الٟغ١ بحن مؿخىي ألاعى الؼعاُٖت ومؿخىي مُاٍ  الؼعاُٖت بىدى زالزت ؤمخاع بِىما ال ًٍؼ

 ؾبب ايمدال٫ ألإٞغ  2.3الًُٟان في مىخه٠ ٕٞغ عقُض ٖلى 
ً
ٟؿغ ؤًًا متر ٣ِٞ. ٍو

٫ الكغقي والكما٫ الٛغبي ال٣ضًمت التي ٧اهذ جإزظ مً ٕٞغ صمُاٍ وجخجه هدى الكما

ت ُٞه ووكاَها في ٕٞغ عقُض ت الجهٍغ . َظا ولم ًٓهغ ؤزغ الهبٍى بك٩ل (1)وي٠ٗ الخٍٗغ

                                                           
 في طل٪ ٦ال مً: عاظ٘  (1)

- M. Audebeau, M. Essay sur l‟affaissement du nord du delta Egyptien 

depuis l‟empire Romain. Bull, inst d‟Egypte (1918-1919, pp. 117-134) 
- Butzer (1959) op. cit. pp, 45-85. 

(2)  Lyons, H. The Physiography of the River Nile, Cairo 1905, p, 349 
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واضر بال في ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي. ٣ُٞى٫ اإلاسؼومي الظي ٖاف في ال٣غن الشاوي ٖكغ 

ت ظهت الٛغب ٧اه ذ بن اإلاؿاخت اإلادهىعة بحن ٞا٢ىؽ ظهت الكغ١ وجهاًت ٕٞغ ؤلاؾ٨ىضٍع

ش خل الخغاب 992مً ؾجي الهجغة ) 330ٖامغة ٧لها بلى خىالي ؾىت  م( وبٗض َظا الخاٍع

. و٢ض ؤزظث خضوص ألاعى الؼعاُٖت جخ٣ه٣غ هدى الجىىب ختى (2)والبىاع بالجؼء ألا٦بر مجها

ؤنبدذ في ال٣غن الشامً ٖكغ جخ٤ٟ م٘ زِ ًبضؤ مً الٛغب ٖىض الضلىجاث زم ًخجه 

 ٖىض صمجهىع زم قغ 
ً
 بلى قبرازُذ ٞضؾى١ ٞؿجهىع اإلاضًىت )ظىىب قغ١ صؾى١( قماال

ً
٢ا

 بلى 
ً
زم ٢لحن وبٗض طل٪ ًخجه بك٩ل مخٗغط بلى اإلاىهىعة ومً اإلاىهىعة ًخجه ظىىبا

 بلبِـ
ً
يخهي ؤزحرا  بلى ٞا٢ىؽ ٍو

ً
ً زم قغ٢ا . بلى الكما٫ مً َظا الخِ ٧اهذ (1)الؿيبالٍو

ؿدى٣ٗاث مىخكت. و٢ض خاو٫ ٦شحر اإلاُاٍ الؼائضة ًٖ خاظت الجىىب جىهٝغ في بغاع وم

مً الؿالَحن اؾخهالح مؿاخاث مجها ول٨ً ٧اهذ ٢لت اإلااء الهالر للكغب وؾىء 

. ولم ًبضؤ (3)الهٝغ وهضعة الؿ٩ان ٣ٖبت ٦بحرة في ؾبُل اؾخهالح َظٍ اإلاؿاخاث

اؾخهالح َظٍ ألاعى بك٩ل ظضي مىٓم بال مىظ ؤوائل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ؤي بٗض ؤن 

غث اإلاُاٍ لٛؿل التربت مً ألامالح و٦ظل٪ بٗض ؤن جدؿيذ  صزل هٓام الغي الضائم وجٞى
ُ
ؤ

ىا ًجب ؤن وكحر بلى خ٣ُ٣خحن ؤولهما ؤن قما٫ الضلخا لم ًسل في ًىم مً  اإلاىانالث. َو

٣ٗاث وؤعاى بائغة، ٞهحروصوث ٌكحر بلى ما ؾماٍ بة٢لُم البراعي ألاًام مً مؿدى

ت ؾُال٦ـ  التي ؾب٤ ؤلاقاعة الحها حكحر  Scylaxواإلاؿدى٣ٗاث ٢غب الؿاخل ومسَُى

بلى ؤن قما٫ الضلخا به ٦شحر مً البدحراث واإلاؿدى٣ٗاث وفي ال٣غن الؿاصؽ ؤقاع 

ت اإلاؿدى٣ٗاث في قما٫ ال Hieroclesَحرو٧لِـ  ضلخا ؾماَا بالعقُا بلى مضًٍغ

Elearchia  .وجدكابه الضلخا في ْاَغة وظىص اإلاؿدى٣ٗاث في ؤصاهحها م٘ ٧ل صالاث ألاجهاع

ٟٞي ألاظؼاء الضهُا مً الضالاث جىظض ٖاصة ؤظؼاء مىسًٟت لم ٨ًمل ٞحها ؤلاعؾاب. ؤما 
                                                           

 ,Kamal, Y. Monumenta Cartographica.Afri. et Aegyاهٓغ في طل٪:   (1)

Epoq.Arab. Part 4.D, 892. 
 .Willcocks, W. Op. cit. vol, I. p. 358عاظ٘ في طل٪:  (2)

(3)  Audebeau, M. Terres du Bas. Delta. Bull. Inst. Egy. Sess. 1925-26. 
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الخ٣ُ٣ت الشاهُت ٞهي ؤن َىا٥ زالر مىا٤َ ٢غب ؾاخل الضلخا لم ًهبها الايمدال٫ 

ظي ؤناب ب٣ُت ؤعى الضلخا زال٫ الٗهىع الىؾُى. َظٍ اإلاىا٤َ هي: مى٣ُت عقُض ال

. في َظٍ اإلاىا٤َ الشالر ؾاٖضث ْغوٝ (2)ومى٣ُت بلُُم. ومى٣ُت ٞاعؾ٩ىع وصمُاٍ

الؿُذ ووٞغة اإلااء ؾىاء مً ألامُاع ؤو آلاباع ؤو الجهغ ٖلى اؾخمغاع ػعاٖت الىسُل وبٌٗ 

 اإلادانُل الخ٣لُت ٧األعػ.

 ؤمام جضَىع الؼعاٖت في  و٦ما
ً
 ؾلبُا

ً
ط٦غها لم ج٠٣ الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت مى٢ٟا

قما٫ الضلخا بل ٖمل بٌٗ الخ٩ام ٖلى اؾخهالح ؤعاى بائغة. ٞىدً ه٣غؤ ًٖ مداوالث 

 هي ق٤ ال٣ىىاث وجىنُل ماء 
ً
الؿالَحن إله٣اط ألاعى مً البىاع و٧اهذ وؾُلتهم صائما

ان في َظٍ ال٣ىىاث لخاظتها  الىُل بلى َظٍ الجهاث. ول٨ً ال ًلبض ؤن ٠٣ً اإلااء ًٖ الجٍغ

ؼي  دضزىا اإلا٣ٍغ ت بلى الخُهحر والخٗم٤ُ ٞترظ٘ ألامىع بلى ما ٧اهذ ٖلُه مً ؾىء. ٍو ِلخَّ
ُ
اإلا

ان بؿبب  ت ٧لما جى٢ٟذ ًٖ الجٍغ ت ؤلاؾ٨ىضٍع اصة ق٤ جٖغ ًٖ اإلاداوالث الٗضًضة إٖل

كحر بلى اإلاىاٞ٘ واإلا٩اؾب ال تي جهِب الؼعاٖت والخجاعة وؾ٩ان ٦ثرة ؤلاعؾاب ٞحها َو

ؼي في َظا الكإن: ا. ومما ٢اله اإلا٣ٍغ ت ٧لما ؤُٖض خَٟغ  ؤلاؾ٨ىضٍع

ؤل٠ عظل. ٞلما ٞٙغ ب٨خىث  90ٌ، ٩ٞان ُٞه 720"... و٢٘ الٗمل في عظب ؾىت 

ت( مً الٗمل، ؤوكإ  ى اإلا٩ل٠ مً ٢ِبل الؿلُان بدٟغ زلُج ؤلاؾ٨ىضٍع الخاػهضاعي )َو

اصة ٖلى الىاؽ ٖلُه ؤعاضخي وؾى   900ؤل٠ ٞضان وهدى  200اقي... ٞبلٜ ما ؤوصخىء ٖلُه ٍػ

ت. وؾاعث ُٞه اإلاغا٦ب ال٨باع واؾخٛجى ؤَل الشٛغ ًٖ زؼن اإلااء في  90ؾا٢ُت،  ٢ٍغ

ج  .(1)الههاٍع

وبطا جغ٦ىا الضلخا واهخ٣لىا بلى مىسٌٟ الُٟىم هجض ؤن َظا الا٢لُم ؤنابه ٦شحر 

١.م(  197-313مً ؤلانالح ٖلى ؤًضي البُاإلات. ٟٞي ٖهض بُلُمىؽ ألاو٫ والشاوي )
                                                           

(1)  Audebeau, Terres 1925-26 
ؼي  (2)  .٦222خاب الؿلى٥ الجؼء الشاوي م  –اإلا٣ٍغ
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و٢ض جُلب طل٪  ٦1م2100ال٣ضًمت بلٛذ  ٍغؽظٟٟذ مؿاخاث واؾٗت مً بدحرة مى 

ىسٌٟ وطل٪ لئلؾغإ بٗملُت ب٢امت ؾض له ُٖىن ٖىض مضزل بدغ ًىؾ٠ بلى اإلا

وجدىلذ َظٍ ألاعى بلى ؤعاى ػعاُٖت زهبت ق٣ذ ٞحها ال٣ىىاث ومضث  (2)الخج٠ُٟ

  229ٞحها الجؿىع و٢امذ ٖلحها ال٣غي واإلاضن ونلىا مً ؤؾمائها 
ً
. و٢ض اػصَغ (1)اؾما

اع في ال٣غهحن الشالض والشاوي ٢بل اإلاُالص ، زم ؤزظ ًى٨مل (3)ب٢لُم الُٟىم ؤًما اػصَع

ًمدل ختى بلٜ ؤ٢صخى صعظاث الايمدال٫ في ال٣غن الغاب٘ اإلاُالصي بؿبب بَما٫  ٍو

٘ الغي وعصم الغما٫ الؿاُٞت لٗضص مً ال٣ىىاث ٞهجغ ٦شحر مً ال٣غي واإلاضن.  مكاَع

بضو ؤن ؤلا٢لُم اؾخٗاص بٌٗ ما ٣ٞضٍ في الٗهضًً البحزهُي والٗغبي.  ٍو

ٍش الُٟىم" ألبي ٖشمان الىابلسخي ومً اإلاغاظ٘ الٗغبُت في َظا اإلاىيٕى ٦خاب "جاع 

 لئل٢لُم ببان خ٨م ألاًىبُحن. ًدضزىا ؤبى ٖشمان َظا ًٖ ٚجى ؤلا٢لُم 
ً
الظي ٧ان خا٦ما

ً اَخمام الؿالَحن باؾخٛال٫ ؤعيه في ػعاٖت اإلادانُل الهُُٟت  ه ٖو ً ؾ٩اهه وجٖغ ٖو

ه ا٦ض ؤن ألا٢لُم ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؤٚجى مً طل٪ لى وظَّ الخ٩ام  ٣٦هب الؿ٨غ وألاعػ. ٍو

 ؤ٦بر بلى جُهحر التٕر وق٤ جٕغ ظضًضة في الجهاث اإلاهجىعة ٢غب خاٞت الصخغاء 
ً
اَخماما

 .(9)وقاَىء بدحرة ٢اعون

  

                                                           
ُب ٧امل. (1)  عاظ٘ "اؾترابىن في مهغ" لَى

(2)  Rostovtzeff, M. The Social and Economic History of the Hellenistic 

World.Oxford 1941, vol. I, pp. 8-19. 
ش مهغ في ٖهغ البُاإلات  –ببغاَُم ههخي  (3)  .380الجؼء الشاوي م  – 2999 ال٣اَغة –جاٍع
ش الُٟىم للىابلسخي َبٗت ال٣اَغة ؾىت  (4)  وما بٗضَا. 9م  2899عاظ٘ جاٍع
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حن الؼعاٖت، في ؾهله  م اإلاهٍغ
َّ
ى الظي ٖل الىُل َى مىب٘ الخُاة في مهغ َو

لى مائه  اٖخمض ؤلاوؿان والخُىان والىباث. ظلب الىُل الُٟطخي وصلخاٍ جغ٦ؼ الؿ٩ان ٖو

ً الظي ًجضص زهىبت ألاعى ٧ل ٖام. و٢ض  اإلااء الالػم لغي الىباجاث وخمل اإلااء الٍٛغ

ؤؾهم الجهغ في ٢ُام الخًاعة الؼعاُٖت في واصًه وصلخاٍ ول٨ً صوع ؤلاوؿان لم ٨ًً ؤ٢ل 

 مً صوع الجهغ واإلاىار والٗىامل الُبُُٗت ألازغي. ٣ٞض
ً
خاو٫ ؤلاوؿان مىظ ؤن هؼ٫  قإها

الىاصي ؤن ًيخٟ٘ بًُٟان الجهغ ٖلى ظىاهبه في الؼعاٖت. وبمغوع الؼمً اَخضي بلى ٖمل 

الجؿىع لدجؼ ماء الًُٟان مضة ٧اُٞت ٖلى ألاعى وق٤ التٕر لخىنُل َظا اإلااء بلى 

 
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
خُلب بقغاٞا  ظباعة مً ظاهب الجماٖت ٍو

ً
 ألاعى و٧ان َظا الٗمل ًخُلب ظهىصا

مً َُئت ٖلُا خا٦مت ٣ٞامذ خ٩ىماث مدلُت ًغؤؾها ؤمغاء زم اجدضث َظٍ ؤلاماعاث 

ش م٩ىهت ممل٨تي مهغ الٗلُا ومهغ الؿٟلى واهخهى ألامغ باإلامل٨خحن بلى  ُٞما ٢بل الخاٍع

ت ش (1)اجداص ؤو٫ زم اجداص زان ٖلى ًض مُىا ماؾـ ألاؾغة ألاولى اإلاهٍغ . ابخضؤ الخاٍع

هٓام عي الخُاى وويٗذ ؤؾـ الؼعاٖت و٧ان هٓام الخُاى اإلاهغي بطن و٢ض ا٦خمل 

 لٓغوٝ البِئت ؤخؿً مالءمت، لظل٪ ْل ًسضم الٛغى مىه ؤخؿً زضمت َىا٫ 
ً
مالئما

ش ول٨ً في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ خل مدله هٓام الغي الضائم  ُما ٢بل الخاٍع ش بل ٞو الخاٍع

٘ الغي وفي في الضلخا وظؼء ٦بحر مً الىاصي. و٢ض اؾخدب٘ طل٪ حُٛحر قام ل في مكاَع

لذ الجؿىع وؤوكئذ ال٣ىاَغ والخؼاهاث  اإلادانُل وفي الضوعة الؼعاُٖت وفي ؤلاهخاط، ٞإٍػ

ت وجًا٠ٖ  وق٣ذ التٕر واإلاهاٝع وؤنبدذ اإلادانُل الهُُٟت ؤَم مً الكخٍى

ؤلاهخاط وػاص ٖضص الؿ٩ان. ولم ج٨ً هخائج هٓام الغي الضائم ٧لها في نالر مهغ ٣ٞض 

ٓام بالتربت ؤًما يغع ٞؼاص اٖخماص الٟالح ٖلى الؿماص واعجٟ٘ مؿخىي اإلاُاٍ ؤيغ َظا الى

 
ً
ُت ٞإوظب طل٪ ق٤ اإلاهاٝع وبوكاء مدُاث الهٝغ وحؿبب َظا الىٓام ؤًًا الجٞى

                                                           
(1)

 Moret, A, The Nile and Egyptian Civilization. London 1927 p. 33 and 34 

 اهٓغ ٦ظل٪:
Rolfe, D. “Environmental Infeunces in the Agriculture of Ancient Egypt”. 

Am. J. Sem. Lang & Lit, vol, XXXIII, 1917, p, 153. 



101 
 

ت ؤَل الٍغ٠ وزانت في  في وكغ البلهاعؾُا وألاه٩لؿخىما اللظًً ٣ًًُان ٖلى خٍُى

 الضلخا.

 جتر٢ب ٧ل ٖام وب٣ل٤ و٢بل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ٧اهذ مهغ ٧
ً
لها خ٩ىمت وقٗبا

بالٜ ًُٞان الجهغ. ٞٗلى ؤؾاؽ مؿخىي الًُٟان ٧اهذ جخى٠٢ مؿاخت ألاعى التي 

ا اإلاُاٍ وبالخالي ًخى٠٢ ؤلاهخاط وصزل الخ٩ىمت بل و٧ل اليكاٍ الا٢خهاصي في  ؾخٛمَغ

ضٖىن هللا ؤال  اء الىُل ٍو ىن وال ػالىا ًدخٟلىن بٞى ًمؿ٪ ٖجهم الضولت. لظل٪ ٧ان اإلاهٍغ

اصة. و٢ض عؤًىا ٠ُ٦ ٧اهذ الخالت حؿىء وحكخض اإلاجاٖت  زحٍر وعخمخه بطا جى٠٢ ًٖ الٍؼ

ض ٚلتها  بطا اهسٌٟ مؿخىي الًُٟان ًٖ الخض الًغوعي، و٠ُ٦ جسهب ألاعى وجٍؼ

 وجغوط الخجاعة بطا اعجٟ٘ بلى خض ال٨ٟاًت.

. ؤما الجؿىع ٞخُ  بجى مً ومؿخلؼماث هٓام الخُاى جخلخو في الجؿىع والتٕر

تها  3.3الُحن بدُض جغجٟ٘ بلى ٖلى ًبلٜ  هل ٖغيها بلى هدى ؾخت ؤمخاع ولخ٣ٍى ؤمخاع ٍو

 و٢ذ ملء 
ً
ىي٘ بٌٗ ألاحجاع ٖىض ٢ىاٖضَا و٧ان َظا ٌؿمذ باجساطَا َغ٢ا

ُ
ج

ظٍ جمخض بمىاػاة الجهغ  حن عئِؿُحن:  الجؿىع الُىلُت َو الخًُان. وهي جى٣ؿم بلى هٖى

غوٖه والتٕر الغئِؿُت ؤ  وجدمي ألاعى مً َُٛان ماء الًُٟان والجؿىع ٞو
ً
ًًا

ظٍ امخضث بحن الصخغاء والجهغ في مهغ الٗلُا ومً الكغ١ بلى الٛغب في  الٗغيُت َو

الضلخا. و٧ان الٛغى مجها حجؼ ماء الًُٟان ٖلى ألاعى ٦ما ؤجها جٟهل ٧ل خىى ًٖ 

حر وال٨بحر . و٧ان مً الخُاى الهٛ(1)الخىى الظي ًلُه مً ظهت الكما٫ والجىىب

 ٧اهذ الخًُان الغئِؿُت ج٣ؿم بلى  30,000-1000جغاوخذ مؿاختها بحن 
ً
ٞضان. وؤخُاها

هو بًٗها ألهىإ مً الؼعاٖاث الهُُٟت التي جغوي بالكاصٝو ؤو 
ُ
ؤخىاى ؤنٛغ ز

ا ؤن جىٛمغ بماء الًُٟان. ؤما التٕر وهي الٗىهغ الشاوي في هٓام عي  ًَغ الؿا٢ُت ٍو

ُت ى٣له ً الجهغ وجالخُاى ٞخدمل اإلااء م بلى الخُاى وجخٟٕغ الغئِؿُت مجها بلى جٕغ ٖٞغ

                                                           
(1) Moret, A, (1927), p,33. 
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ض ًٖ خاظت ألاعى مً  ت جىدكغ في ألاعى خاملت لها الخهب والىماء. و٧ان ما ًٍؼ وزاهٍى

اإلااء ًغظ٘ بلى الجهغ زاهُت بىاؾُت مهاٝع نٛحرة في جهاًت ألاخىاى. و٢امذ ٖلى التٕر 

ضص مً اإلا اتها ٖو ىٓماث ٖىض الخ٣ائها بالجؿىع الٗغيُت وؤم٨ً الغئِؿُت ؾضوص ٖىض َٞى

ش ٧اهذ الضلخا وال ػالذ (2)بىاؾُت َظٍ اإلاىٓماث الخد٨م في عي الخُاى ىا٫ الخاٍع . َو

. ولً هضزل َىا في (1)٦شحرة التٕر الحؿإ ع٢ٗتها بِىما ٧ان الىاصي ل٣ًُه ٢لُل ال٣ىىاث

٨ ٟي َىا ؤن ه٣ى٫ بن التٕر في صعاؾت جٟهُلُت لخُىع جٕغ الضلخا والىاصي وال نٟاتها. ٍو

ا وؾِ ؤعى َُيُت ول٨ثرة ماًدمله اإلااء  مهغ ْاَغة ٦شحرة الخٛحر وطل٪ بؿبب مغوَع

ً ًغؾب ٖلى ال٣إ زانت في ألاظؼاء الضهُا مجها. ٧اهذ يٟاٝ التٕر ٦شحرة الخٛحر  مً ٍٚغ

ت ٦ما ٧ان ٢اٖها ًدخاط بلى جُهحر ٧ل ٖام و٧ان ؤي بَما٫ في َظٍ الىاخُت ًاصي با لتٖر

، وبلى ه٣و في مؿاخت ألاعى (3)وزانت في الضلخا بلى الايمدال٫ والازخٟاء في الجهاًت

ض ل٨باع عظا٫ 
َّ
٣ل

ُ
ا ج ُٟت اإلاكٝغ ٖلى خٟغ التٕر وجُهحَر ت. ٞال ٚغابت ؤن ٧اهذ ْو اإلاؼعٖو

الضولت مً خ٩ام ألا٢الُم وؤمغاء الجىض. ٞمىظ ؤ٢ضم الٗهىع ٧ان "ٖؼمغ" ؤي اإلاكٝغ 

ٕ خا٦م اإلاضًىت )في الضلخا( واإلاخهٝغ في قئىن الغي. وفي الٗهىص الالخ٣ت ٖلى خٟغ التر 

حن لهم ؤلاقغاٝ ٖلى ؤمىع  وزانت في الٗهض البُلمي ٧ان خ٩ام اإلا٣اَٗاث الٗؿ٨ٍغ

. ومً صعاؾتها (9)الغي. وجىظض مٗلىماث ٦شحرة ًٖ جٕغ مهغ "وزلجاجها" في الٗهض الٗغبي

 جخسظ هٟـ الاججاَاث الٗامت ؤي جخمصخى ًدبحن ؤجها ٧اهذ ٦شحرة الخٛحر ٚحر ؤ
ً
جها ٧اهذ صائما

م٘ الاهدضاع الٗام للؿُذ. و٧ان مؿخىي ٢إ َظٍ ال٣ىىاث ًىسٌٟ بلى مؿخىي ماء 

٤ لظل٪ ٧اهذ جج٠ بٗض اهتهاء الًُٟان. و٧ان مجها التٕر الغئِؿُت التي  الجهغ و٢ذ الخداٍع

                                                           
 .Barois, J. Irrigation in Egypt. Trans. A. Miiler. Washington, 1890, pاهٓغ   (1)

22. 
ً  –ابً مماحي  (2)  .109م  2993ال٣اَغة  –٢ىاهحن الضواٍو
 .Rolfe, D. Op. cit: p. 164عاظ٘  (3)
ً" َبٗت ال٣اَغة  (4)  "٦خاب ٢ىاهحن الضواٍو

ً
ش الُٟىم" للىابلسخي.2993اهٓغ مشال  ، و٦خاب "جاٍع
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اث الخىى. ؤما ٖملُت ملء جمخض ٖكغاث ال٨ُلىمتراث والتٕر الهٛحرة التي حٛظي ظه

الخُاى ٩ٞاهذ جبضؤ ب٣ُ٘ ؾضوص الُحن التي ج٣ام ٖىض اجها٫ التٕر الغئِؿُت بالجهغ 

ش ٧لما اججهىا  خإزغ َظا الخاٍع وطل٪ في ألاؾبٕى الشاوي مً ؤٚؿُـ في ؤٖلى الهُٗض ٍو

 )طل٪ في ؾجي الًُٟاهاث الٗاصًت( وال ًدل ألاؾبٕى الشالض مً ؤ٦خىبغ ختى ج٩ى 
ً
ن قماال

ظمُ٘ خُاى الضلخا ٢ض ُملئذ. و٧اهذ الٗاصة مىظ ؤ٢ضم الٗهىع ؤن ج٣ام ؾضوص مً 

الُحن ٖلى اإلاجاعي الضهُا مً ٞغوٕ الىُل و٢ذ الًُٟان لالهخٟإ بمُاٍ الجهغ "الخمغاء" 

 بلى  (2)في ٚمغ ؤ٦بر مؿاخت مم٨ىت مً ؤعى الضلخا.
ً
ىضٞ٘ ماء الًُٟان في التٕر مخجها ٍو

 ألن اهدضاع َظٍ التٕر ؤبُإ مً الكما٫ بهٟت ٖامت مخ
ً
 اهدضاع ألاعى الٗام. وهٓغا

ً
دبٗا

اهدضاع ألاعى الؼعاُٖت ٞةن اإلااء ًٌُٟ ٖلى يٟاٞها لخمخلىء الخًُان وجخد٨م 

٨ظا ًخدى٫ الىاصي  اإلاىٓماث اإلا٣امت ٞى١ التٕر في جىُٓم عي الخًُان اإلاسخلٟت. َو

واإلاضن ٖلى ٢مم ؤ٧ىام مغجٟٗت جخهل  والضلخا بلى بدحرة َائلت مؿخُُلت جٓهغ ٞحها ال٣غي 

 بالُغ١ التي جمخض ٞى١ الجؿىع 
ً
. وبٗض ؤن ًم٨ض اإلااء ٖلى (1)ُٞما بُجها بال٣ىاعب وؤخُاها

( ٩ًىن مؿخىي ماء الجهغ في هٟـ الى٢ذ  30بلى  10ألاعى مضة ٧اُٞت )جسخل٠ مً 
ً
ًىما

غوٕ الىُل في ٢ض اهسٌٟ ُٞبضؤ نٝغ اإلااء بلى الىُل في مهغ الٗلُا وبلى البدحرا ث ٞو

اث التٕر الغئِؿُت  الضلخا وبلى بدحرة ٢اعون في مىسٌٟ الُٟىم. زم حؿض ٞخداث ؤو َٞى

بالؿضوص الُُيُت مً ظضًض وبمجغص اههغاٝ اإلااء مً الخُاى ًسغط الؼعإ بلى ألاعى 

ت وؤَمها  بظعون بظوع اإلادانُل الكخٍى التي اعجىث وججضصث زهىبتها ًدغزىن باَجها ٍو

لكٗحر والبرؾُم والب٣ى٫. َظا ًٖ الخُاى التي جغوي ٖاصة بمُاٍ الًُٟان ؤما ال٣مذ وا

ألاعاضخي الٗالُت ٖلى ظاهبي الىُل ٞلم ٨ًً في ؤلام٩ان عحها بىٓام الخُاى بال في ال٣غن 

الخاؾ٘ ٖكغ خحن ق٣ذ ٢ىىاث جإزظ مً الجهغ مً ظهاث بُٗضة في ظىىب ألاخىاى ختى 

                                                           
 Semple, E. Op. cit, p. 443, Wilkinson, J. Manners andعاظ٘ في َظا اإلاىيٕى  (1)

Customs of the Ancient Eyptians. London 1891 p. 8 Moret, A. Op. cit., p. 33. 
ً" َبٗت ال٣اَغة، الباب الخامـ. ابً مماحي (2)  "٢ىاهحن الضواٍو
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ىض بضاًتها. ول٨ً مً الشابذ ؤن بٌٗ َظٍ ألاعاضخي ٩ًىن مؿخىي اإلااء ؤٖلى ما٩ًىن ٖ

الٗالُت ٧اهذ جؼعٕ ٢بل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ باإلادانُل الهُُٟت ٣٦هب الؿ٨غ والظعة 

ا مً وؾائل الغي  حَر جت وؤهىإ الخًغ وجغوي بالكاصٝو والؿا٢ُت والُىبىع ٚو الٍٗى

 التي الػالذ حؿخٗمل ختى آلان.

ملُت عي الخُاى َظٍ لم ج٨ً ؾهل ت ولم ٨ًً في بم٩ان ٞغص ؤن ٣ًىم بها ٖو

وخضٍ لظل٪ ٧اهذ جخُلب جًاٞغ الجهىص والخٗاون وؤلاقغاٝ الض٤ُ٢ مً ظاهب الخ٩ىمت 

ٛها . ٧اهذ التٕر ٦ما ٢لىا جدخاط (1)ٖلى الجؿىع والتٕر وجدضًض مىاُٖض ملء ألاخىا٫ وجَٟغ

 بلى جُهحر و٧اهذ الجؿىع واإلاىٓماث جدخاط بلى جغمُم. لظل٪ ٧
ً
بت صائما اهذ الخ٩ىمت ٚع

 للخُغ اإلاكتر٥ جٟغى ٖلى ؤَل ألا٢الُم اإلاسخلٟت بٗض اهتهاء 
ً
مجها في الخحر اإلاكتر٥ وصعءا

لى ٢ضع  ت الجؿىع جدذ بقغاٞها. ٖو ا وجغمُم وج٣ٍى مىؾم الًُٟان جُهحر التٕر وخَٟغ

ا ٧ان ًخى٠٢ مضي  لى ألازو خٟغ التٕر وجُهحَر اَخمام الخ٩ىمت بكئىن الغي ٖو

ى ؤَم بهخاط  الاؾخٟاصة بمُاٍ الىُل في عي الجهاث اإلاسخلٟت وفي م٣ضاع ؤلاهخاط الؼعاعي َو

ىن( ٣ًهغون الُبُٗت  في مهغ ختى آلان. وفي َظا ٣ًى٫ اؾترابىن "بجهم )ؤي اإلاهٍغ

 ؤ٦بر مما جيخج ؾائغ ألاعاضخي، وهي 
ً
بالجض، طل٪ ؤن ألاعى ٖىضَم جيخج بالُبُٗت مدهىال

ذ، والًُٟان الٗالي للجهغ ًغوي مً ألاعى مؿاخت ؤ٦بر. جيخج ؤ٦ثر مً طل٪ بطا ما عوٍ

 ما ًىجر خُض جس٤ٟ الُبُٗت، وختى ؤهه لحروي مً ألاعى في 
ً
ول٨ً الجض ٦شحرا

 (2)الًُٟان اإلاىسٌٟ مشل ما ًغوي مجها في الًُٟان اإلاغجٟ٘ بىاؾُت التٕر والجؿىع"

حر الظي خل بة٢لُم البدحرة وب ؼي ًٖ الخحر الٞى دضزىا اإلا٣ٍغ ت بٗض ٍو مُىاء ؤلاؾ٨ىضٍع

ُٖض خٟغ ٢ىاة 
ُ
٣ى٫ بهه "ٖىضما ؤ ت في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ٍو ت ؤلاؾ٨ىضٍع بٖاصة خٟغ جٖغ

ت اؾخُإ ألاَالي ػعاٖت ما ٣ًغب مً  ت  90ؤل٠ ٞضان ووكإث  200ؤلاؾ٨ىضٍع ٢ٍغ

                                                           
(1) Rolfe, D. op. cit., p. 163. 

ُب ٧امل  (2)  .99م  2933لل٣اَغة  –اؾترابىن في مهغ  –َو
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ت واؾخُإ ؾ٩ان  ظضًضة وخملذ اإلاغا٦ب الكغاُٖت الؿل٘ واإلاىخجاث بلى ؤلاؾ٨ىضٍع

خم اص في قغبهم ٖلى ماء الىُل بٗض ؤن ٧ان اٖخماصَم ٖلى مُاٍ اإلاُغ اإلاضًىت الٖا

ج"  في ج٣ضم الؼعاٖت (1)والههاٍع
ً
 ؤؾاؾُا

ً
. بطن ٧ان اَخمام الخ٩ىمت بكئىن الغي ٖامال

ا في مهغ ٚحر ؤن الخ٩ىمت ٧اهذ في هٟـ الى٢ذ ج٠٣ ٖاظؼة ؤمام ؤي ًُٞان  واؾخمغاَع

 ًٖ الخض الًغوعي.
ً
 للىُل ٩ًىن مىسًٟا

ت ًم٨ً ونٟها بإجها ؤصواث و٢ض  اؾخسضم الٟالح اإلاهغي وؾائل وآالث مخىٖى

. ول٨جها مً ٚحر ق٪ ٧اهذ (2)بضائُت بطا ٢ىعهذ بالىؾائل وآلاالث الؼعاُٖت الخضًشت

ت ولٓغوٝ اإلاجخم٘ والبِئت. ؤما آلان وبٗض ؤن حٛحرث  ؤوؿب ألاصواث للؼعاٖت اإلاهٍغ

غ َظٍ ألاص واث واؾخسضام آلاالث الخضًشت. و٢ض ؤؾالُب الؼعاٖت ٞمً الىاظب جٍُى

٘ اإلااء مً الجهغ واؾخسضم  اؾخسضم الٟالح اإلاهغي الكاصٝو والؿا٢ُت والُىبىع لٞغ

لٟلر ألاعى وبٖضاصَا اإلادغار والٟإؽ. واؾخسضم اإلاىجل في الخهاص واؾخسضم الىىعط 

٘ اإلااء ال٣ضًمت ٖغ  ٞخه واإلاظعاة لٟهل الخبىب مً الىباجاث. والكاصٝو مً وؾائل ٞع

. و٧ان واؾ٘ الاهدكاع ٖلى (3)مهغ ٢بل ؤن حٗٝغ الؿا٢ُت والُىبىع في الٗهض البُلمي

يٟاٝ الىُل لغي مؿاخاث نٛحرة مً الؼعاٖاث الهُُٟت وػعاٖاث الخًغ والبؿاجحن. 

٘ اإلااء مً  واؾخسضمذ الؿا٢ُت وهي بخضي الىؾائل التي ؤصزلها البُاإلات في مهغ لٞغ

ت في واصي الىُل الجهغ وآلاباع لغي مؿاخاث ؤ وؾ٘ مً ألاعى. و٢ض اهدكغث بؿٖغ

ّخاب ؤن ظهاث 
ُ
دضزىا الغواة وال٨ . ٍو

ً
وؾاَمذ في جىؾُ٘ الغ٢ٗت التي ًم٨ً ػعاٖتها نُٟا

الُٟىم امخاػث بؿىا٢حها الطخمت وبُىاخُجها التي جضوع ب٣ىة اإلااء. ولم ًىدكغ الُىبىع 

                                                           
ؼي  (1)  .177الجؼء ألاو٫ م  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
 .Audebeau, C. et Mosséri, V. Le Labourage en Ègypte. Bull. De l‟instعاظ٘  (2)

D‟Egypt, 1916- pp. 83 – 127. 
(3)

  Rostovtzeff, M, The Social and Economic History of the Hellenistic 

Worls. Oxford 1941, vol, I: p. 362. 
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ك٣ت في بصاعجه وما ًدخاط ٦ما اهدكغث الؿا٢ُت وطل٪ بؿبب ما ٌؿخلؼمه مً ظهض وم

غ في ٦شحر مً ألاخُان و٧اهذ الٟإؽ ٦ما هي آلان مً ؤَم (2)بلُه نىٗه مً مهاعة لم جخٞى

ت. ْهغث في  ألاصواث التي اؾخسضمذ في بٖضاص ألاعى وهي آلت ٢ضًمت ٢ضم الؼعاٖت اإلاهٍغ

حن مخ٣ابلحن مً ٞغوٕ ألاشجاع زم  .(1)ؤو٫ ألامغ ٖلى ق٩ل قٗبت ًدهل ٖلحها ب٣ُ٘ ٖٞغ

جُىعث ٞإنبدذ م٩ىهت مً ظؼؤًً مً الخكب: الؿالح والُض. وآزغ جدؿحن ؤصزل 

ٖلحها ٧ان في الٗهغ البُلمي خحن ؤنبذ الؿالح مً الخضًض. و٢ض ْلذ الٟإؽ وال ػالذ 

غي  جسضم ٖضة ؤٚغاى ٞهي حؿخٗمل في ج٣لُب التربت وخٟغ التٕر وب٢امت الجؿىع. ٍو

ن الٟإؽ هي ألانل الظي جُىع ٖىه اإلادغار بٌٗ اإلاهخمحن بضعاؾت ؤنى٫ ألاقُاء ؤ

اإلاهغي. و٢ض ؤصزل ٖلى َظٍ الىؾُلت بٌٗ الخٛحراث والخدؿِىاث في بٌٗ ٞتراث 

ش اإلاهغي ول٨ً ؤَم جدؿحن ؤصزل ٖلُه ٧ان في ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُالص ؤي في ٖهض  الخاٍع

الخضًض  . و٢ض ؤُٖى(3)البُاإلات بط ؤنبذ ؾالخه مً الخضًض بٗض ؤن ٧ان مً الخكب

للمدغار ٢ىة ٖلى ج٣لُب التربت وبٖضاصَا ؤخؿً بٖضاص. ولم ج٨ً ؤعى الهُٗض التي 

ت جدخاط في ٦شحر مً ألاخُان بلى خغر. ٧اهذ البظوع جبظع ٖلى  جؼعٕ باإلادانُل الكخٍى

بت زم جسٟى في التربت ب٨خلت مً الخكب ججغ ٖلى ألاعى. َظا بسالٝ الخا٫  ألاعى الَغ

غوحها زال٫ ٞهل ؤلاهباث بطا لؼم في الضلخا والُٟىم ٞ ٩ان ٖلى الٟالح ؤن ًدغر ألاعى ٍو

ت في الىظه ال٣بلي لم ٌؿخضٕ اؾخسضام  ألامغ. وبطا ٧ان بٖضاص ألاعى للمدانُل الكخٍى

اإلادغار ٞةن خغر ألاعى ٖضة مغاث ٧ان يغوعة الػمت للمدانُل الهُُٟت وزانت 

إحي بٗض خغر ألاعى ٖملُت ٢هب الؿ٨غ ؾىاء ٧ان طل٪ في ؤعى الضلخا ؤم الهُٗض . ٍو

ت ألاعى لؿهىلت عحها بطا  ت )التزخ٠ُ( و٧ان الٛغى مجها حُُٛت البظوع وحؿٍى الدؿٍى

ت ٧ال٣مذ والكٗحر والٟى٫  صٖذ الخاظت. وبٗض هطج اإلادهى٫ ٧اهذ اإلادانُل الكخٍى

ابغ والبرؾُم وال٨خان ج٣ُ٘ مً ظظوعَا بالُض ؤو اإلاىجل. ولى ؤن الهىع ٖلى اإلاٗابض واإلا٣

                                                           
 

(1) Ibid., p, 353. 
(2)  Petrie, P. Wisdom of the Egyptians. London 1940, vol. LXIII, p, 135. 
(3)  Rostovtzeff, M, op, cit., p, vol, I, p, 352. 
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غاٝ الٗلُا مً ُٖضان ال٣مذ  حكحر بلى ؤن الٟالح اإلاهغي ال٣ضًم ٧ان ٨ًخٟي ب٣ُ٘ ألَا

والكٗحر. و٢ض ؤصزل جدؿحن ٖلى اإلاىجل في الٗهض البُلمي الظي اهدكغ ُٞه اؾخٗما٫ 

الخضًض ٞبٗض ؤن ٧ان ٖباعة ًٖ ٢ُٗت مً الخكب لها ؤؾىان مً ٢ُ٘ الهىان اإلاضببت 

ش اإلاهغي ٧اهذ الٗاصة في ؤنبذ مً الخضًض له خض مؿجن لت مً الخاٍع . وزال٫ ٞترة ٍَى

٦شحر مً ظهاث ال٣ُغ ؤن حؿخسضم الخُىاهاث ٧الب٣غ والخمحر في صعاؽ اإلادهى٫ بجٗلها 

ىا٥ نىع ٦شحرة ٖلى اإلاٗابض  ا. َو ُضان الكٗحر ؤو الٟى٫ جدذ خىاَٞغ جضوع في صائغة ٖو

ت جهىع َظٍ الٗملُت ىن ال٣(2)اإلاهٍغ  الىىعط ول٨ً ٢ىاَٗه . و٢ض ٖٝغ اإلاهٍغ
ً
ضماء ؤًًا

٧اهذ مً الهىان زم اؾدبضلذ بالخضًض بٗض ؤن قإ اؾخٗما٫ الخضًض في الٗهض 

. وبٗض ؤن جٟهل الخبىب مً ؾىابلها ٧اهذ جظعي في الهىاء باإلاظعاة ٞخىٟهل (1)البُلمي

 الخبىب ًٖ الخبن.

ى٣لىا الخضًض ًٖ وؾائل الغي وألاصواث الؼعاُٖت بلى الؼعاٖت.  و٦ما ٢لىا ُٞما ٍو

ت جسخل٠ مً ؾىت بلى ؤزغي  ؾب٤ ٧اهذ مؿاخت ألاعى التي جدخلها اإلادانُل الكخٍى

 إلاؿخىي مُاٍ الجهغ و٢ذ الًُٟان. ول٨ً مً هاخُت ؤزغي ؤناب ؤعى الُٟىم في 
ً
جبٗا

الٗهغ الغوماوي ايمدال٫ واه٨ماف بٗض اػصَاع واحؿإ في الٗهض البُلمي. ٦ما ؤناب 

ت في ؤعى قما٫ الضلخا ال ٣ضع مخىؾِ مؿاخت ألاعى اإلاؼعٖو بىاع في الٗهىع الىؾُى. ٍو

ىوي والبُلمي والغوماوي وؤوائل الٗغبي بإ٦ثر مً  ملُىن ٞضان وبدىالي  3.3الٗهض الٟٖغ

ملُىن ٞضان في بٌٗ الٟتراث زال٫ الٗهض الٗغبي وبإ٢ل مً طل٪ في الٗهض  9.3

ت اإلاؿاخت اإلاجزعٖت مً ٧ل ٚلت وال  الٗشماوي. ومً اإلااؾ٠ ؤهه لِـ في اؾخُاٖخىا مٗٞغ

.
ً
 ٖاما

ً
 جدضًض جىػَٗها بض٢ت لظل٪ ؾ٩ُىن خضًصىا مً َظٍ الىاخُت خضًشا

                                                           
(1)  Wilkinson (1891) op, cit., p. 88. 
(2)  Smith, F. “The Egyptian “Noreg” and its origin” Bull, de la soc.Sul, de 

geog. T. X 1921. pp, 251:259. 
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ت ٦ما ٖٝغ اإلادانُل الهُُٟت ول٨ً ؤَم  ػعٕ الٟالح اإلاهغي اإلادانُل الكخٍى

ت وجخمشل في ال٣مذ  مدانُل ٧اهذ ختى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ هي اإلادانُل الكخٍى

ٜ اإلاُاٍ مً والكٗحر والٟى٫ والٗض ؽ والبرؾُم وال٨خان. ٧اهذ اإلادانُل جؼعٕ بٗض جَٟغ

الخُاى وجدهض في ؤوائل اله٠ُ في الضلخا وفي ؤوازغ الغبُ٘ في الهُٗض. ولٗل ؤعوٕ 

ون٠ إلاهغ وهي مٛمىعة جدذ ماء الًُٟان زم وهي م٨ؿىة ببؿاٍ مكغ١ مً الؼعٕ 

"ٞبِىما مهغ  :غ بً الخُابالكخىي ما ظاء في عؾالت ٖمغو بً الٗام اإلاكهىعة بلى ٖم

ًا ؤمحر اإلاامىحن لالاة بًُاء، بطا هي ٖىبرة ؾىصاء، ٞةطا هي ػمغصة زًغاء، ٞةطا هي 

وجسخل٠ ػعاٖت َظٍ اإلادانُل ًٖ ػعاٖت  (2)صًباظت ٢كاء، ٞخباع٥ هللا الخال٤ إلاا ٌكاء"

 لم اإلادانُل الهُُٟت في ؾهىلتها و٢لت ج٩الُٟها ٞؼعاٖت ال٣مذ في ؤعاضخي الهُٗض م
ً
شال

بت وصٞجها في التربت بىاؾُت ٦خلت  ج٨ً حؿخضعى مً الٟالح ٚحر بظع البظوع ٖلى ألاعى الَغ

ا الخُىاهاث ٖلى ألاعى زم ًيخٓغ بًٗت ؤقهغ لُججي اإلادهى٫.  مً الخكب ججَغ

ت َى مؿخىي الًُٟان.  والٗامل الغئِسخي الظي ٧ان ًدضص مؿاخت اإلادانُل الكخٍى

سُت ٧اها ٌكٛالن زلثي  ومهما ٧ان ألامغ ٞةهه ٌٗخ٣ض ؤن ال٣مذ والكٗحر زال٫ الٗهىع الخاٍع

ت والبؿاجحن الجؼء الباقي. ؤما اإلادانُل  مؿاخت ألاعى وحكٛل ب٣ُت اإلادانُل الكخٍى

جت وال٣ًُ والؿمؿم والىُلت وطل٪ َىا٫ الٗهض  الهُُٟت ٩ٞاهذ ؤَمها الظعة الٍٗى

ىوي والبُلمي والغوماوي. ؤما في الٗهض الٗغبي  ٣ٞض ػعٖذ مهغ بلى ظاهب ؤهىإ الٟٖغ

لى يٟاٝ ال٣ىىاث  ُٗت والىُلت ٢هب الؿ٨غ ٖلى يٟاٝ الىُل في الهُٗض ٖو الظعة الٞغ

 
ً
ش (1)في الُٟىم وألاعػ في قما٫ الضلخا والُٟىم ؤًًا . و٢ض اقتهغ ب٢لُم الُٟىم َىا٫ الخاٍع

غ اإلااء في اله٠ُ والكخاء. ٞبدغ ًىؾ٠ الظي ًخٟغ  غة بهخاظه وطل٪ لخٞى ٕ بلى ٢ىىاث بٞى

دمل ماء الغشر  ان، ٧ان ًدمل ماء الًُٟان في اله٠ُ ٍو في ؤلا٢لُم ٧ان صائم الجٍغ

                                                           
 .33-31م  1ظؼء  2919ال٣اَغة  –الىجىم الؼاَغة  –عاظ٘ ؤبى اإلاداؾً  (1)
زحن مً ًغي ؤن ٢هب الؿ٨غ وألاعػ وال٣ًُ مدانُل نُُٟت صزلذ مهغ َىا٥ مً اإلااع  (2)

 . (J, Milne. A, History of Egypt, p. 358) في ؤًام الضولت البحزهُُت، مجهم
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مً ظىاهبه ومً الىُل في الكخاء زم جذجؼ َظٍ اإلاُاٍ ؤمام ؾض لالهخٟإ بها في عي 

 الهدكاع الؼعاٖاث الهُُٟت في الُٟىم ٞةهه ٌٗخبر ؤلا٢لُم 
ً
اإلادانُل الهُُٟت. وهٓغا

 زالزُت.الىخُض في مهغ 
ً
 الظي ٖٝغ صوعة ػعاُٖت زىائُت وؤخُاها

 وجخُلب 
ً
ت في ؤجها ٧اهذ ؤ٢ل اهدكاعا َظٍ اإلادانُل الهُُٟت جسخل٠ ًٖ الكخٍى

ضاص الجُض لظل٪ ٧اهذ  ج٩ال٠ُ بآَت بؿبب خاظتها بلى الغي اإلاخ٨غع والدؿمُض وؤلٖا

ً ًؼعٖىجها ٦مدانُل ه٣ضًت. وال ًم٨ىىا ج٣ضًغ اإلاؿ  ٖلى اإلاىؾٍغ
ً
اخت التي ٧اهذ و٢ٟا

ش اإلاسخلٟت ول٨ً جدذ ؤًضًىا بخهائُت  جؼعٕ باإلادانُل بصخىء مً الض٢ت في ٞتراث الخاٍع

. حكحر 
ً
جغظ٘ بلى ال٣غن الشامً ٖكغ طل٪ ال٣غن الظي اه٨مكذ ُٞه الغ٢ٗت الؼعاُٖت ٦شحرا

% 21ؤلاخهائُت بلى ؤن وؿبت مؿاخت ألاعى التي حكٛلها اإلادانُل الهُُٟت ٧اهذ جبلٜ 

% في الىظه البدغي. وبطا ٖلمىا ؤن َظا ال٣غن ٧ان ٖهض ٞىضخى 13ىظه ال٣بلي، في ال

وايُغاب وبَما٫ لكئىن الغي ٞةن اإلاؿاخت التي ٧اهذ حكٛلها َظٍ اإلادانُل في ٞتراث 

 الاػصَاع ٢بل طل٪ ٧اهذ ؤوؾ٘ مً طل٪ ب٨شحر.

ىوي ختى ؾىت  ىا٫ الٗهض الٟٖغ  مً  300َو
ً
ا  ٧اهذ مهغ جؼعٕ هٖى

ً
با ١.م ج٣ٍغ

ت  مخاػ بالخها١ ال٣كغة ٖلى الخبت ونٗىبت ٞهلهما. و٢ض  Emmerال٣مذ مً مجمٖى ٍو

ٖمل البُاإلات والغومان ٖلى بخال٫ ؤهىإ ال٣مذ الخالُت مدل الىٕى ال٣ضًم الظي ازخٟى 

ش اإلاُالصي  في بضء الخاٍع
ً
ش ٞةن مغ٦ٍؼ (2)جماما ه زال٫ الخاٍع . وبطا ٧ان ال٣مذ ٢ض حٛحر هٖى

١.م ٧ان للكٗحر اإلا٩ان  300انت الكٗحر ٢ض حٛحر ٦ظل٪ ٣ٞبل ؾىت باليؿبت للخبىب وز

ش واخخل اإلا٩ان  ألاو٫ في الاهخاط والاؾتهال٥ زم جدى٫ الاَخمام بلى ال٣مذ بٗض َظا الخاٍع

ج سُت ًدبحن ؤن اَخمام البُاإلات بؼعاٖت ال٣مذ (1)ألاو٫ بالخضٍع . ومً صعاؾت الىزائ٤ الخاٍع

. ٞة
ً
ىىن"وػٍاصة بهخاظه ٧ان ُٖٓما التي جغظ٘ بلى ال٣غن الشالض Zenon خضي بغصًاث "ٍػ

                                                           
(1)  
Jasny N; The Wheats of Classical Antiquity. Baltimore 1944, p, 131. 

(2)  Ibid. 
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٢بل اإلاُالص ج٨ك٠ ًٖ ألامغ الظي ؤٖلىه بُلُمىؽ ُٞالصلٟىؽ بؼعاٖت ألاعى 

ىىن.. ل٣ض ؤمغها اإلال٪ ؤن  بمدهىلحن مً ال٣مذ في الؿىت. ج٣ى٫ البرصًت : "جدُت بلى ٍػ

٘ ول٨ً هبظع ألاعى مغجحن. ٞٗىضما جدهض اإلادهى٫ ألاو٫، ؤؾٕغ بغي ألا  عى... بأالث الٞغ

ىضما جج٠ ألاعى ؤبظع ال٣مذ الظي  ال جتر٥ اإلااء ٖلى ألاعى ؤ٦ثر مً زمؿت ؤًام. ٖو

. وفي الٗهض الٗغبي ٧ان زبز ال٣مذ َى الٛظاء الغئِسخي للؿ٩ان (2)ًم٨ض ٞحها زالزت ؤقهغ"

الضزً ُٞما ٖضا ألا٢الُم الجىىبُت ال٣ٟحرة في الهُٗض ٞهظٍ ٧اهذ حٗخمض في ٚظائها ٖلى 

جت. وباؾخصىاء ألاعاضخي اإلالخُت في قما٫ الضلخا وألاعاضخي ال٣ٟحرة في مهغ  والظعة والٍٗى

الٗلُا ٧اهذ ػعاٖت ال٣مذ واؾٗت الاهدكاع في واصي الىُل والضلخا. و٢ض اقتهغث مهغ 

الىؾُى ب٣مدها اإلامخاع الخالي مً ٦شحر مً الكىائب. لظل٪ ٧اهذ ؤعاى واؾٗت مجها 

لى ألازو بة٢لُ م ؤؾٍُى يمً ؤمال٥ الؿلُان الخانت. َظا بسالٝ الخا٫ في ٖو

الضلخا ٣ٞمدها ٧ان ٦شحر الكىائب بؿبب ما ًىمى في الخ٣ى٫ مً هباجاث َُٟلُت ٦شحرة 

 في الكما٫( م٣اعهت بةهخاط الٟضان في مهغ 
ً
٦ما ٧ان بهخاط الٟضان ؤ٢ل، )زهىنا

 الىؾُى.

٣ت الخهاص ٞلم ج ٍغ غ٢ها َو ٨ً جسخل٠ ٖما هي ٖلُه آلان ؤما مىاُٖض الؼعاٖت َو

في خُاى الىظه ال٣بلي. و٢ض اخخل الكٗحر اإلا٩ان الشاوي بٗض ال٣مذ مىظ الٗهض البُلمي 

 ل٣ضعة َظا الىباث ٖلى 
ً
و٧ان ٌؿخٗمل ٚظاء لئلوؿان والخُىان وفي نىاٖت الجٗت. وهٓغا

 مً ا
ً
ل٣مذ. ٧ان الىمى في التربت الًُٟٗت واخخماله ٢لت اإلااء، ٞةهه ٧ان ؤوؾ٘ اهدكاعا

ًىدكغ في مهغ مً ؤ٢صخى الكما٫ )بما في طل٪ الكٍغِ الؿاخلي اإلاُل ٖلى ؾاخل 

البدغ اإلاخىؾِ في قما٫ ؾِىاء والصخغاء الٛغبُت(. بلى ؤ٢صخى ظىىب الىاصي. ول٨ً ٚلت 

الٟضان ٧اهذ جخى٠٢ ًٖ هٕى التربت و٦مُت اإلااء التي جهِب ألاعى. و٧اهذ ؤٖلى ٚلت 

ٗلُا في اإلاى٣ُت بحن بصٞى وال٣اَغة خُض ٧ان اإلادهى٫ ٨ًخٟي لٟضان الكٗحر في مهغ ال

                                                           
(1)  Johannesen, R. Ptolemy Philadelphus and Scientific Agriculture. Cass. 

Phil. vol, XVIII; 1923.p; 156. 
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 و٧اهذ ٚلت الٟضان ؤ٢ل 
ً
بمُاٍ الًُٟان. ؤما في الضلخا ٩ٞان اإلادهى٫ ًغوي ؤخُاها

 في قمالها. و٧ان َىا٥ في مهغ وال ًؼا٫ قٗحر ًؼعٕ ٖلى ماء اإلاُغ في مى٣ُت 
ً
زهىنا

لى َى٫ ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ ول٨ً ٚلت الٟض ان ٧اهذ جخى٠٢ ٖلى ٦مُت بلُُم ٖو

 اإلاُغ.

ؼعٕ البرؾُم والٟى٫ وال٨خان، و٢ض صزل 
ُ
ت التي ٧اهذ ج ومً اإلادانُل الكخٍى

 1000-2788الٟى٫ مهغ مً ٢ضًم وعبما ٧ان طل٪ في ٖهض ألاؾغة الشاهُت ٖكغة )بحن 

حن ال٣ضماء باٖتراٝ بتري   .(1)ألازغي اإلاكهىع  ١Petrie.م( واخخل م٩اهت ممخاػة ٖىض اإلاهٍغ

 ًدخل م٩اهت بحن الىباجاث التي ججضص التربت وحُٗض زهىبتها 
ً
وفي الٗهض الٗغبي ٧ان ؤًًا

اث ظغظا وؤؾٍُى واإلاىُا  بٗض ػعاٖتها بال٣مذ ؤو الكٗحر ؤو ال٨خان. و٢ض اقتهغث مضًٍغ

بةهخاط ؤخؿً ؤهىإ الٟى٫. ٞهىا٥ حؿاٖض ْغوٝ التربت واإلاىار ووٞغة اإلااء ٖلى بهخاط 

ؼي ؤن اإلاساػن الؿلُاهُت في ال٣اَغة ٧اهذ حؿخمض مٗٓم ؤهىإ ممخاػة. و  ٍدضزىا اإلا٣ٍغ

 في 
ً
حرا ٓهغ ؤن ؤلاهخاط ٧ان ٞو ( ٍو ت ؤؾٍُى مسؼوجها مً الٟى٫ مً مى٣ُت مىٟلٍى )مضًٍغ

 بلٜ ما ؤَل٨خه الٟئران مً الٟى٫ 2937َظٍ اإلاى٣ُت ٟٞي ؾىت 
ً
ؤل٠ ؤعصب.  90م مشال

ر والتربت والػا٫ ألامغ ٦ظل٪ ختى الُىم. ٞهىا٥ ولم حكتهغ الضلخا بٟىلها الزخالٝ اإلاىا

سهو ألازحر ٖاصة الؾتهال٥  الٟى٫ الهُٗضي اإلامخاػ والٟى٫ البدحري ألا٢ل ظىصة ٍو

الخُىان. و٢ض اخخل البرؾُم م٩اهت زانت بحن هباجاث الٗل٠ وطل٪ في ؤوازغ الٗهض 

ُما ٖضا ألاعاضخي اإلاالخت ٧ان البر  ل ٦ظل٪ ختى آلان. ٞو ؾُم ًؼعٕ ٖلى هُا١ الغوماوي ْو

. وبطا جغ٦ىا الضلخا بلى مهغ 
ً
 مِؿىعا

ً
 ؾهال

ً
ا واؾ٘ في الضلخا خُض ٧ان ًغوي باآلالث ٍع

 ٢غب بلضة ٞغقٍى )مداٞٓت ٢ىا( 
ً
الىؾُى هجض ؤن ػعاٖخه جبضؤ في ال٣لت وجسخٟى جماما

دل مدله هباجاث ؤزغي مشل الخلبت والٟى٫. وبلى ظاهب ٞائضة البرؾُم ٦ٗل٠ ؤزًغ  ٍو

                                                           
٣ضمىهه  (1) حن ٧اهىا ًإهٟىن مً ؤ٧ل الٟى٫ ٍو ًسخل٠ طل٪ م٘ ٢ى٫ َحروصوث ؤن اإلاهٍغ

 للخُىاهاث.
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بٗض  هىان ٞةن الٟالح اإلاهغي ٖٝغ ٞائضجه في ججضًض زهب التربت. لظل٪ ٧ان ًؼعٖللخُ

 اإلادانُل اإلاجهضة للتربت ٧الخبىب وال٨خان.

ش ب٨خاجها وبميؿىظاتها ال٨خاهُت ولم ج٣ٟض َظٍ  و٢ض اقتهغث مهغ َىا٫ الخاٍع

 اإلا٩اهت بال بٗض ؤن اهدكغث ػعاٖت ال٣ًُ. و٧اهذ ؤقهغ مىا٤َ ػعاٖخه في مهغ في

. وفي الٗهض الٗغبي ٧اهذ الجهاث  ٠ والُٟىم واإلاىُا وؤؾٍُى مداٞٓاث الجحزة وبجي ؾٍى

٠( والبهيؿا )مداٞٓت اإلاىُا( وؤؾٍُى مً  اإلادُُت ببلضة صالم )مداٞٓت بجي ؾٍى

مغا٦ؼ ؤلاهخاط اإلاهمت في مهغ. ٧اهذ جغؾله بلى مضن مهغ ٦ما ٧ان ًهضع بلى قما٫ 

٣ُا. ؤما مغا٦ؼ بهخاظه في ال ضلخا ٩ٞاهذ ألاعاضخي اإلادُُت باإلادلت ال٨بري وببُاع ؤٍٞغ

وؾيباٍ )مداٞٓت الٛغبُت( ومً زم ًغؾل ال٨خان بٗض حُُٗىه وبٖضاصٍ بلى اإلاضن 

ض ؤعى  ؿمَّ
ُ
ت وصمُاٍ لٛؼله ووسجه. وظغث الٗاصة ؤن ح الؿاخلُت مشل جىِـ وؤلاؾ٨ىضٍع

 ى عي في الضلخا.ػعاٖت ال٨خان بما بالُٟل ؤو بالؿماص البلضي ٦ما ٧ان ًدخاط بل

٣ىم بؼعاٖتها زانت الىاؽ ل٨ثرة   ٍو
ً
ؤما اإلادانُل الهُُٟت ٩ٞاهذ ؤ٢ل اهدكاعا

ٕى مً  ضم ٢ضعة الٟالح الٗاصي ٖلى ال٣ُام بها. ٧اهذ في عحها حٗخمض ٖلى اإلااء اإلاٞغ ه٣ٟتها ٖو

 ٖلى اإلااء الباَجي مً آلاباع. و٧ان جىٕى ال
ً
 وؤًًا

ً
غوٖه ومً ال٣ىىاث ؤخُاها تربت الجهغ ٞو

 الخغاعة جدضص مىا٤َ جىػَ٘ َظٍ الٛالث. ٩ٞاهذ 
ً
ىانغ اإلاىار زهىنا و٦مُت اإلاُاٍ ٖو

ػعاٖت ٢هب الؿ٨غ جتر٦ؼ في مهغ الىؾُى في ظهاث البلُىا وؤزمُم وؤؾٍُى والُٟىم. 

