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ثقافة اإلغريقية والمصرية فى العصر البطممى، واثر ذلك عمى مالمح من التأثيرات المتبادلو  بين ال
 ىوية  المجتمع المصرى من خالل الوثائق البردية

 اليـر-العاليلمسياحةكالفنادؽمعيدالفراعنةسندسأحمدالسيد

 ممخص البحث
كالمصرييفكمدػتأثيرييدؼىذاالبحثإلىدراسةبعضالتأثيراتالثقافيوالمتبادلوبيفاإلغريق

الثقافواإلغريقيوعمىثقافةالمجتمعالمصرػكىكيتوالقكميوخبلؿالعصرالبطممى.كذلؾمفخبلؿ
عنصريفمحدديفكىما:

 المغة.
 الديانة.

 وفى ذلك سيحاول ىذا البحث اإلجابة عمى عدد من التساؤالت مثل:
العصر- باليكنانييفخبلؿ اختبلطالمصرييف المغتيفتأثير عمىمدػاستخداـ قبمة البطممىكما

اليكنانيةكالديمكطيقيةفىكثائقافرادالمجتمع.
الكينة- دكر كمدػ المصرييف، كمعبكدات ديانة عمى اإلغريقية المعبكدات ادخاؿ تأثير مدػ

فىالمصرييففىالحفاظعمىالمكركثالعقائدػكالثقافىألفرادالمجتمعالمصرػ،فضبلعفدكرىـ
الحفاظعمىىكيةكقكميةالمجتمعالمصرػخبلؿالعصرالبطممى.

كذلؾىلادتالتأثيراتالثقافيوالمتبادلوبيفالمصرييفكاإلغريقالىحدكثمزجاجتماعىبيف-
ىذيفالعنصريف؟

ىلاثرىذاالتبادؿالثقافىعمىاليكيةكالقكميةالمصريةخبلؿالعصرالبطممى؟-
باحثةلمردعمىىذةاألسئمةمفخبلؿماتتكصلاليةمفبيفسطكرالكثائقالبرديةكستستعيفال

كايضامفالمراجعالحديثةمفمؤشراتكأدلةعمىتأثيرالتبادؿالثقافىبيفالمصرييفكاإلغريقعمى
فكقكميتيـخبلؿالعصرالبطممى.ىكيةالمصريي
 نتائج البحث

الغالبيةالعظمىمفالشعبظمكاأكفياءلقكميتيـكىكيتيـكلمغتيـأفكفىختاـىذاالبحثسيتبيفلنا
 تؤدػ كلـ األجداد عف المكركثة لعقيدتيـ شئ كل قبل أكفياء ، بيفمحاكالت المتبادلة التأثيرات

فيالنيايةلنشرنمطالحياةاإلغريقيةداخلالمجتمعالمصرػكأيضالـالثقافتبفالمصريةكاإلغريقية
إلىامتزاجىذيفالعنصريف،بلالتأثيراتالمتبادلةبيفالثقافتبفالمصريةكاإلغريقيةحاكالتتؤدؼم

ظلالصراعقائمابينيماطكاؿالعصرالبطممى.
 الديانو-المغو-االغريقيو-المصريو-الثقافو الكممات الدالو

Culture-Egyptian-Greek-Language-Religion
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 تقديم
كاليكنافالىعصكرقديمةحيثاننانجدبعضالشكاىداألثريةفى"كريتتعكدالعبلقاتبيفمصر

"ك"مككينى"آلثارمصريةترجعالىالنصفاألكؿمفاأللفالثانىؽ.ـ.
ؽ.ـ.تقريبا(1350–1550كيشيراحدالنقكشالذػيرجعالىاألسرةالثامنةعشرالفرعكنية)

ىكجكدعبلقاتمتبادلةبيفمصركاليكناف.كأيضاخبلؿالقرنيففىاكائلعصرالدكلةالحديثةعم
السابعكالسادسؽ.ـ.حدثتمكجةمفاليجرةكاإلستيطاففضبلعفالنشاطالتجارػاليكنانىفى
663ارجاءالبحرالمتكسطعمكماكمصرخاصة.ففىعيداألسرةالفرعكنيةالسادسةكالعشركف)

زدادعددالتجاراإلغريقالذيـكثرتكافدىـؽ.ـ.(تكطدتالعبلق525– اتبيفمصركاليكنافكا 
عمىمصرإلستيطانيا،فضبلعفاستعانةالممؾ"ابسماتيؾ"الثانىبعناصرمفالمرتزقةاإلغريق
فىالتخمصمفالغزكاآلشكرػالىمصر،كفىالقياـبحممةعمىالحدكداإلثيكبيةفىالجنكبكما

ركةأحدىؤالءالجنكدعمىأحدقدمىتمثاؿضخـلرمسيسالثانىفىمدخلمعبديتضحمفنقشت
ابكسمبل.

كنجدأفأىميةالعنصراإلغريقىقدازدادتبعداففتحاإلسكندراألكبرمصرثـكقكعمصرتحت
رة.الحكـالبطممى،حيثأراداإلسكندرافينشئامبراطكريةكبيرةذاتصبغةىمينيةاكىمينيةالحضا
كلقداتبعالبطالمةاألكائلنفسسياسةاإلسكندرفىمصرفىنشرالحضارةاإلغريقيةليسفقطألف
ىؤالءالبطالمةكانكامفاسرةمقدكنيةاألصل،اغريقيةالحضاره،كلكفايضاألفبطمميكساألكؿرأػ

يةتككيفجيشكبير،انةلكىيحققاستقبلؿمصركيحرزمكانةساميةفىالسياسةالدكلية،كافعم
كاسطكؿقكػكنتيجةألفمنافسىالبطالمةكانكايحكزكفجيكشاكاساطيلمككنةمفخيرةالجنكدفى
ذلؾالكقتمفاإلغريقكالمقدكنييف،فكافعمىبطميمكستككيفجيشةمفمثلىؤالءالجنكدحتى

ـبطمميكساعدادمفىؤالءالجنكديحققاستقبللةكيستطيعالمنافسةعمىالساحةالدكلية،كليذااستقد
البيئةاإلغريقية اليباتكاإلمتيازات،فضبلعفتييئة اإلغريقلمخدمةفىقكاتالبطالمةكمنحليـ

التىتبلئميـ.
نجدافبطمميكساألكؿأمربإنشاءمدينةيكنانيةثالثةباإلضافةالىكجكدمدينتيفيكنانيتى كليذا

نقراتيس") " كىىالتىانشئتفىالقرفالسابعؽ.ـ.(كاإلسكندريةعاصمةاآلدابالطرازكىما
بطممية" " مدينة ىى الثالثة اليكنانية المدينة ىذة الميبلد.، قبل الثالث القرف فى كالثقافو كالعمكـ
)المنشاةالحاليةبسكىاج(،كيبدكاافىدؼبطمميكساألكؿمفإقامةىذةالمدينةاليكنانيةفىقمب

دمصرىكافتمعبىذةالمدينةالجديدةنفسالدكرالذػتمعبةاإلسكندريةفىمحيطياالقريبصعي
لنشرالثقافةاإلغريقيةقربقمعةالكطنيةالمصرية كىكالدلتا؛بمعنىافتككفمدينةبطمميةمركزا

.يةالقديمة"منف"لمعاصمةالمصرالتقميدية)طيبة(كلتككفمنافسةليامثمماكانتاإلسكندريةمنافسة
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األسره الصاكىفى العصر خبلؿ الفرعكنيو مصر فى الكثيفنسبيا اإلغريقى الكجكد ىذا أف كنجد
السادسوكالعشريف،ثـكجكدىـالرسمىفاتحيفكحكامابعدفتحاإلسكندركحكـالبطالموقدأدػلكجكد

ع نتج كاإلغريق المصرييف بيف كالحضارػ الثقافى التفاعل مف الثقافيوحالو التأثيرات بعض نو
لضكءعمىبعضمنيافىىذاالبحث.المتبادلوبينيما،كىىالتىسنحاكؿإلقاءا

 أوال: مالمح التأثير الثقافى المتبادل من حيث المغو بين المصريين واإلغريق
الجددمفنتيجوإلىأفالمغةاليكنانيةقدأصبحتالمغةالرسميةلئلدارةكدكاكيفالحكـكلغةالحكاـ

السبلالتييستطيعالطمكحكفمفالمصرييفمفخبلليا اليكنانيةأحد المغة كافتعمـ البطالمة.لذا
تحسيفكضعيـاالجتماعيماديًابلكمعنكيًا.

