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الملخص 

شكلت الوظائف والحرف بكل ما تحمله من  دالالت الكلمة من معنى ، جانبًا 
مسألة الوظائف  مهمًا من الحیاة الیومیة في العالم كله عبر العصور التاریخیة ، وألن

جزءًا مهمًا من حیاة الناس ، اذ مثل العرب العدید من الوظائف والمهن في مصر، 
سیما االعمال التي عمل بها العرب منها وظیفة التجار، ومالك البساتین والمزارعین، وال

والكهنة، ووظیفة السدود ورجال الشرطة، وغیرها من المهن، فضًال عن االجور التي 
.لعرب، والضرائب التي وضعها العرب نتیجة االنتفاع من االشیاء االخرىیتقاضاها ا
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Jobs and trades held by Arabs in Egypt during the
Ptolemaic and Roman occupation

Abstract

Jobs and crafts, with all the meaning of the word, have been an

important aspect of daily life throughout the world through

historical ages. Because jobs are an important part of people's lives,

Like the Arabs, many jobs and professions in Egypt, especially the

work of the Arabs, including the jobs of traders, owners of orchards

and farmers, priests, and the function of dams and police and other

professions, as well as wages charged by Arabs, and taxes

developed by Arabs as a result of the use of things Other.
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:وظیفة رعي االغنام والماعز- ١

امتهن العرب الوظائف والحرف بدقة واتقان، وذلك لبروزهم في تلك الوظائف، ومعرفتهم 
فقد اصبحت وثیقة الصلة بهم فعملوا على تربیة بكافة تفاصیلها من خالل مواطنهم االصلیة ،

لنا بان الكثیر من ویتضح )١(االغنام والماعز وتشجیعهم علیها من خالل التعاون فیما بینهم
وحملت تلك )٢(العقود التي عقدها العرب مع مالك االراضي والقطعان ومنها منطقة فیالدلفیا

ویتبین لنا من خالل العقود التي )٤(فهي تحمل اسم مالك لتلك القطعان)٣(العقود اسم زینون
ام القائد اذ ق) م.ق٢٨٦عام ()٥()بطلیموس الثاني(وجدت في حكم بطلیموس فیالدلفیوس 

دیمتریوس ولیمنایوس العربیان باستئجار قطیع من االغنام والماعز من ایسون فكان مساعدا 
مقابل ایجار سنوي لعدد )٦(انثى) ١٤٤(لزینون، وكانت فترة االستئجار عامین وبلغ عددها 

ق ، على ان یتم دفعهم على اربعة اقساط ،وفي حالة عدم الدفع یتم ارجاع الحقو )٢١٦(الماعز 
الى اصحابها ، الى جانب هذا كان دیمتریوس ولیمنایوس یدفعون غرامة قدرها عشرة 

.)٧(دراخمات

وعلى ما یبدو فان العرب كانوا یستأجرون اعداد كبیرة من القطعان ووضعوا شروط 
تضمن لكل من المؤجر والمستأجر حقه ، وفي حالة عدم االیفاء بالشروط فعلیه دفع الغرامة، 

عن كل انثى، الى جانب ذلك ظهور الكفیل في نهایة العقد، وذلك ضمان ) جدیاً ١٧(وتمثلت بـ 
ویتضح لنا بان دیمتریوس ولیمنایوس قد فشال في دفع )٨(للمالك في استرجاع اغنامه وحقوقه

)٩(االیجار والمستحقات االخرى اعترافا منهم ،وذلك لصعوبة تحقیق شروط العقد

:والبساتینوظیفة العرب كمزارعین لألراضي - ٢
مارس العرب قبل مجیئهم الى مصر مهنة الرعي والزراعة ، وذلك من خالل طبیعة 
البیئة التي كانوا یعیشون فیها، بالرغم من اعتمادهم على حیاة االمطار واالبار، ولكن بعد 
مجیئهم الى مصر اختلفت اوضاعهم ، فأصبحت التربة وخصوبتها ووفرة میاهها واعتدال 

اثر تلك العوامل مارس العرب مهنة الزراعة وامتالك االراضي الزراعیة والبساتین وعلى ،مناخها
ونتیجة لحاجة المحاصیل الزراعیة فقد تنوعت هذه المحاصیل في مصر ومن )١٠(واستئجارها
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، اذ اصبحت من المصادر الرئیسة في صناعة الخبز والمعجنات، اما )الشعیر–القمح ( اهمها
صناعة البیرة، فضال عن المحاصیل الزراعیة االخرى، وال سیما  الكروم الشعیر اذ استخدم في

ویتبین من ذلك بانهم كانوا یحددون المحاصیل  الزراعیة وكمیاتها )١١(والزیتون والفاكهة وغیرها
التي حصل علیها المزارع من االرض التي زرعها، من خالل ارتفاع مناسیب المیاه لنهر النیل 

اعتمد العرب على زراعة البساتین وال سیما المناطق الزراعیة الخصبة )١٢(في موسم الفیضان
اذ قاموا باستصالح اراضي كبیرة منها، وایصال المیاه )١٣(التي بدأوا بزراعة اراضیها وهي الفیوم

)١٤(والبساتینالى االماكن المرتفعة، ومن خالل االعمال التي قاموا بها انتشرت فیها الحدائق

نتشار زراعة البساتین فقد قام العرب بإیجار البساتین، وظهر ذلك في فترة حكم الملك ونتیجة ال
بین الطرفین إلیجار احدى ) م.ق١٥١(اذ ابرم العقد عام )١٥()فیلو ماتور( بطلیموس السادس

البساتین، فكان الطرف االول لرجلین عربیین ورجال فارسیا، والطرف الثاني رجلین فارسیین من 
)١٦(قطاعیات العسكریةارباب اال

الفارسي ... انه قد قام كل من ((ویتبین من خالل العقد الذي ابرم بین الطرفین فقد نص 
بإیجارقاماوبوتریسالقائد الثاني لفرقة خیالة الثمانین، )١٧(وسوباتورس الفارسي بن جالینوس

بیوس بن حورس ، بستان الى كل من الرجل الفارسي اسمه محذوف واخرین عربیین هما اسو 
)١٩)(١٨(وستوتوتیس بن بیخوتیس بجوار قریة اسمها محذوف في منطقة ارسینوي

ویتضح من خالل العقد بانه لم یذكر في الوثیقة نصیب كل مستأجر من الثالثة، والعقد الذي 
ابرم فیما بینهم بخصوص ایجار البستان من الرجلین العربیین، وهذا یدل على ان العرب كانوا 

.للبساتین واالراضي الزراعیةمالك
ویتبین من العقد بان العرب استقروا في مصر وقیامهم باستئجار البساتین، والتي تعد من 
اخصب المناطق الزراعیة، وقد وجدت فیها الكثیر من الوثائق والعقود، فضال عن تنظیف 

لمستأجرون غرامة البساتین بصیغة دائمة ،وانشاء السدود لحمایة االشجار من التلف، ویدفع ا
)٢٠(، في حال قطع شجرة دون علم اصحابها او دون علم المالك بها)الف دراخمة(قدرها 

ویتضح مما سبق فان الشروط التي ابرمت فهي ضمان لحقوق الطرفین دون الفرق بین 
شخص واخر، وااللتزام بها والمخالف یتعرض الى الغرامة التي تفرض علیه ، وهذه البنود 

فضال عن )٢١(تأجر حق التصرف في ادارة عمله دون تدخل المالك في عملهاعطت للمس
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الشروط التي وضعها المالك في تحدید نوعیة المحصول الذي سیزرع ، وتحدید كذلك قیمة 
، وهذا یدل على امتالك العرب لألراضي الزراعیة ....االیجار وكیفیة دفعه على شكل اقساط

قام شخص (( ، )م.ق٢٢١-٢٢٨(یقة التي یرجع تاریخها واستئجارها، فیتبین من خالل الوث
بتأجیر االرض الزراعیة الى شخصین وهما تورس بن بطلیموس )٢٢(القورینائیةیدعى اریستبوس

االتیجوني، واالخر عربي یدعى بیتمیوس بن هارمیوس، وقد اتفقا على االیجار فبلغ العقد 
ل عالقة بین الجالیة العربیة والجالیة وعلى ما یبدو فان هذا العقد یمث)٢٣(اردب) ٨.٥(

، التي شاركوا في ایجار قطعة االرض ومقاسمة مستحقاتها من االرباح، نتیجة )٢٤(القورینائیة
)٢٥(الثقة المتبادلة فیما بینهم

:ظیفة العرب كمالك لألراضي الزراعیةو- ٣
لى االخرین، اتسمت طبیعة العرب في امتالكهم لألراضي الزراعیة وزراعتها وتأجیرها ع

وال سیما ان  العرب استقروا في مصر، ومارسوا المهن والوظائف االخرى كالزراعة والرعي من 
خالل الفرص التي اعطیت لهم وال سیما العمل بأراضي الغیر واستئجار اراضیهم واكتسابهم 

یلتزم فكان الرجل العربي هو المالك ولم )٢٦(المال، مقابل عملهم في تلك االراضي الزراعیة
والسبب یعود الى ارتفاع سعر )٢٧(البطلمي یدعى ارتیموسبالعقد الذي ابرم بینه وبین المستأجر

االیجار من قبل صاحب االرض، وهذا یدل على سیطرة العرب وعدم االعتراف بالقرارات 
واالحكام التي تصدرها الحكومة البطلمیة، ولربما ان الشخص العربي المالك لألرض عندما قام 

