
املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 130131

 

تقارير البعثات اإلستكشافية وتأثيرها على التطور الحضاري 
لمصر البطلمية خالل القرن الثالث ق.م.

مقدمه من

د. �ضريويت م�ضطفى ال�ضيد ف�ضل

مدرس بكلية اآلداب - جامعة دمنهور

تاريخ ا�ضتالم البحث:  2016/12/18 

تاريخ قبــــول البحـــث:   3  / 2 /2017



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 132133

تقارير البعثات اإلستكشافية وتأثيرها 
على التطور الحضاري لمصر البطلمية

خالل القرن الثالث ق.م.
مقدمه من

د. �ضريويت م�ضطفى ال�ضيد ف�ضل

مدر�س بكلية الآداب - جامعة دمنهور

المقدمة:
ال�ضتك�ضافية  البعثات  تقارير  بدرا�ضة  البحث  هذا  ُيعنى 

خالل  البطلمية  م�ضر  يف  اجلغرافيا  علم  بتطور  وعالقتها 

القرن الثالث ق.م.، ويتناول فيه الباحث بالدرا�ضة والتحليل 

ثالثة عنا�ضر رئي�ضية، يتمثل العن�ضر الأول يف اإبراز اهتمام 

خا�ضة،  اجلغرافية  الك�ضوف  علم  بتطور  البطاملة  امللوك 

ملعرفة  امللوك  هوؤلء  بذلها  التي  اجلهود  على  ال�ضوء  واإلقاء 

�ضبيل  يف  وذلك  لهم؛  املعروفة  غري  املاأهولة  املناطق  اأفق 

ويتناول  والإقت�ضادية،  والع�ضكرية  العلمية  نه�ضتهم  حتقيق 

خمتلف  بها  قامت  التي  للتقارير  �ضرحا  الثاين  العن�ضر 

الأوائل  البطاملة  امللوك  اأر�ضلها  التي  ال�ضتك�ضافية  البعثات 

اإىل مناطق اأعايل نهر النيل اأو املناطق الواقعة غرب البحر 

اإىل و�ضف مهارتهم ومتيزهم يف حتقيق  بالإ�ضافة  الأحمر؛ 

الأهداف املن�ضودة، وبالرغم من فقدان موؤلفاتهم اإل اأن تاأثري 

جمهوداتهم انعك�س على خمتلف اجلوانب احل�ضرية للمجتمع 

البطلمي املحلي والعاملي، اأما العن�ضر الثالث فياأتي لكي يربز 

يف  ال�ضتك�ضافية  اجلهود  هذه  عن  ترتبت  التي  النتائج  اأهم 

اأدى  مما  والقت�ضادية،  والع�ضكرية  العلمية  النواحي  اثراء 

اإىل امل�ضاهمة الوا�ضحة يف التطور احل�ضاري مل�ضر البطلمية 

خالل القرن الثالث ق. م.، فلقد حر�س امللوك البطاملة منذ 

اإىل  ال�ضتك�ضافية  البعثات  اإر�ضال  على  مل�ضر  حكمهم  بداية 

املناطق  هذه  تقع  وكانت  لهم،  بالن�ضبة  املجهولة  املناطق 

باأعايل نهر النيل وكذلك باملناطق اجلنوبية ل�ضاحلي البحر 

يهدف  كان  التي  الأغرا�س  وتباينت  عدن،  وخليج  الأحمر 

امللوك البطاملة اإىل حتقيقها؛ ما بني ا�ضتك�ضاف اأرا�ضيها اأو 

معرفة طبيعة �ضكانها اأو ال�ضتفادة من موارد ومنتجات هذه 

البطلمية؛  مل�ضر  احل�ضاري  التطور  يف  للم�ضاهمة  املناطق، 

التي  اجلغرافية  الك�ضوف  تقارير  لعبت  ال�ضدد  هذا  ويف 

قدمتها هذه البعثات ال�ضتك�ضافية الكثري من الأدوار الهامة 

للبطاملة  واملجهول  املاأهول  العامل  اأفق  وتعريف  حتديد  يف 

ذلك  وظهر  اجلغرافيا،  علم  تطور  على  اأثر  مما   ، اآنذاك 

القرن  يف  اأعمالهم  ازدهرت  الذين  اجلغرافيني  موؤلفات  يف 

اأ�ضاليب  تطوير  وكذلك  بعدهم،  جاء  ومن  ق.م.  الثالث 

اإن�ضاء طرق جتارية  البطلمي، عالوة على  باجلي�س  الت�ضليح 

جديدة بهذه املناطق اأو فر�س ال�ضيطرة على الطرق القدمية 

للتحكم يف �ضهولة التوا�ضل مع املناطق التي مت ا�ضتك�ضافها، 

.
1
وتي�ضيري مهمات النقل منها اإىل املوانئ امل�ضرية والعك�س 

اأوال: جهود امللوك البطاملة لتطوير علم الك�ضوف اجلغرافية:

للجهود  البطاملة  توجيه  يف  الأ�ضا�ضي  ال�ضبب  كان 

ال�ضتك�ضافية اإىل مناطق البحر الأحمر وجنوب عدن يكمن يف 

حر�ضهم على معرفة الطبيعة اجلغرافية والب�ضرية للمناطق 

من  ال�ضتفادة  كيفية  ل�ضتك�ضاف  املعروفة؛  غري  اجلنوبية 

مواردها ومنتجاتها، وجدير بالذكر اأن مناطق البحر الأحمر 

النباتات  وخمتلف  والتوابل  العطور  لتجارة  م�ضدرا  كانت 

العطرية التي كانت ل تنتجها اأرا�ضي الدولة البطلمية، هذا 

من  كانت  التي  الأفيال،  �ضيد  مناطق  وجود  اإىل  بالإ�ضافة 

كان  الهلِّين�ضتي؛ كما  الع�ضر  ت�ضليح اجليو�س يف  اأركان  اأهم 

اإىل  فيلون  لبعثة  الأ�ضا�ضي  املحرك  الأفيال  على  احل�ضول 

عليها  ح�ضل  التي  الأفيال  اأن  ويبدو  الأحمر،  البحر  اأعايل 

م�ضر  اإىل  نقلها  مت  بالهند  فتوحاته  يف  الأكرب  الإ�ضكندر 

كانت  الهلِّين�ضتي  الع�ضر  وخالل  الأول.  بطلميو�س  عهد  يف 

الهند، وهذا  الأفيال  من  ا�ضترياد  ال�ضليوقية حتتكر  اململكة 

ما مل يتقبله البطاملة، الذين اأبدلوا وجهتهم يف احل�ضول على 

 
2
الأفيال اإىل منطقة اأخرى دون اللجوء للدولة ال�ضليوقية. 