إلىالمصرييفمفذكػ البطمميو ممحولدػاإلداره كافىناؾحاجو أنو كعمىالجانباآلخرنجد
يتمكنكامفإيجادجسربيفالسكافالناطقيفبالمغوالمصريوكبيفاإلدارهالمعرفوبالمغواليكنانيوحتى
الحاكموالناطقوبالمغواليكنانيو.

أمييف المصرييفالذؼكانكا كافمفالضركرؼلمعظـ اليكنانية بالمغة فمفأجلاالتصاؿباإلدارة
αγραμματοι محترفيف كتبة بخدمات يستعينكا يختمكاعتادكاγραμματειςأف الكثائقأف ا
:بالعبارةالشائعةجداً

(1989"كتبتنيابةعففبلف)أكفبلنة(لجيموبالكتابة")عبدالغنى،
Εγραψα υπερ αυτου δια τι μη ειδεναι γραμματα 

كالجيلبالكتابةأكاألميةالمقصكدةفيمثلىذهالعباراتىياألميةبالمغةاليكنانيةبصرؼالنظر
الكثائقيكقعرجلعفمع مفىذه ففيكاحدة الديمكطيقيةمفعدمو. رفةالشخصالمعنىبالكتابة

يجيلاليكنانيةباسموبالديمكطيقيةتحتترجمةيكنانيةلعقدبيعمصرؼ
P. dem. Strasb. 32 (a) + dem. Griech. 1 (b). Cf.(Preaux,1943)

حدالمنازؿينييكاتبالكثيقةالعقدبقكلوأنوـتتضمفعقدبيعأل55كفيكثيقةأخرػتعكدلعاـ
فكافيكتببالمصرية")  ,Lewis كتبنيابة"عفصاحبالشأفألنو"يجيلالكتابةاليكنانيةكا 

.S.B. 5117(الذػيستشيدبالكثيقورقـ:1984
إىتمتبتعميـصغارالمكظفيفمفالكتب البطمميوقد أفالحككمو نجد الصدد المصرييفوكفىىذا

اإلداريو يعدكفعصبالنظـ كانكا رأتأفالكتبو اإلغريقى،ألنيا المحاسبو كنظاـ اإلغريقيو المغو
(.Rostovtzeff, 1953كالماليوكاإلقتصاديوفىالببلد)

يكتبكفكيقرأكف اإلغريقيوحتىأصبحكا المغو عمىتعمـ أقبمكا مفالمصرييفقد أفبعضًا نجد لذا
 )نصحي،اإلغريقية 1998بسيكلة ، قكرنت( ما إذا التعمـ سيمة كانت لميكنانية المغو ألف نتيجو
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كأكسبتيـىذهالمسحةاإلغريقيةمكانةممتازةمثلمكانة.(Preaux,1943بالديمكطيقيةالعسيرة)
اإلغريق.

يلالمثاؿكعمىالجانباآلخرنجدأنوكافيكجددكافعلتعمـاإلغريقلمغةالمصرييفمنياعمىسب
(.U.P.Z. 148= P. London I, 43كسبالعيشكالرزؽ.ففيخطابمفالقرفالثانيؽ.ـ.)

تبعثسيدةإغريقيةبالتينئةإلىأحدأقاربياعمىنجاحوفيتعمـالمغةالمصريةكحصكلوعمىكظيفة
خيرلتعميـلطبيبمصرؼفياألمراضالباطنيةفيمدرسةطبيةافتتحيااأل–فيمايبدك–مساعد

كتبدك((Bell, 1953(Remondon,, 1964()Rostovtzeff, 1953حرفتولؤلطفاؿكالصبية.)
سعادةىذهالسيدةكاضحةألفتعمـالمغةالمصريةمفجانبالمرسلإليوقدمكنومفضمافكسيمة

.(.148U.P.Zمأمكنةلكسبالرزؽحتىيبمغسفالشيخكخة)
األخ األمثمة أحد أككريسكلدينا منطقة في خدـ العسكرية القكات رجاؿ مف إغريقى لضابط رػ

"Akorisفيمصرالكسطى)طيطاحاليًا(.ىذاالضابطيدعىديكنيسكسبفكيفاالس"( Lewis, 
البحث-،كقدعملديكنيسكس(1986 تحتخدمةقكات-المشارإليوفيمكضعآخرمفىذا

ؽ.ـ.كافديكنيسكسينتميلفريق117:103رةمابيفالجيشالبطمميفيمصرالكسطىفيالفت
أبكمنجلالمحمي) اإللو العامميففيمعبد ibisالكينة حيثكافيشغلمنصبكاىفصغير( ،

فى العسكريوحيثأنوكافماىرا بالخدمو التىسبقتإلتحاقو يتزكدمنوببعضالماؿفىاألعكاـ
،(Lewis, 1986 ).التعاملبالمغوالمصريوالقديمو

–خاصةفىالنصفالثانىمفالعصرالبطممى-كمفالدكافعاليامولتعمـاإلغريقلمغةالمصرييف
ىكحاجةاإلغريقلتسييلالتعاملمعالمصرييفالمندمجيفكالمخالطيفليـفىالمجتمعالمصرػ.

فىالعصر-صريوكاإلغريقيوالم-كفىىذاالصددنجدأنوقدإنتشرتالعديدمفالكثائقثنائيةالمغو
البطممىكقديككفإزديادحاالتالزكاجالمختمطفىالنصفالثانىمفالعصرالبطممىقدادػإلى
كجكدمثلتمؾالكثائقالثنائيةالمغو.،حيثحرصتالعديدمفاألسرعمىتجميعكثائقاألسرهاليامو

ع كالقركضكأيضا كالشراء لمبيع المتنكعو العقكد الميراثمثل كصايا ككذلؾ كالطبلؽ الزكاج قكد
كغيرىامفالكثائقاليامو،فىسجبلت)أرشيف(خاصبكلأسره،كفىسجبلتكثائقاألسرفى
أك بمعنىأفالعقد المغو ثنائية احتكتعمىعقكد البطممىلكحعأنيا النصفالثانىمفالعصر

ترجموليذ مفتمؾالكثيقوكافيكتببإحدػالمغتيفكيكجد بالمغواألخرػ.،كيبدكأفكثيرا العقد ا
 اليكنانية ترجمتإلى ثـ بالديمكطيقيو مكتكبا كاف –العقكد الضركرة أفصارتلغة–بحكـ بعد

.(Preaux,1943اإلدارةالجديدة)
كلددريتكفابفبامفيمكسكمفأمثمةىذهالسجبلتارشيفأسرةالضابط)دريتكفبفبامفيمكس(،

ؽ.ـ.ككافمفمكاطنيمدينةبطمميةالمدينةاليكنانيةالتيتقعفيمصرالعميا،195يعاـحكال
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كلقدترؾلناىذاالضابطأرشيفًامفكثائقوىككأسرتوبمغعددكثائقومايزيدعمىأربعيفكثيقةتضـ
مكعاتبرديةخمسشقفكأثنتىعشرةبرديةديمكطيقيةكالباقيكثائقبرديةيكنانيةنشرتضمفمج
نافتالي) أكرد كلقد ، كأمػريكا فػػػيأكركبا  ,Lewis شتىصدرتعفالمتاحفكالجامعاتالغربية

دراساتحالو–لكيسبحثاشيقًاعفاسرةىذاالضابطفيكتابو"إغريقفيمصرالبطممية(1986
البحثالعدي كذكرخبلؿىذا اليمينستي" دمفالتفاصيلعفحياةفيالتاريخاإلجتماعيفيالعالـ

أفرادىذهاألسرةالتيعاشتفيالجنكبالطيبيخبلؿالعصرالبطمميالمتأخر.
كالتىتقع باثيريريس)الجبميفحاليا( إلىمدينة ػ اليكنانيو المدينو ػ بطمميو إنتقلدريتكفمفمدينة

كـ20يبة،كعمىبعدكـمفالجنكبالشرقيلمدينةط35عمىالشاطئالغربيلمنيلعمىمساحة
ؽ.ـكىناؾتزكجكاستقر152،عاـ(2000)سميـحسففيخطمستقيـمفبمدةأرمنتالحالية