، )٢٨(هذا العمل ، لكي یجعل لنفسه قیمة في المجتمع، بعدما كان صغیر الحجم في مجتمعهب
وكانت عالقة العرب بالعناصر االخرى داخل المجتمع قائمة على اسس تحكمها القوانین والثقة 
المتبادلة، وبذلك استطاع العرب االندماج مع العناصر االخرى، دون ان تسبب المشاكل معهم ، 

.)٢٩(مر یرجع الى حاكم القریة في السیطرة على تلك االراضيوهذا اال
:وظیفة العرب كرجال الشرطة- ٤

مصر القدیمة هو الشيء المهم في زرع االمن والثقة واالستقرار فيالشرطةجهازیمثل
داخل المجتمع وال سیما في عصورها القدیمة، فقد كان تواجده امرا ضروریا ال یمكن االغفال 

ما من حكام البطالمة والرومان، اذ كان تواجدهم امرا مهما في القرى وتحمل عنه، وال سی
المسؤولیة، وبعث السالم والطمأنینة واالمن في نفوس االشخاص الذین سكنوا  في المناطق التي 
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، فكان عمل رجال الشرطة مراقبة اعمال السرقات واالعتداءات، )٣٠(تواجدوا فیها رجال الشرطة
)٣١(الزراعیة، وكذلك حراسة الكمارك والبضائع والمنشات وغیرهاوحراسة المحاصیل

ویمتلك جهاز الشرطة مختلف االختصاصات وال سیما حراسة السدود، والتي تشمل 
السدود والقنوات ، وكذلك تامین وحمایة مداخل المدن وخارجها، وتتمثل هذه الحراسة بهیكلیة 

، وقد )الفیالكس(، والحراس )االرخبودس( لكل جهاز رئیس وقائد، فضال عن مشایخ الخفر 
تمثلت هذه الوظائف بانها وظائف الزامیة، یلتزم بها القائمون على تنفیذ هذه المهام في حراسة 

)٣٢(السدود والبضائع وغیرها من المهام التي تؤدي في خدمة المجتمع

عمال  التي یتمتع جهاز الشرطة بفئات واقسام مهمة في المجتمع العربي، وذلك حسب اال
یقوم بها، فوجدت لهم تسمیات اخرى، فنالت اهمیة منها حملة العصي، وحملة السیاط،وحملة 
السیوف التي تعد ذات شان مهم وكبیر ،الن الیونانیین والرومانیین عملوا بها، اما العرب فكانت 

بها فكانوا وظیفتهم االساسیة هي حمایة االفراد ، فضال عن المشاة وكذلك الصفة التي امتازوا
)٣٣(بمثابة الحرس الخاص

الیونانیین یتبین لنا من خالل الوظائف في جهاز الشرطة والتي اقتصرت على
والرومانیین، الذین خضعوا بعملهم الى رئیس شرطة القریة، وكان تحت امرته فئات الشرطة ذات 

.المراتب االصغر، وكان فیما بینهم العرب
قسام وفئات مهمة داخل المجتمع فظهرت فئات مهمة یتطلب عمل رجال الشرطة في ا

داخل عملهم، منها استدعاء المجرمین، كان عمل رجال الشرطة یتطلب ارسال العمال الذین 
یعملون داخل االراضي، اذ تشیر الوثیقة التي تؤكد عمل استدعاء المجرمین، فظهرت احدى 

اذ قامت ((،)م.ق٢٧٣-٢٧٤(لفیوس الوثائق والتي تعود الى فترة حكم الملك بطلیموس فیالد
امرأة تدعى دیمتریا بإرسال خطاب الى مینكراتیس الشاهد الذي یسكن في قریة فیالدلفیا، فطلبت 

ویتضح لنا من الوثیقة بانها ذكرت الحارس )٣٤())منه المجيء إلدالء بشهادته ضد ایثودیموس
موس السيء هو الحارس العربي، العربي وممارسته وظیفته كحارس، ولكن یتضح لنا بان ایثودی

اذ قام بوضع نیكاسوس زوج دیمتریا في الحبس، فهو یملك صفة حارس ، وله اهمیة واشارة 
)٣٥(واضحة الى ممارسة وظیفته كحارس عربي



٥٤١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

اذ یتبین لنا بان رجال الشرطة قد مارسوا وظائفهم، وال سیما العرب فكان عملهم استدعاء 
، والبنائیین ، فكانت لهم اهمیة ، )البلوك(صناع الطوب العمال، فمنهم من مارس مهنة 

.فیستخدمهم قائد الحرس للعمل واجبارهم علیه دون الحصول على رواتب مرضیه لهم
:وظیفة حراسة السدود- ٥

اشارت المصادر الى قیام العرب بممارسة وظائف اخرى لما لها من اهمیة في العصور 
الري واالهتمام به عن طریق شق القنوات والترع، واقامة البطلمیة والرومانیة، وتتلخص في نظام

السدود، فهذا یتطلب تعیین حراس وعمال على هذه القنوات والسدود، وقد امتازت مدینة الفیوم 
فعندما یفیض نهر النیل تنغمر )٣٦(بانها اكثر المناطق التي اهتمت بها البطالمة في مصر

ت كبیرة منها في هذه البرك، فیتطلب االمر انشاء االراضي المنخفضة بالمیاه، وتوجد كمیا
السدود والحواجز لحجز المیاه، واستخدامها في سقي االراضي الزراعیة، وال سیما سقي 
المحاصیل، وهذا  یتطلب تعیین حرس من اجل الحفاظ على تلك المحاصیل خوفا من العبث 

ل الزراعیة، وفي عام فیها، فكان العرب في مقدمة هؤالء الحرس لخدمة تلك المحاصی
ظهرت مجموعة من العرب وهي تحرس السدود في منطقة فیالدلفیا، مقابل ) م.ق٢٥٠(

الحصول على االموال، فكانت وظیفتهم االساسیة هي الحراسة، فضال عن االعمال االخرى 
التي یقومون بها وال سیما بناء الجسور، واعمال التنظیف ، وفتح بوابات المیاه في موسم الري

)٣٧(مقابل اعطائهم اجورهم اسبوعیا وهي ست دراخمات لكل شخص

یتبین من خالل المصادر التاریخیة بان العرب مارسوا وظیفة حراسة السجون، وهي 
ضمن اعمالهم االخرى التي عملوا بها كحراسة السدود، نتیجة للظلم الذي عانى منه السجناء، 

، الى جانب مهنتهم )٣٨(شخاص من تلك السجونوفقدانهم االمل، ادى هذا العمل الى هروب اال
ووظائفهم كحراس ، فكانت لدیهم الرفق في معاملة الهاربین من السجون، ومعاناة السجناء داخل 
السجن نتیجة للمعاملة السیئة، فضال عن االعمال االخرى التي قاموا بها، منها قطع االحجار 

)٣٩(شآت الحكومیة من المحاجر واستخدامها في بناء المراكز والمن



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حارث كریم جیاد السویداوي.م.م

٥٤٢

وعلى ما یبدو فان السجناء كانت لهم معاملة خاصة ،مما جعلهم یعانون بشكل دائمي من 
السجون التي حبسوا فیها، فهذا االمر یتطلب تعیین عدد من الحراس من اجل السیطرة على 

.السجناء خوفا من الهروب الذي حصل فیها

وظیفة حراسة الطرق التجاریة، اذ الى جانب وظائف رجال الشرطة، فقد مارس العرب
تمثلت بالطرق واالسالیب التي استخدمها البطالمة والرومان اتجاه طبقات المجتمع ، وال سیما 
مجال الزراعة، واجبار الفالحین على دفع الضرائب العالیة، وفرض الرسوم ، والسیطرة على 

ارسها البطالمة والرومان على العرب الطرق التجاریة، ونتیجة للسیاسة والمعاملة التعسفیة التي م
من الحرف والصناعات، جعلهم یضعون حدًا لتوفیر االمن ووضع حراس على مداخل المدن 

)٤٠(ومخارجها، فنتج عن ذلك تجنید فرق من الشرطة العرب

ویتبین لنا بان العرب كانوا على معرفة ودرایة بالطرق الصحراویة، وهم االمثل للقیام بهذه 
.لما یمتلكونه من خبرات وقدرتهم على اقتفاء االثر ، وال سیما الهاربین من السجونالوظیفة 

الى جانب ممارسة العرب لكونهم رجال شرطة، وانما عملوا في المناطق وال سیما 
ارسینوي، فمنهم من مارس وظیفة منضم لفرق المشاة، واالخرى منضم لفرق الهجانة، ومعهم 

برز رجال الشرطة وهم الحراس العرب ) م.ق١٤٣(وفي عام الجمال لكي یؤمنون الحدود، 
)بطولیمیس العرب(المجندین الذین عرفوا باسم 

)()مع فرسان والمشاة وهم یقومون بحراسة ،)٤١
)٤٣(، وال سیما في منطقة هوارة)٤٢(الحدود الصحراویة

:الوظائف والمهن االخرى التي مارسها العرب - ٦

مارس العرب في المجتمع المصري القدیم وظائف ومهن ارتبطت بالحرف والصناعات، 
وكذلك ارتبطت بالحیاة المحیطة بهم، فعمل العرب بالزراعة ونقل المحاصیل والتجارة وصناعة 
الزیت والكتان، اضافة الى نقل البضائع على الجمال والحمیر، الى جانب هذه الوظائف التي 

هناك وظائف اخرى تتطلب الدقة والمهارة في االداء، وال سیما في مجال عمل بها العرب، ف