1 P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, vol. 1, (Oxford: The Clarendon Press, 2001), 321.; 
إبراهيم نصحي تاريخ مصر في عصر البطالمة، الجزء الرابع، (القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، )، 1981، 262.

2 Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World in Classical Greece and
Rome, (New York & London, J.B. Tauris, 2015).
https://books.google.com.eg/books?id=f_rGCgAAQBAJ&pg=PT3&lpg=PT3&dq=Duane+W.+R
oller,+Ancient+Geography:+The+Discovery+of+the+World+in+Classical+Greece+and+Rome+r
eading+online&source=bl&ots=1kndsglsSn&sig=mP_SJiP-XzC8-t9-
phAt1uFutLo&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiOsNeMsZvQAhXCqxoKHV_bCJMQ6AEIQzAG#
v=onepage&q=elephants&f=false); Dorothy J. & Kostas Buraselis in The Ptolemies, The Sea and
the Nile, edited by Kostas Buraselis & others, (Cambridge, 2013, 16.; J. Oliver Thomson, History
of Ancient Geography, (Cambridge at the University Press, 1948), 136.
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الأفيال  على  باحل�ضول  البطاملة  امللوك  اهتمام  ويبداأ 

احتفظ  اإذ  م�ضر،  على  واليا  الأول  بطلميو�س  كان  اأن  منذ 

بالأفيال التي كانت بجي�س برديكا�س، الذي قام بغزو م�ضر 

اأهمية  وانت�ضر بطلميو�س عليه، وتظهر  321 ق.م.،  يف عام 

الهّلين�ضتية  الت�ضليح باجليو�س  اأركان  الأفيال كركن هام من 

فيال  واأربعني  ثالثة  دميرتيو�س  ا�ضتخدم  عندما  اأخرى  مرة 

�ضرورة  برز  هذا  وعلى  ق.م.،   312 عام  يف  غزة  موقعة  يف 

الحتفاظ بالأفيال التي كانت باجلي�س البطلمي والبحث عن 

الهند  وكانت  احلربية،  الأفيال  من  باأعداد  لتزويده  و�ضيلة 

ع�ضر  وقبل  الأفيال،  منه  ت�ضتورد  التي  الأ�ضا�ضي  املورد  هي 

بطلميو�س الثاين مل يكن هناك عالقة قوية بال�ضعوب املطلة 

على طرق التجارة ال�ضرقية مع الهند م�ضدر الأفيال احلربية 

ال�ضخمة، وكانت هذه الطرق غري معروفة اأو مرتادة من ِقبل 

امللوك البطاملة، فظهرت ال�ضرورة اإىل معرفتها وا�ضتك�ضاف 

ولهذا  و�ضعوبها،  اأرا�ضيها  طبيعة  على  الطالع  و  مناطقها 

التي  اأ�ضاطيلهم  جتهيز  اإعادة  البطاملة  امللوك  على  كان 

اأوزان  مع  يتنا�ضب  الذي  بال�ضكل  الغر�س  لهذا  اأبحرت 

مع  م�ضر  اإىل  الهند  من  طويلة  مل�ضافات  والبحار  الأفيال؛ 

امللك  فاأر�ضل  لهم،  بالن�ضبة  عادية  غري  الثقيلة  احلمولت 

النيل  نهر  اأعايل  اإىل  ال�ضتك�ضافية  بعثاته  الثاين  بطلميو�س 

املناطق  هذه  ل�ضتك�ضاف  الأحمر  للبحر  اجلنوبية  واملناطق 

و�ضيد الأفيال الأفريقية، وا�ضتتبع هذه املهمة �ضرورة تدريب 

الأفيال  ونقل  �ضيد  اأ�ضاليب  على  ال�ضتك�ضافية  البعثات  هذه 

املهمة  اآنذاك لجناز هذه  العادية  وغريها من اجلهود غري 

3
ال�ضعبة واجلديدة على البطاملة. 

ونظرا لأهمية ا�ضتك�ضاف اأفق العامل املاأهول وغري املعروف 

والدبلوما�ضية  الع�ضكرية  اأغرا�ضهم  وتغطية  للبطاملة، 

ال�ضتك�ضافية  البعثات  اجتهت  والثنوجرافية،  والقت�ضادية 

اإىل ثالثة جهات، هم كما يلي: مناطق اأعايل نهر النيل حتى 

و�ضبه  الأحمر،  للبحر  اجلنوبية  وال�ضواحل  املروية،  اململكة 

اجلزيرة العربية، وكانت هذه البعثات تهدف اإىل ا�ضتك�ضاف 

الطرق املوؤدية اإىل هذه املناطق، وكذلك اإقامة عددا من املدن 

البطلمي  الوجود  لقرار  بطلمية  حمطات  متثل  كانت  التي 

ل�ضمان احل�ضول على  البعيدة عن م�ضر؛  الأماكن  يف هذه 

منتجات هذه املناطق، ولفر�س ال�ضيطرة الع�ضكرية البطلمية 

4
عليها. 

املناطق  با�ضتك�ضاف  الثاين  بطلميو�س  اهتمام  وو�ضل 

اجلنوبية باأعايل نهر النيل اإىل قيامه بحملة ع�ضكرية قادها 

�ضخ�ضيا اإىل اجلنوب، وكانت على الأرجح يف عام 274 ق.م.، 

خطر  يواجه  لكي  احلملة  بهذه  يقوم  باأنه  امللك  تذرع  حيث 

اجلنوبية  احلدودية  املناطق  هاجمت  التي  الأثيوبية  القوات 

مل�ضر، ومن غري املعروف اإىل اأي مدى توغل بطلميو�س الثاين 

باجلنوب، كما مل حتدد امل�ضادر مدى مقاومة املرويني للهجوم 

البطلمي، ولكنها تذكر اأنه عاد بعدد ل باأ�س به من الأفيال، 

الذين مت تدريبهم خلدمة الأغرا�س البطلمية الع�ضكرية، كما 

اإىل  بالإ�ضافة  العاج،  من  وفرية  بكميات  البطلمي  امللك  عاد 

ا�ضتكمل  وقد 
 5

عليهم. الغريبة  واحليوانات  الطيور  خمتلف 

�ضلفه،  �ضيا�ضة  ق.م.(   221-246( الثالث  بطلميو�س  امللك 

الإ�ضتك�ضافية،  البعثات  ن�ضاط  على  تعديالته  اأدخل  ولكنه 

تطورا  اأكرث  مهمة  الإفريقية  الأفيال  �ضيد  اأ�ضبح  وكذلك 

  ،
6

الع�ضكرية  الأن�ضطة  وتنظيما، كما احتلت مكانة هامة يف 

بعد ذلك ح�ضل امللك بطلميو�س الرابع على مائة واثنني من 

الأفيال بعد انت�ضاره على امللك ال�ضليوقي اأنتيوخ�س الثالث يف 

موقعة رفح 217 ق.م.، مما يدل على اهتمام امللوك البطاملة 

وحر�ضهم على احل�ضول على كميات من الأفيال ل�ضتخدامها 

7
يف حروبهم.

