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 أتريب فى البردى فى العصرين البطلمى والرومانى
 د / السيد رشدي محمد 

 مدرس التاريخ اليىنانً والرومانً             
 بكلية آداب بنها 

هوواإلقليموولمإلقر منوورإللوونإلصيوومرلمإللموورإلقرموولمصإلل ووذإلصيوودمإلقر مووارإل إلق طموو إل
ص إلإلإل hwt  t  hr (y) – ib(t)عملو إلىوصإلقر موارإلقرلرعا لووإل تواحإلىومإلتور إل لو إل إل

نإلكمنإله مكإلخمطإلىيإلقمىخدقمإلقلممإل،إلىليإلب ضإل1لقرإلقليملمإلقألامطإل) (إل إلاق 
إلل وإلبقمدإلقليملمإل،إلاقر كسإلمتلحإلقركىمبمحإلقرلمرلوإلقرقدللوإل،إلكم حإلى ذكرإلقرلد

صلمإلىوصإلقر مورلنإلقربطملوصإلاقررالوم صإل،إلىب ودإلصنإلزقدحإلقرل رىووإلبومليملمإلاقىمو حإل
موووللوإلقليمووولمإلب ملووووإلاىموووللوإلقرلدل ووووإللمووومتى إل،إلىمووومحإلقرالووومة إلقربردلووووإلبووولنإلى
اعمووصإلقرلدل وووإلإلإلاقرقوور إلقرىمب وووإلروو إل إلىووى طم إلعمووصإلقليموولمإل

روووووصإلأم ووووو إلصمووووولموإلصخووووور إلرملرقكوووووزإلاقرقووووور إل،إلموووووا إللنووووومرإل رل ووووومإلإل 
إلبمرىلمللإلىللمإلب دإل 

إللنإلقربطملصإلاقررالم صإلغلرإلاقضتوإلال رىى مإلعنإلىمرلخإلقليملمإلىصإلقر مرإل
كىوو إلع وو إلروود إلقرلوومرخلنإلقرل مموورلنإليملموووإل،إلاروومإلىووزدإلعوونإللأووردإل نوومرقحإلإلىلووم

راأوادإلقليموولمإلبوولنإللألوواعإلقأليوومرلمإلقرلموورلوإل،إلصاإلعمووصإلصيمووصإلىقوودلرإلل نوومرإل رلوو إل
عرضووومىإلىوووصإلتووودلل مإلعووونإلب وووضإلقأللوووارإلقرخممووووإلبمردارووووإل،إلللووولإلىتركووومحإلىووور إل

ليموولمإلرووب ضإلقرأ ووادإلقرلرىزيوووإلقربطمللوووإلاىلركووزإلىريوووإللوونإلأ وودإلكمبمداكلوومإليوور إلق
  إلم إلالوونإلبلوو  مإلإل77قرايوحإل،إلاىوورضإلقررالوومنإلضوورلبوإلعمووصإلل ووادإللموورإلعووممإل

(إل،إلكم وومإلل مالوومحإللى ووملروإله وومإلاه وومكإلروومإلىوور إلألهللوووإلهووذقإل2ل ووادإل يموولمإلصىرلوو إل)
إلقليملمإل إل

صلوووومإلىووووصإلايى وووومإلقرتمضوووورإلىموووومإللموووو إلقليموووولمإلقر  ملوووووإلقركمىلوووووإللوووونإلقرلوووومرخلنإل
اتضمرى إل إلار لإللرأعإلذروكإلرلومإلى ورضإلرو إلاقأللرللنإلللمطوإلقرملممإلعنإلىمرلخ إل

قليملمإلاعمملى إللنإل هلملإلاىخرل إلبمب إلقرى د إلعمصإلآلومر إلا قولإلقألىربووإللونإل
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قرووى لإلقأللرلوووإلرىل لووودإلقرطوور إلالووودإلقرمووككإلقرتدلدلووووإل إللضووم إل روووصإلذرووكإلقلىووودقدإل
قر لوورقنإلقرمووك صإل رووصإلقرقوور إلاقرلرقكووزإلاصأوووزقوإلكبلووروإللوونإللدل وووإلصىرلوو إلقرقدللووووإل،إل

قرعإلاقرللومدلنإلاص يللوحإلىاي ومإلقرل نولحإلقرتدللووإلاقر لومةرإل،إلطمالووإلىووصإلىنوقحإلقرنواإل
(إل إلارذركإل أدإلصنإلقربمتللنإلقرق ةلإلقرذلنإليدلاقإل3بطا  مإلصتمدلثإلقرىمرلخإلقرقدلمإل)

درقموإلعنإل يملمإلصىرل إلصاإلعمملى إل،إلقعىلداقإلىصإللمومدرهمإلعموصإلقربقملومإلقأللرلووإل
يودإلد لورحإلب ودإل،إلاصهل ومإلقر ومرمإلإلقرقملموإلقرىوصإلبقلوحإللونإلقر موارإلقرقدللووإلارومإلىكون

ا  نوورإلىووصإلر وودنإلعووممإلإلAthribisىووصإلكىمبوو إلقرل  ووانإلبرموومإلصىرلوو إلإلإلإل Petrieبىوور إل
إل إلمللاسإللارلألىلسإلقرلم صإل إلقرلوملنمإل،إلايدمإلىل إلدرقموإلاقىلوإلرل بد إلبطإل1978

ابطمللوووواسإلقرزلوووومرإل إلقرلووووم صإلعنوووورإل إل إلاذرووووكإللوووونإلخوووو لإللوووومإلىبقووووصإللوووونإلهووووذلنإل
كىوووولإلتأرلوووووإلل قانوووووإل،إلايوووودمإلىووووصإلكىمبوووو إلىمووووارقىإلرنووووكلإلقرل بوووودلنإللوووونإللبووووم صإلاإل

قرل بودلنإل إلاتىووصإلهووذ إلقالوومرإلقرىووصإلرآهوومإلبىوور إلىووصإللطمووعإلقرقوورنإلقر نوورلنإلروومإلى وودإل
إللاأادوإلقانإل إل

ارومإلل ولإلقروودلمرإلاتود إللوونإلصطو لإلصىرلو إل،إل  لوومإلقخىلوحإلصلضووم إلالمةق ومإللوونإل
رإلقربمتووثإلصارق إلقربوورد إلبل وولإلقلهلووملإلاكووذركإلقررطابوووإل إلالوونإلهووذقإلقرل طموو إلىكوو

صنإللمأووىإل رووصإلقربوورد إلقرل نووارإلعوونإلقأليوومرلمإلقرلموورلوإلقألخوور إلبمتلوومىإلعوونإلصخبوومرإل
 يمولمإلصىرلوو إلاعمموولى إل،إلايووممإلبلتوصإلكوولإللوومإلايووعإلىتوحإللدلوو إللوونإلبوورد إل،إلاأوودإل
نمرقحإلعنإلقليملمإلاقرلدل وإل،إلارومإلل لورإلىوصإلكللورإلل  ومإلعموصإل ىصإلب ض مإلالمة إلاق 

ر م مإلىللدإللنإللرلودإلدرقمووإلصىرلو إلىوصإلإلصلوإلالمة إلايدمإلب مإليمةلوإلىصإل  ملوإلقردرقمو
إلقرلمىقبلإل،إلالاىرإلعمصإل لم إللنقوإلقربتثإلىل مإلوإلقرلمت إلىصإل  ملوإلقربتثإلوإل إل

اللقووإلبردلووإلإل18صلمإلعنإلقرالمة إلقربردلووإلقرىوصإلعلورإلعمل ومإلقربمتوثإل،إلى وصإل
نمرقحإلعومبروإل،إللاأوادوإلىوصإلعنوروإللألاعومحإلبردلووإلوإلموا إل بلنإلالمة إلكملموإلإلاق 

إلوإلع لورإلعمل ومإللوونإلقأليومرلمإل،إلصرموول ا إلى وذكرإلىبمعومىإلىووصإل عورضإلقربمتوثإلرملاضوواع
اصاكموولر خاسإلالللوولسإلاهلرلابووارلسإل إلاقرلنووكموإلقرىووصإلاقأ ووحإلقربمتووثإل،إلهووصإل
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ى وووواعإللاضوووواعمى مإلاىبمعوووودإلىاقرلخ وووومإل،إلىوووورذقإلاأوووودحإلاللقوووووإللوووونإلصاقةوووولإلقر موووورإل
قربطملووصإلى ووميشإللاضوواعإللوومإل،إلىأوودإللللمى ووومإلىى وومالإلقرلاضوواعإل لموو إلىووصإلصاقخووورإل

صإل،إلارذركإلتمالإلقربمتثإل،إلبقدرإلقللكمنإل،إلصنإللقدمإلدرقموإلرلمإلىتحإللدل إلقررالم 
لوونإلالووومة إلعووونإلصىرلوو إلىوووصإلقر مووورلنإلقرلطملوووصإلاقررالووم صإلالموووى لنإلىوووصإلب وووضإل
قألتلوومنإلبووب ضإلقرلخملوومحإلقأللرلوووإلقرىووصإلى ضووضإللوومإلىاموولإل رلوو إللوونإلل مالوومحإل

إلىصإلقربرد إل إلإل
يمووووولمإلصىرلووووو إلاىقوووووامإلقردرقمووووووإلعموووووصإللتوووووارلنإلرةلموووووللنإل،إلقألالإل إلصهللووووووإل 

قاليىموومدلوإلاقالأىلمعلوووإلاقردل لوووإل،إلاكلوو إلص وو إلكوومنإلل  وودإلاقتوودقىإللوونإلصهوومإلقأليوومرلمإل
قرلمرلوإلىصإلقر مرلنإلقربطملصإلاقررالم صإل إلالى مالإلقرلتارإلقرلم صإللمإلاردإلعونإل
لدل وووووإلصىرلوووو إل،إللتووووماالىإلىلوووو إلقرىاموووولإل رووووصإلىمووووارإلرنووووكلإلقرلدل وووووإلالممموووومى مإل