غ اإلااء. و٧اهذ  و٧ان ألاعػ ًؼعٕ في ألاعاضخي اإلاالخت فى قما٫ الضلخا والُٟىم خُض ًخٞى

٠ بِىما ٧اهذ ػعاٖت ال٣ًُ ج٣خهغ الىُلت جؼعٕ فى ؤعا ضخى مداٞٓتي الجحزة وبجي ؾٍى

لى مً واصي الىُل وظهاث مخٟغ٢ت في الضلخا والُٟىم. و٢ض ؤصزل الٗغب  ٖلى الجؼء ألٖا

. و٢ض ٢امذ ٖلى ػعاٖت 
ً
ػعاٖت ٢هب الؿ٨غ في مهغ ٦ما ؤصزلىا ػعاٖت ألاعػ ؤًًا

غ هي نىاٖت الؿ٨غ. و٧اهذ جيخج لالؾتمهمت  تال٣هب نىاٖ  جٞى
ً
هال٥ اإلادلي وؤخُاها

 في ٖهض ألاًىبُحن)
ً
 للخهضًغ زهىنا

ً
م( الظًً اَخمىا بؼعاٖخه في 2130-2272ٞائًا
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الُٟىم. و٦ما اقتهغث الُٟىم بؼعاٖت ال٣هب في ٖهض ألاًىبُحن ٞةن ؤعيها اإلاالخت ٢غب 

بدحرة ٢اعون ٧اهذ نالخت إلهخاط واٞغ مً ألاعػ. ول٨ً ػعاٖخه في َظٍ اإلاى٣ُت ٢لذ 

بٌٗ الصخىء هدُجت الَخمام ألاًىبُحن بيكغ ػعاٖت ال٣هب ٖلى خؿاب اإلادانُل 

ىا٥ بلى ظاهب الُٟىم ٧اهذ ؤعاضخي قما٫ الضلخا مىا٤َ مهمت إلهخاط  الهُُٟت ألازغي. َو

 خى٫ صمُاٍ وعقُض
ً
حن ٧اهذ الؿًٟ في (1)ألاعػ زهىنا . ومً َظًً اإلاُىاءًً الجهٍغ

ماوي جبدغ مدملت باألعػ بلى مىاوي ؾىعٍا وآؾُا ؤوازغ الٗهض الٗغبي وفي الٗهض الٗش

الهٛغي. و٢ض جغ٥ لىا ٖلماء الخملت الٟغوؿُت مٗلىماث ٢ُمت ًٖ ؤخىا٫ الؼعاٖت في 

غ١ الؼعاٖت  ْل الخ٨م الٗشماوي ومً صعاؾتها ًدبحن ؤن ؤهىإ اإلادانُل الخ٣لُت َو

ولى ؤن مؿاخت  (2)تووؾائلها لم جخٛحر ٦شحًرا ٖما ٧اهذ ٖلُه الخا٫ في الٗهىص الؿاب٣

 ٦ما ؾب٤ ؤن ؤقغها بلى طل٪.
ً
 الغ٢ٗت الؼعاُٖت اه٨مكذ ٦شحرا

ش. ؤما اإلادانُل  جل٪ ٧اهذ ؤَم مدانُل مهغ الخ٣لُت َىا٫ ٞتراث الخاٍع

ىت والخًغواث ٩ٞاهذ جؼعٕ في البؿاجحن وزاعط البؿاجحن. و٢ض ٧ان  ت وهباجاث الٍؼ الصجٍغ

ش اإلاهغي بهجت الؿاصة والخ٩ام. ٦ما ٧ان خب اإلاىتٍز والبؿخان مىظ ؤ٢ضم ٖهىع الخاٍع

غ والىباجاث اإلاسًغة اإلاىع٢ت في ٢لىب ٖامت الكٗب وجٟصر ًٖ َظا الخب  الىعص والَؼ

ىع وألاوعا١ وفي  حن ٩ٞلها مؼصاهه بؼزاٝع جمشل الَؼ جل٪ آلازاع التي جغ٦ها ٢ضماء اإلاهٍغ

غ ج٣ضم بلى آلالهت وج٩لل ال خىابِذ وجغي الىباجاث ه٣ىقهم ومهىعاتهم جغي با٢اث الَؼ

ىن مً بٗىر البالص ألاظىبُت. ؤما الخًغ ٩ٞاهذ وال ػالذ  بت ج٣ضم َضًت بلى ٖٞغ الٍٛغ

ى في بىاء  حؿتهل٪ ب٨مُاث ٦بحرة. ٣ٞض سجل َحروصوث ؤن الٗما٫ الظًً اؾخسضمهم زٞى

بضو  (3)رَغمه ألا٦بر اؾتهل٩ىا بلى ظاهب الخبز ٦مُاث َائلت مً الٟجل والبهل وال٨غا ٍو

                                                           
ر ؤن ٧لمت ًُ  (1) ت مإزىطة مً ٧لمت  Rosettaَغجَّ  ؤي ألاعػ.  Riceوهي اؾم عقُض باإلهجلحًز
 Delile, A. “Histoire de plantes cultivées en Ègypte” in La Desenptionعاظ٘  (2)

De l‟Egypte Hist., National T ; If, 1813, chap., I. 
(3)  Herodotuc.Op, cit, p. 152. 
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ؿ٣ى 
ُ
ؤن البؿاجحن التي ؤخاَذ ب٣هىع الىبالء ومىاػلهم الهُُٟت ٧اهذ ُٖٓمت الاحؿإ ح

٣ىم ٖلى زضمتها  ت جدمل ماء الىُل ٍو ج جسؼن اإلااء ؤو مً جٖغ بما مً آلاباع ؤو مً نهاٍع

ا هٟغ ٦بحر مً الغ٤ُ٢. وجٓهغ نىع البؿاجحن في ٦شحر مً  والٗىاًت بها وتهظًب ؤشجاَع

لى آزاع ؤزغي مىدكغة في ظهاث واصي الىُل. وبن ص٫ طل٪ ٖلى م٣ابغ َُبت وبجي خؿ ً ٖو

ا في ؤهداء البالص.  لى ؾٗت اهدكاَع ىع ٖو حن باألشجاع والَؼ شخىء ٞٗلى مبلٜ اَخمام اإلاهٍغ

وج٨ك٠ الهىع ًٖ بٌٗ الخٟانُل ُٞما ًخهل بدىُٓم الخض٣ًت وؤهىإ ألاشجاع بها 

٣ت عحها ٞجري ٖلى ؤخض م٣ابغ ألاؾغة الشام ٍغ  وعاء َو
ً
ىت ٖكغة ٢هغ الىبُل ًسخٟي جماما

بؿخان ُٖٓم ًدُِ به ؾىع ٖا٫. والبؿخان م٣ؿم بلى ؤ٢ؿام، ٢ؿم لل٨غوم بٗىا٢ُضَا 

ت ناخب البؿخان ًًم بغ٦ت ٦بحرة مؿخُُلت جد٠ بها  ال٨بحرة اإلاخضلُت و٢ؿم لجَز

ؤشجاع الىسُل وؤشجاع ؤزغي ٢هحرة و٢ؿم جىمى ُٞه ألاشجاع الىاصعة وعاب٘ زام 

. وفي نىعة ؤزغي جغظ٘ بلى هٟـ الٟترة ٦خب ناخب البؿخان ًٟازغ بؿٗت (2)لىسُلبا

ح اليؿُم  رّوِ
َ
ؿت َِ  ؤن ٌؿعى بٗض مىجه في خض٣ًخه "ل

ً
، مخمىُا وظما٫ بؿخاهه و٦ثرة ؤشجاٍع

ا الجمُلت الُٗٓمت". وجد٩ي بغصًت جغظ٘  جدذ ؤشجاع الجمحز ولُىٗم بالىٓغ بلى ؤشجاَع

ىع وزُِ في  اه ػعٕ في َُبت ؤشجاع بلى ؤًام عمؿِـ الشالض به  للَؼ
ً
٦شحرة وؤوكإ ؤخىايا

ت بها ظمُ٘ ؤهىإ ؤشجاع  ميكإجه الجضًضة في الضلخا "خضائ٤ ُٖٓمت وؤما٦ً للجَز

 ٧ان ًخإل٤ باألػاَحر مً ظمُ٘ ألا٢ُاع...". 
ً
 م٣ضؾا

ً
٣ا ٍغ ا َو الٟا٦هت الخلىة اإلاش٣لت بشماَع

بالص بيذ "بخضي وزالزحن شجغة و٢بل طل٪ بشالزت ٢غون اؾخدًغث خدكبؿىث مً 

بسىع، وظلب جدخمـ الشالض بٗض اهخهاعاجه في آؾُا ٖضًصا واًٞغا مً الىباجاث ألاظىبُت 

زلضث نىعَا ٖلى ظضعان مٗبض الاخخٟاالث بال٨غه٪. و٧اهذ البؿاجحن ال٨بحرة ٦ما َى 

ها ألاؾىاع وم٣ؿمت بلى ؤ٢ؿام  واضر مً نىعَا ٖلى ظضعان اإلا٣ابغ واإلاٗابض جدَى

ىع. ولٗل ؤَم جل٪ ألا٢ؿام هي التي ٧اهذ مسههت ألشجاع الىسُل  وؤخىاى للَؼ

                                                           
ت في الٗهىع ال٣ضًمت  –بعمان وعاه٨ت  (1) جغظمت الض٦خىع ٖبض اإلاىٗم ؤبى  –مهغ والخُاة اإلاهٍغ

 .290ب٨غ ومدغم ٦ما٫ م 
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والجمحز وال٨غوم. وؤمام اإلاضزل الغئِسخي الظي ٧ان ًدمل اؾم ناخب ال٣هغ ٧اهذ 

 ججغي ٢ىاة جإزظ مً الجهغ ًٟهلها ًٖ الؿىع زِ مً ألاشجاع.

 بلى ػعاٖت ال٨غوم التي 
ً
 زانا

ً
اهدكغث ٖلى ما و٢ض وظه اإلاهغي ال٣ضًم اَخماما

٘ ٞغوٖه  ٞغ
ُ
بت مً الصخغاء. و٧ان مً ؤشجاع ال٨غوم ما ج ًبضو في الترباث الخُٟٟت ال٣ٍغ

ٖلى ٖغوف مً الٛاب ؤو ٞغوٕ الصجغ وؤزغي جتر٥ لخمخض ٞغوٖها ٖلى ألاعى. ونى٘ مً 

 مسخلٟت مً الىبُظ ٧ان ٌكغبها زانت الىاؽ بِىما قغب 
ً
ا ؤهىاٖا ال٨غوم بٗض ٖهَغ

ت مً الكٗحر. و٧اهذ ؤشجاع الىسُل واؾٗت الاهدكاع ٦ما هي الٗامت الجٗت  اإلاهىٖى

ا في ٚظائهم  ىن ال٣ضماء بشماَع الخا٫ آلان في ظىىب الهُٗض. و٢ض اهخٟ٘ اإلاهٍغ

ها وؤوعا٢ها وؤلُاٞها في ؤٚغاى قتى. ٦ظل٪ اهدكغث في ظىىب  واؾخسضمىا ظظٖو

ا وؤظؼائها في ٦شحر مً  غاى، ومً ألاشجاع ألازغي الهُٗض ؤشجاع الضوم واهخٟ٘ بشماَع ألٚا

خىن  ا وؤزكابها: ؤشجاع الخحن، والغمان والٍؼ تها مهغ ال٣ضًمت واهخٟ٘ ؤَلها بشماَع التي ٖٞغ

واللىػ والجمحز والبىض١ والؿضع والؿىِ واللبش وألازل، وؤشجاع باصث ال جىظض آلان بال 

ت َظٍ(1)في الصخغاء ؤو في ظىىب الخبكت ٧اهذ ج٣ىم  . بلى ظاهب اإلادانُل الصجٍغ

ػعاٖت الخًغواث مً ٞجل و٦غار وظؼع وبهل في مؿاخاث نٛحرة مً الخ٣ى٫ وفي 

 الخضائ٤ اإلاجزلُت.

خىن وزانت في الُٟىم وفي ب٢لُمي َُبت  و٢ض شج٘ البُاإلات ػعاٖت ال٨غوم والٍؼ

٤ ٍغ ىىن ؤلٚا ت. و٢ام ٖلى ػعاٖتها بهٟت ٖامت اإلاؿخَى . وؤصزل الخ٩ام (2)وؤلاؾ٨ىضٍع

 ؤظىبُت مً ال٨غوم والخحن والغمان واإلاكمل وشجٗىا ألاوائل مً ا
ً
لبُاإلات ؤهىاٖا

                                                           
(1)

 Carruthers, W. “Plants of Ancient Egypt” Nature, sep 1886, pp. 445-51. 

 ,De Candolle, Alpha. L‟Origine des plantes cultiveés. Paris 1883عاظ٘ ٦ظل٪ 

pp. 145-270. 
(2)

 Rostovtzeff, M. A Large Estate in Egypt in the 5rd Century B.C. Madison 

1922, p. 93. 
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الٟالخحن ٖلى ػعاٖت ألاشجاع الخكبُت، وزانت ٖلى الجؿىع لخشبُتها ولالؾخٟاصة مجها في 

 في (2)نىاٖت ال٣ىاعب وألاصواث الؼعاُٖت
ً
دضزىا اإلااعزىن ؤن الاَخمام ٧ان مىظها . ٍو

ً عوما وبحزهُت بما ًلؼمهما مً َظٍ الٛلت. و٢ض ٢ام الٗهغ الغوماوي لؼعاٖت ال٣مذ لخمٍى

ىىن ٦ما خضر في الٗهض  ؤَل البالص بؼعاٖت اإلادانُل الخ٣لُت، بِىما اججه اإلاؿخَى

خىن ول٨ً ٖلى مجا٫ ؤي٤ُ  ت وزانت ال٨غوم والٍؼ البُلمي بلى ػعاٖت اإلادانُل الصجٍغ

ٍى ب٨غومه وهبُظٍ . و٢ض اقتهغ ب٢لُم م(1)مما ٧ان ٖلُه الخا٫ ٢بل خ٨م الغومان ٍغ

خىن. وفي (3))امخضخه اؾترابىن( ت بؼعاٖت ؤشجاع الٍؼ ، واقتهغ ب٢لُما الُٟىم وؤلاؾ٨ىضٍع

خىن في ؤشجاع ضخمت هامُت طاث زماع  َظا ٣ًى٫ اؾترابىن ًٖ الُٟىم بهه "ًىبذ الٍؼ

 وعٚم ٢لت الٗىاًت بهظا ألامغ 
ً
 َُبا

ً
خا بضٌٗت، ولى ظمٗذ زماٍع ٖلى وظه خؿً ألزغط ٍػ

خىن ٞ ه الغائدت. ؤما ؾائغ مهغ ٞسا٫ مً شجغ الٍؼ ، ول٨ىه ٦ٍغ
ً
 ٦شحرا

ً
خا ةجهم ًسغظىن ٍػ

خىن ول٨جها ال جسغط  ت ٞهي نالخت إلهباث الٍؼ ُٞما ٖضا الخضائ٤ خى٫ ؤلاؾ٨ىضٍع

ذ  ".(9)الٍؼ

غؽ   مً البُاإلات مً خُض بوكاء البؿاجحن ٚو
ً
ولم ٨ًً الٗغب ؤ٢ل اَخماما

م الضًً الٛغوؽ ولى ؤن ػعاٖت ال٨غوم ا يمدلذ بٗض صزىلهم مهغ بؿبب جدٍغ

الاؾالمي قغب الخمىع. وجدىي مالٟاث ال٨ّخاب الٗغب في الٗهىع الىؾُى مٗلىماث 

 
ً
ا وبؿاجُجها، ومجها ًدبحن ؤن ؤوؾ٘ ألاشجاع اهدكاعا ٦شحرة مبٗثرة ًٖ ٞىا٦ه مهغ وؤشجاَع

البؿاجحن التي ٧اهذ ؤشجاع الىسُل والجمحز، زم ؤشجاع الضوم في ظىىب الىاصي. وفي 

ت، وفي ب٢لُم الُٟىم )بؿخان مهغ(  اهدكغث خى٫ اإلاضن، وزانت ال٣اَغة وؤلاؾ٨ىضٍع

ىت   ًٖ هباجاث الٍؼ
ً
ٚغؾذ َائٟت ٦بحرة مً ؤشجاع الٟا٦هت وألاشجاع الخكبُت، ًٞال

                                                           
ش مهغ في ٖهض البُاإلات ظؼء   -ببغاَُم ههخي  (1)  .333 - 319م  1جاٍع

(2)  Milne, J. History of Egypt – Under Roman Rule. London 1924, P. 255. 
ُب ٧امل  (3)  .79م  –اؾترابىن في مهغ  –َو
 .98 - 97م اإلاغظ٘ هٟؿه،  (4)
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ت والُبُت . و٢ض اَخم الٟاَمُىن ؤٖٓم اَخمام بةوكاء البؿاجحن (2)والىباجاث الٍُٗغ

غؾها  حر اإلاشمغة. و٧ان ؤ٦بر وجيؿ٣ُها ٚو ب٩ل هاصع مً الىباجاث وألاشجاع اإلاشمغة ٚو

مل ُٞه مً  ت، ٖو بؿاجُجهم َى بؿخان الجُىشخي الظي امخض مً باب الٟخىح ختى اإلاٍُغ

ض ٖلى ألال٠، و٢امذ ٖضة مئاث مً الشحران والجما٫ بةصاعة الؿىاقي  حن ما ًٍؼ اإلاكٞغ

ه ًل الٗغب ٖلى ػعاٖت ؤشجاع الٟا٦ه(1)لٍغ ت وألاشجاع الخكبُت في مهغ ٦بحر. ٣ٞض . ٞو

ٗٝغ مً ٢بل، ؤَمها البر٢ى١ واإلاىػ ومسخل٠ 
ُ
 ظضًضة مً الٟىا٦ه لم ح

ً
ؤصزلىا ؤهىاٖا

ج" مؿاخاث قاؾٗت بلٛذ هدى (3)اإلاىالر  ناص٢ت في "جدٍغ
ً
 30. وبظ٫ ألاًىبُىن ظهىصا

ها في ؤل٠ ٞضان بمسخل٠ ألاشجاع الخكبُت، وزانت الؿىِ وؤلازل لالهخٟإ بإزكاب

بىاء ؤؾُى٫ ًدمي البالص مً هجماث الهلُبُحن. و٧اهذ ؤَم مىا٤َ "الخغاط" ٢غب 

ؾِٟ عقحن ومخبا٫ وؤؾُا٫ وألاقمىهحن وؤزمُم و٢ىم، وفي قما٫ ال٣اَغة في هىاحي 

. ول٨ً ما لبصذ َظٍ ألاخغاط ؤن ؤَملذ وآلذ بلى الؼوا٫ في ؤوازغ خ٨م (9)َىان وهاي

ت وصمُاٍ اإلامالُ٪. ٦ظل٪ ٣ٞضث يىاحي اإلا ت وزانت ال٣اَغة وؤلاؾ٨ىضٍع ضن اإلاهٍغ

غوؾها مً ايمدال٫   مً بهجتها في الٗهض التر٧ي بؿبب ما ؤناب بؿاجُجها ٚو
ً
٦شحرا

ىضما ٚؼا هابلُىن مهغ في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ ٧اهذ هضعة ألاشجاع مً  واهضزاع. ٖو

 ؤَم ما اؾترعى ٖلماء خملخه.

  

                                                           
ؼي  (1) مً الىباجاث الُبُت التي ٧اهذ جؼعٖها مهغ البلؿم، و٧ان صَىه حهضي للملى٥ )مً اإلا٣ٍغ

 (.398م  –ظؼء ؤو٫  -
ؼي  (2)  .303م –ظؼء ؤو٫  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ

(3)  Schweinforth, M. “Sur la flore des anciens jardins Arabs.”Bull Inst. 

Egy.2ieme Serie.Cairo 1881, pp 305-10. 
ً  –ابً مماحي  (4)  .399م  –٢ىاهحن الضواٍو
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ت بحن مهغ وظحر  شاالٗال٢اث الخجاٍع . اإلا٨خىب جها ٖال٢اث ٢ضًمت، ؤ٢ضم مً الخاٍع

ت م٘ بٌٗ بالص الكغ١ ألاصوى وبالص الىىبت في  هغ ما ٣ٖٞض ؤوكإث مهغ ٖال٢اث ججاٍع

٢بل ألاؾغاث، وزانت في الجؼء ألازحر مىه. ول٨جها ٧اهذ ٖلى ما ًبضو ٖال٢اث يُٟٗت 

ً خًاعة ػعاُٖت هامُت في ٢لب مدضوصة.  ش ٞىظض مهغ و٢ض ؤنبدذ مَى وبٙؼ الخاٍع

يسج نىاٖها  الٗالم اإلاٗمىع ًٌُٟ بهخاط ؤعيها ًٖ خاظت ؾ٩اجها في ؤٚلب الؿىحن ٍو

ٗمل ؾاصتها و٦هىتها ٖلى  هىٗىن الخلى وألاؾلخت والجلىص وألاواوي الجمُلت َو ال٨خان ٍو

مت اؾخ٨ما٫ ؤؾباب التٝر وب٢امت الكٗائغ باؾ خحراص اإلاٗاصن الشمُىت وألاحجاع ال٨ٍغ

 ؤن 
ً
با  حٗؼػ والبسىع وؤهىإ الُُب وؾائغ مُالب الضهُا والضًً. ل٩ل طل٪ لم ٨ًً ٍٚغ

ت م٘ الٗالم اإلاجاوع  ىهُت وزانت في الضولت الخضًشت ؤوانغ نالتها الخجاٍع مهغ الٟٖغ

ت، بل ل٣ض بلٛذ مؿخٛلت في طل٪ مى٢ٗها الجٛغافي وبم٩اهُاتها اإلااصًت وا ،والبُٗض لبكٍغ

الخجاعة الخاعظُت في جل٪ الٟترة ؤَمُت لم جبلٛها الخجاعة الضازلُت في خُاة مهغ 

. وم٘ الخجاعة والاجها٫ بإصخاب الخًاعاث في الكغ١ ألاصوى صزلذ (1)الا٢خهاصًت

ت ألاظىبُت بلى واصي الىُل. وفي هٟـ الى٢ذ زغظذ مً مهغ  اإلاازغاث الخًاٍع

ت ألانلُت وزانت بلى بالص الىىبت وبالص الكام وظؼع البدغ بقٗاٖاث الخًاعة  اإلاهٍغ

 .(2)اإلاخىؾِ

م وظىص الجىاص٫ في الجهغ  –٧اهذ بالص الىىبت  ؤؾهل البالص التي ًم٨ً  –ٚع

الىنى٫ بلحها مً مهغ. ٢امذ ٖلى الخضوص بُجها وبحن مهغ مضًىت آبى التي ؾب٤ ؤلاقاعة 

غ ٦ؿى١ ًدباص٫ ُٞه ججاع مهغ والىىبت الؿل٘ )ؤؾىان( في ٖهغ مخإز ِؾحِن بلحها، زم 

مت والٗاط وعَل الىٗام وبًُه  واإلاىاٞ٘. ومً بحن ما ٧ان ٌٗغى الظَب وألاحجاع ال٨ٍغ

                                                           
 .372م  –بعمان وعاه٨ت  (1)

(2) Peake and Fleure.Times and Places.P. 129. 
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. و٢ض زًٗذ بالص الىىبت مً الكال٫ ألاو٫ (2)والُُب وظلض الٟهىص وال٣غصة واإلااقُت

ش )ببان ٖهض الضولت الخض لت مً الخاٍع ( وخ٨مها والة ختى الغاب٘ إلاهغ ٞتراث ٍَى
ً
ًشت مشال

م ٖلى البالص  ُّ مً ٢ِبل الٟغاٖىت ٧ان الىاخض مجهم ًل٣ب "باالبً اإلال٩ي لبالص الىىبت وال٣

 .
ً
جهم و٦خابتهم، وفي ٖباصتهم ؤًًا الجىىبُت". و٢لض الىىبُىن ؤَل مهغ في مالبؿهم ٞو

 مً اإلامل٨ه ا
ً
 ؤؾاؾُا

ً
م مً ٧ل طل٪ ٞلم حٗخبر بالص الىىبت ظؼءا لى الٚغ ت. ومً ٖو إلاهٍغ

ن قٗب الىىبت ال٣ضًم َى الكٗب الىخُض اإلاخسل٠ الظي بهاخُت ؤزغي ًم٨ً ال٣ى٫ 

ىن  حن، بط لم ًخ٤ٟ طل٪ لبضو الصخغاء، الظًً اخخ٪ بهم اإلاهٍغ جدًغ ٖلى ؤًضي اإلاهٍغ

 وال ألَل "بيذ".

ىهُت  (1)و٧اهذ بالص بيذ ؤو "ألاعى اإلا٣ضؾت" مً البالص التي ؤوكإث مهغ الٟٖغ

 ؤزغي. و٢ض ؾب٤ ؤن ؤقغها بلى َغ١ مٗها ٖال
ً
 ويٟٗذ ؤخُاها

ً
ذ ؤخُاها ت ٢ٍى ٢اث ججاٍع

الخجاعة بحن مهغ وبالص بيذ وه٠ًُ َىا ؤهه ٖىضما ٧اهذ الٗانمت هي مى٠ )في ٖهض 

 هدى 
ً
٤ بلى البدغ ألاخمغ ًبضؤ مً الٗانمت مباقغة مخجها الضولت ال٣ضًمت( ٧ان الٍُغ

ب
ُ
ـ الخالُت، خُض ٧اهذ ج جى الؿًٟ التي ج٣ُ٘ البدغ ألاخمغ ٧له بلى مى٣ُت الؿَى

ى ٖمل لم ٨ًً َُىا في طل٪ الٗهغ.  ذ َو ٤ في وظه الٍغ الجىىب وحٗىص مً هٟـ الٍُغ

 إلال٨ها اجسظث البٗشاث 
ً
ول٨ً مىظ ٢ُام ألاؾغة الخاصًت ٖكغة التي ازخاعث َُبت م٣غا

٤ واصي الخماماث بلى جل٪ ألاعى اإلا٣ضؾت. و٢ض وعص ط٦غ ل ت ٍَغ ت الخجاٍع غخالث ججاٍع

١.م.(  1970بلى بالص بيذ في ههىم الضولت ال٣ضًمت وزانت مىظ ٖهض ؾاخىعٕ )خىالي 

غ اإلاٟهلت ًٖ َظٍ الغخالث بضؤث جتري مىظ ٢ُام ألاؾغة الخاصًت ٖكغة  ٚحر ؤن الخ٣اٍع

" اإلاؿمى  ا٫اإلاعئِـ بِذ  -ىى" خ١.م.(. بط ًدضزىا " 1290)خىالي  ًٖ  -"ؾٗىش ٧إع

                                                           
بٌٗ َظٍ الؿل٘ مشل اإلاغ والُُب وزكب ألابىىؽ ٧ان ًجلبه وؾُاء مً الؿىصان وبالص  (1)

 (.237م  Breastedبيذ )ًٖ 
 Peake andعبما ٧اهذ بالص بيذ هي بالص الهىما٫ الخالُت ؤو بالص الٗغب الؿُٗضة )ًٖ (2)

Fleure p. 129.) 
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بلى بيذ لجلب بسىع  (2)بيذ، ٣ُٞى٫: "بٗشجي ظاللخه ألظهؼ ؾًٟ ببلىؽ عخلخه بلى بالص

ظضًض... و٢ض زغظذ مً ٢ِٟ... وونلذ البدغ )ألاخمغ( ونىٗذ َظٍ الؿُٟىت وظهؼتها 

ىضما عظٗذ مً البدغ  ب٩ل شخىء وػوصتها بٗضص واٞغ مً اإلااقُت والشحران والٛؼالن. ٖو

 اث التي وظضتها في هىاحي ألاعى اإلا٣ضؾت". ٢مذ بما ؤمغوي به اإلال٪ وظلبذ له ٧ل اإلاىخج

 
ُ
٤" التي خٟٓذ لىا ٖلى بخضي بغصًاث الضولت الىؾُى ج ع هىِّ و٢هت "اإلاالح الٍٛغ

ما جسُله الكٗب اإلاهغي ًٖ بالص البسىع. وما ٧ان ٌؿعى اإلالى٥ للخهى٫ ٖلُه مجها، 

ت َىلها  ٣ت زغاُٞت ًٖ مالح هجا وخضٍ مً ؾُٟىت مهٍغ  ط 90ٞهي جخدضر بٍُغ
ً
ا ٖع

غة في ٖغى البدغ  210وجدمل   خُمتها مىظت َائلت، زم ؤل٣ذ باإلاالح ٖلى ظٍؼ
ً
مالخا

غة خُت ُٖٓمت جمخل٪ ٧ل ما َىا٥ مً  ً. و٧اهذ حؿ٨ً الجٍؼ جبٗض ًٖ َُبت ؾٟغ قهٍغ

جىابل وخُىاهاث وؤزكاب. وبٗض ؤن ٧اص اإلاالح ٣ًٟض ألامل في الٗىصة بلى مهغ ؤهبإجه 

ىه وؾحري ؤوالصٍ وػوصجه ٢بل ؤن ًغظ٘ بملء ؾُٟىت "مً اإلاغ  الخُت بإهه ؾحرظ٘ بلى َو

٦بحرة مً البسىع  روػٍذ خ٨ً... ومً زكب حكبـ وقٗاؽ ومً ؤنباٙ الىظه و٦غا

لت... وؾائغ ألاقُاء الشمُىت"  .(1)ومً ؤهُاب الُٟلت و٦الب الهُض و٢غصة طاث طًى٫ ٍَى

ضًشت. ٣ٞض ؤمغث َظٍ الهىعة الخُالُت ًٖ بالص البسىع جبضصث في الضولت الخ

١.م. ؤن ًهىع  2993اإلال٨ت خدكبؿىث بٗض عظٕى خملت ؤعؾلتها بلى بالص بيذ في ٖام 

ؾ٩اجها و٢غاَا وهباجاتها وخُىاهاتها والؿًٟ التي ؤعؾلذ ٖلى ظضعان مٗبضَا اإلاٗغوٝ 

بالضًغ البدغي ختى ًخٗٝغ الكٗب ٖلى الخُاة في جل٪ ألاعى اإلا٣ضؾت. ٧ل شخىء في َظٍ 

                                                           
ت مً  (1) عبما ٌٗجي الؿًٟ التي ٧اهذ حؿخسضم في الؿٟغ بلى ببلىؽ في لبىان ؤو الؿًٟ اإلاهىٖى

 زكب ببلىؽ.

ببلُىؽ ٞاألعجر ؤجها  مالخٓت مً اإلاغاظ٘: ٚالبا ما ٣ًهض ببالص الٗغب الؿُٗضة "الُمً، ؤما

 "ظبُل" في قما٫ بحروث خالُا. 
 .389بعمان وعاه٨ه م  (2)
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 باليؿبت لؿا٦ً واصي الىُل، الىباجاث والخُىاهاث ومالبـ الهىع والى٣
ً
با ىف ًبضو ٍٚغ

عؾلذ ٞسمـ ٦بحرة 
ُ
 30دغ٥ الىاخضة مجها ًُ  -الىاؽ وؤق٩الهم. ؤما الؿًٟ التي ؤ

 وقغإ ضخم 
ً
شخىذ بمسخل٠ ؤقُاء مهغ الُُبت مً هبُظ وظٗت ولخم  -مجضاٞا

ا٦هت وزبز وب٨شحر مً الؿل٘ التي ٣ًبل ٖلحها ؤَل  اوؽ لل٣خا٫ ٞو بيذ مً زىاظغ ٞو

و٢الئض مسخلٟت ألالىان. وجمذ اإلا٣اًًت وعظٗذ الؿًٟ بلى َُبت مدملت بلى اعجٟإ ٦بحر 

بإ٧ىام مً نمٜ اإلاغ وؤشجاع اإلاغ الخًغاء وزكب ألابىىؽ والٗاط والظَب وألازكاب 

طاث الغائدت الؼ٦ُت وؤهىإ البسىع وؤنباٙ للُٗىن، وال٣غصة و٦الب الهُض وظلىص 

١.م.(  2297-2298لٟهىص والغ٤ُ٢. وبٗض طل٪ بشالزت ٢غون ؤعؾل عمؿِـ الشالض )ا

 مً زغواث بيذ و٧ان مً ؤَم ما خملخه 
ً
 بلى البدغ الُٗٓم لُجلب بًٗا

ً
 ٦بحرا

ً
ؤؾُىال

 الؿًٟ في ٖىصتها ؤشجاع البسىع الخًغاء. 

م مً وظىص آزاع جض٫ ٖلى ٢ُام الخجاعة بحن مهغ وبالص الكام مىظ لى الٚغ ؤًام  ٖو

الضولت ال٣ضًمت ٞلم جيكِ بال في ٖهض الضولت الخضًشت وزانت بٗض الخمالث الخغبُت 

التي ٢ام بها ملى٥ ألاؾغة الشامىت ٖكغة، ٣ٞض ؤنبذ إلاضزل مهغ الكمالي الكغقي ؤَمُت 

 
ً
ت زانت، واهدكغ ٖلى َىله الٗمغان بل ل٣ض ؤنبذ قغ١ الضلخا ب٢لُما ؿ٨ٍغ ت ٖو ججاٍع

 همذ ُٞه اإلاض
ً
ا  ٖلى (2)ن واهخ٣لذ بلُه الٗانمت في بٌٗ ألاو٢اثخٍُى

ً
. وه٣لذ اإلاخاظغ بغا

 بالؿٟغ جمسغ ٖباب البدغ اإلاخىؾِ بحن سٛىع الكام ومىاوي مهغ 
ً
ْهىع الضواب وبدغا

دبحن مً صعاؾت آلازاع ألاصبُت التي زلٟتها ألاؾغة الخاؾٗت  الكمالُت ٧الٟغما وجاهِـ. ٍو

حؿخىعص مً الكام ألازكاب والغ٤ُ٢ ومسخل٠  ٖكغة وألاؾغة الٗكغون ؤن مهغ ٧اهذ

ألاؾلخت والؿًٟ واإلاغ٦باث وؤظؼاءَا والٗصخى وآلاالث اإلاىؾ٣ُُت وألاواوي والجغاع 

اإلاسخلٟت وؤهىإ مً الخبز والؿم٪ والبسىع والخُل واإلااقُت بلى ٚحر طل٪ مً مىخجاث 

ظاث ال٨خاهُت ؾىعٍت والبالص اإلاخازمت لها. و٧اهذ مهغ جغؾل في م٣ابل طل٪ اإلايؿى 

                                                           
(1)  Breasted. J. op. cit., p. 44. 
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وألاواوي والخلي والخمازُل بلى ظاهب مىخجاث الؿىصان ومً الشابذ ؤن َظٍ الخجاعة 

ت زغوة مً ألالٟاّ الؿامُت وؤصث بلى صزى٫ بٌٗ آلالهت  ظلبذ بلى اللٛت اإلاهٍغ

م مً طل٪ ٞلم ٌٗتٝر اإلاهغي ال٣ضًم بخٟى١ ظاٍع ألاؾُىي  لى الٚغ الؿىعٍت مهغ. ٖو

 في هىاحي الخُاة ٖلُه في مجاالث الخًاع 
ً
ة اإلاسخلٟت عبما إلخؿاؾه ؤهه ؤ٦ثر مىه ج٣ضما

خ٣اصٍ ؤهه ؤٖغ١ مىه خًاعة. ت واٖل  اإلااصًت واإلاٗىٍى

ت بحن مهغ وظؼع البدغ  ت ما ًشبذ ٢ُام ٖال٢اث ججاٍع ىا٥ مً ألاصلت ألازٍغ َو

غة ٢برم مىظ ٖهض الضولت ال٣ضًمت. ٣ٞض وظضث في م٣ابغ ومٗابض  اإلاخىؾِ وزانت ظٍؼ

لت الىؾُى والخضًشت ؤوان مؿخىعصة مً "البالص الكمالُت" وفي هٟـ الى٢ذ ٦كٟذ الضو 

ذ و٢برم وعوصؽ ون٣لُت وفي ظهاث  ت في مضن ٦ٍغ ًٖ ٦شحر مً آزاع الخًاعة اإلاهٍغ

. و٧ان ؤَم ما ًغص مً ظؼع البدغ اإلاخىؾِ ألاواوي (1)٦شحرة مً ؾىاخل البدغ اإلاخىؾِ

بضو ؤن اإلاسخلٟت ألاهىإ وألاق٩ا٫ واإلاهىٖى اث اإلاٗضهُت مً الًٟت والظَب والىداؽ. ٍو

ت ٧األ٢مكت واإلاغا٦ب  ما ٧اهذ مهغ جهضٍع بلى َظٍ الجؼع ٧ان ؤٚلبه ؤقُاء مهىٖى

حر طل٪ مما اقتهغث به مهغ.  اإلاظَبت والخد٠ ٚو

سُت بلى ؤن ججاعة مهغ الخاعظُت في ٖهض  وحكحر ٧ل الىزائ٤ والىهىم الخاٍع

َغ مً ٢بل. ٣ٞض اؾخٛل البُاإلات مى٢٘ مهغ وبم٩اهُاتها البُاإلات اػصَغث ٦ما لم جؼص

ت ٖلى مجا٫ ٖالمي امخضث بحن الهحن في الكغ١  الا٢خهاصًت في ب٢امت ٖال٢اث ججاٍع

٣ُت في الجىىب ُاهُت في الكما٫ ووؾِ ؤٍٞغ . ول٨ً (2)وبؾباهُا في الٛغب وبحن الجؼع البًر

اعة ٦ما اؾخٟاص الخ٩ام ٣ٞض مً الخ٤ ال٣ى٫ بن الكٗب لم ٌؿخٟض مً ؤعباح َظٍ الخج

دمل بحن مهغ وممخل٩اتها ٦ما ٧ان اإلال٪ 
ُ
٧ان اإلال٪ َى الخاظغ ألاو٫ و٧اهذ ججاعاجه ج

 بآَت. و٢ض اؾخمض البُاإلات مً 
ً
ًٟغى ٖلى الىاعصاث مً البالص ألاظىبُت م٩ىؾا

                                                           
(1)

 Ibid., p. 335. 
(2)

 Rostovtzeff. M, The  Camb Anc. His., 1928, vol. 7, p. 134. 
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 ًٖ بٌٗ 
ً
ممخل٩اتهم ما ٧ان ًى٣و مهغ مً مٗاصن وزاماث َبُُٗت ؤزغي ًٞال

ؼعاُٖت والهىاُٖت والخُىاهاث الخُت. ٞجلبىا الىداؽ والًٟت مً ٢برم اإلاىخجاث ال

لؿُحن وألا٢الُم الجىىبُت آلؾُا  خىن مً ؾىعٍا ٞو وألازكاب والىبُظ وػٍذ الٍؼ

الهٛغي )٦ُل٨ُُا ول٨ُُا( والخُى٫ مً بغ٢ت والظَب وعَل الىٗام والٗاط وظلىص 

٤ الجهغ وب ى١ طل٪ ٣ٞض ٧اهذ مهغ جلجإ الخماؾُذ والٗبُض مً بالص الىىبت ًٖ ٍَغ البر. ٞو

بلى َظٍ اإلامخل٩اث و٢ذ اإلاجاٖاث للخهى٫ ٖلى الخبىب وزانت مً ؾىعٍا و٢برم. 

ول٨ً مً الشابذ ؤن ججاعة مهغ م٘ البالص ألاظىبُت وزانت الكغ٢ُت ٧ان لها اإلا٣ام ألاو٫ 

صوا خٟغ ال٣ىاة ٣ٞض اَخم بها البُاإلات ؤقض اَخمام ٞإوكإوا اإلاىاوي ٖلى البدغ ألاخمغ وؤٖا

التي ٧اهذ جغبُه بالىُل وقضصوا الخغاؾت ٖلى الُغ١ التي حٗبر الصخغاء الكغ٢ُت لتربِ 

ت واٖخىىا بؼعاٖت ال٣مذ الظي ؤنبذ مً  ت والجهٍغ البدغ بالجهغ واَخمىا ببىاء الؿًٟ البدٍغ

 في عبِ
ً
ا  خٍُى

ً
ت صوعا  ؤَم ناصعاث مهغ بلى الٗالم الخاعجي َظا و٢ض لٗبذ ؤلاؾ٨ىضٍع

مهغ بالٗالم الخاعجي، ٣ٞض زغظذ مجها مٗٓم الهاصعاث واهتهذ بلحها مٗٓم 

ـ َىعمـ (1)الىاعصاث اوهتها في اؾخ٣با٫ ب٣ُت الخجاعة الخاعظُت بلىػٍىم ومَى . ٖو

لى ؤي خا٫ ٣ٞض ؾاٖض ٖلى عواط  ا ُٞما بٗض. ٖو ول٩ُىؽ لُمً وبغهُ٪ وؾُإحي ط٦َغ

ت في الٗهغ البُلمي بهٟت  ٖامت اهدكاع الٟىاعاث ٖلى َى٫ الؿىاخل الخجاعة البدٍغ

ت باإلاىاوي اإلاسخلٟت و٦بر حجم الؿًٟ )ونلذ خمىلت بًٗها بلى   3000واػصًاص اإلاٗٞغ

.
ً
 وجهاعا

ً
 ًَ( و٢ضعتها ٖلى اإلاالخت في ٖغى البدغ لُال

ت م٘ بالص بدغ بًجه والبدغ  ت ٢ٍى في َظا الٗهغ ؤوكإث مهغ ٖال٢اث ججاٍع

ت هدى  ألاؾىص وبالص الخىى الٛغبي مً البدغ اإلاخىؾِ ٦ظل٪ مضث نالتها الخجاٍع

٣ُت. ٧اهذ  غة الٗغبُت وهدى الجىىب بلى الؿىصان ووؾِ ؤٍٞغ الكغ١ بلى ظىىب الجٍؼ

٤ وآؾُا  ٍغ الخبىب وألاواوي واإلايؿىظاث والىع١ هي ؤَم ناصعاث مهغ بلى بالص ؤلٚا

                                                           
(1)

 Rostovtzeff, M. A History of Ancient World. Oxford 1939, p. 357. 
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ان وظىىب بالص الهٛغي وبًُالُا ون٣لُت َظا بلى ظاهب بٌٗ مىخجاث الىىبت والؿىص

الٗغب والهىض. ول٨ً واعصاث مهغ مً َظٍ ألا٢الُم ٧اهذ ؤ٢ل في ٢ُمتها مً ناصعاتها. 

خىن والهٝى  ٧اهذ ٢ائمت الىاعصاث حكمل ٖلى ؤًت خا٫ بٌٗ ؤهىإ الىبُظ وػٍذ الٍؼ

و٦مُاث ٢لُلت مً الٗؿل والؿم٪ اإلاج٠ٟ والجبن واإلاغمغ والخضًض والٟؿٟىع )مً 

جىت ون٣لُت وٍُ ن٣لُت( والخُى٫ مً  ىجت جَّ غَ ٢َغ ر ؤن مهغ ٧اهذ جدهل مً ٢َغ

ُاوي. و٢ض ٖمل البُاإلات بمسخل٠ الىؾائل ٖلى الخد٨م في  ٦ظل٪ ٖلى ال٣هضًغ البًر

ججاعة الؿىصان وبالص بيذ وبلضان ظىىب آؾُا إلاا ٧اهذ ججلبه مً اإلا٩اؾب الطخمت. 

ة ٦مالُاث مً جل٪ التي ٧اهذ و٧ان ؤَم ما ًمحز َظٍ الخجاعة الجىىبُت والكغ٢ُت ؤجها ججاع 

ت في مهغ وبالص خىى البدغ اإلاخىؾِ . هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ (1)ج٣بل ٖلحها الُب٣ت اإلاتٞر

غة الٗغبُت وبالص بيذ وألاعػ  ت والٗاط مً ظىىب الجٍؼ الُٗىع والبسىع واإلاغ وال٣ٞغ

غ وألازكاب ال ىاصعة وألانضاٝ والآللىء وألانباٙ والىباجاث الُبُت وال٣ًُ والخٍغ

سُت ًٖ  والٗاط والبهاع مً الهىض وألا٢الُم اإلاجاوعة. ٦ظل٪ جخدضر الىهىم الخاٍع

الُٟلت الخُت التي ٧اهذ جإحي بها الؿًٟ مً بالص الخبكت الؾخسضامها في ظُىف 

٤ الجهغ ٣ِٞ بل اقتر٥ في خملها (2)البُاإلات . ولم ج٨ً ججاعة الؿىصان جإحي ًٖ ٍَغ

٤ ٖٝغ  ُٞما بٗض بضعب ألاعبٗحن )عاظ٘ الٟهل ألاو٫(. ؤما ججاعة ٢ىاٞل ؾاعث بها في ٍَغ

( وظهتها 9ك٩ل الالكغ١ ٩ٞاهذ حؿل٪ ؤزىاء الٗهغ البُلمي وبٗضٍ زالزت َغ١ عئِؿُت )

٤ الكمالي و٧ان ًخجه مً ؤواؾِ آؾُا هدى بدغ ٢ؼوًٍ ٞالبدغ  البدغ اإلاخىؾِ: الٍُغ

٤ ألاوؾِ و٧ان ؤَمها زال٫ ال ؛ الٍُغ ٣غن الشالض ٢بل اإلاُالص ًبضؤ ألاؾىص ٞبدغ مغمٍغ

( بلى ؤعى الٗغا١ ومً زم ًخجه هدى الٛغب بلى صمك٤ 
ً
 ؤو بغا

ً
مً الهىض زم ًخجه )بدغا

)ٖلى الؿاخل الٛغبي آلؾُا الهٛغي(  Ephesusونىع ؤو بلى ؤهُا٦ُت ومجها بلى بٞؿىؽ 

                                                           
 .Bevan, E. A History of Egypt under the Ptolemaic  Dynsatyعاظ٘ في طل٪:  (1)

London 1914. 
(2)

 Mahaffy, J. A History  of Egypt. London 1890, p. 87. 
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 بإَمُخه ختى اؾخىلى الباعزُىن 
ً
٤ مدخٟٓا ( ٖلى )الٟغؽ  Parthiansو٢ض ْل َظا الٍُغ

٤ بدغي في  ى ٍَغ ٤ الجىىبي َو بابل في مىخه٠ ال٣غن الشالض ١ م. ٣ٞل قإهه؛ الٍُغ

مٗٓمه اػصاصث ؤَمُخه بٗض ؾ٣ٍى بابل في ؤًضي الٟغؽ. ٧ان ًبضؤ مً الهىض زم ًخجه 

بت  غة الٗغبُت وزانت ًىصاًمىن )ؤي ٖضن( ؤو بلى الجؼع ال٣ٍغ بلى مىاوي ظىىب الجٍؼ

غة  ىا٥ جٟٙغؾى ٦جٍؼ ٣ىم َاالء  ٢ُغة. َو غاب ٍو اإلاغا٦ب الهىضًت خمىلتها لُدؿلمها ألٖا

بى٣لها بما بال٣ىاٞل مً ؾبإ بلى آًله ٞالبتراء مً بالص الىبِ ومً زم بلى صمك٤ وؤهُا٦ُت 

 في البدغ ألاخمغ ختى جهاًخه ؤو التي جيخهي عخلتها ٖىض 
ً
ؼة ؤو بالؿًٟ التي جبدغ قماال ٚو

٧ىمي ٖلى الؿاخل –ظاهبي البدغ مشل لُى٧يؤخض اإلاىاوي الهٛحرة التي وكإث ٖلى 

الكغقى وبغهُ٪ ول٩ُىؽ لُمً ٖلى الؿاخل الٛغبي زم ج٣ىم وؾائل ؤزغي بى٣ل مىخجاث 

الكغ١ بلى ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ. ٚحر ؤن ه٣ل الخجاعة ٖلى مُاٍ البدغ ألاخمغ لم ٨ًً 

٤ البسىع البري ٖبر بالص الٗغ  ب مً ظىىبها بلى ٌؿتهىي الخجاع ؤو٫ ألامغ ٣ٞض ًٞلىا ٍَغ

م مً ٞضاخت ج٩الُٟه  .(2)قمالها ٖلى الٚغ

 

 

                                                           
(1) :   .Huzayyin, S. Arabia and the Far East, Cairo 1942عاظ٘ في َظا اإلاىيٕى
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 (9)ك٩ل ال 
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و٢ض وظض البُاإلات ؤن ؾُُغتهم ٖلى ججاعة الكغ١ واهتزاٖها مً ؤًضي الىبُُحن ال 

ت في آؾُا الهٛغي وؾىعٍا  ًم٨ً ؤن ًخإحى بال باؾدُالئهم ٖلى مىاٞظ الُغ١ الخجاٍع

ؤعاصوا في ؤو٫ ٖهضَم ول٨ً إلاضة ٢هحرة ٣ٞض ػالذ وؾىاخل البدغ ألاخمغ و٢ض جم لهم ما 

٣حن الكمالي وألاوؾِ في ٖام  وبػاء طل٪ خّى٫  (1)١.م. 297-298ؾُُغتهم ٖلى الٍُغ

٤ ٧ان ًل٣ى مىظ  ٤ الجىىبي. والخ٤ ؤن الٍُغ البُاإلات ٧ل ٖىاًتهم واَخمامهم بلى الٍُغ

 ؤ٦ثر مً ٚحٍر مً الُغ١ عبما لؿهىلت الؿُُغة ٖلُه. ومً 
ً
بضء الٗهغ البُلمي اَخماما

مٓاَغ َظا الاَخمام بعؾا٫ البٗشاث ال٨كُٟت بلى البدغ ألاخمغ زم اإلادُِ الهىضي 

ت  ؾىاخلهما وقٗىبهما ومىاعص زغوة البالص اإلاُلت ٖلحهما. وب٢امت اإلاىاوي ٖلى َى٫ إلاٗٞغ

ؾىاخل البدغ ألاخمغ هظ٦غ مجها ؤعؾِىىي التي ٢امذ ٖىض جهاًت ال٣ىاة التي عبُذ الىُل 

ا ٖلى ؾىاخل  حَر بالبدغ ألاخمغ ومُىؽ َىعمـ ول٩ُىؽ لُمً وبغهُ٪ )بغهِـ( ٚو

 التي ٧اهذ جغبِ َظٍ اإلاىاوي ب٣ِٟ و٧اًىىبىلِـ )٢ىا( . وبنالح الُغ١ (2)البدغ الجىىبُت

Caenopolis  حر اإلااء بها. و٢ض ؤصي مستر٢ت بٌٗ وصًان الصخغاء الكغ٢ُت وجإمُجها وجٞى

٤ مً ججاعة الكغ١. ٧اهذ َظٍ الخجاعة الكغ٢ُت  طل٪ ٧له بلى اػصًاص ههِب َظا الٍُغ

ت بٗض ونىلها بلى مىا ٣حن: الٍُغ٤ ٖلى ؤًت خا٫ جى٣ل بلى ؤلاؾ٨ىضٍع وي البدغ ألاخمغ بٍُغ

بضؤ مً ؤي مً مىاوي ؾىاخل البدغ ألاخمغ   ٍو
ً
٤ البدغ والجهغ مٗا ى ألاَم ٍَغ ألاو٫ َو

غوٖه بلى   وصًان الصخغاء الكغ٢ُت بلى زيُت ٢ىا ومً زم ًدب٘ الجهغ ٞو
ً
الؿاب٣ت مستر٢ا

بضؤ مً َحروب ٤ الجهغي اإلاباقغ ٍو ٤ الشاوي َى الٍُغ ت. الٍُغ ىلِـ ؤلاؾ٨ىضٍع

Heroopolis ٣٘ بلى الكما٫ مً البدحراث اإلاغة )ؤخض اإلاىاوي التي ؤوكإَا البُاإلات( ٍو

ت في ال٣ىاة التي عبُذ الىُل بالبدغ ألاخمغ ختى 3ك٩ل ال) ( ومجها جبدغ الؿًٟ الجهٍغ

٤ ألازحر في  ت. و٢ض جى٠٢ َظا الٍُغ جهاًتها ومً زم بلى ٞغوٕ الىُل الٛغبُت ختى ؤلاؾ٨ىضٍع

ت  ؤوازغ خ٨م ضم نالخُتها للمالخت. وفي ؤلاؾ٨ىضٍع البُاإلات بؿبب اوؿضاص جل٪ ال٣ىاة ٖو

                                                           
 .398م  1ببغاَم ههخي ظؼء  (1)
  .Kammérer, A. La Mer Rouge. Tome. 1. Pp. 65-80عاظ٘  (2)
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 ؤو جهضًٍغ بلى ٖالم 
ً
هى٘ ٢بل اؾتهال٦ه مدلُا ٧ان ظؼء مً مىخجاث الكغ١ ًجهؼ ٍو

 البدغ اإلاخىؾِ.

ولم ج٣خهغ ناصعاث مهغ بلى ٖالم البدغ اإلاخىؾِ ٖلى مىخجاث الكغ١ اإلاجهؼة 

عث مهغ  حر اإلاجهؼة بل نضَّ ت ٧ان ؤَمها الخبىب والىع١ ٚو  مهٍغ
ً
 ؾلٗا

ً
ؤًًا

واإلايؿىظاث ال٨خاهُت. ومً اإلااؾ٠ ؤن مٗلىماجىا ًٖ َظٍ الهاصعاث ٢لُلت مخىازغة. و٧ل 

 مً ظاهب البُاإلات 
ً
 زانا

ً
الظي وؿخُُ٘ ط٦ٍغ َى ؤن ججاعة الخبىب ل٣ُذ اَخماما

٣ضع ؤن ما ٧ ٤ ؤ٦بر ٖمالء مهغ. ٍو ٍغ ا في بالص ؤلٚا  العجٟإ ؤؾٗاَع
ً
ا ان جهضٍع مهغ ؾىٍى

. و٢ض ؤقغها في م٩ان آزغ بلى اَخمام البُاإلات (1)ملُىن ؤعصب في اإلاخىؾِ 1مً خبىب بلٜ 

اصة الغ٢ٗت الؼعاُٖت وػٍاصة الاهخاط بمسخل٠  بؼعاٖت الخبىب وزانت ال٣مذ ومداولتهم ٍػ

ض مً زغائهم  الُغ١ لًمان اإلا٩اؾب الطخمت التي ٧اهذ جخض٤ٞ مً ججاعة الخبىب ٞتًز

 اإلاىاٞؿت التي ٧اهذ جل٣اَا مً 
ً
و٢ىتهم. ٚحر ؤن َظٍ الخجاعة ٧ان ًدض مً وكاَها ؤخُاها

البالص اإلاىخجت لل٣مذ ٦ه٣لُت وظىىب بًُالُا وظىىب عوؾُا مما خضا بالبُاإلات بلى 

ذ  الالخجاء بلى الضبلىماؾُت ل٨ؿب الٗمالء. وؤٚلب الًٓ ؤن َظٍ اإلاىاٞؿت ألاظىبُت ٢ٍى

ض هدُجت ل٠ًٗ مهغ ولخضَىع بهخاط الخبىب ٖلى بزغ الايُغاباث في ؤوازغ َظا الٗه

التي حٗغيذ لها الضولت و٢ض نضعث مهغ بلى البالص الجىىبُت )الخبكت والؿىصان 

 مً مىخجاتها الهىاُٖت ٧اإلايؿىظاث التي جىاؾب ٧ل طو١ 
ً
والهىما٫( والكغ٢ُت ٦شحرا

ىث وألاؾلخت ت والٍؼ و٦ظل٪ بٌٗ ؤهىإ ألاهبظة  وآلاهُت الؼظاظُت مً نى٘ ؤلاؾ٨ىضٍع

 اإلاؿخىعصة مً بالص البدغ اإلاخىؾِ.

ولم ًخٛحر ٦شحر مً مٗالم ججاعة مهغ الخاعظُت في الجؼء ألا٦بر مً الٗهضًً 

 للبًائ٘ الكغ٢ُت والٛغبُت 
ً
 ومسؼها

ً
ت ؾى٢ا الغوماوي والبحزهُي ٣ٞض ْلذ ؤلاؾ٨ىضٍع

ما وبحزهُت. ٧اهذ صائبت الخغ٦ت ومُىاء مهغ ألاو٫ بل ؤ٦بر مىاوي البدغ اإلاخىؾِ بٗض عو 

                                                           
ش مهغ في ٖهض البُاإلات ط  –ببغاَُم ههخي  (1)  .907م  1جاٍع
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) ٍى إحها البدغي والبدحري )ٖلى بدحرة مٍغ  (2)واليكاٍ. و٢ض جمشل َظا اليكاٍ في مٞغ

( جمغ بىاصي الىُل 
ً
لذ الخجاعة الكغ٢ُت )ؤنبدذ حكمل ال٨مالُاث واإلاىاص الخام مٗا ْو

٤ مىاوي البدغ ألاخمغ ت بى٣لها بلى (1)ًٖ ٍَغ ؤظؼاء . زم ٣ًىم وؾُاء مً ؤلاؾ٨ىضٍع

 مً الخجاعة الكغ٢ُت ٧ان ًهل بلى 
ً
يبغي ؤن وكحر بلى ؤن ظؼءا ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت ٍو

٤ ٢ىاة الىُل  ت ًٖ ٍَغ البدغ ألاخمغ ال٣ضًمت التي ؤٖاص جغاظان )ال٣غن  –ؤلاؾ٨ىضٍع

ت م٘ ممل٨ت مغوي ا وحٗم٣ُها. ٦ظل٪ ؤوكإث مهغ ٖال٢اث ججاٍع   Meroeالشاوي م( خَٟغ

٤ َاجحن اإلامل٨خحن خهلذ مهغ في قما٫ الؿىصان  ً ٍَغ وممل٨ت ؤ٦ؿىم )الخبكت(. ٖو

٣ُت. ؤما ججاعة مهغ م٘ ظحراجها في الكغ١ والٛغب ٣ٞض  ٖلى مىخجاث وؾِ ال٣اعة ألاٍٞغ

. ٩ٞاهذ ناصعاث مهغ بلى ؾىعٍا ٦شحرة مً ؤَمها (3)ْلذ وكُت وزانت م٘ ؾىعٍا

لكغ١ والجىىب اإلاهىٗت مً ال٣مذ واإلايؿىظاث والىع١ وألاواوي الؼظاظُت ومىخجاث ا

غاث. و٦ُٟما ٧ان ألامغ ٞةن مهغ في َظًً الٗهضًً لم ج٨ً  ُٖىع وجد٠ ٞىُت ومجَى

صولت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة ٦ما ٧اهذ في الجؼء ألا٦بر مً الٗهىع الؿاب٣ت وبهما ٧اهذ 

يُٗت لغوما زم لم جلبض ؤن ناعث يُٗت لبحزهُت. و٢ض جغجب ٖلى طل٪ ؤن ناعث 

ا مهغ بلى ٖالم البدغ اإلاخىؾِ في الٗهغ ٦مُاث الخبىب ا لهائلت التي ٧اهذ جهضَع

ت ببان خ٨م عوما وبحزهُت. بل بن ا٢خهاصًاث مهغ ٧لها سخغث  البُلمي مً ٢ِبُل الجٍؼ

لهالر ؤلامبراَىعٍت )الكغ٢ُت والٛغبُت( مما ؤصي بلى ايُغاب ألاخىا٫ في ؤوازغ خ٨م 

 الضو٫ البحزهُُت.