يف هذا ال�ضدد يذكر ديودورو�س اأن امللك بطلميو�س الثاين 

�ضخ�س  اأي  يذهب  مل  حيث  كو�س،  بالد  اإىل  حملة  قاد  قد 

ودودين  غري  كانوا  ال�ضعوب  هذه  لأن  وذلك  قبله،  يوناين 

الأول  ال�ضالل  الواقعة بني  املنطقة  وكانت متثل    ،
8
لالأجانب

الثاين عند  وال�ضالل  اأ�ضوان احلالية  اأو   Syene عند �ضيني 

بني  فيما  اأي  البطلمية،  مل�ضر  اجلنوبية  احلدود  حلفا  وادي 

د. �ضريويت م�ضطفى ال�ضيد ف�ضل تقارير البعثات اإلستكشافية وتأثيرها على التطور الحضاري لمصر البطلمية خالل القرن الثالث ق.م.

3 Lionel Casson, “Ptolemy II and the Hunting of African Elephants” in Transactions of the American Philological 
Association (1974), vol. 123, 1993, 247-260.
4 Günter Hӧlbl, A History of the Ptolemaic Empire, (London & New York: Routledge, 2001), 57.
5 B. G. Haycock, “Landmarks in Cushite History” in JEA, vol. 58, 1972, 225- 244.
6 OGIS, no. 54.
7 William Gowers & H.H. Scullard, “Hannibal’s elephants Again” in Journal of the Royal Numismatic Society, 
6th series, vol. 10, no. 39/40, 1950, 271-283.
8 Diod. I. XXXVII.5.
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اأ�ضوان ووادي حلفا، كما كانت متثل احلد الفا�ضل بني م�ضر 

بالد  احلدودية  املنطقة  هذه  ت�ضمي  وكانت  النوبة،  وبالد 

النوبة ال�ضفلى، التي عانت من اعتداءات جريانها الأثيوبيني 

باجلنوب، مما اأدى اإىل قيام حملة بطلميو�س الثاين اإىل بالد 

النوبة جنوبًا،  مما اأدى اإىل بداية التعرف على هذه املناطق 

امكاناتها  على  الطالع  وكذلك  للبطاملة،  بالن�ضبة  املجهولة 

9
القت�ضادية التي اهتم البطاملة بال�ضتفادة منها. 

ومل يبخل امللوك البطاملة باأي نوع من اجلهود ل�ضتك�ضاف 

مناطقها  على  وال�ضيطرة  ال�ضرق،  مع  التجارية  الطرق 

اأو  دبلوما�ضية  اأو  ا�ضتك�ضافية  جهودا  اأكانت  �ضواء  و�ضعوبها 

من  البطلمي  امللك  يتمكن  مل  املثال  �ضبيل  فعلى  ع�ضكرية، 

ال�ضرقية  ال�ضواحل  على  ال�ضيطرة  يف  هدفه  اإىل  الو�ضول 

للبحر الأحمر اإل بعد معركة حا�ضمة مع الأنباط، ودارت هذه 

كانت  املعركة  هذه  وقبل  ق.م.،   277/278 عام  يف  املعركة 

ال�ضفن البطلمية تتعر�س للهجوم من الأنباط عند حماولتها 

القرتاب من �ضاحل ال�ضرقي للبحر الأحمر ال�ضرقي، وذلك 

بالبحر  العقبة  خليج  �ضرق  التجارة  طرق  على  ل�ضيطرتهم 

�ضاحل  نحو  التجارية  طرقهم  الأنباط  حول  حيث  الأحمر، 

التي  البطلمية  الع�ضكرية  القوات  مع  يتقابلوا  ل  حتى  عمان 

كانت مرابطة عند الطريق البحري الواقع بني خليج العقبة 

10
يف ال�ضمال و�ضباأ يف اجلنوب.

البطاملة  للملوك  االإ�ضتك�ضافية  البعثات  تقارير  ثانيا: 

خالل القرن الثالث ق.م.:

- تقرير بعثة �ضاتريو�س  Satyros ال�ضتك�ضاف مناطق 

البحر االأحمر:

اإىل  وبعثته  �ضاتريو�س  الثاين  بطلميو�س  امللك  اأر�ضل 

ا�ضتك�ضاف  يف  اأولهما  يتمثل  رئي�ضيني،  لهدفني  اجلنوب 

اأما الثاين فكان للبحث عن  ال�ضاحل الغربي للبحر الأحمر، 

،  وعلى هذا 
11

الأفيال التي ا�ضتهرت هذه املناطق ب�ضيدها 

الأحمر  للبحر  الإفريقي  لل�ضاحل  جنوبا  �ضاتريو�س  ارحتل 

  ،
12

276 ق.م  امللكية يف عام  لالأوامر  بعثة منظمة طبقا  يف 

هذا  يف  متت  �ضاتريو�س  رحلة  باأن  تارن  مع  هولبل  ويتفق 

ويذكر  باجلنوب،  الأفيال  وجود  مناطق  ل�ضتك�ضاف  العام، 

قاعدة  لكي ت�ضبح   Philotera فيلوتريا    اأ�ض�س مدينة  اأنه 

.  بينما يذكر 
13

ل�ضيد الأفيال وتدريبها قبل نقلها اإىل م�ضر

امللك  ير�ضلها  بعثة  اأول  كانت  �ضاتريو�س  بعثة  اأن  النا�ضري 

وكان  ق.م.،   278 عام  يف  اجلنوب  اإىل  الثاين  بطلميو�س 

واملجهولة  املاأهولة  املناطق  ا�ضتك�ضاف  بعثته  من  الهدف 

حتى  ال�ضومايل،  النوبي  ال�ضاحل  بالأحرى  اأو  النوبة  ببالد 

يتم التعرف على ال�ضاحل، ومن ثم اختيار الأماكن املنا�ضبة 

ت�ضبح  لكي  اأن�ضاأت  التي  البطلمية،  املوانئ  من  عدد  لإن�ضاء 

.  وكتب �ضاتريو�س يف 
14

حمطات ل�ضيد الأفيال بهذه املناطق 

تقريره ،الذي مل يتبق منه �ضيء، معلومات عن مدينة اأخرى 

تعني  والتي   ،-Troglodytae –Τρωγλοδυται ت�ضمى 

ال�ضبق يف  ل�ضاتريو�س  ويرجع  الكهوف،  ت�ضكن  التي  ال�ضعوب 

اأنه  حظه  ح�ضن  ومن  وا�ضتك�ضافه،  املكان  هذه  اإىل  الإبحار 

15
اأ�ضبح من اأهم مناطق �ضيد الأفيال الإفريقية بعد ذلك.