اىوصإلقرخىوممإللقودمإلب وضإللوماردإلىوصإلقربورد إلإلقرملمملوإلاقالأىلمعلووإلاقاليىمومدلوإل،
إلعنإللرقكزإلاير إلقليملمإل 

 إقليم أتريب فى البردى 
ىلىووووعإل يموووولمإلصىرلوووو إلبلكم وووووإلدل لوووووإلاقأىلمعلوووووإلاقيىموووومدلوإلكبلووووروإلطوووواقلإلإل

قر موووارإلقرلرعا لووووإلقرقدللووووإل،إلىكووومنإللركوووزق إلر بووومدوإلكللووورق إللووونإلقار ووووإلقرلمووورلوإل،إل
صأوزقوإلقرودرىمإل،إلال ودقىإلرملوارقحإلضودإلإلالتطوإلرةلمولوإلرمطور إلقرىوصإلىومد إل روصإلبوميص

قرتكالووووإلاقرلطمربووووإلدقةلووومإلبمالموووىق لإل،إلللووومإلتووودقإلبووومرلماكإلقرلرقع ووووإلصنإللل تووواقإل
قليملمإلقمىق الىإليضمةلمىإلالمرلمىإللخىم إلعلمإلكمنإللىب مىإلىوصإلبمودقنإلقرقطورإلقرلمور إل

إل(إل إل4قألخر إل)
صإلالبووداإلصنإلقليموولمإلظوولإللىلىووعإلبىاضوومعإللللووزوإلطوواقلإلقر موورلنإلقربطملووإل

اقررالوووم صإل إلىلووونإلقر متلوووووإلقاليىمووومدلوإل،إلصالإللوووومإللطمر  ووومإلىووووصإلقربووورد إل،إلاللقوووووإل
قرووودخلإلقرنووو لروإلقرىوووصإلىرأوووعإل روووصإلع ووودإلقرلموووكإلبطمللووواسإلىل درلووواسإل إلقرلوووم صإل إل إل
اهصإلخمموإلبمرضورقة إلقرىوصإلكم وحإلى تمولإللونإلقأليومرلمإلقرلمورلوإلال  ومإلضورلبوإل
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رزلىلوووووإلالقوووودقرإلقرزلووووحإل،إلتلووووثإلىوووومإلتموووورإلقألرقضووووصإلقرىووووصإلى ووووزرعإلبمرلتممووووللإلق
قرلتموالإلقرل ووىمإلرل رىوووإليللوووإلقرضوورلبوإل إلاكومنإل يموولمإلصىرلوو إلاقتوودقىإللوونإلقأليوومرلمإل

إل1577قرىصإلى تملإلل  مإلضرلبوإلقرزلحإل،إلىىذكرإلقراللقوإلصنإل يملمإلصىرل إلكومنإلبو إل
إل3767صرد إل إلكلووووومإلصنإلبووووو إلإل6877اى  وووووىمإلإلإلصراروإلى وووووزرعإلبمرملمووووومإل

%إللوونإل25صرد إل،إلل وودىعإلع  وومإلإل3777اى  ووىمإلإلإلصراروإلى ووزرعإلخووراعإل
إل( إل5يللوإلقرلتمالإلضرلبوإلزلحإل)

اقرلووودي إلر وووذقإلقرأوووزوإللووونإلقراللقووووإل،إللأووودإلصنإلقألرقضوووصإلقرىوووصإلخ مموووحإلإل
رزرقعووووإلقرملمووومإلاقرخوووراعإلكبلوووروإل اعووومىإللووومإل ذقإللووومإليمر مهووومإلبللل ى ووومإللووونإلصرقضوووصإل

سإلكم وحإلقرملممإلاقرخراعإلىصإلقأليمرلمإلقألخر إلاقراقردوإلىصإلقراللقووإل لمو مإل إلىل ودل
(إل،إلإل6صراروإلملموومإلاالىووذكرإلنوولةمىإلعوونإلقألرقضووصإلقرل زرعوووإلخووراعإل)إل3777ىووزرعإل

(إلإلاىووووصإلبابمووووطوإل7صراروإلملموووومإلاالإللاأوووودإلبوووو إلخووووراعإل)إل577اىووووصإلهملابووووارلسإل
صراروإلإل4877(إل،إلاىووصإلرلا ىابووارلسإل8صراروإلملموومإلاالإللاأوودإلبوو إلخووراعإل)إل1777

روإلملمووووومإلصراإلإل2777(إل،إلاىوووووصإلهلرقيملابوووووارلسإل9صراروإلخوووووراعإل)إل557ملمووووومإلاإل
(إل إلاهذقإللمإللأ م مإل  ىقدإلصنإل يملمإلصىرل إلكمنإلل  دإلاقتدقىإللنإل17ارلسإلب إلخراعإل)

صكبرإلصيمرلمإللمرإلقرملمصإلقرىوصإللاأودإلب ومإلصرقضوصإلزرقعلووإل،إلابخممووإلرواإلاضو  مإل
ىصإلقالعىبمرإلصنإلكلإلهذ إلقألرقضصإلخ ممحإلرزرقعوإلقرملممإلاقرخراعإلىقطإل إلىلمإل

بمرلتمموووللإلقررةلمووولوإلقألخووور إلىوووصإلإلبمروووكإلرووواإلصضووول مإل رل ووومإلقرلمووومتمحإلقرلزراعوووو
لمووورإل،إلللووولإلقرقلوووحإلاقرنووو لرإل،إلاقرىوووصإلكم وووحإلى وووزرعإلىوووصإلأووولإلقأليووومرلمإلقرلمووورلوإل

(إل إلارودل مإلب وضإل11اىنكلإلقرأم  إلقألكبرإللنإلكمإلقل ىمجإلقرزرقعوصإلىوصإللمورإل)
قرالومة إلقربردلوووإلقرىوصإلىرأووعإل روصإلقر موورلنإلقربطملوصإلاقررالووم صإلاىودعمإلقرقووالإلبووىنإل

توودإلقأليوومرلمإلكبلووروإلقرلموومتوإل،إلبوولإلصلضوومىإلل ووىمإللتممووللإل يموولمإلصىرلوو إلروولسإلىقووطإلص
إلزرقعلوإلبكللمحإلكبلروإلابأادوإلعمرلوإل إل
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لوووورإلعمل وووومإلىووووصإل يموووولمإلإل257قراللقوووووإلقألارووووصإل،إلىرأووووعإل رووووصإلعووووممإلإل   م إلاع 
صرمول ا إل،إلاهوصإلىقرلوورإلتكوالصإلعونإلدخوولإلالموراىمحإلقرتكالووإل،إل قوورصإلىل ومإلص وو إل

صأولإلنورقوإليلوحإللونإلإلدرقخلوإلىضولوإللونإل256لبمغإلإلىمإلصعطموإلماماسإل
إلم ،إللونإل يمولمإلقاكمولر خاسإل137عوممإل إلاقراللقوإلقرلم لوإل،إلىرأعإل رصإلإل(12صىرل )

لىقووودمإلىل ووومإلب وووضإلقرلوووزقرعلنإلبطمووو إلقموووىةأمرإلصرقضوووصإلقردارووووإلىوووصإلب وووضإلقرقووور إل
قرىمب وإلرإليملمإلوإلما إلى ذكرإلبمرىلمللإلىللمإلب دإلوإلالقدلانإلعرضومىإلل  ودإللونإلصعموصإل

مرإلىوصإلىموكإلقرتقبووإلقرىمرلخلووإل،إلتلوثإلىورقاحإلعراضإل لأمرإلصرقضصإلقرقلحإلىصإلل
(إل،إلىوصإلايوحإلكومنإللىاموطإل13قللأمرإلبلنإلل لووإلاخلمووإلصرقد إليلوحإلركولإلصرارو)

 لأوومرإلصرقضووصإلقرقلووحإللىوورقاحإلبوولنإلصرد إلاقتوودإلركوولإلصراروإلاصرد إلا موو إلاصتلم وومىإل
(إل إلاقراللقوإلقرلمرلوإللنإل يملمإلقاكملر خاسإلصلضمىإل،إلاىرأوعإل14صردبلنإلركلإلصراروإل)

 مووو إلقرلوووم صإللووونإلقرقووورنإلقرلوووم صإلقرلووول د إل،إلاهوووصإلىقرلووورإلبقووواقةمإلقأليووومرلمإل روووصإلقر
قرلمووورلوإلقرللوووراضإلعمل ووومإلضووورلبوإلقرقلوووحإل،إلتلوووثإلاردإلىل ووومإل مووومإل يمووولمإلصىرلووو إل

(إلإل إلا خمووصإللوونإلذرووكإل رووصإلصنإل15ضوولنإلقأليوومرلمإلقرىووصإلكم ووحإلىوودرإلعمةوودقىإلكبلوورقىإل)
رلتممللإلقر قدلوإل يملمإلصىرل إلكمنإللزرعإلصهمإلقرلتممللإلقل ىمألوإللللإلقرقلحإل،إلاق

إلقرىصإلىدرإلعمةدقىإلإلكبلرقىإلعمصإلزقرعل مإللللإلقرملممإلاقرخراعإل إل
ا ظرقىإلرلمإلىقدمإل،إلتمالإلصتدإلقربومتللنإلاضوعإلىموارإلرى ودقدإلقأليومرلمإلقرىوصإلإل