ماتبقىلومفعمر.
إفإنتقاؿدريتكفإلىباثيريسلـيكفتغيرفىالمكاففحسب؛بلصاحبوأيضاتحكؿثقافى.فبدال

بطمميوكىكالجكالذػكلدفيوكاعتادعميوكقضىمفالجكاليممينىالذػكافيعيشفيوفىمدينة
إلىمدينة التىينتمىإلييا الخيالو إنتقلىككرجاؿكحدة أنو نجد ، النصفاألكؿمفعمره فيو
باثيريسالتىيكاديككفمعظـسكانيامفالمصرييفالذيفكانكايقكمكفبأداءشئكفحياتيـاليكميو

اليكنانيوحتىيتقنكىامستخدميفلغتيـاألصميو،كقميل المغو بأىمية منيـفىكاقعاألمرالذيفأحسكا
عفاألسمكباليكنانى، ركيدا أصبحأسمكبحياةدريتكفيبتعدركيدا التعاملبيا.كليذا كيستطيعكا
باإلضافوألسمائيـ اسماءمصريو عائمتو حملأفراد كليذا كيميلبمركرالكقتبأفيصبحمصريا

ضالذلؾالنفاجأعندمانجدأفبعضالكثائقالمتأخرهفىأرشيفعائمةالضابطاليكنانىاليكنانيو،كأي
الديمكطيقى. بالخط كتبت قد  ,P. Bad. Dem. VI. B.C. 99.  Apud, Lewis)دريتكف

1986.)
كاف دريتكف أف مف الرغـ عمى المصرية اصطبغتبالصبغة قد الجديدة دريتكف أسرة أف كنبلحع

انيًاذاأصلكريتيإالأنوبانتقالولمعيشمفبطمميةإلىباثيريسقدتأثربالبيئةالمصريةضابطًايكن
-Abd المحيطةبوكبأسرتوفيصعيدمصركنجدأنوكأسرتوقدافتقدتدريجيًانمطالحياةاليكنانية)

El Ghani,2001اإل أسمائيف بجكار مصرية أسماءًا لبناتو اتخذ أنو ذلؾ أدلة كمف ، غريقية(
الكثائقاألرشيفية مف فيعدد الديمكطيقية المصرية استخدمتالكتابة قد أسرتو إلىأف باإلضافة
-Abdحيثكصللنامفأرشيفأسرةدريتكفعددأثنتىعشرةبرديةديمكطيقيةمفىذااألرشيف

El Ghani,2001))ةفيالتعاملكنتكقعأفأسرةدريتكفكانتتستخدـالكتابةالمصريةالديمكطيقي
معجيرانيـمفالمصرييف،كاقتصاراستخداميـلمغةاليكنانيةفيالتعاملمعإداراتالحككمةمما
سارباسرتوعمىنمطاألسر أفدريتكفقد كنجد االستعماؿ، مفقمة اليكنانيةتصدأ جعللغتيـ
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دـنبذهلذريتومفالبناتمفالمصريةكممايدؿعمىزيادةتأثردريتكفنفسوبالعاداتالمصريةىكع
زكجتوالثانيةكمايفعلاإلغريقكثيرًامعالبنات.بلأنوقدأبقىعمييفكأحبيفكأكرثيفمفأمبلكو

ديانتيـالتخمصمفاألطفاؿ) .(Abd-El Ghani, 1998تمامًاكمايفعلالمصريكفالذيفتحـر
ناتونجدأنيفيممفإلىاإلقتصارإلىكبمبلحظةبعضماذكرفيأرشيفأسرةدريتكفعفحياةب

استعماؿأسمائيفالمصريةخبلؿالكثائقالمتعمقةبمستنداتيفكأكراقيفالشخصيةفيأرشيفكالدىف
( األنسبكسط(Lewis, 1986 دريتكف ىك المصرية األسماء أنيفكجدفأفاستعماؿ كيبدك ،

دأفعقكدطبلؽبناتأسرةدريتكفكافيتـالبيئةالمصريةالخالصةالتييعشففيياحتىأننانج
استخداـأسماءالبناتالمصريةدكفاإلشارةإلىاألسماءاليكنانيةليف،فضبًلعفأفتمؾالعقكد
كانتتسيرعمىالنيجالمصرؼلمثلتمؾالعقكدكمثاؿعمىذلؾكثيقوديمكطيقيوتحملعقدطبلؽ

-سيمكنثيسحيثيذكرفيىذاالعقد:لحفيدةدريتكفمفإحدػبناتوالتيتدعى
ىى "بامينكسابفنخكتيسكأموىيلكينثكتيسيقكؿلممرأةسينمكنثيسالصغرػبنتكائيسكأميا
سينمكنثيسأننيأحمؾمفأفتككنيزكجةلي،كأننيمنفصلعنؾباسـقانكفالزكجية،كليسلي

ذاكجدتؾمعأػرجلآخرفيىذاؾفيالدنياأػحقعميكي.أنانفسياقكؿلؾاتخذؼل زكجًا،كا 
 ,P. Bad. Dem. VI. B.C. 99.  Apud, Lewisالعالـلفيمكننيأفأقكؿلؾأنتيزكجتي")

،كنبلحعمفالكثيقةالسابقةأفاألسماءالمستخدمةبياىيأسماءمصرية،فضبًلأفىذا(1986
سيركماأشرناعمىالنيجالمصرؼفيعقكدالطبلؽالعقدقددكفبالخطالديمكطيقيكنجدأنوكافي

،كبذلؾنجدأفتفسيركجكدأسرمختمطةفيالمجتمعالمصرػمثلأسرةالضابطاليكنانىدريتكف
الحياة نيج عمى سيرىا أك بتمصرىا المجتمع ىذا كسط العيش استطاعت أنيا طريق عف كاف

المصريةبمغتياكعاداتيا.
كيضـىذااألرشيفسبعكثائقمكتكبوسرهأخرػىىأسرةأحدضباطالجيش،كىناؾأرشيفآخرأل

الصغيره الشذرات مف قميل إلى باإلضافو باليكنانيو، مكتكبو كثيقو كثبلثكف كثبلثو ، بالديمكطيقيو
باليكنانيوكالديمكطيقيو.

سابقا،كقدعملبفكيفاالسالذػتـاإلشارهإليو(Lewis, 1986ىذاالضابطيدعىديكنيسكس)
ديكنيسكسمثلالضابطدريتكفتحتخدمةقكاتالجيشالبطمميفيمصرالكسطىفيالفترةما

ؽ.ـ.كأيضانجدأفأسرةالضابطديكنيسكسأخذتتتشبوبمركرالكقتبالمجتمع117:103بيف
صرػىكالتأثيرالمصرػالذػتعيشفيوحتىأصبحمنذبدايةالقرفالثانىؽ.ـتأثيرالعنصرالم

الغالبعمىأسرتو.فقدكانكايتكممكفبمغةأىلالببلد،ككانكافىمنازليـكفىصبلتيـاإلجتماعيو
العسكريو األمكر فى فقط اليكنانيو اسمائيـ يستخدمكف ككانكا المصريو، بأسمائيـ يتنادكف الكثيقو

كالرسميو.
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ديكنانيوكأخرػديمكطيقيوكماىكمعتادفىكنجدأفأرشيفأسرةىذاالضابطقدإحتكػعمىعقك
سجبلتمثلتمؾاألسر،كلكفمايثيراإلىتماـكجكدعقديفأحدىماباليكنانيوكاآلخربالديمكطيقيو

(PLB 17,19,20=P.Rein 20,23,40. كلكف( قرضلحبكب، عمى منيما كبل إحتكػ كقد ،
فىىذيفالعقديفىكأفالقرضافال االفتلئلنتباه 108مذافكقعافىالسادسعشرمفديسمبرعاـ

اآلخر العقد فى ،بينما أردب بخمسيف مديف بأنو القرضاليكنانى عقد فى ديكنيسيكس يقر ؽ.ـ
نفسوالكميونفسيامفالدائف،كالتساؤؿىناىلىذاف المكتكببالديمكطيقيوإقترضتزكجتوفىاليـك