الؿاب٘ اإلاُالصي ٧اهذ ؤمىع مهغ ٢ض ؾاءث  وفي الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن 

. لظل٪ لم ٨ًً مً 
ً
 قضًضا

ً
ويٟٗذ ٞحها ؾلُت الضولت الغوماهُت الكغ٢ُت يٟٗا

                                                           
ُب ٧امل  (1)  .38اؾترابىن في مهغ م  –َو
ـ في الٗهض الغوماوي. Clysmaْهغث ال٣لؼم  (2)  ٖلى عؤؽ زلُج الؿَى

(3)  Rostovtzeff, M. The Social and Economic History of the Roman Empire. 

Oxford, 1926, p. 147. 
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ًمها بلى  ضة ؤن ًدخل مهغ ٍو ُٗ الهٗب ٖلى ظِل ٖمغو بً الٗام ال٣لُل الٗضص وال

الٗالم ؾالم مهغ ٞترث الخجاعة الخاعظُت اإلاباقغة بُجها وبحن خىػة ؤلاؾالم. وبضزى٫ ؤلا 

، بِىما وكُذ ججاعتها م٘ ب٣ُت الٗالم (2)اإلاؿُخي في ؤوعبا وآؾُا بؿبب الخٗهب الضًجي

٣ُت، في َظٍ ال٣غون ألاولى لئلؾالم في مهغ  ؤلاؾالمي وبالص الكغ١ ألا٢صخى ووؾِ ؤٍٞغ

ت ومً الحهىص الغاطاهُت بى٣ل  ىن مً الجالُاث ألاظىبُت في ؤلاؾ٨ىضٍع ٢ام وؾُاء ججاٍع

الكغ١ والٛغب. و٢ض خضزىا ابً زغصاطبت ًٖ َاالء الحهىص، وط٦غ ؤجهم الخجاعة بحن 

ًخ٩لمىن الٗغبُت والٟاعؾُت والغومُت وؤلاٞغهجُت وألاهضلؿُت واله٣لبُت "وؤجهم 

، ًجلبىن مً اإلاٛغب 
ً
 وبدغا

ً
ٌؿاٞغون مً اإلاكغ١ بلى اإلاٛغب ومً اإلاٛغب بلى اإلاكغ١ بغا

غ٦بىن  (*)الخؼ والٟغاء والؿمىع  الخضم والجىاعي والٛلمان والضًباط وظلىص ، ٍو والؿُٝى

دملىن ججاعتهم ٖلى الٓهغ بلى  مً ٞغهجت )ٞغوؿا( في البدغ الٛغبي ُٞسغظىن بالٟغما ٍو

 زم ًغ٦بىن البدغ الكغقي مً ال٣لؼم بلى الجاع 
ً
كغون ٞغسخا ال٣لؼم وبُجهما زمؿت ٖو

ُٞدملىن مً الهحن  )٧اهذ مُىاء اإلاضًىت( وظضة زم ًمًىن بلى الؿىض والهىض والهحن

حر طل٪ مما ًدمل مً جل٪ الىىاحي ختى  (**)اإلاؿ٪ والٗىص وال٩اٞىع والضاعنُجي ٚو

ًغظٗىا بلى ال٣لؼم، زم ًدملىهه بلى الٟغما زم ًغ٦بىن في البدغ الٛغبي، ٞغبما ٖضلىا 

ا للغوم، وعبما ناعوا بها بلى مل٪ ٞغهجت ُٞبُٗىجها  بخجاعاتهم بلى ال٣ؿُىُُيُت ٞباَٖى

 .(1)٥"َىا

 ًٖ طي ٢بل ٣ٞض ه٣ل مجها م٣غ 
ً
ت ٞترث ٢لُال ٚحر ؤن خغ٦ت الخجاعة في ؤلاؾ٨ىضٍع

الخ٨م بلى خُض جلخ٣ي مهغ الؿٟلى بمهغ الٗلُا وحٛحر جىظُه مهغ الجٛغافي مً 

                                                           
(1)  Heyd, W. Histoire du Commerce du Levant au Moyenâges. Leipzig 1885, 

vol. I. p. 51. 
(*)

 الخؼ والؿمىع خُىاهاث طاث ٞغاء حكبه خُىان ابً ٖغؽ. )اإلاد٤٣(  
(**)

ت. )اإلاد٤٣(     الضاعنُجي هٕى مً ال٣ٞغ
 .39-233مً م  2883لُضن  –٦خاب اإلاؿال٪ واإلامال٪  –طبت ابً زغصا (2)
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الكما٫ بلى الكغ١ والجىىب ٖلى ألا٢ل في ال٣غون ألاولى مً خ٨م الٗغب إلاهغ. ول٨ً 

م مً بال٣ُاؽ بلى ب٣ُت اإلاضن اإلاهٍغ ت ٖلى الٚغ ت في الٗهىع الىؾُى ْلذ ؤلاؾ٨ىضٍع

اه٨ماف ع٢ٗتها ومىاٞؿت صمُاٍ لها ؤًام ألاًىبُحن مً ؤ٦ثر مضن مهغ ججاعة، بل عبما 

ت في ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي. ٚحر ؤهه ًالخٔ ؤن  ا ججاعة ٢بل ٢ُام ال٣اَغة اإلاٍٗؼ ٧اهذ ؤ٦ثَر

ت جمحزث زال٫ ظؼء ٦بحر مً الٗهىع الىؾ ت ٩ٞاهذ حٗمل ؤلاؾ٨ىضٍع ُى بالؿلبُت الخجاٍع

في ه٣ل ججاعة ألاظاهب ؤ٦ثر مً اقخٛالها بدباص٫ الخجاعة لخؿابها الخام م٘ الٗالم 

. ولِـ ؤص٫ ٖلى طل٪ مً جدى٫ اإلاضًىت بلى مسؼن ٦بحر إلاخاظغ خىى البدغ (2)الخاعجي

ٛغب، ؿُىُُيُت واإلا٣اإلاخىؾِ والكغ١ ألا٢صخى واػصخامها ب٨شحر مً ججاع البىض٢ُت وال

 ون٠ بيُامحن الخُُلي للمضًىت في ال٣غن الشاوي ٖكغ. ٣ٞض ونٟها بإجها 
ً
ض طل٪ ؤًًا ٍا ٍو

 19الؿى١ الخجاعي ل٩ل ألامم ًإحي بلحها الخجاع مً ؤٚلب ممال٪ ومضن ؤوعبا )ؤخصخى 

مضًىت وممل٨ت ؤوعبُت( ومً بالص اإلاؿلمحن وبالص الخبكت والهىض والهحن والُابان وؤن 

  ل٩ل َائٟت مجهم
ً
 زانا

ً
 .(1)ٞىض٢ا

و٧ان مً الُبُعي ؤن جيكِ نالث مهغ بالٗالم ؤلاؾالمي مىظ بضء الٗهض الٗغبي 

ت اهخ٣ا٫ الخجاع اإلاؿلمحن في عبٕى الضولت ؤلاؾالمُت والتي امخضث  و٢ض شج٘ ٖلى طل٪ خٍغ

، ومً ظبا٫ َىعوؽ في الكما٫ بلى ؤؾىان في 
ً
لسخي ٚغبا  بلى اإلادُِ ألَا

ً
مً الؿىض قغ٢ا

٦ما شج٘ ٖلى طل٪ ؤًًا الدج بلى م٨ت و٢ضعة ٖغب الصخغاء ٖلى الخغ٦ت  الجىىب،

 ًٖ مى٢٘ مهغ اإلاخىؾِ في الٗالم ؤلاؾالمي لظل٪ هجض مهغ و٢ض 
ً
ٗت، َظا ًٞال الؿَغ

٣ُت وألاهضلـ في ٞجغ ؤلاؾالم.  ت م٘ ؾىعٍا والدجاػ وقما٫ ؤٍٞغ صٖمذ ٖال٢اتها الخجاٍع

٣حن ال٣ضًمح ٤ البر و٢ض اجهلذ ؾىعٍا بمهغ بالٍُغ ٤ البدغ، و٧ان ٍَغ ٍغ ٤ البر َو ن" ٍَغ

 ؤَغاٝ 
ً
ًبضؤ مً الٗانمت )الٟؿُاٍ زم ال٣اَغة(، زم ٌؿحر ظهت الكما٫ الكغقي مخدبٗا

                                                           
ـ  (1) ت في خىى البدغ اإلاخىؾِ  –ؤعقِبالض لَى ت والخجاٍع جغظمت ؤخمض مدمض  –ال٣ىي البدٍغ

 .138م  2990ال٣اَغة  –ِٖسخى 
(2)  Adler, M. The Itinerary of Benjamin of Tudela. London 1907. P. 75. 
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ـ بلى قما٫ ؾِىاء، خُض ًمغ بالَٗغل وعٞذ ومً  الضلخا الكغ٢ُت، زم ٌٗبر بغػر الؿَى

 بلى مضن 
ً
حن ٕٞغ ًخجه ظىىبا ىا ًخٟٕغ بلى ٖٞغ  زم بلى الغملت. َو

ً
ٕغ ًخجه قماال الدجاػ ٞو

٤ البدغ ٩ٞان ًبضؤ مً جىِـ (1)بلى صمك٤ خجه  Tennis. ؤما ٍَغ ؤو الٟغما ؤو صمُاٍ ٍو

هدى ٩ٖا ؤو بحروث ؤو َغابلـ ومً زم ًى٣ل ظؼء مً البًاٖت بالبر بلى صمك٤ ومجها ٖبر 

ؼي ؤن الٗغا١ ٧اهذ جدهل مً ؤ٢مكت  دضزىا اإلا٣ٍغ الصخغاء الؿىعٍت بلى الٗغا١. ٍو

ض ٢ُمخه ٖلى م . و٢ض ايُغبذ (2)ال٠ صًىاع 30هغ في ٖهض الضولت الٟاَمُت ما ٧اهذ جٍؼ

٣حن ببان ٚؼواث الهلُبحن واخخاللهم لؿىاخل الكام ول٨جها  الخجاعة ٖلى َظًً الٍُغ

عظٗذ بلى َغ٢ها ألاولى بٗض َغص الهلُبحن مً الكغ١ الٗغبي. ٧اهذ ناصعاث مهغ بلى 

ٖت ٣ٞض خملذ الؿًٟ وال٣ىاٞل ٦مُاث ٦بحرة مً بالص الكام ٖلى ؤًه خا٫ مخىى 

)في ؾجي الجٟاٝ( وألاعػ والٗضؽ والٟى٫ والىُلت والؿ٨غ واإلايؿىظاث ال٨خاهُت  (3)ال٣مذ

اث الجلضًت وألاؾما٥ اإلاملخت ُت واإلاهىٖى م٨ً ؤن وؿخسلو (4)وال٣ُىُت والهٞى . ٍو

ا ظحراع والتي ج٨ك٠ ًٖ ٦مُت ناصعاث مهغ  ت بلى ؾىعٍا مً ألاع٢ام التي ط٦َغ الؿىٍى

في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ )وهي ٞترة جضَىع ٞحها ا٢خهاص مهغ بلى ؤبٗض مضي( مغ٦ؼ 

ت الؿىعٍت في الٗهىع الىؾُى. ًظ٦غ ظحراع ؤن مهغ ٧اهذ جهضع  وحجم الخجاعة اإلاهٍغ

 بلى ؾىعٍا 
ً
ا آالٝ ؤصعب  3ؤعصب مً الٟى٫، وخىالي  2000ؤل٠ ؤعصب مً ألاعػ،  30ؾىٍى

. وفي (5)بالت مً اإلاالبـ الجاَؼة ٢2000ىُاع مً الؿ٨غ وخىالي  200، مً الٗضؽ

خىن  م٣ابل ما ٧اهذ مهغ جهضٍع بلى ؾىعٍا اؾخىعصث مجها الٟىا٦ه اإلاسخلٟت، وػٍذ الٍؼ

                                                           
 .79م –ابً زغصاطبت  (1)
ؼي  (2)  .977ظؼء ؤو٫ م  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
ؼي  210بلٛذ  (3)  (.993ظؼء ؤو٫ م  –ؤل٠ ؤعصب في بٌٗ الؿىحن )ًٖ اإلا٣ٍغ
 .103م  – 2909لُضن  –٦خاب ؤخؿً الخ٣اؾُم  –اإلا٣ضسخي  (4)

(5)
 Girard, P. S. Memoire Sur lagriculture, l‟industrieet le commerce de 

l‟Egypte.Desc.De „Egy.Etet.Mod. Tom. Sec. p. 647. 
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 وألا٢مكت 
ً
 وميؿىظا

ً
والخبىب )في ؾجي ال٣دِ( والجبن والؼبض والكم٘ وال٣ًُ زاما

 ًٖ بٌٗ مىخجاث
ً
ت وال٨خاهُت ًٞال ٍغ ٤ الٗغا١. الخٍغ  الهىض ال٣اصمت ًٖ ٍَغ

 .
ً
ٗاما  َو

ً
ت بلى الخلُٟت في م٨ت ٧اهذ خبىبا وؤصث مهغ في ؤو٫ ٖهضَا باإلؾالم ظٍؼ

ا ٖمغو بً الٗام بإمغ  ه٣لتها الؿًٟ مً الٗانمت بلى ال٣لؼم في ال٣ىاة التي خَٟغ

 
ً
بٌٗ  الخلُٟت ٖمغ بً الخُاب وؾماَا "زلُج ؤمحر اإلاامىحن". وعبما مغ في ال٣ىاة ؤًًا

ان  مً الخجاعة الكغ٢ُت الٗابغة وبٌٗ مً ججاعة مهغ بلى ظىىب قغقي آؾُا. ول٨ً ظٍغ

 ٣ٞض ؤمغ الخلُٟت اإلاىهىع )ال٣غن الشامً م( ٦ما ؾب٤ 
ً
ال الؿًٟ في الخلُج لم ًضم ٍَى

ؤن ؤقغها بُمٍغ ختى ال جدمل ُٞه اإلاحرة بلى زىاع اإلاضًىت ٞاهخهى ؤمغ الخلُج، وخل مدله 

٤ ال٣ىاٞل  بلى آًله ٖلى عؤؽ زلُج ال٣ٗبت ومجها بلى الدجاػ. و٢ض  ٍَغ
ً
الظي امخض ؤخُاها

ت. ٞهضعث مهغ بلى  اؾخدب٘ حُٛحر ألاخىا٫ الؿُاؾُت ُٞما بٗض ٢ُام الخجاعة بض٫ الجٍؼ

اث الجلضًت   مً اإلاىاص الٛظائُت والخبىب واإلاهىٖى
ً
ظضة )ونىٗاء والصخغ( ؤهىاٖا

اعؽ والٗغا١ ال٣اصمت واإلايؿىظاث واؾخىعصث مً هٟـ َظٍ الش ٛىع مىخجاث الهىض ٞو

 بلحها بالبر والبدغ.

ت خملذ  ت ٞمً ؤلاؾ٨ىضٍع ت وبدٍغ ٣ُت بُغ١ بٍغ واعجبُذ مهغ بكما٫ ؤٍٞغ

الؿًٟ ال٣مذ )في ؾجي الجٟاٝ( والىُلت والؿ٨غ واإلايؿىظاث ال٨خاهُت وال٣ُىُت 

ا مً مىاوي حَر ىجت ٚو ُت بلى مىاوي َغابلـ واإلاهضًت وجىوـ َو ٣ُت  والهٞى قما٫ ؤٍٞغ

ُت خىن وبٌٗ اإلاالبـ الهٞى اصث جدمل الؼبض والٗؿل والكم٘ وػٍذ الٍؼ . و٧ان (1)ٖو

٤ ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ الظي ًهل بلى ؤَغاٝ الضلخا الٛغبُت  ت ٍَغ ؤَم الُغ١ البدٍغ

مغ  بمداطاتها لُيخهي ٖىض الجحزة، وه٣لذ ٖلُه واعصاث مهغ مً الخُىاهاث الخُت ٍو

                                                           
٣ُت في ال٣غن  (1) م ؤن ٦ؿضث الخجاعة لٟترة ٧22ان مً ؤزغ ٚؼوة ٢بائل بجي َال٫ لٗما٫ ؤٍٞغ

ب والخضمحر والايُغاب الظي خل بىؾائل الغي  ٢هحرة بحن ظهاجه وبحن مهغ بؿبب الخسٍغ

 وباإلاضن والهىاٖت.
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ت بلى الٛغب الٗغبي )ابً زغصاطبت وؾاعث ٖلُه ال٣ىاٞ ل خاملت بٌٗ اإلاىخجاث اإلاهٍغ

٤ الؿاخلي ٧اهذ َىا٥ َغ١ صازلُت جمغ بىاخاث 83م  (. بلى ظاهب َظا الٍُغ

الصخغاء الٛغبُت ومً زم بلى واصي الىُل و٢ض ٢ام ٦شحر مً ؾ٩ان َظٍ الىاخاث 

يبغي ؤ ت بحن الكما٫ والجىىب والكغ١ والٛغب ٍو ن وكحر َىا بلى ؤن بالىؾاَت الخجاٍع

بالص اإلاٛغب ٧اهذ خل٣ت الاجها٫ بحن مهغ وبالص ٚاهت والؿىٛا٫ وخىى الىُجغ، ٣ٞض 

٣ُت زم حٗىص  ٧اهذ ال٣ىاٞل جسغط مً سجلماؾت لخستر١ الصخغاء ال٨بري بلى ٚغب ؤٍٞغ

حٍر مً مىخجاث جل٪ اإلاىا٤َ زم ًدمل بًٗها بلى مهغ  .(2)بالخبر ٚو

، ٣ٞض نضعث مهغ بلى ألاهضلـ هٟـ مىخجاتها وجباص٫ ألاهضلـ ومهغ اإلاىاٞ٘

خىن  ٣ُت واؾخىعصث الض٤ُ٢ واإلاالبـ وػٍذ الٍؼ التي ٧اهذ جغؾلها بلى قما٫ ؤٍٞغ

م٨ً ؤن وؿخض٫ ٖلى عواط الخجاعة بحن البلضًً مما ٦خبه ؤخض (1)والٟىا٦ه اإلاجٟٟت . ٍو

ئ٠ مً الخجاع وػعاء ٖبض الغخمً الشالض )في ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي( "وبهىا وكهض َىا

لى ألازو مً مهغ. ٦ظل٪ ًإحي الخجاع مً الجؼع  ٢اصمت مً ؤ٢ُاع ؤظىبُت مسخلٟت ٖو

مت، و٧ل ألاقُاء الشمُىت التي ٣ًخىحها  ومً ؤ٢ُاع سخ٣ُت ًجلبىن الُٗىع وألاحجاع ال٨ٍغ

ت التي ًدخاط بلحها الٟغص دًغون ٦ظل٪ مٗٓم اإلاىخجاث اإلاهٍغ  ".(3)ألامغاء والىبالء، ٍو

لذ ؤؾىان هي الؿى١  واؾخمغث ٣ُت ْو ججاعة مهغ م٘ بالص الىىبت وؤواؾِ ؤٍٞغ

٣ُت بل والهىض ٚحر ؤن  الخجاعي الظي حٗغى ُٞه مىخجاث مهغ والىىبت وؤواؾِ ؤٍٞغ

الخجاعة م٘ بالص الىىبت والؿىصان لم جيكِ بال بٗض ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي خُىما ٦ثرث 

ىص الخجاع الٗغب وخُىما ؤ٢امىا لهم  ؼي ؤن َىا٥ ٞو  بهم. ُٞدضزىا اإلا٣ٍغ
ً
 زانا

ً
ٞىض٢ا

 في مضًىت ٖلىة )٢غب مىي٘ 
ً
الخجاع الٗغب ؤنبذ لهم في ال٣غن الخاصي ٖكغ ٞىض٢ا

                                                           
(1)  Bovill, E. Caravans of the old Sahara. London 1933. P. 43. 

 . 13م  2871لُضن  –٦خاب اإلاؿال٪ واإلامال٪  –ابً خى٢ل  (2)

 .Heyd. W. op cit. ,vol. II, pp. 30-32واهٓغ ٦ظل٪ 
(3)  Ibid., vol. I, p. 48. 



137 
 

ىم( ٖانمت ممل٨ت ٖلىة. ل٨ً ًالخٔ ؤن ؤؾىان ٢ل قإجها بؿبب ما ؤنابها مً  الخَغ

الخاصي جضمحر بزغ الٟتن التي خضزذ ٞحها، ٞخدىلذ ٖجها َغ١ الخجاعة ابخضاء مً ال٣غن 

٤ (2)ٖكغ بلى ٢ىم لى ؤي خا٫ ٣ٞض ظلب الخجاع بلى مهغ مً ؾل٘ الىىبت ًٖ ٍَغ . ٖو

٣ُا مىخجاث مهغ  الجهغ الغ٤ُ٢ واإلااقُت والٗاط والظَب وخملىا بلى الىىبت وؤواؾِ ؤٍٞغ

ت  اث وزانت اإلاالبـ. بلى ظاهب الجهغ ٧اهذ َىا٥ َغ١ بٍغ مً الخبىب ومسخل٠ اإلاهىٖى

٤ َى الظي ٧ان ٌؿمى "صعب ألاعبٗحن" ًبضؤ مً  ؤقغها بلحها ُٞما ؾب٤ ا ؤن ؤَم ٍَغ وبِىَّ

 بالىاخت الخاعظت ومً ؤؾٍُى جخاب٘ 
ً
ت بلى ؤؾٍُى ماعا ٢لب ٦غصٞان زم ًخجه في البًر

٤ بال بٗض بلٛاء  ا بلى الٗانمت. ولم جخى٠٢ الخجاعة ٖلى َظا الٍُغ بٌٗ ال٣ىاٞل ؾحَر

 خاؾ٘ ٖكغ.ججاعة الغ٤ُ٢ في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن ال

٤ وما ٧ان   للغخلت ٖلى َظا الٍُغ
ً
و٢ض جغ٥ لىا ظحراع )ال٣غن الشامً ٖكغ( ونٟا

ظمل  9000جدمله ال٣ىاٞل. ٣ًى٫ بن ال٣اٞلت ال٣اصمت مً ٦غصٞان ٧اهذ جخ٩ىن مً 

مجها ٣ِٞ اإلاخاظغ )َعل الىٗام والهمٜ الٗغبي والٗاط واإلاغضخى مً الغ٤ُ٢(  300ًدمل 

م٨ض الخجاع في مهغ ٖاصة زماهُت ؤقهغ والباقي ًدمل اإلااء والٗ ً والخجاع. ٍو ل٠ واإلاؿاٍٞغ

كترون بشمجها بٌٗ مىخجاث مهغ مً اإلايؿىظاث والخبىب  ًبُٗىن زاللها بًاٖتهم َو

 .(1)والؿ٨غ وبٌٗ الىاعصاث ألاوعبُت زم حٗبإ لخدملها ؤلابل ٖىض ٖىصتها بلى الؿىصان

 
ً
ال ت ولم جضم ال٣ُُٗت بحن مهغ والٗالم اإلاؿُخي ٍَى  ٣ٞض بضؤث الٗال٢اث الخجاٍع

ا بٗض الخغوب  ذ ؤوانَغ حٗىص بلى خالتها الُبُُٗت في ؤوائل خ٨م الضولت الٟاَمُت و٢ٍى

ؾخىعصجه مهغ مً ممال٪ ومضن ؤوعبا ومً الضولت البحزهُُت االهلُبُت. و٧ان ؤَم ما 

                                                           
(1)  ٤ ًلىا ٍَغ ٤ ُٖظاب ٞو  ًٖ الظَاب بلى ؤؾىان ومجها بلى ظضة ًٖ ٍَغ

ً
 الدجاط ؤًًا

َّ
٠

ّ
٦

 ُٖظاب" وزانت و٢ذ الخمالث الهلُبُت. –ال٣هحر" ؤو "٢ىم  –"٢ىم 

م البلضان ألبي الٟضا م 277" لىانغ زؿغو م ت)عاظ٘ َظٍ الى٣ُت في "ؾٟغهام  (83، وج٣ٍى
(2)  Girard, P. S. Op. cit., p. 630. 
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ؾُى٫. وعٚم ألازكاب والخضًض وال٣اع وهي مىاص جٟخ٣غ بلحها مهغ وجدخاط بلحها في بىاء ألا 

ؾباهُت مً مض مهغ مٗاعيت البابا ل٣ُام مشل َظٍ الخجاعة وجدظًٍغ اإلاضن ؤلاًُالُت وؤلا 

ت م٘ َظٍ اإلاضن واؾخمغ وعوص الخضًض  بهظٍ اإلاىاص الخغبُت ٣ٞض ٣ٖضث الاجٟا٢اث الخجاٍع

ت  والخكب وال٣اع والىداؽ والغنام لضوع نىاٖت الؿًٟ في ال٣اَغة وؤلاؾ٨ىضٍع

انمتها للخهى٫ ٖلى وصمُاٍ. ؤما ا لخجاع ألاوعبُىن ٩ٞاهىا ًإجىن بلى مىاوي مهغ ٖو

مخاظغ الكغ١ وبٌٗ اإلاىخجاث اإلادلُت )الكبت، الىُغون، الؼمغص، الىُلت، ألاُٞىن، 

ُت  الؿ٨غ، ألاعػ، الٗضؽ( وفي هٟـ الى٢ذ ٌٗهضون ببًاٖتهم )ميؿىظاث نٞى

ت، نابىن، آهُت ػظاظُت، ؤؾلخت، ٞىا٦ه مجٟٟت، مه ٍغ اث زكبُت، ٞىا٦ه وخٍغ ىٖى

٣ُت.  غاء بلخ( بلى وؾُاء ًى٣لىجها ٖبر ؤعى مهغ بلى بالص الكغ١ ألا٢صخى وؤواؾِ ؤٍٞغ ٞو

 بٗض اهتهاء الخغوب الهلُبُت
ً
 ُٖٓما

ً
. ولٗبذ (2)و٢ض وكُذ خغ٦ت الخجاعة الٗابغة وكاَا

٤ َظٍ اإلاخاظغ الكغ٢ُت بحن صو٫ ؤوعبا وب٣ُت الٗالم  البىض٢ُت صوعَا في ه٣ل وحؿٍى

 اإلاؿُخي في آؾُا الهٛغي و٢ض هاٞؿتها في طل٪ ؤمالٟي وظىىة وبحزا ومغؾُلُا.

( زم ٣ًىم وؾُاء 7ك٩ل الو٧اهذ ججاعة الكغ١ جدملها الؿًٟ الهىضًت بلى ٖضن )

ىا بال٨غامُت في ؤوازغ الٗهغ الٟاَمي بى٣ل َظٍ  غة الٗغبُت ٖٞغ مً مؿلمي ظىىب الجٍؼ

 في ال٣غن الشامً بلى اإلاخاظغ في ؾٟجهم الهٛحرة بلى ال٣لؼم 
ً
جُا ٤ جضٍع زم جدى٫ الٍُغ

. وفي ؤوازغ الٗهىع (1)ال٣هحر زم جدى٫ ٖجها ابخضاء مً ال٣غن الخاصي ٖكغ بلى ُٖظاب

ـ والُىع  ٤ مغة زاهُت بلى الكما٫ بلى الؿَى .و٢ض اقتهغث ُٖظاب (3)الىؾُى جدى٫ الٍُغ

غجر ؤج ها ٧اهذ حؿخسضم ٢بل صون ب٣ُت مىاوي البدغ ألاخمغ زال٫ الٗهىع الىؾُى، ٍو

ال٣غن الٗاقغ ٦ٟغيت ٌؿاٞغ مجها بٌٗ الدجاط بلى م٨ت زم ؤزظث في ال٣غن الخاصي 

ٖكغ ججظب الدجاط واإلاخاظغ ب٨ثرة ختى اػصَغث وػاص وكاَها وزانت بٗض اؾدُالء 

                                                           
(1)  Heyd, W. Op. cit., p. 378. 
(2)  Hanotaux.G. Histoire de la Nation Egyptianne. Paris 1431, Tome I p. 337. 
(3)  Ibid. p. 347. 
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م. ٣ٞض جدى٫ بلحها ما ب٣ى مً ججاعة مهغ م٘ بالص الٗغب 2229الهلُبُحن ٖلى آًله ؾىت 

٤ آًله. م 2283و٢ض عؤي ابً ظبحر ُٖظاب ٖىضما ٧اهذ في ؤوط ٖٓمتها ٖام  ًٖ ٍَغ

٨ٞخب ٣ًى٫ "ُٖظاب مً ؤخٟل مغاسخي الضهُا بؿبب ؤن مغا٦ب الهىض والُمً جدِ ٞحها 

 بلى مغا٦ب الدجاط الهاصعة والىاعصة و٧ان ألَلها ظٗل )ؤظغ( مٗلىم 
ً
وج٣ل٘ مجها ػائضا

ب . و٢ض (1)ت ٧اهذ زُٟٟت اإلااوهت"ٖلى ٧ل خمل َٗام ًدمله الخاط ول٨ً َظٍ الًٍغ

لى  ت الجىىبُت ٖو ت ٖلى الخضوص اإلاهٍغ ا٢ترن وكاٍ الخجاعة الكغ٢ُت باػصَاع مىان جهٍغ

زيُت ٢ىا. و٢ض عؤًىا ما ٧ان مً ؤمغ ؤؾىان و٠ُ٦ ؤن ٢ىم اخخلذ م٩اهتها. ول٨ً ٢بل 

ت ول٨ً ٖلى مجا ٫ اػصَاع ٢ىم ٧اهذ ألا٢هغ و٢ِٟ ٢ض ٢امخا بضوع الىؾاَت الخجاٍع

 .(2)ي٤ُ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .99م  2831لُضن  –عخلت ابً ظبحر  –ابً ظبحر  (1)
ؼي  (2)  .131م  2ط –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
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و٢ض ٖٓم ٢ضع ٢ىم في ال٣غن الشاوي ٖكغ ٩ٞاهذ "خُٟلت ألاؾىا١ مدؿٗت 

اإلاغا٤ٞ ٦شحرة الخل٤ ل٨ثرة الهاصع والىاعص مً الدجاط والخجاع الُمىُحن والهىضًحن وججاع 

حن ومً  حن والاؾ٨ىضٍع ؤعى الخبكت... ومدِ الغخا٫ وملخ٣ى الدجاط اإلاٛاعبت واإلاهٍغ

٣ى٫ ٦ترمحر ًٖ ٢ىم ؤجها (1)ًخهل بهم، ومجها ًٟىػون بصخغاء ُٖظاب وبلحها اه٣البهم . ٍو

. ومهما ٨ًً مً شخىء ٞةن (2)٧اهذ مضًىت ٦بحرة بها ٖضص ُٖٓم مً الٟىاص١ واإلاىاػ٫ 

الخجاعة الٗابغة ٧اهذ جى٣ل مً ُٖظاب وال٣هحر بلى ؤؾىان ؤو ٢ىم ٖلى الٓهغ ًٖ 

٤ وصًان الصخغاء الكغ٢ُت  ت ٍَغ )وزانت واصي الٗالقي والخماماث( ومً اإلاىاوي الجهٍغ

ىا٥ ٣ًىم وؾُاء بى٣لها بلى  ٣ها بلى الٗانمت َو ٧اهذ اإلاغا٦ب الىُلُت حك٤ ٍَغ

ت ؤو صمُاٍ خُض حصخً في ؾًٟ )ناع ؤٚلبها بًُالُت بٗض الخغوب الهلُبُت(  ؤلاؾ٨ىضٍع

ىضما جدىلذ َغ١ الخجاعة بلى اإلاىاوي ألاوعبُت وزانت البىض٢ُت وظىىة وبحزا ومغؾُلُا . ٖو

ـ في ؤوازغ ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ٧اهذ مخاظغ الكغ١ جى٣ل  ًٖ ُٖظاب بلى الُىع والؿَى

غة ؾِىاء والصخغاء الكغ٢ُت ومً زم جى٣ل بالجهغ و٢ىىاجه   بلى الٗانمت ٖبر قبه ظٍؼ
ً
بغا

 َائلت مً اإلا٩ىؽ التي ٧اهذ 
ً
ت. و٢ض ظىذ مهغ ؤعباخا جٟغيها ؤو بالضواب بلى ؤلاؾ٨ىضٍع

كغ زمً  ُٖ  ز٣ُلت بلٛذ في ؤوازغ ٖهض اإلامالُ٪ 
ً
ٖلى الخجاعة الٗابغة. ٧اهذ م٩ىؾا

٤ آزغ بلى الهىض  البًاٖت مما ؤزاع مٗاعيت البرحٛالُحن وصٞٗهم بلى البدض ًٖ ٍَغ

ًخٟاصي اإلاغوع ٖبر مهغ ومىا٤َ هٟىطَا في الكغ١ ألاوؾِ. و٢ض هجر 

٣ُت ؾىت  في ا٦دكاٝ َظا  Vasco da Gamaٞاؾ٩ىصظاما ٤ بالضوعان خى٫ ؤٍٞغ الٍُغ

ومىٗىا الؿًٟ   Calicutزبذ البرحٛالُىن ؤ٢ضامهم في ٧ال٩ُىث 2300. وفي ؾىت 2997

                                                           
 .93ابً ظبحر م  (1)

(2)
 Quatreméro, E. Mémoires Geographiques et Historigues. Paris 1811. T. I. 

p. 194. 
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. و٢ض ؤخـ الؿلُان الٛىعي بسُغ َظا ال٨ك٠ ٖلى (2)مً اإلاغوع في البدغ ألاخمغ

ضي الخجاعة الهىضًت اإلااعة بمهغ ٞسغط ؤؾُىله لخغب البرحٛالُحن في مُاٍ اإلادُِ الهى

مت في مى٢ٗت صًى ت   Diuول٨ً لم ٨ًخب له الىهغ في الجهاًت بط لخ٣ذ به الهٍؼ البدٍغ

٩ٞان يغبت ٖىُٟت ؾضصث بلى ٢لب مهغ. ومىظ جل٪ اإلاى٢ٗت ٣ٞض مى٢٘ مهغ الجٛغافي 

٢ُمخه بلى خحن ٣ٞض جدىلذ ٖىه َغ١ الخجاعة بلى اإلادُِ وبضؤ ال٨ؿاص والخغاب ًؼخٟان 

ت. زم لم جلبض ؤن ؾ٣ُذ مهغ هٟؿها في ؤًضي الٗشماهُحن ٖلى الٗانمت واإلاىاوي اإلاه ٍغ

ٖشماهُت جضٞ٘ وال جإزظ وحِٗل بُٗضة ًٖ مجغي  (1)وجدىلذ بلى والًت 2327في ؾىت 

 زم بضؤ مى٢ٗها 
ً
ألاخضار الٗاإلاُت. ومغث ٢غون مٓلمت ؾاءث ٞحها ؤخىا٫ مهغ ٦شحرا

مً ٖكغ، زم ناع بالٜ الجٛغافي ٌؿخُٗض بٌٗ ؤَمُخه الؿاب٣ت في ؤوازغ ال٣غن الشا

ـ في ؾىت  . ٚحر ؤن مهغ لم حؿخٟض مً َظا اإلاى٢٘ 2899ألاَمُت بٗض ٞخذ ٢ىاة الؿَى

 .2939ًىلُى ؾىت  19بال مىظ ؤن ؤممذ ال٣ىاة في 

  

                                                           
(1)  Lane- Poole, S. A Histor of Egypt – The Middle Ages. London 1901, p. 

350. 
(2)  
Ibid., p. 352. 
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ؤقغها في م٩ان آزغ بلى ؤن مهغ ٧اهذ جى٣ؿم في ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث بلى ٖضص 

ش و٧ىهذ ممل٨ت مهغ الٗلُا واجدضث مً  ؤلاماعاث اجدضث الجىىبُت مجها ٢بل ٞجغ الخاٍع

ؤلاماعاث الكمالُت و٧ىهذ ممل٨ت مهغ الؿٟلى. زم زغظذ ظُىف ممل٨ت مهغ الٗلُا 

ؼمذ ممل٨ت الكما٫ واؾخُإ مُىا ؤن ًىخض الىظهحن ال٣بلي والبدغي  ب٣ُاصة مُىا َو

ت ألا  اؾـ ألاؾغة اإلاهٍغ امخه ٍو  ولى في مىخه٠ ألال٠ الغابٗت ٢بل اإلاُالص.جدذ ٖػ

 ألمىع الخ٨م وؤلاصاعة ٢ؿمذ الضولت زال٫ ٖهض ألاؾغاث والٗهىص 
ً
وحؿهُال

ىن ال٣ضماء ٖلى  الالخ٣ت بلى ؤ٢ؿام ٦بري حكخمل ٖلى وخضاث ؤنٛغ ؤَل٤ اإلاهٍغ

Sepatؤو ؾباث  Sepetالىاخضة مجها ؾبذ
٤ باؾم هىمىي (1) ٍغ ذ ؤًام ؤلٚا ٞغ  Nomoi. ٖو

 وؤ
ً
ضص ؾ٩اجها ٖلى مغ ال٣غون حٛحرا ما٫. و٢ض حٛحرث مؿاختها ٖو ًام الٗغب بال٩ىع ؤو ألٖا

ش ونل ٖضصَا بلى ؤ٦ثر مً  . ٟٞي بٌٗ ٞتراث الخاٍع
ً
 وفي ٞتراث ؤزغي  ٦30بحرا

ً
٢ؿما

. َظٍ الىخضاث ٖلى ؤًت خا٫ ٢ؿمذ بضوعَا بلى وخضاث 30اهسٌٟ الٗضص بلى ؤ٢ل مً 

 بلى 
ً
 لجباًت الًغائب ؤنٛغ ٣ٞؿمذ ال٩ىع مشال

ً
مغا٦ؼ و٢غي وهىاح ٧ل طل٪ حؿهُال

 بإؾباب ٖضة لٗل ؤَمها َى مضي 
ً
وخ٨م البالص. و٧ان حٛحر ٖضص وخضوص ألا٢ؿام مغجبُا

ضص الؿ٩ان ٞحها والخٛحر اإلاؿخمغ في ؤٕٞغ الىُل. ٟٞي الٗهىص التي ٢لذ ٞحها  ٚجى مهغ ٖو

لؼعاٖت ٣ُٞل ٖضص الؿ٩ان الٗىاًت بمؿائل الغي، جى٨مل الغ٢ٗت الؼعاُٖت وجًمدل ا

ت في ؤزغي ٣ُٞل ٖضصَا ول٨ً ج٨بر  ترجب ٖلى طل٪ ؤن جىضمج بٌٗ الىخضاث ؤلاصاٍع ٍو

مؿاختها. ومً هاخُت ؤزغي هجض ؤهه في ٞتراث الاػصَاع واعجٟإ ٖضص الؿ٩ان ًؼصاص ٖضص 

 
ً
 ما ٧اهذ جمشل خضوصا

ً
ت وجهٛغ مؿاختها. ٦ما ؤن ٞغوٕ الىُل ٦شحرا الىخضاث ؤلاصاٍع

 في خضوص َظٍ اإلا٣اَٗاث.لؤل
ً
ا ٌٗجي حٛحرا  ٢الُم واإلا٣اَٗاث و٧ان حٛحَر

ت بك٩ل واضر مىظ الٗهض  ضص الىخضاث ؤلاصاٍع و٢ض حٛحر الخ٣ؿُم ؤلاصاعي ٖو

الغوماوي ولِـ مٗجى طل٪ ؤن هٓام ؤلاصاعة في مهغ حٛحر. الىا٢٘ ؤن الىٓام الظي ويٗه 

                                                           
(1)

 Moret, A.The Nile & Egyptian Civilization. London 1927, p. 41. 
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ٍغ زال٫ ٞتراث  ىن ال٣ضماء لم ًخٛحر في ظَى  اإلاهٍغ
ً
ش مهغ ٣ٞض ٧ان هٓاما لت مً جاٍع ٍَى

ت. يخهي بالٗمضة ؤو قُش ال٣ٍغ ، ًبضؤ بالخا٦م ؤو الىػٍغ ٍو
ً
ا  مغ٦ٍؼ

ً
 عئاؾُا

ىهُت وطل٪  ومً الهٗب عؾم نىعة واضخت ًٖ الخ٣ؿُم ؤلاصاعي إلاهغ الٟٖغ

. والظي وؿخُُ٘ ط٦ٍغ َىا َى ؤن مهغ  ل٣لت ما لضًىا مً مٗلىماث ًٖ َظا اإلاىيٕى

ىهُت ٧اهذ  حن عئِؿُحن َما ب٢لُم مهغ الؿٟلى وب٢لُم الٟٖغ جى٣ؿم بلى ب٢لُمحن بصاٍع

ت  مهغ الٗلُا. زم حٛحر َظا الخ٣ؿُم في ٞترة مخإزغة ٞإنبذ َىا٥ زالزت ؤ٢ؿام بصاٍع

انمتها َلُىبىلِـ وجبضؤ مً البدغ ختى   مً ٢ؿمحن هي: مهغ الؿٟلى ٖو
ً
عئِؿُت بضال

انمتها مى٠ وجبضؤ مً عؤؽ الضلخا ختى ٢غب ؤبي جُج،  عؤؽ الضلخا، ومهغ الىؾُى ٖو

انمتها َُبت و٢ض اه٣ؿمذ َظٍ  ومهغ الٗلُا و٧اهذ حكمل ب٣ُت الىاصي ختى ؤؾىان ٖو

ازىحن  Ermanبلٛذ ٦ما ًغجر بعمان  Sepatالىخضاث ال٨بحرة بلى م٣اَٗاث ؤو ؤ٢الُم 

كغون في الىظه ال٣بلي والباقي في الىظه البدغي  غي (1)وؤعبٗحن مجها ازىان ٖو  .A . ٍو

Moret  ٍىن مُا ش. ْهغث مىظ ؤن اؾخٛل اإلاهٍغ ؤن َظٍ ألا٢الُم ْهغث ٢بل بضء الخاٍع

ا بالجؿىع وق٣ىا ٞحها  الًُٟان في الؼعاٖت. ٣ٞض ٢ؿمىا ألاعى بلى ؤخىاى ؤخاََى

ت ٢بل  ال٣ىىاث. َظٍ ألاخىاى هي في وا٢٘ ألامغ ألا٢الُم التي وكإث ٞحها ؤلاماعاث اإلاهٍغ

 ؤلا 
ً
َاعاث التي اخخىث اإلا٣اَٗت بٗض الخىخُض. ٧اهذ َظٍ اإلا٣اَٗاث الخىخُض. وهي ؤًًا

 ؤما ٖغيها ٩ٞان ًخى٠٢ ٖلى  10ٖلى ؤًت خا٫ نٛحرة اإلاؿاخت بل مخىؾِ َىلها 
ً
مُال

اإلاى٢٘ باليؿبت للىاصي. ٞدُض ًدؿ٘ الىاصي ج٣٘ اإلا٣اَٗت ٖلى ظاهب واخض وخُض 

 مً ال٣غي ٤ًًُ جمخض ٖلى ٦ال الجاهبحن. وقملذ ٧ل م٣اَٗت بلى ظ
ً
اهب الٗانمت ٖضصا

بض  ها مً ؤعى ػعاُٖت ومىا٢٘ ومغإ. وؤَل٤ ٖلحها في الٛالب اؾم خايغتها. ٖو وما ًدَى

                                                           
ت في الٗهىع ال٣ضًمت جغظمت الض٦خىع ٖبض  (1) غمان عاه٨ه. مهغ والخُاة اإلاهٍغ ؤصول٠ بعمان َو

 .20اإلاىٗم ؤبى ب٨غ ومدغم ٦ما٫ م
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. (2)ؤَلها آلهت مدلُت ٧ان بًٗها ٨ًدؿب ٢ضاؾت واؾٗت بطا ما اعجٟ٘ قإن اإلا٣اَٗت

غاُٞت و٦ُٟما ٧ان ألامغ ٣ٞض ٧ان ل٩ل ب٢لُم ظٍى الضًجي ومك٨الجه الؼعاُٖت وبُئخه الجٛ

 التي جسخل٠ في جٟهُالتها ًٖ ب٣ُت البِئاث.

ت وطل٪  ىن ال٣ضماء م٣اَٗت ؤؾىان هي ؤولى اإلا٣اَٗاث اإلاهٍغ و٢ض اٖخبر اإلاهٍغ

هم قُغ الجىىب ٖىض الخٗٝغ ٖلى الجهاث ألانلُت ٩ُٞىن  ألجهم ٧اهىا ًىلىن وظَى

م وعبما ٧ان ؾبب طل٪ َى ؤن الىُل م ىب٘ الخُاة الٛغب ٖلى ًمُجهم والكغ١ ٖلى ٌؿاَع

٢غب خىى  Ermanًإحي مً الجىىب. و٧اهذ م٣اَٗت ؤؾىان جبخضيء ٦ما ًغي بعمان 

 ل٣ُمت الجىاص٫ في الجهغ 
ً
. وهٓغا

ً
٧ىم ؤمبى في الكما٫ وجيخهي ٖىض الكال٫ ألاو٫ ظىىبا

ىن ال٣ضماء مضًىت آبى  ٦Abuٗامل صٞإ ًٖ البالص ٣ٞض خهً اإلاهٍغ
التي ٧اهذ ج٠٣  (1)

غة ؤؾىان ) Elphantineٖلى ظٍؼ
٤ الجىىبي ٞدؿب بل (3) ( ولم ج٨ً آبى جدمي الٍُغ

 مداظغ الجغاهِذ التي ج٣٘ ٖلى الكاَىء الكغقي للىُل. و٢امذ ٦ؿى١ 
ً
خمذ ؤًًا

ض بلُه مً ؤَل الىىبت وؤَل مهغ ججاع ًدباصلىن اإلاىاٞ٘ والؿل٘ ٧الٗاط وعَل ِٟ ججاعي ًَ 

اث  ت. و٢ض ْلذ مضًىت آبى َظٍ الىٗام والظَب والٛالث الؼعاُٖت واإلاهىٖى اإلاهٍغ

لت ختى ايُغث ؤن ججز٫ ًٖ م٩اهتها إلاضًىت ؤؾىان )ؤؾىان  خايغة اإلا٣اَٗت إلاضة ٍَى

. ومىظ ؤ٢ضم الٗهىع ٧ان ب٢لُم (9)٧لمت مٗىاَا م٩ان الخجاعة( في الٗهغ الهاوي ألازُىبي

م مً نٗىبت الخُاة ٖلى ظىاهبه ووظىص الجىاص٫ في الجهغ خل ٣ت الهلت ؤؾىان ٖلى الٚغ

ت )واإلاؿُدُت وؤلاؾالم ُٞما  ٣ت ونلذ الخًاعة اإلاهٍغ بحن مهغ والؿىصان ٞمً ٍَغ

 بٗض( بلى قما٫ الؿىصان.

                                                           
(1)  Moret. A. The Nile & Egyptian Civilization. Pp. 38-53. 

ت ٢ضًمت مٗىاَا ٖاط ؤو ُٞل وطل٪ وؿبت بلى ججاعة الٗاط في َظٍ  (2) ٧لمت آبى ٧لمت مهٍغ

 اإلاضًىت.
غة   (3) غة ؤج٣٘ ظٍؼ  .ُٞليزغي بلى الجىىب مً ؤؾىان حٗٝغ بجٍؼ

(4) Hanotaux, G. Histoire de la Nation Ègyptienne. Paris, T. I, P. 164. 
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وبلى الكما٫ مً م٣اَٗت ؤؾىان ٧اهذ اإلا٣اَٗت الشاهُت م٣اَٗت ٧ىم ؤمبى وبصٞى 

و٢ض ا٦دؿبذ َظٍ اإلا٣اَٗت ؤَمُت زانت بؿبب اخخىائها ٖلى مداظغ ُٖٓمت للدجغ 

وهي بلضة  ٣ٞChenuغب مضًىت  ،وبصٞى Ambosبؿبب ٢ضاؾت مضًىتي ٧ىم ؤمبى الغملي و 

الؿلؿلت الخالُت ٧اهذ جىظض مداظغ الدجغ الغملي الهلب التي ًم٨ً الىنى٫ بلحها 

بض ؤلاله ؾىب٪ طو اإلا٩اهت الٗالُت وفي  ُٖ بؿهىلت ؾىاء مً مى٠ ؤو َُبت. وفي ٧ىم ؤمبى 

بض ؤلاله خىعؽ وُبجي له ؤَم مٗ ُٖ بض في مهغ ال جؼا٫ آزاٍع با٢ُت ختى الُىم. وبطا ما بصٞى 

 هضزل م٣اَٗت بؾىا وهي الشالشت في جغجِب 
ً
ٚاصعها اإلا٣اَٗت الشاهُت واججهىا قماال

ت  ىا اؾخ٣غث ظماٖاث بكٍغ ت ال٣ضًمت. َىا ًدؿ٘ الىاصي بٌٗ الصخىء َو ألا٢الُم اإلاهٍغ

٧ان له قإن ُٖٓم في ٖهغ ما مىظ ؤ٢ضم الٗهىع. وحكحر ٧ل الضالئل بلى ؤن َظا ؤلا٢لُم 

 زم ؤنبدىا ُٞما 
ً
ً ألانلي ألمغاء َُيُت الظًً هؼخىا قماال ٢بل ألاؾغاث ٣ٞض ٧ان الَى

بٗض ملى٥ مهغ اإلاىخضة. و٧ان ٣ًىم في جل٪ اإلا٣اَٗت زالر مضن حؿخد٤ الظ٦غ ؤولها 

٤ باؾم الجىبىلـ  ٍغ ذ ؤًام ؤلٚا )بؾىا  Latopolisالٗانمت الضًيُت ؾجي التي ٖٞغ

ش اإلاهغي ال خالُت( زم اإلاضًىت اإلاؼصوظت "هسب وهسً" التي ًبضو ؤجها ٧اهذ في بضء الخاٍع

ٗٝغ في 
ُ
ت ال٩اب الخالُت )٧اهذ ح ٖانمت للىظه ال٣بلي ٧له. ؤما زلُٟت هسب ٞهي ٢ٍغ

٣ي باؾم  ٍغ ٧اهذ هسً ج٣٘ ججاٍ ال٩اب ٖلى الًٟت ( و Eileithyiaspolisالٗهض ؤلٚا

ذ في الٗه ( واقتهغث Hierakonpolisغ البُلمي باؾم َحرا٧ىهبىلِـ الٛغبُت للىُل )ٖٞغ

ذ في الٗهض  بإَمُتها الضًيُت. واإلاضًىت الشالشت ٧اهذ ج٠٣ م٩ان ؤعمىذ الخالُت )ٖٞغ

٣ي باؾم  ٍغ ( واقتهغث بٗباصة بله الخغب مىهذ. ول٨جها ٣ٞضث ؤَمُتها Heermontisؤلٚا

ص بلحها بٌٗ مجضَا بٗض ؾ٣ٍى بٗض اػصَاع َُبت في ألال٠ الشاهُت ٢بل اإلاُالص زم ٖا

 َُبت في ألال٠ ألاو٫ ٢بل اإلاُالص.

٤( و٢ض ٧اهذ  ٍغ ؿت" )َُبت ٖىض ؤلٚا واإلا٣اَٗت الغابٗت هي م٣اَٗت "واؾذ" ؤو "َو

لذ ٦ظل٪ ٞتراث  َُبت مضًىت نٛحرة مٛمىعة ؤو٫ ألامغ زم ؤنبدذ ٖانمت إلاهغ ْو
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ش ول٨جها لم جؼصَغ بال مىظ ؾىت  لت مً الخاٍع ىن ٖلحها ؤؾماء  ١.م 2300ٍَى وؤَل٤ اإلاهٍغ

ٓمتها ٞؿمُذ "اإلاضًىت طاث اإلاائت باب" و"مضًى ت ٖو اإلاضن"  تجض٫ ٖلى م٩اهتها ال٣ٍى

ت ُبتها في ب (1)و"مضًىت ألابضًت" و"اإلاضًىت ال٣ٍى  مً مجضَا َو
ً
لخ" ٚحر ؤجها ٣ٞضث ٦شحرا

ت. وج٠٣ م٩اجها الُىم بلضجا ألا٢هغ وال٨غه٪ ٖل ى الًٟت ؤوازغ خ٨م ألاؾغاث اإلاهٍغ

بض في َظٍ اإلاضًىت ؤًام مجضَا ٖضة آلهت مجها ؤلاله "مىذ" وؤلاله  ُٖ الكغ٢ُت للجهغ. و

 مخٗضصة ٧اللباة وال٣ُت. وؾىٗىص بلى 
ً
"آمىن" وؤلالهت "مىث" التي ٧اهذ جخسظ ؤق٩اال

 َُبت في م٩ان آزغ.

 وج٣٘ م٣اَٗت ٢ِٟ بلى الكما٫ مً اإلا٣اَٗت الؿاب٣ت وجغظ٘ ؤَمُتها بلى مى٢ٗها.

ٞهىا ًهى٘ الىُل زيُت ضخمت ج٣غبه مً البدغ ألاخمغ ٦ما حك٤ الصخغاء الكغ٢ُت وصًان 

جغبِ واصي الىُل بمىاوي َظا البدغ. و٢ض ْلذ َظٍ الهلت مؿخمغة َىا٫ الٗهىع 

ت ٧اهذ جخٛحر مً ٖهغ آلزغ.  ت واإلاغافىء البدٍغ سُت ولى ؤن مىاي٘ اإلاغاسخي الجهٍغ الخاٍع

ىبخىؽ )٢ِٟ الخالُت( هي ه٣ُت البضاًت ؤو الجهاًت في ٟٞي الٗهىع ال٣ضًمت ٧اهذ ٧

٤ الغخلت بلى البدغ ألاخمغ زم زلٟتها ٢ىم )٦ؿا ال٣ضًمت( في الٗهىع الىؾُى وفي  ٍَغ

الٗهغ الخضًض ٢امذ ٢ىا بهظا الضوع. ؤما اإلاُىاء البدغي ٣ٞض ٧ان ٦ما عؤًىا بما بغهُ٪ ؤو 

خهي في َظا ؤلا٢لُم ؤَمُت زانت في ال٣هحر ؤو ُٖظاب. و٧ان لىاصي الخماماث الظي ًي

حن بإهىإ مً  لحن اإلاهٍغ
َّ
الؼمً ال٣ضًم ٞٗلى ظىاهبه ٧اهذ جىظض اإلاداظغ التي ؤمضث اإلاشا

ألاحجاع الهلبت الضا٦ىت اللىن. ؤي٠ بلى طل٪ ؤهه جىظض باإلا٣اَٗت جغبت نلهالُت 

ختى  جهلر بهٟت زانت لهىاٖت الٟساع و٢ض ٢امذ َظٍ الهىاٖت مً ٢ضًم وال ػالذ

 .(1)آلان

                                                           
 .92ؤ٢ؿام مهغ الجٛغاُٞت م  –ؾلُم خؿً  (1)

(2)   ً ش مهغ الٗام  –ؾلُمان خٍؼ ما في جاٍع مجلت الجمُٗت  –البِئت واإلاى٢٘ الجٛغافي وؤزَغ

 .2991الجٛغاُٞت 
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م٨ً ؤن وٟٛل ط٦غ اإلا٣اَٗخحن الؿاصؾت والؿابٗت ل٣لت ؤَمُتهما وهيخ٣ل بلى  ٍو

٣ُت(. ٧اهذ ؤبضو ؤقهغ مضًىت  تاإلا٣اَٗت الشامى ٍغ وهي م٣اَٗت ؤبضو )ؤبُضوؽ باإٚل

 مً ٧ىبخىؽ. حج بلحها اإلاهغي  80م٣ضؾت في مهغ ال٣ضًمت ج٣٘ ٖلى بٗض 
ً
٦ُلى مترا

حها. وبمغوع الؼمً جدىلذ اإلاضًىت بلى م٣برة َائلت حكبه مضًىت ال٣ضًم وجمجى ؤن ًضًٞ ٞ

. ٚحر ؤهه لم ج٨ً ألبضو َظٍ اإلا٩اهت الؿُاؾُت التي ٧اهذ للمضًىت (2)ألامىاث في البر الٛغبي

ً ألانلي إلالى٥ ألاؾغجحن ألاولى والشاهُت  .(1)اإلاجاوعة جً )َُىت( ٣ٞض ٧اهذ ألازحرة اإلاَى

م٣اَٗت جمشل ب٣ُت م٣اَٗاث  29شامىت ٧اهذ جىظض بلى الكما٫ مً اإلا٣اَٗت ال

٤ ما ظاء في ٢ائمت ؾىىؾغث ألاو٫ )زاوي ملى٥ ألاؾغة الشاهُت ٖكغة(.  الىظه ال٣بلي ٞو

ىا هالخٔ ؤن ب٢لُم مى٠ ال ًضزل يمً م٣اَٗاث الىظه ال٣بلي وبهما اٖخبر ؤو٫  َو

مى٠. ول٨ً في م٣اَٗت مً م٣اَٗاث الىظه البدغي. وطل٪ المخضاص عؤؽ الضلخا ٢غب 

ت وبٗض ؤن ج٣ه٣غ عؤؽ الضلخا ظهت الكما٫ صزل ب٢لُم مى٠  ؤوازغ خ٨م ألاؾغاث اإلاهٍغ

لى ؤًت خا٫ ٞمٗلىماجىا ًٖ م٣اَٗاث مهغ (3)يمً ؤ٢الُم مهغ الٗلُا الكمالُت . ٖو

الٗلُا الكمالُت ٢لُلت لظل٪ ؾىجمل الخضًض ٖجها. في َظا ال٣ؿم مً مهغ الٗلُا ًدؿ٘ 

عاضخي الؼعاُٖت ظهت الٛغب ٦ما ًٓهغ للىاصي امخضاص في مىسٌٟ الىاصي وجمخض ألا 

)جل الٗماعهت( وهي الٗانمت التي  الُٟىم. َىا ٢امذ ؤ٦ثر مً ٖانمت هظ٦غ مجها ازخُاجىن 

١.م ٖلى الًٟت الكغ٢ُت. ول٨جها ٧اهذ ٢هحرة ألاظل  2330خىالي ٖام  ؤزىاجىن ؤوكإَا 

اة  ا با٢ُت. ومى٠ )الجضاع  ؤزىاجىن ٞلم جمٌ ؾىىاث ٖلى ٞو ختى هجغث وال ػالذ آزاَع

ألابٌُ( التي ؤوكإَا مُىا بٗض جىخُض ممل٨تي الكما٫ والجىىب. ٢امذ ٖلى خضوص مهغ 

الٗلُا والؿٟلى بلى الجىىب مً ال٣اَغة ول٨ً ٖلى الًٟت الِؿغي للىُل. و٢ض ْلذ مضة 

لت مضًىت خهِىت آَلت بالؿ٩ان ول٨ً ًبضو ؤهه ؤنابها بٌٗ  الايمدال٫ في جهاًت ٍَى

                                                           
 .23"مهغ والخُاة في الٗهىع ال٣ضًمت" م  هبعمان وعاه٨ (1)

(2)  Breasted, J.A History of Egypt. London. 1935, p. 44. 
(3) .ً كٍغ  ٖو

ً
 ٖلى َظا ألاؾاؽ ٩ًىن ٖضص م٣اَٗاث الىظه ال٣بلي زالزا
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ىوي. ٞٗىضما ػاع اؾترابىن مهغ في ؤوازغ ال٣غن ألاو٫ ٢بل اإلاُالص الخٔ ؤهه  الٗهغ الٟٖغ

م مً ٦ثرة ؾ٩اجها ٣ٞض خل ببٌٗ ؤظؼائها الخغاب. وفي َظا ٣ًى٫ "واإلاضًىت  ٖلى الٚغ

ت وؤَلها مسخلُى ألاظىاؽ ٧الظً ً ٦بحرة وم٨خٓت بالؿ٩ان وهي زاهُت اإلاضن بٗض ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، وجىظ ىىا ؤلاؾ٨ىضٍع َظٍ متهضمت آلان ض بدحراث ؤمام اإلاضًىت، وال٣هىع اؾخَى

خهل باإلاضًىت خغف  ومهجىعة ٢ائمت ٖلى مغجٟ٘ وجمخض ختى مؿخىي اإلاضًىت في ؤؾٟل، ٍو

. َظا ولم ًب٤ مً آزاع َظٍ اإلاضًىت الُٗٓمت ٚحر ب٣اًا اإلاىاػ٫ اإلابيُت مً اللبن (1)وبدحرة"

ُىت الخالُت.وب٣اًا جمازُلها الج ت مُذ َع  غاهُدُت مىدكغة ٢غب ٢ٍغ

ذ في َظا ال٣ؿم مً مهغ: "آبى" )عبما ٧اهذ   ومً ٖىانم اإلا٣اَٗاث التي ٖٞغ

مداٞٓت ظغظا( و٧اهذ الٗانمت الؿُاؾُت للم٣اَٗت  –ج٣ىم في مىي٘ ٦ٟغ آبى الخالي 

٧اهذ الخاؾٗت. ؤما الٗانمت الضًيُت ٩ٞاهذ "زىذ زم" )بزمُم(. وزبى )ؤبى جُج( و 

٤ باؾم  ٍغ ذ ٖىض ؤلٚا الٗانمت الؿُاؾُت للم٣اَٗت الٗاقغة التي ٖٞغ

Aphrodetopolite  ها ( ٖانمت اإلا٣اَٗت الشالشت ٖكغة التي ٖٞغ "وؾاوث" )ؤؾٍُى

٤ باؾم  ٍغ غّجر ؤن ٧لمت ؤؾٍُى مٗىاَا الخاعؽ ألجها ٧اهذ ج٣٘ ٖىض  Lycopolisؤلٚا ٍو

ت ٖلى  ٤ بلى الىاخاث وبلى جهاًت الهُٗض "الجىاوي" ٦ما ٧اهذ مكٞغ مٟتر١ ٖضة ٍَغ

( ٖانمت اإلا٣اَٗت الخامؿت  –الجىىب والكما٫. "وزمىى" )ألاقمىهحن  مداٞٓت ؤؾٍُى

٤( "ووهاؽ" )البهيؿا  Hermopolisٖكغة ) ٍغ مداٞٓت اإلاىُا( ٖانمت  –ؤًام ؤلٚا

٠( ٖانمت اإلا٣اَٗت  –اإلا٣اَٗت الخاؾٗت ٖكغ. وخجن ؾى )بَىاؾُت  مداٞٓت بجي ؾٍى

ً  (2). ؤما ب٢لُم الُٟىمHerakleopalisً الٗكٍغ ٩ٞان ٩ًىن اإلا٣اَٗت الخاصًت والٗكٍغ

انمتها "قضث" )بلضة الُٟىم الخالُت(. و٢ض ؾاَم َظا ؤلا٢لُم في جُىع الخًاعة  ٖو

ت في الٗهغ الدجغي الخضًض ٞٓهغث في خًاعة الُٟىم ؤ، ب ٖلى الكىاَىء  اإلاهٍغ

                                                           
(1)

 Hanotaux, G. Op. cit. p. 178. 
 ٧لمت "ُٞىم" ؤنلها باللٛت ال٣بُُت "بُىم" ؤي البدحرة. (2)



151 
 

 
ً
 مً ٢إ اإلاىسٌٟ وخٓى في الضولت  ال٣ضًمت للبدحراث التي ٧اهذ حكٛل ظؼءا

ً
٦بحرا

 إلال٨هم وهٓمىا صزى٫ ماء 
ً
الىؾُى باَخمام بٌٗ الٟغاٖىت ٣ٞض اجسظوا ٖانمخه م٣غا

 بدغ ًىؾ٠ بؿضوص لها ٞخداث وظٟٟىا ؤظؼاء مً البدحرة لخىؾُ٘ الغ٢ٗت الؼعاُٖت.