اردحإلىصإلاللقوإلقردخلإلل ىلدقىإلعمصإللممتوإلقألرقضصإلقرل زرعووإلملمومإلاخوراعإل،إل
بمرتودإلقألد وصإلرمى ودقدإلقرموكم صإلاعددإلقر لمروإلقرلقىرحإلقمىخدقل مإلىل ومإل إلاخورجإلر ومإل

صروو إل موولوإل،إلإل118ىووصإلقأليوومرلمإل إلاىايووعإلصنإلى وودقدإلمووكمنإل يموولمإلصىرلوو إللبوودصإللوونإل
صرووووووووو إل،إلإل57صرووووووووو إل،إلاهملابوووووووووارلسإلإل57صرووووووووو إل،إلابابموووووووووطوإلإل38اهملابوووووووووارلسإل
(إل إلارك  مإلالإل مىطلعإلصنإل  ىلدإلكملووىإلعموصإل16 ملوإل)إل127577اهلرقيملابارلسإل

أردإلىمارإليمةمإلعموصإللقمر ووإللمومتوإلقألرقضوصإلهذ إلقر ىلأوإل،إلأل  مإلرمإلىزدإلعنإلل
قرلزراعوإلملممإلاخراعإل إلار لإلقأليمرلمإلقرىصإلالإلىزرعإلخراعإلل زرعإلىل مإللتمالإل
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آخوورإل،إلصاإلبل  ووصإلآخوورإلصنإلصرقضوول مإلالإلىموومحإلرزرقعوووإلب ووضإلقرلتممووللإلقرزلىلوووإل
اىنوووى رإلصكلووورإلبلتمموووللإلقر ووو لإل إلكلووومإلصنإلكبووورإللمووومتوإلقألرقضوووصإلقرزرقعلووووإلالإل

زلمدوإلعددإلقرموكمنإل،إلاربلومإلقليمولمإلكومنإللموىاردإلقر لمرووإلقرزرقعلووإلل  صإلبمرضراروإل
لنإلقأليمرلمإلقرلأماروإل إلارك  مإلالإل مىطلعإلصنإل  كرإلصنإل يملمإلصىرلو إلكومنإللونإلصكبورإل
صيمرلمإللمورإلقرمولمصإلقيىمومدلمىإل،إلعموصإلقعىبومرإلص و إللتوا إلصرقضوصإلزرقعلووإلكبلوروإل،إلإل

إلقرتقبوإلقرىمرلخلوإل إلإلاقرزرقعوإلهصإلعلمدإلقرتلموإلقاليىممدلوإلىصإللمرإلىصإلىمك
اهووذقإللقاد وومإل رووصإلقرتلووموإلقالأىلمعلوووإلىووصإلقليموولمإل إلتلووثإلكوومنإللمووكنإلىووصإلإل

قليمووولمإلأ مووولمحإلعدلووودوإل،إلصار ووومإلقرلمووورلانإل،إلقروووذ إلىلركوووزإلل ظل ووومإلىوووصإليووور إل
(إل إلاقرلا وووم لانإل،إلاكووومنإلصغموووب مإلىوووصإللدل ووووإلصىرلووو إلإل17قليمووولمإلاعلمووواقإلبمرزرقعووووإل)

(إلاب ضو مإل18اقإلعمل ومإلىوصإلبو دإلقألغرلو إل)للمرمانإلتلمى مإلقرملمملوإلقرىصإلى واد
(إل إلاقرل ووادإل،إلقرووذلنإلىوواقىرحإلصخبوومرهمإلل ووذإلقر مووورإل19قاخوورإلعوومشإلىووصإلقرقوور إل)

نإل27قربطملووصإلازقدحإلصعوودقدهمإلىووصإلقر موورإلقررالووم صإل) (إل إلاصلضوومىإلقررالووومنإل،إلاق 
كوووم اقإلبىعووودقدإليملمووووإل،إلاعمنووواقإلىوووصإلعممووولوإلقليمووولمإل،إلاكووومنإلل ظل ووومإللووونإلزا إل

إل(إل إل21كمألمىرىلأاسإلاقركمى إلقرلمكصإل)قرلرقكزإلقرممللوإل،إل
صلمإلعنإلصتاقلإلقرلأىلعإل،إلىمليملمإلل ذإلقر مارإلقرلرعا لوإلقرقدللوإل،إلكومنإلإل

لركزقىإلرملارقحإلاقالضطرقبمحإلالمأىإلرملومرلنإللونإلقرمومطوإل،إلار ولإلقرموب إلىوصإلذروكإل
لرأووعإلرضوو  إلقرموومطوإلقرلركزلوووإلىلوو إل إلالبووداإلص وو إلظوولإلعمووصإلهووذ إلقرتمروووإلطوواقلإل

  م إل،إلإل257اقررالووم صإل إلىلوونإلاللقوووإلبردلوووإلىرأووعإل رووصإلعووممإلقر موورلنإلقربطملووصإل
بووىنإلإلموولد إلزل ووانإلإللوونإل يموولمإلصرموول ا إل،إللخبوورإلىل وومإلقلا ىوومسإل

قر بوووودإلقرووووذ إلصعطووووم إلللووووم لنإلدرقخلوووووإلرنوووورقوإلب ووووضإلقربضوووومةعإلرموووولد إل،إليوووودإلصخووووذإل
(إل إلاخطووم إللرأووعإل رووصإل22قرتموومنإلقرووذ إلكوومنإلىووصإلتازىوو إلاهوور إل رووصإلصىرلوو إل)

قرلوول د إل،إللوونإل يموولمإلقاكموولر خاسإل،إلصرمووم إلرأوولإللوودعصإلكارلوومسإلإلقرقوورنإلقرلووم ص
رووصإلزاأىوو إلكووارلميإلإل قرىووصإلكم ووحإليمقوووإلعملوو إلبمووب إلموولر إلإل
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 رووووصإلصىرلوووو إلابمووووب إللوووومإلب وووومإللوووونإلقضووووطرقبمحإل،إلتلووووثإللخبرهوووومإلص وووو إلبخلوووورإلاصنإل
قالمووىرقىلأاسإليوودإلص يلوولإللوونإلل مووب إلالوونإللوومإلىقوودإلهوودصحإلقأللووارإلاصمووبحإلبتمروووإل

 إلاخطووووم إلآخوووورإللرأووووعإل رووووصإلقرقوووورنإلقررقبووووعإلقرلوووول د إل،إللوووونإل يموووولمإلإل(23ألوووودوإل)
 رصإلصخل إلرلطلى  إلعمصإلتمر إلبموب إلإلهلرلابارلسإل،إلصرمم إلللاىم لسإل

(إل إلا ل ومإللونإلهوذ إلقرالومة إلصنإل يمولمإلصىرلو إل24اأاد إلىصإلصىرل إلروب ضإلقرايوحإل)
لووودإلكووومنإلدقةلووومىإللتووولإليمووو إلألهووومرصإللووونإللمووومىرإل رلووو إل،إلاكووومنإلللووورإل رلووو إلب وووضإلقر ب

رم ابوإلقرامالإل رل مإله مكإل إلاهوذقإللومإللأ م ومإل  ىقودإلصنإلهوذقإلقليمولمإلكومنإلدقةلومىإل
لركزإلر ضطرقبمحإلاقرلوارقحإل إلالمكودإلذروكإل قوشإلعموصإلراتووإللونإلقرتأورإلقرألور إل
لوورإلعمل وومإلىووصإللدل وووإلصىرلوو إل،إلىرأووعإل رووصإل ك ىوو إلبل لوووإلر وومحإللموورلوإليدللوووإل،إلع 

 إلقرلم صإلعنرإل إلاصطم إلعمصإلقر ممإلقرلملنإلعنرإللنإلتكمإلقرلمكإلبطمللاسإلقرزلمرإل
قرووو قشإللرموووامإلقر أةووولنإل،إللطمووو إلىلووو إللووونإلقرلووومرلنإل روووصإلصىرلووو إلصنإلل ووواداقإل روووصإل
دلوومرهمإلايوودإلىوومإل علوومة مإلللوومإلعموول مإللوونإلدلووانإلاصتكووممإل،إلالتووددإلر وومإلىىووروإلزل لوووإل

الإلملىمإلى قب مإلاقرقبضإلعمول مإل) (إل إلالظ ورإللونإلهوذقإل25لىركانإلصىرل إلخ ر مإلاق 
لووروإللوونإلقر أةوولنإلكم ووحإلىلوورإل رووصإلصىرلوو إلىووصإلقر موورإلقروو قشإلصنإله وومكإلصعوودقدقىإلكب

قربطملصإلللومإلدىوعإلقلدقروإلقربطمللووإل روصإل مودقرإلهوذقإلقرقورقرإلااضو  إلىوصإلعممولوإل
إلقليملمإل 
البداإلصنإلصتاقلإلهذقإلقليمولمإلهوصإلقرىوصإلدى وحإلقرتكالووإلقربطمللووإلاىب ى ومإلإل

إلقررالم لوووووإلرإلهىلووووممإلبوووو إلااضوووو  إلضوووولنإلبوووورقلمإلزلوووومروإلكبوووومرإلقرلمووووةارلنإلر يوووومرلم
قرلمورلوإل،إلاذرووكإلرمى وور إلعونإلكلوو إلعمووصإللنووك ى إلالتمارووإل لأوومدإلتمووالإلر وومإل،إل
صاإلعمصإلقأليلإلى دةوإلقأللارإلىلو إل إلىىتودل مإلاللقووإلبردلووإللونإل يمولمإلصرمول ا إلىرأوعإل

إل258/257 رووصإلقر ووممإلقرىممووعإلاقر نوورلنإللوونإلتكوومإلقرلمووكإلبطمللوواسإلىل درلوواسإل
قأليوومرلمإلقرلموورلوإل،إلكوومنإل  م إل،إلصنإلقبارما لوواسإلازلوورإللمرلىوو إلع وودلمإليووممإلبزلوومروإل