٥٤٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

حالق (فاطلقت تسمیة على الشخص الذي یقوم بهذه الوظیفة بـ الحالقة، وتصفیف الشعر ،
، اذ قام )م.ق٢٤٨(، وهذا ما یشیر الى وظیفة الحالقة التي ارخت عام )٤٤()القریة

اعدیه مقابل خبره عن تسلیم ادوات الحالقة الى مسبإرسال خبر الى زینون ی)٤٥(ارتیمیدورس
، فكانت الغایة من ذلك هو تعلیمهم مهنة الحالقة، وحذا یدل على متابعة زینون )تسع دراخمات(

بأمور بالده حتى البیع والشراء یتم بمعرفته، وكذلك مارس الیونانیین عملهم في مجال 
.)٤٦(الحالقة

ن من خالل ممارستهم لها ، اصبحت لدیهم مشاكل وقد مارس العرب مهنة الحالقة ولك
وشكاوى تمارس ضدهم، وخیر دلیل على ذلك الشكوى التي قدمت من قبل العربي باراتیس 

)٤٨()(یشكو فیها من مالیخوس)٤٧()(الحالق

یقة او الشكوى ، اذ تشیر الوث)م.ق٢٢١(الذي یعمل الى الملك بطلیموس فیلو ماتور عام 
، لقد)العرببطولیمیس(قریةفيالحالق،المقیمالعربيباراتیسمنبطلیمیوسالملكإليالتحیة((

واالهتمامالرعایةمنالعطاءليأجذلقدكانوالذي،. . . بن مالیخوسمنضررعليوقع
أوعقابأيمنهأنالأنودونحانوته،أرجاءكلفيالخدمةمنومهارةخبرةاكتسبتحتى
مسبقأتفاقأثرعلىبسیطمرتبذلكبعدتقاضیتالسعادة، حیثسنواتكانتوهذهلوم،
وبسبببطلیموس،الملكحكممن٢٦العام الماضیة،السنةعنبمرتبيليمدینأنهإالبیننا،
جعلنيحیثأثینااإللهةمعبدإليأتیتالموضوع،هذافيبیننانشأتالتيالخالفاتإحدى
العمل، لذلك فقد اتیت لبطلیموس فيرقبتيدكتالذيأناحقي،علىأحصلولمالیمین،أقسم

االنسان الذي وعد بإعطائي بعض شهور من اجري مؤقتا، حیث وافق ان اتقاضى االجر حسب 
سیختلف بالنسبة لي، لذلك االتفاق، ولو ان هذا النزاع الذي لم یحل امام بطلیموس، لكان االمر

ورعایتك ایها الملك سوف احصل على حقي كامال، ولك االختیار، اما ان تجالسه او بفضلك 
، یتبین من خالل الوثیقة بان الملك بطلیموس كانت )٤٩())ترسله الى قاضي المحكمة المختص 

فكانت المشاكل التي تواجه الناس، فیلتجؤون الیه في ) م.ق٢٢١(له اهمیة في المجتمع، عام 
رسة اصحاب الوظائف والمهن اعمالهم بشكل مستمر ،فهو دائما یعمل على حلها، مقابل مما

حل النزاعات ، وكان یعمل جاهدا على مراعاة الحقوق للفرد المشتكي، مما جعله یحظى بأهمیة 
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فتبین بان الحالق لم یسيء الى صاحب العمل بعد قضائه سنوات عدیدة معه في تلك الفترة،
.صفات حمیدةوهذا یدل على تمتعه بأخالق و 

منأقرانهمبینجیدةاجتماعیةبأوضاعیتمتعونكانواالحالقینأنلنایتضحوهكذا
علىكانواالحالقینالمتمیز،أنالوضعلهذاأهلتهمالتيهيعملهمطبیعةولعلالقرى،سكان
ملتقىهوالحالقأنحانوتوالسیماأماناتهم،وموضعثقتهممحلفیمبمجتمعهم،وثیقةصلة
)٥٠(تجمعهمومكانالقریةأهل

المیالدي،الثالثأوالثانيالقرنإلىالروماني،یرجعالعصربمنخطافهي: الثانیة الوثیقةأما
بالخطاهذاوأرسلالمهنة،علىالتدریبمرحلةحدیثاً أنهىالسنصغیرحالقبخصوصوهو
أجاثانجیلوس: " له لیقو حیثمهنته،فينجاحهأخبارلهحامالً القدیممعلمهإلي

)()الى باناریس ،تحیات كثیرة جدًا،أقدم كل االحترام لكلیهما أمام اآللهة )٥١ ،
هنا ، واحترامي لكم كل یوم ، وأقسم باآللهة بأنني على أتم االستعداد بأن أحلق لسیدي ولكل 

عادتي بكل احترام، وتحیاتي الحالقة وكواحد في المنزل ،أیما كان الیوم فأنني سوف أزاول مهنة
تحتاجكانتالحالقمهنةأن، یتبین من خالل الوثیقة إلى)٥٢(" لكل رفقائي في مرحلة التدریب

فيوردكماالتدریب،فترةأثناءمرتبایتقاضىالمتدربفكانمزاولتها،قبلالتدریبمنفترة
إذاالمتدربیقیمتدرب، وأحیاناً كمعملهبدایةفيأجرالحالقباراتیستقاضىعندماالوثیقة

)٥٣(حراأوعبداً كانإنالنظربغضالتدریبفترةطوالسیدهمنزلفيقاصرا،كان

فكانت هناك اجور خاصة للعمال، فقد تباینت هذه االجور والرواتب التي یحصل علیها 
- ٢(صبي من یومیا، وال)٥٤()اوبل٤-٣(العامل، فكانت في فترة الفیضانات اجرة العامل من 

وتختلف كمیة االجور التي تعطى للعامل من فترة الى اخرى، فنشطت مهارات ،)اوبل٢.٥
العرب في تلك الفترة للحصول على االجور، وال سیما بانهم امتلكوا وظیفة الشرطة والحراس ، 

، فضال عن نقل السلع )دراخمات١٠-٦(اما عمال البرید فوضع لهم دخال محدود، یتراوح بین 
دراخمة (والبضائع والمحاصیل، فكانت اهم وسائل النقل هي الحمار والجمل، فیتقاضى الشخص 

، یتضح لنا بان المستأجرین قد تأخروا في )٥٥(لتأجیر الجمل او الحمار) دراخمة٢(، و)واحدة
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االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

مما ادى الى تقدیم الكثیر ... دفع الرواتب، وفي بعض االحیان تدفع لهم االجور وهي ناقصة، 
) ٢٠-٦(تصل ما بین )٥٦(لشكاوي في هذا الموضوع، اما فیما یخص اجور الفیال كیتايمن ا

، وعلى الرغم من انتشار العرب في مصر خالل العصرین البطلیمي )٥٧(دراخمة شهریا
والروماني، وتداخلهم بین طبقات المجتمع المصري، فنالحظ بان العرب اصبحت لهم جوانب 

نظومة اجتماعیة خاصة بالعرب ولهم جهات مسؤولة ترفع اصواتهم اداریة، وهذا ال ینفي وجود م
وشكواهم وهي تمثلهم عن طریق ترشیح اشخاص واالجتماع لمناقشة مشاكلهم التي كانوا یعانون 
منها ، وال سیما الرواتب والضرائب واالحتفاالت وغیرها، وتتم هذه االجتماعات داخل المعبد، 

اتباع النقابات ( اركة هموم المواطنین واطلق علیهم لقب فكان لرجال الدین دور مهم في مش
synodoi()٥٨(

اذ یتبین لنا بان للعرب دور مهم وتمثیلهم االداري واستقرارهم في المدن المصریة، وال 
سیما الفیوم وهوارة وارسینوي، فقد اصبح لدیهم كیان اجتماعي له القدرة بالتدخل في الشؤون 

تهتم بأمورهم، واستمرار المطالبة بحقوقهم، اذ یشیر لنا نص كتابياالداریة والسیاسیة التي
،)٥٩(رامیسضدفي النورمارجقامت مجموعة من العرب رعاة االغنام بتقدیم شكوى الى زینون ((

واتهموه بانه قد قام ببیع حقهم من اراضي المراعي ألشخاص اخرین وكان رامیس هو المسؤول 
وعلى الرغم من ذلك فقد قام رامیس)٦٠())ي على الرعاة في فیالدلفیاعن توزیع اراضي المراع

، اخبره بان )٦١(خالل فترة بطلیموس الثالث) م.ق٢٤٢-٢٤٣(بإرسال خطاب الى زینون عام
العرب كاذبون واقنعوك بواسطة قاضیهم دیمتریوس،وقد ذكر زینون بانه قد اعطاهم االرض التي 

)٦٢(، وكان توزیع االراضي بشكل طبیعيطلبوها، ولم یتقاض ماًال من احد

ویتضح من خالل ذلك بان العرب اصبحت لدیهم القدرة على جعل شكواهم عن طریق 
ممثل لهم، واستطاع من اقناع زینون بالظلم الذي قام به رامیس، الى جانب هذا فان العرب كانوا 

حاجاتهم، فضال عن رعاة لألغنام فاحتاجت لهم مساحات كبیرة من االراضي والمراعي لسد
، فقد مارس العرب الى جانب )٦٣(االفراد الذین یمثلون انفسهم من خالل توصیل شكواهم

