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رية في مصر أولى المناطؽ في العالـ التي شيدت النشاط تعتبر المناطؽ األث
السياحي بمعناه الحقيقي، بؿ أف ىذه المناطؽ األثرية جمعت قديًما في داخميا بيف ما يسمى 
حديًثا بالسياحة الثقافية، الدينية، العبلجية، الترويحية، بؿ وسياحة المؤتمرات أيًضا. ففي 

 Solon ofالعالـ القديـ الحكمة أمثاؿ سولوف األثيني  معابدىا وعمى يد كينتيا تمقى فبلسفة

Athens كميوبولوس مف ليندوس ،Kleobolus of Lindusفاليس الميمتيسي،Phales of 

Miletus بيثاجوراس مف ساموس ،Pythagoras of Samos أندوكسوس، أفبلطوف ،Plato ،
ـ حيث أذاعوا شيرة الحكمة وغيرىـ كثيروف. ولقد كاف ىؤالء الفبلسفة سفراء لمصر في ببلدى

 المصرية والتي اعتبر اليونانييف مصر موطنيا.
كما جاء إلى مصر أيًضا العديد مف مشاىير الطب في العالـ القديـ كي يطمعوا 
في مكتبات معابد منؼ عمى كتب الفنوف الطبية ومنيـ أبو الطب اليوناني أبوقراط والطبيب 

ر ىي موطف الطب وأف مف يتعمـ في معابدىا ىو الشيير جالينوس فأعمنوا لمعالـ أف مص
 جواز سفر لو ومدعاة بالفخر.

بمعمومات عف السياحة القديمة  والنقوش وتمدنا الوثائؽ البردية وقطع األوستراكا
وكذلؾ كتابات الرحالة اليونانييف الذيف زاروا مصر بداية مف القرف الخامس ؽ.ـ أمثاؿ 

، ىيرودوت مف بمدة ىاليكارناسوس، Hecataeus of Miletusىيكاتايوس الميمتيسي 
، وديودوروس الصقمى، بموتارخوس، Abdera  Hecataeus ofىيكاتايوس األبديري

بوزانياس، سترابوف، وغيرىـ عديديف. وقد تركوا لنا سجبًل حافبًل لما شاىدوه مف حضارة في 
جمة عمى جدراف المس  Graffitiىذا البمد العريؽ. عبلوة عمى كـ وفير مف المخربشات 

المعابد والمقابر بيا عبرالسياح عف إعجابيـ باآلثار المصرية وشكرىـ آللو الشفاء. والزالت 
ىذه المنشآت األثرية تحتفظ بتوقيعات السياح الذيف تعمدوا تسجيؿ موطنيـ األصمي إلى 
جانب توقيعاتيـ، بؿ أف ىذه المخربشات تعطينا فكرة عف شخصيات مميزة زارت مصر 

 السياحة أمثاؿ ىيرودوت واإلمبراطور ىادرياف وغيرىـ كثيريف. بيدؼ
(Grenfell and Hunt,1915; Milne,1916; Baillet,1942; Sourdille,1910 )  
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وقد عرؼ المصري القديـ السياحة في فترة مبكرة، كما يشيد عمى ذلؾ الجرافيتي 
يرمية بسقارة، وكذلؾ المحفور عمى جدراف بيت الشماؿ وبيت الجنوب في مجموعة زوسرال

المخربشات الثبلث في الطرؽ الشرقية الخاصة بالممؾ زوسر أيًضا. كما توجد مجموعة 
الجنائزي لسنفرو سجميا زوار المنطقة مف معبد أخرى مف المخربشات في ميدـو وحجرة ال

 (Peden,2001; Petrei,1892) نة عشر.ماألسرة الثا
مجموعة مف المخربشات لجماعة مف أىؿ وعمى اليـر الثاني بمنطقة سقارة سجمت 

الجنوب سجموا أنيـ جاءوا لزيارة أجدادىـ، ويتضح مف خبلؿ ىذه المخربشات أف عادة 
تسجيؿ كممات وتوقيعات السياح عمى المنشآت السياحية لـ تكف معروفة فقط بيف اليونانييف 

نما سبقيـ في ىذا والرومانييف اليف تركوا توقيعاتيـ عمى جدراف المقابر والمعابد المص رية وا 
 (Vyse;1837) المصرييف أنفسيـ.