 يمووولمإلصىرلووو إللووونإلصاقةووولإلقأليووومرلمإلقرىوووصإلزقرهووومإل،إلتلوووثإلخووورجإللووونإلقالموووك درلوإلىوووصإل
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إلقر نوورلنإللوونإلنوو رإلقكموو دلكاسإل إلوإلاموولإلإل وإلنوو رإللقوودا صإل)لووملا(
وإلنوو رإللقوودا صإلإلصىرلوو إلىووصإلقررقبووعإلاقر نوورلنإللوونإلنوو رإلأاربلوواسإل

إلوإلاىوصإلموتبى إلكولإلل ما لو إلاتمنولى إلاخ (إل إلاىنولرإلاللقووإل26دلو إل))صعموطس(
لوورإلعمل وومإلىووصإل يموولمإلرلا ىابووارلسإل،إلىرأووعإل رووصإلقرقوورنإلقرلووم صإلقرلوول د إل،إل بردلوووإل،ع 

كوووومنإلإل رووووصإلصنإلقروووواقرصإلقررالووووم صإلزقرإلصىرلوووو إلاصنإللموووومعد إلللاىووووم لسإل
(إل إلاىتدل مإلاللقوإللمرلوإللنإل يملمإلصرمل ا إل،إل27لىرددإلعمصإلقليملمإلصكلرإللنإللروإل)

رقبووووووووووعإلقرلوووووووووول د إل،إلصنإلقزلووووووووووداراسإلبوووووووووونإلقزلووووووووووداراسإلىرأووووووووووعإل رووووووووووصإلقرقوووووووووورنإلقر
كمنإلهاإلقرلمةالإلىصإل يملمإلصىرلو إلعونإل عودقدإلقرىرىلبومحإلإل

إل(إل إل28قر زلوإلرزلمروإلقراقرصإل رل إل)
إلقار وإلإل إللن إلكللرقى إلر بمدو إللركزقى إلىكمن إل، إلرإليملم إلقردل لو إلقرتلمو إلعن صلم

قربطملصإلاقررالم صإل إلاعمصإلقرلمرلوإلل ذإلقر مارإلقرلرعا لوإلاطاقلإلقر مرلنإل
رصم مإلتارسإلقرذ إلكمنإلاقتدقىإللنإلصاقةلإلقار وإلقرىصإلع بدحإلىل إل،إلتىصإلصنإل مل إل

(إل إل29)إلPr  hr   hnt   htyدخلإلىصإلقلممإلقردل صإلرإليملمإلاهاإلتارإلخ ىصإلخىصإل
 إل(37قرلا م للنإلبرممإلتربايرقىلسإل)اىصإلقر مرلنإلقربطملصإلاقررالم صإلع بدإلرد إل

(إل إلاقلر إل31،إلتلثإلاردإلىصإلقألمطاروإلصنإليمب إلد ىنإلىصإلصىرل إل)اقلر إلصازارلسإل
(إل إل32ص ابلسإلقرذ إل  قشإل مل إلعمصإلأدرقنإلل بدإلبطمللاسإلقرزلمرإلىصإلصىرل إل)

إل) إلقألتلمن إلصغم  إلىص إلقرلمر  إلبنكم م إلى  بد إلكم ح إلقرىص إل لزلس (إل33اقلر و
إل(إل إل34سإل)صمإلقألر إلهلرللإلاصتلم م إلصخر إلبمعىبمرهمإلقألر وإلقرلا م لوإللملمإل

ا خموووصإللووونإلهوووذ إلقرالووومة إلقرىوووصإلى ماروووحإل يمووولمإلصىرلووو إلب ملووووإل،إل روووصإلصنإلإل
قليملمإلكمنإللتظصإلبلكم وإلكبلروإلبلنإلصيمرلمإللمرإلقرملمصإل،إلاقهىلممإللنإلقرتكالووإل
قربطمللوووإلاقررالم لوووإل إلالظ وورإلصنإلقليموولمإلكوومنإللتلوولإلطوومبعإلقأليوومرلمإلقرلموورلوإل،إل

دىوو إلقار وووإلقرلموورلوإل،إلالتووارإلتلووثإلكوومنإلعلوومدإلقيىموومد إلقرزرقعوووإل،إلاصموومسإلعبم
إلتلمى إلقالأىلمعلوإلقررغبوإلىصإلى للرإلقألاضمعإلقرقمةلوإل رصإلقألىضلإل إل
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 مدينة أتريب 
هوووووصإلعممووووولوإل يمووووولمإلصىرلووووو إل،إلق طمووووو إلعمل ووووومإلىوووووصإلقر مووووورلنإلقربطملوووووصإلإل

،إلاهصإلقرىمللوإلقرىوصإلىودقارى مإلقرالومة إلقربردلووإلارددهومإلإلاقررالم صإلرلظوإل
(إل37(إلابمل لوواسإل)36(إلاقمووىرقبانإل)35هلوورداحإل)لمرخوواإلذرووكإلقر موورإل،إلصللووملإل

ابطمللاسإلقرأ رقىصإلقرذ إلتددإلر مإللايعإلقرلدل ووإلبولنإلخطواطإلقرطوالإلاقر ورضإل،إل
ذقإل38)إل313إلإل253اطوووووالإلإلإل373إل373ىوووووذكرإلص  ووووومإلىقوووووعإلبووووولنإلخطوووووصإلعووووورضإل (إل إلاق 

متت مإلقرخطىإلقرذ إلايعإلىلو إلبطمللواسإل أودإلصنإلقرلدل ووإلىقوعإلبولنإلخطوصإلعورضإل
إل(إل إل39اهاإللايعإللدل وإلب  مإلقرتمرلوإل)إل313إلإلإل113اطالإلإل373إلإلإل283

ص  نىحإلقرلدل وإلل ذإلصيدمإلقر مارإلقرلرعا لووإل،إلىلوذكرإلص  ومإلكم وحإللاأوادوإلإل
ل ذإلعمرإللمإليبولإلقألمورقحإل،إلبولإلاكم وحإل تود إلقرلودنإلقرىوصإليمالوحإللل ومإلع ودلمإل

(إل إلاظمحإلىىلىعإلبلكم وإلقأىلمعلووإلاقيىمومدلوإلطواقلإلقر موارإل47اتدإلقرقطرلنإل)
ىىطوووووارحإلقرلدل ووووووإلبنوووووكلإللمتووووواظإلخووووو لإلقر مووووورلنإلقربطملوووووصإلقرلرعا لووووووإل،إللووووومإل

إلاقررالم صإل إل
لووورإلإل ىلوووصإلقر مووورإلقربطملوووصإل إلرووودل مإلاللقووووإلبردلووووإلاقتووودوإلعووونإلقرلدل ووووإل،إلع 

عمل مإلىصإل يملمإلصرمل ا إل،إللمرخوإلبمرلمرثإللنإلن رإلقكم دلكاسإلىصإلقر ممإلقرىممعإل
إل  م إل(إلبخموواصإل257لووملاإلإل5اقر نوورلنإللوونإلتكوومإلقرلمووكإلبطمللوواسإلقرلووم صإل)

إل لدقعإللبمغإللمرصإلىصإلقرب كإلقرلمكصإلرملدل ووإل،إلتلوثإلصرمولإلللوادارسإل
خطمبوومىإل رووصإلزل ووانإللخبوور إلىلوو إلص وو إلموومىرإل رووصإللدل وووإلصىرلوو إلركووصإللقمبوولإلقرلموورىصإل

تلوووثإلصعطوووم إللبموووغإلصرووو إلإلاكوووذقإلقلا لووواسإلإلإلقرنووو لرإلبللوووانإل
إل(إل إل41درقخلوإلىضلوإلللدقع مإلىصإلقرب كإل)

يموولمإلقاليىموومدلوإلاأووادوإلقألرقضووصإلقرزرقعلوووإلاصرىلوومعإلالبووداإلصنإلصهللوووإلقل
ق ىمألى مإل،إلص  كسإلعمصإلقرلدل وإل،إلىى نىإلىل مإلقربطمرلوإلب كإللمكوصإلللودقعإلقرلبومرغإل
قرلتمموإلرمداروإللنإلقليملمإل إلاقرلملحإلرم ظرإلصنإلهذقإلقرخطم إللنإل يملمإلصرمول ا إل



 

07 

 إل يمولمإلصرمول ا الاأ إل رصإلزل انإل،إلاكللإلصعلملإلقبارما لاسإلوإلازلرإلقرلمرلوإلوإلىصإل
ال  وووصإلاأوووادإللكمىبووومحإلبل ووو إلابووولنإللمووومعدل إلىوووصإل يمووولمإلصىرلووو إلىأ م ووومإل  ىقووودإلصنإل
زل انإلربلمإلكمنإللنر إللمرلمىإلعمصإل يملمإلصىرل إل رصإلأم  إللمإلاردإلىصإلقربورد إللونإل
 نوورقى إلعمووصإل يموولمإلصرموول ا إل،إلايوودإلل  ووصإلذرووكإلصلضوومىإلصنإلصىرلوو إلكوومنإللوونإلقر متلوووإل

عموصإل عىبومرإلصنإلزل وانإلهواإلقرلموةالإلقرلومرصإلعونإلإلقرلمرلووإلىمب ووإلليمولمإلصرمول ا إل،
إل يملمإلصرمل ا إلصلممإلقبارما لاسإل إل