مناطق  ال�ضتك�ضاف    Eumedes يوميدي�س  تقرير   -

البحر االأحمر:

 Ptolemais ثريون   بطوملائي�س  مدينة  يوميدي�س  اأ�ض�س 

Theron  –  وتعني بطلمية ال�ضيد-، وكان الغر�س الرئي�ضي 
�ضالفة  برنيكي  اإىل ميناء  ونقلها  الأفيال  تاأ�ضي�ضها �ضيد  من 

يت�ضني  �ضتاديون، حتى  اآلف  باأربعة  تبعد عنها  التي  الذكر، 

لل�ضيادين نقل الأفيال برا حتى قفط، ويف �ضبيل ذلك ربط 

املهمة  هذه  لجناز  ممهد  بري  بطريق  املدن  هذه  البطاملة 

وا�ضتطاع    
16

- البع�س  ببع�ضها  مناطق  الثالث  يربط  حتى 

9 B. G. Haycock, “Landmarks in Cushite History”, 225- 244.
 ،(198  - د.ن.،  العربية،(د.م:  الجزيرة  تاريخ  في  دراسات  البطالمة،  في عصر  األحمر  البحر  على  الصراع  الناصري،  على  أحمد  سيد   10

ص411-410. 454-446.;
11 Strab. XVI. IV. 4.; Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World.
12 Harry M. Hubbell, “Ptolemy’s Zoo” in The Classical Journal, vol. 31, no. 2 1935, 68-76.; W.W. Tarn, “Ptolemy 
II and Arabia” in JEA, vol. 15, 1929, 9-25.
13 Harry M. Huubbell, “Ptolemy’s Zoo”, 68-76.; Lionel Casson, “Ptolemy II and the Hunting of African Ele-
phants”, 247-260.

14 سيد أحمد على الناصري، الصراع على البحر األحمر في عصر البطالمة، صـ 408.

15 G.W. Murray & E.H. Warmington, “The Red Sea in Ptolemaic Times” in the Geographical Journal, vol. 133, 
no. 1, 24-33.
16 Lionel Casson, “ Ptolemy II and the Hunting of African Elephants” ,247-260.

W. W. Tarn, “The Date of Melit” in Hermes 65 Bd., H. 4, (1930), 
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اجلغرافيون الالحقون مثل ا�ضرتابون التعرف على معلومات 

تقارير  على  الطالع  خالل  من  الأحمر  البحر  مناطق  حول 

17
يوميدي�س. 

حول  ا�ضرتابون  عند  ورد  ما  مع  املعلومات  هذه  وتتطابق 

يوميدي�س، فيذكر ما يلي: " ... بطوليمائي�س، بجانب اأرا�ضي 

اأر�ضله  الذي  يوميدي�س،  اأ�ض�ضها  التي  املدينة  الأفيال،  �ضيد 

18
فيالدلفو�س ل�ضيد الأفيال؛... " .

مناطق  ال�ضتك�ضاف    Dalion داليون  بعثة  تقرير   -

اأعايل نهر النيل:

اأول بعثة ا�ضتك�ضافية اإىل مروي كانت بقيادة داليون وفقا ملا 

  الذي ذهب اإىل مروي ويقال اأنه كتب تقريرا 
19

ذكره بليني، 

اأنه  يحتمل  حيث  اأثيوبيا،  �ضعوب  وكذلك  الأر�س  طبيعة  عن 

ثم  ال�ضودان  جنوب  يف  الأبي�س  النيل  حتى  رحلته  يف  و�ضل 

اجته اإىل الغرب ويبدو اأنه ذكر اأن نهر النيل ينبع من الغرب، 

ويبدو اأن التقارير التي دون فيها املعلومات التي ح�ضل عليها 

يحمل  الذى  عمله  يف  وردت  قد  اجلغرافية  ا�ضتك�ضافاته  من 

املعلومات  على  العمل  هذا  يقت�ضر  ومل  الأثيوبيات،  عنوان 

طبيعة  حول  اإثنوجرافية  معلومات  فيه  ورد  بل  اجلغرافية 

20
ال�ضكان وكذلك معلومات عن احلياة النباتية فيها. 

Aristokreon  ل�ضتك�ضاف  اأري�ضتوكريون  - تقرير بعثة 

مناطق اأعايل نهر النيل:

اإىل  رحلته  عن  تقريرا  كتب  اأري�ضتوكريون  اأن  بليني  يذكر 

جنوب مروي، و�ضجل بليني بع�س تفا�ضيل هذه الرحلة، ويف 

تقريره كتب اأري�ضتوكريون عن رحلته اإىل اجلزيرة امل�ضرية 

التي كانت ت�ضمى اأي�ضار Aesar والتي تقع جنوب مروي باأقل 

هذه  جنوب  اأبحر  اأنه  املحتمل  ومن  يومًا،  ع�ضر  �ضبعة  من 

21
اجلزيرة مبا يعادل ثمانية اأيام اأخرى. 

- تقرير بعثة بيون Bion ال�ضتك�ضاف مناطق اأعايل نهر 

النيل:

ديوجيني�س  ذكر  كما  الأثيوبيات،  بعنوان  موؤلفًا  بيون  كتب 

التي  العمل �ضوى �ضذرات -  ومل يتبق من هذا 
 22

لئرتيو�س،

على  احتوى  اأنه  ويقال  بليني-  كتاب  يف  منها  بع�س  ورد 

تقاريره التي حتتوي على معلومات هامة حول ثقافات وطبيعة 

باأنها  تقريره  يف  الواردة  املناطق  وحدد  املروية،  اململكة 

  ويذكر بليني 
23

الأرا�ضي الواقعة بني ال�ضالل الأول ومروي. 

عن حتديد بيون ما يلي:"اأن البلد التي �ضماها اأري�ضتوكريون 

اأي�ضار اأطلق عليها بيون ا�ضم �ضابي�س، ويذكر اأن ال�ضم يعني 

24
ال�ضكان الغرباء؛ ومدينتهم الرئي�ضية �ضيمبوبيتني،... 