الوظائف التي عملوا بها عندما دخلوا مصر، فقد اتضح بان ادخلوا معهم عاداتهم وتقالیدهم، 
شكواهم، فهذا یعد ولكنهم التزموا بالقانون المحلي، وقد قاموا بإجراءات قانونیة یونانیة في تقدیم 
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والمطالبة بحقوقهم، فنرى ذلك من خالل الشكوى التي قدمها الفالح من الوظائف القانونیة،
الصغیر، وقد طالب بزیادة االیجار ولم یعطى له ،فكانت قضیته تحال الى المحكمة وتتمثل 

.)٦٤(بالقضاء الیوناني

والشكاوى من اجل استرداد یتبین لنا مما سبق بان العرب لهم من یمثلهم في القضایا
.حقوقهم والمطالبة بها، فكان موقعهم مؤثرا على الجانب االداري والقانوني في ممارسة اعمالهم

:دیانة العرب في العصرین البطلیمي والروماني-٧

عرفت دیانة العرب منذ بدایة االلف االول قبل المیالد، بانها دیانة ذات فكر تعددي، اي دیانة 
، ولقد عرف الدین عند العرب بانه االعتقاد )٦٥(ا عبادة الكواكب واالجرام السماویةفلكیة اساسه

بكائنات غیبیة ذات قوى مؤثرة والقیام بطقوس وعبادات لها، ووفقا لهذا المفهوم للدین فنجد حیاة 
دینیة متنوعة تمتد جذورها الى فترات تاریخیة قدیمة، واتخذت صورا واشكاال مختلفة تبعا 

، فكانت دیانة العرب دیانة )٦٦(م الثقافي، وطبیعة ظروف حیاتهم االقتصادیة واالقتصادیةلتطوره
وثنیة ، واهم معبوداتهم الحجارة واالشجار فعبدت على اساس انها بیوت االلهة، وقد اختلطت 

.)٦٧(بهذه المعبودات وبتأثیر بعض العوامل االجنبیة صفات غیبیة ربطتها باألجرام السماویة 

، وكان في )٦٨()الثوالیث(عرفت ایضا الدیانة في شبه الجزیرة العربیة عبادة الثالوث وقد
، ووجدت اشارات بأسماء عدة )٦٩(مقدمتها الثالوث الكوكبي هي عبادة الشمس والقمر والزهرة

، وفي مملكة )ال مقه(تختلف باختالف المملكة التي یعبد فیها، ففي مملكة سبأ اطلق علیه 
، وهو یمثل االله القمر داخل الثالوث، اما الشمس فوردت بأسماء منها )ود(علیه معین اطلق 

، وهذه تشیر الى عظمة المعبد )عثتر(، اما الزهرة فقد عرفت باسم )ذات برن(، و)ذات حمیم(
.)٧٠(ومكانته

فبرزت الكهنة في هذا الجانب ان قام احد االشخاص العرب ویدعى بن یرحبوال بإهداء 
، )فهیو(االلهة الالت، ویتضح من النص بانه اقتسم المنزل بینه وبین الكاهن ویدعى النص الى 

، اذ یمارس الكاهن بأعماله الكهنوتیة التي تتم لإللهة داخل معبدها من شعائر )٧١()ردیو(او
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وطقوس وصلوات وتقدیم القرابین وغیرها، وهذا یدل على ان البطالمة قد اطلقوا للعرب في 
م وطقوسهم دون مضایقات ،نظرا لقیام البطالمة والرومان بمصادرة معظم ممارسة عقائده

ممتلكات المعابد، الى جانب هذا ، فان العرب مارسوا طقوسهم وحیاتهم الطبیعیة وعبادتهم 
، وبعد استقرار )٧٢(وتقدیم النذور والقرابین ،فكانت لهم كهنتهم والسیما في العصر البطلمي

ریة، استطاعوا العرب بتواجدهم في مصر وتحت سیطرة البطالمة، العرب داخل االراضي المص
قد اثر على اختالط العرب معهم، وظهر نوع من االندماج الثقافي والدیني، وهذا ما عكسه على 
الجوانب االجتماعیة ، وال سیما الزواج واالیجار وغیرها، ونرى ذلك من خالل العقود التي ابرمت 

، )٧٣(یالحظ في العقد ان احد االعراب یدعى ارستبوس بن حورسبین العرب والبطالمة، ومما
.)٧٥(، وااللهة فیلو ماتور)٧٤()ابیفانس( وقد استشهد باآللهة

ویتضح بان معظم اسماء االلهة لملوك البطالمة، وكما اعتاد البطالمة من خالل العقود 
وانما تألیه الفرسان والمحاربین، ، لم یعتد البطالمة على تألیه الملوك، )٧٦(خیر شاهد على االلهة

بحیث اوصلوهم الى مرحلة انصاف االلهة، وكان اول شخص ادعى التألیه هو بطلیموس 
بطالمة وعى راسهم بطلیموس ، وبعدها تبعه ملوك ال)٧٨(، اذ امر بتألیه االسكندر االكبر)٧٧(االول
هم بعبادة االسكندر الرسمیة، ، الذي أّله نفسه وزوجته المحبوبة ارسنوي، واقترنت عبادتالثاني

.)٨٠(،)باإلسكندر( ، وعین علیه كاهن ولقب )٧٩(وبني لهم معبدا في االسكندریة 



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حارث كریم جیاد السویداوي.م.م

٥٤٨

-:)٨١(جدول یوضح توزیع وظائف العرب داخل مصر على سبیل المثال 

المالحظاتالوظیفةالمناطقاالسمت

١Phnewسجل اسمه على افكل/ كاهنتل الشقافیة
تل الشقافیةالنقش

٢Petemonsعمل في مخزن غاللارسنوي

٣Darkon of
nekhtes

ضباط شرطةفیالدلفیا

٤Demetriousقطیع اغنامراعي اغنام ،مستأجرفیالدلفیا

٥Baphimousكبیر الحراستبتونس

٦Paritesحالقفیالدلفیا

٧MaLkosصاحب حانوتفیالدلفیا

٨Dakoutesارع، راعي غنممز منف

٩Demetriousقاضي العربفیالدلفیا



٥٤٩)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

:الخاتمة
والروماني، اذ البطلیميالعصرینفيالمصريالمجتمعمنمهمجزءالعربشكل

تمثل الوظائف والمهن التي شغلها العرب في مصر ابن العصرین البطلیمي والروماني، وقد 
، وانتشرت في معظم اقالیم مصر، اذ )فینیقیونال-السوریون(استقر العرب في مصر، وال سیما 

مارس العرب التجارة وقد برعوا فیها، لذلك كانت اوضاعهم االجتماعیة جیدة، فشغل العرب 
الكثیر من المهن داخل المجتمع المصري، فالتحق منهم في الجیش، من اجل تحسین وضعهم 

عمل العرب كتجار ومزارعین االجتماعي واالقتصادي، ومنهم من اخذ منصب رئیسا للشرطة، و 
وعمال كمارك، فمارسوا تلك المهن بدقة واتقان نظرا لتمكنهم منها ومعرفتهم بفنونها في موطنهم 

الرومانیةالحكومةترشحهملكيبعضهمأهلیجیداقتصادبوضعالعرباالصلي، اذ تمتع
القریة،وهكذاشیخمثلاإللزامیةالخدماتنطاقفيتدخلالتيالعامةالمناصببعضلتولي
عالیة،كانتالعینیةأجورهمأنراینافكماجیدة،اقتصادیةأوضاعذوكانواالربعأنلنایتضح

إليالرومانیةاإلدارةمادفعوهذااألخرى،الحرفألربابالعینیةباألجورهاقارنأنبعدوال سیما
.القریةشیخعالیة،مثلدخولتتطلبالتياإللزامیةالخدماتألداءترشیحهم



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حارث كریم جیاد السویداوي.م.م

٥٥٠

والمصادرالهوامش
، )م١٩٤٦القاهرة، ( نصحي، ابراهیم، تاریخ مصر في عصر البطالمة، مكتبة االنجلو المصریة،) (١
؛ فرج، ابو الیسر، الدولة والفرد في مصر في عصر الرومان، ظاهرة هروب الفالحین في عصر ٩٨ص

مد یاسین، العرب ودورهم في مصر في العصر ؛ السید رشدي، مح٨٦، ص)م١٩٩٤القاهرة، (الرومان،
١٠٩، ص)م١٩٩٦جامعة طنطا، ( البطلمي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب،

وهي من اكبر مدن الساحل الشرقي للوالیات المتحدة، وهي تمثل مركز تجاري وتعلیمي : فیالدلفیا)٢(
، ولهذا )الحب األخوي) (فیالدلفیا) (Φιλαδέλφεια(فتعني الكلمة (واسمها مأخوذ من اللغة الیونانیة 

الروبي ، امال محمد، . وعرفت ایضا بمدینة الكویكرز االمریكي،)مدینة الحب األخوي(تلقب المدینة بـ 
م .ق ٣٠(كراشي، كوم، دراسة في بعض المظاهر االقتصادیة واالجتماعیة في العصر الروماني سنة 

٩٧-٩٦، ص)م١٩٧٥جامعة القاهرة،(منشورة، كلیة اآلداب،،اطروحة دكتوراه غیر)م٢٨٤الى –
فیلسوف فینیقي من مستوطنة كیتیوم الفینیقیة في قبرص، وقد انشأ ) : م. ق٢٦٢- ٣٣٤: (زینون)٣(

المذهب الرواقي ، الذي قام على حب الخیر والسالم واالنسجام مع الطبیعة وازدهار فلسفته في العصر 
٢٥٨، ص٢، العبر،   ج)هـ٨٠٨ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. ومانیةالهیلیني خالل الفترة الر 