صلوووومإلعوووونإلنووووكلإلقرلدل وووووإلالممموووومى مإلقردل لوووووإلاقالأىلمعلوووووإلىووووصإلقر موووورإل
قربطملصإل،إلىممإللردإلىصإلقربرد إلصلوإل نمرقحإلى طل مإلىكروإلعنإلل مرمإلقرلدل ووإل،إلروذركإل

ملومإلقأللرلووإلقرىوصإلعلوراقإلتمالإلقربمتثإللنإلخ لإللمإل نور إلقأللورللنإلعونإلب وضإلقربق
عمل مإل،إلصنإللقدمإلىمارقىإلرب ضإلل لحإلقرلدل وإلىوصإلقر مورإلقربطملوصإل إلاقرل توظإل

قتىلظوووحإلبطرقزهووومإلقرلرعوووا صإلقرقووودلمإل،إلارووومإلل لووورإلقربطمرلووووإللووونإلنوووكلإلصنإلقرلدل ووووإل
قرلدل وووإللكىلوولنإلبمالهىلووممإلبمرل نوولحإلقردل لوووإل،إلاذرووكإلبرموو حإللوومإلى وودمإلل  وومإلصاإل

ذكرإلصنإلقرلمكإلبطمللاسإلقرلملنإلصعومدإلب وموإلل بودإللمور إلبرعمدوإلب موإلب ض مإل إلىل
كووومنإليوووودإلب ووووصإلل ووووذإلقألمووووروإلقررقب وووووإلاصموووول إلبىموووودعمحإلتىووووصإلى وووودمإلىووووصإلصاقخوووورإل

،إل(42)دوإلقألر لنإلصازارلسإلاتومىتارقر مارإلقرلرعا لوإل،إلاكمنإليدإلخمصإلر بم
اأ موو إلعمووصإلقرطوورقزإلقرلموور إلىووصإلقرب ووموإل،إلتلووثإلكوومنإللبوودصإلبموورتلنإلكبلوورلنإللوومإل

لكنوواىوإلاب وودهمإلموومروإلصعلوودوإللمووقاىوإلاى ى ووصإلبقوودسإلقأليوودقسإل إلموومروإلصعلوودوإل
اظوولإليمةلوومىإلطوواقلإلقر موورلنإلقربطملووصإلاقررالووم صإلتىووصإلى وودمإلاروومإللبوو إلل وو إلمووا إل
قرمرتلنإلقرمذلنإلرآهلمإلقر مرمإلبىور إلىوصإللطموعإلقرقورنإلقر نورلنإل،إلاذكور إلىوصإلكىمبو إل

رقىإلىووصإل(إل إلصلوومإلقرلمووكإلبطمللوواسإلقرلووم صإلعنوورإل،إلىى نووىإلل بوودقىإلكبلوو43عوونإلصىرلوو إل)
قرأ وإلقرنلمرلوإللنإلقرلدل وإلعمصإللقربوإللنإل  رإلقر للإل إلال دإللونإلقرل مبودإلقرلرلودوإل
ىصإللمورإلىوصإلىموكإلقرتقبووإلقرىمرلخلووإل،إلتلوثإلكومنإللألوعإلبولنإلقرطورقزلنإلقرلمور إل
اقرلا ووم صإلىووصإلقرب ووموإل،إلىكم ووحإلبوو إلموومالحإلقألعلوودوإلقرلى ملوودوإلايوودسإلقأليوودقسإل،إل
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أوودإلبوو إلموو إللوونإلقألعلوودوإللتوولطإلاهوواإلقرطوورقزإلقرلموور إل إلاىووصإلقرايووحإل لموو إلإللاإل
 بمرأزوإلقردقخمصإلرمل بدإل،إلاهاإللمإللطم إلعملو إلىوصإلطورقزإلقرب وموإلقلغرلقوصإل،إلطورقز

Pseudo diptere  (44إل إلاكوورسإلقرل بوودإلرإلر وولنإلصازارلووسإلاص ووابلسإل،إلاظمووحإل)
(إل إلال ىقوودإل45ى لوومرسإلىلوو إلطقوواسإلقر بوومدوإلطوواقلإلقر موورلنإلقربطملووصإلاقررالووم صإل)

لدل وإلقررةلمصإل،إلاكمنإللقعإلنولمرصإلقرلدل ووإلعموصإللقربووإلصنإلهذقإلقرل بدإلهاإلل بدإلقر
وإل إلاقر رل إلصنإلهذلنإلقرل بدلنإلرمإلل دإلر لومإلاأوادإلقانإل،إل1لنإل  رإلقر للإلوإلنكلإل

ارمإلل  لرإلر لمإلعمصإلبقملمإلصلرلوإل،إلار لإللرأعإلذركإل رصإلقر اقلولإلقرىوصإلموب إلذكرهومإلإل
إلاقرىصإلصلرحإلعمصإلصط لإل يملمإلصىرل إلب ملوإل إل

لووم صإلإلىقوودإلىتارووحإلصىرلوو إل رووصإللدل وووإلكبلووروإللىرقللوووإلصلوومإلىووصإلقر موورإلقرراإل
قألطووورق إل،إلبووودوقىإللووونإلقرقووورنإلقألالإلقرلووول د إلتىوووصإلقرقووورنإلقرخوووملسإلقرلووول د إل،إل
اى لوووورحإلل مرل وووومإلقرقدللوووووإل رووووصإلتوووودإلكبلوووورإل،إلتلووووثإلخ ططووووحإلعمووووصإل موووو إللدل وووووإل
قلموووك درلوإل،إلنووومرعمنإلرةلمووولمنإللى ملووودقنإل تووودقهلمإللووونإلنووولمر مإل روووصإلأ اب ووومإل،إل

ي مإل روووصإلغرب ووومإل إلكلووومإلراعوووصإلىوووصإل  نوووموإلهوووذلنإلقرنووومرعلنإلعووودمإلاقرلوووم صإللووونإلنووورإل
قرلموووومسإلبمرل مبوووودإلاقألب لوووووإلقرقدللوووووإلبقوووودرإلقللكوووومنإل إلاىووووصإلقرايووووحإل لموووو إلقىخووووذإل
قرنمرعمنإلنك ىإله دملمىإلألل ىإل،إل ذإلكم حإلقألعلدوإلصلممإلقرنرىمحإلىتدإلقرنمرعإللونإل

ىوووصإلذروووكإلإلقرأوووم بلنإلكمرطووومبعإلقررالوووم صإلقروووذ إلكووومنإلمووومةدقىإلىوووصإللدل ووووإلقلموووك درلو
(إل إلاكووومنإلىوووصإلاموووطإلقرلدل ووووإلللووودقنإلكبلووورإللنووو دإلىأل ووومحإلقألهووومرصإل46قرايوووحإل)

إلرل مينوإلصلارهمإلقر ملوإلاقرخمموإل إل
لوورإل صلوومإلعوونإلقرالوومة إلقربردلوووإل،إلىموودل مإلاللقىوولنإللوونإلقر موورإلقررالووم صإل،إلع 
عمل لووومإلىوووصإل يمووولمإلقاكمووولر خاسإل،إلى طل ووومإلىكوووروإلاقضوووتوإلعووونإلصنإللدل ووووإلصىرلووو إل

دنإلقلغرلقلوووإلملمموولمىإلاقأىلمعلوومىإلاب وومإلكوولإللقالوومحإلكم ووحإلىتلوولإلكوولإلموولمحإلقرلوو
إلكبرلمحإلقرلدنإلىصإللمرإل إل
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قراللقوووإلقألارووصإلىرأووعإل رووصإلصاقخوورإلقرقوورنإلقرقوورنإلقألالإلقرلوول د إل،إلاىنوولرإل
كم وومإليوودإلإلإلابمىووملاسإلإلإل رووصإلصخووالنإلهلوومإلبوومللرلاللسإل

لابطارللووواسإلق وووىق إللووونإلقررلووو إلرم ووولشإلىوووصإللدل ووووإلصىرلووو إل،إلىمموووىقرقإلىوووصإليبلمووووإل 
 توووود إليبمةوووولإلقرلدل وووووإلإل ماملكامووووللاسإل

م إل،إلصرموووم مإلإل216/217(إل إلصلووومإلقراللقووووإلقرلم لووووإل،إلىرأوووعإل روووصإلعوووممإل47قركبلوووروإل)
إلإلقركاموووللىلسإلإلإلقارلملووواسإلبووونإلقلمارلوووانإل

سإل،إل روووووووووصإلقارلملووووووووواإلإلإلاعضووووووووواإللأموووووووووسإلنووووووووولخإلصىرلووووووووو إل
قركمى إلقرلمكصإلرإليملمإل،إللخبر إلص  إليللإلصنإلل مممإلقرلاقط وإلقررالم لوإلإلإل

قرووذ إللمووكنإلىووصإلداللوووإلإلإلرملوودعاإلقلمارلوواسإلبوونإلزالموواسإل
عملو إلصاالىإلإلإلقرىوصإلىىبوعإليبلمووإل لاكاموللاسإلإلإلقرلملاسإل

لوووورقىإلللموووو ىإلعوووونإلتمرى وووومإلصنإللمووووممإللوووومإلردلوووو إللوووونإلصغ ووووممإلالوووومعزإلالقوووودمإلل  وووومإلىقرإل
إل(إل إل48اصعدقدهمإلاصعلمرهمإل)

ا خمووصإللوونإلهوومىلنإلقروواللقىلنإل رووصإلصنإللدل وووإلصىرلوو إلكم ووحإلل قموولوإل رووصإل
يبمةوووووووولإلاداللوووووووومحإل،إلىرصل وووووووومإليبلموووووووووإل لابطارللوووووووواسإلماملكامووووووووللاسإل،إلايبلموووووووووإل
 لاكاموللاسإلقرىوصإللاأودإلبودقخم مإلداللووإلقرلوملاسإل إلا تونإل  مومإلصنإلىقمولمإلقرلودنإل