أفأسرةديكنيسيكسقداقترضتمقدارمائةأردب،أـالعقدافيحتكيافعمىقرضافمختمفافبمعنى
أفىذهاألسرهقدإقترضتفىىذاالتاريخقرضاكاحدابمقدارخمسيفأردبمفالحبكبكلكفدكف
عفىذا الكثائقباجابو التمدنا فىالحقيقو ؟ كالديمكطيقيو عقديفمختمفيفلنفسالقرضباليكنانيو

اإلجابومفبعضاإلجراءاتالقانكنيوالمتعمقوبالتقاضىبيفطرفىالتساؤؿكلكفربمانستطيعتكقع
كافتحديدنكعالمحكمةأك)جنسيةالقضاةإغريقأكمصرييف(التيأػعقدفىتمؾالفتره.،حيث

عممية اطراؼ جنسية عمى البطممي العصر بداية في يعتمد مصر في قضية أػ أماميا ينظر
أصبحبعدذلؾيعتمدعمىالمغةالمكتكببياالعقدمكضكعالنزاع(.ثـ1989التقاضي)عبدالغني،

عاـ الثاني يكارجتيس الثامف بطمميكس أصدره الذؼ العفك قرار في فقرة مف بجبلء يتضح كما
كىذهالفقرةيفيـمنياأفالمصرؼكاف (.(P. Tebt. I. 5 (118 B.C.) II. 211-217 ؽ.ـ118

غريقإذاكافالعقدمكضكعالنزاعمكتكبًاباليكنانيةكالعكسصحيحيحاكـأماـمحكمةمفالقضاةاإل
بمعنىأفاليكنانيكافيحاكـأماـمحكمةمفالقضاةالمصرييفإذاكانتلغةالعقدالمتنازععميو

ىيالمصرية.
صركنبلحعمفذلؾأفاإلحتكاـإلىالجنسيةكافيتـالمجكءإليوخبلؿالقرفالثالثؽ.ـ.ألفالعنا

مع التعامل كعند البعض، بعضيـ بيف تتـ كانت تعامبلتيا معظـ ككاف كانتكاضحة اليكنانية
المصرييفكافيتـالمجكءلممحاكـالمصرية.

مف يعد اإلغريقكالمصرييفبحيثلـ بيف اإلندماج إلزدياد أنو نجد الثانيؽ.ـ. القرف في كلكف
ففيالسابقخاصةكأفىناؾمصرييفتسمكابأسماءالسيلتحديدالجنسيةلطرفىأػنزاعكماكا

يكنانيةكالعكسصحيحكبالتاليلـيعداألسـكذلؾدليبًلعمىجنسيةصاحبو.كليذاأصبحاالحتكاـ
عندالنزاعيحددهلغةالعقدبيفطرفىالنزاع.كرغـأفالمرسكـالذؼأصدرهالممؾبطمميكسالثامف

االمعيار)لغةالعقد(كافأمرًامستحدثًا،إالأفىذااألمراليبدكؽ.ـ.قديكحيبأفىذ118سنة
الخاص القرار كأف الثاني، بداياتالقرف مف عمىاألرجح بو معمكاًل كاف الكضع كذلؾكأفىذا

ؽ.ـ.فيىذاالصددلـيكفإالإضفاءلمصفةالرسميةعمىأمر118بالممؾبطمميكسالثامفعاـ
(1989)عبدالغني،فعلقبلصدكرىذاالقرار.كافكاقعًابال
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كلذلؾمفالممكفأفنتكقعأفأسرةديكنيسيكسكانتقداقترضتقرضكاحدبمقدارخمسيفأرردب
مفالحبكبكلكفىذاالقرضقدسجلفىعقديفأحدىماباليكنانيوكاآلخربالديمكطيقيو،كأيضاكاف

العقدالثانىكانتزكجتوىىالمدينو،كقديككفتحريرالمديففىالعقداألكؿىكديكنيسيكسكفى
عقديفلنفسالقرضاألكؿباليكنانيوكالثانىبالديمكطيقيولمضغطعمىأسرةالمديففىضمافإعادة
فىالعقديفحيثأفالدائفبذلؾلوالحقعندعدـتنفيذ البنكدالمتفقعمييا مقدارالقرضكتنفيذ

با المتفقعمييا لنفسالقرضتبعاالبنكد أماـمحكمومصريو لتقاضىأماـمحكمويكنانيو،كأيضا
لمغتيفالمدكفبيماالعقديف.

ييمنامفقانكفالممؾيكريجتيسالثانىالسالفالذكرأفالمغوالمصريوالقديموكانتحاضرة كما
الببلدإالأفالقضاءفىكبقكه.حتىأنوعمىالرغـمفأفالمغواليكنانيوكانتىىالمغوالرسميوفى

كفىذلؾ مثلتمؾالعقكد، المدكفبيا المصريو كافيقيـمحاكـعمىأساسالمغو البطمميو الدكلو
اإلجتماعيو التعامبلت مستكػ عمى بيا التعامل يقتصر لـ القديمو المصريو المغو أف إلى إشاره

لمفاليجيدالمغواليكنانيوكخصكصاالشخصيوبيفاألفرادفقط،كلكنياأصبحتإحدػلغاتاإلداره
بالمستندات يعترؼ كاف البطمميو مصر فى القضاء أف نجد كالمنازعات.كليذا يخصالعقكد فيما
عمى ليس العقكد تمؾ فى مادكف عمى بناء األحكاـ كيصدر ، القديمو المصريو بالغو المدكنو

ـطرؼيستحقعميوالتنفيذفىمثلتمؾالمصرييففقطكلكفأيضاعمىاليكنانييفإذاكافأحدمني
العقكدالمدكنوبالمغوالمصريوالقديمو.

التىكانتتحتكػفقطعمى المصريو بعضمفسجبلتاألسر كافيكجد إلىأنو أفأشير كأكد
كمثاؿذلؾعددمفالكثائقالديمكطيقيةتمثلأرشيفًالعائمةيعملرجاؿىذهالعائمةكثائقديمكطيقيو،

بكظ "أمينثكثسيجمكس"  Amenthos – Sjlws  (Pestman, 1977)ائفكينكتيةكىيعائمة
كىذهالعائمةيعملأفرادىاككينةبكظائفمتشابيةفيمعبدالكاتبالممكيكاستراحةالعجلالمقدس
أبيسفيمدينةالمكتىبباثيريس،كيشيرىذاالممفمفالكثائقإلىعقكدممكيوبالخطالديمكطيقى

ال تككف األراضيكلبعضالعقاراتكفيبعضاألحياف لمساحاتمف الكينة مشتركةيؤالء لممكية
،كيمكفتفسيرعدـكجكدكثائقيكنانيوفىأرشيفىذهالعائمومف(Pestman, 1977)بينيـ.

قتصارالتعاملفىكثائقيـعمىالديمكطيقيوفقط،إلىأفالكينوكانكاأكثر فئاتالكينوالمصرييفكا 
المجتمعتمسكابالتقاليدكالثقافوكالمغوالمصريو،حيثيعكدالفضللممعابدالمصريوفىالحفاظعمى

المصريو، المصريةالتراثكالثقافو لمثقافة مدارسكانتتمثلالمعاقلالحصينة ُألحقتبالمعابد فقد
أفالقائميفبالتدريسفيياحيثاشتيرتبتمسكيابالتقاليدالمصريةالخالصة،كمردذلؾيرجعإلى

كانكارجاؿالديفالذيفشكمكاأقطابالثقافةالمصريةكتراثالماضيالعريق،حيثخرجتمدارس
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المعابدمحررؼالعقكدكمحترفياإلشتغاؿبرسـأكحفرالمناظرسكاءعمىالمقابركالتكابيتأكعمى
(.1998جدرافالمعابد)نصحي،
ابدأيضًامكتباتعامرةبكافةأنكاعالمعارؼ،حيثكفدإليياالكثيرممفرغبكاكنجدأنوُألحقتبالمع

منيا،كلعلمكتبةمعبدإدفكخيرمثاؿعمىذلؾ)نصحي، (.1998فينيلالمعرفةكالعمـك
كاإلغريقية المصرية الثقافتيف بيف المتبادلة التأثيرات عمى البطممي العصر مف األمثمة أبرز كمف

ؽ.ـ.،196ٌمارسعاـ27في(Spiegelberg،1922نفكالذؼنقشعمىحجررشيد)مرسكـم
لغاءبعضالضرائبعفأفرادالشعب،كأيضًانجدأفالخزانة كالذؼتضمفقراراتتسمحبتخفيفكا 
الممكيةقدتنازلتعفمقدارعظيـمفالديكفالتيكانتمستحقةليا،فضبًلعفالعفكعفالكثير