(4)Pozy,k,connection,between Isis and Mithras in AQuincum, in
Aegyptnsetpan noni a, voLII , Buda Pest,2005),pp180-198

بطالمة في مصر، وهو احد ملوك ال) :م.ق٢٤٦-٢٨٥()بطلیموس الثاني(بطلیموس فیالدلفیوس )٥(
، )م.ق٢٧٣وعقد معاهدات مع اعدائه، فعقد معاهدة مع روما عام) م.ق٢٨٥اعتلى عرش مصر عام 

وكانت لدیه اهتمامات على الجانب العسكري والثقافي والعلمي، وكانت من بین طموحاته جعل مدینة 
ل محمد، كراشي، كوم، الروبي، اما.االسكندریة مدینة مهمة، وانشا مدینة ارسینوي في الفیوم بمصر

؛ محمد علي، سعد ٩٧دراسة في بعض المظاهر االقتصادیة واالجتماعیة في العصر الروماني، ص
٣٤، ص)م٢٠٠١االسكندریة، (اهللا، في تاریخ مصر القدیمة، مركز االسكندریة للكتاب، 

و السعدني، محمود ابراهیم، تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان ،مكتبة االنجل)٦(
.٣٥، ص)م٢٠٠٠القاهرة،(المصریة،

غرام، وهي عملة تمثل وحدة مالیة للتعامل الیوناني، اصبحت ٣,٥وهي مثقال یساوي: الدراخمة)٧(
تستخدم في مصر حتى العصر الروماني، وكانت في االصل عملة رومانیة ، تم التالعب بها في عهد 

ء محمد، شكاوى االفراد في مصر في العصر الطموهي، اسما. االباطرة حتى تساوت بالدینار الروماني



٥٥١)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

؛فرح، ابو ٣٠، ص)م٢٠٠٩جامعة القاهرة، ( الروماني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، 
.٤٣، ص)م١٩٩٤القاهرة، (، دار عین للدراسات والبحوث،٢الیسر، الدولة والفرد في مصر،ط

، )م٢٠٠٢القاهرة، (، ١ي والروماني، طفرح، ابو الیسر، الشرق االدنى في العصرین الهلنست) ٨(
؛ الناصري، سید احمد علي، حضارة وتاریخ واثار مصر تحت حكم االغریق والرومان من ١٣٢ص

٨٩، ص)م١٩٨٩القاهرة، (الفتح المقدوني حتى الفتح االسالمي، 
؛عبد اللطیف، احمد١٣٣والروماني، صالهلنستيالعصرینفياالدنىالیسر،الشرقابوفرح،) ٩(

.٩٩- ٩٧، ص ص)م١٩٦١القاهرة،(علي، مصر واالمبراطوریة الرومانیة في ضوء االوراق البردیة،
في العصر الروماني، اجتماعیا واقتصادیا واداریًا، الروبي، امال محمد ،مظاهر الحیاة في مصر) ١٠(
ة احمد فخري، مكتبة النهض: ؛ جون، ولسن، الحضارة المصریة، ترجمة٦٧، ص)م١٩٧٥القاهرة، (

١٤٦، ص)االسكندریة، الت( العربیة،
العراق، الشام، جزیرة ( العادلي، سناء عبد العظیم، مصر وحضارات العالم القدیم )١١(

؛الهمشري، منیرة ،تاریخ وحضارة مصر في العصر البطلمي، الهیئة ٥٣، ص)م١٩٩٠القاهرة،(،)العرب
.٣٧- ٣٥، ص)م١٩٩٩القاهرة، ( العامة للكتاب،

؛نفتالي، لویس، الحیاة في ٥٤-٥٣القدیم، صالعالموحضاراتمصرعبدالعظیم،ناءسالعادلي،) ١٢(
امال محمد الروبي، محمد حمدي ابراهیم، : ، ترجمة)م٢٨٤–م .ق٣٠(مصر في العصر الروماني 

.١١٧، ص)م١٩٩٧القاهرة، ( مكتبة عین للنشر، 
)پیوم(القدیمالمصرية ،اسمهاالقاهر غربجنوب)كم١٣٠( بعدعلىمصرفيمدینه:الفیوم ) ١٣(

الواجهةمنكانالفراعنةزمنفيالفیومالمنخفض، كان اقلیمالوادياراضياسموكان" البحیرة " یعنى 
یعنى" سبك پى" ودینیًا " شودیت " مدنیًا بتسمىعاصمتهوكانت" پحو نوهیت" اسمه قسماالداریة

مدینةیعنى" كروكودبولیس " الرومان وسماهااالقلیم،معبودكانالتمساحانحیثالتمساحمدینة
اسمعلىوعاصمتهاالقلیم،سمى)فیالد فیوس(الثانيبطلیموسالملكالبطلمىالتمساح، وفي العصر

مستعملهاالساميوبقیت" ارسینوى " والمدینة " ارسینویتس " اإلقلیم فتسمى)الثانیةارسینوى(امراته
عامر،تاریخفاطمة، مصطفى.الفیوم" باسم القلیمفتعرفا) ٦٤٢(مصر علىبالعر استولىمالغایة
العامةالمصریةالفاطمي،الهیئةالعصرنهایةإلىالعربيالفتحمن–اإلسالمیة مصرفيالذمةأهل

والحضاريالسیاسيالفیومتاریخ"حمودة، محمود؛ عبدالحمید، حسین٥٦،ص)م١٩٩٩القاهرة،(للكتاب،
، )م٢٠٠٧مصر، (الیمامة،،دار زرقاء"الفاطميالعصرنهایةإلىاإلسالميالفتحمنذ



)٢٠١٩كانون األول(العدد السابع والعشرون

حارث كریم جیاد السویداوي.م.م

٥٥٢

، )م١٩٩٨القاهرة، (الفنیة، اإلشعاعومطبعةالسیاحیة،مكتبةمصر؛الجوهري، یسرى، جغرافیة٧٦ص
.٢١١ص

١١٧،ص)م٢٨٤–م .ق٣٠(الروماني العصرفيمصرفينفتالي، لویس،الحیاة) ١٤(
وهو احد ملوك البطالمة ، اعلن نفسه ملكا ):م.ق١٧٠-١٨٢):(ماتورفیلو( بطلیموس السادس) ١٥(

،اي المحب المه، واشرك معه في الحكم اخته كلیوبترا الثانیة ، )فیلو ماتور(ولقب بـ) م.ق١٨٠(عام
حسن، . وفي عهده تغیرت سیاسة مصر الخارجیة ، وقد تولى عرش مصر وخاض حروب في سوریة

ن عهد بطلیموس الخامس الى نهایة عهد بطلیموس السابع، الهیئة سلیم ،موسوعة مصر القدیمة م
؛یحیى، لطفي عبد الوهاب، الیونان، مقدمة في ١٠٤، ص١٦،ج)م١٩٩٤القاهرة، (المصریة للكتاب،

.١٦٧ص،)م١٩٩١االسكندریة،( دار المعرفة الجامعیة،التاریخ الحضاري ،
ورات كلیة اآلداب، ابراهیم، نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة، منش)١٦(
؛ السعدني، محمود ابراهیم، تاریخ وحضارة مصر في العصر البطلیمي، ١١٢،ص)م١٩٦٦القاهرة،(

؛ نور الدین، عبد ٥٢،ص)م١٩٩٩القاهرة، ( سلسلة قراءات في التاریخ القدیم، مطبوعات جمعیة االثار،
.٥٧،ص١،ج)م٢٠١١القاهرة، (الحلیم،تاریخ وحضارة مصر القدیمة،

وهو احد القادة العسكریین للفرس ، وقائدا لفرقة الخیالة العسكریة :جالینوسبناتورسسوب) ١٧(
،وكانت لدیه بساتین واراضي مع العرب، فسیطر على اجزاء من مصر وال سیما مدینة ارسینوي، ابرمت 

١١٨-١١٧نفتالي، لویس،الحیاة في مصر في العصر الروماني، ص.العقود مع العرب
حدى مدن مصر في العصر البطلمي، اتصفت على اسماء ملكات وكانت عاصمة ا: ارسینوي) ١٨(

،واسمها بالیونانیة )ده عشان یخلد ذكرى مراته ارسینوي الثانیة(الفیوم ، التي سماها بطلیموس الثاني باسم
تعني تمساح، وتعتبر اطالل المدینة من اكبر االطالل الموجودة في مصر القدیمة ،انشات ) كروكودیل(
؛ نصحي، ٥٢السعدني ،محمود ابراهیم ،تاریخ وحضارة مصر في العصر البطلمي، ص. ها المعابدفی

.١١٦ابراهیم، تاریخ مصر في عصر البطالمة،ص
امال محمد : ترجمة،)م٢٨٤–م .ق٣٠(نفتالي، لویس، الحیاة في مصر في العصر الروماني)١٩(

١١٨- ١١٧، ص)م١٩٩٧قاهرة،ال(مكتبة عین للدراسات،الروبي، محمد حمدي ابراهیم ،
strzygowski, J ,cata ,Logue  General des Antiques Egyptians du use؛
cairekoptische , kunst ,(cairo,1904),p.25



٥٥٣)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

حسن، عبد الحلیم محمد، دراسة في وثائق العمل في البردي البطلمي، رسالة ماجستیر، كلیة )٢٠(
فيمصرفيودورهمالعربیاسین،لسید رشدي، محمد؛ ا٢٣، ص)م١٩٧٣جامعة القاهرة،(اآلداب، 
١٤٥البطلمي، صالعصر