ردارووإلىوصإل رصإليبمةلإلاصتلموإلكمنإللونإلصبورزإلقر  ممورإلقربميلووإللونإلدمومىلرإلقرلدل ووإلق
قر مورإلقرك موولكصإل إلاقرلدل ووإلقرىووصإلىتلوولإلهوذقإلقرطوومبعإلىووصإللمورإلىووصإلقر موورلنإل
ذقإلكم وووحإللدل ووووإل قربطملوووصإلاقررالوووم صإلرووودرللإلر ووومإلعموووصإلقرقووودمإلاقر رقيووووإلاقرريوووصإل إلاق 
قلمك درلوإل،إلعممولوإلقردارووإلادروإللودنإلتواضإلقربتورإلقرلىاموطإلآ وذقكإل،إللقمولوإل

إلوإلتىوصإل إلوإلعونإللدل ووإلصىرلو إللمكودإل روصإلخلمووإليبمةولإل،إلالومإلع لورإلىوصإلقربورد  قان
عمصإلاأادإليبلمىلنإلرةلملىلنإل،إللأ م مإل  ىقدإلص  إلربلومإللاأودإليبمةولإلصخور إلرومإل  لورإل
عمووصإلبوورد إلر وومإلتىووصإلقانإل،إلللوومإللضووعإللدل وووإلصىرلوو إلضوولنإلكبرلوومحإلقرلوودنإلىووصإل

إللمرإلىصإلقر مرإلقررالم صإل إل
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قرووووذ إلكوووومنإلتأوووورإلقرزقالوووووإلإلإلBouleقضوووو إل رووووصإلذرووووكإل،إللأمووووسإلقرنوووولاخإل
م إلإل216/217ل وووووإلقرداروووووإلىووووصإلتكالى وووومإلقرذقىلوووووإل إلاىوووومرلخإلقراللقوووووإلبمر مووووبوإلرملد

م إلإل277لأ م وووومإل  ىقوووودإلص وووو إل ىوووومجإليوووورقرإلقللبرقطووووارإلمووووبىللاسإلمووووللراسإلعووووممإل
برعطووموإلعاقموومإلقليوومرلمإلتوو إل  نووموإللأوومرسإلنوولاخإل إلاكوومنإلقر وورضإللوونإلاأووادإل
هوووذ إلقرلأووومرسإلهووواإلىكوووالنإلأ ووومزإل دقر إلاقأبمىووو إلقألمممووولوإل دقروإلقرنوووةانإلقرلمرلووووإل

لرقيبى مإل،إلكذركإلقألعلملإلقر لاللوإلاقرلبم صإلقر ملوإلىصإلعمملوإلقليملمإل،إلاألعإلاإل
(إلاصىوحإلقراللقووإلصلضومىإل49قرضرقة إلقرلطمابوإلرمدارووإللونإلكولإللرقكوزإلايور إلقليمولم)

م إلبلووو حإلتوو إلقرلاقط ووووإلقررالم لووووإلإل212عقوو إل عووو نإلقللبرقطوووارإلكمركوومالإلعوووممإل
وإلقررالم لوووإل إلاركوونإلذرووكإلالإلل لووصإلركوولإلقأليوومرلمإلىووصإلقرااللوومحإلقرىمب وووإلرإللبرقطارلوو

صهللوإلقرلدل وإل،إلىىكالنإللللإلهذ إلقرلأمرسإلقر ملوإللىطمو إلب وضإلقرايوحإلالنوىرطإل
اأادإلىأل محإل غرلقلووإلعموصإلدرقلووإلبللولإلهوذ إلقرلأومرسإل إلاىومرلخإلقراللقووإلقرلبكورإل
الاضاع مإللاتلمنإلرمقمرئإلصنإلقرلممممحإلقرملمملوإلاقالأىلمعلوإلرلدل وإلصىرلو إل،إل

دوإلىصإلىىروإلممبقوإلعمصإليرقرقحإلقألبمطروإل،إلىر  مإلعمصإلقأليلإلكم حإل نإلرمإلىكنإللاأاإل
،إل   مإلىكانإللأمسإلقرنولاخإلىوصإلصىرلو لمى دوإلالمىقبملإلهذ إلقرقرقرقحإلابلأردإل ع

اى مىووحإلمووكمنإلقرلدل وووإلعمووصإلقرلطمربوووإلبتق وومإلىووصإلقرتمووالإلعمووصإلتوو إلقرلاقط وووإل
ملووإل،إلتلوثإلصنإلقررالم لوإلللمإلدىعإل دقروإلقرلدل وإل رصإلاضعإلضاقبطإلى ظمإلهوذ إلقر ل

قلمارلاسإلبنإلزالماسإلقرذ إلطمر إلبتو إلقرلاقط ووإلقررالم لووإل،إلكومنإلعملو إلصاالىإلصنإل
لمممإللمإلردل إللنإلصغ ممإلالمعزإل،إلالبداإلص  ومإلكم وحإلع  ود إلردلو إل،إلبولإلالقودمإلع  ومإل

إلىقرلرقىإلللم ىإل،إلعنإلصعدقدهمإلاصعلمرهمإلاتمرى مإلقرمتلوإل إل
اإللأمسإلقرنلاخإلإلكمنإلاقرل تظإلصلضمىإل،إلصنإلقارلملاسإلبنإلقلمارلانإلعض

،إلاهووووووصإل توووووود إلقرل مموووووو إلإلإللنوووووو لإلصلضوووووومىإلل موووووو إلكامووووووللىلسإل
قرلارالوووإلعوونإلقرلوودنإلقلغرلقلوووإلىووصإلبوو دإلقرلا وومنإل،إلاكوومنإلموومتب إللنوور إلعمووصإل

(إل إل57قر ظووووممإلإلقلأوووورقوقحإلاقأل ظلوووووإلقرلاضوووواعوإلرىوووودرل إلنووووبم إلقرألل وووومزلامإل)
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مإلىصإلقرلدل وإل إلاهذقإلالللإلهذ إلقرل مم إلكم حإلىىطم إلبمرضراروإلاأادإلألل مزلاإل
إللقاد مإل رصإلقرقالإلبمتىلملإلاأادإلألل مزلامإلىصإللدل وإلصىرل إل إل

اخ موووإلقرقووالإلصنإللدل وووإلصىرلوو إلكم ووحإلىضوومرعإلكبوور إلعاقموومإلقأليوومرلمإل
قرلموورلوإل،إلكىرموول ا إلاصاكموولر خاسإل،إلقرمىوومنإلكلوورإلذكرهلوومإلىووصإلقربوورد إل،إلايموووإل

قرلدل ووووإل ىلأووووإلإلعوووددإلقربووورد إلعووونإللدل ووووإلصىرلووو إلللمووور إلضووولمعإلىووورقثإلقربووورد إلىوووص
قلهلووووملإلاقرىطووووارإلقر لرق ووووصإلاقضووووطرقرإلقربمتووووثإل رووووصإلقالعىلوووومدإلعمووووصإلقلنوووومرقحإل

إلقرلى ملروإلىصإلبرد إلقأليمرلمإلقألخر إل إل
 قرى اإلقليم 

لوورإلعمل وومإلىووصإل يموولمإلقاكموولر خاسإلإلاىرأووعإلإل روودل مإلل لوووإلالوومة إلبردلوووإل،إلع 
إل إليملمإلصىرل ألل  مإل رصإلقر مرإلقررالم صإل،إلاردإلىل مإلصملموإلرب ضإلير إلاصيمممإل 

م إل،إلاهووووصإلعوووورضإلالمووووىةأمرإلب ووووضإلإل137قألارووووصإل،إلىرأووووعإل رووووصإلعووووممإلإل
قألرقضوووصإلقرزرقعلووووإلقرللماكووووإلرمداروووووإلىوووصإليووور إلقليموووولمإل إلىىوووذكرإلصنإلتوووارسإلبوووونإل

ا لكللووووووووووووووراسإلبوووووووووووووونإللملموووووووووووووواىاسإلإلبمل ابممووووووووووووووللاسإل
اغلرهلووومإل،إلاقروووذلنإلل لنوووانإلىوووصإليرلووووإلمووول لكلالكاإلإلإل

قرلاأادوإلىصإلقرأزوإلقرنريصإللنإليممإللامىاسإلإلتود إلإل 
قمووىرقىلأاسإل يموولمإلصىرلوو إل،إلإلصيمووممإل يموولمإلصىرلوو إل إلطمبوواقإللوونإلقلرقكوواسإل

ىووووىألرإلعنوووورلنإلصراروإلاربووووعإللوووونإلقألرقضووووصإلقر ملوووووإلقرلاأووووادوإلبوووومرقر إللوووونإليرلوووووإل
ألرقضووووصإل،إلبملأوووومرإلصردبوووولنإليلووووحإلركوووولإلصراروإل إلاقمووووىةأمرإلقإلىلىوووومىاسإل

قرلاأووووادوإلإلقر ملووووإلقرلاأووووادوإلبووومرقر إللوووونإليرلووووإلبمل مرملموووولسإل
بمرأزوإلقرنريصإللنإليممإللامىاسإل،إلبملأمرإلخلموإلصرقد إليلحإلعونإلكولإلصراروإلىوصإل
أوزوإلل  ومإل،إلاىوصإلقرأوزوإلقاخورإلبملأومرإلل لووإلصرقد إليلوحإلعونإلكولإلصراروإل إلالبووداإل