ال مف حسف )سميـ كالمذنبيف كالييركغميفية2000سجناء باليكنانية دكف قد المرسـك ىذا .إف )
الجيشالبطمميفيمكقعةرفحكىىالحربالسكريوالرابعوكالديمكطيقيةبعداإلنتصارالذػأحرزه

.Polyb., V. 107, 1-3 ).)كالتىكانتضدانتيكخكسالثالثكالذؼاعتبرهبكليبيكسنصرًامصرياً
ىذااالنتصارأعطىالمصرييفثقةكبيرةبأنفسيـكجعميـيتمردكفعمىالحكـالبطممياألجنبيكمنح

مكنيـمففرضكتابتيـ–كىـالفئةالقكيةالمعبرةعفطمكحاتالمصرييف–كينتيـ قكيًا كضعًا
–اةمعالمغةاليكنانيةالمقدسة"الييركغميفية"ككتابةأبناءشعبيـ"الديمكطيقية"عمىقدـالمساك

 كالحكاـ  اإلدارة عميو–لغة الممكيعفالممؾبالعفكعفالمصرييفالذيفثاركا المرسكـ فيىذا
كالمنقكشعمىحجررشيد.

مماتقدـنجدأنوعمىالرغـمفإضطراربعضالمصرييفلتعمـالمغواليكنانيوألفالحككموالبطمميو
ملمعدكاكيفالحككمو،كعمىالرغـمفأفالمصرييفكاليكنانييفقدتجاكراجعمتياالمغوالرسميولمتعا

أف إلى أشارت قد الكثائق أف إال قبميا.، ،كما البطممى الحكـ فترة طكاؿ ثقافتييما مبلمح بكل
أفاإلغريققد كجدنا فحسببلإننا المصريو،كليسىذا محتفظيفبيكيتيـكلغتيـ المصرييفظمكا

ضطركافىبعضاألحيافلمتعاملبالمغوالمصريوالقديمو،كذلؾنتيجولتعامميـترككالغتيـ اليكنانيوكا 
معالمجتمعالمصرػالذػإستطاعأفيحتفعبيكيتو،كأفيفرضثقافتوالمصريوعمييـ.

 ثانيا:  الديانة
ال بمشاركة إال كتنمك تزدىر ال كثركتيا مصر إقتصاد أف فى البطالمو إلعتقاد مصرييفنتيجو

نماؤه،كا عتقادىـبأنو فىالنيكضبإقتصادمصركا  كسيادتيـكاإلغريقمعا ـً لكىيككفسمطانيـدائ
راسخةفأنويجبأفيقيمكاحكميـعمىحقالممكؾاإلليي،فكافيجبعمييـأفيحاكلكاأفيكحدكا

أىميوبيفالديانوالمصريوكالديانواإلغريقيوفىبعضالنقاطالدينيوحيثأفىذ هالكحدهكافليا
شديدهلتحقيقأىداؼالبطالمواإلقتصاديوكالسياسيوفىذلؾالكقت.

التأثيراتالمتبادلةبيفالثقافتبفالمصريةكاإلغريقيةفيمايتعمقبالديانومبلمحمف
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 تشبيواآلليوالمصريوباآلليواإلغريقيو.
كاضحاً أثرًا نفكساإلغريق في المصرية الديانة فمفتركت كغمكضأسرارىا. عيدىا قدـ بسبب

منذعيدىيركدكتعمىتشبيواآلليةالمصريةباآلليةاإلغريقية. إعتادكا المعركؼأفاإلغريققد
( Herod. II. 42, 123, 144.كنجدأفالممؾبطمميكساألكؿقدإتبعنفسىذهالسياسودينيو،)

تالمصرييفكاليكنانييفمفخبلؿالييئوكاألدكارالتىالتىتقكـعمىالتساكػكالتشابوبيفمعبكدا
لعبياكبلمنيـكذلؾبيدؼإيجادركابطدينيوتربطمابيفالشعبيفالمصرػكاليكنانى.)نكرالديف

التي2014 األجنبية الببلد آللية إجبلليـ عمىإظيار اإلغريقدرجكا إلىأف باإلضافة ىذا  ، )
 (.(Bell,1953 يزكركنيا.

فرعكنى إحدىما كجييف ذك دينيا رمزا أصبح قد ىمينستى الممؾكحاكـ أف أخرػنجد ناحية كمف
لعنصرػالمجتمعالمصرػكاإلغريقى،فمثبل–كاآلخرإغريقى اإلسكندراألكبريرػكافمقدكنىتبعا

(.Hölbl, 2001 نفسوعمىإنوإبنالزيكسكبيراآلليواليكنانيوكآمكفكبيراآلليوالمصريو.)
كنتيجةألفاإلغريقكانكايعتبركفأنفسيـنزالءفيتمؾالببلدالتيتتمتعبحمايةآليتيا،فقدرأكامف

حيثكجدتاآلليةالمصريةلياعبادًامفبيفالسكافالفطنةكالرأػالسديدكسبعطفىذهاآللية.
عماؿأسمائياالمصريو.فعبدكااإلغريقمعفارؽكاحد،ىكأفاإلغريققدتحاشكابقدراإلمكافاست

كأبكلمك كزيكس ىيفيستكس تسميتيـ آثركا كلكنيـ ، كنيت كحاتحكر كحكرس كآمكف بتاح  اآلليو
 (.1997كأفركديتكأثينا.)إرماف،

كاليبعدأفتعبدفريقمفاإلغريقلآلليةالمصريةعمىىذاالنحكقدأفضىإلىمزجبعضاآلراء
التى اءالدينيةالمصرية،كيظيرذلؾبكضكحمفخبلؿبعضاألعماؿالنحتيوالدينيةاإلغريقيةباآلر

تعكدإلىتمؾالفترهمثلتماثيلبعضاآلليوالتىاحتكتعمىمزجمابيفالمبلمحاليكنانيوكالمبلبس
كالتسريحاتكأغطيةالرأسالمصريو.،فعمىسبيلالمثاؿنجدأفاإلليوإيزيسكافالفنافيصكرىافى

عضاألحيافبرداءضيقابوعقدهفىمنتصفالصدرمثلالسيداتالمصريات،كلكفكافالجسـب
الصغيرحكرس بشكلكأسمكبيكنانى،ككذلؾصكرإبنيا عمىشكل–مصكرا حاربككراتيسأحيانا

(.2007طفلبييئويكنانيو.)شاىيف،
 إنشاء عبادة سيرابيس

فيالعملعمىإعتقدبطمميكساألكؿأفثركةمصرتتكقفع مىمساىمةالمصرييفكاإلغريقمعًا
تقدـمرافقالببلداالقتصادية،لذافإنورأػمفالضركرؼأفيؤلفبيفقمكبيمابإنشاءديانةجديدة

تككفرابطةكحدةككئاـبيفالمصرييفكاإلغريقعندمايشترككفمعافيالتعبدإلىآليتيما.
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ر،ذلؾأفالبطالمةكانكايتطمعكفإلىلعبالدكراألكؿفيعالـىذاباإلضافةإلىباعثسياسيآخ
لتحقيق إلييـ ممحة حاجة في دائمًا البطالمو كاف الذيف باإلغريق. مميئًا كاف الذؼ ، إيجة بحر

(2005مشركعاتيـالخارجيةكالداخمية.)أبكبكر،
العبادةليبررسمطتوالمطمقةفينظر رعاياهاإلغريق،ألنوباعتبارهكيبدكأفبطمميكسأنشأىذه

مصدر مف مستمدة اإلسكندر، تأليو بعد ، سمطتو تصبح مصر، حكـ في لئلسكندر خميفة
.(Fraser,1972إليي.)