؛ ١٤٧البطلمي،صالعصرفيمصرفيودورهمیاسین،العربمحمدرشدي،السید)٢١(
٢٤- ٢٣البطلمي، صالبرديفيالعملوثائقفيدراسةمحمد،حسن،عبدالحلیم

، ویسمى ارستبس، )م.ق٣٥٥-٤٣٥(فیلسوف اغریقي): Aristippus: (القورینائياریستبوس)٢٢(
ایغور، كون، معجم علم االخالق، دار . اسس مدینة قورین شمال افریقیا، وسمیت بالمدرسة القورینائیة

.٢٠؛ الموسوعة الفلسفیة، ص٤٤، ص)م١٩٨٤االتحاد السوفیتي،(التقدم،
افة، فكانت له وهو مكیال للحبوب في مصر، استخدم لكیل القمح وحبوب المحاصیل الج: االردب)٢٣(

خوینیكیس وهي مكیال لوزن الحبوب وتساوي لتر، اما وحدة ٤٢الى ٢٤انواع من حیث السعة،تبدا من 
بوشل وهو مكیال انكلیزي للحبوب تساوي ١.٥مكیال لألردب التي شاع استخدامه في الضرائب، قد بلغ 

فكري، عبداهللا باشا، الفوائد . كیلو جرام٧٨صاعا، وعند الفقهاء یساوي ٢٤جالون، واالردب یعادل ٨
؛١٨-١٧،ص)م١٩٨٣مصر، (، المطبعة االمیریة الكبرى ببوالق،٤الفكریة للمكاتب المصریة، ط

.٢٤٥الروماني، صالعصرفيمصرفيلویس،الحیاةنفتالي،
رن في القالقورینائي والتي ازدهرتالتي اسسها ارستبسوهي احدى الجالیات : القورینائیةالجالیة)٢٤(

، وتسمى في الوقت الحاضر )kvpnvn(وقد نسبت هذه التسمیة الى قورینا بالیونانیةالثالث قبل المیالد،
وال تزال اثارهم تشهد على اقامتهم فیها، الموسوعة الفلسفیة، وضع لجنة من العلماء ) شحات(

.٥٦، ص)م١٩٧٤بیروت، (،دار الطلیعة،١واالكادیمیین السوفیاتیین، النسخة العربیة،ط
؛ عبد اللطیف، احمد علي، محاضرات في تاریخ ٦٣ابو الیسر، فرح، الدولة والفرد في مصر، ص)٢٥(

.٧٢، ص)م١٩٧١بیروت، (الشرق االدنى القدیم، كریدیة اخوان،
محمد فهمي، عبد الباقي محمود، ضریبة الراس في مصر الرومانیة، رسالة ماجستیر غیر )٢٦(

.٧٦،ص)م١٩٧٩جامعة القاهرة، (منشورة، 
منمن العرب في مصر، وارتیموسوهو احد التجار البطالمة قام باستئجار االرض: ارتیموس)٢٧(

الكبیرقسطنطینایامالرومانیةالمملكةفيالمجیدةباألعمالقامواالذینالعظامالرجالومنانطاكیة
انغیر. مصروالیةتقلَّدلمنیعطىكانلقبوهو“أُفُغستي”تسمَّى الجندیةفيعالیةرتبةً قلَّدهالذي

اهللامجدعینیه،ازاءفيتصغركلهاهذهكانتبلوامجادها،الدنیابأمورلیحتفلیكنلمارتیموس
فسكنوجاءوظیفتهارتیموساعتزلالملَك،اوالدهوتولَّىقسطنطینالملكماتولما.االبدوسعادة
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٥٥٤

القویمالدینبأهدابالتمسكعلىالمؤمنینیحثُّ ،وجهاكملالمسیحیة،علىالفضائلممارساانطاكیة،
والفقراءالمساكینویساعداالضطهاد،غمراتخوضهمفيبالمسیحاالیمانالدفاع عنعلىویشجعهم
العبادي، مصطفى، .الجمیعمعوالوداعةاالنسمسلكسالكاً الظالم،القويعلىالضعیفوینصر

٤٨-٤٧،ص) م١٩٨١،بیروت(تاریخ مصر في العصر الهلنستي، 
؛ العبادي، مصطفى، ٧٦الرومانیة، صمصرفيالراسضریبةمحمود،محمد فهمي،عبدالباقي)٢٨(

.٥٤الهلنستي، صالعصرفيتاریخ مصر
.٥٤الهلنستي،صالعصرفيمصرالعبادي،مصطفى،تاریخ)٢٩(
-م .ق٣٠(سعمران، رجب سالمة، تاریخ مصر تحت الحكم الروماني من اغسطس حتى دقلدیانو )٣٠(

.٢١٢- ٢١١،ص ص)القاهرة، الت(،)م٢٨٤
٢١١الروماني، صالحكمتحتمصرسالمة،تاریخعمران،رجب)٣١(
٢١٢الروماني، صالحكمتحتمصرسالمة،تاریخرجبعمران،)٣٢(

؛ نجیب، ١٦٠البطلمي، صالعصرفيمصرفيودورهمیاسین،العربرشدي،محمدالسید)٣٣(
٦٩، ص)م١٩٩٤بیروت، (ى القدیم ،دار المعارف، میخائیل، مصر والشرق االدن

وهو احد رجال الشرطة، فهو یمتلك صفة الحارس السيء، لما یمتلكه من اهمیة فهو : ایثودیموس)٣٤(
السید.الحارس العربي، ومارس وظیفته كحارس ،اذ وضع نیكاسوس زوج دیمتریا في السجن

؛ نصحي، ابراهیم، ١٦١- ١٦٠بطلمي،صالالعصرفيمصرفيودورهمیاسین،العربرشدي،محمد
.٩٣، ص)م١٩٤٦القاهرة،( تاریخ مصر في عصر البطالمة، مكتبة االنجلو المصریة،

؛نصحي،١٦٢صالبطلمي،العصرفيمصرفيودورهمالعربیاسین،محمدرشدي،السید)٣٥(
.٩٤- ٩٣البطالمة،صعصرفيمصرتاریخابراهیم،

القاهرة، (حیاة في مصر الروماني، اجتماعیا واقتصادیا واداریا،الروبي، امال محمد، مظاهر ال)٣٦(
٩٦، ص)م١٩٧٥

؛ ١٠٣، ص)م١٩٩٩القاهرة، (مكاوي، فوزي، الشرق االدنى في العصرین  الهلنستي والروماني، )٣٧(
، )م٢٠٠٥االسكندریة،( مهران، محمد بیومي، دراسات في تاریخ العرب القدیم، دار المعرفة الجامعیة،

مد علي، عبد اللطیف، مصر واالمبراطوریة الرومانیة في ضوء االوراق البردیة، دار النهضة ؛ اح٨٧ص
٧٨- ٧٧،ص)م١٩٨٨القاهرة، ( العربیة،

دراساتبیومي،محمدمهران،؛٧٨صالرومانیة،واالمبراطوریةمصرعبداللطیف،احمد علي،)٣٨(
.٨٨القدیم، صالعربتاریخفي



٥٥٥)٢٠١٩كانون األول(والعشرون السابعالعدد 

االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

م، ممارسات العنف في اجراءات القبض والسجن في مصر في العصرین خلیفة، یسرى عبد الحكی)٣٩(
م، ٢٠١٠/مارس١١-٩البطلیمي والروماني ،المؤتمر الدولي االول لدراسات الشرق االدنى القدیم ،للفترة 

٤٤-٤٣، ص)م٢٠١٠جامعة الزقازیق، (القدیم،االدنىالشرقالمعهد العالي لدراسات
١٩٠- ١٨٩صر في العصر الروماني،صنفتالي، لویس، الحیاة في م)٤٠(

،)Hawarah-هوارة منبالقربوتقع(الفیوم، )أرسینوى إقلیمقرىإحدى: العرببطولیمیس)٤١(
).Bahr Wardan(وردانبئر،أو)Bahr Saleh(صالحبئرشمالتقعأنهاالمحتملومن

P. Teb. : The Tebtunis Papyri , 3 Vols. , in Four Parts , ed. By P. Grenfell A.
Hunt , London 1920 -1922 , Vol. III , I, p. 147.
(42)Tarn ,w ,w, Ptolemy II and Arabia Jea 15,1929,pp,25

تنتسبوصقلیة،واألندلسالشامببالدوأیضاً األفریقيبالشمالواسعبشكلتنتشرقبیلةهي: هوارة)٤٣(
بنالمثنيبنهوارإلىینسبونإنهمكتابهفيذكريالتجانولكنبرنس،بنریغأوبنهوارإلى

بطونأحدإنهمیقولمنومنهمكندة،منعربإنهمیقولمنومنهمبربریةقبیلةیخصب،بنالمسور
یرجعوذلكاألمازیغمنأنهمفـالراجح،" برنسبنریغأوبنهوار"إلى یرجعنسبهمقضاعة،أن

كبیرةقبائلهيهوارةقبائلأوریَغ،باألصحأواوریغ،األعلىجدهمىإلنسبةاوریغةاألقدملتسمیتهم
وتتواجدجهةكلمنبطرابلسمنازلهاتحیط. استثناءبدونأفریقیاشمالكلفيمنتشرةاألفخاذكثیرة

فيالعربمؤرخيمنالكیراختلفاالصلامازیغیةقبائلوهياإلسالميالمغرببالدبمختلفقبائلها
حمیرقبائلإلىیتنتسبالیعقوبذكركمامنهاهومثبتغیرتاریخیةالروایاتاتباعوذلكنسبها