وجسخل٠ م٣اَٗاث الىظه البدغي ًٖ م٣اَٗاث الهُٗض في ؤن خضوصَا ٧اهذ 

 ببًٗها، ؤ٦ثر ح
ً
 بؿبب احؿإ ؤعى الضلخا وحٛحر ؤٕٞغ الىُل، ٦ما ٧اهذ ؤ٦ثر اجهاال

ً
ٛحرا

جي جغار ؤَل  وبالٗالم الخاعجي. و٢ض ؤصث ؾهىلت الاجها٫ َظٍ بلى وكاٍ ججاعي مب٨غ ٚو

الضلخا اإلااصي والش٣افي. ومً اإلااؾ٠ ؤن مٗلىماجىا ًٖ م٣اَٗاث الضلخا ومضجها ٢لُلت 

ا جدذ َمي الىُل مخٟغ٢ت بؿبب جدلل آلازاع   .(1)واهُماَع

ضصَا  م٣اَٗت  10ظاء في ٢ائمت ؾىىؾغث ألاو٫ ؤن م٣اَٗاث الىظه البدغي )ٖو

بما في طل٪ م٣اَٗت مى٠( ٧اهذ جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن عئِؿُحن: ٢ؿم قغقي وآزغ ٚغبي. 

ول٨ً ًالخٔ ؤهه بِىما ٧ان الترجِب الٗضصي إلا٣اَٗاث ال٣ؿم الٛغبي مً الجىىب بلى 

 هجض ؤهه لم ٨ًً ٦ظل٪ باليؿبت إلا٣اَٗاث ال٣ؿم الكغقي. ٦ما لم الكما٫ مىٓ
ً
ما

٣ًخهغ وظىص مضن الضلخا اإلاهمت ٖلى ؤظؼائها الجىىبُت وبهما ٢امذ مضن في ؤظؼائها 

مما ًض٫ ٖلى ؤجها ٧اهذ مؼصَغة آَلت بالؿ٩ان.  (2)الكمالُت مشل "زبِذ" "وبعر" "وزجي"

ى١ طل٪ ٣ٞض ْهغث في الضلخا ٖضة ٖىانم  ومضن طاٖذ قهغتها في ٞترة مً ٞتراث ٞو

ش. ٟٞي ال٣ؿم الٛغبي مً الضلخا ْهغث ٖانمخان َما بىجى وؾاٌـ ؤما بىجى )م٩ان  الخاٍع

ش و٢امذ   ْهغث في ٖهغ ما ٢بل الخاٍع
ً
ابُى الخالُت مغ٦ؼ صؾى١( ٞمضًىت ٢ضًمت ظضا

                                                           
(1)

 Breasted, J. Op. cit., p. 32. 

 
ً
 .Rouge‟ (J. de) Geographie ancienne de la Basse Ègypte. Paris 1891عاظ٘ ؤًًا

 مً بدحرة  (2)
ً
ر ؤن ج٩ىن "بسُذ" ٢امذ في مىي٘ ٧ىم الخبحزة التي ج٣٘ بلى الجىىب ٢لُال َغجَّ ًُ

غة جىِـ في  البرلـ. ؤما "بعر" ٞغبما ٧اهذ م٩ان جل البهى الخالي مغ٦ؼ ؤظا. واخخلذ "زجي" ظٍؼ

 بدحرة اإلاجزلت.
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 ٦م٣غ إلالى٥ الكما٫. ولٗبذ ؾاٌـ )نا الدجغ 
  بؿُىن( قما٫ ٚغبالخالُت، (*)

ً
صوعا

ش مىظ ال٣غن الشامً ٢بل اإلاُالص خُىما اهتٕز ألامغاء اللُبُ  في الخاٍع
ً
ن الخ٨م. وفي ى َاما

 لٗباصة ؤوػوعَـ 
ً
 ٧اهذ بىؾحرؽ )ؤبى نحر، ظىىب ؾمىىص( م٣غا

ً
با وؾِ الضلخا ج٣ٍغ

غاٝ الكغ٢ُت مىضٌـ )بلى الكما٫  ً( وجاهِـ الكغقي بِىما ٢امذ في ألَا مً الؿيبالٍو

لى بٗض )نان الدجغ(  ً. ٖو  إلالى٥ ألاؾغة الخاصًت والٗكٍغ
ً
ظٍ ألازحرة اجسظث م٣غا َو

 بلى الكما٫ مً مى٠ ٖانمت الضولت ال٣ضًمت ْهغث مضًىت 
ً
ً ٦ُلى مترا كٍغ زمؿت ٖو

  On"ؤون" 
ً
٤ ُٞما بٗض َلُىبىلِـ. و٧اهذ "ؤون" م٣غا ٍغ اإلا٣ضؾت التي ؤَل٤ ٖلحها ؤلٚا

انمت ز٣اُٞت اقتهغ ٦هىتها اتهم الضًيُت لٗباصة الكمـ ٖو . ولم ًب٤ مً آزاع (2)بىٍٓغ

حر بُٗض ظهت الكما٫ الكغقي ْهغث في واصي  اإلاضًىت الُٗٓمت بال مؿلت ٖحن قمـ. ٚو

ىن ماقُتهم ُٞما  الُمُالث مضًيخا عمؿِـ وبِشىم بىاَا ؤؾالٝ الحهىص الظًً ٧اهىا ًٖغ

وألاعاضخي اإلادُُت. وفي ؤ٢صخى الكما٫  الُمُالثٖٝغ بإعى "ظىؾً" وحكمل واصي 

 ،مً" )الٟغما( و٧اهذ بخضي مضن الخضوص الخهِىت - الكغقي للضلخا ٢امذ مضًىت "باعا

مجها بضؤث الغخالث والخمالث بلى بالص الكام ٦ما ٧ان ًخهل بها ؾلؿلت مً اإلادُاث 

 اإلاىخٓمت ج٣ىم ٖلى خغاؾت مٗٓم الخضوص الكغ٢ُت اإلاٗغيت للخُغ.

ىضما  ػاع َحروصوث مهغ في ال٣غن الخامـ ٢بل اإلاُالص لم ٌكغ بلى ٧ل ٖو

٣ٞض ا٦خٟى باإلقاعة بلى الىخضاث التي ٌؿخمض اإلال٪ مجها ظىىصٍ  Nomoiاإلا٣اَٗاث

ضصَا   28ٖو
ُ
ا ُٞما ط٦ٍغ ال٨ اب الالخ٣ىن. ومً اإلاضن خَّ ، مً بُجها ؾب٘ لم ًغص ط٦َغ

٣ً٘ في الضلخا ولى ؤهه في هٟـ ٣ِٞ مٗٓمها  91وال٣غي لم ًظ٦غ َحروصوث ٚحر ؤؾماء 

                                                           
(*)

  في ألانل "نان الدجغ" . )اإلاد٤٣(. وعصث   
(1)  Hanotaux, G. Op. cit., p. 87. 
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١.م( ما ٣ًغب مً  399 – 319) Amasisالى٢ذ ًضعى ؤن ٧ان بمهغ ؤًام اإلال٪ ؤماَػـ 

ظا صون ق٪ مبالٛت ٦بحرة مً ظاهب َحروصوث.(1)ؤل٠ مضًىت 10  . َو

ىوي ٚحر ؤجهم ٚحروا ؤؾماء  و٢ض اخخٟٔ البُاإلات بالخ٣ؿُم ؤلاصاعي الٟٖغ

ت وؤُٖىا له ٣ُت لؤلؾماء اإلا٣اَٗاث اإلاهٍغ ٣ُت ظضًضة ؤو جغظماث بٍٚغ ا ؤؾماء بٍٚغ

ىهُت ال٣ضًمت . ل٨جهم ؾاعوا ٖلى ٢اٖضة ؤزض اؾم اإلا٣اَٗت مً اؾم الٗانمت (2)الٟٖغ

٦ما خضر في الٗهغ الهاوي. ووؿخ٣ي مٗٓم مٗلىماجىا ًٖ ؤ٢ؿام مهغ البُلمُت مما 

ي ٢ام بجىلت في عبٕى ١.م واؾترابىن الظ ٦39خبه صًىصوع اله٣لي الظي ػاع مهغ في ؾىت 

م٣اَٗت  ١39 م. ومً بحن ما ط٦ٍغ صًىصوع ؤن مهغ ٧اهذ م٣ؿمت بلى  19مهغ في ؾىت 

ت واخضة وهي  ت ول٨ىه لم ًظ٦غ ؾىي اؾم مضًٍغ (. وج٩لم  Lycopoliteؤو مضًٍغ )ؤؾٍُى

ت  ىانمها ال٣ضًمت َُبت ومى٠ وؤلاؾ٨ىضٍع  ًٖ مل٨ُت ؤعى مهغ ٖو
ً
َظا ال٩اجب ؤًًا

ا مً ا إلاضن. و٢ض ون٠ اؾترابىن البالص ؤخؿً ون٠ وؤقاع بلى ؤجها ٧اهذ صون ٚحَر

ت  39م٣ؿمت بلى  في مهغ الٗلُا  20في مهغ الىؾُى و 29مجها في الضلخا و 20مضًٍغ

ت مٗٓمها مً  13)ب٢لُم َُبت( ول٨ىه زال٫ ونٟه َظا لم ًظ٦غ بال ؤؾماء  مضًٍغ

 زان
ً
اث الىظه البدغي. و٢ض ؤبضي اؾترابىن اَخماما ذ مضًٍغ ت الُٟىم )التي ٖٞغ  بمضًٍغ

ً
ا

 لٛىاَا وازخالٝ مٓاَغ Crocodilopolisٖانمتها باؾم ٦غو٧ىصًلىپىلِـ 
ً
( هٓغا

غة وبها اإلاضعظاث جيخهي في  خىن بٞى اث مهغ. ٩ٞاهذ جيخج الٍؼ الؿُذ ٞحها ًٖ ب٣ُت مضًٍغ

ن . و٢ض و٢٘ في الخُإ الظي و٢٘ ُٞه َحروصوث ٞاصعى ؤ(*)ٍغؽالكما٫ الٛغبي ببدحرة مى 

غؽبدحرة  ٧ان ٌؿخٟاص بها ٦سؼان إلاُاٍ الًُٟان وؤن َظٍ اإلاُاٍ ٧اهذ جغظ٘ بلى الىُل  مٍى

ت ٩ٞاهذ  ٤ ٢ىاة ٞحرجٟ٘ مؿخىي اإلااء في ؤصوى الجهغ. ؤما ؤلاؾ٨ىضٍع ٤ ًٖ ٍَغ و٢ذ الخداٍع

                                                           
(1)

 Herodotus, Op. cit, p. 171. 
(2)

 Brugsch Ch. La Geographie de nomes, ou division administrative de la 

Haute et de la BasseEgypte… Leipzig 1878.  
(*)

 َظا نىابها، و٢ض ٦خبذ في ألانل "مىعَـ". )اإلاد٤٣(.   
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ئها ويىاخحها. و٢ض  ٓمتها لظل٪ ؤَىب في ونٟها وفي ون٠ مٞغ ٢ض بلٛذ ٢مت مجضَا ٖو

ُم في الجؼء الؿاب٘ ٖكغ مً ٦خابه اإلاٗغوٝ "بجٛغاُٞت سجل َظا الىن٠ ال٣

ا ؤٚلب  (1)اؾترابىن" ُبت التي هجَغ و٦ظل٪ ؤقاع ال٩اجب بلى مى٠ التي بضؤث جًمدل َو

 ؤَلها.

ش Pliny وفي ال٣غن ألاو٫ اإلاُالصي ؤل٠ بلجي خه اإلاؿماة "الخاٍع الغوماوي مىؾٖى

ت. ٞظ٦غ الُبُعي" يمجها ٖلىم ٖهٍغ وط٦غ ٞحها مهغ وجدضر ًٖ ه ُلها وؤ٢ؿامها ؤلاصاٍع

ت  97ؤن مهغ جى٣ؿم بلى  ت في  Nomes or prefecturesمضًٍغ مجها بخضي ٖكغة مضًٍغ

لى ؾاخل  لى ظىىبي ؤؾٍُى والباقي مىػٕ بحن مهغ الىؾُى والضلخا ٖو الهُٗض ألٖا

مً ؤن بالضلخا  Artemidorusالبدغ اإلاخىؾِ وفي مىسٌٟ الىاخاث. وعصص بلجي ما اصٖاٍ 

ا مضًىت  92مضًىت. ول٨ىه لم ًظ٦غ مجها ٚحر  330ا وخضَ ؤ٦ثر مضن مهغ ٣ِٞ اٖخبَر

ت ٖانمت مهغ ومضًىتها ألاولى. زم ظاء بُلُمىؽ الجٛغافي   وقهغة، مجها ؤلاؾ٨ىضٍع
ً
حجما

ُت إلاهغ الغوماهُت وبحن ٖلحها مىاي٘ ٦شحر مً اإلاضن وخضص  )ال٣غن الشاوي م( وعؾم زٍغ

ائٟها ٞمحز الٗىانم ؤلا٢لُ مُت وؤقاع بلى اإلاضن ألازغي ألا٢ل ؤَمُت. ومما ط٦ٍغ ًدبحن ْو

ت )هٟـ الٗضص الظي ط٦ٍغ بلجي( وؤن ؤؾماء ٦شحر مً  97ؤن مهغ ٧اهذ جى٣ؿم بلى  مضًٍغ

اث مكخ٣ت مً ؤؾماء ٖىانمها.  اإلاضًٍغ

ولٗل ؤبغػ خ٣ُ٣ت ًم٨ً ؤن وسجلها بٗض َظا الخضًض ؤن الخ٣ؿُم ؤلاصاعي إلاهغ 

ٖىهُت وظؼء ٦بحر مً الٟترة الهُلُيُت طا همِ زام لم ًخٛحر في ْل َىا٫ الٗهىع الٟغ 

ت وا٢خهاصًت لها  ت ما ٞخئذ ج٩ىن وخضة بصاٍع مٗٓم جٟهُالجه. ٞاإلا٣اَٗت ؤو اإلاضًٍغ

كٝغ ٖلى ألاعاضخي  ابٗها اإلامحز ج٣ىم ٖانمتها ٦مغ٦ؼ بصاعي ًد٨م َو خُاتها الخانت َو

ؤخض ٞغوٖه ؤخؿً اؾخٛال٫. وختى   اإلال٨ُت و٦ؿى١ ججاعي ٌؿخٛل مىيٗه ٖلى الىُل ؤو 

                                                           
ٗض ما ٦خبه اؾترابىن ًٖ ؤلا  (1) ت ال٣ضًمت.ٌُ سُت ًٖ ؤلاؾ٨ىضٍع ت ؤَم وز٣ُت جاٍع  ؾ٨ىضٍع
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لت . ٧اهذ ٖانمت اإلا٣اَٗت في (2)ظباهت اإلا٣اَٗت ْلذ في م٩اجها زال٫ جل٪ الٟترة الٍُى

وا٢٘ ألامغ هي هاٞظة ٖلى الٗالم الخاعجي و٢لبها الىابٌ باليكاٍ والخغ٦ت وم٣غ ؤصخاب 

ت. وعبما ٩ًىن طل٪ الاؾخمغاع والشباث هدُجت  للدكابه في ٦شحر مً ألاعى مً الُب٣ت اإلاتٞر

 ْغوٝ الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت واججاَاث الؿُاؾت الضازلُت في مهغ.

و٢ض حٛحرث َظٍ ألاويإ بٗض نضوع مغؾىم ص٢لضًاهىؽ )في نضع ال٣غن الغاب٘ 

تها بهىعة ج٩اص ج٩ىن  ت التي ٖٞغ اإلاُالصي( الخام بخُٛحر ؤلاصاعة وؤ٢ؿام مهغ ؤلاصاٍع

. 90زابخت ٢غابت 
ً
ولٗل ؤَم ؤؾباب َظا الخُٛحر ما ًخهل بى٣و الؿ٩ان واهسٟاى  ٢غها

بهخاط ألاعى هدُجت للهغإ الضمىي بحن اإلاظاَب الضًيُت وهجغ ٦شحر مً الٟالخحن لؤلعى 

 مً ْلم ظباة الًغائب والخى٨ُل بإصخاب ألاعى وب٢با٫ ٦شحر مً ال٣بِ ٖلى خُاة 
ً
َغبا

بىت والٗؼلت اج٣اء لكغ الخا٦م.  الَغ

ؿمذ مه
ُ
غ ٖلى ؤزغ نضوع َظا اإلاغؾىم بلى ٖضص ؤ٦بر مً ألا٢ؿام الهٛحرة ٢

Pagi ٍخمخ٘ بؿلُت ٦بحرة في بصاعة ؤمىع . (1)ل٩ل ٢ؿم مجها ٖانمخه وؤعيه الؼعاُٖت ٍو

٨ظا ٢طخى ٖلى ؤَمُت الٗىانم ؤلا٢لُمُت ال٣ضًمت وؾُاصتها وجدىلذ ٢غي ومضن  َو

بضو ؤن َظٍ ٧اهذ مٛمىعة بلى خىايغ لؤل٢ؿام الجضًضة ومغا٦ؼ للؿ لُت الضًيُت. ٍو

ؤقاع بلحها   Eparchies  (*) ألا٢ؿام الهٛحرة اهخٓمذ ُٞما بٗض صازل بَاع "ؤبغوقُاث"

في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الؿاصؽ اإلاُالصي في ٦خابه اإلاٗغوٝ  Hieroclesَحرو٧لِـ 

                                                           
(1)  Butzer, K. “Remarks on the Geography of Settlement in the Nile Valley 

during Hellenistic Times,” Bull. De la Soc. De Geog, d‟ Egypte.Vol XXXIII 

1960 p. 12. 
تها مهغ في  (2)  نضع الاؾالم.َظٍ ألا٢ؿام هي "ال٩ىع" التي ٖٞغ

(*)
ه بلى    جب الخىٍى ت، ٍو ن اإلاهُلخاث اإلاؿُدُت اؾخٗاعث مً ؤؤي مجالـ ٢ًائُت بصاٍع

الىٓام الغوماوي ولِـ ال٨ٗـ، ومً زم ٞإبغقُت َىا مٗجى بصاعي بدذ وال ٖال٢ت له بالضاللت 

 ال٨يؿُت. )اإلاد٤٣(
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٤ُ الؿٟغ"  ُت )Synecdemus"بٞغ خطر مً الخٍغ ؿمذ بلى 8 ك٩لال. ٍو
ُ
( ؤن مهغ ٢

 )ؾب٘ 
ً
ا مضها  وؤ٦ثَر

ً
مضًىت( هي ألابغوقُت  13ؤبغوقُاث ٧ان ؤَمها ظمُٗا

ت وحكمل الجؼء ألا٦بر مً ٚغب ووؾِ الضلخا. ظاء بٗضَا مً خُض   Aegyptiacaاإلاهٍغ

ألاَمُت ؤبغوقُت ؤوظؿخا ألاولى التي ٧اهذ حكمل الجؼء الكمالي الكغقي مً الضلخا 

مضًىت َامت. ؤما ب٣ُت  23ها و٢ام ب Rhinocoluraوقما٫ ؾِىاء ختى الَٗغل 

 ألابغوقُاث ٞهي: 

 بلى  -2
ً
ؤبغوقُت ؤوظؿخا الشاهُت وج٣٘ بلى الجىىب مً ؤوظؿخا ألاولى وجمخض قغ٢ا

 ٧لحزما وبها ؾب٘ مضن َامت.

وجمخض مً عؤؽ الضلخا ختى مىي٘ مضًىت اإلاىُا   Arcadiaؤبغوقُت ؤع٧اصًا  -1

 مضن َامت. 9ها الخالُت )ًضزل يمجها مىسٌٟ الُٟىم( و٢امذ ب

يخهي خضَا الجىىبي  -3 ؤبغوقُت َُبت الؿٟلى وج٣٘ بلى الجىىب مً ؤع٧اصًا ٍو

 مضن ٦بحرة. ٢20غب بلضة ؤزمُم وصزلذ يمجها الىاخاث الخاعظت و٧ان بها 

غة  -9 هغ بها  ُٞليؤبغوقُت َُبت الٗلُا و٧اهذ جمخض مً ظىىب ؤزمُم ختى ظٍؼ ْو

 مضًىت َامت. 22

ظٍ قملذ الىُا١ الؿاخلى بلى الٛغب مً ؤبغوقُت لُبُا  -3 الهٛغي َو

 واخت ؾُىة ول٨ً لم جؼص مضجها الهامت ٖلى زمـ.
ً
ت وجبٗها ؤًًا  ؤلاؾ٨ىضٍع
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 ) 33و٢بل صزى٫ الٗغب مهغ بىدى 
ً
م الغوماوي 909ٖاما

َ
ال َٗ م( ون٠ ظىعط ال٣برصخي ال

التي ؤنبدذ مغا٦ؼ  همتاإلاول٨ىه خحن ؤقاع بلى مهغ ا٦خٟى بؿغص ٢ىائم ؤؾماء اإلاضن 

ُاث ت الغئِؿُت التي ٧اهذ  (*)لؤلؾ٣ٞى ال٣بُُت. ٦ما ؤقاع جلمًُدا بلى ألا٢ؿام ؤلاصاٍع

وبطا ما ٢اعها الخ٣ؿُم ؤلاصاعي الظي ؤزبرها به َحرو٧لِـ  (.9ك٩ل الجى٣ؿم بلحها مهغ )

٠ُ ( بالخ٣ؿُم ؤلاصاعي الظي ؤإلاذ بلُه ظىعط ال٣برصخي هجض ؤن الازخال١ 8َٟك٩ل ال)

ُخحن، قمالُت  ت التي ؤقاع بلحها َحرو٧لِـ اه٣ؿمذ بلى ؤؾ٣ٞى ٞاألبغوقُت اإلاهٍغ

ُتي  وظىىبُت ٦ظل٪ لم جسخل٠ خضوص ؤبغوقُتي ؤوظؿخا ألاولى والشاهُت ًٖ خضوص ؤؾ٣ٞى

ؤوظؿخمى٩ا ألاولى والشاهُت. َظا ولم ًدضر في الىظه ال٣بلي حُٛحر في الخ٣ؿُم الظي 

ت والٟغاٞغة والضازلت والخاعظت  خضزىا ٖىه ال٣برصخي ُٞما ٖضا اٖخباع واخاث البدٍغ

ُت مىٟهلت ؤَل٤ ٖلحها َُبت الٗلُا.  ؤؾ٣ٞى

و٢ض ؤب٣ى الٗغب في ؤو٫ ٖهضَم بمهغ ٖلى الخ٣ؿُم ؤلاصاعي البحزهُي الظي 

وبن ٧اهىا ؤَل٣ىا اؾم "ؤؾٟل ألاعى" ٖلى الىظه البدغي "وؤٖلى ألاعى" ٖلى  (1)وظضٍو

ُتي ؤوظؿخمى٩ا ألاولى والشاهُت، ٦ظل٪ الىظه ال٣بلي. وؤَل٣ىا  " ٖلى ؤؾ٣ٞى اؾم "الخٝى

ُت "لُبُا"  ىا هالخٔ ؤن ؤؾ٣ٞى ت ألاولى والشاهُت باؾم "الٍغ٠". َو ُت اإلاهٍغ ىا ألاؾ٣ٞى ٖٞغ

 لِكمل مى٣ُت 
ً
ت" و٢ض امخض َظا ؤلا٢لُم قغ٢ا الغوماهُت ؾمُذ "ب٢لُم ؤلاؾ٨ىضٍع

حر الٗغب اؾم(1)عقُض
ّ
"ؤع٧اصًا" ٞإنبذ "م٣ضوهُت" ؤو "ب٢لُم  . ؤما في ؤٖلى ألاعى ٞٛ

ُت َُبت "الهُٗض" وظٗلىا ؤؾىان ٖانمت له.   الٗانمت". وؤَل٣ىا ٖلى ؤؾ٣ٞى

                                                           
(*)

ُت لُٗجي بها "ؤبغوقُت" التي ا   ؾخسضمها في الهٟداث اؾخسضم اإلاال٠ َىا ٧لمت ؤؾ٣ٞى

ت ٢ًائُت"ال   )اإلاد٤٣( .ؿاب٣ت و٦الَما ٦ما ؤقغها ٌٗجي "جىُٓماث بصاٍع
(1)

 Bell, H. The Administration of Egypt under the Umyyad khalif”. Congress 

of Orientalists‟. Oxford 1928. 
 :عاظ٘ الخغائِ اإلالخ٣ت ب٨خاب (2)

Toussoun, O. La Geographie de l‟Ègypte a l‟ Epoque Arabe. I. VIII. He caire 

1928. 
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ت مىٟهلت.  ٦ظل٪ اٖخبرث الىاخاث ٦ما ٧ان الخا٫ في الٗهغ البحزهُي وخضة بصاٍع

٧ىعة ٦ما جسبرها  83َظٍ ألا٢الُم الغئِؿُت ٧اهذ م٣ؿمت في ٞجغ ؤلاؾالم بلى هدى 

. ول٨ً َظا الٗضص ؤزظ ًدىا٢و ٖلى مغ الؼمً ختى اؾدبضلذ ال٩ىعة (1)الىزائ٤ الٗغبُت

٦إؾاؽ للخىُٓم ؤلاصاعي بىخضة ؤ٦بر في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاصي ٖكغ ٦ما 

 ؾيكحر ُٞما بٗض.

صزل حٗضًل ٖلى ؤ٢ؿام مهغ ال٨بري في ال٣غن الخاؾ٘ اإلاُالصي. ول٨ً ٧ل 
ُ
زم ؤ

خٗضًل ج٣خهغ ٖلى ؤؾٟل ألاعى. ٟٞى ؤوائله ناعث ؤعاضخي الضلخا مٗلىماجىا ًٖ َظا ال

بًُ الٍغ٠. و٧ان الخٝى الكغقي  -3الخٝى الٛغبي  -1الخٝى الكغقي.  -2زالزت ؤ٢ؿام: 

ٖباعة ًٖ الخٝى ال٣ضًم ما ٖضا ألاعاضخي الىا٢ٗت قمالي بدغ ؤبي نحر. وقمل الخٝى 

٦ظل٪ بٌٗ الجهاث التي ج٣٘ قغقي الٛغبي ألاعاضخي الىا٢ٗت بلى الٛغب مً ٕٞغ عقُض و 

حن وألاعاضخي  َظا الٟٕغ بلى الكما٫ مً نان الدجغ. ؤما ب٣ُت ألاعاضخي الىا٢ٗت بحن الٟٖغ

 قما٫ بدغ ؤبي نحر ٞؿمُذ "بًُ الٍغ٠". 

 

                                                           
ؼي  -ا (1)  وما بٗضَا. 229م  –ظؼء ؤو٫  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ

٣ُت ومٗىاَا صائغة  -ب     (Hanotaux, p. 233)ًٖ  –٧لمت "٧ىعة" ٧لمت بٍٚغ

 وما بٗضَا. 233عاظ٘ ٦ظل٪ ٦خاب الاهخهاع البً ص٢ما١ الجؼء الغاب٘ م  -ط  



160 
 

 

 (9)ك٩ل ال
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ؿم "بًُ الٍغ٠" بلى ٢ؿمحن: ال٣ؿم الكغقي 
ُ
زم خضر في ؤوازغ َظا ال٣غن ؤن ٢

ًم حؿ٘ ٧ىع واخخٟٔ باؾم  ًم بخضي ٖكغة ٧ىعة ٍو "بًُ الٍغ٠" وال٣ؿم الٛغبي ٍو

غة" ومما ًيبغي حسجُله َىا ؤهه مىظ صزى٫ الٗغب مهغ ختى ؤوازغ  ٝغ باؾم "الجٍؼ ٖو

ها ال٣غن الخاصي ٖكغ ا٢خهغ الخُٛحر ٖلى ألا٢ؿام ال٨بحرة.  ؤما ال٩ىع ٞٓلذ في مجمٖى

ن الخاصي ٖكغ ٖلى ٦ما هي في ؤهداء مهغ َىا٫ جل٪ الٟترة. ول٨ً ما ؤن ٢اعب ال٣غ 

لغى هٓام "ال٩ىع" 
ُ
الاهتهاء ختى ٧ان الخ٣ؿُم ؤلاصاعي إلاهغ ٢ض ؤنابه حُٛحر ؤؾاسخي. ٣ٞض ؤ

لُٛذ ألا٢الُم ألاعبٗت ال٨بحرة 
ُ
لت و٦ظل٪ ؤ تها مهغ مضة ٍَى ؤو ألا٢ؿام الهٛحرة التي ٖٞغ

ما٫" وهي ؤ٢ؿام  ذ مىظ ؤًام الضولت البحزهُُت وخل مدلهما هٓام "ألٖا ٞغ ُٖ يم التي 

الىاخض مجها ؤ٦ثر مً ٧ىعة. ولم ًبلٛىا مً ؤمغ َظا الخ٣ؿُم الجضًض شخىء ًظ٦غ و٧ل ما 

ه َى ؤن ٧ىع الضلخا التي بلٜ ٖضصَا خُىظا٥    99وٗٞغ
ً
ً ٖمال كٍغ ٧ىعة ناعث ازىحن ٖو

ل٩ل مجها ٖانمت. و٢ض ْلذ الخا٫ ٦ظل٪ ٢غابت ٢غن مً الؼمان ختى ٢ام الؿلُان 

 ٖلى الخ٣ؿُم  2190ى مهغ ؾىت خؿام الضًً الظحن بإعا٦ت ؤع 
ً
 َُٟٟا

ً
ٞإصزل حٗضًال

الؿاب٤ زم خضر في ؤوائل ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ؤن ؤمغ الؿلُان الىانغ مدمض بً ٢الوون 

 
ً
ا ُٖض ج٣ؿُم مهغ بصاٍع

ُ
لى ؤؾاؽ هخائج َظا الغو٥ ؤ بإعا٦ت ؤعى مهغ مً ظضًض، ٖو

الجُٗان في ٦خاب "الخدٟت وؤُٖض جىػَ٘ ألاعى ٖلى عظا٫ الجِل وألامغاء ٦ما ؤزبرها ابً 

ؿم بلى 
ُ
ت  21الؿيُت". و٢ض ظاء في ؤزباع َظا الغو٥ ؤن ؤؾٟل ألاعى ٢  ؤو مضًٍغ

ً
ٖمال

ما٫ ٢غي ) 2973( بلٜ ٖضص ٢غاَا 20ك٩ل ال) ت. و٧ان ٖمل الٛغبُت َى ؤ٦ثر ألٖا  ٢977ٍغ

 ػعاُٖت )هدى 
ً
ت( و٦ظل٪ ؤوؾٗها ؤعيا ما٫ ٢غي  ٢790ٍغ ؤل٠ ٞضان(. ؤما ؤ٢ل ألٖا

سجل به خُىظا٥ ومؿا
ُ
ت. ٞ آالٝ ٞضان  ٢20غي و 9خت ػعاُٖت ٩ٞان ٖمل اليؿتراٍو

ؿم ؤٖلى ألاعى بلى حؿٗت ؤٖما٫ بلٜ ٖضص ٢غاَا (1)٣ِٞ
ُ
ما٫  979. و٢ ت. و٧اهذ ألٖا ٢ٍغ

ت، ألاقمىهحن،  ُٟدُت، الُٟىمُت، البهيؿاٍو ت، ألَا مً الكما٫ بلى الجىىب هي: الجحًز

                                                           
 وما بٗضَا. 790، م  2932ال٣اَغة،  –٦خاب مالُت مهغ  –ٖمغ َىؾىن  (1)
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ُت، ألازمُمت و  ُت، ألاؾَُى ا ٢غي َى ٖمل اإلاىٟلَى ال٣ىنُت. و٧ان ؤوؾٗها وؤ٦ثَر

ت ) ُت )هدى هه٠ البهيؿاٍو ا َى اإلاىٟلَى ؤل٠ ٞضان(. بلى  30ملُىن ٞضان( وؤنَٛغ

ما٫ التي اه٣ؿمذ بلحها الضلخا والهُٗض ٧ان َىا٥ "٧ىع" الىاخاث في  ظاهب َظٍ ألٖا

ٍى ولىبُت  ومغا٢ُت و٧لها الصخغاء الٛغبُت والُىع وال٣لؼم وآًله والٟغما والَٗغل ومٍغ

٦ما َى واضر ؤ٢ؿام خضًت حؿخ٣بل بٌٗ الهاصع والىاعص وحؿهم في ظم٘ اإلا٩ىؽ 

 اإلاٟغويت ٖلى الخجاعة لظل٪ وظض مً ألاًٞل جغ٦ها ٢ائمت صون بصماط.

وبن ص٫ َظا الخٛحر الجضًض ٖلى شخىء ٞٗلى ه٣و ٖضص الؿ٩ان بال٣ُاؽ بلى ما 

  ٣ٞض سجل (2)٧اهىا ٖلُه ٢بل ال٣غن الغاب٘ ٖكغ
ً
ت ومضًىت  200الغو٥ الىانغي مشال ٢ٍغ

ت ومضًىت 292في ب٢لُم الُٟىم بِىما بلٜ ما ٧ان به في الٗهض الغوماوي  و٦ظل٪ ٌكحر  (1)٢ٍغ

بلى اه٨ماف الغ٢ٗت الؼعاُٖت. ٣ٞض اهدكغث ألاعى البىع في قما٫ الضلخا والُٟىم و٢لذ 

الذ ؤو٢اث الكضة. و٢ض اػصاص جضَىع  ٘ الغي َو الؼعاٖت واؾخمغ ه٣و الٗىاًت بمكاَع

الؿ٩ان بٗض ال٣غن الغاب٘ ٖكغ هدُجت لخىالي اإلاجاٖاث وألاوبئت ولٗضم اؾدباب ألامً 

واهدكاع الٟىضخى والٟتن واػصًاص هٟىط عئؾاء ال٣بائل الىاٞضة ٖلى واصي الىُل وجدضحهم 

ؾلُت الخ٩ىمت وجد٨مهم في الٟالخحن. زم ٧ان ؤن ٣ٞضث مهغ اإلاا٫ ال٨شحر الظي ٧اهذ 

٤ عؤؽ الغظاء بلى البداع الكغ٢ُت جده ل ٖلُه مً ججاعة اإلاغوع بٗض ا٦دكاٝ ٍَغ

 ٞخضَىعث ؤخىالها الا٢خهاصًت وؤنبدذ َٞغؿت لجِل ؾلُم ألاو٫ الؼاخ٠ مً الكام.

ل   ْو
ً
ولم ٌٛحر ألاجغا٥ الٗشماهُىن مً الخ٣ؿُم ؤلاصاعي الظي ؤمغ به ٢الوون قِئا

 به ختى ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ 
ً
خحن صزلذ الخملت الٟغوؿُت مهغ. في طل٪ مٗمىال

                                                           
٣ُت الغوماهُت بلٜ هدى Butzerًغي  (1) ٍغ وؿمت  7.800.000  ؤن ٖضص ؾ٩ان مهغ في الٟترة ؤلٚا

ً الٗغبي والٗشماوي ختى اهسٌٟ بلى ما ٣ًغب مً  ج زال٫ الٗهٍغ  1.3زم ؤزظ ٣ًل بالخضٍع

 امً ٖكغ ًٖ.ملُىن وؿمت في ؤوازغ ال٣غن الش
Bull, Soc de Geog. Egypte T XXXIII, p.7. 

(2)  Ibid, p. 8. 
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الى٢ذ ٧اهذ ألاعاضخي الؼعاُٖت ٢ض اه٨مكذ وج٣ه٣غ خضَا الكمالي هدى الجىىب ٦ما 

/1عؤًىا. ؤما الؿ٩ان ٞلم ًؼص ٖضصَم ٖلى 
ملُىن وؿمت. لظل٪ ٖمضث ؾلُاث  1 2

ت في قما٫ الضلخا ويم ظؼئه الٛغبي  بلى الاخخال٫ الٟغوؿُت بلى بلٛاء ب٢لُم اليؿتراٍو

صمج 
ُ
ب٢لُم عقُض الظي خل مدل ب٢لُم ٍٞى وُيم ظؼئه الكغقي بلى ب٢لُم الٛغبُت. وؤ

الجؼء الكمالي الكغقي مً ب٢لُم الٛغبُت والكمالي الٛغبي مً ب٢لُم الض٢هلُت واإلاغجاخُت 

ت بلى ب٢لُم البدحرة وصزلذ يىاحي ال٣اَغة يمً  بلى ب٢لُم صمُاٍ ويم سٛغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 .(1)ب٢لُم ال٣لُىبُت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ت هي: ب٢لُم ال٣لُىبُت    ؿم الىظه البدغي في ؾجي الخملت الٟغوؿُت بلى زماهُت ؤ٢الُم بصاٍع
ُ
٢

انمخه  انمخه اإلاىهىعة وصمُاٍ ٖو انمخه بلبِـ واإلاىهىعة ٖو انمخه ٢لُىب والكغ٢ُت ٖو ٖو

انمخه عقُض  انمخه مىىٝ وعقُض ٖو انمخه اإلادلت ال٨بري واإلاىىُٞت ٖو صمُاٍ والٛغبُت ٖو

 ٖما َى والبدحرة ٖو
ً
انمخه صمجهىع. ؤما الخ٣ؿُم ؤلاصاعي للهُٗض ؤًام الخملت ٞال ًسخل٠ ٦شحرا

 ٖلُه آلان.
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وعبما في الؿىض في و٢ذ واخض  (*)ؾىمغخضزذ الشىعة اإلاضهُت ألاولي في مهغ و 

. خضزذ في ؤوائل ألال٠ الغابٗت ٢بل اإلاُالص بٗض ؤن ػاصث (1)وهدُجت ألؾباب مدكابهت

غ له ٦شحر مً 
ّ
ت ؤلاوؿان و٦ثرث ججاعبه وجٞى ذ مٗٞغ ؤؾباب الخًاعة اإلااصًت. ٣ٞض ازتٖر

ال٨خابت وسجلذ بٌٗ اإلاٗاٝع واؾُخسضم اإلاٗضن ٖلى هُا١ ؤوؾ٘ واؾُخٗمل "الضوالب" 

ت والعجلت في الى٣ل واؾخدضر اإلادغار واؾُخٗحن بالخُىاهاث في  في نى٘ ألاواوي الٟساٍع

اث واإلاؿخدضزاث مً ٚحر ق٪ ٖلى ػ (2)خمل ألاز٣ا٫ ٍاصة . و٢ض ؾاٖضث َظٍ اإلاستٖر

غث ه٣له مً م٩ان بلى آزغ. ٞتهُإث الٓغوٝ التي بهخاط الُٗام وفي هٟـ الى٢ذ ٌؿَّ 

ما٫ ؤزغي ٚحر بهخاط الٛظاء. بضؤث  حر الٛظاء ألٞغاص مً اإلاجخم٘ اه٣ُٗىا أٖل حؿمذ بخٞى

ت بٗض ؤن  حر اإلاُالب الًغوٍع ت ًٖ الؿعي لخٞى ٢هت اإلاضًىت خُىما ٠٦ بٌٗ ؤَل ال٣ٍغ

و عبما بضؤث ٖىضما ججم٘ هٟغ مً الىاؽ في م٩ان مٗحن ٌؿهل يمىىا الخهى٫ ٖلحها ؤ

ؿمذ بمباقغة ؤمىع ؤلاصاعة والخ٨م وب٢امت الكٗائغ  ونى٫ الٛظاء بلُه ب٨مُاث ٧اُٞت َو

 مىاع للٗلم و٢ىة للضًً ومهض 
ً
٣ت مغيُت. ومىظ ؤن ْهغث اإلاضًىت وهي صائما الضًيُت بٍُغ

 اإلاسخلٟت.للٟىىن والهىاٖاث وخل٣ت الهلت بحن الش٣اٞاث 

يبغي ؤن وكحر بلى ؤن َظٍ اإلاضن ألاولى ْهغث في ؤ٢ُاع زهبت ج٣ىم ٞحها  ٍو

٘ وجىُٓم وجًاٞغ  الؼعاٖت )ػعاٖت الخبىب( ٖلى مُاٍ ألاجهاع وما ًخُلبه طل٪ مً مكاَع

الجهىص. و٧ان لظل٪ ؤزٍغ ٖلى بهخاط ألاعى. ٣ٞض ٞاى ًٖ خاظت الؿ٩ان ألو٫ مغة في 

ت بضعظت جًمً ش البكٍغ . بل (3)إلاً ال ٣ًىم بالخٝغ ألاولُت ؤن ًجض ما ٌؿض خاظخه جاٍع

ل٣ض ٢امذ الخجاعة وجباص٫ الىاؽ اإلاىاٞ٘ وجدى٫ الا٢خهاص بٌٗ الصخىء مً الا٦خٟاء 

خماص ٖلى بٌٗ مىخجاث الٗالم الخاعجي. و٢ض اؾخلؼم طل٪ وظىص ؾلُت  الظاحي بلى الٖا

                                                           
(*)

 في ألانل "نىمغ". )اإلاد٤٣( وعصث  
(1)

 Childe, G. Man Makes Himself London 1951, p. 168.   
(2

 
) 
Ibid., pp. 105 – 137. 

(3) 
Smailes, D The Geography of Towns London 1953, chap. I. 
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َظٍ الؿلُت في مدالث مخىايٗت  )ٖلى عؤؾها ؤمحر ؤو مل٪( لخضًغ وجىٓم ألامىع. اؾخ٣غث

 بلى ظىب م٘ عظا٫ الخ٩ىمت َىائ٠ مً عظا٫ الضًً 
ً
مشلض َالئ٘ اإلاضن، زم ٖاقذ ظىبا

.
ً
اة والهُاصًً ؤًًا  والهىإ والخجاع وهٟغ مً الؼعإ والٖغ

و٢ض ؾمدذ ْغوٝ واصي الىُل ومجخمٗه ب٣ُام مضهُت ٢بل ؤن ًلىح ٞجغ 

ش. ٟٞي ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث اؾ ىن بالٗمل اإلاكتر٥ والىٓام الخاٍع خُإ اإلاهٍغ

اؾخسضام مُاٍ الًُٟان في الؼعاٖت ٞإهخجذ ألاعى مً ٧ل الشمغاث ماٞاى ًٖ 

 ؾهلت عزُهت. 
ً
غوٖه ؾبال الخاظت. ٣ٞامذ ججاعة صازلُت اجسظث مً جهغ الىُل ٞو

 لئلصاعة والخ٨م وج٣ضمذ ٞحها الٟىىن الدك٨ُلُت وجم٨ً 
ً
وابخضٖذ مهغ ٦ظل٪ هٓما

ً ٢لىب الكٗب ولىن خُاتهم بلىن زام. َظٍ هي اإلا٣ىماث ألاولى للخُاة الضًً م

ًىم ؤن ْهغث مهغ   G. childeاإلاضهُت في مهغ. و٢ض ا٦خملذ َظٍ الخُاة في عؤي قُلض 

سُت اإلاىخضة  مً ا٦خٟاء طاحي (1)الخاٍع
ً
 واضخا

ً
ىم ؤن جدى٫ الا٢خهاص اإلاهغي جدىال ، ٍو

متي٤ُ بلى اٖخماص بٌٗ مىخجاث البلضان   ..اإلاجاوعة ٧األزكاب والبسىع وألاحجاع ال٨ٍغ

 . ٣ٞامذ ججاعة زاعظُت ؤقغها بلحها ُٞما ج٣ضم.(2)لخب

ت ألاولى ٦ٗىانم للم٣اَٗاث التي اه٣ؿمذ بلحها مهغ  ْهغث اإلاضن اإلاهٍغ

ىهُت. ٞخدذ ؤًضًىا هو مً بجي خؿً ًغظ٘ بلى ألاؾغة الشاهُت ٖكغة ًظ٦غ "ؤهه  الٟٖغ

ض اإلال٪ ؤن  بت بدضوص ج٠٣ ٖلحها ٖىضما ًٍغ ًيصخيء مضًىت ٣ًىم بٟهلها ًٖ اإلاضًىت ال٣ٍغ

ٖالماث زانت مً الدجاعة جبحن جهاًت ما ًسهها مً ؤعى ػعاُٖت وؤشجاع وعما٫ وماء". 

. و٢ض (3)وج٩ىن اإلاضًىت وما ًدُِ بها مً ؤعى وما ًٓهغ بها مً ٢غي اإلا٣اَٗت الجضًضة

                                                           
(1)

 Childe, G. (1951) p. 159. 
(2)

 Ibid. 
(3)  .Hanotaux, G. Op. cit., pp. 155 – 56 -ا 

ش ولم ج٨ً لها ؤنى٫  -ب ًبضو ؤن َظا الخضًض ًىُب٤ ٖلى اإلا٣اَٗاث التي وكإث في يىء الخاٍع

 ؾاب٣ت ٦م٣اَٗتي مى٠ والُٟىم.
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ا ؾب٤ ؤن ؤقغها بلى بٌٗ الٗىانم اإلادلُت الٟغ  ٖىهُت بقاعاث ٦شحرة وإلادىا بلى مهاًَغ

التي اهتهذ بلحها في الٗهغ الغوماوي وعؤًىا ٠ُ٦ حٛحر الىمِ الخىػَعي للٗىانم اإلادلُت 

لت بؿبب  ال٣ضًمت و٠ُ٦ جدى٫ بلى همِ آزغ لٗل ؤَم ما ًمحٍز ٖضم زباجه لٟتراث ٍَى

هىع ؾ  - ٢ُىص الخ٣ؿُم ؤلاصاعي ال٣ضًم –ْهىع اإلاضن بٛحر ٢ُىص  ماث جىبىء باه٨ماف ْو

ظا في وا٢٘ ألامغ ما خضر في الٗهغ البحزهُي وما جالٍ مً ٖهىع. (2)الخُاة اإلاضهُت . َو

٣ٞض ْهغث اإلاضن بٛحر يابِ ٖلى ؤزغ حٛحر الخ٣ؿُم ؤلاصاعي ٦ما ؤؾلٟىا. وناخب طل٪ 

جي في خُاة ؤٚلب الٗىانم اإلادلُت ال٣ضًمت.  ايمدال٫ جضٍع
ً
 ؤًًا

 ًٖ ولم ج٨ً خُاة ؾ٩ان الخى 
ً
ا مً اإلاضن جسخل٠ ٦شحرا حَر ىهُت ٚو ايغ الٟٖغ

ه ؾىع ؤو زىض١  خُاة ؤَل الٍغ٠ اإلاجاوع. ٧اهذ الخايغة مجغص م٩ان خهحن ًدَى

اة والهُاصًً خُض ج٣طخي اللُل م٘  صائغي جلجإ بلُه ٧ل مؿاء َىائ٠ الؼعإ والٖغ

ٟي الخ٩ىمت. ؤم ت والخجاع ومْى ا َىائ٠ ؤزغي مؿخ٣غة مً ؤصخاب الخٝغ الُضٍو

غوٖه و٢ىىاجه لِؿهل اجهالها  مىيٗها ٞهى ٖىض ملخ٣ى الُغ١ التي ًهىٗها الىُل ٞو

بالٗالم الخاعجي. و٧اهذ مباهحها بؿُُت مخىايٗت في مٗٓمها، جبجى مً الُحن وال٣ل 

غ٢اث متربت خى٫ الؿى١  ت َو هان والٛاب. وج٠٣ متزاخمت ٖلى َى٫ ؤػ٢ت ملخٍى وألٚا

ىن "مم . و٧ان َىا٥ ٚحر اإلاؿا٦ً مساػن (1)شلت ٖلى ألاعى"وب٣غب مٗبض ؤلاله و٢هغ ٖٞغ

ت وخىاهِذ  الٛال٫ ومؿخىصٖاث البًائ٘ وخٓائغ اإلااقُت ومٗامل ؤصخاب الخٝغ الُضٍو

 ًٖ صوع اإلاهالر الخ٩ىمُت اإلاسخلٟت بإٖمضتها اإلامحزة. َظا وال ًم٨ً ألي ػائغ 
ً
الخجاع ًٞال

عَبت جخًائل بال٣ُاؽ لهما ب٣ُت ؤن ًسُىء اإلاٗبض و٢هغ الخا٦م ٞهما ٣ًٟان في ظال٫ و 

ىا ًيبغي ؤن وكحر بلى ؤن بله الخايغة ٧ان له الؿُاصة الضًيُت ٖلى  ألابيُت واإلايكأث. َو

. ٩ٞاهذ ٖانمت 
ً
ا٦ض طل٪ بَال١ اؾمه ٖلى الخايغة واإلا٣اَٗت مٗا اإلا٣اَٗت ٍو

                                                           
(1)  Butzer (1960) Op. cit., pp. 82 – 33. 
(2)  Moret. A. (1960) Op. cit., p. 41. 
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 حؿمى بِذ )
ً
. و٢ض (2)( ٦ظا مً آلالهتNut( ؤو مضًىت )Het( ؤو ٢هغ )perاإلا٣اَٗت مشال

اص ؤخض آلالهت ُٞىدكغ هٟىطَم وهٟىط ٦هىخه في البالص وعبما ًٓهغ مجهم اإلالى٥  بَّ ُٖ ٣ًىي 

وجخدى٫ مضًىتهم ؤو مضًىت ؤزغي )ًسخاعوجها ؤو ًيكئىجها( بلى ٖانمت البالص. و٢ض خضر 

ش ٣ٞض جم٨ىذ اإلاضًىت اإلاؼصوظت "هسب وهسً" مً ؤن ٩ًىن  مشل طل٪ ٢بل ؤن ًبضؤ الخاٍع

ة وجهبذ اإلاضًىت ألاولى في ممل٨ت الجىىب وفي هٟـ الى٢ذ اؾخُاٖذ بىجى لها الؿُاص

Buto (1)ؤن جدخل مغ٦ؼ الهضاعة وجهبذ ٖانمت ممل٨ت الكما٫. 

 ًغمؼ بلى الكما٫ والجىىب لم ٌكإ ؤن 
ً
ىضما وخض مُىا الىظهحن ولبـ جاظا ٖو

. ٞإوكإ "الخ Thinisًجٗل الٗانمت َُىت 
ً
ائِ مؿ٣ِ عؤؾه لخُٝغ مى٢ٗها وؿبُا

ألابٌُ" )مى٠ ُٞما بٗض( في م٩ان مخىؾِ بحن ؤعى الكما٫ والجىىب لخ٩ىن ٖانمت 

٤ُ  في طل٪ ؤٖٓم الخٞى
ً
. (3)مهغ اإلاىخضة "ولخدٟٔ الخىاػن بحن الىظهحن" و٢ض ٧ان مى٢ٟا

سُت ؤن مُىا بجي "الخائِ ألابٌُ" ؤو "اإلا٩ان الجمُل" بٗض ؤن قُض  وجظ٦غ الىزائ٤ الخاٍع

 في ال
ً
 ياعبا

ً
 هدى ظؿغا

ً
جهغ بلى الجىىب مجها و٢ض ؤصي طل٪ بلى جدى٫ مجغي الىُل ٢لُال

الكغ١ ٞٓهغث ؤعى ظضًضة ٖلى الًٟت الٛغبُت هي التي بجي ٖلحها مُىا ٖانمخه جل٪. 

                                                           
ؤ -   (1) Ibid, p. 49. 

٣ي ٦ما ؾب٤ ؤن ؤقغها. -ب ٍغ  اؾخمغ َظا الخ٣لُض في الٗهغ ؤلٚا
ؤ -  (2)  Breasted, A. (1935) Op. cit. pp. 33 – 44. 

اه٣ؿمذ ٧ل مً َاجحن الٗانمخحن بلى خُحن، حي م٣ضؽ ٣ًىم ُٞه اإلاٗبض وحي مل٩ي ٣ًىم  -ب

ىن.ُٞه ٢هغ   ٖٞغ
 .Breasted p. 37 (3) ؤ -  

٠  -ب ٣ا٫ ؤهه جدٍغ ٤ ٖلى "الخائِ ألابٌُ" ٍو ٍغ ممِٟـ )مى٠( َى الاؾم الظي ؤَل٣ه ؤلٚا

غ  –"مً   .Breasted, p 233ًٖ  –الاؾم الظي ؤَل٤ ٖلى َغم بُبي ألاو٫.  Men – noferهٞى
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ًغي ؤن الجؿغ لم ًبن لهظا الٛغى وبهما لى٠٢ هدذ الجهغ لالهصىاء  C. Haswellول٨ً 

 .(2)الظي ٧اهذ ج٣ىم ٖلُه "الخائِ ألابٌُ"

بُض ؤهه لم ٨ًخب "للم٩ان الجمُل" ؤن جٓل ٖانمت إلاهغ َىا٫ خ٨م ألاؾغجحن 

ا 900ألاولى والشاهُت )هدى  حَر ٖام( ٣ٞض اعجضث ٖانمت البالص بلى الضازل ،بلى َُىت ٚو

٨ظا طَب مً "الخائِ ألابٌُ"  مً اإلاضن اإلال٨ُت التي ْهغث في مهغ الىؾُى. َو

ىن والاخخٟا٫ ؾلُاجها الظي ٧ان لها ؤًام مُىا وبن ب٣ ج ٖٞغ ى لها مً مٓاَغ اإلال٪ جخٍى

 .(1)بإُٖاص مُالصٍ

وال هضعي ؾبب اعجضاص الٗانمت بلى الضازل ٖلى وظه ال٣ُحن. ول٨ً ٌٛلب ٖلى 

الًٓ ؤهه ًغظ٘ بلى ْهىع الٗهبُت ؤلا٢لُمُت ال٨غحهت مً ظضًض وججضص الك٣ا١ بحن 

  A. Breastedزغط بغؾخض  الكما٫ والجىىب َىا٫ خ٨م ألاؾغجحن ألاولى والشاهُت و٢ض

 
ً
جُا مً صعاؾاجه بإن مىا٢٘ اإلاضن اإلال٨ُت التي ْهغث في ألاؾغة الشاهُت ٧اهذ ج٣ترب جضٍع

مً "اإلا٩ان الجمُل" ختى ازخحرث "اإلا٩ان الجمُل" هٟؿها ٖانمت للبالص مً ظضًض في 

لذ ٦ظل٪ ختى جهاًت ألاؾغة الشامىت ؤ 1900 – 1980ٖهض ألاؾغة الشالشت ) ي ١.م( ْو

بضو ؤن اهدكاع هٟىط ؤلاله ٕع مٗبىص مضًىت ؤون (3)ٖام ٢300غابت   On (Heliopolis). ٍو

بت مً الٗانمت  َى الظي ظظب مغ٦ؼ اإلال٪ هدى الكما٫ ختى ج٩ىن الٗانمت اإلال٨ُت ٢ٍغ

٨ظا اؾدبض٫ ملى٥ مى٠   مً خامُه وهانٍغ ٕع َو
ً
با ىن ٢ٍغ الضًيُت وختى ٩ًىن ٖٞغ

َُىت بٕغ بله َلُىبىلِـ. و٢ض اػصَغث مى٠ في ٖهض عاٖحهم وخامحهم "خىعؽ" بله 

لى   ختى اجهلذ بمكاٝع َلُىبىلِـ. ٖو
ً
 اػصَاع وامخضث قماال

ً
الضولت ال٣ضًمت ؤًما

م مً ػوا٫ اإلال٪ ٖجها بؼوا٫ الضولت ال٣ضًمت ٣ٞض ْلذ مضًىت ٖامغة خهِىت ٢غون  الٚغ

                                                           
(1)  Haswell, C. Cairo – Origin and Development. Bull. De la soc.Sult. De 

Geogvolxl. 1922. pp. 171 – 72. 
خ٣لض مهام مىهبه في ممِٟـ. (2)  ؤخحى البُاإلات َظا الخ٣لُض ٩ٞان اإلال٪ مجهم ًخىط ٍو

(3)  Breasted, A (1935) pp 597 – 98. 
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. (2)ُحن وألاقىعٍحن والٟغؽختى بضؤ هجمها في ألاٞى٫ بٗض حٗغيها لٛؼواث ألازُىب (1)٦شحرة

و٢ض ٢ضمىا ؤهه ٖىضما ػاع اؾترابىن مهغ الخٔ ما خل ببٌٗ ؤظؼائها مً زغاب وم٘ 

ت في ألاَمُت  في ؤن (3)طل٪ "٧اهذ ال جؼا٫ ٦شحرة الؿ٩ان جإحي بٗض ؤلاؾ٨ىضٍع
ً
. وال ق٪ ؤًًا

ها بلى  بَى  في اهدضاع مى٠ َو
ً
 خاؾما

ً
ت لخ٩ىن ٖانمت ٧ان ٖامال اإلاغ٦ؼ ٢ُام ؤلاؾ٨ىضٍع

. و٢ض ازخٟى ؾىع اإلاضًىت وازخٟى مٗه مٗٓم مباهحها في (4)الشاوي بحن مضائً مهغ

غظ٘ طل٪ ٦ما ؤزبرها ٖبض الل٠ُُ البٛضاصي )ال٣غن  م( بلى ؤن 23الٗهىع الىؾُى ٍو

الؿالَحن وؾ٩ان ال٣اَغة ٧اهىا ًإزظون ؤحجاع مباهحهم وؤٖمضتها مً ؤَال٫ مى٠. و٢ض 

وهاصي بًغوعة اإلاداٞٓت ٖلى آلازاع والهُا٧ل ال٣ضًمت وطل٪ ؤه٨غ البٛضاصي َظا الٗمل 

بر لؤلخُاء ونىع  ش وقىاَض جا٦ض ما ظاء في ال٣غآن ٖو ألجها ٖلى خض ٢ىله سجالث للخاٍع

م . وبطا ٧اهذ (5)حٗغى ؤؾلىب ألا٢ضمحن في الخُاة وصالئل ٖلى ٚؼاعة ٖلمهم وص٢ت ج٨ٟحَر

زُل وب٣اًا مبان جىدكغ بحن الىسُل ٢غب مضًىت ألاخُاء َظٍ لم ًب٤ مجها ٚحر خُام جما

ُىت ٞةن ظباهت مى٠ ؤو "مضًىت ؤمىاتها" ال ػالذ با٢ُت ٖلى خاٞت الصخغاء  ت مُذ َع ٢ٍغ

حن بالخُاة الشاهُت.  ش مهغ واؾخمغاٍع وحكهض بٗم٤ بًمان اإلاهٍغ الٛغبُت جا٦ض ٢ضم جاٍع

 جًم  10وجمخض الجباهت مً الكما٫ بلى الجىىب ؤ٦ثر مً 
ً
 بًٗها متهضم َ 90مُال

ً
غما

،
ً
بلى ظاهب ٦شحر مً الهُا٧ل واإلاٗابض و٦ظل٪ اإلا٣ابغ اإلاى٣ىعة في  وبًٗها ال ػا٫ با٢ُا

                                                           
(1)  .Diodorus of Sicily. The Library of History.Trans.By. C. Oldfather, Vol ؤ - 

I, London 1933 p 50. 