كنجدأففريزرقدفسرىذهالنقطوتفسيرمنطقىحيثرأػأفسكترفيخمقولمعبادةالجديدةكاف
(Fraser،1972يًاكىذاماكانكايفتقدكنو.)ييدؼإلىإعطاءالعنصراليكنانيإليًاحام

كالكاىف مانيتكف المصرػ الكاىف فى ممثمو إغريقيو مصريو كينكتيو لجنة األكؿ بطمميكس ككف
ثالكثًا الجديدة استقررأػالمجنةعمىأفيككفمحكرالديانة كقد فكرتو. اإلغريقىتيمكثيكسلتنفيذ

سيرابيس إيزيسSerapisيتألفمف حاربككراتيسكزكجو الجميعHarpocratesكابنيما كيتفق ،
عمىأفإيزيسكحاربككراتيسكاناإلييفمصرييف.أماسيرابيس،كبيرآليةالثالكث،فقدتضاربت
اآلراءحكؿأصمو،لكفالرأػالسائدأنوكافأصبًلاإللوالمصرؼأكزيريسأبيس،إلوالعالـاآلخر

(.2005فيمنف.)أبكبكر،
تاكيتكس)كي (Fraser،1972ذكر خمقتفيمنفكنقمتإلى العبادة البعضيرػأفىذه أف

اإلسكندريةبكاسطةيكارجيتيساألكؿ.كىذاالرأػيحكؼفيمعناهحقيقةأفسيرابيسيديفبأصموإلى
عبادةمنف.

رؼيبدككعمىكلحاؿفإفآليةالثالكثقدمتلئلغريقفيشكلإغريقيكلممصرييففيشكلمص
فيأجمىصكرهفيحالةسيرابيسالذؼقدـلئلغريقفيشكلرجلكيليشبوعف التبايفبينيما
المصرييففي قرباإللوزيكسكأغدقتعميوكثيرمفصفاتاآلليةاإلغريقية،عمىحيفعبده

شكلالعجلأبيس،ككافيعرؼبعدكفاتوباسـأكزيريسأبيس.
ايةعقيدةجديدةيمكفتسميتيابالعقيدةاإلغريقيةالمصرية.ككانتدينًاكيدؿظيكرسيرابيسعمىبد

خميطًالـيكفلينشأإالحيثمايعيشجماعةمفشعبيفمعًاعمىاتصاؿقكؼلفترهزمنيوطكيمو.
كالجداؿفيأفالديانةالجديدةقدنجحتمفحيثفكزىابعددكبيرمفاألتباع،حيثإنيالـتنتشر

فقطبلانتشرتأيضًافيأرجاءالبحراألبيضالمتكسط،ثـتخطتنطاقوككصمتشرقًافيمصر
(2005بريطانيا.)أبكبكر،حتىاليندكغربًاحتى

بعضمبلمحالتأثيراتالمتبادلةبيفالثقافتبفالمصريةكاإلغريقيةمفخبلؿعبادةاإللوسيرابيس
العالـالسفميجعمتلوشبيييفأكنظيريفيكنانييفافصفاتسرابيسالمأخكذةمفأكزيريسكإلو
سرابيس.(،Fraser,1972ىمااإلليواإلغريقيوديكنيسكسكبمكتكف.) مع ديكنيسكس مزج لقد
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كنستطيعأفنتبيفىذهالحقيقةمعمظيرىاـ.فقدكافمعبدالسرابيكففيمنف،مكافخمقكظيكر
مفممكؾ–سكس.فإفالدركمكسالذؼيصلمعبدنكتانبكسرابيس،مميئابسخاءمفتماثيلديكني

معىيكلأبيس،كافمحاطًاعمىالجانبيفبتماثيلمنحكتةتمثلديكنيسكس–األسرةالثبلثيف
(Fraser,1972طفبًلكمعوالحيكاناتالمختمفةالتياندمجتفيعبادتومثلاألسدكالطاككس.)

صة،المنحكتةمفالحجرالجيرؼ،كالتىاختفتتمامًاكتاريخياربماىذهالمجمكعةاليكنانيةالخال
الفنانيفعثرعميوفي كيمكفاالستدالؿعمىذلؾمفإمضاءأحد البطالمة. يرجعإلىبدايةعيد

(Fraser,1972 الدركمكسكيكضحأفبعضمفىذهالتماثيلعمىاألقليرجعإلىىذاالتاريخ.)
ففيمجمكعوبالطابعالمصرؼ،حتىبعدأفتحكؿمعبكدهأكزيريسأبيسكقداحتفعسيرابيكـمن

إلىسيرابيسالعظيـ.غيرأنوبانتشارشيرتوفيالعالـاليممينيأخذيتطرؽإليوالتأثيراإلغريقي.
فعمىالطريقالذؼكانتتحفبوتماثيلأبكاليكؿأضيفتإليىذهالتماثيلالمصريةأشكاؿأخرػ

الزخار كبركتاجكراسمف ألفبلطكف تماثيل منو آخر فيمكضع كانتتقكـ لقد بل ، ؼاإلغريقيو
(.Otto,1908كبندار.)

كيعدذلؾمؤشرإلمتزاجالثقافواليكنانيوبالثقافوالمصريوعفطريقإضافةبعضعناصرالزخرفو
كالشخصياتاليكنانيوعمىمعبدسيرابيسالمصرػالطراز.

ليذا آخر كاإلغريقيةكىناؾمؤشر المصرية الثقافتبف بيف مفالتأثيراتالمتبادلة المتعبديف أف ىك
المصرييفلسيرابيسعبدكهعمىصكرةالعجلالمتعارؼعمييا،لكفسيرابيسكافيصكرلئلغريقفي

(.Bevan, 1927صكرهبشريوبمايناسبأراءىـكمعتقداتيـ.)
أنوفيأحدىياكلىذاالمعبدكافيكجدتمثاؿليذااإللولقدكافإلوسيرابيكفمنفإليًامصريًا،إال

فيشكمواإلغريقيأػالصكرةالبشريةالتيقدـبيااإلغريقلكييقبمكاعمىعبادتو.كىذايكضحأف
،كلكففيصكرتيفمختمفتيفتناسبكلصكرة المصرييفكاإلغريقكانكايعبدكفاإللونفسودائمًا

لفريقمنيما.،أػأفسيرابيسكافيعبدفيشكمواإلغريقي،فينفسمنيماحسبمعتقداتك
إلىسيرابيكف التيترجع المعبد كأفبردياتىذا النمكذجالمصرؼاألصمي. فيو الذؼيعبد المعبد

(.Fraser,1972كاحدة،تكضحأنياتنتميإلىالمعبدالمصرؼالقديـالخاصباكزيريسأبيس.)
كالمرتبطبيذهالديانوالتأثيراتالمتبادلةبيفالثقافتبفالمصريةكاإلغريقيةمبلمحكىناؾمممحآخرمف

إلىالتشبيومعإسكمبيكسإلو يقكد كىكظيراكزيريسابيسفيمنفكإلولمشفاء،كىذا الجديده
كية،رابطةق–إلوالشفاءالمصرػ-16الشفاءلدػاليكنانييف.كأيضاكجدتبينوكبيفباإللوإيمحكتب

                                                           
ز-16 كسرمفاألسرةالثالثةكاشتيربحكمتوكميارتوالطبيةكمفىناإيمحكتبشخصيةتاريخيةعرؼأنوبانيىـر

عبدهالمصريكففيعصكرمتأخرةعمىأنوإلوالطببفبتاحالعظيـ.
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محكتبمفجيو كبيفإسكمبيكسكا  بيفسرابيسمفجيو ما تربطكتشابو حيثكافىناؾعبلقة
(.Fraser,1972أخرػ.)

حيثنجدأنوإلكسابسرابيسمكانةعظمى،نشربيفالناسأفىذااإللويقكـبمعجزاتعظيمة
ديمت أف فقيل أشخاصعظماء. شفاىـ مف بيف مف ككاف ، المرضى يشفي الفاليرؼألنو ريكس
(.Fraser,1972مستشاربطمميكساألكؿ،أصابوالعمىكلـيستردبصره،إالبفضلسرابيس.)

تتضحشخصيةسرابيسكإلولمشفاءمرةأخرػمفبرديةمفمنتصفالقرفالثالثؽ.ـ.كىيتحكي
فسىذهالرسالةقصة"زكيمكس"الذؼكعدهاإللوبالشفاءمفمرضواذاىكحققرغباتاإللو.كفين

معوكيحميو–كزيرالمالية–فيكيحمسأبكلكنيكس بتمبيةرغباتاإللوحتىيككفسرابيسكريمًا
كيحميصحتو.