م ١٤٢٧سنة وصقلیة) هـ٩٣(م ٧١١سنة األندلسفتحفيمشرفاً ًاوكبیرإسهاماً أسهمواالیمن،ب
ابن . الفاطمیونشملهمشتتولكنالخوارج،وناصروااألباضيالمذهبعلىهوارةكانت). هـ٨٣١(

والبربر،والعجمالعربأیامفيوالخبرالمبتدأودیوان،العبر)هـ٨٠٨ت (خلدون، محمد بن عبد الرحمن،
؛ ١٨٢،ص ٦ج) م٢٠٠٨بیروت، (، دار الكتب العلمیة،١األكبر،طالسلطانذويمنعاصرهمومن

بدالوهاب،عحسنيحسن:تقدیمالتجاني،رحلةالتجاني،أحمدبنمحمدبنعبداهللامحمدابوالتیجاني،
٢١٦، ص )م١٩٨١لیبیا،تونس (للكتاب،العربیةالدار

محروس، حلمي، الشرق العربي القدیم وحضاراته، بالد ما بین النهرین والشام، شبه الجزیرة )٤٤(
؛ سلیم، حسن، موسوعة مصر القدیمة من بدایة عهد ١٠٥،ص)م١٩٩٧االسكندریة، ( العربیة،

٧٦،ص١٥، ج)م٢٠٠٠القاهرة، (یموس الرابع،بطلیموس الثاني وحتى نهایة عهد بطل
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٥٥٦

وهو احد الحالقین الیونان، الذي امتهن وظیفة الحالقة في مصر، فقام بتعلیم : ارتیمیدورس)٤٥(
. ،وهذا یدل على متابعة عملهم)تسع دراخمات( الحالقین العرب مقابل اخذ االموال منهم ، مقابل

.٧٦، ص١٥القدیمة، جمصرموسوعةسلیم،حسن،
مصرموسوعة؛ سلیم،حسن،١٠٥وحضاراته،صالقدیمالعربيمحروس،حلمي،الشرق)٤٦(

.٧٦،ص١٥القدیمة،ج
ایامتدمر،مدینةمنتاجر عربي، في بریطانیاكان) التدمريبرعته(باراتیس : باراتیس)٤٧(

جنبشوعاومارس مهنة الحالقة،)میالدي١٨٥(المیالدي الثانيالقرنحواليالرومانیةاإلمبراطوریة
وفيوضلقلبوسیدةوعملهاوحررهاواشتراها، وحبهافجاریةاالسكتلندیة، بسباراتیسشااالنكلیزیةالحدود

القبرشاهدةعلى،وكتب)االجتماعیةالطبقةنفسمن(العصر كبیر في ذلكقبرلهابناماتتولماالها
إبراهیم،.الشاهدهذانصبالتدمريباراتیس، ریجیناوزوجتيحرتيروحالى:التحتانیةبالصورةیللي

٩٠، ص٤البطالمة، جعصرفيمصرتاریخ: نصحي 
وهو احد اصحاب الحوانیت في مصر في العصر البطلیمي، قدمت ): (مالیخوس)٤٨(

بعدم االهتمام به ودفع مستحقاته حسب االتفاق فیما ،ضده شكوى من قبل الحالق العربي باراتیس
٩٠،ص٤البطالمة،جعصرفيمصرتاریخ: ي إبراهیم،نصح. بینهم

غیرماجستیررسالةالبطلمي،الحكمتحتمصرفيودورهمالعربمحمد،رشدي،السید)٤٩(
؛ امین، نجار، دالیا، محمد، الجالیات في ٢٨-١،ص)م١٩٩٢طنطا، جامعة(اآلداب،كلیةمنشورة،

، )م٢٠١٣جامعة الفیوم، (شورة، منغیرمصر في العصرین الیوناني والروماني، رسالة ماجستیر
.١٠٩، ص)م١٩٨٧جدة، (؛ الروبي، امال محمد، اجهزة الحكم في روما، ١١٠ص

إلىیحیلها بدورهفشلهحالوفيباالبیستاتیس،تبدأالشكوىتقدیمفيالقانونیةاإلجراءاتكانت)٥٠(
فيمصرتاریخنصحي،م،إبراهی.المختصةالمحكمةإلىأواإلقلیمحاكم)(االستراتیجوس

٩٢،ص ٤البطالمة،ج عصر
وتعممالبردیة،الوثائقفيوردواالذینالعبیدأسماءمنوهو): (أجاثانجیلوس )٥١(

المهنة،منهوتعلمالحالقباناریسسیدهمنزلفيتربىقاصراعبداً كانصبیًا،كانأنمنذالحرفة
لمنز وترككبرأنبعدحریتهنالقدأنفیبدوبالسیدلمعلمه،وسأجاثانجیلوصف علىفیذلكواعتمد
رشدي،السید.للجمیلوحافظبهممرتبطاً ظلولكنهبمفرده،مهنة الحالقةوزاولعنهبعیداً وعاشسیده

، كلیة اآلداب، البرديأوراقضوءفيوالرومانيالبطلميالعصرینفيمصرونفيالحالقمحمد،
٢٨-١، ص)تجامعة بنها، ال(
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(52)Lewis , N. : Life in Egypt under the Roman Rule , Oxford , 1983, pp.
135-136.

١٠والروماني، صالبطلميالعصرینفيمصرونفيالحالقمحمد،رشدي،السید)٥٣(
غرام، وهي تمثل عملة ٣.٥دراخما، والدراخما تساوي ١/٦وهي وحدة نقدیة تساوي : االوبل)٥٤(

ولكنها تغیرت قیمتها نتیجة لسیاسة االباطرة المالیة، نفتالي، لویس، الحیاة في مصر في العصر فضیة، 
٢٣٨الروماني، ص

؛ سلیم، حسن ،موسوعة مصر ١٥٨الروماني،صالعصرفيمصرفيلویس،الحیاةنفتالي،)٥٥(
١٧٤، ص١٥القدیمة، ج

- ٦(العرب، وتراوحت اجورهم ما بین وهم فئة من فئات الشرطة التي شارك فیها: كیتايالفیال)٥٦(
١٦٠-١٥٩الروماني، صالعصرفيمصرفيلویس،الحیاةنفتالي،. شهریا) دراخمة٢٠

١٦٠الروماني،صالعصرفيمصرفيلویس،الحیاةنفتالي،)٥٧(
٨٧الروبي، امال محمد، مظاهر الحیاة في مصر في العصر الروماني، ص)٥٨(
نام  الذین عملوا في مصر ،وهو المسؤول عن توزیع  اراضي المراعي وهو احد رعاة االغ: رامیس)٥٩(

في فیالدلفیا، وقدمت ضده شكوى نتیجة لبیع اراضي الرعاة العرب الى اشخاص اخرین دون 
٨٧الروماني،صالعصرفيمصرفيالحیاةمظاهرلمحمد،اماالروبي،.معرفتهم

(60)Austin, M, H, the Hellenistic world from alexander to the Roman conquest
as lection of ancient sources in translation, (Cambridge, 1981),p413.

فيللبطالمةالثالثالحاكموهو):م .ق٢٢٢- ٢٤٦):(الخیر ( یورجیتس(الثالثبطلیموس)٦١(
موت،بعد)م.ق٢٤٦( سنةالحكمإلىمصر، جاءحاكمالثانيلبطلیموساألكبراالبنوكانمصر،

سنةفيالمحیطةالمناطقوبعضالصغرىوآسیاسوریاعلىسیطربالحسن،المصریونلقبهوقدأبیه
وبجزیرةودمشقوطرابلسالصغرىآسیافيالمفتوحةبالمناطقالثالثبطلیموسواحتفظ،)م.ق٢٤٦(

حبعلىذلكعكسوانمادیة،ومنفعةعسكريمجدالكبیرینالفتحینهذینعننتجوقدقبرص،
عام توفى. العالم فيعظمىكقوةتسقطمصربدأتوفاتهوبعدالمحسن،لقبهواستحقلهالمصریین

محُمودنجیبزكيالدكتور: ترجمةَصابر،الّدینمحیي:تقدیمالحضارة،قصةدیورانت،ول.م.ق٢٢٢
٢٣٢،ص٩، ج)م١٩٨٨بیروت،(الجیل،،داروآخرین

القاهرة، ( ، مصر في عصر الرومان، اصدقاء االستقالل وانشودة البقاء،الحسین، احمد عبداهللا)٦٢(
١٠٦، ص)م٢٠٠٧
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(63)clarysse, w, andal, counting the people in Hellenistic Egypt, vol 2,
(cambridg,2005),p.203

نصحي ،ابراهیم، القضاء في مصر في العصر البطلمي، تاریخ الحضارة المصریة، مكتبة )٦٤(
٦٩- ٦٧، ص)م١٩٧٢ص١القاهرة، (االنجلو المصریة، 

عفراء محمد، علي الخطیب، رموز الهة القمر والشمس احد مظاهر عالقات شمال افریقیا )٦٥(
بالصحراء الكبرى وجنوب شبه جزیرة العرب في كتاب المؤتمر الخامس لآلثاریین العرب، الندوة العلمیة 

.٣٧٥- ٣٥٣، ص)م٢٠٠٢اكتوبر، ٢٠- ١٩للفترة الرابعة، دراسات في اثار الوطن العربي، 
العلي، صالح احمد، محاضرات ؛٥٠، ص٦علي، جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل االسالم، ج)٦٦(