أما عف أقدـ رحمة سياحية في مصر قاـ بيا مجموعة مف الجنود المرتزقة في عيد 
أبو سمبؿ معبد لزيارة  Psametichus IIالممؾ بسماتيؾ الثاني خبلؿ القرف السادس ؽ.ـ 

مبلقة المقامة أماـ المعبد، عمى ساؽ أحد تماثيؿ رمسيس الثاني الع حيث سجموا أسمائيـ
كذلؾ ىيكاتايوس الميمتيسي الذي قاـ بجولة سياحية زار فييا أقاليـ مصر وسجؿ معمومات 

 (Dillon,1997) كثيرة أمده بيا الكينة المصرييف.
وأوؿ سائح حقيقي لمصر كاف ىيرودوت المؤرخ اليوناني إذ ينطبؽ عميو التعريؼ 

ية التي تحرؾ اإلنساف لبلنتقاؿ لتوسيع األفؽ الشخصي الحديث لمسائح وىى الدوافع الثقاف
ولمتعرؼ عمى عادات الناس وتقاليدىـ ولزيارة األماكف األثرية والتاريخية والمواقع الدينية 
ومشاىدة األعياد والميرجانات. فمقد زار مصر حوالي منتصؼ القرف الخامس ؽ.ـ وسجمت 

سجؿ اسمو عمى شقفة في إناء فخاري كاف سيتي في أبيدوس. كما معبد زياراتو عمى جدراف 
قد أىداه ىيرودوت آللية مدينة نقراطيس جرًيا عمى عادة اتبعيا اليونانيوف وىي إىداء أواني 
عمييا توقيعاتيـ بخط يدىـ ألي مكاف يقوموف بزيارتو بيدؼ السياحة. وقد أكتشؼ في تبلؿ 

ونحف نعرؼ مف خبلؿ مدينة نقراطيس عف شقفاتاف فخاريتاف تحمبلف اسـ ىيرودوت 
المحتوى التاريخي الذي تركو ىيرودوت والذي سجؿ فيو جولتو السياحية ألقاليـ مصر، أف 

  زار منطقة الدلتا التي تقع في نطاقيا منطقة نقراطيس.
ؽ.ـ وىو السيناتور  112أما عف أوؿ سائح روماني يزور مصر فكاف عاـ 

اـ برحمة سياحية بدأىا مف الذي ق Senator Lucuis Memmiusلوكيوس مسميوس 
بالفيـو كما تخبرنا بذلؾ وثيقة بردية  Arsinoiteاإلسكندرية انطبلًقا إلى مقاطعة أرسينويت 

حيث استقبمو الموظفيف المحميف في الفيـو والذيف قاموا بعمؿ التجييزات الخاصة باستقبالو 
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ي بعد مجئ وضيافتو في حجرة مجيزة. وقد عرفت السياحة في مصر بمعناىا الحقيق
اإلسكندر األكبر إلييا، حيث وجدت كميات ال حصر ليا مف المخربشات المسجمة عمى 

سيتي بأبيدوس، معبد العديد مف المنشآت األثرية وترجع لمقرف الثالث ؽ.ـ وبصفة خاصة 
فعمى جدارف السمـ الخمفي لممعبد، وىو المكاف الذي كاف يناـ فيو المريض لبلستشفاء. كما 

إما في شكؿ أفراد أو عائبلت معبد مف أسماء السياح الذيف توافدوا عمى ىذا ال وجد العديد
 2001)السعدني،تركوا توقيعاتيـ التذكارية حتى فترات متأخرة مف القرف الثالث الميبلدي.  

(Faucant,1914;Sayce,1888;  

كاف أحد المشاىد معبد ولقد كانت ىذه الزيارات دينية في مضمونيا حيث أف ال
منظمة لمسياح في منطقة أبيدوس بغرض السياحة الدينية. أما تمؾ المخربشات فقد سجمت ال

بواسطة جماعة مف السياح الباحثيف عف الشفاء. وتعد المعابد ىي أكثر األماكف التي كاف 
آموف في معبد فيمة و معبد يتردد عمييا السائح وأشيرىا معابد سرابيس في سقارة وكانوب و 

كز سياحي ديني في القرف الثالث ؽ.ـ أحتفظ بالعديد مف توقيعات السياح سيوة الذي كاف مر 
والزوار مف مشاىير الرجاؿ في العالـ القديـ حيث كاف مألوًفا الذيف كانوا ييرعوف إليو كمما 