٦م  18جبحن مً ون٠ صًىصوع اله٣لي إلاى٠ )ال٣غن ألاو٫ ١.م( ؤن َى٫ مدُُها بلٜ هدى  -ب

 وخماَا مً ظهت الجىىب ظؿغ ضخم مً اللبن وؤخاٍ بها مً الجهاث ألازغي زىض١ به ماء.
(2)  .Poole, R, S. The Cities of Egypt. London 1882, p. 19 ؤ - 

 .Herodotus. op. cit., p 178  -ب
 .29اؾترابىن في مهغ م  (3)

(4)
 Poole, R. S. op. cit., p. 178 & 187. 

خباع   (5) ـ . عاظ٘ ٦خاب ؤلاٞاصة والٖا  .2820َبٗت باَع
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الصخغ. ولٗل ؤعوٕ آزاع مضًىت ألامىاث بل ؤعوٕ آزاع مهغ هي ؤَغاماث الجحزة ٖىىان 

 اإلاجض ال٣ضًم.

انمت مهغ بل والٗالم ال٣ضًم  تؤما َُبت )واؾذ( ٖانم لٗضة ؤلا٢لُم الغاب٘ ٖو

ا مضًىت نٛحرة ج٩ىن م٘ ب٢لُمها وخضة ا٢خهاصًت واظخماُٖت  ٢غون ٩ٞاهذ في ؤو٫ ؤمَغ

ت. و٢ض بضؤ هجم اإلاضًىت في  لها بالَها اإلادلي ولها ؤَماٖها و٢ذ ي٠ٗ الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

١.م( التي ؤؾؿها خ٩ام َُبت بٗض  1200في ؤوائل ٖهض ألاؾغة الخاصًت ٖكغة ) صالهٗى 

لخىخُض ٖلى ملى٥ ؤَىاؾُا ؤصخاب ألامغ في الضلخا ومهغ ؤن اهخهغوا في خغب ا

 ال ًهلر ؤن ٩ًىن بالَا 
ً
الىؾُى. وإلاا ٧ان بله َُبت اإلادلي )مىهذ( بالَا نٛحر مٛمىعا

للضولت ٣ٞض اؾخٗاع ملى٦ها ؤلاله آمىن )ؤخض آلهت مضًىت ألاقمىهحن( ل٩ُىن بله صولتهم 

٨ظا ٢ضع لُُبت ؤن ٩ًىن لها الؿُاصة  واؾخمغ خ٨مها  الجضًضة. َو
ً
ت مٗا الضًيُت والضهٍُى

ؤ٦ثر مً زماهُت ٢غون ْهغث زاللها ؤؾغ مل٨ُت جيخمي بلى الضولت الىؾُى والخضًشت. 

ول٨ً َظٍ اإلاضة لم ج٨ً مخهلت ٣ٞض جسللتها ٞتراث ٢هحرة اهخ٣لذ ٞحها الٗانمت بلى 

ش ؤجها اهخ٣لذ بلى "قضث ٖهض بٌٗ ملى٥ " )مضًىت الُٟىم( في (1)الكما٫. ُٞدضزىا الخاٍع

اصة الاَخمام بخٗمحر مىسٌٟ  ألاؾغة الشاهُت ٖكغة وزانت ؤمىمدٗذ الشالض بؿبب ٍػ

٘ الغي ال٨بري به. زم اهخ٣لذ بٌٗ الى٢ذ بلى "ؤزُخاجىن  " (2)الُٟىم وب٢امت بٌٗ مكاَع

                                                           
ــــت" وؿــــبت بلــــى ؤن مىيــــٗها اهتــــٕز مــــً (1) ــــىوي ٢ــــضًم مٗىــــاٍ "اإلاى٣ــــظة" ؤو "اإلاىتٖز " قــــضث" اؾــــم ٖٞغ

 W. Petrie. A History ofٖـً  –البدحـرة التـي ٧اهـذ حكـٛل مؿـاخت واؾـٗت مـً اإلاـىسٌٟ 

Egypt.Vol.I, 1894 p. 192. 
اخخلــــذ "ؤزُخـــــاجىن" ع٢ٗــــت واؾـــــٗت ٖلــــى الًـــــٟت الكــــغ٢ُت للىُـــــل بلــــٜ َىلهـــــا مــــً الكـــــما٫ بلـــــى  (2)

 وههــ٠ مــً الكــغ١ بلــى الٛــغب و٢ــض ؤ٢ــام ؤزىــاجىن 
ً
 وهدــى ٦ُلــى متــرا

ً
الجىــىب ؤخــض ٖكــغ ٦ُلــى متــرا

ت خضص بها خضوص اإلاضًىت  مً اللىخاث الدجٍغ
ً
وألاعاضخي الخابٗت لهـا ٖلـى ظـاهبي الىُـل ال ػا٫  ٖضصا

 ختى آلان 
ً
. ومما ٌؿترعى الاهدباٍ ؤن َظٍ اإلاضًىت ال٨بحرة لـم  Petrie Vol I. p. 210بًٗها ٢ائما

ج٨ــً مؿــىعة عبمــا الحؿــإ ع٢ٗتهــا ول٨جهــا امخــاػث ب٨ثــرة الخــضائ٤ و٦ثــرة ألاشــجاع ٖلــى ظــاهبي الُــغ١ 

ىالــــ٪ بلــــىو٧ــــان ًخىؾــــِ َــــظٍ الٗانــــمت الجضًــــضة م   = ٗبــــض ؤجــــىن الــــظي اجهــــل بال٣هــــغ اإلال٩ــــي. َو
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)جل الٗماعهت( بٗض ؤن جدضي ؤزىاجىن ٦هىت آمىن في َُبت وؤٖلً صًً الخىخُض الجضًض. 

في قمالي قغ١ الضلخا ٖىضما ػاص اَخمام الضولت  (2)ة زالشت بلى جاهِـزم اهخ٣لذ مغ 

ت م٘ قٗىبه.  باألخىا٫ الؿُاؾُت في ظىىب ٚغبي آؾُا وبٗض ؤن جىز٣ذ الٗال٢اث الخجاٍع

م مً جُٝغ مى٢٘ َُبت وُبٗضَا ًٖ الىؾِ ٣ٞض ازخحرث ٖانمت  لى الٚغ ٖو

بت خ٩ام َُبت في ؤن ًًمىىا والء ؤَل  م في للبالص عبما لٚغ ظىىب الىاصي الظًً آػعَو

 لغص بٌٗ ظمُل 
ً
م ٖلى َغص اله٨ؿىؽ مً البالص. وعبما ؤًًا خغب الخىخُض وؤٖاهَى

ؤَل َُبت ٖلحهم. ومهما ٨ًً مً شخىء ٞال ًسلى مى٢٘ َُبت مً ٢ُمت وظما٫. ٣ٞض ٢امذ 

اإلاضًىت الخ٣ُ٣ُت )مضًىت ألاخُاء( في ؾهل ػعاعي ٞؿُذ ًبلٜ ٖغيه هدى زماهُت ؤمُا٫ 

حر. والخ٤ ؤن ْغوٝ الُبُٗت حٗاوهذ ٌ كتهغ بتربت ُٖٓمت الخهىبت وبهخاط مخىٕى ٞو

٤ لالجها٫ بحن  إل٦ؿاب اإلاى٢٘ ؤَمُت زانت. ٞاإلاضًىت بلى ظاهب اهخٟاٖها بالىُل ٦ٍُغ

                                                                                                                                         

الكـــما٫ والجىـــىب مـــً ال٣هـــغ ال٨بحـــر اهدكـــغث ٢هـــىع ألاقـــغاٝ ومىـــاػ٫ ألاجبـــإ بٛحـــر هٓـــام. ٚحـــر = 

حن  ؤهــه لــم ًسهــو ؤَــل ؤزُخــاجىن ظباهــت لهــم ٖلــى الكــاَىء الٛغبــي ٦مــا هــي الٗــاصة ٖىــض اإلاهــٍغ

ت ال٣ـــضماء الـــظًً اٖخبـــروا الٛـــغب اإلا٩ـــان اإلاسهـــو لل مـــىحى، بـــل بن ٧لمـــت الٛـــغب فـــي اللٛـــت اإلاهـــٍغ

ت التـــي جدـــض  اؾـــخٗملذ للخـــضلُل ٖلـــى الجباهـــت. ٧اهـــذ م٣ـــابغ ؤزُخـــاجىن مى٣ـــىعة فـــي الـــخال٫ الصـــخٍغ

اإلاضًىــت مــً هاخُــت الكــغ١، والبــض ؤن َــظٍ الٓــاَغة جغظــ٘ ٦مــا ٣ًــى٫ الــض٦خىع ٖبــض اإلاــىٗم ؤبــى ب٨ــغ 

بط َــى اإلا٩ــان اإلا٣ــضؽ الــظي ٌكــغ١ مىــه  بلــى ؤن صًاهــت "ؤجــىن" ظٗلــذ للكــغ١ ؤَمُــت جٟــى١ الٛــغب

 ؤلاله. و٢ض اهتهذ ٦ٗانمت باهتهاء خ٨م ؤزىاجىن.
٧اهـــذ جـــاهِـ مضًىـــت مخىايـــٗت ؤًـــام ألاؾـــغة الؿاصؾـــت ول٨جهـــا اػصَـــغث فـــي ٖهـــغ ألاؾـــغة الشاهُـــت  (1)

. ٣ٞـض ٧اهـذ ج٣ـ٘ 
ً
ـت مٗـا ٖكغة التي خ٨مذ مً َُبت. و٢ض امخـاػ مى٢ٗهـا ب٣ُمخـه الضٞاُٖـت والخجاٍع

ـــــت و٧اهـــــذ فـــــي هٟــــــ الى٢ـــــذ  ـــــت والجهٍغ ٖلـــــى الخـــــضوص الكـــــمالُت الكـــــغ٢ُت خُـــــض جلخ٣ـــــي الُـــــغ١ البًر

ؿـــًٟ ال٣اصمـــت مـــً بلـــضان قـــغقي البدـــغ اإلاخىؾـــِ. و٢ـــض ؤنـــابها بٗـــٌ الايـــمدال٫ فـــي حؿـــخ٣بل ال

م مــً طلــ٪ هاٞــظة  غاب الــظي بــضؤ بد٨ــم اله٨ؿــىؽ. ل٨جهــا ب٣ُــذ ٖلــى الــٚغ ٖهــض الٟىضــخى والايـُـ

ــــا ٖانــــمت إلاهـــغ فــــي بٗــــٌ ؤًــــام ألاؾــــغة  مهـــغ ٖلــــى الٗــــالم الخــــاعجي. زـــم مهــــضث الٓــــغوٝ الزخُاَع

ً الخاؾٗت ٖكغة زم زـال٫ خ٨ـم ألاؾـغ   .R. S. Poole. op. cit., ppٖـً  –ة الىاخـضة والٗكـٍغ

70 – 75.. 
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ً زيُاجه ال٨بحرة ج٣غبها مً البدغ ألاخمغ. ومً هاخُت مالكما٫ والجىىب ج٣٘ ٖلى زيُت 

التي جستر١ الصخغاء الكغ٢ُت ٦ضعوب ؾهلت الازترا١  ؤزغي ج٣ىم الىصًان الٗغيُت

دؿ٘ الىُل ؤمام َُبت لىظىص بٌٗ الجؼع ) ( 22ك٩ل الجغبِ بُجها وبحن ؾاخل البدغ. ٍو

 100وبطا ما ٖبرهاٍ جُالٗىا خاٞت الهًبت الٛغبُت قامست )جهل في بٌٗ ألاما٦ً بلى 

ض "مضً ىت ألامىاث" في بُىن ٢ضم ٞى١ ؾُذ البدغ( ج٠٣ ٚحر بُٗض مً الجهغ مما ًٍؼ

 وعَبت. في َظٍ الب٣ٗت مً ظىىب الىاصي وكإث َُبت وهمذ لخهبذ 
ً
الىصًان ظالال

ا.  "مضًىت ألابضًت" و"مضًىت اإلاضن" ٦ما ؤخب ؤَلها ؤن ٌؿمَى

بُض ؤن َُبت لم جؼصَغ وجهبذ "مضًىت اإلاضن" بال بٗض ٢ُام ألاؾغة الشاهُت ٖكغة 

ىُت بلى ٖانمت  2300)  ب١.م( ٣ٞض جدىلذ مً ٖانمت َو
ً
ضا مبراَىعٍت ًإجحها عػ٢ها ٚع

مً ٧ل م٩ان، جٌُٟ زؼائجها بالظَب وؤؾباب التٝر ألازغي وجيخهي بلحها اإلاٛاهم 

 وجسغط مجها 
ً
 وبدغا

ً
ؿا١ بلحها ألاؾغي جدبٗهم والخجاعاث بغا الخمالث وحٛو بالغ٤ُ٢ َو

ؾىت بطن ٧اهذ َُبت ٢ض بضؤث  3300خُىاهاتهم مً ماقُت وماٖؼ وؤٚىام. مىظ ؤ٦ثر مً 

ا الظَبي  جي الٟغاٖىت ٍٖغٌ  –ٖهَغ حر ٚو ٖهغ الامبراَىعٍت. اإلاا٫ في الخؼائً ٞو

ً ؤلاقا حن ٦شحرة َع عة وخب آمىن مخٛلٛل وألاًضي الٗاملت مً الغ٤ُ٢ وألاؾغي واإلاهٍغ

دباعي اإلالى٥ في   ؤن جدؿ٘ ع٢ٗت اإلاضًىت وجؼصخم بؿ٩اجها ٍو
ً
با في ال٣لىب. لظل٪ لم ٨ًً ٍٚغ

لى ٢ضع  جمجُض آمىن وحُٗٓمه بة٢امت اإلاٗابض واإلاؿالث وألا٢ىاؽ والاخخٟاالث الضًيُت. ٖو

٢امىا اإلاٗابض ما اوكٛل اإلال٪ و٦باع ال٣ىم بالخُاة الضهُا ٣ٞض اَخمىا بالخُاة ألازغي. ٞإ

ا ب٩ل ما  ا بالى٣ىف والهىع وػوصَو ت وؤٖضوا اإلا٣ابغ اإلاىدىجت في الصخغ وػٍىَى الجىائٍؼ

٨ظا ْلذ َُبت زال٫ ٖهغ ؤلامبراَىعٍت )هدى  ؾىت( 130ًىٟ٘ اإلاُذ في خُاجه الشاهُت َو

اَُت ال جٟجى ؤظؿاصَم باهتهائها وبهم اف ملى٦ها وؾاصتها خُاة ألابهت والٞغ ت ٖو ا ػاَغة ٢ٍى

 للخُاة الشاهُت.
ً
ا الٗم٣ُت بالبر الٛغبي اهخٓاعا  جب٣ى ٖلى الؼمً مدىُت في م٣ابَغ
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ومً الىاضر ؤن َُبت اه٣ؿمذ بلى ٢ؿمحن: ٢ؿم لؤلخُاء في الكغ١ و٢ؿم 

ه مضًىت  لؤلمىاث في الٛغب، ُٞما وعاء الجهغ. و٧ان ال٣ؿم الكغقي ٩ًىن في مجمٖى

تي اإلاٗابض الطخمت التي ؤ٢ُمذ لٗباصة ضخمت ال ًبلٜ البهغ  مضاَا، جمخض بحن مجمٖى

ىن جدُِ مً خىله  غاٝ الكمالُت والجىىبُت. ٞحها ٢ام ٢هغ ٖٞغ ؤلاله آمىن في ألَا

ً الخ٩ىمت و٢هىع ألامغاء والىبالء وعظا٫ الخاقُت ومٗؿ٨غاث الجىض ومؿا٦ً  صواٍو

ٟحن مً ٧ل ٞئت. وجؼاخمذ بال٣غب مً جل٪ ا ل٣هىع واإلاؿا٦ً الخىاهِذ ال٨هىت واإلاْى

لى مكاٝع اإلاضًىت ٢امذ ؤ٧ىار ٌؿ٨جها  ت ٖو الهٛحرة ومٗامل ؤصخاب الخٝغ الُضٍو

اة  مً ألاخغاع وألاع٢اء، مً الؼهىط (1)بٌٗ الٟالخحن والٖغ
ً
 عجُبا

ً
. ٧ان مجخمٗها زلُُا

حن والٗما٫ ال٩اصخحن. ول حن، مً الؿاصة اإلاتٞر ٣ُحن وآلاؾٍُى حر الؼهىط، مً ألاٍٞغ م ج٨ً ٚو

ٟي الخ٩ىمت ٧ان عظا٫ الضًً  . ٞةلى ظاهب عظا٫ الخاقُت ومْى
ً
ا الخٝغ ؤ٢ل جىٖى

ت والٟالخىن.  والٗما٫ ٖلى ازخالٝ مهاعاتهم ونىائٗهم والخجاع وعظا٫ الجِل والكَغ

ن ؾ٩اجها بلٛىا بوبطا ؤزظها في اٖخباعها مبلٜ ٚجي اإلاضًىت واحؿإ ع٢ٗتها ُٞم٨ً ال٣ى٫ 

لى ألاعى (1)مئاث ألالٝى . ولم ج٨ً "مضًىت ألامىاث" ٧لها لؤلمىاث، ٣ٞغب الجهغ ٖو

وكئذ ٦شحر مً ال٣هىع اإلال٨ُت وما ًدبٗها مً خضائ٤ وخٓائغ ومساػن و٦ظل٪ 
ُ
الؿىصاء ؤ

مالها ونىإ الخىابِذ  ٟي اإلال٪ وزضمه ومهىضسخي اإلا٣ابغ ٖو بىِذ ٦شحر مً الضوع إلاْى

َظٍ الًاخُت ٧اهذ م٣ابغ اإلالى٥ واإلال٩اث واإلاكخٛلحن بخدىُِ الجشض. وبلى الٛغب مً 

جسخٟي في ظٝى ألاعى في بٌٗ وصًان الصخغاء الٛغبُت. واإلا٣ابغ اإلال٨ُت صَالحز وؤبهاء 

٢ضم جدذ ؾُذ ألاعى وحُٛي ظضعاجها  300ُٖٓمت ًهل ٖم٤ بًٗها بلى ؤ٦ثر مً 

ت. و٢ام بلى ظاهب ها عوائ٘ الهىع وألاق٩ا٫ و٦شحر مً الىهىم الجىائٍؼ َظٍ  وؾ٣ٞى

ت امخض بهٟت ٖامت مً الكما٫ بلى الجىىب. ؤما  ل مً اإلاٗابض الجىائٍؼ اإلا٣ابغ ن٠ ٍَى

ٟي الضولت ٞخىظض باآلالٝ مى٣ىعة في ؤٖلى  م٣ابغ الىبالء وعظا٫ الخاقُت و٦باع مْى

                                                           
(1)

 Moret, A. Op. cit. p. 293. 
(2)  Ibid. 
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ت ٞةن "مضًىت  خاٞت الهًبت اللُبُت خُض ٌكخض الاهدضاع. وبطا جغ٦ىا ؤهٟؿىا للخُا٫ بَغ

في ؤٚلب ألاخُان ملُئت باليكاٍ والخغ٦ت جسخلِ ٞحها ألانىاث التي  ألامىاث" َظٍ ٧اهذ

ل اإلاكُٗحن  ٍى جهضع ًٖ مٗاو٫ الخٟغ وآالث الى٣ب بإصُٖت ٦هىت اإلاىحى ونلىاتهم ٖو

 ونغازهم.

ً( ختى بضؤث خُاة  ول٨ً ما ؤن اجهاعث ؤلامبراَىعٍت )في ٖهغ ألاؾغة الٗكٍغ

ٓمتها زم ؤزظ قإجها ٣ًل بٗض اهخ٣ا٫  َُبت جى٨مل وج٣ٟض بٌٗ مٓاَغ مجضَا ٖو

ا ال ًؼا٫ ٖلى  –الٗانمت بلى الضلخا  م مً طل٪ ٩ٞان ط٦َغ بلى جاهِـ وؾاٌـ. وبالٚغ

ألالؿىت. ٞهىمحروؽ )ال٣غن الخاؾ٘ ١.م.( ًهٟها في ؤلالُاطة بإجها "اإلاضًىت طاث اإلاائت 

لم جلبض  ". ول٨ً(2)باب، التي ًىُل٤ مً ٧ل باب مجها مائخا مداعب بسُلهم ومغ٦باتهم

 ختى ؤنابتها يغباث ٢اجلت ٖلى ؤًضي آقىع باهِبا٫ و٢مبحز. ٣ٞض ٖازذ ظُىف 
ً
٢لُال

 واهخ٣مذ مً َُبت ؤقض اهخ٣ام وجغ٦تها و٢ض حٛحر وظهها 
ً
حن في مهغ ٞؿاصا َظًً الٛاٍػ

ويإ مجضَا. ولم جٟلر مداوالث بٌٗ مً ظاء بٗض طل٪ مً الٟغاٖىت في بٖاصة حٗمحر 

 مً ٖٓمتها ما تهضم مً مباهحها 
ً
٣ي و٢ض ٣ٞضث ٦شحرا ٍغ واؾخ٣بلذ َُبت الٗهغ ؤلٚا

الؿاب٣ت زم ٢طخي ٖلى ما جب٣ى مجها بٗض بزماص الشىعجحن اللخحن وكبخا ٞحها يض الخ٨م 

بلضة ٢لُلت الكإن جٟى٢ها  –البُلمي. َظا ما ناعث ٖلُه َُبت بٗض ٢ُام صولت البُاإلات 

 (*)اإلايكاةم٩ان  Ptolemaiosؤَمُت في ظىىب مهغ مضًىت خضًشت هي بُىلُمِـ 

ا الهام ال٣ضًم في  –الخالُت اط بىاَا البُاإلات لخىاٞؿها ولخدخل مغ٦َؼ مداٞٓت ؾَى

 لخ٩ىن صاع ب٢امت ل٨شحر مً الُُبُحن ممً صمغث مؿا٦جهم. ولم ًيخه 
ً
ؤلا٢لُم وعبما ؤًًا

ججم٘ الٗهغ البُلمي ختى ٧اهذ "مضًىت اإلاضن" ٢ض اجهض ٢لبها وجدى٫ بلى ؤعى ػعاُٖت و 

ال٫ التي امخضث ٖلى َى٫ مؿاٞت بلٛذ  ٦ُلى  23ما ب٣ى مً ؾ٩اجها خى٫ اإلاٗابض وألَا

                                                           
 .223اؾترابىن في مهغ م  (1)

(*)
 في ألانل "اإلايكُت". )اإلاد٤٣(  وعصث  
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ت  . وفي َظا ٦خب اؾترابىن ٣ٖب ػوا٫ خ٨م البُاإلات ٣ًى٫: "واإلاضًىت آلان مجمٖى
ً
مترا

مً ال٣غي ظؼء مجها في صخغاء الٗغب خُض ٧اهذ اإلاضًىت ُٞما مطخى، والجؼء آلازغ ٖلى 

 .(2)جهغ"الًٟت اإلا٣ابلت مً ال

والُىم ج٣ىم بلضجا ال٨غه٪ وألا٢هغ في مىي٘ اإلاضًىت الخ٣ُ٣ُت ًغبُهما باإلااضخي 

ُب ٖلى ما ب٣ى مً مضًىت  ؤَال٫ مٗبضحهما الُٗٓمحن. وفي البر الٛغبي ًسُم نمذ َع

ى شخىء ٦شحر ) (. ٞاإلا٣ابغ ال ػالذ في ؤٚلبها ٖلى خالتها ألاولى بطا ٟٚلىا 22ك٩ل الألامىاث َو

ها. و٦شحر مً اإلاٗابض ال ػا٫ ًدخٟٔ بمٗٓم ؤظؼائه ٦مٗبض ؾُتي ألاو٫ بال٣غهت ما ُجهب مج

ومٗبض خدكبؿىن بالضًغ البدغي ومٗبض عمؿِـ الشاوي )الغمؿُىم( ومٗبض عمؿِـ 

ا  (1)الشالض بمضًىت َابى ظٍ آزاَع وبٗض ٞهظٍ هي جهاًت َُبت، الٗانمت ال٣اَغة اإلاجُضة َو

 مً ٢ه
ً
 ت اإلاهغي والضًً وحكهض بٗٓمت مهغ وقٗبها.ٖلى يٟتي الجهغ جد٩ي بًٗا

ىن وخاقِخه  ٢بل ؤن ًيخهي ٖهغ ؤلامبراَىعٍت ٧اهذ الضلخا ٢ض ؤزظث ججظب ٖٞغ

ل ختى  لئل٢امت ٖلى خضوصَا الكمالُت الكغ٢ُت بٌٗ الى٢ذ زم لم ًمٌ و٢ذ ٍَى

)جاهِـ( ؤًام ألاؾغة   Pe-Ramsesاؾخ٣غ اإلال٪ في ٖانمخه الجضًضة بي عامؿِـ 

ً ) الىاخضة ىُت في الضلخا ألو٫  993 -2200والٗكٍغ ١.م(. وال ق٪ ؤن ْهىع ٖانمت َو

 ٖلى هجاح ؤَل الضلخا في اهتزإ الؿُاصة مً ؤَل 
ً
ش اإلاهغي ٧ان صلُال مغة مىظ بضء الخاٍع

ت ُٞما بٗض صوعَا ٖلى ؤلاب٣اء (3)الهُٗض . و٢ض لٗبذ الٓغوٝ الؿُاؾُت والضواٞ٘ ألاؾٍغ

ً( في ٖلى ٖانمت البالص في الضل خا ٞٓهغث بىباؾُت )في ٖهغ ألاؾغة الشالشت والٗكٍغ

بضو ؤن مى٠  ً( في ٚغبها. ٍو قغ٢ها و٢امذ ؾاٌـ )في ٖهغ ألاؾغة الؿاصؾت والٗكٍغ

                                                           
 223اؾترابىن في مهغ م  (1)

(2)  Moret, A. Op. cit., p. 296. 
(3)  Ibid. 345. 
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ا  ت بلى ؤن صزل ؤلاؾ٨ىضع ٚاٍػ  للخ٨م الٟاعسخي في ؤوازغ ٖهض ألاؾغاث اإلاهٍغ
ً
ناعث مغ٦ؼا

ت )ؾىت   هغ الهُلُيُت.١.م( لخ٩ىن ٖانمت م 132وؤمغ ببىاء ؤلاؾ٨ىضٍع

٣ُت ؤوكئذ في مهغ ٣ٞض ْهغث ٢بلها بٗضة  ت ؤو٫ مضًىت بٍٚغ ولم ج٨ً ؤلاؾ٨ىضٍع

 ًٖ البدغ. و٧اهذ لها ججاعة واؾٗت 
ً
٢غون مضًىت ه٣غاَِـ ٖلى الٟٕغ ال٩اهىبي بُٗضا

اقذ خُاتها اإلاؿخ٣لت فى ٢لب مهغ ت بٗض (2)ٖو . و٢ض ٣ٞضث ه٣غاَِـ ؤَمُتها الخجاٍع

ت التي ٞا٢تها في ؤَمُت مى٢ٗها الجٛغافي. ول٨ً ًبضو ؤن بلىػٍىم )التي  بىاء ؤلاؾ٨ىضٍع

ت ٣ٞض ْل َظا اإلاُىاء   ب٣ُام ؤلاؾ٨ىضٍع
ً
٢امذ ٢غب مهب الٟٕغ البلىػي( لم جخإزغ ٦شحرا

ه  م مً و٢ٖى ال٣ضًم مىٟظ مهغ مً ظهت الكغ١ ختى ال٣غن الشالض اإلاُالصي ٖلى الٚغ

. ؤعاص ؤلاؾ٨ىضع ؤن ج٩ىن (1)٫ اؾترابىن ٖلى بٗض ؤعبٗت ٦ُلى متراث مً البدغ ٦ما ٣ًى 

 ًسل٠ نىع 
ً
ا  مً مغا٦ؼ  (*)ميكإجه الجضًضة مُىاء ججاٍع

ً
في ٖالم الخجاعة وؤن ج٩ىن مغ٦ؼا

٣ُت وؤن جهبذ اإلاضًىت ألاولى في مهغ. و٢ض ٧ان له ما ؤعاص ٞلم جى٣ٌ  ٍغ  230الش٣اٞت ؤلٚا

ت ختى ناعث ؤ٦بر مضًىت في مهغ بل ؤ ٣ُت في ؾىت ٖلى ٢ُام ؤلاؾ٨ىضٍع ٦بر مضًىت بٍٚغ

الٗالم جلخ٣ي ٖىضَا ججاعة الكغ١ والٛغب وجيبٗض مً ظامٗتها بقٗاٖاث الش٣اٞت 

.
ً
 َاما

ً
 نىاُٖا

ً
٣ُت. لِـ َظا ٞدؿب بل ناعث مغ٦ؼا ٍغ  ؤلٚا

ت صون ؾاب٤ جضبحر  ٗخ٣ض بٌٗ اإلااعزحن ؤن ؤلاؾ٨ىضع ازخاع مىي٘ ؤلاؾ٨ىضٍع َو

س ُت مً ٖضم جىاٞغ ٦مُت مً الجحر ج٨ٟي والضلُل ٖلى طل٪ ما جغوٍه الىزائ٤ الخاٍع

. (3)لخدضًض مىا٢٘ ؤؾىاع اإلاضًىت واؾخسضام الض٤ُ٢ اإلاسهو للجىض الجمام الخسُُِ

غي ؤن الاؾ٨ىضع ٧ان ٢ض ٢غؤ ًٖ َظا اإلاىي٘ في  ىا٥ مً ٌٗترى ٖلى َظا ال٣ى٫ ٍو َو

                                                           
ش مهغ في ٖهغ البُاإلات ظؼء  –ههخي  (1)  .177 – 172م  1جاٍع
 .81اؾترابىن في مهغ م  (2)

(*)
ٞخذ ؤلاؾ٨ىضع مُىاء نىع في قغ١ البدغ اإلاخىؾِ بٗض ٖىاء بؿبب جدهِىه، و٢ض ؤعجب   

ت زلٟا له بٗض ؤن جغ٥ نىع زلٟه مضمغة. )اإلاد٤٣(   به وؤعاص ؤن ج٩ىن ؤلاؾ٨ىضٍع
 .178ههخي م  (3)
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إ الىخُض اإلادمي ٖلى (2)ألاوصٌؿت ٢بل مجُئه بلى مهغ ؾاخل . ٣ٞض ظاء ٞحها ؤن اإلاٞغ

غة ٞاعوؽ وال ًبٗض ًٖ مهب ؤ٢غب ٕٞغ مً ٞغوٕ الىُل  مهغ الكمالي ٣ً٘ زل٠ ظٍؼ

٤ (1))الٟٕغ ال٩اهىبي( بإ٦ثر مً ؾٟغ ًىم واخض في البدغ ٍغ . وال ق٪ ؤن اإلاالخحن ؤلٚا

هٗضون في  إ و٢ذ الٗىان٠ ٍو والخجاع ٧اهىا ٖلى ٖلم بهظا اإلاىي٘ و٧اهىا ًدخمىن باإلاٞغ

ذ ب ت. و٦ُٟما ٧ان -لى ه٣غاَِـالجهغ متى َضؤث الٍغ ت ٢بل ؤلاؾ٨ىضٍع ؾى١ مهغ الخجاٍع

ت  ألامغ ُٞدبحن مما ًغوٍه اؾترابىن ؤهه ٧اهذ ج٣ىم في اإلا٩ان الظي ؤوكئذ ٖلُه ؤلاؾ٨ىضٍع

ت عا٢ىصة  وؤجها ٧اهذ مٗؿ٨غ الخامُت التي جدغؽ البالص مً هجىم ألاظاهب  ٢Rhakotisٍغ

٤( مً ٢بل البدغ وال تهخم ب ٍغ بضو ؤن )وزانت ؤلٚا اؾخحراص شخيء مً الخاعط. ٍو

)ال٣غن الغاب٘ ١.م( ٧ان ؤص١ مً اؾترابىن في طل٪، ٣ٞض ط٦غ  ٧Callisthenesالِؿخِىِـ 

ت ٧اهذ جًم ؾذ ٖكغة  في " ٢هت ؤلاؾ٨ىضع" ؤن الب٣ٗت التي ٢امذ ٖلحها ؤلاؾ٨ىضٍع

غة ٞاعوؽ  ا عا٢ىصة. ؤما ظٍؼ ت ؤ٦بَر ت مهٍغ ائل التي ونلذ بالؿاخل في ؤو  ٢Pharosٍغ

الٗهغ البُلمي ٞلم ج٨ً ٖلى ألاعجر ؤ٦ثر مً ملجإ لبٌٗ نُاصي الؿم٪ و٢ذ ٚؼوة 

بت مً  G. Jondetؤلاؾ٨ىضع. و٢ض ٦كٟذ ؤبدار ظىهضًت  التي ؤظغاَا جدذ اإلاُاٍ ال٣ٍغ

ثر  ُٖ ٣ي. ٣ٞض  ٍغ غة ٧ان لها قإن ٦بحر ٢بل الٗهغ ألٚا حي ألاهٟىشخي وعؤؽ الخحن ؤن الجٍؼ

ت ضخمت ًغجر ؤن ج٩ىن ؤَال٫ مُىاء بىاٍ عمؿِـ ٖلي ب٣اًا ؤعنٟت وميكأث ب دٍغ

" وفي عؤي آزغ ٢ض ج٩ىن ب٣اًا مُىاء ؤ٢امه ؤَل (3)الشاوي ل٣ُي مهغ مً "ؾ٩ان البداع

ذ في ألال٠ الشاهُت ٢بل اإلاُالص ٖىضما امخض ؾلُاجهم بلى َظٍ ال٣ُٗت مً ؤعى  ٦ٍغ

 مهغ.

ت بصخيء ٦شحر مً ؤَمُتها بلى مىيٗها  . ٞهي ج٣٘ ٖلى وجضًً ؤلاؾ٨ىضٍع
ً
ومى٢ٗها مٗا

. ًدضٍ البدغ اإلاخىؾِ في الكما٫ (9)قٍغِ ي٤ُ ممىط الؿُذ ًم٨ً الضٞإ ٖىه

إ بدغي وآزغ  إًً للمضًىت مٞغ ٍى في الجىىب و٢ض ؾمذ طل٪ بٓهىع مٞغ وبدحرة مٍغ

غة  إ البدغي بلى ٢ؿمحن ٢ؿم قغقي وآزغ ٚغبي بٗض عبِ ظٍؼ بدحري. و٢ض اه٣ؿم اإلاٞغ

                                                           
(1)  Poole, R. S. op. cit, p., 178. 
(2)  Ibid. p. 179. 
(3)  Jondet, G Les Ports submerges‟ de L‟ancienne ile de Pharos. 

Mem.Instit.Eg.Vol. IX Le Caire 1916. 
(4)  Ball, J. Egypt in the Classical Geog. Cairo 1942 p. 50. 
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إ البدغي وال ػا٫ في مإمً مً ٞاعوؽ بالؿاخل. و  مهما ٨ًً مً ؤمغ ٣ٞض ٧ان اإلاٞغ

 ظهت الكغ١. وفي هٟـ الى٢ذ ج٣ىم 
ً
ها الخُاع البدغي بُٗضا عواؾب الىُل التي ًجٞغ

الؿلؿلت الٛاع٢ت ٖلى َى٫ اإلاكاٝع الكمالُت )امخضاص للؿلؿلت الؿاخلُت في ب٢لُم 

( بذجؼ ما ٩ًىن ٢ض اعجض مً َظٍ الغواؾب ظهت ال ٍى . وفي الجىىب ٧ان  (2)ٛغبمٍغ

إ البدحري جغؾى ُٞه الؿًٟ الىُلُت ال٣اصمت مً صازل البالص وجغبُه بالبدغ ٢ىاة  اإلاٞغ

ت بلى ظاه(1)مالخُت نٛحرة ٤  ب. و٧اهذ ؤلاؾ٨ىضٍع نلتها الؿهلت بب٣ُت الضولت ًٖ ٍَغ

مغ٦ؼ  الجهغ و٢ىىاجه في مى٢٘ مخىؾِ باليؿبت لبالص الُىهان وآؾُا الهٛغي وؾىعٍا ؤي في

ت ال٣ضًمت وؤقاع  ٣ي. ولٗل ؤقهغ مً ٦خب ًٖ ؤلاؾ٨ىضٍع ٍغ مخىؾِ باليؿبت للٗالم ؤلٚا

 
ً
بت ظضا غة ٢ٍغ اعوؽ ظٍؼ بلى نٟاث مىيٗها وؤقاص بُُب َىائها َى اؾترابىن. ٣ًى٫ "ٞو

إ طا مضزلحن، طل٪ ؤن بالكاَىء زلُج ًمخض مىه في  مً الؿاخل وج٩ّىن باجهالها به مٞغ

غة التي حؿض الخلُج ألجها جمخض مؿخٗغيت بدظاء البدغ عؤؾان ج٣٘ بُج هما الجٍؼ

ً بط مً الكما٫ جد٠ به مُاٍ البدغ الظي  الكاَىء... واإلا٩ان مدٟٝى بمُاٍ بدٍغ

ُب َىائها ظضًغ باإلاالخٓت  (... َو ٍى ت )مٍغ ٌؿمى البدغ اإلاهغي ومً الجىىب بدحرة ماٍع

 هاجج ًٖ ا٦خىاٞها باإلااء ومالءمت مىؾم ًُٞ
ً
ظا ؤًًا  (3)ان الىُل.."َو

٣ُت ٧اهذ ٖلى ق٩ل  ٍغ  ؤن ع٢ٗت اإلاضًىت ؤلٚا
ً
دبحن مً ون٠ اؾترابىن ؤًًا ٍو

غيها  3.3. بلٜ َىلها هدى(9)مؿخُُل ؤو ٖلى َُئت ٖباءة الخغب اإلا٣ضوهُت ٦م  ٦2.3م ٖو

وؤخاَذ بها ؤؾىاع مىُٗت طاث ؤبىاب لم ٌؿب٣ها في مىاٖتها بال ؤؾىاع ؾحرا٢ىػة وؤزِىا. 

 ل٤ًُ ع 
ً
غة ٞاعوؽ بالؿاخل بىاؾُت ظؿغ ٖٝغ وهٓغا ٢ٗت اإلاضًىت ٣ٞض عبُذ ظٍؼ

                                                           
ت  –مدمض نبخي ٖبض الخ٨ُم  (1)  .29م  2938ؤلاؾ٨ىضٍع
 .93اؾترابىن في مهغ م  (2)
 .38 – 33اؾترابىن في مهغ م  (3)
 .39اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  (4)
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(2)باؾم الهُبخاؾخاصًىم 
Heptastadium  ض ٖغيه ٖىض بوكائه ٖلى   30و٧ان ال ًٍؼ

ً
مترا

متر و٢ض احؿ٘ ٖغى الجؿغ بٗض تهضمه وجغا٦م الغواؾب  2300بِىما بلٜ َىله هدى 

ت ومسلٟاث اإلاضًىت مً خىله. وج٣ىم ٖلُه آلان م ً ألاخُاء الخضًشت اإلايكُت البدٍغ

إ  أن: مٞغ ت مٞغ والجمغ٥. ومً الىاضر ؤهه بٗض بجمام بىاء َظا الجؿغ ؤنبذ لئلؾ٨ىضٍع

" وآزغ ٚغبي ٖٝغ باؾم "مُىاء الٗىصة Portus Magnusقغقي ؾمي "اإلاُىاء ال٨بحر 

إ بلى آزغ وإلاى٘ جغا٦م Portus Eunostusالؿاإلات  ". ولؿهىلت اهخ٣ا٫ الؿًٟ مً مٞغ

ُهالغوا غة ٞاعوؽ حٗخمض في (1)ؾب ق٤ ممغان مائُان في الجؿغ ٖىض َٞغ . و٧اهذ ظٍؼ

قغبها ٖلى اإلااء اإلادمى٫ بلحها في ال٣ىاعب ٢بل بىاء الجؿغ ٞلما جم بىاٍئ ؤنبذ في ؤلام٩ان 

ت  (3)جؼوٍضَا بماء الىُل ت ؤلاؾ٨ىضٍع ٤ ٢ىىاث ٖالُت ججغي ٞى٢ه وجإزظ مً جٖغ ًٖ ٍَغ

ا ٦شحر مً الؿ٩ان ال٣ضًمت. ول٨ً ًبضو ؤن اإلا اء الجاعي اه٣ُ٘ ًٖ ٞاعوؽ بٗض ؤن هجَغ

 .(9)في ؤوازغ الٗهغ البُلمي

 

                                                           
٣ي َىله هدى  7َظا الاؾم مٗىاٍ  (1)  و٢ض ؤنبذ  283ؾخضًا والاؾخضًىم م٣ُاؽ بٍٚغ

ً
مترا

 ٖغى الجؿغ آلان ؤ٦ثر مً ٦ُلى متر واخض.
 .39اؾترابىن في مهغ م  (2)
 .37هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -ا (3)

ت  -ب     لؿلؿلت مً الؿالؾل الجحًر
ً
غة ٞاعوؽ مً الىاخُت الجُىلىظُت امخضاصا حٗخبر ظٍؼ

. و٢ض ٚغ١ ما بُجهما جدذ ؾُذ اإلااء بٟٗل خغ٧اث ال٣كغة. ٍى  اإلاخهلبت في مٍغ
 .Jondet, op. cit. pp. 75 – 79عاظ٘  (4)
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ِ  Denocratesو٢ض اجب٘ اإلاهىضؽ صًىى٢غاَِـ 
ّ
ل بلُه ؤمغ بىاء اإلاضًىت الظي ُو٧

تال٤ًُ ٧ل   Grid Planزُت الؼواًا ال٣ائمت  وهي زُت جالئم مىي٘ ؤلاؾ٨ىضٍع

ت واؾٗت مً الكما٫ بلى الجىىب ومً الكغ١ بلى  اإلاالءمت، جمخض ٞحها قىإع مغنٞى

٣ُت (1)الٛغب في زٍُى مؿخ٣ُمت مخ٣اَٗت ٍغ ت ؤلٚا . و٧ان ؤَم قىإع ؤلاؾ٨ىضٍع

حن: قإع ٧اهىب وقإع الؿىما ) ض ؤجهما ( وبم٣اعهتهما بالكىإع ألازغي هج21ك٩ل القاٖع

 بضَالحز ؤٖمضة ٖلى  30ؤوؾ٘ الكىإع ٣ٞض بلٜ ٖغى ٧ل مجهما هدى 
ً
 وجمحزا ؤًًا

ً
مترا

. و٢ض ازتر١ قإع ٧اهىب اإلاضًىت مً 
ً
 وجًاء باإلاهابُذ لُال

ً
ً جهاعا الجىاهب جٓل اإلااٍع

 ٖىض باب ال٣مغ. ؤما قإع 
ً
قمالها الكغقي ٖىض باب الكمـ بلى الجىىب الٛغبي مىتهُا

ٍى وجهاًخه في الكما٫ الٛغبي الؿىما ٩ٞا هذ بضاًخه في الجىىب الكغقي ٢غب بدحرة مٍغ

حن ًٓهغ مُضان  ىض ج٣اَ٘ الكاٖع غة ٞاعوؽ. ٖو قغقي الجؿغ الظي عبِ الكاَىء بجٍؼ

ًتر٦ؼ ُٞه اليكاٍ الخجاعي للمضًىت. ؤما اإلاباوي ٩ٞاهذ مً الدجغ  ٦Mason Pediumبحر 

 ً ال٣هىع واإلايكأث الٗامت مجها ؤٖمضة جمازُل الجحري اإلا٣ُٕى مً مداظغ اإلا٨ـ وجٍؼ

. ومما ًجضع ط٦ٍغ ؤن ٢ىاهحن اإلاضًىت ٧اهذ ج٣طخي بإن ًتر٥ بحن (2)مً الغزام والجغاهِذ

ً ٖلى بىاء ٧ل  بِذ وآزغ مؿاٞت ٢ضم واخض ٖلى ألا٢ل: بال بطا جم الاجٟا١ بحن الجاٍع

 .(3)ظضاع مكتر٥ بُجهما

ت ال٣ضًمت ؤو  ت ؤلاؾ٨ىضٍع ٤ جٖغ ً ٍَغ ت "قضًا" ونل اإلااء الٗظب  ٖو ما ٖٝغ بتٖر

ت جإزظ مً الٟٕغ ال٩اهىبي ٢غب بلضة اليكى 21ك٩ل اللكغب اإلاضًىت ) (. ٧اهذ َظٍ التٖر

ت اإلادمىصًت مؿاٞت  (*)البدغي  ( زم ججغي فى اإلاجغي الخالي لتٖر
ً
  17)قضًا ٢ضًما

ً
٦ُلىمترا

إ الهىاعي الظي ٖٝغ باؾم ٦ُبىجىؽ  )ؤي  ٢Kibotosبل ؤن جهب في اإلاٞغ

                                                           
ت ظؼء ؤو٫ ال٣ا –ٞااص ٞغط  (1)  .32م  2991َغة ؤلاؾ٨ىضٍع

(2)
 Everyman‟s Atlat of AnientAnd Classical Geography. Op. cit. p. 86. 

 .89( م 2990ببغاهي ههخي ) (3)
(*)

 ٖلى م٣غبت مً مضًىت ٦ٟغ الضواع. )اإلاد٤٣(  
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غي بٌٗ اإلااعزحن ؤن قٗبت مً َظٍ ال٣ىاة ازتر٢ذ قغقي اإلاضًىت (2)الهىضو١( . ٍو

إ ال٨بحر ٍى بهظا (1)لخهب في اإلاٞغ ذ قٗبت زالشت هدى الجىىب لتربِ بدحرة مٍغ . وجٟٖغ

ت ختى ًدى٫ بًٗها بلى ؤعبٗت  ت بلى ؤلاؾ٨ىضٍع إ الهىاعي وما ؤن جهل مُاٍ التٖر اإلاٞغ

٘  ٢ىىاث ؤعيُت جيخهي ٧ل واخضة مجها في زؼان ٦بحر ومً َظٍ الخؼاهاث الغئِؿُت جٞغ

ج م٣امت  اإلاُاٍ بؿىا١ جهب بضوعَا في مؿا١ نٛحرة جىػٕ اإلااء بلى مئاث مً الههاٍع

ج مً  2871جدذ اإلاىاػ٫. و٢ض ٦كٟذ خٟائغ مدمىص الٟل٩ي في ؾىت  ًٖ بٌٗ نهاٍع

. ٖلى ؤن (3)هِذ ؤو الغزامزالزت َىاب٤، الٗلىي مجها مدمى٫ ٖلى ؤٖمضة ضخمت مً الجغا

 لم ج٨ً جإزظ ٧ل ما بها مً ال٣ىىاث الباَىُت ٞبٌٗ اإلااء ٧ان 
ً
ج ظمُٗا َظٍ الههاٍع

ًجلب بلحها بال٣غب مً الخؼاهاث الغئِؿُت وبًٗه آلازغ ٧ان ًمشل ما حؿّغب مً ماء 

ت ج و٧ان ٖلحهم ؤن ٣ًهضوا التٖر  اإلاُغ. ولم ٨ًً ل٣ٟغاء اإلاضًىت ههِب في ماء الههاٍع

 .(9)مباقغة لجلب خاظتهم مً اإلااء

 ٤  قبه م٣ٟل جضزله الؿًٟ ًٖ ٍَغ
ً
 مائُا

ً
إ الكغقي ًمشل مؿُدا و٧ان اإلاٞغ

إ الكغقي ؤَم  غة ٞاعوؽ. و٢ض ْل اإلاٞغ ٞخدت بحن عؤؽ لى٦ُاؽ والُٝغ الكغقي لجٍؼ

إ  إًً َىا٫ الٗهغ البُلمي وظؼء مً الٗهغ الغوماوي زم اهخ٣لذ ؤَمُخه بلى اإلاٞغ اإلاٞغ

جي في عؤؽ لى٦ُاؽ )الؿلؿلت الٛغ  بي ٖىضما احؿ٘ مضزله بؿبب الخأ٧ل الخضٍع

إ ٢هىع وميكأث ؤ٢ُم بًٗها ٖلى عؤؽ لى٦ُاؽ و٧ان (3)الخالُت( . و٧ان ًُل ٖلى اإلاٞغ

                                                           
 .199اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  (1)

(2)  Everyman‟s Atlas ..op. cit. p. 88. 
 .220مدمض نبخي ٖبض الخ٨ُم م  (3)
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. (4)
إ ال٨بحر مً ظهت الكغ١ لؿان ًدمُه مً  (5) ٧ان ًمخض مً عؤؽ لى٦ُاؽ الظي ًدض اإلاٞغ

ت بال  اح الكمالُت وال ًٟهله ًٖ الصخغة التي ٧اهذ ج٣ىم ٖلحها مىاعة ؤلاؾ٨ىضٍع الخُاعاث والٍغ

 مضزل ي٤ُ.
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 في البدغ والباقي ٧ان ًهل في امخضاصٍ ظهت الٛغب ختى 
ً
 )هدى ٦ُلىمتر( ياعبا

ً
ًا ٍٖغ

أث الهامت في َظٍ الجهت ٢هىع مل٨ُت واإلاؿغح . ومً اإلاباوي واإلايكالهُبخاؾخاصًىمظؿغ 

ٛلب  ومٗبض بىؾُضون الظي ؤ٢ُم ٖلى هخىء ممخض في البدغ زم ألاعنٟت واإلاؿخىصٖاث. َو

 جٟهله ؤؾىاع ًٖ 
ً
 زانا

ً
ٖلى الًٓ ؤن ألاعنٟت واإلاساػن واإلاؿخىصٖاث ٧اهذ ٢ؿما

ؽ اإلا٣غعة ٖلحها بطا اإلاضًىت ال جٟغى ٖلى البًائ٘ الىاعصة بلُه م٩ىًؾا وبهما ججبى اإلا٩ى 

 بخل٪ اإلاىاعة الغائٗت التي ؤوكإَا 
ً
إ ؤًًا ما ه٣لها الخجاع بلى اإلاضًىت. و٢ض جمحز َظا اإلاٞغ

لذ اإلاىاعة جشحر  غة ٞاعوؽ. ْو اإلاهىضؽ ؾىؾتراجىؽ ٖلى صخغة ٢غب الُٝغ الكغقي لجٍؼ

بعجاب الٗالم ال٣ضًم وتهضي اإلاالخحن ٖضة ٢غون ختى ؾ٣ِ مهباخها بٗض ٞترة مً 

 في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ
ً
ٖلى ؤزغ ػلؼا٫ ٖى٠ُ. اإلاُالصي  صزى٫ الٗغب مهغ زم اجهاعث جماما

إ الكغقي ال٨بحر ًيبغي ؤن وكحر بلى ؤهه ٧ان ًىظض في مىاظهت مدُت  و٢بل ؤن وٛاصع اإلاٞغ

ذ باؾم اهخحروصوؽ  غة نٛحرة ٖٞغ ؤ٢ُم ٖلحها ٢هغ مل٩ي  Antirodosالغمل الخالُت ظٍؼ

ٝغ  ُٖ  بإٞغاص الٗائلت اإلال٨ُت. و٢ض ازخٟذ له مُىاء زام 
ً
بمُىاء اإلالى٥ ألهه ٧ان زانا

ت في الٗهىع  غة جدذ اإلااء هدُجت لخغ٦ت الهبٍى التي حٗغى لها ؾاخل ؤلاؾ٨ىضٍع الجٍؼ

 .(1)الالخ٣ت

جي في اإلاضًىت  إ الٗىصة الؿاإلات" ٣ً٘ ٢بالت الخي الَى إ الٛغبي ؤو "مٞغ و٧ان اإلاٞغ

 21٧ك٩ل ال)
ً
إ الكغقي ٦ما ( ولم ٨ًً مدمُا ل الخماًت لظل٪ لم ٨ًً في ؤَمُت اإلاٞغ

٢ضمىا. ٦ظل٪ لم جٓهغ ٖلى َىله ؾىي ألاعنٟت الجغاهُدُت الؾخ٣با٫ الؿًٟ 

ت ٖبر بدحرة  إ اهتهذ زٍُى اإلاالخت الجهٍغ واإلاؿخىصٖاث ونىام٘ الٛال٫. في َظا اإلاٞغ

ٍى ومً زم بلى ال٣ىاة الهٛحرة اإلاىنلت بلى الخىى الهىاعي ٦ُبى   جىؽ.مٍغ

٣ُت بلى زالزت ؤخُاء ٖاف في ٧ل مجها مجخم٘  ٍغ ت ؤلٚا و٢ض اه٣ؿمذ ؤلاؾ٨ىضٍع

 ًٖ وخضة اإلاهالر. ٩ٞان َىال٪ الخي 
ً
جغبِ ؤٞغاصٍ بًٗهم ببٌٗ وخضة الٗىهغ ًٞال

                                                           
 .209مدمض نبخي ٖبض الخ٨ُم م  (1)
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حن مً ؤَل  جي حي اإلاهٍغ اع٢ت خ٩ام البالص وحي الحهىص زم الخي الَى اإلال٩ي وبه ؾ٨ً ألٚا

 ٖىض ؤؾىاع اإلاضًىت. ؤما الخي اإلال٩ي ٩ٞ
ً
يخهي ظىىبا ان ٌكٝغ ٖلى اإلاُىاء الكغقي ٍو

٣ضع ؤهه ٧ان ٌكٛل زلض ع٢ٗتها ؤو هدى طل٪. ومً الىاضر ؤهه ٧ان ًمخض ٖلى (2)اإلاضًىت . ٍو

ُت ومى٣ُت مدُت الغمل و٦ُٟما ٧ان  اإلاؿاخت التي ٌكٛلها آلان خُا مدغم ب٪ وألاػاٍع

، ٢امذ ُٞه ال٣هىع وخضائ٤ للخُىان ألامغ ٞةن َظا الخي ٧ان ؤ٦ثر ألاخُاء عوٖت 
ً
وظماال

 (1)واإلاخد٠ )صاع الخ٨مت( وصاع ال٣ًاء واإلا٨خبت واإلاؿغح واإلالٗب
ً
، و٢ام فى وؾُه ؤًًا

)ٌٛلب ٖلى الًٓ ؤهه ٧ىم الض٦ت( ال ٌٗٝغ ٖلى وظه ال٣ُحن ؾبب  Paniumجل نىاعي 

صًٞ ُٞه ؤلاؾ٨ىضع  ب٢امخه. وبال٣غب مً َظا الجهض مً ألاعى ٧ان اإلاٗبض الجىائؼي الظي

 ومٗابض ؤزغي للبُاإلات اإلاالهحن.

( ؤي ٧ان بلى 21ك٩ل الو٢ض قٛل حي الحهىص الغ٦ً الكمالي الكغقي مً اإلاضًىت )

ُل ٖلى البدغ مباقغة. و٧اهذ له ؤؾىاٍع الخانت وبىاباجه  الكغ١ مً الخي اإلال٩ي ٍو

ا  ت وما ٧ان ؤ٦ثَر تلُدخمي ؾ٩اهه وعاءَا و٢ذ الايُغاباث الٗىهٍغ . (3)في ؤلاؾ٨ىضٍع

وعبما امخض َظا الخي ال٣ضًم ٖلى اإلاى٣ُت التي ٌكٛلها آلان حي الكاَبي وخض٣ًت 

 الكالالث.

ت عا٢ىصة  جي الجؼء الجىىبي الٛغبي مً اإلاضًىت ؤي مىي٘ ٢ٍغ واخخل الخي الَى

كٛل َظا اإلا٩ان آلان ؤخُاء باب ؾضعة ومُىا البهل و٧ىم الك٣اٞت. و٧ان  ال٣ضًمت َو

ت واإلالٗب ؤَم اإلاب اوي في َظا ال٣ُإ مً اإلاضًىت مٗبض الؿغابُىم ؤقهغ مٗابض ؤلاؾ٨ىضٍع

. و٢ض ُبجى الؿحرابُىم في م٩ان مجاوع لٗمىص (9)ونىام٘ للٛال٫ ؾب٤ ؤلاقاعة بلحها

                                                           
(1)  Everyman‟s Atlas.Op.cit. p. 86. 

ت هدى  (2) ؤل٠ ٦خاب ؤخغ١ ؤٚلبها ٖىض خهاع ًىلُىؽ ٢ُهغ  900خىث م٨خبت ؤلاؾ٨ىضٍع

 للمضًىت و٢طخى ٖلى الباقي زال٫ الايُغاباث الضًيُت في الٗهغ اإلاؿُخي.
(3)  Everyman‟s Atlas ..op. cit. p 86. 
(4)  Ibid. p. 88. 
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ج مً صًاهت  الؿىاعي لُٗبض ُٞه ؤلاله ؾغابِـ. وصًاهت ؾغابِـ هي في حٗالُمها مٍؼ

حن والُىهاهُحن و٧ان الٛغى حن والضزالء  اإلاهٍغ مً ب٢امتها َى الخإل٠ُ بحن ٢لىب اإلاهٍغ

جي و٢ض ؤنابه  ا الٗغب ٚحر َظا الخي الَى ت التي خانَغ ٤. ولم ج٨ً ؤلاؾ٨ىضٍع ٍغ مً ؤلٚا

لى  اث والايُغاباث اإلادلُت. ٖو ت وبؿبب اإلاىاٖػ ٦شحر مً ألايغاع ٖلى ًض الجُىف الٛاٍػ

م مً طل٪ ٧له ٣ٞض ب٣ُذ مٗاإلاه في الى٢ذ الظي  ازخٟذ ُٞه مٗالم الخُحن الٚغ

ً  .(2)آلازٍغ

و٧اهذ جىظض زاعط اإلاضًىت ظباهخان بخضاَما في الكغ١ وألازغي في الٛغب ؤما 

الكغ٢ُت مجها ٞخىظض في اإلاى٣ُت بحن الكاَبي وؤلابغاَُمُت الخالُت. وبلى ظاهبها ٢امذ 

 ياخُت بلُىؾِـ 
ً
ت و٧اهىب جىدك Eleusisؤًًا اء ؤلاؾ٨ىضٍع غ ٖلى و٢هىع ومٛان ألزٍغ

ت لخهب ٢غب زلُج ؤبي ٢حر. وؤما  ظاهبي ال٣ىاة التي ٧اهذ جإحي مً هاخُت ؤلاؾ٨ىضٍع

الجباهت الٛغبُت ؤو مضًىت ألامىاث ٩ٞاهذ خضائ٤ جيخثر بُجها اإلا٣ابغ وؤما٦ً الخدىُِ 

٣ُت آلان ٖلى ٖم٤  ٍغ وحكٛل مؿاخت ج٣٘ بحن حي ال٣باعي واإلا٨ـ. وجىظض آزاع اإلاضًىت ؤلٚا

اع مً مؿخىي ألاعى في بٌٗ اإلاىا٤َ وطل٪ بؿبب الهبٍى الظي ؤناب ؤمخ 7ؤ٦ثر مً 

 .(1)الؿاخل وهدُجت لترا٦م مسلٟاث الٗهىع اإلاسخلٟت

١.م ؾ٣ُذ مهغ في ًض الغومان وؤنبدذ والًت عوماهُت بٗض ؤن  30وفي ؾىت 

ت الؿُاسخي ٣ٞض اجًٗذ  ٧اهذ صولت مؿخ٣لت. و٧ان لظل٪ ؤزٍغ ٖلى مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

ا وؤ٢ُمذ ٞحها ٦شحر مً اإلايكأث الجضًضة )٦مٗبض  م٩اهتها وم٘ َظا ٣ٞض اَغص همَى

مىص الؿىاعي( وزانت في الىه٠ ألاو٫ مً الٗهغ الغوماوي. بل بن  ال٣ُهغوم ٖو

ت لؿ٨جي ؤٞغاص الجِل الغوماوي ؤَل٤  ا ياخُت ٖؿ٨ٍغ اإلاضًىت ْهغ لها زاعط ؤؾىاَع

                                                           
(1)  Ibid. p. 80. 