٤١٠؛المالح، هاشم یحیى، الوسیط في تاریخ العرب قبل االسالم ،ص١١٦في تاریخ العرب، ص
؛ الجمیلي، خضیر ٢٦٧، ص)م١٩٨٣مشق، د(، دار الفكر، ٣عاقل، نبیه، تاریخ العرب القدیم، ط)٦٧(

١٣٣، ص)م٢٠١٣بیروت، (، دار العلوم العربیة، ١عباس واخرون، تاریخ العرب القدیم، ط
وهو التعبیر المستعمل للداللة على العقیدة المركزیة للدین، ویتمثل بالشمس والقمر : الثالوثعبادة)٦٨(

لجزیرة العربیة، وهو یمثل عائلة الهیة مكونة من والزهرة، وهذا یدل على عبادة النجوم في جنوب شبه ا
، وهي تمثل عبادة ثالثة الهة مشهورة عند )الزهرة(، واالبن)الشمس(، واالم)القمر(ثالثة ارباب وهي االب 

قبلالعربتاریخفيعلي، جواد،جواد،المفصل. العرب قبل االسالم في اله واحد مندمجة
؛ ٥١، ص)م١٩٨٨بغداد،( اهللا، الحضر العاصمة العربیة،؛ الشمس، ماجد العبد٥٧،ص١١االسالم،ج

٤١؛ سفر، فؤاد، الحضر، ص١٥٧االسالم، صقبلالعربتاریخفيالمالح، هاشم یحیى،الوسیط
.٣٧٥- ٣٥٣والشمس، صالقمرالهةرموزالخطیب،عليمحمد،عفراء)٦٩(
تاریخفيالمفصلواد،جعلي،؛٣٥٨والشمس، صالقمرالهةرموزالخطیب،عليمحمد،عفراء)٧٠(

٣٦،ص٢االسالم، جقبلالعرب
(71)smith, w, R, uctures on the Religion of the fomites,(London,1927),p370.

العریقي، منیر عبد الجلیل، الرموز الدینیة على العمالت الیمنیة القدیمة، مجموعة المتحف )٧٢(
یین العرب، الندوة العلمیة الرابعة في اثار الوطن الوطني بصنعاء، المؤتمر الخامس لجمعیة اآلثار 

٤٨١-٢٤٥، ص)م٢٠٠٠القاهرة، (العربي،
هو فیلسوف یوناني، حفید .) م. ق٣٦٠ولد نحو (أرستبوس األصغر :بن حورسارستبوس )٧٣(

φίλος("القورینائي، تمثال یمثل رأس أحد الفالسفة القدماء فیلسوف كلمة یونانیة األصل أرستبوس +
σοφία "بمعنى ُمِحبُّ الحكمة، هو الشخص الذي یمارس الفلسفة التي تنطوي علیها ) فیلوسـ ـسوفیا
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االحتالل البطلیمي والرومانيأبانالوظائف والحرف التي شغلها العرب في مصر 

عليمحمد،عفراء.التساؤالت العقالنیة في دوائر خارجة عن العلم والعقائد الالهوتیة الدوغمائیة
٣٧٠والشمس، صالقمرالهةرموزالخطیب،

الالمعتعنيااللهة التي عبدت عند البطالمة، وأبیفانسوهو احد): الظاهراإلله:(االلهة ابیفانس )٧٤(
الیهودوأسماه. األرضعلىزیوسلإللهتجسدأنهاعتقدإذنفسعلىهذاأطلقوهوالمتجلي،أو

منیرالعریقي،).الظاهراإلله(أبیفانس (المجنون، اتخذ االمبراطور بطلیموس الخامس لقب أيإبیمانوس
.٣٤٣القدیمة،صالیمنیةالعمالتعلىنیةالدیالرموزعبدالجلیل،

ذلكالبطالمة، اتخذت الملكة كلیوباترا البطلمیةعندعبدتالتياللهةاحداوهو: ماتورفیلوااللهة)٧٥(
لقبللعرشاملكً السادسبطلیموسألمها، ُأعلنأي المحبة) ماتور فیلو( كلیوباترا للملكةالجدیداللقب

السعدني ، محمود ابراهیم، . الثانیةكلیوبتراأختهالحكمفيمعهوأشرك) ألمهمحبالأي(ماتور ـفیلوـب
١٢٥تاریخ مصر في عصر البطالمة والرومان، ص

١٢٤-١٢٣دالیا، محمد ، الجالیات االجنبیة في مصر في العصرین الیوناني والروماني، ص)٧٦(
: بالیونانیة(،.)م.ق٢٨٣-٣٦٧(المنقذ سوتیر،أواألولبطلیموس:االول بطلیموس)٧٧(

ΠτολεμαίοςΣωτήρ(أنهكماباإلسكندریة،البطلمیةاألسرةومؤسسالبطالمة،الفراعنةملوك،أول
تقدمفيكبیردورلهكانأنهكماالقصرغلمانمنوكاناألكبراإلسكندروالدقصرفيعاش

منأولفهوالمقایضةمنبدلیةالمعدنبالعملةیتعاملونالمصریینجعلمنأولفهومصرازدهارو 
حصارمنأنقذهمحیثرودسجزیرةأهلمنلهتكریمابالمنقذوسميمصرفيالمعدنیةالعملةصك

اإلسكندروفاةبعدمصرحكمتولى. مصروفرعوناألكبراإلسكندرجنراالتمنلهم،  واحداألعداء
فرعونفنصبالمصرینبمقدساتوٕایمانوالءنماإلسكندرفعلكماوفعلاإلمبراطوریة،وتقسیماألكبر

للكتاب، االسكندریةمركزالقدیمة،مصرتاریخفياهللا،سعد،عليمحمد.المصریونأحبهاو
والرومان،البطالمةعصريفيمصرابراهیم،تاریخمحمود؛ السعدني،٣٤ص،)م٢٠٠١االسكندریة، (

.٣٥ص
اإلسكندر: أبرزهاأخرىعدیدةبأسماءالمعروفلمقدوني،االثالثاإلسكندر: االكبراالسكندر)٧٨(

: بالیونانیة(القرنین ذوواإلسكندرالمقدوني،واإلسكندرالكبیر،واإلسكندراألكبر،
ἈλέξανδροςὁΜέγαςأشهرومناإلغریق،مقدونیاملوكأحدهو،)أومیگاسألكساندروس: نقحرة؛

وتتلمذ،)م.ق٣٥٦( سنةقرابةپیالمدینةفياإلسكندرُولد. التاریخعبروالفاتحینالعسكریینالقادة
كانقدالثالثین،عامهوبحلول. عشرالسادسربیعهبلغحتىأرسطوالشهیروالعالمالفیلسوفیدعلى
البحرسواحلمنامتدتوالتيالقدیم،العالمعرفهاالتياإلمبراطوریاتوأعظمأكبرإحدىأسس
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حارث كریم جیاد السویداوي.م.م

٥٦٠

إذمسیرتهم،فيالعسكریینالقادةأنجحأحدُیعد. شرًقاالهیماالیاجبالسلسلةلىإوصوالً غرًبااألیوني
مصرتاریخابراهیم،محمودالسعدني،.اإلطالقعلىخاضهامعركةأيفياي هزیمةعلىیحصللم
٣٥صالقدیمة،مصرتاریخفياهللا،سعدعلي،محمد؛٤٧صوالرومان،یالبطالمةعصرفي
'Ἀλεξάνδρειαἡκατ: القدیمةبالیونانیة: االسكندریة)٧٩( Αἴγυπτονالحدیثةوبالیونانیة؛ :

Αλεξάνδρεια(األكبراإلسكندردخول، وهي احدى المدن الیونانیة المهمة في عهد االسكندر، بعد
تحتبهاُیعاملونكانواالتيللقسوةنظًرابالترحابالمصریوناستقبلهمنها،للفرسوطردهمصر

غازًیاولیسوحلیًفاصدیًقامصرإلىجاءأنهاألكبراإلسكندریؤكدولكي] ١٦[الفارسي،االحتالل
تحملمدینةیبنيأنقررالوقت،ذلكفياألعظممصرإلهآموناإللهمعبدلزیارةاتجهمستعمًرا،

دینالمهندسإلىببنائهاوعهداإلسكندریة،مدینةوهيوالیونانمصربینوصلنقطةلتكوناسمه
الشوارععلىاألفقیةالشوارعتتعامدبحیثونسقهاالیونانیة،المدننمطعلىشیدهاوالذيوقراطیس،

أیامتحولتثماإلغریق،للجندكمدینةالعسكریةبالصبغةطلعهافیماإلسكندریةالرئیسة، اتسمت
وارعهاوشالبیضاءالرخامیةوأعمدتهابحدائقهاملكیةمدینةإلىاإلغریقالبطالمة
، )القاهرة، الت(، دار الفكر،١زهیر الشایب، ط: اإلسكندریة، ترجمةجراتیان،لوبیر، مدینة.المتسعة

١٦ص
٣١- ٣٠، ص٢نصحي، ابراهیم، تاریخ الحضارة المصریة، ج)٨٠(
- ٢٨٦، ص)م١٩٨٤القاهرة، (مهران، محمد بیومي، الحضارة المصریة، مكتبة االسكندریة، )٨١(

؛ نصحي،٢٠٧البطلمي،صالعصرفيمصرفيودورهمیاسین،العربحمدمرشدي،؛ السید٢٩٠
.٣١- ٣٠،ص٢المصریة،جالحضارةتاریخابراهیم،