 (Bernard,2001; Fakhry,1990) شعروا بحاجتيـ إلى نصيحة إليية.
ح مف طبقة رجاؿ األعماؿ أو وتكشؼ لنا الوثائؽ البردية عف مجموعة مف السيا

السياسييف أتوا مف أرجوس أو مف آسيا الصغرى لزيارة مصر وممكيا بطميموس الثاني 
ؽ.ـ موجو مف أبولمونيوس  254فيبلدلفيوس، ففي بردية عبارة عف خطاب يؤرخ بعاـ 

Apollonios  وزير المالية في عيد بطميموس الثاني إلى وكيؿ أعمالو زينوفZenon  يخبره
و بعمؿ كافة االستعدادات مف توفير عربات وحيوانات لنقؿ الوفود القادمة مف أرجوس في

Argos  وكذلؾ سفراءpairisades  والتي أرسميا الممؾ بطميموس الثاني لعمؿ جولة سياحية
لرؤية معالـ الفيـو ويؤكد أبولموينوس عمى زينوف بأال يتأخر في إتماـ االستعدادات الستقباؿ 

حية ألنيـ قد أبحروا بالفعؿ مف اإلسكندرية وقت كتابة الخطاب. ويفيـ مف ذلؾ الوفود السيا
أف الوفود قادمة مف اإلسكندرية حيث اجتمعوا بالممؾ بطميموس الثاني لمناقشة أمور سياسية 
ثـ أراد الممؾ أف يطمعيـ عمى معالـ األثرية تماًما كما يحدث في الوقت الحالي فبعد 

مؤتمرات تتوجو غالًبا الوفود المشتركة مف كؿ بمداف العالـ لزيارة معالـ المقاببلت الرسمية وال
مصر األثرية. كما أف الوثائؽ البردية الخاصة بزينوف تشير أيًضا إلى طبقة التجار األجانب 
الذيف كانوا يأتوف إلى اإلسكندرية باعتبارىا الميناء األوؿ في الببلد لعمؿ صفقات تجارية 

مف الذىب والفضة تفي بشرائيا بضائعيـ وعمؿ جوالت سياحية في  ومعيـ كميات كبيرة
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مدينة اإلسكندرية أو خارجيا وقد أمر الممؾ بتوفير مكاتب لمصرافة حتى يتمكف ىؤالء التجار 
 (Westermanm,1973) مف تغيير عمبلتيـ والتعامؿ بالعمبلت المحمية.

قطة البداية، كما يخبرنا بذلؾ أما عف الرحمة السياحية قديًما فقد كانت اإلسكندرية ن
، ثـ ينطمؽ السائح معبد سترابوف حيث منارة اإلسكندرية وقبر اإلسكندر األكبر و  السرابيـو

المعبود رع وحيث تمقى أفبلطوف الحكمة وأنتزع أبقراط معبد بعدىا عمى ىميوبوليس لمشاىدة 
بعد ذلؾ إلى منؼ أبو الطب اليوناني قسـ اوف ليختص بو حتى الوقت الحالي، ثـ يذىب 

المعبود بتاح والثور أبيس بعدىا يتوجو السائح مف خبلؿ رحمتو السياحية إلى معبد لزيارة 
منطقة األىرامات والسرابيـو وأبو اليوؿ الذي ال يزاؿ يحتفظ بالمخربشات التي سجميا الزوار 

( الذي شيده )قصر التيو ثعمى يديو. وفي الفيـو كما يحدثنا سترابوف يري السائح االبيرني
أمنمحات الثالث وىـر ىوارة وبحيرة قاروف التي حفرىا إمنمحات األوؿ في مقاطعة أرسنويت 

. ونياية  والتي إشار إلييا كؿ مف سترابوف وتاكيتوس كأحد المعالـ السياحية الرئيسية بالفيـو
 (Lioyd,1970) .الشبلؿو  الجولة السياحية في مصر كانت سيناء ومعابد فيمة

جاء إلى مصر عاـ  Nearchusعبارة عف خطاب لسائح يدعي  وثيقة بردية وتطمعنا
فيمة حيث سجؿ اسمو وأسماء أصدقائو ضمف معبد ـ باألماكف التي زارىا ومنيا  100

فيمة خبلؿ العصريف اليوناني والروماني. وال معبد مجموعة التوقيعات اليدوية الذيف زاروا 
المخربشات الوفيرة التي وجدت عمى معابد النوبة،  يفوتنا في ىذا المجاؿ أف نذكر مجموعة

مف قبؿ زوار ىذه  Dakahehوكبلبشة والدكة  Kertassiوبصفة خاصة معابد قرطاس 
 (Griffith,1973) المعابد.