 .Jondet. G cit, P. 57, 61عاظ٘  (2)
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. وعٚم (1)باقا وظلُمىىبىلى و٧اهذ ج٣٘ بحن مهُٟى  Nicopolisٖلحها "مضًىت الىهغ"

 ًٖ ؤًام 
ً
طل٪ ٞالظي هالخٓه ؤن اإلآهغ الٗام للمضًىت الغوماهُت لم ًسخل٠ ٦شحرا

البُاإلات ٞال ػالذ ألاؾىاع جدُِ باإلاضًىت وال ػالذ الكىإع ججغي في زٍُى مؿخ٣ُمت 

 بٗض ؤن جدى٫ بلى ٦ىائـ
ً
٧ان . وبن (2)مخ٣اَٗت، ختى اإلاٗابض الىزيُت ب٣ى بًٗها ٢ائما

مً ازخالٝ ٞهى في جل٪ ال٨ىائـ اإلاؿُدُت التي ؤوكئذ في الٗهغ البحزهُي ٖهغ اهدكاع 

ت في الٗهغ اإلاؿُخي. ومً  اإلاؿُدُت في مهغ. وناعث بٗض بوكائها مً مٗالم ؤلاؾ٨ىضٍع

ؤَم َظٍ ال٨ىائـ ٦ىِؿت ال٣ضٌـ مغ٢ـ ٖىض عؤؽ لى٦ُاؽ و٦ىِؿت ال٣ضٌـ 

ً الخالي و٦ىِؿت ال٣ضٌـ مُسائُل التي عبما ؤزىازُىؽ التي ُبىِذ في م٩ان ظام٘ ا لُٗاٍع

٢ُمذ ٖلى ؤه٣اى مٗبض 
ُ
٢امذ ٢غب مدُت الغمل. زم ٦ىِؿت ًىخىا اإلاٗمضان و٢ض ؤ

إ الٛغبي م و٢ض ُبىِذ بال٣غب مً اإلاٞغ . ومً مٗالم (3)الؿحرابُىم و٦ىِؿت الٗظعاء مٍغ

 ْهىع ٦شحر مً ألاصًغة ٧الخهىن بىاَا الَغ
ً
بان ٚغبي اإلاضًىت في الٗهغ اإلاؿُخي ؤًًا

ٍى و٦ظل٪ في واصي الىُغون لخ٩ىن ؤما٦ً للٗباصة. و٢ض زغب مٗٓمها ولم  ب٢لُم مٍغ

ًب٤ مجها آلان ٚحر ؤعبٗت في واصي الىُغون هي: صًغ البرامىؽ وصًغ ؤهبا بكىي، وصًغ 

ان، وصًغ ؤبي م٣اع ٍى قإن ٦بحر ؤًام البُاإلات والغومان ٣ٞض (4)الؿٍغ . و٧ان إل٢لُم مٍغ

خىن. وه٠ًُ ما ٖٝغ  ٧ان ت بمىخجاجه مً الٟىا٦ه والخمىع وػٍذ الٍؼ ًمض ؤلاؾ٨ىضٍع

 مً مهغ وبهما مجاوعة 
ً
٤ والغومان ال حٗخبر ظؼءا ٍغ ت ٧اهذ في هٓغ ؤلٚا مً ؤن ؤلاؾ٨ىضٍع

 .(5)لها

                                                           
ت م  –ٞااص ٞغط  (1)  .19ؤلاؾ٨ىضٍع
ت الظي  (2) ت في الٗهغ اإلاؿُخي" ٞهل مً ٦خاب ؤلاؾ٨ىضٍع ؼ ؾىعٍا٫ ُُٖت "ؤلاؾ٨ىضٍع ٍٖؼ

ت في ؾىت  ت بمضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع ت الخجاٍع  .79 – 78م  2999ؤزغظخه الٛٞغ
ؼ ؾىعٍا٫ ُُٖت  (3) ت في الٗهغ اإلاؿُخي م  –ٍٖؼ  .79 – 78ؤلاؾ٨ىضٍع
 هٟـ اإلاغظ٘. (4)
 .173ببغاَُم ههخي  (5)
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 مً مٗالم 
ً
و٢بل ؤن ًيخهي الٗهغ الغوماوي ٧ان الخسٍغب ٢ض ؤناب ٦شحرا

ت بؿبب الايُغاباث الضً ت والشىعاث الضازلُت والٛؼو الٟاعسخي ؤلاؾ٨ىضٍع يُت والٗىهٍغ

ت و٢ذ صزى٫ الٗغب ٢ض ٣ٞضث م٨خبتها  929الظي خضر في ؾىت  م. ٧اهذ ؤلاؾ٨ىضٍع

ال٨بري وصاع الخ٨مت بها وازخٟى مٗبض الؿحرابُىم وتهضم ال٣ُهغوم وطَب بهاء ٦شحر مً 

ا ُنلًخا  م 992في ؾىت ال٣هىع اإلال٨ُت. وم٘ طل٪ ٣ٞض وظضَا الٗغب ٖىضما ٞخدَى

مضًىت عائٗت خهِىت مخإل٣ت ٦شحرة ال٣هىع والخماماث واٞغة الثراء مؼصخمت بالؿ٩ان. 

ظ٦غ اإلااعزىن ؤن ٖمغو بً الٗام ٦خب بلى ٖمغ بً الخُاب ًه٠ له اإلاضًىت ب٣ىله  ٍو

"ل٣ض ٞخذ هللا ٖلُىا مضًىت مً نٟتها ؤن بها ؤعبٗت آالٝ ٢هغ وؤعبٗت آالٝ خمام، 

 مً الحهىص وؤَل الظمت"وؤعبٗمائت ملهى، و 
ً
وم٘  (1)ازجى ٖكغ ؤل٠ بائ٘ للخًغ وؤعبٗحن ؤلٟا

ت ٖىض  ما في َظا الىن٠ مً مبالٛت ٞهى ٌكحر ٖلى ؤًه خا٫ بلى ٞخىت الٗغب باإلؾ٨ىضٍع

عئٍتهم لها ألو٫ مغة. وال حهمىا في َظا اإلا٣ام وهدً هضعؽ ٖىانم مهغ ؤن وٗٝغ ٧ل ما 

ا بٗض ؤن جغ٦ ا ال٣ضًم ٖىض عؤؽ الضلخا. َغؤ ٖلى ق٩لها ومٓهَغ تها الخ٩ىمت بلى م٣َغ

٨ٟي ؤن هىظؼ ؤَم ما َغؤ ٖلى ٖمغاجها ُٞما ًلي:  ٍو

اه٨مكذ ع٢ٗت اإلاضًىت في الٗهغ الٗغبي ٖما ٧اهذ ٖلُه في الٗهىع الؿاب٣ت 

ُٖض بىاٍئ بٗض الٛؼو باإلاى٣ُت آلاَلت 23ك٩ل ال)
ُ
( ٣ٞض ؤخاٍ ؾىع اإلاضًىت ٖىضما ؤ

ظه الجؼء الكغقي و٦ظل٪ اإلاى٣ُت الجىىبُت مً اإلاضًىت بالؿ٩ان ٣ِٞ وجغ٥ زاع 

وصخىء للؿىع الجضًض ؤبىاب ج٣ابل ألابىاب ال٣ضًمت ؾمُذ بإؾماء (2)الغوماهُت
ُ
. وؤ

ظضًضة. ٞباب عقُض ؤو ال٣اَغة خل مدل باب الكمـ ال٣ضًم وباب ال٣مغ ؾمى باب 

 ُٖ ٝغ جاعة بباب ؾضعة ال٣غاٞت ألهه ٧ان ًاصي بلى ظباهت َىا٥ ؤما في الجىىب ٞبجي ما 

                                                           
ض ؤبى خضًض ال٣اَغة  –عاظ٘ بخلغ  (1)  .193 – 170مً  2999ٞخذ الٗغب إلاهغ جغظمت مدمض ٍٞغ
ت  -ظما٫ الضًً الكُا٫ " (2) َبىٚغاُٞت اإلاضًىت وجُىعَا مً ؤ٢ضم الٗهىعبلى  –ؤلاؾ٨ىضٍع

 .120م  2931الى٢ذ الخايغ" ال٣اَغة 
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. وفي الؿىع الكمالي ٧ان باب البدغ ٌكٝغ ٖلى (2)وجاعة ؤزغي بباب البهاع ؤو باب الٗمىص

اإلاُىاء الكغ٢ُت. َظا و٢ض ُظضص الؿىع في ؤًام الٟاَمُحن وألاًىبُحن واإلامالُ٪. و٧ان مً 

َظا  -صًً ؤلاؾالم  –الُبُعي ؤن ًخإزغ مٓهغ اإلاضًىت الخاعجي بضزى٫ الضًً الجضًض 

لى مضي اهدكاع الضًً ؤلاؾالمي بحن  ألازغ جى٠٢ ٖلى ٖضص الخامُت الٗغبُت في اإلاضًىت ٖو

وكئذ ٞحها اإلاؿاظض والبُىث لؿ٨جي الٗغب واإلاضاعؽ 
ُ
ؾ٩اجها ومبلٜ اَخمام الضولت بها. ٞإ

والخىاه٤ والغبِ والؼواًا و٦شحر مً الضوع الخ٩ىمُت ٦ضاع ؤلاماعة وصاع الهىاٖت وصاع 

ا. ومً اإلاؿاظض ما ؤ٢ُم ٖلى ؤَال٫ اإلاٗابض ؤو ال٨ىائـ ال٣ضًمت ومجها ما الُغاػ  حَر ٚو

خبذ ًٖ نضع ؤلاؾالم في مهغ 
ُ
وصخىء في مىاي٘ ظضًضة. وجظ٦غ اإلاغاظ٘ الٗغبُت التي ٦

ُ
ؤ

ؤهه ٧ان باإلاضًىت ؾخت مؿاظض ول٨جها ال جدضص ؤما٦جها بض٢ت وهي: مسجض ؾلُمان ومسجض 

جض ٖمغو بً الٗام ومسجض مىسخى زم مسجض اإلاىاعة الخًغ ومسجض طي ال٣غهحن ومس

و٢ض ُبجي صازل اإلاىاعة لخ٣ُم الخامُت اإلاغابُت بها الهالة ُٞه. ومً مؿاظض الٗهغ 

ىشخي زاعط باب البدغ ومسجض  ً ومسجض الَُغ ا مسجض الُٗاٍع الٟاَمي التي وعص ط٦َغ

. وبم
ً
غوع الؼمً ٦ثرث اإلااجمً. ومؿاظض ؤزغي ال وٗلم ًٖ مىا٢ٗها وال ؤؾمائها قِئا

ت ٞابً ظبحر الظي ػاع مهغ في ؤوائل الٗهغ ألاًىبي ًه٠  اإلاؿاظض في ؤلاؾ٨ىضٍع

ت بإجها "مً ؤ٦ثر بالص هللا مؿاظض" ومهىعاث الٗهىع الىؾُى للمضًىت جبحن  (1)ؤلاؾ٨ىضٍع

خمحز الٗهغ اإلاملى٧ي باعجٟإ قإن   مً مأطن اإلاؿاظض والجىام٘ ٍو
ً
بىيىح ٦شحرا

ت في ٖالم الخجاعة وزانت بٗض َضم صمُاٍ، ٩ٞاهذ ٢ِبلت الخجاعة مً الكغ١  ؤلاؾ٨ىضٍع

                                                           
ُؾمي باب ؾضعة لىظىص شجغة ضخمت مً ؤشجاع الؿضع جىمى بلى ظاهبه وؾمى باب البهاع في  (1)

الٗهغ ألاًىبي واإلاملى٧ي ألهه ٧ان الباب الظي ًضزل مىه بهاع الهىض ال٣اصم باإلاغا٦ب ؤو ٖلى ْهىع 

 –ًٖ ظما٫ الضًً الكُا٫  –الجما٫. وؾمي باب الٗمىص ألهه ٧ان ًىنل بلى ٖمىص الؿىاعي 

 .121ظ٘ الؿاب٤ م اإلاغ 
م مً  (2) إ الٛغبي )اإلاُىاء الٛغبُت( مسهو لؿًٟ اإلاؿلمحن بِىما ٧اهذ ؾًٟ ٚحَر ٧ان اإلاٞغ

إ الكغقي )اإلاُىاء الكغ٢ُت(.  اإلاؿُدُحن جٟض بلى اإلاٞغ
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هغ بها ما ٖٝغ بالٟىاص١ لؿ٨جي الخجاع وزؼن بًاٖتهم. وفي َظا الٗه  والٛغب ْو
ً
غ ؤًًا

ت   مً هجىوم الهلُبُحن واهُمغ زلُج ؤلاؾ٨ىضٍع
ً
ا ػاص الاَخمام بخدهحن اإلاضًىت زٞى

ٖضة مغاث ول٨ً ٧ان ٣ًٌُ له مً الؿالَحن في ٧ل مغة مً ًإمغ بةٖاصة جُهحٍر وخٍٟغ 

غ اإلااء الالػم لكغب  ٞخٗم اإلاىٟٗت وجدمل الخجاعة ٖلى الؿًٟ بض٫ صواب الخمل وبخٞى

و٢ض ؤناب ق٩ل اإلاضًىت في بٌٗ جٟانُله شخيء مً الخُٛحر جبضو  (.99اإلاضًىت )عاظ٘ م

ت الكهحرة التي تهضمذ و٢ام  مٓاٍَغ في ػوا٫ بٌٗ اإلايكأث ال٣ضًمت ٦مىاعة ؤلاؾ٨ىضٍع

ٖلى  الهُبخاؾخاصًىمٞى١ ؤَاللها بغط ٢اًدباي وفي تهضم ٦شحر مً اإلاباوي ال٣ضًمت وظؿغ 

 ُٞما ظّض ؤزغ الؼلؼا٫ اإلاغوٕ الظي ه٨بذ به في ال٣غن 
ً
الغاب٘ ٖكغ. وجبضو مٓاٍَغ ؤًًا

ٖلى اإلاضًىت مً ميكأث ٧اإلاىاع الجضًض ٖلى عؤؽ الؿلؿلت واإلاضاعؽ والغبِ والٟىاص١ 

 .(2)وصوع الهىاٖت والُغاػ والؿالح زم ألاؾىاع الشالزت التي ؤخاَذ بها

 

 

                                                           
ت َبىٚغاُٞت اإلاضًىت وجُىعَا... م  –ظما٫ الضًً الكُا٫  -ا (1)  وما بٗضَا. 177ؤلاؾ٨ىضٍع

ت وخًاعتها في الٗهغ ؤلاؾالمي  –ٍؼ ؾالم الؿُض ٖبض الٗؼ  -ب     ش ؤلاؾ٨ىضٍع ال٣اَغة  –جاٍع

 .39 – 30م  2992
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ت صاَُت  ٠و٢بل ؤن ًيخهي الٗهغ اإلاملى٧ي بىدى ٢غن وهه ٢غن ؤناب ؤلاؾ٨ىضٍع

صَُاء ؤزغث ٖلى خُاتها والٗمغان ٞحها. ٣ٞض قً ٖلحها ب٣اًا الهلُبحن ب٣ُاصة مل٪ ٢برم 

 ٖام 
ً
 مغوٖا

ً
 زاَٟا

ً
م ٢خل ُٞه ؤ٦ثر ؤَل اإلاضًىت وزغبذ الضوع وال٣هىع  2393هجىما

بٗضَا وجهبذ الٟىاص١ واإلاخاظغ. خضر طل٪ ٧له زال٫ ؤعبٗت ؤًام ٖهِبت ٚاصعث الخملت 

. و٧ان ؤزغ الٛؼوة مً الكضة والبكاٖت (1)اإلاضًىت بلى ٢برم ٢بل ؤن ًهل ظىض الؿلُان

بدُض لم ٣ًم للمضًىت بٗضَا ٢ائمت ٣ٞض اهدِ بها الؼمً و٢ل ؾ٩اجها. وفي َظا ٣ًى٫ 

ذ 
ّ
ت مً الخىاصر ومجها ازخل ؼي "٩ٞاهذ َظٍ الىا٢ٗت مً ؤقى٘ ما مغ باإلؾ٨ىضٍع اإلا٣ٍغ

ذ ؤمىالهم وػالذ وٗمهم". وؾاعث اإلاضًىت بٗض طل٪ مً سخيء ؤخىالها واجً٘ ؤَله
ّ
ا و٢ل

بُل صزى٫ الٗشماهُحن مهغ وا٢خهغ الٗمغان ٖلى 
ُ
بلى ؤؾىؤ ختى ناعث في ٚاًت الخغاب ٢

غة ٞاعوؽ واحؿٗذ ع٢ٗخه  طل٪ الكٍغِ ألاعضخي الظي ٧ان ًمخض بحن الكاَىء وظٍؼ

ا وايمداللها23ك٩ل البمغوع ألاًام ) ٤  ( وػاص مً جإزَغ جدى٫ الخجاعة الٗاإلاُت بلى ٍَغ

عؤؽ الغظاء الهالر واَخمام الٗشماهُحن بمُىائي صمُاٍ وعقُض صوجها ألجهما ؤ٢غب مجها 

ت ولم جؼ٫ (2)بلى الكام وآؾُا الهٛغي  م مً ٧ل طل٪ لم جسخ٠ ؤلاؾ٨ىضٍع لى الٚغ . ٖو

ؤ٢بل وبهما ٖاقذ خُاتها البؿُُت الهاصئت ٖلى بٌٗ الهُض وشخيء مً ججاعة بلى ؤن 

ٖلحها الؼمً مغة ؤزغي في بضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ٞىمذ واػصَغث ٦ما لم جؼصَغ مً 

 ٢بل.

 صون ؤلاقاعة بلى 
ً
سُت واُٞا ت الخاٍع ولً ٩ًىن الخضًض ًٖ ظٛغاُٞت ؤلاؾ٨ىضٍع

ش مٗلىماث مخٟغ٢ت ٚحر  ؾ٩اجها وؤٖمالهم ٚحر ؤن مٗلىماجىا ًٖ ؤخىا٫ ؾ٩اجها زال٫ الخاٍع

 ن ؤلاقاعة بلحهم م٣خًبت بالًغوعة.مخ٩املت لظل٪ ؾخ٩ى 

                                                           
(1)

Attiya, A S. The Crusade in the later Middle Ages. London 1988 pp. 348 – 

77. 
 Lepére (G): Mémoire sur la villed‟Alexandrie. Dans la “Descriptionعاظ٘  (2)

de l‟Egypte”. Etet Mod. T. II, partie 2, pp, 269 – 324. 
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٣ُت  ٍغ ت ؤلٚا لٗل ؤَم ما ًم٨ً ؤن وؿخسلهه مً مٗلىماث ًٖ ؾ٩ان ؤلاؾ٨ىضٍع

 ًٖ الغػ١ في مضًىت خاٞلت باليكاٍ 
ً
 مً مسخل٠ ألامم بدشا

ً
الغوماهُت ؤجهم ٧اهىا زلُُا

. والخغ٦ت ا٦دؿبذ لىٟؿها قهغة ال جباعي في ٖالم الخجاعة والهىاٖت والٗلىم  واإلاٗاٝع

ى١ طل٪ ٧اهذ ٖانمت ضخمت لضولت مؿخ٣لت زم ناعث خايغة ؤَم والًت عوماهُت.  ٞو

٤ وؤلاًُالُحن والؿىعٍحن واللُبُحن وال٨ُل٨ُُحن وألازُىبُحن  ٍغ  مً ؤلٚا
ً
٧ان ؾ٩اجها زلُُا

 (1)والٗغب والؿ٨ُصُحن والهىىص والٟغؽ
ً
. وم٘ طل٪ ٞالغاجر ؤجهم لم ًبلٛىا اإلالُىن ٖضصا

م بٌٗ ال٨خاب. و٢ض بىِذ َظٍ الخ٣ضًغاث اإلابالٜ ٞحها ٖلى ما خضزىا به ال٨ّخاب  ٦ما ًٖؼ

ا وضخامت ٖضص الؿ٩ان ألاخغاع بها.  ٤ والغومان ًٖ ٖٓمت اإلاضًىت واػصَاَع ٍغ ؤلٚا

 بإجها "ٖضة مضن صازل مضًىت واخضة"
ً
كبهها اؾترابىن  (2)ُٞهٟها ُٞلىن الحهىصي مشال َو

ضعي صًىصوع اله٣ ١.م  90لي ؤن ٖضص اإلاىاَىحن ألاخغاع بها ٧ان في ؾىت "بسؼان ٖام" ٍو

٣ُت الغوماهُت (3)ؤل٠ وؿمت 300هدى  ٍغ ت ؤلٚا وهي  –. ال ًم٨ً ؤن هخهىع ؤن ؤلاؾ٨ىضٍع

اف ٞحها وفي ؤعبايها ملُىن وؿمت م٘ ما ٖ ٦1م8.13اإلاضًىت التي لم جخجاوػ مؿاختها 

ٝغ ًٖ اإلاِٗكت والٓغوٝ الصخُت في اإلاضن ال٣ضًمت. ٞب ِء ٖملُت ه٣ل الٛظاء بلحها ُٖ

وهٓام الؿ٨ً وق٩له ٞحها هاَُ٪ ًٖ بضائُت الىؾائل الصخُت وحٗغى مىعص اإلااء 

ت ال٣ضًمت ؾخت  للخلىر ٧ل طل٪ ًدى٫ صون بلٙى مخىؾِ ٦شاٞت الؿ٩ان في ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الخضًشت ت  (4)ؤمشاله في ؤلاؾ٨ىضٍع وفي ج٣ضًغها ؤن مخىؾِ ٦شاٞت ؾ٩ان ؤلاؾ٨ىضٍع

ى  2990ؤػهى ؤًامها لم ٨ًً ًجاوػ مخىؾِ ٦شاٞت حي ٦غمىػ في ؾىت ال٣ضًمت في   38َو

لى َظا ألاؾاؽ ٞةن ؾ٩ان اإلاضًىت وؤعبايها. عبما لم ًؼص ٖضصَم  1ؤل٠ شخو في ٦م ٖو

حن والحهىص والغ٤ُ٢. 0.3ٖلى   ملُىن وؿمت ؤٚلبهم مً اإلاهٍغ

                                                           
 .399ببغاَُم ههخي م  (1)

(2) Breccia, E. Guide de la ville et du Musée d‟Alexandrie Alex. 1907. P 27. 
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. (3)
ت في الى٢ذ الخايغ هدى  (4)  .1ؤل٠ وؿمت في ال٨م  12ًبلٜ مخىؾِ ال٨شاٞت فى ؤلاؾ٨ىضٍع
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ت. ٞم اف ؾ٩اجها خُاة وكُت مخىٖى ت ال٣ضًمت ٖو جهم مً و٢ض ٖاقذ ؤلاؾ٨ىضٍع

بذ هٟؿها للٗلم والخٗلُم  ائٟت زالشت َو ماعؽ الخجاعة ومجهم مً اقخٛل بالهىاٖت َو

ت. ولً هخٗغى َىا ليكاٍ  ائٟها اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ  ٖمً زضم الضولت في ْو
ً
َظا ًٞال

ت فى ٖالم الخجاعة ٣ٞض ظاء ط٦ٍغ في الٟهل الؿاب٘. ؤما ًٖ الهىاٖت والٗلم  ؤلاؾ٨ىضٍع

ل طو شج ىن لً ٌؿمذ اإلا٣ام باإلٞايت ُٞه. ٨ًُٟىا ؤن وسجل ما اقتهغث ٞدضًثهما ٍَى

ت ؤلاوؿاهُت. ت مً نىاٖاث وؤَم ما ٢ضمه ٖلماء ظامٗتها للٗلم واإلاٗٞغ  به ؤلاؾ٨ىضٍع

ت بحن الكغ١ والٛغب ًٞل ٦بحر ٖلى  ت بالىؾاَت الخجاٍع ٧ان القخٛا٫ ؤلاؾ٨ىضٍع

 لبُ٘ نىاٖتها. ٣ٞض ؤمضث الخجاعة الهىإ بمسخل٠ اإلاىاص الخا
ً
ُإث للضولت ٞغنا م َو

مىخجاتها الهىاُٖت في الخاعط. ومً الىاضر ؤن همى الهىاٖت ٧ان ٌؿخدب٘ في هٟـ 

الى٢ذ احؿإ مجا٫ الخجاعة. ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه وهدً هخدضر ًٖ اليكاٍ 

٣ُت الغوماهُت ؤن بقغاٝ الضولت ٖلى الخجاعة والهىاٖت  ٍغ ت ؤلٚا الا٢خهاصي لئلؾ٨ىضٍع

 لهما ٧ان ًهل بلى خض الخضزل الٟٗلى والاخخ٩اع.وجىظحهها 

ت ال٣ضًمت ٦ما ًظ٦غ اإلااعزىن ب٨شحر مً الهىاٖاث لٗل ؤَمها  اقتهغث ؤلاؾ٨ىضٍع

نىاٖاث التٝر مً اإلايؿىظاث الٟسمت جهى٘ مً ال٨خان والهٝى وال٣ًُ والخلي مً 

ىت بسٍُى الًٟت ومسخل٠ ألاواوي م ً الظَب والًٟت والىداؽ والسجاظُض اإلاٍؼ

ت وال٨خب. بلى ظاهب طل٪ طإ  ىت والُٗىع والبسىع وألاصٍو الؼظاط والخٝؼ وؤصواث الٍؼ

ت في نىاٖت الىع١ مً هباث البرصي الىاؾ٘ الاهدكاع في واصي الىُل  (1)نِذ ؤلاؾ٨ىضٍع

ت مؿخسضمت في طل٪ الخكب والخضًض اإلاجلىبحن مً ونُ  ت والخجاٍع ى٘ الؿًٟ البدٍغ

                                                           
 وخل مدلها نىاٖت الىع١ مً ال٨خان  930اه٣ُٗذ َظٍ الهىاٖت ؾىت  -ا (1)

ً
با م ج٣ٍغ

 اإلاًغوب بال٣ًُ.

 .Milne, J. H, History of Egypt, Under the Romann Rule 1924, pعاظ٘  -ب    

257. 

 .Butler,H. The Arab conquest of Egypt.Oxford 1902, p 110 -ط    
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ت في ؤوازغ الخ٨م ؤ٢ُاع البدغ اإلاخىؾِ. ٚحر ؤ ً جُغ١ بلى نىاٖت ؤلاؾ٨ىضٍع ن الَى

ضاخت الًغائب وصزلذ مهغ  البحزهُي بؿبب ي٠ٗ الضولت و٦ثرة الٟتن الضازلُت ٞو

جدذ خ٨م الٗغب و٢ض ٢ل وكاٍ مضًىتها ألاولى ًٖ طي ٢بل واه٨مكذ خُاتها 

 الا٢خهاصًت بٌٗ الصخىء.

٣ُت ٖلى ٦شحر مً مضن الٗال ٍغ ت الٚا لمائها ٖلى وجدُه ؤلاؾ٨ىضٍع م بمأزغ ظامٗتها ٖو

سُت في ٖالم الش٣اٞت لم ج٨ً صون  ت الخاٍع الٗلم والخًاعة. والخ٣ُ٣ت ؤن قهغة ؤلاؾ٨ىضٍع

. ٧اهذ ظامٗتها )صاع الخ٨مت( (2)قهغتها في ٖالم الخجاعة والهىاٖت بل عبما ٞا٢تها في طل٪

ت  خه ؤزِىا ؤًام مجضَا. ٣ٞض ٧اهذ مهٍغ  ازخل٠ ٖما ٖٞغ
ً
ضا  ٍٞغ

ً
ؤنُلت في هٓام همُا

ىِذ ؤ٦ثر ما ٖىِذ بضعاؾت  (1)الضعاؾت بها ٣ُت في مىاهج البدض ًٖ الخ٣ُ٣ت. ٖو بٍٚغ

ش،  ايُاث والخاٍع ش ألاصب والٟلؿٟت. ولم ًدٔ الكٗغ وال اللٛت  -الٟل٪ والُب والٍغ جاٍع

بىٟـ الاَخمام وم٘ طل٪ ٣ٞض زّغظذ الجامٗت قٗغاء هابهحن مً ؤمشا٫ ٧لُما٧ىؽ 

خىؽ وؤلخ٤ بالجامٗت م٨خبت ضخمت وخض٣ً  ًٖ وزُى٦ٍغ
ً
ت إلظغاء الخجاعب الىباجُت ًٞال

ظٍ ٧لها مً مؿخلؼماث البدض الٗلمي خحن حهضٝ بلى الخُب٤ُ.  خض٣ًت للخُىاهاث َو

ت اعاجىؾخحن وبُلُمىؽ الجٛغافي في الجٛغاُٞت  ومً بحن مكاَحر ٖلماء ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

غاؾخىؽ ايت والُبُٗت وزُٞى ؿخاعزىؽ في الٟل٪ وؤعقمُضؽ في الٍغ في  الٟل٨ُت وؤَع

م ٦شحر حَر ش ٚو ٩اجُىؽ في الخاٍع . ومً (3)ٖلم الىباث وؤعاؾِؿتراجىؽ في الُب َو

                                                           
(1)  Poole. R. S. op. cit., p. 186. 

خه ظامٗت َلُىبىلِـ الٗخ٣ُت ٩ٞان الُلبت ًجخمٗىن في  (2) ٧ان الىٓام ٖلى وؿ٤ ما ٖٞغ

 
ً
خل٣اث خى٫ ألاؾخاط و٢ذ الضعاؾت و٧ان ًهٝغ ل٩ل َالب ظغاًخه الُىمُت وجهٝغ له ؤًًا

 بٖاهت مالُت لُخٟٙغ ب٩لُخه للبدض الٗلمي.
ت في  –الٗكغون الٟهل الشالض و  1( ط2999ببغاَُم ههخي ) -ا (3) عاظ٘ ػ٧ي ٖلى ؤلاؾ٨ىضٍع

 .11ٖهض البُاإلات والغومان م 

 -Mahaffy., J. p.A History of Egypt – Under the Ptolemaic -ب

dynasty.London, 1899, p 61, 262, 85, 242. 
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 في ال٣غن الغاب٘ اإلاُالصي ٖلى ؤزغ 
ً
ت جماما  ؤن جخالشخى َظٍ الخُاة ال٨ٍٟغ

ً
اإلااؾ٠ خ٣ا

ايُغاب الخالت الؿُاؾُت واهدكاع اإلاؿُدُت و٢ُام ؤجباٖها بمدى ٧ل آزاع الىزيُت بما في 

لؿٟت ٦هىىجُت ي٣ُت . ول(2)طل٪ ال٨خب م ٨ًً لِكٛل الىاؽ بٗض طل٪ ٚحر ظض٫ صًجي ٞو

 ألا٤ٞ بُٗضة ًٖ الىا٢٘.

 مً بهائها ال٣ضًم ٖىضما 
ً
ت ٧اهذ ٢ض ٣ٞضث قِئا م مً ؤن ؤلاؾ٨ىضٍع لى الٚغ ٖو

 
ُ
غوي ؤهه لكضة بعجابه بها ٨ٞغ في صزلها الٗغب ٣ٞض ؤ . ٍو

ً
عجب بها ٖمغو بً الٗام ٦شحرا

ؤمحر اإلاامىحن ٖمغ بظل٪. ول٨ً ٖمغ ٧ان ٨ًٍغ ؤن ًدى٫ الىُل  اجساطَا ٖانمت. ٨ٞخب بلى

غة الٗغبُت.  انمت الخالٞت في الجٍؼ ت ٖو وزانت و٢ذ اعجٟاٖه بحن اإلاؿلمحن في ؤلاؾ٨ىضٍع

 "ؤال ججٗلىا بُجي وبِى٨م ماء، متى ؤعصث ؤن ؤع٦ب عاخلتي 
ً
٣ٞض عص ٖلى عؾالت ٖمغو هاصخا

ٗام بلى م٩ان بال٣غب مً خهً بابلُىن ختى ؤ٢ضم ٖل٨ُم ٢ضمذ" ٞخدى٫ ٖمغو بً ال

 .(2)وبجى ٖلُه ؤو٫ ٖانمت إلاهغ ؤلاؾالمُت، الٟؿُاٍ

ت  بضو ؤن ٢ُام الٟؿُاٍ ٣٦اٖضة للخ٨م لم ًازغ ٖلى وكاٍ ؤلاؾ٨ىضٍع ٍو

الا٢خهاصي الظي ماعؾخه في ؤوازغ الٗهغ البحزهُي. بُض ؤن اه٨ماف الٗمغان باإلاضًىت 

ة واضخت بٗض الٛؼو الٗغبي وما حؿبب ٖىه مً وزانت في الجىىب والكغ١ ؤنبذ ْاَغ 

ت ٞ (3)هجغة ٦شحر مً الغوم بها بلى عوصؽ و٢برم وبحزهُت ٣ض ه٣هذ مؿاخت ؤلاؾ٨ىضٍع

الٗغبُت بىدى الشلض ٖما ٧اهذ ٖلُه ؤًام الغومان لظل٪ ؤخاَذ ألاؾىاع الجىىبُت 

 بؿ٩اهه جاع٦ت ما ؤنابه الخغاب بٓ
ً
اَغ اإلاضًىت. والكغ٢ُت بٗض ججضًضَا بما ٧ان آَال

ت ػاص ٖضصَم في الٗهغ الٗغبي ٖما ٧ان ٖلُه في  وزمت ق٪ في ؤن ؾ٩ان ؤلاؾ٨ىضٍع

                                                           
(1)  Milne, J, op. cit., p. 253. 

ؼي  (2)  .79َبٗت ؤخمض ٖلي اإلالُجي م  1الخُِ ظؼء  –اإلا٣ٍغ
(3)

 .193ٞخذ الٗغب إلاهغ م  –بخلغ  -ؤ 

ؼي، اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -ب  .73اإلا٣ٍغ
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لب ؤن ٩ًىن الؿ٩ان ٢لىا  الٗهغ الؿاب٤ زانت و٢ض عؤًىا ؤن ع٢ٗتها اه٨مكذ. بل ألٚا

غّجر زال٫ الٗهغ اإلاملى٧ي  ًُ  ختى جهاًت الضولت ألاًىبُت زم اعجٟ٘ ٖضصَم ٖلى ما 
ً
جُا جضٍع

غظ٘ ٖىضما وكُذ  ٤ مهغ وبٗض ؤن َضمذ صمُاٍ. ٍو خغ٦ت الخجاعة الٗاإلاُت ًٖ ٍَغ

جي في ٖضص الؿ٩ان بلى جضَىع الخالت الا٢خهاصًت في اإلاضًىت بٗض  َظا الاهسٟاى الخضٍع

ؤن ٢ل جُاع الخجاعة الٗابغة وبلى ْهىع بٛضاص وال٣اَغة ٦مغا٦ؼ للخجاعة الٗاإلاُت وصزى٫ 

ت ٚحر ؤ ت الٗغبُت لم جبلٜ ؤًام اإلامالُ٪ مً صمُاٍ مُضان اإلاىاٞؿت الخجاٍع ن ؤلاؾ٨ىضٍع

اليكاٍ والطخامت ما بلٛخه ؤًام مجضَا ألاو٫، عبما ألن ٖىامل ايمدال٫ الخُاة 

ا في َظا الجؼء اإلاخإزغ مً  اإلاضهُت التي بضؤث جٓهغ في ؤوازغ الٗهغ البحزهُي ٢ىي ؤزَغ

 (2)الٗهغ الٗغبي
ً
٣ٞض عّوٖذ بؼلؼا٫ مضمغ  . ٧ان َظا الٗهغ الظَبي ٖلى ؤًت خا٫ ٢هحرا

خل وحكغص بؿببها 2393في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ وه٨بذ ٦ما ٢ضمىا بٛؼوة نلُبُت )ؾىت 
ُ
م( ٢

زل٤ ٦شحر. زم ٧اهذ الًغبت ال٣ايُت بٗض ؤن جدى٫ ؤٚلب الخجاعة بحن الكغ١ والٛغب 

ت الٛؼاة  ٤ عؤؽ الغظاء في ؤوائل ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ م. اؾخ٣بلذ ؤلاؾ٨ىضٍع بلى ٍَغ

ت ٦ئِبت ًبلٜ الٗش ىت نٛحرة لم جلبض ؤن اه٨مكذ ٞهاعث ٢ٍغ ماهُحن بطن وهي مضًىت خٍؼ

 .(1)ؾ٩اجها بًٗت آالٝ بٗض ٢غن وهه٠ مً الخ٨م الٗشماوي

ت بٗض صزى٫ ظِل ؾلُم ألاو٫ مهغ اإلاضًىت الشاهُت بٗض  و٢ض ْلذ ؤلاؾ٨ىضٍع

ت واٖخجى الىالة والؿالَحن بخدهُجها وال ضٞإ ٖجها. و٧اهذ الٗانمت وؤَم الشٛىع اإلاهٍغ

ائٟها. و٢ض ؤقغها بلى الخجاعة في   ًٖ الضٞإ ؤَم ْو
ً
الخجاعة الخاعظُت والهىاٖت ًٞال

خه اإلاضًىت  م٩ان آزغ. ؤما الهىاٖت ٞلم جسخل٠ في ؤٚلب مىخجاتها وال في ؤؾالُبها ٖما ٖٞغ

لت  ا ال٣ضًم زال٫ ٞترة ٍَى ٣ي الغوماوي ول٨جها لم ج٨ً في اػصَاَع ٍغ مً في الٗهغ ؤلٚا

                                                           
(1)  Butzer, k(1960) op cit., pp 32-33. 
ؤ  -    (2) La pére, G. Mémoire sur la ville d‟Alexandrie.Dans la “Descript on de 

l‟Egypte” Etet Mod. T. II. Partie 2, pp. 269 324. 
 ؤل٠ وؿمت. 200عقُض في طل٪ الى٢ذ هدى بلٜ ٖضص ؾ٩ان  -ب
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ت الٗغبُت  الٗهىع الىؾُى بؿب مىاٞؿت الٗانمت. ومهما ٨ًً مً شخيء ٞةن ؤلاؾ٨ىضٍع

اقتهغث بهىاٖت ؤهىإ مً اإلايؿىظاث ال٨خاهُت في صاع الُغاػ وبىاء الؿًٟ في صاع 

. حر طل٪ مً نىاٖاث التٝر  الهىاٖت ونىاٖت الخلي والُٗىع والهابىن ٚو

ت بل ب مً خهً جدى٫ ٖمغو بً الٗام بٗض ٞخذ ؤلاؾ٨ىضٍع ى الؿهل ال٣ٍغ

بابلُىن )ؤو باب بلُىن( وؤوكإ مضًىت مً الخُام وميكأث الخهحر ًجز٫ ٞحها ظىضٍ ؤَل٤ 

. زم جدى٫ َظا اإلاٗؿ٨غ الٗغبي اإلاا٢ذ في بً٘ ؾىىاث بلى مضًىت (1)ٖلحها الٟؿُاٍ

 ٦ٗانمت 
ً
ال صائمت مبيُت مً الدجغ ج٣ىم بضوع الٗانمت. ول٨ً الٟؿُاٍ لم جضم ٍَى

٣ٞض اهخ٣لذ مجها الخ٩ىمت بلى الٗؿ٨غ في قمالها بٗض هدى ٢غن مً الؼمان زم  للبالص

م. ول٨جها اعجضث بٗض طل٪ بلى 870اهخ٣لذ زاهُت بلى ال٣ُائ٘ قمالي الٗؿ٨غ في ٖام 

ت ؾىت   اؾخ٣غ بها اإلا٣ام في ال٣اَغة اإلاٍٗؼ
ً
م. و٢ض همذ 999الٗؿ٨غ لٟترة وظحزة وؤزحرا

ا مىاي٘ الٗىانم ؤلاؾالمُت الؿاب٣ت لظل٪ ًم٨ً ال٣اَغة بٗض ط٥ لخًم في مدُُه

ال٣ى٫ ؤن ال٣اَغة الخضًشت هي وعٍشت ٧ل الٗىانم ؤلاؾالمُت ألاولى وبابلُىن مً ٢بل 

طل٪. بل بجها زلُٟت مى٠ ٖلى الكاَىء الكغقي للىُل. ولٗل في اهخ٣ا٫ ٢اٖضة الخ٨م 

ت بلى مى٢ٗها ال٣ضًم ٖىض ٢مت الضلخا جإ٦ُض ؤي جإ ٦ُض ل٣ُمت َظا اإلاى٢٘ مً ؤلاؾ٨ىضٍع

ىا ٞإوكإ ٖىضٍ ؤو٫ ٖانمت إلاهغ  ِّ الجٛغافي. و٢ض ٖٝغ مُىا ما له مً ؤَمُت ٦ما ب

م مً اهخ٣ا٫ الخ٩ىمت مجها بلى  لذ مى٠ مضًىت ٦بحرة ُٖٓمت ٖلى الٚغ اإلاىخضة. مى٠، ْو

ا مً الٗىانم التي ؾب٤ ؤلاقاعة بلحها وطل٪ بؿبب اخخٟاّ اإلاى٢٘ ب٣ُمخه ٞترة  ٚحَر

                                                           
ازخل٠ اإلاازىن خى٫ مهضع ٧لمت ٞؿُاٍ ٞمجهم مً ٣ًى٫ ؤجها ٖغبي في ؤنلها وحٗجي  (1)

الخُمت ؤو مجم٘ الىاؽ بقاعة بما بلى الخُمت ؤي الٟؿُاٍ الظي ٧ان ًجز٫ به ٖمغو بً الٗام 

٤ آلازغ ًغي خحن ٧ان ًدانغ خهً بابلُىن وبما بلى اإلاٗؿ٨غ الظي عابِ ُٞه اإلا ؿلمىن. والٍٟغ

ؤي الٗؿ٨غ وعبما ؾمٗها ظىىص ٖمغو ؤزىاء خغبهم  Fossatumؤجها مكخ٣ت مً ألانل الالجُجي 

 ٖلى آزغ بط ل٩ل مجهما وظاَخه 
ً
ا ٖلى ٖانمتهم الجضًضة. وهدً ال هًٟل عؤًا م٘ الغوم ٞإَل٣َى

 (.30-199)عاظ٘ بخلغ م 
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لت.  وختى بٗض ؤن ٖٟا ٖلحها الؼمً ْهغث مضًىت بضًلت، بابلُىن مهغ )ؤو مى٠ ٍَى

 مً اإلاىي٘ ال٣ضًم و٢ض 
ً
الكغ٢ُت( ٖلى الًٟت الكغ٢ُت للجهغ ول٨ً بلى الكما٫ ٢لُال

ىُت وم٣ٗل  ( بد٨م مى٢ٗها ٖانمت مهغ الَى
ً
ناعث بابلُىن مهغ )٦ُمي ٢ضًما

 .(2)اإلاؿُدُت في الٗهغ اإلاؿُخي

ًٖ 
ً
ت بحن  واإلاى٢٘ ًٞال ؤهه ملخ٣ى ب٢لُمحن مخ٩املحن ًخد٨م في َغ١ اإلاالخت الجهٍغ

٣ترب مً البدغ ألاخمغ  الكما٫ والجىىب وججخم٘ ٖىضٍ َغ١ ال٣ىاٞل ٖبر الصخغاء ٍو

٣ا٫ ًٖ َظا اإلاى٢٘ ؤهه (1)واإلاخىؾِ زم َى ٞى١ طل٪ ؤنلر م٩ان للخ٨م وؤلاصاعة ًُ . و٢ض 

 ألن الىاصي ؤَى٫ في امخضاصٍ مً
ً
ا الضلخا ول٨ً احؿإ الضلخا و٦ثرة ؾ٩اجها  لِـ مغ٦ٍؼ

 ٌٗىى َى٫ الىاصي اإلاضًض.
ً
 وؿبُا

ازخاع ال٣ائض الٗغبي بطن مىي٘ ٖانمت اإلاؿخ٣بل ٖلى الًٟت الكغ٢ُت للىُل 

 بىهُدت ٖمغ التي ؤقغها بلحها
ً
ولم جىظه َظٍ الىهُدت بلى ٖمغو بً الٗام  (3)ٖمال

ى هاػ٫ وخضٍ صون ٚحٍر مً الىالة. ٣ٞض ٦خب ٖمغ بظل٪  بلى ؾٗض بً ؤبي و٢ام َو

ت  بمضائً ٦ؿغي وبلى ٖامله في مى٣ُت البهٍغ "ٞخدى٫ ؾٗض مً مضائً ٦ؿغي بلى ال٩ٞى

وعبما ٧ان اهخ٣ا٫  (9)وجدى٫ ناخب البهغة مً اإلا٩ان الظي ٧ان ًجز٫ ُٞه ٞجز٫ البهغة

 ٦ٟل للمؿلمحن الؿالمت في 
ً
 ؾضًضا

ً
 ًٖ البدغ ٖمال

ً
طل٪ م٣غ الخ٨م بلى الضازل بُٗضا

ت لم ًخمغؾىا ٖلى ٢خالها. لظل٪ ٧ان  الى٢ذ. ٞهم ٧اهىا في خغب م٘ ٖضو له ؤؾاَُل بدٍغ

مً زُل الغؤي في جهىعها ؤن ًيصخىء الٗغب ٢اٖضة الخ٨م الجضًضة في م٩ان بدغي 

 جتهضصٍ ألاؾاَُل.

                                                           
 .282م . بخلغ  (1)

(2)  Haswell, C. op, cit , p. 171. 
م مً ههُدت ٖمغ ٣ٞض ًٞلذ بٌٗ ال٣بائل الٗغبُت الىاٞضة  (3) ججضع الاقاعة بلى ؤهه بالٚغ

 (Clerget, Vol. p 159الؿ٨جي في بغ الجحزة والاخخماء ب٣لٗت ؤ٢ُمذ َىا٥ )ًٖ 
ؼي  (4)  .79م  1ط –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
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و٢ض عؤي ٖمغو ؤن ٩ًىن اإلاىي٘ في الًٟاء بحن اإلا٣ُم وخهً بابلُىن ٞى١ 

ولٗل في ب٢امت الٗانمت ٖلى الًٟت الكغ٢ُت ٢غب ٢مت الضلخا مؿخىي ماء الًُٟان. 

بت اإلاؿلمحن ألا٦ُضة في جإمحن ٖانمتهم يض  وفي ٦ى٠ خهً بابلُىن زحر صلُل ٖلى ٚع

ضاء وال٣ضعة ٖلى الضٞإ ٖجها و٢ذ الهجىم. و٢ض ػاص مً ال٣ُمت الاؾتراجُجُت للمىي٘  ألٖا

غة الهىاٖت ؾاب غة الغويت الخالُت )ظٍؼ ( و٧اهذ خهِىت آَلت بالؿ٩ان وظىص ظٍؼ
ً
٣ا

غة ًم٨ً الالخجاء و٢ذ  ٕى ٖلى مغا٦ب. بلى َظٍ الجٍؼ ًغبُها بكاَىء الجهغ ظؿغ مٞغ

ضاء ال٣اصمحن مً ٢ِبل الجهغ ٤ ٖلى ألٖا . ولم ًس٠ ٖلى (2)الًغوعة ومجها ًم٨ً ٢ُ٘ الٍُغ

غة اإلااء وؤحجاع البىاء بال٣غب م ىه ٖمغو بً الٗام خحن ازخاع مىي٘ الٟؿُاٍ ٞو

 ًٖ ظٟاٝ ألاعى ٢غب 
ً
ووظىص مإزظ زلُج جغاظان ال٣ضًم ٚحر بُٗض ٖىه َظا ًٞال

 ًٖ الىُل
ً
. وبطا ٧اهذ (1)اإلا٣ُم )مما ًجٗلها نالخت لضًٞ اإلاىحى( وظٟاٝ الهىاء بُٗضا

بت  مىاي٘ الٗىانم ؤلاؾالمُت الالخ٣ت في هجغة مؿخمغة هدى الكما٫ ٞظل٪ لخ٩ىن ٢ٍغ

 للهىاء الٗلُل ال٣اصم مً ٢مت الضلخا خُض مضازل ال
ً
٤ الجهغ وعبما َلبا هُٗض ًٖ ٍَغ

 مً الكما٫.

                                                           
 .279ٞخذ الٗغب إلاهغ م  –بخلغ  -ؤ (1)

غة  -ب    الغويت ؤن ج٣ٟض ؤَمُتها ٦دل٣ت في ؾلؿلت الضٞإ خى٫ الٗانمت بؿبب ٧اصث ظٍؼ

اوؿضاص مجغي الىُل بُجها وبحن الٟؿُاٍ في مىخه٠ ال٣غن الٗاقغ م. و٢ض خاو٫ ٧اٞىع 

ألازكُضي ؤن ٌُٗض الٟٕغ الكغقي و٢ام بالخٟغ ول٨ً صون ظضوي. واهخهى ألامغ بإن ٧ان الىاؽ 

 ٖلى ألا٢ضام وؤنبدىا ًإزظون اإلااء مً ٕٞغ  ًهلىن مً الٟؿُاٍ بلى م٣ُاؽ الغويت
ً
ؾحرا

غة فى ؤمال٥ اإلال٪ الهالر ؤًىب وؤوكإ ٞحها ٢لٗت  21الجحزة. وفي ؤوائل ال٣غن  م صزلذ الجٍؼ

ُٖٓمت بٗض ؤن َضم ما ٧ان بها مً مؿا٦ً و٦ىائـ. واظتهض في بٖاصة خٟغ الٟٕغ الكغقي 

غ  اصث الغويت ظٍؼ ة ٦ما ٧اهذ ؤو٫ ألامغ. ول٨ً ال٣لٗت زغبذ ال٣ضًم ختى ٖاصث الخُاة زاهُت ٖو

غة مً ؤَمُت صٞاُٖت.  في ٖهغ اإلامالُ٪ ًٞإ ما ٧ان للجٍؼ
 .Clerget, M: op. cit., vol. I. p: 101 – 105   -ؤ   (2)

 ًٖ الىُل زم احؿٗىا في البلض ٞازخُىا ٖلى  -ب
ً
ازخُذ الٟؿُاٍ ٦ما ٣ًى٫ ال٣ُٗىبي بُٗضا

 (.332م  2891لُضن  –ضان ٦خاب البل –الىُل )ال٣ُٗىبي 
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ولِـ مً الؿهل جدضًض الغ٢ٗت التي قٛلتها الٟؿُاٍ ٖىض بوكائها وطل٪ بؿبب 

الخٛحراث التي َغؤث ٖلى زُتها في ال٣غون الخالُت واهضزاع ٦شحر مً اإلاٗالم التي ًم٨ً 

ؼي ًٖ  خضوص الٟؿُاٍ بٗض ؤ٦ثر مً ؾبٗت ٢غون الاؾخضال٫ بها ٖلحها. و٢ض جدضر اإلا٣ٍغ

ا. ول٨ً الخضوص   لجمُ٘ مً خاولىا ال٨ك٠ ًٖ آزاَع
ً
مً بوكائها و٧اهذ عواًخه ؤؾاؾا

ا َظا ال٩اجب عبما لم ج٨ً ٚحر خضوص الٟؿُاٍ ؤو بمٗجى ؤص١ "مهغ" في ؤوط  التي ط٦َغ

ؼي "بن مضًىت مهغ مدضوصة بدضوص ؤعبٗت، ٞدضَا ا واحؿاٖها. ٣ًى٫ اإلا٣ٍغ الكغقي  َٖؼ

الُىم مً ٢لٗت الجبل، وؤهذ آزظ بلى باب ال٣غاٞت ٞخمغ مً صازل الؿىع الٟانل بحن 

ال٣غاٞت ومهغ بلى ٧ىم الجاعح، وجمغ مً ٧ىم الجاعح وججٗل ٦ُمان مهغ ٧لها ًٖ 

ًمُى٪ ختى جيخهي بلى الغنض، خُض اهخهى الخض الكغقي، ٞهظا ٖغى مهغ مً ظهت 

هت ال٣بلُت. وخضَا البدغي مً ٢ىاَغ الؿبإ خُض الجىىب التي ٌؿمحها ؤَل مهغ الج

ابخضؤ الخض الٛغبي بلى ٢لٗت الجبل، خُض ابخضؤ الخض الكغقي، ٞهظا ٖغى مهغ مً ظهت 

ت وما بحن َظٍ الجهاث ألاعب٘ ًُل٤ ٖلُه آلان  ٗٝغ بمهغ بالجبهت البدٍغ
ُ
الكما٫، التي ح

ئٍغ بالٟؿُاٍ بغواًت ( و٢ض اؾخٗان ٖلي بهجذ ٖىض بظغاء خٟا29ك٩ل ال" )(2)"مهغ

ؼي َظٍ ول٨ىه زغط بخدضًض ظضًض لغ٢ٗت اإلاضًىت ًسال٠ بٌٗ الصخيء الخدضًض  اإلا٣ٍغ

ؼي   . ٟٞي عؤًه ؤن خضوص الٟؿُاٍ ٧اهذ ٖلى الىدى آلاحي:(1)الظي ط٦ٍغ اإلا٣ٍغ

٣٘ بحن ٧ىم الجاعح و٢ىُغة الؿض.  الخض الكمالي: ٍو

مخض ما بحن الغنض وقاَىء الىُل ٚ .الخض ال٣بلي: ٍو
ً
 غبا

                                                           
ؼي  (1)  .99م  1الخُِ ط  –اإلا٣ٍغ
ل )٦خاب خٟائغ مهغ( ال٣اَغة  -ؤ (2)  .17 – 13م  2918ٖلي بهجذ والبحر ظبًر

في َظا الكإن ؤن الٟؿُاٍ امخضث ٢غب جهغ الىُل ٖلى َى٫ مؿاٞت   ٣ًC. Beckerى٫  -ب    

٦ُلىمتراث مً صًغ الُحن الخالي في الجىىب ختى ؤعى ابً َىلىن في الكما٫ ؤما ٖغيها  3جبلٜ 

 ٞلم ًؼص ٖلى زاللت ؤعبإ ال٨ُلىمتر.

 .Becker, C; Ency. F Islam 1913 I p: 836 – 40عاظ٘ 
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ظا الخض ٧ان ًيخ٣ل ٖلى جخاب٘ الؿىحن مً  الخض الٛغبي: الكاَىء ألاًمً للىُل َو

 جى٣ل الجؿغ هدى الٛغب.

ؼي ؤي بلى خضوص  ىه اإلا٣ٍغ ُّ الخض الكغقي: و٧ان ًمخض ُٞما وعاء الخض الظي ٖ

 ختى الغنض
ً
ؿحر ظىىبا  .(2)ال٣غاٞت الخالُت َو

ؿمذ َظٍ اإلاضًىت الٗؿ٨ٍغ
ُ
لى ؤي ألاخىا٫ ٢ ت ٖىض وكإتها ألاولى بلى زُِ ٖو

ٟهل بُجها ؤعى ًٞاء. وهؼ٫ ب٩ل زُت ؤو حي ٢بُلت مً ال٣بائل  ًخىؾُها ظام٘ ٖمغو ٍو

لها مسجضَا وصًىان لدسجُل اإلاكتر٦حن مجها في الجِل ومً ٧ان لهم مً ألابىاء خ٤ 

 الاهخٓام فى الجىضًت والخهى٫ ٖلى الُٗاء والغػ١. وبال٣غب مً ظام٘ ٖمغو ٧اهذ جمخض

الم  . (1)ؤ٦بر الخُِ، زُت ؤَل الغاًت ؤو زُت الغئؾاء مً خاملي ألٖا

 

 

                                                           
ل م (1)  .17 – 13 ٖلي بهجذ والبحر ظبًر
ش الخمضن ؤلاؾالمي( الجؼء الشاوي  (2) ضان )جاٍع ل٤ ٖلحها  –ظغجي ٍػ َبٗت ظضًضة عاظٗها ٖو

 .281الض٦خىع خؿحن ماوـ م 
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ً وألاههاع ًيخمىن بلى ٖضة ٢بائل وم٘ طل٪  و٧ان ؤَل الغاًت ظماٖت مً اإلاهاظٍغ

٧ان لهم صًىان زام لخهغ الجىض وال٣ُام ٖلى جىػَ٘ الٛىائم. وبٗض ٞترة وظحزة ػاص ٖضص 

 ً ٠ُُ الخُِ ٖلى الٗكٍغ اؾخ٣غث بها ٢بائل ٖغبُت ؤٚلبها ًمىُت )مجها ججُب ٚو

ومٗاٞغ( و٢بائل ٞاعؾُت مؿلمت )مجها بجي وائل وعاقضة( و٢بائل حهىصًت صزلذ ؤلاؾالم 

 ًٖ ظماٖاث ؤزغي مسخلٟت الٗىهغ هؼلذ ُٞما ٖٝغ بالخمغاواث
ً
. (1)٦بجي عوبُل ًٞال

اوة الصخغاء: "ج٣ُم ال٣بُلت و٧اهذ َىضؾت الخُت ؤو٫ ألامغ بؿُُت ٖلحها مسخت مً بض

 
ً
 ٞكِئا

ً
مىاػ٫ ٖلى خضوص زُتها. وجتر٥ بُجها ًٞاء للضواب. و٢ض يا١ َظا الًٟاء قِئا

٠ًُ (2)بةوكاء مبان ظضًضة وجدى٫ بلى ظؼائغ مً اإلاباوي جخسللها الضعوب وألاػ٢ت . ٍو

ي )ال٣غن  بدغ م( بلى طل٪ ٢ىله "وجغ٥ اإلاؿلمىن خحن ازخُىا بُجهم وبحن ال23الؿَُى

ت بً ؤبي ؾُٟان  )الىُل( والخهً ًٞاء لضوابهم ٞلم ًؼ٫ ألامغ ٦ظل٪ ختى ولي مٗاٍو

. ٧ان الخٗمحر ٖلى ؤًت خا٫ ال ٌؿحر ٖلى زُت مُٗىت (3)ٞإ٢ُ٘ في الًٟاء وبىِذ به الضوع"

لظل٪ ايُغب هٓام اإلاضًىت ٧لها ُٞما بٗض. ومً مٓاَغ َظا الايُغاب ٖضم وظىص 

ت ًٓل ما في  قىإع عئِؿُت جإزظ مً َٝغ لُٝغ بل َىال٪ الضعوب وألاػ٢ت اإلالخٍى

هان.  ألاؾىا١ مجها ؾ٣ٝى مً ألازكاب وألٚا

ؤما اإلاباوي ٩ٞاهذ هي ألازغي بؿُُت ؤو٫ ألامغ ٚحر مىُٗت وال مغجٟٗت جدمل َاب٘ 

ىت وال ظما٫ الخيؿ٤ُ جضٖم بًٗها ؤحجاع وؤٖمضة عوماهُت.  البضاوة. ال شخيء ٞحها مً الٍؼ

ىا٥. زم ٖال البىاء ٞالضوع مً َب ٣ت واخضة جبجي مً اللِبن وخٓائغ الضواب جغي َىا َو

. وظام٘ ٖمغو (4)بمطخي الؼمً ٞهاع بلى ؤعب٘ َب٣اث ؤو زمـ في ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي

                                                           
ل م  (1)  .11ٖلى بهجذ والبحر ظبًر
ضان. ط  (2)  .281م  1ظغجي ٍػ
ي )ظال٫ الضًً( ٦خاب خؿً اإلادايغة  (3) ا مدمض مدمىص  –الؿَُى م٣خُٟاث مىه ازخاَع

 .93نبُذ م 
 299م  2938ابً خى٢ل )٦خاب نىعة ألاعى( لُضن  (4)
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ىضؾخه  في بىائه َو
ً
ً الجام٘  (2)هٟؿه ٧ان بؿُُا ول٨ً ببضاًت ال٣غن الشامً اإلاُالصي ٍػ

في وؾِ اإلاضًىت لٗل ؤَمها ؤَغاء ُٖٓمت للٛال٫  ووؾ٘ وؤوكئذ بٌٗ اإلايكأث الٗامت

خطر مً ؤ٢ىا٫ اإلااعزحن والغخالت ؤن ٢لب اإلاضًىت ناع  و٢هغ للخا٦م وبِذ اإلاا٫. ٍو

لىة ال٨بل التي حكٝغ  مىظ ال٣غن الشامً اإلاُالصي ٣ً٘ ٖلى الىُل بحن ٢هغ الكم٘ ٖو

 اٖلى مإزظ زلُج ؤمحر اإلاامىحن مً 
ً
مخؤل الًٟاء الظي الىُل. وفي طل٪ الى٢ذ ؤًًا

ولم ٨ًً إلاضًىت الجِل َظٍ مىظ وكإتها (1)ًٟهل الخُِ بًٗها ًٖ بٌٗ باإلاباوي

لذ ٨َظا بٛحر (3)ألاولي ؤؾىاع ؤو زىاص١ جدُِ بها وبهما ٧ان ًدُِ بها ؤشجاع قى٦ُت .ْو

م ٖىضما ٢ام الؼبحر والي مهغ بدٟغ زىض١ خىلها 983جدهِىاث صٞاُٖت ختي ؾىت 

ت ألامىي. ول٨ً الخىض١ لم ًدِ ٖلي ما لخماًتها مً هجىم  ظُىف مغوان بً مٗاٍو

ؼي. غاٝ الكمالُت التي ٧اهذ ٢ض هجغث ٦ما ؤزبرها اإلا٣ٍغ  ًبضو باأَل

م ٖىضما جدبٗه الٗباؾُىن في مهغ ولم 730و٢ض ؤخغ١ مغوان الشاوي اإلاضًىت ؾىت 

٤ بال ظام٘ ٖمغو. وعبما ٧ان َظا الخضر َى الؿبب الظي صٞ٘ ال ىالة الٗباؾُىن ًتر٥ الخٍغ

بلى اجساط م٣غ الخ٨م ٖىض الٟؿُاٍ. ٣ٞض اهخ٣ل م٣غ خ٨مهم بلي الخمغاء ال٣هىي بخضي 

ىا٥ بىىا اإلاسجض وصاع ؤلاماعة وبٌٗ الضوع الٗامت  ا ؤَلها َو زُِ الٟؿُاٍ التي هجَغ

 وؾمىا ميكإتهم الجضًضة الٗؿ٨غ.