Ariston ال�ضتك�ضاف مناطق  اأري�ضتون   بعثة  تقرير   -

البحر االأحمر:

امللك  ع�ضر  يف  املنظمة  ال�ضتك�ضاف  حركات  بداأت 

قادها  ا�ضتك�ضافية  بعثات  اأر�ضل  الذي  الثاين،  بطلميو�س 

اأري�ضتون فيما بني عامي 278 و 276 ق.م.، وكان بطلميو�س 

البطلمية،  البحرية  املالحة  حركة  بتطوير  مهتمًا  الثاين 

كما  الأحمر،  البحر  يف  لأ�ضاطيله  البحري  الوجود  وتر�ضيخ 

العربية  بال�ضواحل  بطلمية  م�ضتعمرات  لإن�ضاء  كان متحم�ضًا 

من  اأول  كان  اأنه  تارن  ويذكر    
25

الأحمر. للبحر  والأفريقية 

ثمود  مبنطقة  تعي�س  كانت  التي  الأفيال  حول  تقريرا  و�ضع 

باحلجاز وجنوبها، وو�ضف اأي�ضا اأرا�ضي الذهب ببالد العرب، 

املعلومات  على  كثريا  اعتمد  الطواف  كتاب  اأن  تارن  ويرى 

17 Harry M. Huubbell, “Ptolemy’s Zoo”, 68ff. G.W. Murray & E.H. Warmington, “The Red Sea in Ptolemaic 
Times”, 24ff.
18 Strab., XVI. 4. 7.
“ἡ Πτολεμαῒς πρὸς τῇ θήρᾳ τῶν ἐλεφάντων, κτίσμα Εὐμήδους τοῦ πεμφθέντος ἐπὶ τὴν θήραν ὑπὸ Φιλαδέλφου.”
19 Plin., N.H., VI. XXXV.
20 Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World .; G. Glotz, Ancient Greece at Work, trans-
lated by M. R. Dobie, (New York: Routledge, 1996), 372.
21 Plin., N.H., VI. XXXV. 191.; Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World.; William 
Smith, ed., Dictionary of Greek and Roman Geography and Mythology, London, 1848, s. v. Bion of Soli.
22 Diog. Laert., IV, vii. 58. “… Σολεύς, Αἰθιοπικὰ γεγραφώς.”
23 Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World.; William Smith, ed., Dictionary of Greek 
and Roman Geography and Mythology, London, 1848, s. v. Bion of Soli
24 Plin., VI. XXXV. 191. “Bion autem Sapenvocat quod ille Aesar, et ipse nomine advenasait significari; caput 
eorum in insula Sembobitin, et tertium in Arabia Sinat.”
25 Russell E. Gmirkin, Berossus and Genesis, Manetho and Exodus: Hellenistic Histories and the Date of the 
Pentateuch, (New York & London: T & T Clark, 2006), 161.

تقارير البعثات اإلستكشافية وتأثيرها على التطور الحضاري لمصر البطلمية خالل القرن الثالث ق.م.
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اإراتو�ضثني�س  بها  تاأثر  كما  اأري�ضتون،  بتقرير  وردت  التي 

اأهم  اأري�ضتون  بعثة  اأن  النا�ضري  ويعترب 
 26

واأجاثرجيدي�س.

بطلميو�س  امللك  عهد  يف  حدثت  التي  ال�ضتك�ضافية  البعثات 

امللك  ن�ضده  الذي  الهدف  حتقيق  يف  لنجاحه  وذلك  الثاين، 

من ا�ضتك�ضاف �ضاحل البحر الأحمر ال�ضرقي الذي تطل عليه 

�ضبه اجلزية العربية، وامتدت رحلته من خليج العقبة �ضمال 

حتى باب املندب جنوبا، ويبدو اأن الهدف الرئي�ضي من هذه 

�ضباأ يف جنوب  يتمثل يف فتح طريق جتاري بني  الرحلة كان 

وذلك  �ضمال،  ال�ضوي�س  وخليج  العربية جنوبا  �ضبه اجلزيرة 

التوابل  جتارة  طرق  يف  التحكم  من  البطاملة  يتمكن  حتى 

البعثات  باكورة  هي  اأري�ضتون  بعثة  وكانت  والعطر،  والبخور 

الهامة  املوانئ  لل�ضيطرة على  البطاملة  اأر�ضلها  التي  الالحقة 

27
التي تخت�س بتجارة وتوريد هذه املنتجات.

ال�ضتك�ضاف   Pythagoras بيثاغورا�س  بعثة  تقرير   -

مناطق البحر االأحمر:

وو�ضف  الأحمر،  البحر  عن  تقريره  بيثاغورا�س  كتب 

  
28

ال�ضتوائية، باملناطق  تنمو  التي  والأ�ضجار  الأحجار 

اجلنوبية  للمناطق  ال�ضتك�ضافية  رحلته  جناح  من  وبالرغم 

اأنه  اإل  ال�ضومايل،  ال�ضاحل  اإىل  وو�ضوله  الأحمر  البحر  من 

اأبعد من غاردافو�س، وا�ضتكملت  مل يتمكن من الو�ضول اإىل 

 
29

اكت�ضافاته بعد ذلك يف ع�ضر امللك بطلميو�س الثالث. 

ال�ضتك�ضاف   Simonides �ضيمونيدي�س  بعثة  تقرير   -

مناطق اأعايل نهر النيل:

ذكر �ضيمونيدي�س يف تقريره مدينة مروي، ويقال اأنه مكث 

فيها خم�س �ضنوات خالل القرن الثالث ق.م. ومل يتبق لنا من 

الإ�ضتك�ضافية  بعثته  تقريرا حول  كان  اأنه  �ضوى  �ضئ،  تقريره 

اإىل مروي، ويبدو اأنه كتب عن علم الإن�ضان والطبيعة وو�ضف 

30
الأر�س. 

- تقرير بعثة فيلون Philon  ال�ضتك�ضاف مناطق البحر 

االأحمر:

النجوم  ظهور  لر�ضد  فيلون  الثاين  بطلميو�س  اأر�ضل 

اجلديدة باجلنوب، وحدد خط العر�س عند مروي، وكذلك 

املكان الغريب لل�ضم�س الإ�ضتوائية، ولذلك يبدو اأنه مكث فرتة 

طويلة بهذا املكان لكي يتكمن من ر�ضد هذه الظواهر الفلكية 

 فالحظ النقالب ال�ضيفي وكذلك 
31

اجلديدة على البطاملة،

العتدال، كما ح�ضب عدد الأيام ال�ضابقة لالنقالب ال�ضيفي 

عندما تكون ال�ضم�س عمودية على منطقة اأثيوبيا با�ضتخدام 

  واأثناء بقاء فيلون مبروي، قرر الذهاب اإىل جزيرة 
32

املزولة. 