وجدير بالذكر  أف الجوالت السياحية في مصر القديمة كانت جوالت منظمة مثمما 
ما سبؽ واف أشرنا تماًما مثمما يحدث في يقـو عمى اإلعداد ليا مجموعة مف الموظفيف ك

 الوقت في الوقت الحالي السياحية.
كما أف الكينة قديًما كانوا يقوموف بدور المرشد السياحي في الوقت الحالي، حيث 
كانوا يتولوف أمر الشرح لمسياح األجانب. ويحدثنا في ىذا الصدد سترابوف بأف جماعة مف 

تمساح بالفيـو وأثناء إطعاميـ لمتمساح كاف أحد الكينة يقوـ المعبد السياح ذىبوا إلى بحيرة 
بفتح فـ التمساح واآلخر يدفع الطعاـ بداخمو وثالث يسكب لو الشراب فالتمساح بصفتو معبود 
فبلبد أف يكوف الكينة في خدمتو. ويبدو أف تحضير طعاـ التمساح كاف مطمب أساسي في 

مف عصر  112والمؤرخة بعاـ  Tebtunisس الجولة السياحية إذ أف أحد برديات تبتون
بطميموس التاسع تنص عمى ضرورة إحضار ىذا الطعاـ. ونفس الحاؿ كاف بالنسبة لمثور 

كي يراه السياح األجانب كما يحدثنا بذلؾ أيًضا معبد أبيس إذ كاف الكينة يطمقوف خارج ال
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ذي كاف يقـو بو في سترابوف. ودور الكاىف كمرشد سياحي يبدو واضًحا مف خبلؿ الدور ال
أبيدوس حيث يناـ السياح فيو لتمقى األحبلـ ثـ يقـو الكينة بتفسيرىا ليـ نظير أتعاب معبد 

مناسبة. ويبدو أف العديد مف الكينة المصرييف كانوا يعرفوف المغة اليونانية وخير دليؿ عمى 
 ذلؾ الكاىف المصري مانيتوف الذي كتب تاريخ مصر باليونانية.

في مصر ليس فقط بيف  احة اآلثار مزدىرة خبلؿ العصر الرومانيواستمرت سي
األشخاص العادييف بؿ أف الساسة والحكاـ الروماف كاف لدييـ ولع خاص باآلثار المصرية 
ومشاىدتيا، وكانت زيارة البعض فيـ بيدؼ السياحة في المقاـ األوؿ. وعمى الرغـ مف القرار 

و عمى خطر زيارة مصر ألية شخصية الذي أصدره اإلمبراطور أغسطس وينص في
إمبراطورية إال بقرار رسمي مف اإلمبراطور، إال أف شغؼ البعض منيـ لرؤية اآلثار 
المصرية جعميـ يضربوف عرض الحائط بيذا القرار ولـ يبالوا بعواقبو كما في حالة األمير 

يكوف ولى ابف أخ اإلمبراطور تيبريوس والذي كاف مرشًحا لف  Germanicusجرمانيكوس 
ـ( فرأى 19-18العيد. وقد أرسؿ اإلمبراطور تيبريوس جرمانيكوس في ميمة عاجمة لمشرؽ )

إال تفوتو فرصة زيارة مصر ومشاىدة آثارىا دوف عمـ اإلمبراطور. وعف ىذه الجولة السياحية 
بأنو بعد أف  Plinyوبميني  Tacitusلجرمانيكوس وسط آثار مصر يخبرنا كؿ مف تاكيتوس

لمعالـ األثرية في مدينة اإلسكندرية توجو إلى كانوب، ومنيا ركب النيؿ متجًيا إلى تّفقد ا
جنوب مصر لزيارة آثارىا العظيمة وانتيت جولتو السياحية عند إلفنتيف وأسواف وفيمة، كما 

 (Bernand,1969) يحدثنا بذلؾ المؤرخ سترابوف.
صيرة، شاىد خبلليا ىذا شخصية إمبراطورية أخرى قامت بزيارة اإلسكندرية لفترة ق