هغث و٢ض همذ َظٍ الًاخُت بمغوع الؼمً وونلذ في امخضاصَا بلى  قاَىء الىُل ْو

ّمغث  ُٖ ٞحها اإلاؿاظض وألاؾىا١ و٦ثرث الضوع الٗامت ختي اجهلذ بالٟؿُاٍ التي ٧اهذ ٢ض 

 مضًىت واخضة )
ً
(. ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤهه بٗض هدى ٢غن مً 29ك٩ل المً ظضًض و٧ّىها مٗا

 
ً
حن والغوم حٗلمىا ٦شحرا مً اخخ٩ا٥ الٗغب بإصخاب الخًاعاث ال٣ضًمت مً الٟغؽ واإلاهٍغ

 في ٧ل الٗىانم التي ؤوكئذ في 
ً
ٓهغ طل٪ ظلُا ؤمىع جسُُِ اإلاضن وجىُٓم الخُاة ٞحها ٍو

                                                           
(1)  Schemeil, M. op, cit, p, 89 – 90. 
(2)  Clerget, M, op, cit; vol, I, p 113                   
(3)  Becker, C, H, "Al-Fustat" Ency. of Islam, vol, I, pp 1913 886 -40. 
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مهغ بٗض الٟؿُاٍ بما في طل٪ الٗؿ٨غ. ٟٞي َظٍ الخايغة الجضًضة ُمّضث الكىإع في 

ت  ت وؤوكئذ بها اإلاؿدكُٟاث الٗامت وػوصث ب٣ىة مً عظا٫ الكَغ زٍُى مؿخ٣ُمت مخىاٍػ

٩اث واإلاداٞٓت ٖلي ؤعواح الىاؽ ووي٘ ٞحها هٓام للًغائب لخماًت الخ٣ى١ واإلامخل

 (2)اإلاٟغويت ٖلى الخجاعة وصزلذ ؤؾىا٢ها جدذ بقغاٝ صاع الخؿبت

 للىالة الٗباؾُحن ختي ظاء ؤخمض بً َىلىن وؤوكإ ال٣ُائ٘
ً
لذ الٗؿ٨غ م٣غا  (1)ْو

ض ٦ما لخ٩ىن ٢اٖضة الخ٨م الجضًض بض٫ الٗؿ٨غ. بىاَا في م٩ان خلذ به البر٦ت والؿٗ

بت مً اإلا٣ُم )  نك٨ال الجهىع ٣ً٘ قمالي الٗؿ٨غ ٖلي ؤعى مغجٟٗت بُٗضة ًٖ الىُل و٢ٍغ

ىبت 23،29 دضص ؤبى اإلاداؾً مىيٗها ب٣ىله " اليؿبُت( خُض ًُُب الهىاء وج٣ل الَغ . ٍو

ى َى٫  ٧ان مى٢ٗها مً ٢بت الهىاء التي ناع م٩اجها ٢لٗت الجبل بلى ظام٘ ابً َىلىن َو

غيها ٞةهه ٧ان مً ؤو٫ الغمُلت مً جدذ ال٣لٗت بلى اإلاىي٘ الظي ٌٗٝغ ال٣ُائ٘، وؤما ٖ

ً الٗابضًً و٧اهذ مؿاخت  آلان باألعى الهٟغاء، ٖىض مكهض الغؤؽ الظي ٣ًا٫ له آلان ٍػ

 في مُل"
ً
م وجغ٥ ؤمامه 870و٢ض بضؤ ابً َىلىن بةوكاء ٢هٍغ ال٨بحر ؾىت (3)ال٣ُائ٘ مُال

                                                           
(1)  Clerget, M. vol. 114                                                                                                                                                

 ؾمُذ ال٣ُائ٘ بهظا الاؾم أل   (2)
ً
بحن زضمه وخاقِخه وعظا٫  ن ابً َىلىن ؤ٢ُٗها ٢ُٗا

 .صولخه
زباع ملى٥ ؤ: ٦خاب الىجىم الؼاَغة في حٛغي بغصيؤبى اإلاداؾً، ظما٫ الضًً ًىؾ٠ بً  –ؤ (3)

  29م  3ظؼء ، َبٗت صاع ال٨خب ، مهغ وال٣اَغة 

بضؤ مً  –ب     خضص ألاؾخاط مدمض عمؼي خضوص ال٣ُائ٘ ٖلي الىدى الخالي: "الخض البدغي ٍو

مً باب الٗؼب ختى  ،الكغقي ؾىع ال٣لٗت والخض ،ظام٘ ؾىجغ الجاولي ختى باب الٗؼب بال٣لٗت

بضؤ مً ظام٘  ظام٘ الؿلُان ألاقٝغ ٢اههىٍ الٛىعي... ٖىض باب الجبل والخض ال٣بلي ٍو

 ً ً الٗابضًً والخض الٛغبي مً ظام٘ ؾُضي ٖلي ٍػ الٛىعي اإلاظ٧ىع ختى ظام٘ ؾُضي ٖلي ٍػ

يخهي بجام٘ ؾىجغ الجاولي"  .الٗابضًً ٍو
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لماهه وؤجباٖه ؤن (2)مُضان ٞؿُذ ًًغب ُٞه بالهىالجت " وبٗضئظ ج٣ضم بلى ؤصخابه ٚو

خى٫ ال٣هغ واإلاُضان، ٞازخُىا وبىىا ختى اجهل البىاء بٗماعة الٟؿُاٍ.  ًسخُىا ألهٟؿهم

زم ٢ُٗذ ال٣ُائ٘ وؾمُذ ٧ل ٢ُُٗت باؾم مً ؾ٨جها: ٩ٞان للىىبت ٢ُُٗت مٟغصة حٗٝغ 

مخٟغ٢ت، ٞٗمغث ال٣ُائ٘ بهم. والغوم ٢ُُٗت مٟغصة حٗٝغ بهم.. وبجى ال٣ىاص في مىاي٘ 

ٖماعة خؿىت. وجٟغ٢ذ ٞحها الؿ٨٪ وألاػ٢ت وُبىِذ ٞحها اإلاؿاظض الخؿان والُىاخحن 

 ً ً و٧ان ًجم٘ الُٗاٍع والخماماث وألاٞغان والخىاهِذ وؾمُذ ؤؾىا٢ها ٣ُٞل ؾى١ الُٗاٍع

ً والخلىاهُحن. ٞهاعث ال٣ُائ٘  جم٘ الهُاٝع والخباٍػ ً... وؾى١ الُبازحن ٍو والبّزاٍػ

. ووٞغ ابً َىلىن لٗانمخه الجضًضة ما ًلؼمها مً (1)مضًىت ٦بحرة ؤٖمغ وؤخؿً مً الكام

٘ اإلااء بلى ٢ىاَغ   في الجىىب الكغقي مجها وقُض ٖلحها ؾا٢ُت جٞغ
ً
ماء الكغب بإن خٟغ بئرا

ت وؾهىلت. زم بجى ظامٗه اإلاكهىع ٖلى َُئت ظضًضة  جدمله بضوعَا بلى الٗانمت في ؾٖغ

خه  ضة جسال٠ ما ٖٞغ مهغ. ٧ان ابً َىلىن في الخ٣ُ٣ت ًدغم ٖلى ؤن ج٩ىن ٖانمخه ٍٞغ

بضو ؤن خؿً  ا وجسُُُها عائٗت في مباهحها ٖلى ؤَبت ال٣خا٫ في ٧ل ألاو٢اث. ٍو في مٓهَغ

يذ في ٖهض زماعوٍه  مىي٘ ال٣ُائ٘ شج٘ الىاؽ ٖلى البىاء ٣ٞض اػصاصث ٖماعتها واٍػ

 . (3)اإلاضن الشالر ٦إجها مضًىت واخضةوامخضث مباهحها بلى الٗؿ٨غ والٟؿُاٍ ٞهاعث 

 

                                                           
 ب مً ٞى١ ْهىع الخُل.غ ب باإلاًالهىالجت هي ٦غة جًغ  (1)
ؼي  (2)  .209م  – 1ط –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
 .90ال٣اَغة م  –شخاجه ِٖسخى  (3)
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اتها ومؿاظضَا  ً مخجَز ش ًٖ ٞسامت مباوي ال٣ُائ٘ في ٖهضٍ ٖو وجدضزىا ٦خب الخاٍع

دان ٖلى   وػٕع الٍغ
ً
 مظَبا

ً
وخماماتها ٞإظؿام الىسل في بؿخان زماعوٍه ٧ان م٨ؿىة هداؾا

م شجغ اإلاكمل  ّٗ باللىػ وؤقباٍ طل٪ وؾغح ُٞه مً ه٣ىف مٗمىلت و٦خاباث م٨خىبت َو

 في ال٣هغ اإلاُل ٖلى البؿخان 
ً
مل مجلؿا ، ٖو

ً
 ٦شحرا

ً
ـ وصظاط الخبل قِئا الُحر ٧الُىاَو

 . بلى ٚحر طل٪ مً مٓاَغ التٝر والبظر.(1)َلُذ خُُاهه ٧لها بالظَب

 وزالزحن ؾىت ٟٞي ؾىت  ةولم ًخجاوػ ٖمغ ال٣ُائ٘ ٦دايغ    
ً
م اخخلها 909زمؿا

 مً ال٣ائض الٗب
ً
اسخي مدمض بً ؾلُمان واهخ٣م مً ؤؾغة ابً َىلىن بإن صمغ ٦شحرا

مباهحها. ول٨جها م٘ طل٪ ب٣ُذ ٖلى شخيء مً الٗماعة بلى جهاًت ٖهض اإلاؿدىهغ باهلل الٟاَمي 

( ٞسغبذ هي والٗؿ٨غ وتهضمذ وجدىلذ بلى 2071 –2093خحن و٢ٗذ الكضة الٗٓمى )

 .(2)( وال٣اَغةجال٫ و٦ُمان بحن مهغ ) الٟؿُاٍ و ال٣ُائ٘ 

اهخ٣ل الىالي الٗباسخي بٗض صزىله مهغ بلى الٗؿ٨غ مغة ؤزغي و٧اهذ ٢ض    

ضع للٟؿُاٍ ؤن جىمى بٗض طل٪ و جؼصَغ 
ُ
 مً الٟؿُاٍ ٦ما ؤإلاٗىا. و٢ض ٢

ً
ؤنبدذ ظؼءا

غة الٗماعة ووكاٍ الخجاعة و٦ثرة الؿ٩ان ما  م مً ْهىع ال٣اَغة وبلٛذ مً ٞو ٖلى الٚغ

 ليكهض ما ٧ان ٖلُه ظٗلها ؤ٦بر اإلاضن ؤلا 
ً
ؾالمُت وؤٚىاَا بٗض بٛضاص. ولى٠٣ ٢لُال

ا وخُاة ؾ٩اجها ٢بل ؤن ًجىع ٖلحها الؼمً.  مٓهَغ

احؿٗذ ع٢ٗت الٟؿُاٍ في جل٪ الٟترة ٣ٞض ؤنبدذ الٗؿ٨غ وال٣ُائ٘    

 هدى 
ً
جُا  لها. وبلٛذ بظل٪ ما بلٛخه بابلُىن ال٣ضًمت مً احؿإ. بل ػخٟذ جضٍع

ً
امخضاصا

ؼي بلى ؤجها اه٣ؿمذ بلى ٢ؿمحن ل٩ل الىُل ختى ج كحر اإلا٣ٍغ ٩ىن ٖلى نلت وز٣ُت به. َو

كمل ؤَغاٝ اإلاضًىت الكمالُت الٛغبُت ختى خضوص  ت زانت: ٖمل ؤؾٟل َو مىه قَغ

                                                           
ؼي الخُِ  (1)  .209 – 208م  1ظؼء  –اإلا٣ٍغ
ؼي ، ط  (2)  219، م 1اإلا٣ٍغ
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ى ٖمل واؾ٘ ٌكمل ألاظؼاء الجىىبُت والكغ٢ُت مً اإلاضًىت مل ٞى١ َو  (2)ال٣اَغة ٖو

ججاعة مً الخجاعاث ؤو مسجض مً  الهىائ٘ ؤو  منوناعث الخُِ ُٞما جيؿب بلى نىٗت 

. و٦ثرث ظىامٗها ومؿاظضَا (1)اإلاؿاظض بٗض ؤن ٧اهذ جيؿب بلى ال٣بُلت التي ججز٫ بها

مغث بالُىاخحن واإلاسابؼ واػصا939ختى بلٛذ ظملتها ؤ٦ثر مً  ذ بال٣هىع ه. ٖو

ذ ؤوظه  ذ بال٣غاٞت ال٨بري وجىٖى والبؿاجحن وامخضث ظباهتها ٖلى مؿاخت واؾٗت ٖٞغ

ت ؤن ٖماعة الضوع ؤج٣ىذ ًٖ طي ٢بل. ٣ٞض بىِذ وكاَ خطر مً الضعاؾاث ألازٍغ ها. ٍو

باآلظغ )٢ىالب الُحن اإلادغو١( واإلاىهت اإلاخسظة مً الجحر وال٣هغمل )الغماص اإلاخسل٠ مً 

٤( ؤو مً الجحر والخمغة وبجي ؤؾاؾها بالضبل ومىهت الُحن ؤو الُحن اإلاسلٍى  الخٍغ

غقذ الجضعان مً ال ضازل والخاعط بالجحر اإلاسلٍى بالغمل والجبـ. وػٍيذ بالجحر. ٞو

بال٣ٗىص ٖلى ألابىاب والىىاٞظ وألا٢باء وػوصث بإهابِب مً الٟساع لخمل ماء آلاباع بلى 

غ مى٣ىعة في الصخغ  ٣ٞض بىِذ (3)الُب٣اث الٗلُا ومجاٍع
ً
 ْاَغا

ً
لذ بٌٗ الضوع ٖلىا . ٖو

د٩ى  330ىاخضة مجها صوع مً ؾب٘ َب٣اث بل مً ؤعب٘ ٖكغة َب٣ت ٌؿ٨ً ال . ٍو
ً
ؾا٦ىا

اع وألاشجاع اإلاشمغة اخحن وألاَػ . ول٨ً (9)ؤهه ػعٕ ٖلى  ؾُىح بًٗها خضائ٤ مً الٍغ

 الٛالبُت الٗٓمى مً اإلاؿا٦ً ٧اهذ ٢لُلت الاعجٟإ جخىؾُها ؤٞىُت.

و٧ان قغب الىاؽ مً ماء الىُل ًى٣ل في عواًا ٖلى ْهىع الجما٫ زم ًهٗض به    

اػ٫. ؤما ٖضص الجما٫ التي حٗمل في ه٣ل َظا اإلااء بلى اإلاضًىت ُٞٗٓم. الخمالىن في اإلاى

م( ازىان 2099 – 2098ٌ )٣ٞ990ض عوي هانغ زؿغو ؤهه ٧ان بمهغ وال٣اَغة ٖام 

                                                           
ؼي  (1)  78م  – 1ط –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
ل م  (2)  37ٖلي بهجذ وظبًر
 232اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  (3)

(4)  Lane – Poole S. The story of Cairo. London 1906, p.109. 
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. ؤما ماء آلاباع ٞلم ٨ًً (2)وزمؿىن ؤل٠ ظمل لخمل عواًا اإلااء في َاجحن اإلاضًيخحن

غاى  لظل٪ ٢هغ اؾخٗماله ٖلى بٌٗ ألٚا
ً
 اإلاجزلُت. مؿدؿاٚا

وعٚم طل٪ ٣ٞض ٢اؾذ الٟؿُاٍ قإجها في طل٪ قإن ٦شحر مً مضن الٗهىع    

الىؾُى وال٣ضًمت مً ٢لت الىٓاٞت و٦ثرة ؤؾباب اإلاغى وؾىء الصخت. و٢ض بلٛىا مً 

م 22ؤمغ طل٪ ما خضزىا به اإلا٣ضسخي وابً عيىان َبِب الخا٦م بإمغ هللا الٟاَمي ال٣غن 

ا ًٖ ؾىء ألاخىا٫ الصخُت في الٟؿُاٍ ٞاإلا٣ ضسخي ًه٠ مُاَها بإجها ٦ضعة وآباَع

ها (1)ويغة ه٠ ابً عيىان الخالت ون٠ الخبحر ٣ُٞى٫ : " وؤػ٢ت الٟؿُاٍ وقىاٖع . ٍو

ي٣ُت وؤبيُتها ٖالُت ومً قإن ؤَل الٟؿُاٍ ؤن ًغمىا ما ًمىث في صوعَم مً الؿىاهحر 

هم وؤعػ٢تهم ٞخخًٟٗ ا مً الخُىان الظي ًسالِ الىاؽ في قىاٖع  وال٨الب وهدَى

 ؤن ًغمىا في الىُل الظي ٌكغبىن مىه ًٞى٫ 
ً
وجسالِ ٖٟىهتها الهىاء... ومً قإجهم ؤًًا

خُىاهاتهم وظُٟها وزغاعاث ٦ىٟهم جهب ُٞه. وعبما اه٣ُ٘ ظغي اإلااء ِٞكغبىن َظٍ 

ا في الٗكُاث زانت في ؤًام اله٠ُ بساع ٦ضع ؤؾىص  ٗلَى الٟٗىهت بازخالَها باإلااء... َو

 بطا ٧ا
ً
احوؤٚبر، الؾُما  مً الٍغ

ً
. وه٠ًُ ؤن الٟؿُاٍ وال٣اَغة ٧اهخا (3)ن الهىاء ؾلُما

سخئ بلى  حك٩ىان مً ٦ثرة البر٥ واإلاىا٢٘ ٢غب قاَئ الىُل ٞىظىصَا ٧ان ًٟؿض الهىاء َو

ؼ بً مغوان ؤن ًهجغ (9)الصخت الٗامت بما ٧اهذ جىٟشه مً ؤمغاى ، مما خضا بٗبض الٍٗؼ

٣ُم في خلىان وصٞ٘ بٌٗ الىالة ت جاع٦حن مً  الٟؿُاٍ ٍو بلى ؤلا٢امت في ؤلاؾ٨ىضٍع

 .(3)ًمشلهم في الٗانمت

                                                           
 .99جغظمت الض٦خىع ًدحى الخكاب م – تؾٟغهام –هانغ زؿغو  (1)
 .100م  2909لُضن  –ؤخؿً الخ٣اؾُم  –اإلا٣ضسخي  (2)
ؼي  (3)  .299 – 297م  1الخُِ ظؼء  –اإلا٣ٍغ

(4)  Clerget, C. op. cit, vol. I, p. 111. 
 221اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  (5)
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دخلىن     وفي ؤو٫ ألامغ ٧ان ال٣بِ َم الظًً ًماعؾىن الهىاٖت والخجاعة ٍو

ائ٠ ٚحر الغئاؾُت في اإلاضًىت. و٧ان البض لهم مً حٗلم اللٛت الٗغبُت ختى ًىجخىا في  الْى

ا ٩ٞان لظل٪ ؤزٍغ  ا وه٣َُى في ازخٟاء لٛت ألاظضاص بط لم ًى٣ٌ ؤصاء مهمتهم، ٞخٗلمَى

الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الٗاقغ ختى ٧اهذ اللٛت الٗغبُت هي اللٛت الخُت الىخُضة في 

. و٦ما اهدكغث اللٛت الٗغبُت ٣ٞض اهدكغ الضًً ؤلاؾالمي بحن ال٣بِ مً ؾ٩ان (2)البالص

بما لم ًهبذ الٗانمت واإلاضن ألازغي وألا٢الُم. ول٨ً بضعظت ؤبُإ مً طًٕى اللٛت. وع 

 صًً الٛالبُت بال مىظ ٖهغ اإلامالُ٪.

ت ما ونل بلُه     ومما ًضٖى لؤلؾ٠ ؤال ًتر٥ لىا ال٨خاب الٗغب ما ًُٟض في مٗٞغ

ا. ٩ٞل ما ط٦غ في َظا الهضص بقاعاث ٖابغة ال  ٖضص ؾ٩ان اإلاضًىت ٖىضما بلٛذ ؤوط َٖؼ

زُاء ظؿُمت. بلى الى٢ٕى في ؤ –بن لم ه٨ً ٖلى خظع  –جُٟض بل ٢ض جاصي بىا 

م( الظي 983. واإلا٣ضسخي )(1)م( هدى زلض بٛضاص977ٞالٟؿُاٍ في ج٣ضًغ ابً خى٢ل )

ؤصَكه قضة اػصخام الىاؽ في الٟؿُاٍ لم ٌٗبر ًٖ طل٪ بال ب٣ىله "٧ان ًهلي زل٠ 

. (3)شخو" وؤن الٟؿُاٍ ؤٖٓم مضًىت في الٗالم ؤلاؾالمي 20.000ؤلامام ماال ٣ًل ًٖ 

ؼي بٗض ٖض ٨خب اإلا٣ٍغ ة ٢غون ما ًُٟض ؤن مضًىت مهغ )الٟؿُاٍ والٗؿ٨غ وال٣ُائ٘( ٍو

ا   مً  100ؤو 200ؤل٠ بِذ في بًٗها  ٧200ان ٞحها ؤًام َٖؼ
ً
ؾا٦ً و٧ان البِذ مالٟا

زمـ َب٣اث ؤو ؾذ وعبما ؾب٘. مٗجى طل٪ ؤن ؾ٩ان مضًىت مهغ بلٛىا في ًىم ما ؤ٦ثر 

بُٗت الخُاة ٞحها. مً ملُىن وؿمت مما ال ٌؿخ٣ُم م٘ ما ٖٝغ ًٖ مؿاخت ع٢ٗ تها َو

                                                           
 .120هٟـ اإلاغظ٘ م  (1)
 .299م  2938لُضن  –٦خاب نىعة ألاعى  –ابً خى٢ل  (2)
ت ألا٢الُم   –اإلا٣ضسخي  (3)  .298م  2909لُضن  –ؤخؿً الخ٣اؾُم في مٗٞغ
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غي ٧لغظُه   230.000ؤن ٖضص ؾ٩ان الٟؿُاٍ بلٜ في جل٪ الٟترة هدى  M. Clergetٍو

 .(1)وؿمت ٣ِٞ

و٧اهذ وؾُلت الاهخ٣ا٫ في صازل اإلاضًىت هي بُبُٗت الخا٫ صواب الخمل مً    

 ٖلى الجىض وعظا٫ الجِل. ومما ط٦ٍغ هانغ 
ً
الخمحر ؤو الجما٫. ؤما الخُل ٩ٞاهذ و٢ٟا

 
ً
زؿغو ؤهه ٧ان بالٟؿُاٍ وال٣اَغة هدى زمؿحن ؤل٠ خماع للخإظحر ٌكاَض اإلاغء ٖضصا

 مجها ٖىض مضازل الكىإع وألا 
ً
 ال ًخجؼؤ مً  (2)ؾىا٦١بحرا

ً
غة الغويت ظؼءا وإلاا ٧اهذ ظٍؼ

اإلاضًىت ٣ٞض ونلها بها ظؿغ اإلاغا٦ب وونلها ببر الجحزة ظؿغ آزغ خضزىا ٖجهما ابً 

غة وبغ مهغ بلى ظؿغ مبجى في  (3)خى٢ل وهانغ زؿغو. و٢ض جدى٫ ظؿغ اإلاغا٦ب بحن الجٍؼ

ش بىاء ٢لٗت اإلال٪ الهالر ؤًىب في ا2190ؾىت  ى جاٍع  م َو
ً
ل َظا الجؿغ ٢ائما لغويت ْو

 ختى زغب ؤًام مدمض ٖلي.

ْلذ الٟؿُاٍ مً ؤَم مغا٦ؼ الهىاٖت والخجاعة في مهغ ٖضة ٢غون ولم    

جى٨مل خُاتها الا٢خهاصًت بٗض ٢ُام ال٣اَغة. بل بجها ٖاصث ٞىاٞؿذ ال٣اَغة في َظا 

٤ الظي حٗغيذ له في ؤوازغ ال٣غن الشاوي ٖكغ م. وبط ا عظٗىا بلى ال٣غن اإلاجا٫ بٗض الخٍغ

م ؤؾهب في ون٠ الٟؿُاٍ 983هجض ؤن اإلا٣ضسخي الظي ػاع مهغ ؾىت اإلاُالصي  الٗاقغ

ٗت بلى ال٣اَغة ا وا٦خٟى بةقاعة ؾَغ . ٧اهذ الٟؿُاٍ في عؤي (4)وؤقاص بثرائها واػصَاَع

اإلا٣ضسخي ؤٖٓم مضًىت في الٗالم ؤلاؾالمي وعٚم طل٪ ٞاألؾٗاع ٞحها عزُهت ل٨ثرة ماًغص 

ٚهذ اإلاُالصي  مً ٍع٠ مهغ. وفي زال٫ الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الخاصي ٖكغبلحها 

ت الٗؿل،  اإلاضًىت باألؾىا١ ال٨بحرة اإلالُئت بمسخل٠ الؿل٘ واإلاخاظغ. ٩ٞاهذ َىا٥ ٢ِؿاٍع

                                                           
(1)

 Clerget, M. op. cit, vol, Ip 23. 
 39م  2993الغخالت اإلاؿلمىن في الٗهىع الىؾُى ال٣اَغة  –ػ٧ي مدمض خؿً  (2)
 299م  2938لُضن  –٦خاب نىعة ألاعى  –ابً خى٢ل  (3)
 .100م  2909لُضن  –٦خاب ؤخؿً الخ٣اؾُم  –اإلا٣ضسخي  (4)
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ت البز )اإلايؿىظاث( وؾى١ ال٣ىاصًل الظي ٖضٍ هانغ زؿغو  ت الخبا٫ و٢ِؿاٍع و٢ِؿاٍع

ما به مً الخد٠ الىاصعة جدمل بلُه مً ؤن٣إ م( ؤٚجى ؤؾىا١ الٗالم ل٨ثرة  2097)

. ٦ما ط٦غ َظا الغخالت ؤهه " ٧ان للباٖت ص٧ا٦حن بمضًىت مهغ ٖلى ؾاخل (2)الٗالم ٧له

الىُل و٧اهذ البًائ٘ جٟٙغ ٖلى ؤبىابهم و٧ان الاػصخام مً الكضة بدُذ ٧ان ٌؿخدُل 

إحي ابً ؾُٗض بٗض طل٪ (1)ه٣ل البًائ٘ ٖلى ْهىع الضواب" م( 2190بىدى ٢غهحن ). ٍو

٤ في ؤوازغ ال٣غن الشاوي ٖكغ  م ما ُبلُذ به مً خٍغ ُٞجض ؤن الٟؿُاٍ الػالذ ٚع

 مً ال٣اَغة ل٣غب الىُل مً الٟؿُاٍ... 
ً
 وؤعزو ؤؾٗاعا

ً
ُٖٓمت الخجاعة وؤ٦ثر ؤعػا٢ا

بإ ما ًهل ٞحها بال٣غب مجها ولِـ ًخ٤ٟ  واإلاغا٦ب التي جهل بالخحراث جدِ َىا٥ ٍو

. وفي مىي٘ آزغ ًه٠ َظا الغخالت (3)ل ال٣اَغة ألهه ًبٗض ًٖ اإلاضًىت"طل٪ في ؾاخ

 ٦ضع التربت ٚحر ه٠ُٓ وال مدؿ٘ الؿاخت وال 
ً
إ الٟؿُاٍ ٣ُٞى٫ "... عؤًذ ؾاخال مٞغ

مؿخ٣ُم الاؾخُالت وال ٖلُه ؾىع ؤبٌُ بال ؤهه م٘ طل٪ ٦شحر الٗماعة باإلاغا٦ب وؤنىاٝ 

ل٩ل ؾلٗت مغسخى مٗحن ٖلى  (9)". ٦ظل٪ ٧انألاعػا١ التي جهل مً ظمُ٘ ؤ٢ُاع ألاعى

َى٫ الٟؿُاٍ. ٩ٞاهذ الخبىب جٟٙغ في مىعصة الخلٟاء. وجغؾى الؿًٟ اإلادملت 

خطر (3)باألزكاب ٢غب صاع الهىاٖت. وجيخهي عخلت ؾًٟ الهُض ٖىض ؾاخل البىعي . ٍو

ت بالٗالم الخاعجي. ٩ٞان  مً عواًت ابً ؾُٗض الؿاب٣ت ؤهه ٧ان للٟؿُاٍ نالث ججاٍع

. ووٞض بلحها مً  ًدمل بلحها مً مخاظغ بدغ الغوم الغ٤ُ٢ وؤهىإ الٟغاء والضًباط والؿُٝى

٣ُت الٗاط وعَل الىٗام واإلاؿ٪ والٗىص وال٩اٞىع.  ؾل٘ الكغ١ ووؾِ ؤٍٞغ

                                                           
 .39ؾٟغ هامه م  –هانغ زؿغو  (1)
 .91اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  (2)
ؼي  (3)  .279 – 273الجؼء الشاوي م  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. (4)
 .33ٖلي بهجذ م  (5)
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وػزغث اإلاضًىت باإلاٗامل مً ٧ل هٕى جهى٘ الؿ٨غ والىع١ وجيسج اإلايؿىظاث    

اث  الخكبُت والٗاظُت وألاواوي الؼظاظُت وجهى٘ الخضًض والىداؽ وجيخج اإلاهىٖى

ُت. و٢ض ازخهذ الٟؿُاٍ صون ال٣اَغة ختى ٖهض مخإزغ بهىاٖت الؿ٨غ  والخٞؼ

م( " وبالٟؿُاٍ مُابش الؿ٨غ والهابىن 2990والهابىن. وفي َظا ٣ًى٫ ابً ؾُٗض )

". بلى ظاهب َظٍ (1)ومٗٓم ماًجغي َظا اإلاجغي ألن ال٣اَغة بىِذ لالزخهام بالجىض

اث ؤوكإث الضولت نىاٖت الؿًٟ. و٧ان م٣غ صاع الهىاٖت )نىاٖت الؿًٟ( في الهىاٖ

ؤو٫ ألامغ ٖلى الؿاخل الجىىبي الكغقي للغويت زم ؤوكئذ صاع ؤزغي ٖلى الًٟت 

 مً ظام٘ ٖمغو بً الٗام. وؤنبدذ َظٍ الضاع ُٞما 
ً
الكغ٢ُت للجهغ بلى الكما٫ ٢لُال

 لؿًٟ 
ً
ألاؾُى٫ واإلاغا٦ب التي ٧اهذ جدخاط بلحها بٗض ؤ٦ثر صوع الهىاٖت في مهغ بهخاظا

 .(1)ؤٖما٫ الضولت

ا في ال٣غن الٗاقغ والىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الخاصي  بلٛذ الٟؿُاٍ ؤوط َٖؼ

ٖكغ ول٨جها ما لبصذ ؤن جضَىعث في ؤوازٍغ بؿبب ي٠ٗ الضولت الٟاَمُت وما صخبه 

ٓمى" ؤو اإلاجاٖت مً جمغص الجىض واهدكاع الٟىضخى والايُغاب و٦ظل٪ بؿبب "الكضة الٗ

بضو ؤن ألاظؼاء 2030اإلاسُٟت التي خلذ بمهغ ؾىت  لذ بٗض طل٪ ؾب٘ ؾىىاث. ٍو م ْو

 بٗض 
ً
 وزغابا

ً
الكمالُت مً اإلاضًىت )ال٣ُائ٘ والٗؿ٨غ( ٧اهذ ؤ٦ثر ؤظؼاء اإلاضًىت جضَىعا

جل٪ الخىاصر زم ظاءث الًغبت ال٣ايُت التي ؤَاخذ بها ٦مضًىت لها شخهُتها ٖلى ًض 

م. ٣ٞض ؤمغ َظا الىػٍغ بةخغا٢ها بٗض جغخُل  2298الٗايض في ؤوازغ ٖام  قاوع وػٍغ 

ها في ًض  الهلُبُحن ب٣ُاصة ؤمىعي   مً و٢ٖى
ً
ا . (3)مل٪ بِذ اإلا٣ضؽ Amalricؤَلها زٞى

 ؤجذ زاللها ٖلى ؤٚلب اإلاضًىت وجغ٦ذ 
ً
لذ الىاع مكخٗلت مضة ؤعبٗت وزمؿحن ًىما ْو

                                                           
ؼي  –ؤ (1)  .271م  1ظؼء  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ

 .39م  2893ال٣اَغة  9ط  –٦خاب الاهخهاع  –ابً ص٢ما١  -ب
ل م  (2)  .31ٖلي بهجذ والبحر ظبًر

(3)  Lane – Poole, S, op, cit p‟ 110. 
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 ال ػالذ آزاٍع با٢ُت خ
ً
ؼي في (2)تى الُىم زل٠ مهغ ال٣ضًمتوعاءَا زغابا . ٣ًى٫ اإلا٣ٍغ

خضًشه ًٖ جل٪ ال٩اعزت "هاصي قاوع بمهغ ؤن ال ٣ًُم بها ؤخض وؤػعج الىاؽ في الى٣لت 

مجها ٞتر٧ىا ؤمىالهم وؤز٣الهم وهجىا بإهٟؿهم وؤوالصَم و٢ض ماط الىاؽ وايُغبىا... وبلٜ 

 و 
ً
 وهؼلىا ٦غاء الضابت مً مهغ بلى ال٣اَغة بًٗت ٖكغ صًىاعا

ً
٦غاء الجمل بلى زالزحن صًىاعا

 ً لى الُغ٢اث... وبٗض قاوع بلى مهغ بٗكٍغ بال٣اَغة في اإلاؿاظض والخماماث وألاػ٢ت ٖو

كغة آالٝ مكٗل هاع، ٞغ١ طل٪ ٞحها ٞاعجٟ٘ لهب الىاع وصزان  ؤل٠ ٢اعوعة هِٟ، ٖو

، ٞاؾخمغث الىاع جإحي ٖلى مؿا٦ً 
ً
 مهىال

ً
٤ بلى الؿماء ٞهاع مىٓغا مهغ...لخمام الخٍغ

"
ً
 .(1)ؤعبٗت وزمؿحن ًىما

و٢ض ٢ضع إلاا ب٣ى مً اإلاضًىت )وهي اإلاى٣ُت الىؾُى خى٫ ظام٘ ٖمغو( ؤن ًىمى    

ٗمغ مً ظضًض بٗض ؤن جمذ ٖىصة ٦شحر مً الؿ٩ان ٞٓهغث لضوع الٟىاص١ واإلاخاظغ  َو

 .٤ واإلاٗامل ول٨ً ٖلى ق٣ت جمخض بدظاء الىُل بُٗضة ًٖ الخغاب الظي زلٟه الخٍغ

اعة ابً ظبحر إلاضًىت مهغ ؾىت ٞ ٤ اإلاضمغ  29ؤي بٗض  2083ٗىض ٍػ ؾىت مً خضور الخٍغ

 مً ظام٘ ٖمغو وظا٫ في اإلاضًىت و٧ان مً 
ً
با هؼ٫ بٟىض١ ؤه٤ُ ٖٝغ بٟىض١ ؤبى الشىاء ٢ٍغ

لى م٣غبت مجها آزاع مً الخغاب  ا مؿخجض والبيُان بها مخهل" ٖو بحن ما الخٓه ؤن"ؤ٦ثَر

 .(3)ُما ؾل٠جض٫ ٖلى ٖٓمت اإلاضًىت ٞ

ا بال     م مً مداوالث ألاًىبُحن إلعظإ اإلاضًىت بلى ؾاب٤ ٖمغاجها واػصَاَع وبالٚغ

٤ الايمدال٫ . بِىما ٧ان هجم ال٣اَغة آزظ في الهٗىص. خ٣ُ٣ت (9)ؤجها ٧اهذ حؿحر في ٍَغ

                                                           
 .33 – 31الجؼء الغاب٘  –٦خاب الاهخهاع  –ابً ص٢ما١   (1)
ؼي  (2)  .293م  1ظؼء  –الخُِ  –إلا٣ٍغ
 .19م  2933ابً ظبحر. عخلت ابً ظبحر. جد٤ُ٣ ص٦خىع خؿً ههاع. ال٣اعة  (3)
٤ الظي  (4) ٧ان مً مٓاَغ َظا الايمدال٫ ؤهه لم ًب٤ بها مسجض ظام٘ واخض بٗض الخٍغ

 .Schemeil, M, Le Caire, p, 49حٗغيذ له. ًٖ 
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وآًت طل٪ ما إلاؿه ابً ظبحر وابً  –اهخٗكذ الٟؿُاٍ بٌٗ الاهخٗاف ؤًام ألاًىبُحن 

غة وكاَها الخجاعي والهىاعي وزانت بٗض ؤن جغ٥ اإلال٪ الهالر ٢لٗت ؾُٗض مً ٞو

. لم ج٨ً  –الجبل وهؼ٫ ٢لٗت الغويت 
ً
ال  ما٢خا لم ًضم ٍَى

ً
ول٨ىه ٧ان اهخٗاقا

الٟؿُاٍ التي عآَا ابً ؾُٗض ٖلى ؤًت خا٫ هي الٟؿُاٍ الُٗٓمت الباَغة التي خضزىا 

ىت ٦ئِبت ٚحر مخِىت البيُان ًىم  ٖجها اإلا٣ضسخي ؤو هانغ زؿغو. عؤي ابً ؾُٗض مضًىت خٍؼ

ا الخاعجي ًٖ ٢غب جالقحها. ولىتر٦ه ًدضزىا ٖما عآٍ: " إلاا ؤ٢بلذ ٖلى الٟؿُاٍ  مٓهَغ

 مٛبرة وصزلذ مً بابها )باب 
ً
 مشلمت ؾىصاء وآٞا٢ا

ً
ؤصبغث ٖجي اإلاؿغة وجإملذ ؤؾىاعا

ى صون ٚل٤، مٌٟ بلى زغاب مٗمىع بمبان ؾِئت الىي٘، ٚحر مؿخ ٣ُمت الهٟا( َو

. و٢ض بىِذ مً الُىب ألاص٦ً وال٣هب والىسُل َب٣ت ٞى١ َب٣ت. وخى٫  الكىإع

ٌٛ َٝغ الٍٓغ٠"   .(2)ؤبىابها مً التراب وألاػبا٫ ما ٣ًبٌ هٟـ الى٠ُٓ َو

 مً    
ً
اعة ابً ؾُٗض ختى ناعث خُا ٤ الخالشخي بٗض ٍػ ؾاعث اإلاضًىت في ٍَغ

ىضما اخخل  ؤخُاء ال٣اَغة وازخٟى اؾم الٟؿُاٍ لُدل مدله اؾم "مهغ ال٣ضًمت". ٖو

هابلُىن مهغ في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ ٧ان ٖضص ؾ٩ان حي "مهغ ال٣ضًمت" هدى 

اإلاُالصي  ٖكغة آالٝ و٧ان ؾاخله ال ًؼا٫ ٦ما عآٍ ابً ؾُٗض في ال٣غن الشالض ٖكغ

 مً اإلاغا٦ب اإلادملت بمدانُل الهُٗض.
ً
 ٌؿخ٣بل ٦شحرا

غ ا    م  999له٣لي ٢ائض اإلاٗؼ في قهغ ًىلُت ٖام ؤما ال٣اَغة ٣ٞض ؤوكإَا ظَى

لخ٩ىن ٖانمت البالص بٗض الٟؿُاٍ. ٧ان ٢ُام ال٣اَغة ؤٖم٤ في مٗىاٍ مً مجغص حٛحر 

ٖانمت وحٛحر ؤؾغة خا٦مت. ٧ان في الىا٢٘ ألامغ م٣ضمت اله٣الب في الضًً والًٟ 

ا ؤ٦ثر مً مضً ت والش٣اٞت. ولم ج٨ً ال٣اَغة )ؤو مهغ ال٣اَغة( في ؤو٫ ؤمَغ ىت ٖؿ٨ٍغ

                                                           
ؼي. الخُِ. ط  (1)  .273 – 271،م  1اإلا٣ٍغ
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زم ؤزظث جىمى  (1)نٛحرة )ال جسخل٠ ًٖ الٗؿ٨غ وال٣ُائ٘( ًجز٫ بها الخلُٟت وظىىصٍ

ا   وؤوكئذ بٌٗ مىاَْغ
ً
ختى اجهلذ بمهغ )الٟؿُاٍ( مً وعاء ألاؾىاع وامخضث قماال

ٚغبي الخلُج ٧ل طل٪ وهي ما ػالذ "مجز٫ ؾ٨جي للخلُٟت وخغمه وظىضٍ وزىانه وم٣ٗل 

لجإ ب . و٢ض حٛحر الخا٫ ب٣ُام صولت بجي ؤًىب في مهغ بط جسلى (2)لُه"٢خا٫ ًخدهً به ٍو

الؿلُان ًٖ مل٨ُخه ل٩ل شخيء في اإلاضًىت وؾمذ للكٗب باإل٢امت ٞحها بٗض ؤن ٧اهذ 

مدغمت ٖلُه ٞخدى٫ بلحها ٦شحر مً ؤعباب الهىائ٘ والخجاعة وؤَل ال٨ٟغ ختى َٛذ ٖلى 

 الٟؿُاٍ في َظا اإلاجا٫ ٦ما ؾىٟهل ُٞما بٗض.

٢ض ازخحر مىي٘ ال٣اَغة ٞى١ مؿخىي ماء الًُٟان بلى قمالي الٟؿُاٍ و    

ت ٢ضًمت ٧اهذ حٗٝغ بمضًىت ألانبٜ.  بىدى ؤعبٗت ٦ُلىمتراث وبلى الجىىب مباقغة مً ٢ٍغ

ؼي م٩ان ال٣اَغة ٢بل بوكائها بإهه ٧ان "عملت ُٞما بحن مهغ )الٟؿُاٍ(  ه٠ اإلا٣ٍغ ٍو

م مً ا حن قمـ ًمغ بها الىاؽ ٖىض مؿحَر لٟؿُاٍ بلى ٖحن قمـ... ولم ٨ًً ٖىض ٖو

غ بهظٍ الغملت بيُان ؾىي ؤما٦ً هي بؿخان ألازكُض مدمض ابً َغج... وصًغ  هؼو٫ ظَى

. و٧اهذ ؤوضر (3)للىهاعي ٌٗٝغ بضًغ الٗٓام.. وم٩ان زالض ٌٗٝغ ب٣هحر الكى٥"

غبحها. ٟٞي الكغ١ ظبل اإلا٣ُم جدخمي به وفي الٛغب زلُج ال٣ا َغة خضوصَا في قغ٢حها ٚو

ٝغ في نضع ؤلاؾالم باؾم زلُج ؤمحر اإلاامىحن وظغي بحن الىُل وبدغ ال٣لؼم. وفي  ُٖ الظي 

ب ؤن  الجىىب والكما٫ مجها امخضث البؿاجحن والخ٣ى٫ جخسللها اإلاىاػ٫ وال٣غي. وال ٍع

                                                           
غ اله٣لي "اإلاىهىعٍت" وؿبت بلى اإلاىهىع والض اإلاٗؼ. ول٨ً  (1) ٧ان اؾمها الظي ازخاٍع لها ظَى

ؿٝغ اإلااعزىن في زبر حؿمُت اإلاٗؼ َاإلاٗؼ ازخاع لها بٗض ونىله مً اإلاٛغب اؾم "ال٣اَغة" و 

 هي في ؤٚلب الًٓ في 
ً
ظ٦غون في طل٪ ٢هها ؼي لٗانمخه ٍو  1ط  –وؿُج ؤزُلتهم )عاظ٘ اإلا٣ٍغ

 (.103م 
 .289اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  (2)
ؼي  (3)  .273م  1الخُِ ظؼء  –اإلا٣ٍغ
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غ ٩ٞان البض ؤن ج٩ىن اإلاضًىت ب٣غب   ؤمام ظَى
ً
مجا٫ ازخُاع مىي٘ ال٣اَغة ٧ان ي٣ُا

حر بُٗضة  ًٖ الٟؿُاٍ. الخلُج ٚو

و٢ض حٛحرث ٢ُمت اإلاىي٘ وحٛحرث زُت اإلاضًىت زال٫ ال٣غون بؿبب مُل    

 ٖجها. وفي ٧ل مغة ًيخ٣ل ٞحها الكاَئ ًتر٥ الجهغ 
ً
مجغي الىُل لالهدغاٝ ظهت الٛغب بُٗضا

 مً ُٖىب 
ً
ُبا  مً البر٥ جهبذ بمغوع الؼمً مباءة لؤلمغاى الخُغة ٖو

ً
وعاءٍ زُا

ىا ٠ُ٦ ٧اهذ ألاعى الجضًضة جٓهغ ٞى١ ؾُذ 3ك٩ل ال) (1)اإلاىي٘ ِّ (. و٢ض ؾب٤ لىا ؤن ب

( ومهما ٨ًً ألامغ ٞةن َظٍ الٓاَغة لم جازغ في 83اإلااء و٠ُ٦ ٧اهذ جخهل بالبر )م 

 ٤  ؤن جخ٠ُ٨ ٞو
ً
٢لُل ؤو ٦شحر ٖلى ٢ُمت اإلاى٢٘، زانت وؤن ال٣اَغة ٧اهذ جداو٫ صائما

ؿخض٫ مً عواًت اإلااعزحن وز ؼي ؤن ؤَم الخٛحراث في مجغي الجهغ ٧ل حٛحر. َو انت اإلا٣ٍغ

(. ٟٞي جل٪ الٟترة ج٣ضمذ الًٟت 29ك٩ل الم )2330 –م 900خضزذ في الٟترة بحن 

ب مً ظام٘ ٖمغو وآزغ ًخ٤ٟ م٘ مُضان اإلادُت بًٗت  الكغ٢ُت اإلامخضة مً م٩ان ٢ٍغ

غجا بىال١ والُٟل بلى الكما٫  مً طل٪ مئاث مً ألامخاع ظهت الٛغب. و٦ظل٪ ْهغث ظٍؼ

 مً البر الكغقي في ؤوازغ ال٣غن الشالض ٖكغ وؤوائل الغاب٘ ٖكغ
ً
اإلاُالصي  وؤنبدذ ظؼءا

 في الىه٠  3330وبظل٪ احؿ٘ مجا٫ امخضاص ال٣اَغة هدى الٛغب بما ٣ًضع بىدى 
ً
ٞضاها

ً (2)ألاو٫ مً ال٣غن الغاب٘ ٖكغ م . ول٨ً مً هاخُت ؤزغي بٗضث اإلاضًىت ًٖ الجهغ ٖو

لها مً ؤن جخ٣ضم هدى الٛغب و ؤن جمض زلُجها في هٟـ الاججاٍ لُإحي مائه و٧ان البض 

بماء الكغب. و٢ض هجخذ في طل٪ بٌٗ الىجاح ٞضزل بٌٗ ألاعى الجضًضة يمً 

ع٢ٗت اإلاضًىت ولى ؤهىا ال هضعي ٖلى وظه ص٤ُ٢ مضي الٗمغان بها. وخٟغ الامخضاص الٛغبي 

                                                           
(1) Clerget, M. op; cit, vol.I p, 111. 
(2)  Haswell, C; op; cit, p. 174  -ا 

جدى٫ الجهغ بلى هدذ قاَئ بىال١ بٗض ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ولى٠٢ َظا الىدذ نى٘ ظؿغ في  -ب

ؼي  –ٖغى الجهغ بحن بىال١ وامبابت ٞخى٠٢ جأ٧ل الكاَئ الكغقي  وما  339م  1ظؼء  –اإلا٣ٍغ

 بٗضَا. 



222 
 

يب ب لى ه٣ُت ج٣٘ في م٣ابلت الجؼء للخلُج مً مإزظٍ ال٣ضًم ٢غب مُضان الؿُضة ٍػ

بضو ؤن ٦ثرة ال٣ىاَغ ٖلى الخلُج ال٨بحر غة الغويت. ٍو ها في (2)ألاوؾِ مً ظٍؼ . وو٢ٞى

ضم ٦ٟاًت مائه إلاض ألاعى الجضًضة بداظتها مىه هي التي صٞٗذ  ؾبُل اإلاالخت ُٞه ٖو

غ ال٣غن الىانغ ٢الوون بلى خٟغ الخلُج الىانغي وامخضاصٍ اإلاٗغوٝ بسلُج الظ٦غ في ؤواز

 (.3ك٩ل ال) (1)الغاب٘ ٖكغ

 330قٛلذ ال٣اَغة ؤو٫ ألامغ ع٢ٗت مً ألاعى مغبٗت الك٩ل مؿاختها هدى    

( بجي خىلها ؾىع مىسٌٟ مً اللبن لُإمً قغ ال٣غامُت بلٜ ٖغيه 29،23ٞضاها )ق٨ال 

 ، وله مً ألابىاب زماهُت هي: باب ػوٍلت وباب الٟغط(3)ٖضة ؤطٕع ٌؿ٘ ؤن ًمغ به ٞاعؾان

في الجىىب وباب الٟخىح وباب الىهغ في الكما٫ وباب ال٣غاَحن )الظي ٖٝغ ُٞما بٗض 

بضو  بباب اإلادغو١( وباب البر٢ُت في الكغ١، وباب الؿٗاصة زم باب ال٣ىُغة في الٛغب. ٍو

ا اإلاٗؼ ٢بل ؤن ٌٛاصع  غ ٧ان ًدمل مٗه زُت ص٣ُ٢ت للٗانمت الجضًضة ؤ٢َغ ؤن ظَى

ت ٦ما  ٢ائضٍ ؤعى اإلاٛغب. ٧اهذ زُت ٣ي عوماوي حكبه زُت ؤلاؾ٨ىضٍع طاث َاب٘ بٍٚغ

ا وظىص قإع عئِسخي ًمخض مً الكما٫ بلى الجىىب  ؼي لٗل ؤَم ما ًمحَز عوي اإلا٣ٍغ

 باإلاُاصًً الىؾُى التي ٌكٝغ ٖلحها ٢هغ الخا٦م ومىاػ٫ 
ً
ذ الكما٫ وماعا  ٍع

ً
مؿخ٣بال

يخهي بلى ألابىاب ومً زم بلى َغ١ اإلاى  انالث الغئِؿُت مً خاقِخه ومؿا٦ً ظىضٍ ٍو

ت جمخض مً الكغ١  ظهخُه. وجخ٣اَ٘ م٘ قإع ال٣هبت بؼواًا ٢ائمت قىإع ٖغيُت مخىاٍػ

                                                           
مــغو الخلــُج ال٨بحــر ؤو زلــُج ال٣ــاَغة َــى الب٣ُــت البا٢ُــت مــً زلــُج ؤمحــر اإلاــامىحن الــظي خٟــٍغ ٖ (1)

ـــ
ُ
م الخلــُج مـــً بــً الٗــام بـــحن الٟؿــُاٍ وال٣لـــؼم لُى٣ــل ُٞــه اإلاحـــرة بلــى ٖانـــمت الخالٞــت. و٢ــض َ

م( زـم ؤزـظ الجـؼء الٛغبـي مىـه ًـى٨مل ختـى نـاع فـي  8ظهت ال٣لؼم بـإمغ الخلُٟـت اإلاىهـىع )ال٣ـغن 

ؤوازــغ الضولـــت الٟاَمُـــت ًيخهـــي ٖىـــض مىيــ٘ قـــغقي ٖـــحن قـــمـ ٌؿـــمى بغ٦ــت الجـــب و٢ـــض ْـــل َـــظا 

 ختى عصم زال٫ ال٣غن الخلُج ٢
ً
 م( و٢ام م٩اهه قإع الخلُج.  29ائما

(2)  Haswell C. op cit; p: 174. 
ؼي  (3)  .130م  1ط  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
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ٓم ؤو ٢هبت ال٣اَغة ٧ان ًستر١ اإلاضًىت مً الكما٫ بلى (2)بلى الٛغب . ٞالكإع ألٖا

يخهي في الكما٫ بباب الىهغ وباب الٟخىح خُض  ً" ٍو  بمُضان " بحن ال٣هٍغ
ً
الجىىب ماعا

لؿُحن والضلخا. وفي الجىىب ؤوصخئ باب ػوٍلت لُىنل  جيخهي الُغ١ ال٣اصمت مً البدغ ٞو

٤ الٟؿُاٍ وبالص الهُٗض. و٢امذ الكىإع الٗغيُت بٟهل الخاعاث )ألاخُاء(  بلى ٍَغ

بًٗها ًٖ بٌٗ. وإلاا ٧ان ؾ٩ان الٗانمت الجضًضة مً ٖىانغ مسخلٟت )بغبغ، ؤ٦غاص، 

اعة َابٗها وشخهُتها ٖلى ألا٢ل في بضء خُاة ؾىصان، ؤعوام، ؤجغا٥( ٣ٞض ْل ل٩ل خ

ال٣اَغة، وهي في َظا جسخل٠ ًٖ الٟؿُاٍ التي ؾ٨جها في ؤو٫ ألامغ ٢بائل ًيخمي ؤٚلبها 

 بلى ؤنل واخض ومجخم٘ واخض لظل٪ ظاءث زُُها مدكابهت.

 ٣ًخهغ ٖلى ٢هغ    
ً
 مبٗثرا

ً
٧ان الٗمغان صازل ؤؾىاع اإلاضًىت في ؤو٫ ألامغ ٢لُال

جدُِ به ًٖ ُبٗض مىاػ٫ عظا٫ خاقِخه و٢ىاصٍ وز٨ىاث ظىضٍ وظام٘ للهالة الخلُٟت 

غ ال٣هغ   ًٖ الخضائ٤ والبؿاجحن ٣ٞض بجى ظَى
ً
وجضَعـ اإلاظَب الكُعي َظا ًٞال

. بىاٍ في الى٢ذ الظي ٧ان ًبجي ُٞه ألاؾىاع. ولم ٨ًً في (1)الكغقي ال٨بحر لجزو٫ اإلاٗؼ

ت ٦بحرة في ال٣هىع ًبل آالٝ يمها ؾىع واخض  9ٜ ٖضص حجغاتها هدى الىا٢٘ بال مجمٖى

له ٖضة ؤبىاب واجهلذ بًٗها ببٌٗ بؿغاصًب ؾٟلُت. ومً اإلاباوي الهامت التي ؤوكإَا 

غ إل٢امت الهلىاث وجضَعـ ؤنى٫ اإلاظَب الكُعي. و٢ض بىاٍ ؤو٫  غ، الجام٘ ألاَػ ظَى

ى مغ الؼمً ( ول٨جها احؿٗذ ٖل1م 2100ألامغ ٖلى مؿاخت جبلٜ هه٠ مؿاخخه الخالُت )

بما ؤي٠ُ بلُه مً مبان في الٗهىص الالخ٣ت. زم ظاءث ٞغ١ الجِل مً اإلاٛاعبت والغوم 

 
ً
ؼ باهلل ٢هغا اة اإلاٗؼ بجى ابىه الٍٗؼ ٞبيذ الخاعاث اإلادُُت بال٣هغ والجام٘. وبٗض ٞو

                                                           
(1)  Clerget, op. cit, vol. I. pp. 129 – 130. 

ىن في  (2) ؿٞغ ًُىب اإلااعزىن في ون٠ ٢هىع الخلٟاء الٟاَمُحن وما خىث مً ٦ىىػ َو

ؼي  –الخضًض ًٖ اإلاىاْغ ومباهجها وجٝغ الخلٟاء وبظزهم )عاظ٘  م  1ط  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ

٦ىىػ الٟاَمُحن  –وػ٧ي مدمض خؿً  30،38م  –ؾٟغهامت  –وهانغ زؿغو  179 – 133

 .79 – 79م 



224 
 

 ٠٣ً ُٞه 
ً
ؤَل٤ ٖلُه ال٣هغ الٛغبي الهٛحر ظٗل بِىه وبحن ال٣هغ ال٨بحر ًٞاء واؾٗا

ً". وبمطخي  ٖكغة آالٝ مً الٗؿا٦غ ما بحن ٞاعؽ وعاظل ًُل٤ ٖلُه "بحن ال٣هٍغ

الؼمً حٗضصث ال٣هىع في اإلاضًىت و٦ثرث اإلاىاْغ بها وفي يىاخحها، ْهغث الخىاهِذ 

وألاؾىا١ )لخضمت الجىض( والجىام٘ )مشل ظام٘ الخا٦م والجام٘ ألا٢مغ وظام٘ 

ا في ؤوازغ ٖهض الضولت الجُىشخي( ويا٢ذ بالىاٞضًً مً اإلاٛاعبت ٞامخضث زاعط ؤ ؾىاَع

. وبلٛذ خاعاتها زمـ ٖكغة خاعة مخمحزة (2)الٟاَمُت وزانت هدى الكما٫ والجىىب

ظا هانغ زؿغو ًدضزىا (1)ل٩ل مجها مضزل ؤو مضزالن ًٟخدان ٖلى الكىإع الٗغيُت . َو

ٖما عآٍ في ال٣اَغة بٗض مطخى هدى زماهحن ؾىت ٖلى بوكائها. وخضًشه َى خضًض اإلاعجب 

ً ؤل٠ ٧لها مل٪ الخلُٟت اإلا ٟخىن بما ًغي. ٞدىاهُتها في ج٣ضًٍغ ال ج٣ل ًٖ ٖكٍغ

ا. ؤما مباهحها ٞٗالُت مد٨مت البىاء وفي ٧ل مجها زمـ  وزاهاتها وخماماتها ال ًم٨ً خهَغ

 .(3)ؤو ؾذ َب٣اث جٟهل بُجها خضائ٤ جغوي بماء آلاباع

اقذ  غ ٧ان ٢ض تهضم ٦ما هبه َظا الغخالت. ٖو بُض ؤن ؾىع اإلاضًىت الظي بىاٍ ظَى

لت مً خ٨م اإلاؿدىهغ باهلل الٟاَمي في ؾالم وبضون ؤؾىاع بلى  ال٣اَغة زال٫ ٞترة ٍَى

ؤن صبذ الٟىضخى و٦ثرث الٟتن وزىعاث الجىض بؿبب الكضة الٗٓمى و٦ثرة اإلآالم 

ناخب الكام لُُٗض ألامً والؿالم للبالص. و٧ان وي٠ٗ الخلُٟت. ٞاؾخضعى بضع الجمالي 

م لُدّهجها يض زىعاث الجىض 2087مما ٢ام به َظا الىػٍغ بوكاء ؾىع للمضًىت ٖام 

وؤٖضاء البالص في الخاعط ٦ما ٖمل ٖلى حٗمحر ما زغب مً مىاػ٫ ال٣اَغة. ٧ان ؾىعٍ مً 

ل٣ضًمت وبن ٧اهذ اللبن له ؤبىاب ضخمت مً الدجغ اإلاد٨م الىي٘ اخخٟٓذ بإؾمائها ا

 ًٖ اإلاىاي٘ ألانلُت. ٦ما ؤخاٍ الؿىع الجضًض بمؿاخت 
ً
مىاي٘ بًٗها ابخٗض ٢لُال

                                                           
ضان جظغ  (1)  .289م  1ط  –ي ٍػ

(2)  Clerget, M vol. I. p, 130. 