بغرب  التوباز  موطن  حيث  الأحمر،  البحر  غرب  يف  التوباز 

اأنه عاد اإىل ال�ضكندرية ومعه كميات  البحر الأحمر، ويقال 

الأوىل  برنيكي  امللكة  اأهدى  واأنه  النفي�س،  املعدن  هذا  من 

مناذج من التوباز التي جمعها من رحلته ال�ضتك�ضافية، هذا 

بالإ�ضافة اإىل اأنه اأورد يف تقريره الذي قدمه للملك البطلمي 

اأثبت يف هذا  اأنه  اأثيوبيا، وعلى ما يبدو  اإىل  رحلته البحرية 

التقرير –الذي مل يتبق منه �ضوى �ضذرات- اأن املرء ي�ضتطيع 

البحر  يف  البحار  طريق  عن  النيل  نهر  اأعايل  اإىل  الو�ضول 

 
33

الأحمر باجتاه اجلنوب. 

    Timosthenes تيمو�ضثني�س  بعثة  تقرير   -

ال�ضتك�ضاف مناطق البحر االأحمر:

عن   ’ عنوان  يحمل  لكتاب  بتاأليفه  تيمو�ضثني�س  ا�ضتهر 

املوانئ،’ ويحتوي هذا املوؤلف على معلوماته عن املوانئ التي 

زارها اأثناء رحالته ال�ضتك�ضافية، ولقد ا�ضتفاد اإراتو�ضثني�س 

34
كثريا من هذه التقارير. 

26 W.W. Tarn, Ptolemy II and Arabia, 9-25.
27 سيد أحمد على الناصري، الصراع على البحر األحمر في عصر البطالمة، 408.

28 Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World.
29 سيد أحمد على الناصري، الصراع على البحر األحمر في عصر البطالمة، 409

30 Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World.
31 Ibid.
32 H. F. Tozer, A History of Ancient Geography, (Cambridge University Press, 2014), 175.; J. Oliver Thomson, 
History of Ancient Geography, 138.

33 إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، 262

34 Dorothy J. & Kostas Buraselis in The Ptolemies, The Sea and the Nile, 17.; Duane W. Roller, Ancient Geogra-
phy: The Discovery of the World.; Prontera Francesco, Timosthenes, and Eratosthenes: Sea Routes and Hellenis-
tic Geography, in The Ptolemies, The Sea and the Nile.
207ff.; HeneryFanshawe Tozer, A History of Ancient Geography, 194.; E. G. R. Taylor, the Measure of the De-
gree: 300 B.C. –AD 1700, Geography, vol. 34, no. 3, 1949, 121-131.

Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World.;
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35 Plin. NH., VI. XXXV. 184.; Günter Hӧlbl, A History of the Ptolemaic Empire, 56.; B. G. Haycock, Landmarks 
in Cushite History, 225-244.

36 ابراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، صـ 262.

37 Duane W. Roller, Ancient Geography: The Discovery of the World.
38 Strab., II. I. 20. “τὸ μὲν οὖν κατὰ Μερόην κλίμα Φίλωνά τε τὸν συγγράψαντα τὸν εἰς Αἰθιοπίαν πλοῦ 
νἱστορεῖν, ὅτι πρὸ πέντε καὶ τετταράκοντα ἡμερῶν τῆς θερινῆς τροπῆς κατὰ κορυφὴν γίνεται ὁ ἥλιος, λέγειν 
δὲκαὶ τοὺς λόγους τοῦ γνώμονος πρός τετὰς τροπικὰς σκιὰς καὶ τὰς ἰσημερινάς, αὐτόν τε Ἐρατοσθένη 
συμφωνεῖν ἔγγιστατῷ Φίλωνι, …”
39 W .W. Tarn, “Ptolemy II and Arabia”, 9-25.;409 ،408 ،سيد أحمد على الناصري، الصراع على البحر األحمر في عصر البطالمة.
40 Strab., II. I. 40. “…Τιμοσθένους τοῦ τοὺς λιμένας συγγράψαντος(ὃν ἐπαινεῖ μὲν ἐκεῖνος μάλιστα τῶν ἄλλων, 
διαφωνῶν δ᾽ ἐλέγχεται πρὸς αὐτὸν πλεῖστα),…”

وبح�ضب ما ذكره بليني و�ضل تيمو�ضثني�س اإىل مدينة مروي 

برحلة  اأ�ضوان  عن  تبعد  املدينة  هذه  اأن  وذكر  باجلنوب، 

الأميال  عدد  تيمو�ضثني�س  يو�ضح  ومل  يوما،  �ضتني  مدتها 

اأن  وراأى  بعد ذلك،  اإراتو�ضثني�س  اأتى  ولكن  لالأيام،  بالن�ضبة 

امل�ضافة تقدر ب�ضتمائة وخم�س وع�ضرين ميال، وحددها اأي�ضا 

تقرير  اأن  ن�ضحي  ويعترب    
35

ميال. ب�ضتمائة  اأجاثرخيدي�س 

اأر�ضلهم  الذين  امل�ضتك�ضفني  تقارير  اأدق  من  تيمو�ضثني�س 

خا�ضة  لهم،  املعروفة  غري  املناطق  ل�ضتك�ضاف  البطاملة 

 مل يتبق من تقارير 
36

عندما و�ضف �ضواحل البحر الأحمر. 

تيمو�ضثيني�س �ضوى اأربعني �ضذرة اأو�ضحت الأماكن التي كانت 

37
تقع يف نطاق اهتمام امللوك البطاملة. 

التطور  على  اال�ضتك�ضافية  البعثات  تقارير  تاأثري  ثالثاً 

احل�ضاري مل�ضر البطلمية:

امل�ضتك�ضفني  هوؤلء  تقارير  يف  وردت  التي  املعلومات  اأثرت 

يف فعاليات التطور احل�ضاري مب�ضر البطلمية، فمن الناحية 

املعلومات  من  والفلك  اجلغرافيا  علماء  ا�ضتفاد  العلمية 

اجلغرافية والفلكية التي اأمدتهم بها هذه التقارير، وظهرت 

جغرافية  درا�ضة  على  املتزايد  القبال  يف  الكربى  الفائدة 

ومن  امل�ضتك�ضفني،  هوؤلء  جهود  بف�ضل  املكت�ضفة  املناطق 

مع  التعامل  يف  البطاملة  جنح  فلقد  الدبلوما�ضية  الناحية 

ان�ضاء  من  البطاملة  متكن  كما  املكت�ضفة،  املناطق  �ضعوب 

مدنا جديدة بهذه املناطق واأ�ضبحت تابعة لل�ضلطة البطلمية 

بالأرا�ضي التي مت ا�ضتك�ضافها، ومل يخل الأمر من ا�ضتخدام 

على  الكاملة  ال�ضيطرة  لحكام  البطلمية  الع�ضكرية  القوة 

البعثات  هذه  اأ�ضفرت  احلربية  الناحية  ومن  املناطق،  هذه 

ال�ضتك�ضافية عن معلومات هامة عن مناطق وجود الأفيال، 

لهذا  الهّلين�ضتية،  اجليو�س  ت�ضليح  يف  ت�ضتخدم  كانت  التي 

ال�ضبب اأراد امللك البطلمي احل�ضول عليها وتدريبها لحلاقها 

بجي�ضه، خا�ضة بعد حتكم الدولة ال�ضليوقية يف حركة جتارة 

الأفيال الواردة من واإىل الهند، فراأي امللوك البطاملة �ضرورة 

البحث عن مورد بديل للح�ضول على الأفيال، وكان املناطق 

اجلنوبية وا�ضتك�ضاف اأرا�ضيها هي الو�ضيلة املثلى لتحقيق هذا 

الهدف املن�ضود، ومن الناحية القت�ضادية فلقد اأراد البطاملة 

ال�ضرقية  الأ�ضواق  اإىل  املوؤدية  التجارة  طرق  على  ال�ضيطرة 

التي ت�ضتهر بانتاج وت�ضدير العطور والبخور والتوابل، وجدير 

بالذكر اأن البعثات ال�ضتك�ضافية التي اأر�ضلها امللوك البطاملة 

عادت  قد  لهم  بالن�ضبة  املعروف  غري  العامل  ل�ضتك�ضاف 

بالكثري من املعلومات الأخرى التي انع�ضت علوم كثرية كعلم 

الإن�ضان واحليوان والنبات والفلك.

ا�ضتفاد  اإراتو�ضثني�س  اأن  ويف هذا ال�ضدد يذكر ا�ضرتابون 

ال�ضيفي  النقالب  من  ر�ضده  ما  حول  فيلون  تقرير  من 

الآن عن  يلي:"  ما  يذكر  املزولة حيث  با�ضتخدام  والعتدال 

اأثيوبيا،  اإىل  رحلته  تقريرا عن  فيلون  كتب  املناخ يف مروي، 

ال�ضيفي  النقالب  قبل  ذروتها  تبلغ  ال�ضم�س  اأن  وكتب 

الظالل  اأثناء  املزولة  قيا�ضات  وذكر  يوما،  واأربعني  بخم�س 

مع  اإراتو�ضثني�س  اتفاق  ويكاد  والعتدالت،  الإنقالبات  يف 

 كما ا�ضتخدم اإراتو�ضثني�س قيا�ضات 
فيلون اأن يكون تاما."38

�ضيناء حتى خليج  �ضاحل  ا�ضتك�ضف  الذي  اأري�ضتون،  الرحالة 

العقبة وكذلك ال�ضواحل اجلنوبية للبحر الأحمر، كما ا�ضتقى 

عن  اأري�ضتون  بتقرير  قراأها  التي  قائمته  اإراتو�ضثني�س  منه 

اأما  وقتبان،  و�ضباأ  معني  مثل  العرب  لبالد  اجلنوبية  املمالك 

  اأما بالن�ضبة 
39

ح�ضرموت فلم يذكر اأري�ضتون عنها معلومات.

لتيمو�ضثني�س فيذكر ا�ضرتابون ما يلي: "اأن تيمو�ضثيني�س الذي 

كتب موؤلفا عن املوانئ مدحه اإراتو�ضثني�س وراء كل ما تبقى، 

 
40

بالرغم من معار�ضته لتيمو�ضثني�س يف اأغلب الأمور(،...". 

تيمو�ضثني�س  حدد  قد  تيمو�ضثني�س  اأن  بليني  ويذكر   

تيمو�ضثني�س  حدد   " الآتية:  الفقرة  يف  الأحمر  البحر  اأبعاد 

تقارير البعثات اإلستكشافية وتأثيرها على التطور الحضاري لمصر البطلمية خالل القرن الثالث ق.م.
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ويبلغ  بيومني،  وات�ضاع  اإبحار،  اأيام  باأربعة  كله  اخلليج  طول 

وذكر  امليل،  ون�ضف  �ضبعة  عنده  املندب  باب  م�ضيق  عر�س 

يقدر  للخليج  اجلانبني  من  ال�ضاحل  طول  اأن  اإراتو�ضثني�س 

اأثر  تيمو�ضثنيي�س بتقاريره   كما 
 41

باألف ومائتي ميال،..." 

العامل  به  قام  ما  يف  ق�ضما  ع�ضر  اثني  اإىل  املق�ضمة  واآلته 

ال�ضام  بالد  عن  خريطته  ر�ضم  عندما  �ضور  من  مارينو�س 

42
وحتديده خلطوط الطول بها. 

امل�ضتك�ضفني،  الرحالة  قدمها  التي  التقارير  حققت  ولقد 

الذين قاموا برحالتهم ال�ضتك�ضافية باأمر من امللوك البطاملة 

ماآربهم يف ا�ضتك�ضاف العامل املاأهول الغري معروف بالن�ضبة 

لهم، وكذلك حققت الكثري من الفوائد القت�ضادية املتنوعة، 

اأن�ضاأوها  التي  ا�ضتخدموا الطرق  البطاملة  اأن  بالذكر  وجدير 

يف اجلنوب خلدمة عدد من الأغرا�س القت�ضادية واحلربية 

�ضالفة الذكر عندما فقدوا الت�ضال مع الطرق الآ�ضيوية التي 

 
43

كانت حتت �ضيطرتهم بعد عام 200 ق.م. 

امللك  اأر�ضلها  التي  اجلغرافية  ال�ضتك�ضافات  اأدت  كما 

البطلمي - �ضواء اإىل اأعلي وادي النيل اأو جنوب البحر الأحمر 

امللك  اأمر  التي  املدن  من  عدد  اإن�ضاء  اإىل  وغربه-  �ضرقه 

بطلميو�س الثاين بان�ضائها باملناطق اجلنوبية للبحر الأحمر 

خالل القرن الثالث ق.م.؛ مثل مدينة اأر�ضنوي وبرينيكي على 

ثريون     بطوملائي�س  منهما  ال�ضمال  واإىل  ال�ضومايل،  ال�ضاحل 

يوميدي�س،  امل�ضتك�ضف  اأ�ضاأها  التي   Ptolemais Theron
وميناء   Soteras �ضويرتا�س  ميناء  من  كل  اإىل  بالإ�ضافة 

فيلوتريا Philotera ، اللتني اأقامهما �ضاتريو�س، واأ�ضبحت 

كل هذه املدن حمطات بطلمية لكافة املهام التي تتعلق ب�ضيد 

ونقل الأفيال بالإ�ضافة اإىل جمع العاج، مما اأدى اإىل زيادة 

البطلمي  اإثراء اجلي�س  البطلمي وكذلك  الدخل القت�ضادي 

الثالث  القرن  خالل  الأفريقية  الأفيال  من  به  باأ�س  ل  بعدد 

 وكان كل من امللك بطلميو�س الأول والثاين من اأوائل 
44

ق.م. 