ى أووودهمإللقووودلانإلإلإلصنإلقرلموووىىأرلنإلكوووم اقإللخنوووانإلرىوووضإلقرتكالووووإلهوووذقإلقر ووورض
عرضومىإلآخورإلالمووىةأمرإلقألرضإل لمو مإل إلىمألرقضووصإلقر ملووإلقرلاأووادوإلبومرقر إللوونإل
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يرلوووإلىلىوومىاسإل،إلل وودىعإلع  وومإلقلأوومرإلصردبوولنإليلووحإلركوولإلصراروإل،إلصلوومإلبووميصإلقألرقضووصإل
إل(إل إل51قألخر إلبملأمرإلخلموإلصرقد إليلحإلركلإلصرارو)

مإلقألخوواقنإلم إل،إللطموو إلىل ووإل146/147اقراللقوووإلقرلم لوووإل،إلىرأووعإل رووصإلعووممإلإل
لووووووووووووووونإلقرلنوووووووووووووووورىلنإلإلابووووووووووووووومللرلاللسإلإلباىوووووووووووووووملاسإل
إل377يووووورضإللووووومرصإللقووووودقر إلإلعموووووصإلعموووووصإل يمووووولمإلصىرلووووو إلقرتموووووالإل

قرىوووصإلىىبوووعإلإل،إلال رضوووانإلل وووزر مإلىوووصإليرلووووإللا لللرلووواسإلدرقخلوووو
 يمووووولمإلصىرلووووو إل،إلضووووولم مىإلر وووووذقإل تووووود إلصيموووووممإلإليمووووومإل ارقمووووولىاسإل

إل(إل إل52)قرقرض
اقراللقوإلقرلمرلوإل،إلىرأعإل رصإلقرقرنإلقرلمرثإلقرلول د إل،إلاهوصإلامو إلررأولإلإل

إلوإلكومنإللموكنإلىوصإليرلووإلخل ورلسإل إلوإلقالمومإللتوذا   تود إليور إلإللمور 
 يمووولمإلصىرلووو إل،إلاىمووول إلبى ووو إللأ ووولإلقرم ووووإلقرلا م لووووإل،إلطالووولإل،إللوووى ممإل،إلذاإلذيووونإل

انوولموإلموو لروإل معلوووإل،إلانوو رإلقروورصسإلخللوو إل،إلخللوو إلقرظوولإل،إلذاإلبنووروإل معلوووإل
اص  إلطاللإل،إلللنصإلبخل وإلاكى  إلرألإلل مإل،إلالىتدثإلبماحإللبوى مإل،إلعلور إل

(إل إلال ىقوودإل منوورإلقراللقوووإلصنإلهووذقإلقرلموور إلكوومنإلعبوودقىإلىوومرقىإل53موو وإل)إل32توواقرصإل
إللوىا إلقالونإللونإلقرمومطوإلقررالم لووإللنإلل زلإلملد إل،إلاعمدإل رصإليرلى إلرلأدإلىل ومإلقر

دقروإلقررالم لوووووووووإلرمىىكووووووودإللوووووووونإلقالاىووووووومإلقرى ووووووور إلعملوووووووو إلاصرمووووووومحإلصاموووووووومى إل روووووووصإل
إل(إل إل54)نخملى 
ا ى وور إللوونإلهووذ إلقرالوومة إلعمووصإلب ووضإليوور إلاصيمووممإل يموولمإلصىرلوو إل إلى وور إلإل

ىووووصإلقراللقوووووإلقألارووووصإلب ووووضإلقرقوووور إلقرىووووصإلىىبووووعإليموووومإللامووووىاسإل،إلاهووووصإلىلىوووومىاسإل
ابمل مرململسإلامل لكلالكاإل إلاىصإلقراللقوإلقرلم لوإل،إليرلوإللا لللرلاسإلقرىصإلىىبعإل

 إلاىصإلقراللقوإلقرلمرلوإليرلوإلخل رلسإل إلابرغمإليموإلهوذ إلقرالومة إل الإليممإل ارقملىاسإل
ص  مإل نلرإل رصإلتقلقووإلل لووإل،إلللمدهومإلصنإل يمولمإلصىرلو إلل  ودإلاقتودقىإللونإلصكبورإلصيومرلمإل
لمرإل إلى تنإل  ممإلصنإلقأليومرلمإلكبلوروإلقرلمومتوإلىوصإللمورإلكم وحإلىىكوانإللونإلعودوإل
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رقكوووزإل،إلالىب ووو إلصاإلعووودوإللإلصيموووممإل،إلالىوووىر إلقرقمووومإللووونإللركوووزإلاقتووودإل
ب ووضإلقرقوور إل،إلللوولإل يمللووصإلصرموول ا إلاطلبوووإل إلصلوومإلقأليوومرلمإلقرموو لروإل،إلىوو إللاأوودإل

(إل55ب مإلموا إلقر ممولوإلاب وضإلقرلرقكوزإلقرىمب ووإلرو إل،إلللولإل يمولمإلقاكمولر خاسإل)
يموولمإلبووم ابارلسإل) (إل إلال  ووصإلصنإل يموولمإلصىرلوو إلكوومنإلبوو إليمووللنإلعمووصإلقأليوولإل،إل56اق 

 لارإلعمل مإل،إلى إل مىب دإلص و إلالإللقولإللونإلتلوثإلكلمإلىصإلقرالمة إلقرل لوإلقرىصإلىمإلقر
(إل،إلاربلوومإللقووومر إل57قرلموومتوإلعوونإل يمووولمإلطلبوووإل،إلقروووذ إللضوومإليمووللنإلرةلموووللنإل)

(إل إلابخمموإلراإلاض  مإلىصإل58 يملمإلصرمل ا إلقرذ إلكمنإللىىر إللنإلصرب وإلصيمممإل)
إلقالعىبمرإلقتىلملإلاأادإلصيمممإلصخر إلرمإل  لرإلر مإلعمصإلبرد إلب دإل إل

ردوإلىصإلقربرد إل،إلى إل  ر إلعمصإلاأو إلقرديووإل نإلكم وحإلصلمإلعنإلقرقر إلقراقإل
بميلوإلتىصإلقانإلصمإلق دلرحإل،إلتلثإلرمإل ى ر إلعموصإلصمولموإلنوبل وإلر ومإلىوصإلقليمولمإل
نإلك مإلالإل مىب دإلاأادإلب ض مإلقانإل،إلعمصإلقعىبمرإلصنإلإلقألملموإلقرىصإل قرتمرصإل إلاق 

ى ر إلكم حإلعمل مإلىصإلقر مرلنإلقربطملصإلاقررالم صإلى لرحإلكملوىإلىم  إلعمل مإلقر
عمل وومإل إلالوورتمإلهووذقإلقروورص إلصنإلب ووضإلقرقوور إلقرىووصإلذكرهوومإلقرلمرخووانإلىووصإلقر مووارإل
قرلرعا لوإلقرقدللوإل،إلبقلحإلتىوصإلقر موارإلقرتدللووإل،إلللومإللأ م ومإل  ىقودإلص  ومإلكم وحإل

إلإلZentهووصإلقألخوور إللاأووادوإلىووصإلقر موورلنإلقربطملووصإلاقررالووم صإل،إلللوولإليرلوووإلز ووحإل
  Bouنووووولمالحإل(إل إلايرلووووووإلبووووواإل59قرل راىووووووإلقانإلىتوووووحإل مووووومإلقمووووو لحإل)

Chmaouit(67(إلاهووووصإلقانإليرلوووووإلقرنوووولاحإل)إل إلايرلوووووإلتوووومحإلموووومتارقإلإلصارإل61)
Hat  Sahoura  our (إلالطموو إلعمل وومإلقانإليرلوووإل62لوونإلقألمووروإلقرخملمووو)إل

إل(إل إل63م د  ارإل)
ا خموووصإللووونإلهووووذ إلقردرقمووووإل رووووصإلصنإل يمووولمإلصىرلووو إلقرووووذ إلق ووودلرحإلل ظوووومإلإل

إلاقرل نولحإلقرب مةلووإلقرتدللووإلإلل مرل إل،إلاقخىلحإلعمصإللضوصإلقروزلنإلىتوحإلقرزرقعومح
ارمإللب إلل  إلما إلب ضإلقرى لإلقأللرلوإلقرىصإللطم إلعمل مإللأمزقىإل)إلىلإلصىرلو إل(إل،إل
اروومإلل  لوورإلىلوو إلعمووصإلصلوووإلالوومة إلبردلوووإلىرأووعإل رووصإلقر موورلنإلقربطملووصإلاقررالووم صإل إل



 

14 

اركنإلبرغمإلكلإلذركإلىورنإلقرالومة إلقربردلووإلقرقملمووإلقرىوصإلىتوحإللودإلقربمتوثإلصاضوتحإل
صىرل إلكمنإللتلولإلكولإللقالومحإلقأليومرلمإلقركبور إلىوصإللمورإل،إلملممولوإلر مإلصنإل يملمإل

اقأىلمعلوووإلادل لوووإل،إلطووالإلقر موورلنإلقربطملووصإلاقررالووم صإل إلاروومإللبوو إلىووصإلقرخىووممإل
مووا إلصنإل   لوودإلا  مكوودإلعمووصإللمووىروإلل لوووإل،إلاهووصإلصنإللوومإلاردإللوونإلالوومة إلبردلوووإل،إل

لإلللىواحإلع لرإلعمل مإلىصإلصيمرلمإللمرلوإلصخر إلارلسإلىصإلصىرلو إل،إلروذركإللبو إلقرلأوم
صلوممإلقربومتللنإلاقردقرمولنإلىووصإلقربورد إلالمىكنوم إلقرلزلودإلعوونإلهوذقإلقليمولمإلقرل وومإل إل
اقأللوولإلصنإلىموومعدإلهووذ إلقردرقموووإلىووصإللزلوودإللوونإلقرل رىوووإلب ووذقإلقليموولمإلاعمموولى إل إل

إلار لإلقأللممإلاقرم لنإلقرقمدلوإلىىىصإل رل مإلبأدلدإلعنإلهذقإلقليملمإلاقمعإلقرلرقوإل إلإل
إلإلإلإلإل

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
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إل
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إل
  حواشى البحث

 
لتلوودإلعمووصإلموو دإلقاإل إل إلقالموومإلقلدقر إلاقروودل صإلر مموولوإلقليموولمإلقر منوورإلبلموورإلقرموولمصإلإل-1

مإلإلإل1998آدق إلب  وومإل،إلقر ووددإلقألالإل،إلإل،إلكملووولأموووإللركووزإلقردرقموومحإلقال مووم لوإل)صىرلوو إل(إل إل
ىصإلقر ماصإلقردل لووإل إلكومإلارإل إلص إل يمولمإل إلاكمنإلل طم إلعمصإلقليملمإلإل12إل–إل11صإلصإل

إلقرلارإلقألمادإل
2- Herdotus : Historiae , Loeb Classical Library, Cambridge , 1946 – 1950 , 

Book II , Nos . 166 , 177 ; Strabon ; The Geography , vols. I – VIII , Loeb 

Classical Library , London , 1949 – 1954 , Book XVII , 1 , 30 ; Plinius : 

Naturalis History , Loeb Classical Library , London , 1947 – 1963 , V , 

10 ; Ball , J. : Egypt in the Classical Geographers , Cairo , 1942 , pp . 