 .30،38ؾٟغ هامه، م  –هانغ زؿغو  (3)
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 مً اإلاؿاخت التي ؤخاٍ بها الؿىع ال٣ضًم وعبما ٧ان الهضٝ مً طل٪ َى 
ً
ؤ٦بر ٢لُال

ؤلاب٣اء ٖلى اإلاؿاخاث الًٟاء والبؿاجحن التي ٧اهذ جدُِ ب٣هىع الخلٟاء ٞلم ٨ًً 

حن ؤ٦بر ٖضص مً الخلٟاء الٟاَمُ ىن لحريىا ؤن ًًُ٘ ظما٫ اإلاىٓغ في ؾبُل جَى

 ؤي بةياٞت  923الىاٞضًً. و٢ض بلٛذ ع٢ٗت اإلاضًىت بٗض بوكاء الؿىع الجضًض هدى 
ً
ٞضاها

 و٢٘ ؤٚلبها في ظهت الجىىب والكما٫ ) 93
ً
( وم٘ طل٪ لم ج٨ً ال٣اَغة 29ك٩ل الٞضاها

د٩ي ؤ٦ثر ٖماإلاُالصي  ختى ؤوازغ ال٣غن الخاوي ٖكغ  مً الٟؿُاٍ. ٍو
ً
غ ؤعػا٢ا اعة وال ؤٞو

ؼي ًٖ اهدكاع الخغاب في ال٣اَغة ؤًام الكضة الٗٓمى وزىعاث الجىض وما ٢ام به  اإلا٣ٍغ

ت واإلالخُت  بضع الجمالي لخضاع٥ طل٪: " ٣ٞض ؤباح )بضع الجمالي( للىاؽ مً الٗؿ٨ٍغ

ما زال مً  وألاعمً و٧ل مً ونلذ ٢ضعجه بلى ٖماعة بإن ٌٗمغ ما قاء في ال٣اَغة

مغوا  ا ٖو حَر ٞؿُاٍ مهغ وماث ؤَله ٞإزظ الىاؽ ما ٧ان َىا٥ مً ؤه٣اى الضوع ٚو

ا. بلى ؤن اه٣غيذ الضولت الٟاَمُت " ٨ظا اهتهذ (1)به اإلاىاػ٫ في ال٣اَغة وؾ٨ىَى . َو

اإلاغخلت ألاولى في خُاة ال٣اَغة. اهتهذ وهي لم جؼ٫ مضًىت مل٨ُت ٌؿ٨جها الجىض وؤجبإ 

 الؿلُان.

ضؤث اإلاغخلت الخالُت باؾدُالء نالح الضًً ألاًىبي ٖلى م٣الُض الخ٨م في ٖام ب   

 ًى٣م ٖلى اإلاظَب الكُعي. لظل٪ آ٫ ٖلى هٟؿه ؤن ًُمـ آزاع 2272
ً
م و٧ان ؾيُا

الٟاَمُحن مغوظى َظا اإلاظَب في مهغ والكغ١ الٗغبي. ٞإؾ٨ً ٢هىعَم ؤجباٖه 

جي في ال٣اَغة )بٗض ؤن ٧ان وخاقِخه ويباٍ ظِكه وؤ٢اعبه وؾمذ للٗامت بالؿ٨

ا في ب٢امت  (2)صزىلهم بلحها بةطن زام( ٞى٣لىا بٌٗ ؤه٣اى الٟؿُاٍ واؾخسضمَى

ا اإلال٨ُت وبؿاجُجها  مباهحهم لهظا حٛحرث مالمذ اإلاضًىت وايُغبذ زُتها وجدىلذ مىاَْغ

                                                           
 Lane – Poole S. op. cit; pp 125-171.اإلاغظ٘ الؿاب٤         (1)
ؼي  (2)  .117، م  1ط  –الخِ  –اإلا٣ٍغ



226 
 

م مً طل٪ ٧له ٣ٞض ٚضث ال٣اَغة في (2)بلى " خاعاث وقىإع ومؿال٪ وؤػ٢ت " لى الٚغ . ٖو

 مما ٧اهذ ؤًام الٟاَمُحن )
ً
(  لها ؾىع 23ك٩ل الؤوائل ال٣غن الشالض ٖكغ ؤ٦بر ٦شحرا

 لُدُِ بمىاي٘ 
ً
مخض ظىىبا ُٖٓم مً الدجغ ًغبُها بمُىائها ٖلى الىُل، اإلا٣ـ، ٍو

. ولها ٢لٗت حكٝغ ٖلحها مً ِٖل جدغؾها مً الهلُبُحن (1)الٗىانم ؤلاؾالمُت الؿاب٣ت

 
ً
جز٫ بها الؿلُان َظا ًٞال ٢ُم ٖلى الكاَئ الٛغبي لهض ٍو

ُ
ٓم الظي ؤ  ًٖ الجؿغ ألٖا

وصخئ لٗالط اإلاغضخى والجىام٘ واإلاضاعؽ 
ُ
ضاء مً ظهت الٛغب واإلااعؾخان الظي ؤ ٚاعاث ألٖا

. ٧ان نالح الضًً ٖلى (3)وال٩لُاث التي ْهغث ألو٫ مغة لخضَعـ مظَب ؤَل الؿىت

م مً اوكٛاله بدغب الهلُبُحن َى ال٣ٗل اإلاضبغ وال ٣ىة اإلادغ٦ت وعاء ٧ل َظٍ الٚغ

ما٫ الُٗٓمت ول٨ً ال٣ضع لم ًمهله ختى ًخمها ٞإجمها زلٟاٍئ مً بٗضٍ. ٢امذ  ألٖا

ميكأجه لخضوم ٢غون ٖضة بل الػالذ ٢لٗخه ٢ائمت بٗض ٦شحر مً الخٗضًل. ٦ما ًيبغي ؤن 

ا  ضلذ زُتها وخضصث اججاَاث همَى ما٫ ٚحرث مً مٓهغ اإلاضًىت ٖو وسجل ؤن َظٍ ألٖا

 ٧ان له ؤ٦بر ألازغ في ظظب ُٞما جال 
ً
 مً ٖهىص. ٞبىاء ال٣لٗت وهؼو٫ الؿلُان بها مشال

اإلاضًىت الٟاَمُت هدى الجىىب الكغقي بٗض ؤن ٧ان مدىعَا ًخجه هدى الكما٫؛ ٦ما ٢ام 

في الغمُلت  –ؤخض ألاؾىا١ الهامت في ؤي مضًىت ٖغبُت  –ؾى١ الخُل والخمحر والجما٫ 

وكاء والخٗمحر وكُذ في مىي٘ ال٣ُائ٘ ال٣ضًم ٞبجى . بل ؤن خغ٦ت ؤلا(9)٢غب ال٣لٗت

ىض ؤَغاٝ ال٣اَغة  ا مً مؿخلؼماث الخُاة ٖو حَر الىاؽ الضوع واإلاؿاظض واإلاٗامل ٚو

الٟاَمُت مً ظهت الجىىب وفي اإلا٩ان الظي ٧اهذ حكٛله خاعاث الؿىصاهُحن ؤًام 

اء بٗض ؤن َضمذ الخاعاث و٢طخي ٖلى  ؤَلها بال٣خل. و٧ان الٟاَمحن مّضث الخضائ٤ الٛىَّ

                                                           
ؼي  (1)  .117، م  1ط  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
ظلبذ ألاحجاع الالػمت لبىاء الؿىع مً ألاَغاماث الهٛحرة بالجحزة، وبلٜ مدُُه ٦ما ظاء في  (2)

ؼي   ؤو هدى  19301عواًت اإلا٣ٍغ
ً
. 28733طعاٖا

ً
 مترا

(3)  Lane – Poole. S op. cit, pp. 171-192. 
(4)  Clerget, M. op, cit, vol. 2 p 146. 
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( ؤن ؤنبدذ ألاعى التي 23ك٩ل المً هخائج مّض الخائِ الكمالي بحن اإلا٣ُم والىُل )

ج٣٘ بحن الخلُج والىُل )وهي ألاعى التي ْهغث هدُجت لخٛحر مجغي الجهغ( في مإمً مً 

الٛاعاث ال٣اصمت مً الكما٫ مما ؾمذ بخ٣ضم مباوي ال٣اَغة وبؿاجُجها هدى قاَئ الجهغ 

بذ الخلُج ُٞما بٗض ٣ً٘ وؾِ اإلاضًىت بٗض ؤن ْل ًدضَا مً ظهت الٛغب ٖضة وؤن

ا بلُه ُٞما ه. ؤما ما ؤناب الٟؿُاٍ في ٖهض نالح الضًً ومً زلٟه ٣ٞض ؤقغ (2)٢غون

م٨ً ؤن هلمـ ما بلٛخه ال٣اَغة ألاًىبُت مً همى واػصَاع في الٗلم وألاصب  ؾب٤. ٍو

ؾخٗغيىا ٢هائض ٖماص الضًً ال٩اجب وؤزباع والٟىىن وما بلٛه ؾ٩اجها مً عقي بطا ا

ؼي. والظي ًضٖى  عخلتي ٖبض الل٠ُُ البٛضاصي وابً ظبحر وما ظاء في زُِ اإلا٣ٍغ

م جىالي اإلادً ٖلحها. ٣ٞض ابخلُذ في مضي  للعجب ؤن َظٍ اإلاضًىت همذ واػصَغث ٚع

 صٕ –م( بازىتى ٖكغة ٧اعزت مهل٨ت بحن مجاٖت ووباء 2132 –م 2279هه٠ ٢غن )مً 

ب . و٢ض جدضزىا ٖلى لؿان ٖبض (1)ٖى٪ زىعاث الجىض وما٧ان ًىجم ٖجها مً ٢خل وجسٍغ

م وما ؾببخه مً 2101 – 2298الل٠ُُ البٛضاصي في ٞهل ؾاب٤ ًٖ َى٫ مجاٖت 

 زؿاعة في ألاهٟـ وألامىا٫.

م 2130ػالذ الضولت ألاًىبُت ب٣خل جىعان قاٍ ابً اإلال٪ الهالر ؤًىب ٖام    

ى٣ؿم الٗهغ اإلاملى٧ي بلى مغخلخحن: اإلاغخلت ألاولى وزلٟتها في خ٨م م هغ صولت اإلامالُ٪. ٍو

ت الظي 2382 –م 2130وهي التي اؾخٛغ٢ذ اإلاضة بحن ) م( وخ٨م زاللها اإلامالُ٪ البدٍغ

غة الغويت. اإلاغخلت الشاهُت وهي التي بضؤث  اقتراَم اإلال٪ الهالر وؤهؼلهم ٢لٗخه في ظٍؼ

ذ  م2327م واهتهذ في ؾىت 2381ٖام  واؾخإزغ بالخ٨م ٞحها َب٣ت مً اإلامالُ٪ ٖٞغ

باإلامالُ٪ البرظُت وؿبت بلى ؤبغاط ال٣لٗت التي ؤؾ٨جهم ٞحها ؾُضَم ٢الوون. و٢ض ٖاقذ 

ت. وبلٛذ مً احؿإ الغ٢ٗت واػصَاع  ا الظَبي في ٖهض اإلامالُ٪ البدٍغ ال٣اَغة ٖهَغ

                                                           
 

(1) Becker, C. H. “Cairo” Ency. of Islam vol. I pp. 840-44. 
،  2109، 2101 -2298، 2293، 2293، 2282، 2279خضزذ َظٍ ال٩ىاعر في ؾجي :  (2)

 م.2132، 2119، 2119، 2110
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م مً ٦ثرة الٟتن الخُاة الا٢خهاصًت ما عؾمه لها وجمىاٍ نالح الضًً ألاًىبي.  لى الٚغ ٖو

ب ٖلى ٖهض اإلامالُ٪ وؾىء خا٫ الكٗب ٖامت ٣ٞض ُؾمي بٌٗ َاالء الخ٩ام  والخسٍغ

"بالؿالَحن البىائحن" ل٨ثرة ميكأتهم وونٟذ ال٣اَغة بالٗٓمت والخإل٤. وعبما ٧ان ؾبب 

طل٪ ٧له َى ٦ثرة ألامىا٫ التي ٧اهذ جخض٤ٞ ٖلحهم مً ظباًت الًغائب الش٣ُلت ٖلى 

، وقٟٛهم الؼائض بالبىاء والدكُِض وزانت اإلاؿاظض طاث ال٣باب (2)اعة الٗابغةالخج

ٍى مً آزام في  واإلاأطن الجمُلت الٗالُت، والخ٣غب بلى هللا ببىائها ٖلى ؤن ج٨ٟغ ٖما ا٢تٞر

غة الالَُت.  خُاتهم الكٍغ

في َظا الٗهض اإلاملى٧ي ٖلى ؤًت خا٫ جدىلذ ٢لٗت نالح الضًً وما ظاوعَا بلى    

اخُت ؾلُاهُت خهِىت بها ال٣هىع واإلاؿاظض والخضائ٤ ًإحي لها اإلااء مً الىُل ي

وجدهل ٖلُه ٦ظل٪ مً باًَ ألاعى. ؤما ال٣اَغة الٟاَمُت ٣ٞض حٛحرث ؤٚلب مٗاإلاها 

 ل٨ثرث ما ْهغ ٞحها مً ؤؾىا١ و٦ثرة ما ؤوصخئ ٞحها مً مؿاظض ومضاعؽ وعبإ 
ً
جماما

ائ٤ طاث ٢ىىاث وهاٞىعاث. و٧ان مً هدُجت و٢ُاؾغ وخماماث و٢هىع جمخض خىلها خض

ج٨ضؽ اإلاباوي وجؼاخمها بٛحر هٓام ؤن يا٢ذ الؿبل و٦ثرث ألاػ٢ت والضعوب اإلاؿضوصة 

٘ مً م٩ان آلزغ. وبطا ما جغ٦ىا ؤؾىاع ال٣اَغة الٟاَمُت هجض  وحٗخظع الاهخ٣ا٫ الؿَغ

. و٢ض ؤمضها ال٣ل٣كىضي )في الج
ً
با ؼء الشالض مً ٦خابه الٗمغان ٢ض امخض في ٧ل اججاٍ ج٣ٍغ

صخى( ما لهظٍ الخُىع الٗمغاوي  (1)نبذ ألٖا ُّ ؼي في زُُه )ظؼء ؤو٫( ونٟا ٢ واإلا٣ٍغ

ؼي. ٣ًى٫ " ٞلما زغب اإلاكغ١ والٗغا١ بهجىم  وؾى٨خٟي َىا بدسجُل ما ط٦ٍغ اإلا٣ٍغ

ٖؿا٦غ الختر مىظ ٧ان ظى٨حز زان في ؤٖىام بً٘ ٖكغة وؾخمائت )ؤوائل ال٣غن الشالض 

ن ٢خل الخلُٟت اإلاؿخٗهم ببٛضاص في ؾىت ؾذ وزمؿحن وؾخمائت ) ٖكغ م( بلى ؤ

مغث خاٞتي الخلُج ال٨بحر وما صاع ٖلى بغ٦ت 2138 م(، ٦ثر ٢ضوم اإلاكاع٢ت بلى مهغ ٖو

                                                           
(1)  Clerget, M. op. cit, vol. Ip. 153. 

صخى  –ال٣ل٣كىضي  (2)  .370م  2929ال٣اَغة  –الجؼء الشالض  –نبذ ألٖا
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ٓمذ ٖماعة الخؿُيُت ]حي بكما٫ ال٣اَغة الٟاَمُت[ ٞلما ٧اهذ ؾلُىت اإلال٪  الُٟل ٖو

الٗمائغ بالخؿُيُت ختى ناعث مً  م[... جؼاًضث2320-م2199الىانغ ٢الوون الشالشت ]

مغ ما خى٫ بغ٦ت الُٟل والهلُبت بلى ظام٘ ابً َىلىن وما  ضاهُت بلى باب الٟخىح. ٖو الٍغ

ى مً  ا[ وما ٢غب مجها َو غي ]جمل٩َى ظاوعٍ بلى اإلاكهض الىِٟسخي. وخ٨غ الىاؽ ؤعى الَؼ

يب[ ٢ىاَغ الؿبإ ]٢ىاَغ ٧اهذ ٖلى زلُج ؤمحر اإلاامىحن مىيٗها آلان مُضان  الؿُضة ٍػ

ت بلى اللى١ بلى اإلا٣ـ )  (. ٞلما خٟغ 23 و 3 الك٩لومً ٢ىاَغ الؿبإ بلى البر٦ت الىانٍغ

اإلال٪ الىانغ مدمض بً ٢الوون الخلُج الىانغي احؿٗذ الخُت ُٞما بحن اإلا٣ـ.. 

وؾاخل الىُل ]بىال١[ وؤوكإ الىاؽ ٞحها البؿاجحن الُٗٓمت واإلاؿا٦ً ال٨شحرة وألاؾىا١ 

واإلاؿاظض والخماماث والكىن وهي في اإلاىاي٘ التي مً باب البدغ زاعط اإلا٣ـ  والجىام٘

بلى ؾاخل الىُل اإلاؿمى ببىال١ ومً بىال١ بلى مىُت الؿحرط ومىه في ال٣بلت بلى ميكإة 

ّمغث  ُٖ ... و ؿٍغ ّمغ مازغط ًٖ باب ػوٍلت ]ظىىبي ال٣اَغة الٟاَمُت[ ًمىه َو ُٖ اإلاهغاوي. و

 ختى ؤهه  ال٣غاٞت مً باب ال٣غاٞت
ً
بلى بغ٦ت الخبل ومً ال٣غاٞت ال٨بري بلى الجبل ٖغيا

 ولم ًب٤ م٩ان 320 – 199اؾخدضر ؤًام الىانغ بً ٢الوون ]
ً
[ بً٘ وؾخىن خ٨غا

 ٌكخمل ٖلى البؿاجحن واإلاىاْغ 
ً
 واخضا

ً
ًد٨غ. واجهلذ ٖمائغ مهغ وال٣اَغة ٞهاع بلضا

والخاهاث والخماماث والكىإع  وال٣هىع والضوع والغبإ وال٣ُانغ وألاؾىا١ والٟىاص١

وألاػ٢ت والضعوب والخُِ والخاعاث وألاخ٩اع واإلاؿاظض والجىام٘ والؼواًا والغبِ 

واإلاكاَض واإلاضاعؽ والترب والخىاهِذ واإلاُابش والكىن والبر٥ والخلجان والجؼائغ 

 ظمُ٘ طل٪ بًٗه ببٌٗ مً مسجض جبر]في الكما٫[ بلى 
ً
اث مخهال اى واإلاخجَز والٍغ

". َظا ما (2)حن الىػٍغ ٢بلى بغ٦ت الخبل ومً قاَىء الىُل بالجحزة بلى ظبل اإلا٣ُمبؿاج

                                                           
ؼي  -ؤ (1)  ظؼء  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ

ً
سا  .118م  2َبٗت ٢ضًمت ال جدمل جاٍع

ؼي ؤن ال٣اَغة ٧ان بها في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ م:  -ب    (،  37ط٦غ اإلا٣ٍغ
ً
 زُت  30خاعة )خُا

 ،)
ً
(،  93)٢ؿما

ً
٣ا  )ٍَغ

ً
،  21صعبا

ً
،  30عخبت،  99ػ٢ا٢ا

ً
ت )ؾى١ قبه م٣ٟل(،  13ؾى٢ا ٢ِؿاٍع



230 
 

م، ؤ٦بر  ٧29ان ٖلُه خا٫ ال٣اَغة زال٫ ال٣غن الشالض ٖكغ والىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن 

ٖانمت بؾالمُت واٞغة الثراء ٦شحرة الؿ٩ان. ل٨ً بىاصع الايمدال٫ ما لبصذ ؤن خلذ 

 في ال٣غن  باإلاضًىت في الىه٠ الشاوي مً
ً
ال٣غن الغاب٘ ٖكغ واػصاصث الخالت ؾىءا

٤ الاهدضاع هدُجت الجٟا١ ٚؼو ألاجغا٥ إلاهغ م٘  ذ اإلاضًىت في ٍَغ الخامـ ٖكغ زم اؾٖغ

٤ عؤؽ الغظاء الهالر في ؤوائل ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ  جدى٫ الخجاعة الٗاإلاُت ٖجها بلى ٍَغ

ؼي ؤن ًغوي ما ؤناب ال٣اَغة مً جضَ ا م. ولم ًٟذ اإلا٣ٍغ ىع بٗض ؤن بلٛذ ؤوط َٖؼ

[ في ٦ثرة الٗماعة وػٍاصة 
ً
ٗضص ألاؾباب. ٣ُٞى٫ "وما ػالذ َظٍ ألاما٦ً ]التي ط٦غث آهٟا َو

 إلاا بلٛىا في جدؿُجها وجإه٣ىا في ظىصتها 
ً
الٗضص ج٤ًُ بإَلها ل٨ثرتهم وجسخا٫ عجبا

ىاي٘ م( ٞسال ٦شحر مً َظٍ اإلا2198ٌ )799وجىم٣ُها ختى خضر الٗىاء ال٨بحر في ؾىت 

م( و٢هغ ظغي الىُل في مضٍ 2903ٌ )809وب٣ى ٦شحر ؤصع٦ىاٍ ٞلما ٧اهذ الخىاصر ؾىت 

٣ها و٢خل ؤَلها واعجٟإ ؤؾٗاع  وزغبذ البالص الكامُت بضزى٫ الُاُٚت جُمىعلى٪ وجدٍغ

ؿاصَا و٦ثرة  ى٫ مضجه وجل٠ الى٣ىص اإلاخٗامل بها ٞو ت و٦ثرة الٛالء َو الضًاع اإلاهٍغ

ل الضولت وزغاب الهُٗض وظالء ؤَله ٖىه وجضاعى ؤؾٟل ؤعى الخغوب والٟتن بحن ؤَ

مهغ مً البالص الكغ٢ُت والٛغبُت بلى الخغاب واجًإ ؤمىع ملى٥ مهغ وؾىء خا٫ 

ُت واؾدُالء ال٣ٟغ والخاظت واإلاؿ٨ىت ٖلى الىاؽ و٦ثرة جىٕى اإلآالم الخاصزت مً  الٖغ

خجاب ما بإًضحهم مً اإلاا٫ ؤعباب الضولت بمهاصعة الجمهىع وجدب٘ ؤعباب ألامىا٫ واخ

غح البًائ٘ مما ًخجغ ُٞه الؿلُان وؤصخابه ٖلى الخجاع  بال٣ىة وال٣هغ والٛلبت َو

والباٖت بإٖلى ألازمان بلى ٚحر طل٪ مما ال ًدؿ٘ يبُه...، ٦ثر الخغاب باألما٦ً التي 

 وزغائب مىخكت م٣ٟغة ًإوحها البىم... 
ً
ا وناعث ٦ُماها م ؾائَغ ا ٖو ج٣ضم ط٦َغ

                                                                                                                                         

 )و٧الت(،  22
ً
،  33زاها

ً
، ٢99هغا

ً
 قٗبُا

ً
 ًٖ ٖضص ٦بحر  22 خماما

ً
؛ َظا ًٞال

ً
مً  مُضاها

 اإلاىاْغ.
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ضمت وا٢ٗت وآًلت بلى الؿ٣ٍى والضزىع، ؾىت هللا التي ٢ض زلذ في ٖباصٍ ولً ججض ومؿته

"
ً
 .(1)لؿىت هللا جبضًال

ها في ًض ألاجغا٥.  ٗت ٖلى ؤزغ و٢ٖى ٤ الايمدال٫ بسُى ؾَغ ؾاعث ال٣اَغة في ٍَغ

٣ٞض جدىلذ مً ٖانمت لضولت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة بلى ٖانمت إل٢لُم مً ؤ٢الُم 

اهُت، ؤي٠ بلى طل٪ ؤهه ٧ان للؿُاؾت الضازلُت التي اجبٗها ألاجغا٥ في ؤلامبراَىعٍت الٗشم

خ٨م مهغ ؤزغ ٦بحر في اهدكاع الاه٣ؿام والٟخىت والخغوب الضازلُت مما ؾبب ؾٟ٪ صماء 

ىاء ٖضص ٦بحر مً الؿ٩ان. و٢ض جمحزث َظٍ الؿُاؾت باالههغاٝ ًٖ جدؿحن  ٦شحرة ٞو

 ؤن ٩ًىن الايمدال٫  ؤمىع مهغ بلى الاَخمام ٣ِٞ بجم٘ الًغائب.
ً
با لظل٪ لم ٨ًً ٍٚغ

 ٌكمل اإلاضن والٍغ٠. وعبما ٧ان َظا الايمدال٫ ؤ٢ل في خضجه لى لم جخدى٫ 
ً
ٖاما

٤ عؤؽ الغظاء الهالر ولى لم جخىا٫ ؾجي اهسٟاى الىُل واهدكاع  الخجاعة الٗاإلاُت بلى ٍَغ

هاصًت و٢ل ٖضص ( واه٨مكذ خُاتها الا٢خ29ك٩ل الألاوبئت. ل٩ل طل٪ اه٨مكذ ال٣اَغة )

ؾ٩اجها. و٢ض ٢ضع ٖلماء الخملت الٟغوؿُت مؿاخت ال٣اَغة اإلاإَىلت في ؤوازغ ال٣غن 

 ؤي ؤ٢ل مً عب٘ مؿاخت باَعـ في طل٪ الى٢ذ 2890الشامً ٖكغ بىدى 
ً
و٧ان  (1)ٞضاها

ا الخاعجي َى مٓهغ اإلاضًىت التي اهدِ بها الؼمً: مؿاخاث واؾٗت مً ألاعى  مٓهَغ

ت واإلاباوي اإلاتهضمت ٠٣ً وؾُها ما ٖٝغ "باألخىاف" ؤو مؿا٦ً الًٟاء وألاعى اإلا ؼعٖو

 ؤٚلبها ٚحر 
ً
ا وصعوبا

ً
ظٍ جخ٣اعب وجتزاخم في بً٘ مىاي٘ جاع٦ت بُجها مؿال٩ ٖامت الكٗب َو

 نٛحرة. ؤما ٢هىع اإلامالُ٪ و٦باع الخجاع ٩ٞاهذ جدُِ ببر٦ه الُٟل  (3)هاٞظ
ً
وعخابا

 مً ا
ً
با .، و٦ما اجًٗذ الخُاة الا٢خهاصًت وألاػب٨ُت والخبل وجىدكغ ٢ٍغ لىُل بحن اإلاؼإع

 ول٨ىه لم ًمذ. ولٗل ؤَم مباوي َظا 
ً
في اإلاضًىت ٣ٞض اجً٘ الًٟ اإلاٗماعي بها ؤًًا

                                                           
ؼي  (1)  م  –اإلا٣ٍغ

ً
سا  .118ط ا َبٗت ٢ضًمت ال جدمل جاٍع

(2)  Clerget, M. op. cit, vol. I, p. 180. 
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. (3)
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الٗهغ َى ؾبُل زؿغو باقا ومجز٫ ظما٫ الضًً الظَبي )ؤخض ججاع ال٣اَغة( وبٌٗ 

غاإلاؿاظض وزانت مسجض ؾىان باقا ببىال١، وظام٘ مدمض ؤبى الظَب ب  .(2)خي ألاَػ

ى٫ خُاة ال٣اَغة ٖاف ٞحها زلُِ مً مسخل٠ الٗىانغ والجيؿُاث     َو

ش الخاٞل باألخضار الظي ٖاقخه اإلاضًىت وفي  )وألاصًان(. وعبما هجض جٟؿحر طل٪ في الخاٍع

ت،  مى٢ٗها اإلاهم الظي جخالقى ٖىضٍ الُغ١ وجدخ٪ في مى٣ُخه مسخل٠ الٗىانغ البكٍغ

 ًٖ قهغة مهغ و 
ً
لى ؤهه ًجب ؤال ًٟهمَظا ًٞال  ًٞلها ٖلى بالص الٗالم. ٖو

 

                                                           
(1)  Lane – Poole, S. op. pp. 287-314. 



233 
 

 

 (29ك٩ل )ال
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مً طل٪ ؤن الٗىهغ الخامي ٖىهغ ؤَل البالص ٢ض ياٖذ مالمده بهظا الازخاٍل 

والامتزاط. الىا٢٘ ؤن الٗىانغ ألاظىبُت الضزلُت ٧اهذ مً ٢لت الٗضص بدُض صمٛها 

ًىم مً ألاًام ؤٖٓم مضًىت  الٗىهغ اإلادلي بُابٗه. وبطا ٧اهذ ال٣اَغة ٢ض ؤنبدذ في

. ٚحر ؤهه مً (1)بؾالمُت ٞظل٪ بًٟل ؾ٩اجها مً ال٣بِ اإلاخٗغبحن ممً صزلىا ؤلاؾالم

ت جُىع ٖضص ؾ٩ان ال٣اَغة ٖلى وظه ؾلُم زال٫ الٟترة التي ؾب٣ذ  الهٗب ٖلُىا مٗٞغ

. ٞال٨ّخاب الٗغب  غظ٘ طل٪ بلى يألت مٗلىماجىا ًٖ َظا اإلاىيٕى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. ٍو

 بظ٦غ ٖضص ؾ٩ان الٗىانم ؤلاؾالمُت وال بضعاؾت وكاٍ الؿ٩ان ٞحها 
ً
لم ٌٗىىا مُل٣ا

٣ت ظاصة مىٓمت. ٧ل ما جغ٧ٍى ٣ًخهغ ٖلى بقاعاث ٖابغة مًللت في ؤٚلب  وجىػَٗهم بٍُغ

 بهظٍ 
ً
اعة اإلاضًىت ؤ٦ثر ٖىاًت واَخماما ألاخُان. ولم ٨ًً الغخالت ألاوعبُىن الظًً ٢ّضع لها ٍػ

ًغاتهم مبالٜ ٞحها وؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ الىا٢٘. هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٧ىؾخال الىاخُت. ٞخ٣ض

Costela  بىدى زالزت مالًحن وؿمت زالٝ اليؿاء  2903الظي ٢ّضع ؾ٩ان ال٣اَغة ؾىت

ٟا٫  .(2)وألَا

و٢ض زغط ٧لغظُه مً صعاؾخه وبدشه لهظا اإلاىيٕى بإن ؾ٩ان ال٣اَغة بلٛىا هدى 

ٟؿغ اعجٟإ ٖضص ؤل٠ شخو في ال٣غن الٗاق 200 غ ؤ٢امىا صازل ألاؾىاع وزاعظها. ٍو

ىص آالٝ مً اإلاٛاعبت. زم اعجٟ٘ ٖضص  ؾ٩ان اإلاضًىت بٗض ٞترة وظحزة مً بوكائها بٞى

 ًتراوح بحن 
ً
وؿمت في ال٣غهحن  100.000-230.000الؿ٩ان في ال٣غهحن الخالُحن ٞبلٜ ع٢ما

ال٫ الخ٨م اإلاملى٧ي ختى الخاصي ٖكغ والشاوي ٖكغ م. زم ؤؾٕغ الؿ٩ان في الىمى ز

ؤل٠ وؿمت( زال٫ الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الغاب٘ ٖكغ وهي  900ظاوػوا هه٠ اإلالُىن )

ٌ ٧لغظُه ال٣ى٫ بإن  ٞغ الٟترة التي بلٛذ ٞحها ال٣اَغة الظعوة في الاحؿإ والاػصَاع. ٍو

                                                           
 .Clerget, M. op. cit, vol. I, p. 212 -ؤ (1)

اف ٦شحر  -ب      ناع الظًً آزغوا الاخخٟاّ بضًجهم مً ال٣بِ ؤ٢لُت في ؤوازغ الٗهض اإلاملى٧ي ٖو

 مجهم في حي ٣ً٘ بلى الكما٫ الكغقي مً بغ٦ت ألاػب٨ُت.

 
 .138اإلاغظ٘ الؿاب٤ : م (2)
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الٗانمت ناعث مضًىت ملُىهُت خُىظا٥ ٞهظا في ْىه مبالٛت ٦بحرة. زم ْهغث ٦ما 

ا بىاصع الايمدال٫ في اإلاضًىت في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ناخبها وال ؤقغه

ت بحن صعظت اػصَاع الخُاة  جي في ٖضص الؿ٩ان. بط َىا٥ ٖال٢ت ٢ٍى ب اهسٟاى جضٍع ٍع

٤ الايمدال٫  ذ ال٣اَغة بٗض طل٪ في ٍَغ ضص ؾ٩اجها. وؤؾٖغ الا٢خهاصًت في اإلاضن ٖو

ؾ٣ُذ في ًض ألاجغا٥ واه٨مكذ خُاتها وجضَىع ٖضص ؾ٩اجها وزانت بٗض ؤن 

٧ان ٖضص ؾ٩ان اإلاضًىت ٢ض اإلاُالصي  الا٢خهاصًت. و٢بل ؤن ًيخهي ال٣غن الشامً ٖكغ

 .(1)ؤل٠ وؿمت ٦ما ٢ضع ظىماع ؤخض ٖلماء الخملت الٟغوؿُت 190اهسٌٟ بلى هدى 

٧ان ؾ٩ان ال٣اَغة ٖلى ؤًه خا٫ ًدهلىن ٖلى ماء الكغب مً الىُل ومً 

ل الًُٟان ًدمل بلحهم في الغواًا ٖلى الٓهغ ؤما في ٞهل اهسٟاى الىُل الخلُج في ٞه

بت مً قاَىء الجهغ.  لى بٌٗ مُاٍ آلاباع ال٣ٍغ ٩ٞاهىا ٌٗخمضون ٖلى ما زؼهٍى مً مائه ٖو

 العجٟإ ملىخت اإلااء الباَجي بالبٗض ًٖ الىُل ٣ٞض ا٢خهغ اؾخٗماله ٖلى عي 
ً
وهٓغا

بضو ؤن ال٣اَغة ٧اهذ حؿتهل٪ الخضائ٤ وعف الُغ٢اث وفي بٌٗ ألٚا غاى اإلاجزلُت. ٍو

 مجها بالىٓاٞت ولِـ ؤص٫ ٖلى طل٪ مً ٦ثرة ما ٧ان بها مً 
ً
٦مُاث َائلت مً اإلااء بًماها

 عجاب. 2100-2298خماماث ٖامت وزانت ؤعجب بها ٖبض الل٠ُُ البٛضاصي )
ً
م( ؤًما

 وال ؤجم خ٨مت وال ؤخؿً مى
ً
 و٢ا٫ بهه لم ٌكاَض "ؤخؿً مجها ونٟا

ً
. ؤما ؤوال

ً
 ؤو مسبرا

ً
ٓغا

خحن بلى ؤعب٘ عواًا وؤ٦ثر مً طل٪ ًهب ُٞه  ٞةن ؤخىايها ٌؿ٘ الىاخض مجها ما بحن عاٍو

 مغجٟ٘، ٞةطا ازخلُا 
ً
محزابان زجاظان خاع وباعص و٢بل طل٪ ًهبان في خىى نٛحر ظضا

 
ً
ُٞه ظغي مىه بلى الخىى ال٨بحر. وصازل الخمام م٣انحر بإبىاب، وفي اإلاؿلر ؤًًا

ظا اإلاؿلر بم٣انحٍر خؿً  م٣انحر ألعباب الخسهو ختى ال ًسخلُىا بالٗىم... َو

ى م٘ طل٪ ٦شحر الًُاء، ظاماجه مسخلٟت  ال٣ؿمت ملُذ البيُت في وؾُه بغ٦ت مغزمت... َو

ألالىان ياُٞت ألانباٙ بدُض بطا صزل ؤلاوؿان لم ًازغ الخغوط مىه، ألهه بطا بالٜ 

                                                           
(1)

 Clerget, M. op. cit., vol.I P, 238, 239. 
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 لجل
ً
ْاَغة  (2)ىؾه وجىاهى في طل٪ لم ج٨ً ؤخؿً مىه"بٌٗ الغئؾاء ؤن ًخسظ صاعا

ه هي جل٪ ألاؾبلت التي ٧اهذ ج٣ام في الُغ٢اث ٌكغب مجها اإلااعة. و٢ض  ؤزغي حؿخد٤ الخىٍى

هغ بًٗها في الٗهغ التر٧ي و٧ان الضاٞ٘ بلى  ٦ثرث َظٍ اإلايكأث في الٗهغ اإلاملى٧ي ْو

طل٪ ٖلى شخيء ٞٗلى ٢ُمت اإلااء  بىائها َى الخ٣غب بلى هللا والخ٨ٟحر ًٖ الظهىب. وبن ص٫

ت في جل٪ البِئت الجاٞت التي ٌِٗل ٞحها ؤَل ال٣اَغة.  الخٍُى

ل حٗخمض ٖلى الؼعاٖت بال ؤن  سها الٍُى م مً ؤن مهغ ٧اهذ زال٫ جاٍع لى الٚغ ٖو

 ٦بحرة مً 
ً
الهىاٖت وزانت جل٪ التي حٗخمض ٖلى الخاماث اإلادلُت ٧اهذ ججظب ؤٖضاصا

بُل صزى٫ الٗغب مهغ ٧اهذ الهىإ حِٗل في ٖانمت ال
ُ
بالص ومضن الضلخا والهُٗض. و٢

الهىاٖت جتر٦ؼ في الٗانمت وبٌٗ اإلاىاوي وزانت جىِـ وفي ؤؾٍُى ؤخض مغا٦ؼ الىظه 

 ال٣بلي.

 بٗض صزى٫ الٗغب لٟترة جبلٜ ؤ٦ثر مً ٢غهحن وهه٠ 
ً
ولم ًخٛحر َظا الىي٘ ٦شحرا

بال بضعظت مدضوصٍ و٧ان ؤَم  ٢غن بط لم حكاع٥ الٟؿُاٍ في اليكاٍ الهىاعي بال٣ُغ 

ت والؼظاظُت زم اإلايؿىظاث. و٢ض بضؤث الجهًت  اتها بط طا٥ هي ألاواوي الٟساٍع مهىٖى

الهىاُٖت ال٨بري في مهغ ؤلاؾالمُت بخىلي الٟاَمُحن خ٨م مهغ و٢ُام ال٣اَغة في ال٣غن 

ُالصي ٞخ٣ضمذ الهىاٖت وحٗضصث مىخجاتها في الٟؿُاٍ واقتهغث مغا٦ؼ اإلاالٗاقغ 

اليؿُج ال٣ضًمت ٖلى ؾاخل الضلخا )مشل جىِـ وصمُاٍ وقُا وصب٤ُ( بهىاٖت ؤهىإ مً 

 للخلُٟت وؤَله وعظا٫ الخاقُت
ً
جّهؼ في صوع الُغاػ زهُها

ُ
. (1)اإلاالبـ اإلال٨ُت الٟازغة ج

الخ٣ُ٣ت ؤن التٝر وألابهت ٧اها مً ؾماث الخُاة التي ٖاقها الٟاَمُىن في مهغ. و٢ض 

م  اؾخىظب طل٪ الٗىاًت حَر بالهىاٖت والبدض ًٖ مهغة الهىإ مً ال٣بِ ٚو

                                                           
 .229ػ٧ي مدمض خؿً : الغخالت اإلاؿلمىن في الٗهىع الىؾُى ، م  (1)

(2)  Weheba, A, F.The agriculture of Egypt during the Arab 

period.Unpublished M. A. thesis – London 1952, pp 176 – 187. 



237 
 

والاخخٟاء بهم. ٚحر ؤن ال٣اَغة لم حؿخُ٘ في َظا الٗهغ ؤن حؿلب الٟؿُاٍ ؤَمُتها 

الهىاُٖت ٣ٞض ْلذ َظٍ اإلاضًىت ألازحرة جدخل اإلاغ٦ؼ ألاو٫ في الهىاٖت والخجاعة ٦ما 

ؤًىب قإ اإلاظَب الؿجي ؾب٤ ؤن ج٣ضم. ٞلما ػالذ صولت الٟاَمُحن و٢امذ صولت بجي 

ى ًسال٠ اإلاظَب الكُعي  في الضٖىة بلى الؿحر ٖلى  -الظي هاصي به الٟاَمُىن  –َو

ؾىت الؿل٠ في البؿاَت والخ٣ك٠. ٞايمدلذ الٟىىن ونىاٖاث التٝر ل٣لت الُلب 

ت وألاؾاَُل الخغبُت ونىاٖت (2)ٖلحها . واججه الاَخمام بلى نىاٖت بىاء الؿًٟ الخجاٍع

ىث والىع١ والهابىن والجلىص. و٢ض اقتهغث الٟؿُاٍ بهىاٖت الؿ٨غ الؿ٨غ وال ٍؼ

والىع١ والهابىن ٦ما ؤزبرها ابً ؾُٗض بِىما اقتهغث ال٣اَغة بهىاٖت بٌٗ ؤهىإ 

اإلايؿىظاث وؤصواث الخغب والجلىص والؿًٟ الخغبُت في صاع نىاٖتها باإلا٣ـ. وبٗض اهتهاء 

]مىخه٠ ال٣غن الشالض ٖكغ م[ و٧اهىا خ٨م ألاًىبُحن ظلـ اإلامالُ٪ ٖلى ٖغف مهغ 

 
ً
ؤَل جٝغ وبظر جٌُٟ زؼائجهم باإلاا٫ ٞاهخٗكذ الهىاٖت والٟىىن ٖلى ٖهضَم اهخٗاقا

 
ً
. في َظا الٗهض جغ٦ؼ ٦شحر مً الهىاٖاث في ال٣اَغة التي احؿٗذ لدكمل مهغ، (1)ُٖٓما

ىه ه٣اباث وؤخغػ الهىإ مهاعة ٦بحرة عبما هدُجت لظًٕى هٓام الُىائ٠ الظي جُىعث ٖ

ت َائٟت ول٩ل َائٟت قُش ًغعى مهالر  الٗما٫ في الٗهغ الخضًض. ٩ٞان ل٩ل خٞغ

ؤٞغاصَا ٣ًىم بخىظحههم الخىظُه الٟجي ومً ؤَم الهىاٖاث التي اػصَغث في ال٣اَغة ؤًام 

ت  ٍغ اإلامالُ٪ نىاٖت ألاؾلخت وؤصواث الخغب وبىاء الؿًٟ ونىاٖت اإلايؿىظاث الخٍغ

والؿغوط وألاواوي الىداؾُت اإلا٨ٟخت ونىاٖت الؼظاط والخٝؼ  اإلاُغػة والٟغف والخُم

 ًٖ الهىاٖاث الٛظائُت 
ً
والخد٠ الخكبُت اإلاُٗمت بالٗاط وألابىىؽ َظا ًٞال

دً الٛال٫ وجل٪ التي جخهل بدُاة الىاؽ  ىث َو هغ الٍؼ ٦هىاٖت الؿ٨غ والخلىي ٖو

ت والخهغ والهابىن والبىاء والىع١ بلى ٚحر طل٪ مً  ٦هىاٖت ألاواوي الٟساٍع

                                                           
(1)  Clerget, M. op, cit, vol, II, p 228. 
(2)  Lane-Poole, S. opm cit., pp. 193 – 254. 
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. ول٨ً َظا ألاػصَاع لم ًضم ؤ٦ثر مً ٢غهحن وهه٠ ٢غن بط ايُغبذ ؤخىا٫ (1)الهىاٖاث

البالص في ؤوازغ الخ٨م اإلاملى٧ي وخل الخغاب بمؿاخاث واؾٗت في ال٣اَغة. وؾاءث 

٣ٞض اهخ٨ؿذ ٖلى اإلاُالصي الخالت بٗض صزى٫ ألاجغا٥ في ؤوائل ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ 

هىع الٗلم وجضَىعث الهىاٖت واهدِ الًٟ. و٧ان مً ؤَم ٖهضَم الخًاعة وزبا 

ؤؾباب جإزغ الهىاٖت والًٟ جغخُل ؤلٟحن مً مهغة الهىإ والٟىاهحن بلى الٗانمت 

ؤلامبراَىعٍت الجضًضة آلاؾخاهت. ومً الهىاٖاث التي اهضزغث في طل٪ الٗهغ نىاٖت 

اٖت السجاص. ٧اهذ اإلايؿىظاث اإلامخاٍػ التي اػصَغث في الٗهىع الؿاب٣ت و٦ظل٪ نى

ال٣اَغة ٖلى ؤًه خا٫ ؤَم مغ٦ؼ نىاعي في البالص ول٨ً الهىاٖاث ٧اهذ عصًئت الىٕى 

 
ً
هظ٦غ مً َظٍ  (2)بضائُت في َغ٢ها وؤؾالُبها ٦ما ؤن مىخجاتها ٧اهذ حؿتهل٪ مدلُا

الهىاٖاث ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ َدً الٛال٫، ويغب ألاعػ وجبًُه، ونىاٖت الؿ٨غ، 

ىث وصباٚ هغ الٍؼ ت الجلىص، وبىاء الؿًٟ ونىاٖت البؿِ واؾخسغاط البٌُ ٖو

 .(3)ونىاٖت الخلي

لت مً الٗهىع الىؾُى قهغة واؾٗت في  ول٣ض ا٦دؿبذ ال٣اَغة زال٫ ٞترة ٍَى

ا مً الغخالت بإجها بخضي مغا٦ؼ الخجاعة الغئِؿُت في  ٖالم الخجاعة وونٟها بٌٗ ػواَع

في وؤَمُتها الؿُاؾُت وقضة ؤلا٢با٫ الٗالم والًٟل في طل٪ ًغظ٘ بلى مى٢ٗها الجٛغا

ت مً ظاهب ؾالَُجها و٦شحر مً ؤَلها. و٦إي مضًىت ٖغبُت ْهغث في  ما٫ الخجاٍع ٖلى ألٖا

ال٣اَغة مىظ اليكإة ألاولى ال٣ُاؾغ وألاؾىا١ في مىاي٘ مً قإع ال٣هبت و٢غب ٢هغ 

الٟؿُاٍ مً الخلُٟت وؤبىاب اإلاضًىت. ول٨ً ال٣اَغة لم جبلٜ في طل٪ الى٢ذ ما بلٛخه 

عواط واحؿإ ججاعة ألجها ٧اهذ مضًىت مل٨ُت. ٞلما ػالذ صولت الٟاَمُحن جدى٫ اليكاٍ 

الخجاعي بلحها ٞٓهغ في الٗهغ ألاًىبي ؤؾىا١ ٦شحرة بال٣غب مً ال٣لٗت، مدل ب٢امت 

                                                           
(1)

 Clerget, M. op. cit. pp. 242 – 296. 
(2)

 Lane-Poole, S: op, cit, pp: 287 – 214. 
(3) 

Girard P.S, MémoiressutL‟agriculture, L‟industrieet la Commerce de l‟ 

Egypte.Desc.De l‟EgyEtet.Mod.II, p. 490 and after. 
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الؿلُان. لٗل ؤَمها ؾى١ الضواب الظي ؾب٤ ؤلاقاع بلُه. زم بلٛذ الخجاعة الضازلُت 

ؼي  ؤوط وكاَها في غوي اإلا٣ٍغ الٗهغ اإلاملى٧ي ألاو٫ بؿبب ٦ثرة ألامىا٫ و٦ثرة الؿ٩ان. ٍو

ا مً ألاؾىا١ في جل٪ الٟترة شخىء ٦شحر ظضا باص ؤٚلبها وؤن  ىاََغ ؤهه ٧ان بال٣اَغة ْو

 ًبلٜ خىاهِذ ٧ل 
ً
الظي زغب اإلاى٣ُت بحن اللى١ واإلا٣ـ وخضَا ازىان وزمؿىن ؾى٢ا

، ٠ُ٨ٞ بب٣ُ
ً
. ٧اهذ ال٣اَغة ؾى١ مهغ ألاو٫ جٟض (1)ت الجهاثمجها هدى الؿخحن خاهىجا

 ٖما ٧ان ًغص بلحها مً بدغ ال٣لؼم والبدغ 
ً
بلحها ؤهىإ اإلاخاظغ مً ؤهداء ال٣ُغ َظا ًٞال

صخً البٌٗ آلازغ بلى بالص الٗالم  ؤلاؾ٨ىضعاوي ومً زم ًىػٕ بًٗها ٖلى ألا٢الُم َو

يكاٍ الخجاعي بىاء الخاهاث اإلاسخلٟت ٦ما ظاء في الٟهل الؿاب٘. و٢ض اؾخلؼم َظا ال

ستزهىن ؾلٗهم في مساػجها وخىانلها  والٟىاص١ لُجز٫ بها الخجاع ببًاٖتهم وصوابهم ٍو

ُت. وبلى َظٍ الخاهاث والٟىاص١ ٧ان ججاع الخجؼئت ًٟضون  ما٫ اإلاهٞغ وجاصي لهم ألٖا

م٨ً ال٣ى٫ بن وكاٍ الخجاعة في ال٣اَغة ٧ان ٌٗجي عز اء لكغاء ما ًبٛىن مً بًاٖت. ٍو

خطر طل٪ مً صعاؾت  البالص ٦ما ٧ان ٦ؿاصَا هدُجت خخمُت لل٣ٟغ و٢لت الؿ٩ان. ٍو

م٣اعهت لل٣اَغة الؼاَغة في ٖهغ اإلامالُ٪ وال٣اَغة اإلاخضَىعة في الٗهغ التر٧ي. بُض ؤهه لم 

٣باث لٗل ؤَمها حٗضص اإلا٩ىؽ اإلاٟغويت ٖلى اإلاخاظغ  ًسل حٗاَي الخجاعة مً نٗاب ٖو

ت جلٟها وحٗغى ٢ُمت وزانت في الٗهغ الٟا َمي واإلاملى٧ي وحٗضص ألاوػان واإلا٩اًُل وؾٖغ

الٗملت اإلاخضاولت لخٌٟ مٟاجىء وازخٟاء هٓام الا٢تراى مً اإلاغابحن الحهىص بٟائضة 

 مٗلىمت.

وهسخم َظٍ الضعاؾت بةقاعة بلى صوع ال٣اَغة في وكغ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت والخٟاّ 

امت الش٣اُٞت والٗلمُت ٖلى ٖلحها في ٖهىع الٓالم. مىظ اليكإة ألا  غ الٖؼ ولى ٣ٖض لؤلَػ

ا مً الجىام٘ واإلاٗاَض  حَر ظام٘ ٖمغو في الٟؿُاٍ وظام٘ ابً َىلىن في ال٣ُائ٘ ٚو

التي ْهغث في الٗهغ ؤلاؾالمي ألاو٫. ٣ٞض ازخهه الخلٟاء الٟاَمُىن ب٨شحر مً الٗىاًت 

                                                           
ؼي  (1)  .279بلى  231َبٗت ؤخمض ٖلي اإلالُجي م  – 1ط –الخُِ  –اإلا٣ٍغ
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٘ ٦شحر مً ممخل٩اتهم لئلهٟا١ ٖلى  اًت وؤو٢ٟىا ٖلُه َع البه وزضمه وؾض والٖغ ؤؾاجظجه َو

غ خُىظا٥ مغ٦ؼ الضٖىة الكُُٗت في  ج٩ال٠ُ بهاعجه وبنالخه. وال ٚغو ٣ٞض ٧ان ألاَػ

الٗالم ؤلاؾالمي ًٟض بلُه الُالب لخل٣ي حٗالُم اإلاظَب الكُعي والاؾخمإ بلى صعوؽ في 

ايت والُب  . و٢ض جدىلذ َظٍ الجامٗت الٟاَمُت بلى ظامٗت(2)الٟلؿٟت واللٛت والٍغ

 للضًً ومغ٦ؼ بقٗإ ز٣افي في صهُا 
ً
ؾيُت مىظ ؤًام نالح الضًً ألاًىبي. وؤنبدذ خهىا

ت ْهغث ٖلى مغ ال٣غون ٦شحر مً اإلاضاعؽ  ٍغ ؤلاؾالم. ولىظ٦غ ؤهه بلى ظاهب الجامٗت ألاَػ

واإلاٗاَض واإلا٨خباث الٗامت والخانت ؤؾهمذ هي ألازغي في اإلاداٞٓت ٖلى ٖلىم الضًً 

 لخإل٠ُ واليسخ.واللٛت وشجٗذ ٖلى ا

  

                                                           
(1)
 Lane- Poole, S.A History of Egypt, vol. VI London 1901; p; 188. 
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 قائمة املساجع

 ؤوال: اإلاغاظ٘ الٗغبُت

  بض اإلاىٗم ؤبى ب٨غ و و ببغاَُم عػ٢اهه "خًاعة  خمض مدمىصخؿً ؤؤهىع ق٨غي ٖو

 .مهغ والكغ١ ال٣ضًم"

  ش مهغ في ٖهغ البُاإلات. ال٣اَغة  .  2999ابغاَُم ههخي. جاٍع

  بإؾماء البالص ٌ(. الخدٟت الؿيُت 901ابً الجُٗان: قٝغ الضًً ًدحى )ث

اث ال٣اَغة،  ت. مُبٖى  .2898اإلاهٍغ

 ( الىجىم الؼاَغة 879ابً حٛغي بغصي: ظما٫ الضًً ؤبى اإلاداؾً ًىؾ٠ )ث.ٌ

ت   .في ملى٥ مهغ وال٣اَغة.  صاع ال٨خب اإلاهٍغ

  لُضن ٌ(. عخلت ابً ظبحر.  929ابً ظبحر: ؤبى الخؿً مدمض بً ؤخمض )جىفي في

2831 

 (. نىعة ألاعى. 377بً خى٢ل الىهُبي )ث ابً خى٢ل: ؤبى ال٣اؾم مدمضٌ

 .2938لُضن 

 ٦خاب اإلاؿال٪ ٌ(. 377ابً خى٢ل: ؤبى ال٣اؾم مدمض بً خى٢ل الىهُبي )ث

 . 2871لُضن  –واإلامال٪ 

 ( اإلاؿال٪ 300 -ٌ 103ابً زغصاطبت: ؤبى ال٣اؾم ٖبُض هللا بً ٖبض هللا )ٌ

 .2889واإلامال٪، لُضن 

 730ًضمغ الٗالئي الكهحر بابً ص٢ما١ )ابً ص٢ما١: ببغاَُم بً مدمض بً ؤ ٌ– 

 .2899ٌ(. الاهخهاع لىاؾُت ٣ٖض ألامهاع. َبٗت ال٣اَغة 809

 ؼ 909ابً مماحي: ألاؾٗض بً مماحي )ث ً. ظمٗه وخ٣٣ه ٍٖؼ ٌ(. ٢ىاهحن الضواٍو

 .2993ؾىعٍـا٫ ُُٖت، مُبٗت مهغ، ال٣اَغة، 

 غمان عاه٨ ت في الٗهىع ال٣ضًمت جغظمت تؤصول٠ بعمان َو . مهغ والخُاة اإلاهٍغ

 . 2933الض٦خىع ٖبض اإلاىٗم ؤبى ب٨غ ومدغم ٦ما٫. ال٣اَغة 
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  ت في خىى البدغ اإلاخىؾِ. جغظمت ت والخجاٍع ـ. ال٣ىي البدٍغ ؤعقِبالض لَى

 . 2990ؤخمض مدمض ِٖسخى  ال٣اَغة 

  ض ؤبى خضًض. ال٣اَغة  .2999بخلغ. ٞخذ الٗغب إلاهغ، جغظمت مدمض ٍٞغ

 .ش الُٟىم للىابلسخي َبٗت ال٣اَغة  جاٍع

 ضان ش الخمضن ؤلاؾالمي. ظغجي ٍػ ل٤  ،الجؼء الشاوي .جاٍع َبٗت ظضًضة عاظٗها ٖو

 . ال٣اَغة.ٖلحها الض٦خىع خؿحن ماوـ

  غاُٞت اإلاضًىت وجُىعَا مً ؤ٢ضم ت: َبٚى ظما٫ الضًً الكُا٫ "ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2931بلى الى٢ذ الخايغ" ال٣اَغة  الٗهىع 

 2993الغخالت اإلاؿلمىن في الٗهىع الىؾُى. ال٣اَغة  –مض خؿً ػ٧ي مد. 

  2999ؾلُم خؿً. ؤ٢ؿام مهغ الجٛغاُٞت. ال٣اَغة . 

  ش مهغ الٗام، مجلت ما في جاٍع ً. البِئت واإلاى٢٘ الجٛغافي وؤزَغ ؾلُمان خٍؼ

 .2991الجمُٗت الجٛغاُٞت 

  .ت وخًاعتها في الٗهغ ؤلاؾالمي ش ؤلاؾ٨ىضٍع ؼ ؾالم. جاٍع الؿُض ٖبض الٍٗؼ

 . 2992ال٣اَغة 

 ي )ظال٫ الضًً( ٦خاب خؿً اإلادايغة ا ش مهغ وال٣اَغة، لؿَُى في جاٍع

ا مدمض مدمىص نبُذ.  م٣خُٟاث ازخاَع

  ،ٖباؽ ٖماع: اإلاضزل الكغقي إلاهغ، مُبٗت اإلاٗهض الٗلمي الٟغوسخي، ال٣اَغة

2999. 

 ت في الٗهغ اإلاؿُخي م  –ؼ ؾىعٍـا٫ ُُٖت ٍٖؼ  .79 – 78ؤلاؾ٨ىضٍع

  ل. "٦خاب خٟائغ مهغ" ال٣اَغة  .2918ٖلي بهجذ والبحر ظبًر

  2932ال٣اَغة  –٦خاب مالُت مهغ  –ٖمغ َىؾىن. 

  ت ظؼء ؤو٫ ال٣اَغة  –ٞااص ٞغط  .32م  2991ؤلاؾ٨ىضٍع

 ( نبذ 812 –ٌ 739ال٣ل٣كىضي: قهاب الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖلى.)ٌ

ت، ال٣اَغة.  صخى في نىاٖت ؤلاوكا. صاع ال٨خب اإلاهٍغ  ألٖا

  صخى –ال٣ل٣كىضي  ال٣اَغة. .نبذ ألٖا
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  خباع َبٗت باَعـ  ٦2820خاب ؤلاٞاصة والٖا

  ت ألا٢الُم   –اإلا٣ضسخي  . 2909لُضن  –ؤخؿً الخ٣اؾُم في مٗٞغ

   ؼي   220م  2903الجؼء ألاو٫، ال٣اَغة  –الخُِ  –اإلا٣ٍغ

  ؼي  .2993ال٣اَغة  –٦خاب الؿلى٥  –اإلا٣ٍغ

 ؼي: ج٣ي الضًً ؤخمض بً ٖلى )ث خباع بظ٦غ الخُِ 893اإلا٣ٍغ ٌ(. اإلاىأٖ والٖا

 وآلازاع. َبٗت ال٣اَغة.  

   جغظمت الض٦خىع ًدحى الخكاب. – تؾٟغهام –هانغ زؿغو 

 :ل٤ ٖلُه ًدحى ؾٟغ  هانغ زؿغو ٖلىي هامت. ه٣له بلى الٗغبُت و٢ضم له ٖو

 .2993ألاولى، لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ، ال٣اَغة، الخكاب. الُبٗت 

  غي "جهاًت ألاعب" الجؼء ألاو٫ م  .191الىٍى

   ."ُب ٧امل "اؾترابىن في مهغ  َو

 ( 373ًا٢ىث الخمىي: قهاب الضًً ؤبى ٖبض هللا ًا٢ىث ٖبض هللا الخمىي ٌ– 

 ٌ(. معجم البلضان.919

  ًب ب ٌ(. ٦خاب 191واضر )ثال٣ُٗىبي: ؤخمض بً ٣ٌٗىب بً ظٟٗغ بً َو

 .2891البلضان. َبٗت لُضن 
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