وتدريبها  م�ضر  اإىل  واح�ضارها  الأفيال  ب�ضيد  اهتم  من 

45
لال�ضرتاك يف احلروب البطلمية. 

كما كانت مدينة برينيكي وبطوليمائي�س من بني املحطات 

التي  الأر�س-  اإحداثيات  قيا�س  حمطات   - اجليودي�ضية 

الكرة  ملحيط  قيا�ضه  حتديد  يف  اإراتو�ضثني�س  �ضاعدت 

 
46

الأر�ضية. 

كما نتج عن ن�ضاط امللوك البطاملة وانتعا�س حركة الك�ضوف 

اجلغرافية يف القرن الثالث ق.م. اإىل اإحداث ثورة يف حركة 

زيادة معرفة  وكذلك  التايل،  القرن  الك�ضوف اجلغرافية يف 

املناطق املاأهولة التي كانت غري معروفة يف القرن الثالث ق.م.؛ 

وظهرت كذلك الكثري من الدرا�ضات التي خرجت مبعلومات 

اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضعوب وجمتمعاتها  دقيقة حول طبيعة هذه 

املناطق، وعالوة  املعلومات اجلغرافية حول هذه  الكثري من 

على ذلك زادت احلركات التو�ضعية والإ�ضتيطانية باجلنوب، 

خا�ضة يف ع�ضر امللك بطلميو�س ال�ضاد�س 180-145 ق.م.، 

يف  الذهب  مناجم  على  لل�ضيطرة  جديدة  مدنًا  اأن�ضاأ  الذى 

الأرا�ضي النوبية، بالإ�ضافة اإىل جهوده يف ت�ضكيل احلركات 

الهند؛  اإىل  للو�ضول  ال�ضرقية  الطرق  لفتح  الإ�ضتك�ضافية 

ال�ضرقية مع كثري من  ال�ضكندرية  التجارة  بالتايل  فانتع�ضت 

  كما نتج عن ازدهار حركات الك�ضوف 
47

ال�ضعوب الآ�ضيوية، 

حتديث  ق.م.  الثالث  القرن  خالل  متت  التي  اجلغرافية 

الع�ضكرية  �ضيطرتهم  تنمية  وكذلك  لأ�ضاطيلهم  البطاملة 

اأهمية  لهم  ت�ضكل  كانت  التي  املناطق  على  والدبلوما�ضية 

48
ا�ضرتاتيجية وع�ضكرية و كذلك اقت�ضادية. 

41 Plin., NH., VI.XXXIII. 1. “Timosthenes totum sinum quadridui navigatione in longitudinem taxavit, bidui in 
latitudinem, augustias VII D1 P., Eratosthenes ab ostio XII in quamque partem;…”
42 Prontera Francesco, Timosthenes, and Eratosthenes, 212.

43 فرانك ولبانك، العالم الهللينستي: حملة االسكندر على الشرق ونشأة الممالك الهللينستية، ترجمة آمال محمد محمد الروبي، مراجعة محمد ابراهيم 

بكر، المركز القومي للترجمة، 2009، صـ229.
44 سيد أحمد على الناصري، الصراع على البحر األحمر في عصر البطالمة، صـ 409.

45 Dee. L. Clayman, Berenice II and the Golden Age of Ptolemaic Egypt, (Oxford University Press, 2014), 132.
46 G.W. Murray & E.H. Warmington, “Trogodytica”, 24-33.

47 سيد أحمد على الناصري، الصراع على البحر األحمر في عصر البطالمة، صـ419.

48 Dorothy J & Kostas Buraselis in The Ptolemies, The Sea and the Nile, 17.
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الخاتمة
خل�ضت هذه الدرا�ضة اإىل ابراز اأهمية التقارير اجلغرافية 

جمال،  من  اأكرث  يف  البطلمية  احل�ضارة  وتطوير  اثراء  يف 

من خالل درا�ضة ما ورد يف امل�ضادر الكال�ضيكية حول هذا 

احلديثة  باملراجع  وردت  التي  املعلومات  وتتبع  املو�ضوع، 

وعلى راأ�ضها ما كتبه دوان عن اجلغرافية القدمية واكت�ضاف 

العامل، وبالرغم من اندثار اأغلب هذه التقارير التي مل يتبق 

اليونانية  امل�ضادر  بع�س  يف  متناثرة  �ضذرات  �ضوي  منها 

اأو  التقارير  هذه  من  مبا�ضرة  اقتب�ضت  التي  والرومانية، 

ذكرت بع�س املعلومات التي وردت بها؛ اإل اأن اأهميتها تكمن 

العامل  ا�ضتك�ضاف  يف  البطاملة  البملوك  لهدف  حتقيقها  يف 

املاأهول واملجهول بالن�ضبة لهم، حتى ي�ضتطيعوا ال�ضتفادة من 

الك�ضوف  علم  تنمية  وكذلك  ململكتهم،  الرثاء  وجلب  موارده 

على  الأ�ضا�س  يف  ا�ضتندت  التي  ح�ضارتهم،  يف  اجلغرافية 

البطاملة،  ململكة  كبرية  ح�ضارة  اأثمر  الذي  العلمي  التطوير 

ا�ضتفادوا  اأن علماء اجلغرافية الالحقني قد  بالذكر  وجدير 

عند  خا�ضة  التقارير؛  هذه  يف  وردت  التي  املعلومات  من 

حديثهم عن املناطق اجلنوبية باأعايل نهر النيل اأو بال�ضاحل 

التي  الربية  الطرق  وكذلك  الأحمر  للبحر  والغربي  ال�ضرقي 

اأ�ض�ضها البطاملة خلدمة اأغرا�ضهم التجارية واحل�ضارية مع 

املناطق الواقعة يف اجلنوب وال�ضرق من م�ضر، مما اأ�ضفر عن 

نه�ضة ح�ضارية ارتقت باملجتمع البطلمي ليت�ضدر املجتمعات 

العاملية يف الع�ضر الهلليني�ضتي خالل القرن الثالث ق.م.   

د. �ضريويت م�ضطفى ال�ضيد ف�ضل

 G.W. Murray & E.H. Warmington, Trogodytica: the Red Sea Littoral in Ptolemaic Times,)
(vol. 133, no. 1, 1967, 29

تقارير البعثات اإلستكشافية وتأثيرها على التطور الحضاري لمصر البطلمية خالل القرن الثالث ق.م.
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