 إذفلقدمزجاليكنانيكفإلييـأسكمبيكسباإللوسرابيس.كفيالكاقعلقدذكراإللوأسكمبيكس.
)U.P.Z.I., 42 (162 B.C.) L. 7.-45 (162 /161 B.C.( L. 17.-46 (162 / 161 

B.C.) L. 16.-57 (161 B.C ) L. 5.125 (89 B.C.) L.6.)
كثيرًافيبردياتالسيرابيكففإفكجكدمعبدلئللوأسكمبيكسفيالسرابيكفيفسرخاصيةالشفاءالتي

اكتسبياسرابيسبعدذلؾ.
فالثقافتيفالمصريوكاليكنانيوحيثكىناؾمممحآخرمفمبلمحالتأثيراتالثقافيوالدينيوالمتبادلوبي

أشرؾمعسرابيسإليافمصريافكىماإيزيسكحربقراطكىؤالءالثبلثةككنكامعًاثالكثًامقدسًا،كفي
ىذاالدليلآخرعمىاألثرالمصرؼفيىذهالعبادةالجديدة.فإففكرةالثالكثقديمةالعيدفيالديانة

عصكر.كافيكجدفيكلإقميـفيمصرثالكثمقدسيتألفمفأبالمصرية،بلترجعإلىأقدـال
.)أبك نفرتـك كأـكابف.ففيمنفمثبلكافالثالكثيتألفمفبتاحكزكجتوسخمتكابنيما

.(2005بكر،
مممحآخرمفمبلمحالتأثيراتكتتيحلنابعضالكثائقالخاصةمفمنتصفالقرفالثانيقبلالميبلد

 الثقافيو منف سرابيكـ فى كاليكنانيو  المصريو الثقافتيف بيف المتبادلو -P.Par.,22;23)الدينيو
P.Brit   Mus.,1,21-22-13.) حيثتحملىذهالكثائققصولتكأمتيفكاىنتيففىىذاالمعبد

ألبييما قديـ صديق يقطف كاف حيث ، السيرابيـك إلى االلتجاء إلى الحاجة قسكة دفعتيما
حملىذهالكثائقشكاكػتتضررفيياىاتيفالفتاتيفمفعدـحصكليماعمىماتستحقافالراحل،كت

الحصكؿعميومفمقاديرالخبزكالزيتنتيجولتبلعبالمكظفيف.كماييمنامفتمؾالكثائقىكأف
بدكركينةاإللوسيرابيسجعمكاكظيفةىاتيفالفتاتيفأفيعمبل"كتكأمتيف"،تقكماففيمدففأبيس

(تبعالؤلسطكره1997إيزيسكنفتيساآلليتيفالمصريتيفالمتيفبكتيفاإللوأكزيريسالشييد)إرماف،
المصريوالقديمو.



 الفيوم، جامعة – والفنادق السياحة كلية تصدرها - والضيافة والسياحة للتراث الدولية المجلة

 (1/3العدد) عشر، الثاني المجلد    
 2018مارس  8-11األلصر والضيافة، للسياحة الحادي عشر الدولي المؤتمر بأبحاث خاص عدد

189 
 

 إنشاء عبادة المموك البطالمو.
المجتمع فى عنصريف أىـ دمج البطالمو فييا حاكؿ بالديانو متعمقو أخرػ نقطو إلى اآلف كننتقل

البطالمو.،المصرػكاإلغريقىتحتشعائ الممكؾ عبادة كىى أال جديده عباده البطالمةر لجأ فقد
لتبريرمركزالحاكـالمطمقإلىإنشاءعبادةالممكؾعبادةإغريقيةرسميةعامةفيالدكلة،حتىال

المطمقة. السمطة بتمؾ الممكؾ أكلئؾ تمتع في كانتيرػاإلغريقغضاضة قدكقد األكلى الخطكة
بطمميكساأل فيمصر،لوخطاىا عامًا رسميًا إغريقيًا اإلسكندراألكبردينًا كؿعندماجعلعبادة

كاىفمقدكنيأكإغريقييتمتعبمكانةرفيعةكيعينوالممؾكلعاـكتؤرخباسموكافةالكثائقفيطكؿ
كافبطمميكساأل بالمغةاإلغريقيةأـالمصريةكلما مكتكبًا ،سكاءماكافمنيا كؿالببلدكعرضيا
خميفةاإلسكندرفيحكـمصر،فقدأصبحتسمطتوبعدتأليواإلسكندرمستمدةمفمصدرإليي،
كبذلؾحقلوأفيتمتعبالسمطةالشاممةفيمممكتو.كفضبًلعفذلؾفإفبطمميكسقدكضععمى

ىذاالنحكسنةتأليوحاكـمصربعدكفاتو.
الحاؿ بطبيعة يككنكا الممكؾلـ آليةعمىأفىؤالء كانكا نما كا  العادييفمفالشعب لمؤلفراد آلية

1997)إرماف،الحككمة. كآليو(. الممكؾ ىؤالء بعبادة يقكمكا لـ العادييف المجتمع أفراد أف بمعنى
تماثلآليتيـاألساسيو،كلكفىذهالعبادهكانتتعدشأفرسمىمفشؤكفالحككموالبطمميوأكالدكلو

أفعقيدةالممؾاإللوالتىبمقتضاىاتـرفعالممؾالمصرػإلىدرجةاآلليوالبطمميو.،كمايؤكدذلؾ
الفرعكنيو،حيثأدػكجكد الرابعو األسره نياية الضعفمنذ أصابيا قد بدايةمصرالفرعكنيو منذ
التفكؾ عكامل العقيده تمؾ يسكد أف إلى كالسياسيو كالدينيو اإلقتصاديو العكامل مف العديد

األكؿكىككاإلضطراب،ف اإلنتقاؿ فىعصر الممؾنفسو ضد بثكره قاـ قد المصرػالقديـ أف نجد
بياأماـ عصرالثكرهاإلجتماعيوعمىسبيلالمثاؿ،نتيجوإلخبلؿالممؾبكاجباتوكتعيداتوالتىإلتـز

، الرازؽ قبل2009الشعب،)عبد كإلو الممؾ تجسيد بعقيدة المصرػ إيماف إنتياء لنا يؤكد مما )
يؤمفبيا المممكؾالبطالموعقيده العصرالبطممىبسنكاتعديده،كبالتالىالنتكقعأفتمثلعبادة

نماكانتىذهالعبادهشأفرسمىخاصبالدكلوالبطمميو. المصرػفىذلؾالكقت،كا 
كنريدأفنؤكدعمىنقطوىاموأشارتإليياالعديدمفكثائقىذاالعصرحيثكانتإحدػكسائل

دالعاـتتـبإضافةأسماءالكينةكالكاىناتالذيفيخدمكففيعباداتالممكؾكالممكاتالبطالموتحدي
ابتداءمفاإلسكندراألكبر،كالذيفيعطكفالعاـأسماءىـ.،فإفذكرأسماءالكينةفيأثناءالتأريخ

كمقاكمةكلمنيمالتأثيريمدنابصكرةأخرػميمةمفصكرتكاجدالثقافتيفالمصريوكاليكنانيومعًا،
كينو الطابعالمصرؼكيشغلمناصبيا المصريةيغمبعمييا لكحعأفكينةاآللية فبينما األخرػ.
مصريكف،إالفيحاالتنادرة.إالإننانجدأفاألمريختمففىحالةالكينوالخاصييفبعبادةالممكؾ

اليكنانيو الجنسيو يحممكف جميعا الذيفكانكا يقربمفالبطالمو ما الكثائقمفتحديد حيثتمكننا
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ؽ.ـ.،اليكجدبينيـكاىف83ك290ثبلثمائةكخمسيفكاىنًالعباداتالممكؾالبطالموبيفعامى
(Lewis, 1986مصرؼكاحد.)

أثرالتأثيراتالمتبادلةبيفالثقافتبفالمصريةكاإلغريقيةعمىعقيدةالمصرييف.
واإلغريقيةبمايقاربيامفاآلليوالمصرية،فإنواليجكزاالستنتاجأفكلفيمايتعمقبتشبيواآللي

إلومصرؼكافلوشبييواليكناني،أكأفكلإلومصرؼكافيعبدفيمعبدهفبلبدكأفنجدإلى
جانبوإلوإغريقي.