128 – 129 

،إلرقمهرو،إلأزوقنإل،إلقإل يملمإلنر إلقردرىمإلىصإلعمار إلقرىمرلخلوإلقرقدللو برقهلمإللتلدإلكمللإل إلإل-إل3
إلإل372إل–إل371مإل،إلصإلصإلإل1985

اق مبحإلصعلملإلقرى قل إلقأللر إلعمصإللدل وإلصىرل إللتمارلنإل  قمذإللمإلللكنإل  قومذ إللونإلآلومرإلإلإلإلإل
لمإل إلقالنإلإلإل1929،إلاإل لا كر إلعممإلإل1921قرلمضصإل إلا ذكرإلل  مإللنإلقألأم  إل بلمل إل إلعممإل

 إلقأللرلووانإل  مووىار إلاإل،إلهووذقإلبأم وو إللوومإليووممإلبووإل1938راإل إللووعإلب لوووإلأمل وووإلرللوورإلبووالإلعووممإل
 المك موووان إلاإل بووووراكش إللوووونإلدرقموووومحإلعوووونإلقليمووولمإلىووووصإلقر مووووارإلقرلرعا لوووووإلقرقدللوووووإل إلالوووونإل

 إلاىوووصإلعوووممإلإل1953،إلا رقنووودإل وووالر إلعوووممإلإل1955قأللووورللنإلقرلمووورللنإل إلنووولل إلىرلووودإل إلعوووممإل
صخووذحإلقرب لوووإلقربار دلوووإلبرةمموووإلقأللوور إل إلللخمراىمووكصإل إلىووصإلقرتلوورإلىووصإللدل وووإلصىرلوو إلإل1957
صاقةلإلقرىم ل محإل إلاركنإللمعلراقإلعمل إلرمإللر إل رصإلصهللوإلقليملمإل إلاكمنإلل ظل مإللرأوعإلإلاتىص

 رصإلقر مارإلقرلرعا لوإلقرقدللوإل إلالمإلع لرإلعمل إللنإلقر مرلنإلقربطملصإلاقررالم صإلرمإللوزدإلعونإل
بقملومإلىلمللوولإل مووللوإلموو لروإل،إلصرضولوإللوونإلقرلمللمووموإل،إلبقملوومإلتلوممإلرالووم صإل،إلب ووضإلقر لوو حإل

إلررالم لوإل،إلبقملمإلصياقسإل مرإلرالم لوإل إلقربطمللوإلاق
Pillet , M. : “ Note sur Une Mosaique Trouvee A’ Athribis “Annales du 

Service du Antiquites de L’ Egypte, vol. XXIII , 1923 . pp. 59-64 ; Rowe , 

A.: “ Short report on excavations of the Institute of Archaeology , Liverpool 

at Athribis “ , . Annales du Service du Antiquites de L’ Egypte , Vol. 38 , 

1938 , pp. 523 – 528 
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إل286،إلصإلإلقرلرأعإلقرممب قبرقهلمإللتلدإلكمللإل إلإل-4
5- Rev . Laws : Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus , ed. By B.P.Grenfell  

Oxford , 1896 , cols. 63 LL. 14-23 , 64 LL. 1-2 

6- Rev . Laws : col. 62, L. 16 

7- Rev . Laws : col. 64 , L. 3 

8- Rev . Laws : col. 64 , L. 19 

9- Rev . Laws : col. 68 , L. 15 

10- Rev . Laws : col. 70 , L. 11 

11-Rostovtzeff , M. : Social and Economic History of the Hellenistic World , 

Oxford , 1944 , pp. 365-6 

12-P. Col. Zen. : Zenon Papyri , Business Papers of the Third Century B.C. 

Dealing with Palestine and Egypt , ed. by W.L.Westermann and 

E.S.Hasenoehrl , vol. I , New York , 1934 , No. 5 , L. 34 

13-P. Oxy. : The Oxyrhynchus Papyri , Egypt Exploration Fund , ed. by 

Grenfell B.P., Hunt A.S., and Others, vols. I-LXII , London 1898-1998 . 

No. 500 , LL. 17 , 33-34 

14-P. Amh. : The Amherst Papyri  , ed. by Grenfell and Hunt , London , I , 

1900 , II , 1901. Vol. II ,No. 85, L.21; P. Oxy. : vol. III , p. 221 

15- P. Oxy. : No. 3362 , b , L. 26 

16-Binger , J. : “ Colonnes 60-72 du Revenue Laws et L’ Aspect Fiscal Du 

Monopole Des Huiles “ Chroniqui D’ Egypte , vol. 41 , 1946 , p. 148 

17- P. Oxy. : Nos. 500 , L. 2 ; 3617 , L. 1 

18-P. Cairo- Zenon : Zenon Papyri , I-IV , Catalogue General des Antiquites 

Egyptiennes du Musee du Caire, ed. by C.C.Edgar , ( Les Caire , 1925-

1913 ) , No. 59062 , L. 3 ; P. Oxy. : No. 1458, LL. 1-2 

19- P. Oxy. : No. 500 , LL. 24-25 

20-Lewis, N.: Life in Egypt under the Roman Rule, Oxford , 1983 , pp. 31-33 

21- P. Oxy. : No. 3810 , LL. 14-15 

22- P.L.Bat. : Greek and Demotic Texts from the Zenon Archive ( P. L. Bat. 

20 ) , ed. by P.W.Pestman, Leiden , 1980 , No. 24 

23- P. Oxy. : No. 3810 

24-P.Herm.: Papyri from Hermopolis, ed. by B.R.Rees, London ,1964, No. 4 

25-Leferbre , G. : “ Textes du Tombeau de Petosiris “ Annales du Service 

des Antiquites de L’ Egypte , vol. XXI , 1921 , p. 239 

26- P. Cairo – Zenon : No. 59087 , LL.16,24 

27- P. Rylands : Catalogue of the Greek and Latin Papyri in John Rylands 

Library , vol. IV , London , 1952 , No. 627 , LL. 202 , 224 , 225 

28- P. Lond. : Greek Papyri in the British Museum , Catalogue with Texts , 

ed. by F.G.Kenyon , M.A.Litt , vol. II , London , 1898 , No. 454, b , LL. 

1-3 

29- Rowe : op. Cit. , pp. 525-6  

30- A.S.A. E. , vol. 60 , p. 65  
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31- Gauthier , H. : Dictionnaire des Nomes Geographiques Contenus dans 

les Texts Hieroglyphiques  , 7 vols. Les Caire , 1925-1931 , II , p. 95  

32- Petrie , F. : Athribis , London , 1908 , p. 4  

33- Gauthier : op. cit. , vol. IV , p. 25 

34- P. Oxy. : No. 1380 , L. 39  

35- Herdotus : Book II , No. 166  

36- Strabon : Book XVII , 1, 20  

37- Plinius : V , 10 (64)  

38- Ball : op. cit. P. 122  

قرىوصإلاردحإلإل ارودل مإلب وضإلقرىموللمحإلقر ومدروإلرلدل ووإلصىرلو إل،إلل  ومإلصلملوبسإل–إل39
اع ودإلإل( PL.Bat 20 , No. 24, L.3  م )إل257ىوصإلاللقووإلبردلووإلاقتودوإلىرأوعإل روصإلعوممإل

 ،إلىوصإلخرلطووإلبلواىل أرإلإلإل Atribi(إل إلاصىرلبوصإلإلإل Ball : op. cit. , p. 169قموىللم اسإل)

Peutingerإلإل(Ball : op. cit. , p. 152  إل إلاصلرلودلسإلإلإل)Athridis إلع ودإلهلرايملودسإلإل،
(إل إلال ىقودإلب وضإلقربومتللنإلإل  Ball : op. cit. , p. 165 ; Map. p. 164م إل)إل535عوممإل

صنإلقخووى  إلقرىمووللمحإللرأووعإل رووصإلقخووى  إلقرم أوومحإلىووصإلىمووكإلقرتقبوووإلقرىمرلخلوووإل،إللوومإلبوولنإل
 قرم أوإلقرقبطلوإلاقرم أوإلقربتلرلوإل إل

Westendorf , W. : Koptisches Hand Worterbouch , Heidlberg , 1965 , 

1977 , p. 476 ; Gauthier : op. cit. , IV , p. 141 , V , p. 201 . 
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