بديانتيـ،التيكبرغـىذاالتشبيوبيفاآلليوالمصريوكاإلغريقيوفقداستمسؾالمصريكفعمىالدكاـ
كانكايفخركفبياكيعتبركفالمذاىباإلغريقيةصكرةمقنعةليا،لكنياحديثةالعيدكيشكبياكثيرمف
الديانة أف عمى كاحد دليل يقـ لـ أنو عجب فبل إتباعيا. ضد مشاعرىـ يستنفر حد النقصإلى

اإلغريقيةاستيكتكلكنفرًاقميبًلمفالمصرييف.
قبديانةسيرابيسكماإفكانتىذهالديانوقدحققتالغرضالذػأنشأىاسكترمفأجموأمافيمايتعم

مفحيثعبادةالمصرييفكاليكنانييفإللوأكعبادهمشتركوتجمعكتكحدبينيما.
كنجدأفالنجاحالحقيقيليذهالديانةيجبأفيقاسبمقدارماأفمحتفيتأديةالغرضالمنشكدمف

آليةالثالكثالمقدس،كلكففيثكبياإقامتيما.في افالمصرييفعبدكا الغرض؟حقًا لحققتىذا
الثالكث آليةىذا ،كلـتصبحيكمًا ليا عمىكالئيـ التيظمكا اآللية فيعداد المصرؼكباعتبارىا

اآلليةالكحيدةالتييتعبدالمصريكفإلييا.
قدم الثالكثفقد نظيرةككذلؾاعتنقاإلغريقديانةىذا آليتوفيثكبإغريقيبلعمىانيا تليـ

آلليتيـاإلغريقية.كمعذلؾكبرغـماأظيرهاإلغريقآلليةالثالكثالمقدسمفرعايةكاحتراـفإنيـلـ
ينصرفكاإلىعبادتيادكفغيرىا،بلافىذهاآلليةلـتحتلالمكافاألكؿفيعبادتيـ.كالدليلعمى

ينزلكففيكثرة،سكاءفيمدفمصراإلغريقيةأـفيخارجيا،كانكايقيمكفذلؾأنيـحيثماكانكا
المعابدآلليتيـاإلغريقية.

لذافنظراألفالديانةالحقيقيةالتىكافيديفبياكلمفالمصرييفكاإلغريقكانتىيالديانةالتي
،فبلعجبأفالديانةالجديدةلـكافيألفياكلمفالفريقيفكيتعبدإلىآليتياالقديموكالمعتادهلو

تحققالغرضالمنشكدمفإقامتيا.
الممكؾالبطالموبرفعالممكؾكالممكاتالبطالمولمكانةاآلليوكعبادتيـفنجدأف يتعمقبعبادة كفيما
تمؾالعبادهكانتالتعدعبادهتماثلعبادةاآلليوالمعتادهلممصرييف،كلكنياكانتتعدعبادهرسميو

التخصاألفرادالعادييففىالمجتمعكلكنياتعدعبادهرسميوتخصالحككموالبطمميو.
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 عمى ىوية المصريين التأثيرات المتبادلة بين الثقافتبن المصرية واإلغريقيةأثر 
 ىذه أدت ىل كىك: ىاـ تساؤؿ عمى اإلجابو يمى فيمى الثقافتبفسنحاكؿ بيف المتبادلة التأثيرات

كاإل أثرذلؾعمىىكيةغريقيةالمصرية مػػػفاإلنصياربيفىذيفالعنصريفكما إلىحدكثحالو
المصرييف؟.

تخيل إلىصعكبة بنا تؤدؼ المؤشراتالتي مف الكثير ىناؾ أف نجد التساؤؿ عمىىذا كلؤلجابو
ىيحدكثامتزاجأكانصياربيفاإلغريقكالمصرييففيالعصرالبطممي.كلعلأىـتمؾالمؤشرات

 (Emmanuelle. 2004, Préaux,1936 الثكرات) خبلؿ المصريكف بيا قاـ التي المتتالية
لميكة كلماىكأجنبينتيجة البطمميكضد الحكـ العصرضد البطمميكحتىأكاخرىذا العصر
السحيقةالتيكضعياالبطالمةبيفالمصرييفكاإلغريقكذلؾبتميزاإلغريقعفالمصرييفاقتصادياً

كاجتماعيًا.
كنجدأيضًاأفالنزاعكالصراعاتالكثيرةبيفاإلغريقكالمصرييفكالتيأدتفيكثيرمفاألحيافإلى
المجكءإلىالقضاءتعدمؤشرًاىامًاعمىعدـتقبلالمصريكفلكجكداإلغريقبينيـ.حتىأننانجدأف

نتتدكرحكؿنزاعاتبيفمصرييفكا غريقغالبيةاأللتماساتكالشكاكػالمقدمةإلىحكاـاألقاليـكا
(Lewis, 1986)،مثلالنزاعاتحكؿالمساكف ككانتتمؾالنزاعاتتشملكلجكانبالحياة ،

إلىحد منيا الكثير يصل كاف لممشاجراتالتي كاف كبالطبع بأراضيزراعية، كالنزاعاتالمتعمقة
كنبل النزاعات. ىذه مف بو الباس نصيب الشديد اإلغريقالعنف بيف الصراعات ىذه أف حع

كالمصرييفعمىأختبلؼأسبابياإالأنيااجتمعتعمىمدلكؿكاحدكىكعدـتقبلالمصرييفلكجكد
البطممي يشعركفبالحنقكالضيقالشديدمفالحكـ اإلغريقبينيـ.،السيماكأفالمصرييفكانكا

المصر حيثأف عنيـ، كثيرًا اإلغريق يميز كاف عفالذؼ ناتج شديد تحتظمـ يقعكف كانكا ييف
الضرائبالباىظةكالتعسفاإلدارؼكغيرىامفالمظالـخبلؿتمؾالفترةفيالكقتالذؼيركففيوأف
اإلغريقعمىالنقيضقدميزتيـالدكلةعنيـفيكثيرمفالنكاحياإلقتصاديةكاإلجتماعيةكاإلدارية

كالقضائية.
مفضمفالعكاملالتيزادتمفحنقكضيقالمصرييفتجاهاإلغريقكمفناحيةأخرػنبلحعأف

كأسيمتفيسكءمعاممتيـاألكامرالظالمةالصادرةمفالحككمةالبطمميةلمسكافالمصرييفكالمتعمقة
الكثيرمفالنزاعاتكالصراعاتبيفالعنصريف المتعسفة األكامر نتجعفىذه فقد ، الجنكد بإيكاء

صرؼنتيجةإلرغاـالمصرييفعمىاقتساـمنازليـقسرًامعأعدائيـمفالجنكداإلغريق.اإلغريقيكالم
كقدتحققلناذلؾمفخبلؿالعديدمفالكثائقالتىكضحتلناىذهالنقطة.

(P. Lond. 106 B.C. 259, P. Enteux 11. B.C. 221. ; BGU. VI 1247, 1248, 
1249. )
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تعايشاألفراداإلغريقمعأفرادالمجتمعمفالمصرييفكمحاكالتمفكلماسبقنستطيعالقكؿبأف
لـيؤدؼفيالنيايةلنشرنمطالحياةاإلغريقيةالتأثيراتالمتبادلةبيفالثقافتبفالمصريةكاإلغريقية

بلظمتالغالبيةالعظمىمفالشعبأكفياءلقكميتيـكىكيتيـكلمغتيـ،داخلالمجتمعالمصرػ،
لكلشئلعقيدتيـالمكركثةعفاألجداد،.التىاشتدتمسكيـبياأكثرمماكافمفقبل.أكفياءقب
تؤدؼمحاكالت(1997)إرماف، لـ كاإلغريقيةكأيضا المصرية الثقافتبف بيف إلىالتأثيراتالمتبادلة

سبيلىناؾ امتزاجىذيفالعنصريف،بلظلالصراعقائمابينيماطكاؿالعصرالبطممى،فمـيكف
إالعفطريقاإلنصيار لمفأرادالزكاجكالعيشمنيـبيفأفرادالمجتمعالمصرػفيتمؾالفترة

،كذلؾبخمععبائتواليكنانيةبكلمايمثميامف(Abd-El Ghani, 1998داخلالبكتقوالمصرية)
يمثمومفأسمكبكلغةكني–منيجحياةكلغةكعادات ىكمصرؼبما ساركارتداءكلما جحياة

ىكيتو ما لحد الذؼابتمع المصرؼ المجتمع ىذا اإلغريقداخل العيشمف أختار مف كل عمييا
اإلغريقيةكمارأينا.
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