وأدعى بقيامو  Vespasianالسرابيـو باإلسكندرية وىو اإلمبراطور فاسباسياف معبد الشخص 
بمعجزات سيرابيس الشفائية بإيحاء مف اإللو، ولكف لـ يسجؿ لو التاريخ أنو تفقد أي معالـ 

التي قاـ بيا عف الجولة السياحية  Suetoniusسياحية أخرى. ثـ يحدثنا المؤرخ سويتونيوس 
بتاح بمنؼ وحضوره حفؿ تكريس الثور معبد ـ لمفيـو وزيارتو ل70عاـ Titusاألمير تيتوس 

 أبيس.
ولقد كانت آثار مصر محؿ إعجاب الوالة المعينوف مف قبؿ اإلمبراطور في 
 اإلسكندرية، فكانوا يقوموف بجوالت سياحية بيف الحيف واآلخر لتفقد ىذه اآلثار وأشير تسجيؿ

في عيد اإلمبراطور نيروف ألبي اليوؿ  Balbillusالزيارة التي قاـ بيا الوالي بالبيموس ليذه 
واألىرامات حيث قدـ فروض الطاعة والوالء ألبي اليوؿ وأعرب عف سعادتو برؤية 
األىرامات. والبد أف سجؿ أيًضا إعجابو عمى األىرامات، ولكف ىذه المخربشات قد تبلشت 

الذي زار األىرامات عاـ  Boldenseleىرامات، ولو أف الرحالة مع الكسوة الخارجية لؤل
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ذا كاف والى نيروف في 1336 ـ الحظ وجود جرافيتي يؤرخ بعيد اإلمبراطور تراجاف، وا 
اإلسكندرية قد أنبير بآثار مصر، فمف يكوف غريًبا إذف أف يتمنى اإلمبراطور نيروف القياـ 

 الفرعونية العريقة.بجولة سياحية طويمة لمصر في رحاب اآلثار 
وتعد األقصر مف أىـ المدف السياحية الرئيسية القديمة في مصر، فيي تمتمؾ كؿ 
المقومات السياحية، تمؾ المدينة التي تغني بيا ىوميروس وأطمؽ عمييا المدينة ذات المائة 
بوابة، كانت وال تزاؿ منطقة جذب سياحي دولي لما تتـ عبو مف تراث أثري ضخـ يقؼ 

عمى أعظـ حضارة عرفيا التاريخ اإلنساني. وربما يمكننا التعرؼ عمى معالـ مدينة  شاىًدا
ـ 1600اكتشفت عاـ  (1شكؿ ) (1)طيبة القديمة )األقصر حالًيا( مف خبلؿ لوحة موزاييؾ

التابعة إلقميـ التيوـ  Praenesteوالتي تدعى أيضا  Palestrina (2)في مدينة باليسترينا
 (3)ومنذ اكتشافيا ويطمؽ عمييا لوحة باليسترينا Romeروما الواقع إلى الشرؽ مف 

(Ling,1991; Plonchet,1928) 

إف الناظر إلى ىذه القطعة يجدىا بالفعؿ تصور عناصر مف البيئة المصرية ففييا 
ف كاف قد صور في أماكف أخرى مف العالـ اليمينستي، صور الحيوانات التي  النير وا 

بصفة خاصة التمساح، النباتات النيمية كالبردي والموتس، ومف اختصت بيا البيئة المصرية و 
بيف العديد مف المنشآت المعمارية المصورة عمى ىذه الموحة معابد مصرية الطراز حيث 

الفرعوني والذي ظير تحديًدا في الدولة معبد يظير الصرح، الذي ىو سمة مف سمات ال
جود تماثيؿ لمفرعوف سواء كانت واقفة أو الحديثة وخاصة في األسرة الثامنة عشرة ويتميز و 

إضافة إلى عناصر أخرى  st-wrجالسة. كما نرى مقصورة مف طراز فرعوني قديـ ست ور 
  (Dunbabin,1999)كثيرة. 

                                                
 والميوانً للميدن تصيوٌرٌة خرٌطية بمثابية الحقٌقية فيً هً اللوحات من نوع والرومانً الٌونانً العصرٌن فً انتشر( 1)

 رحل ثم اإلسكندرٌة فً عاش وقد. الرسام دٌمتروٌوس وٌدعى األول اإلسكندرٌة علماء من اثنان رائدها وكان ألنهاروا
 دعٌيا  الليذٌن مٌليرو  الصيقلً دٌيودورس الميرر  مين كيل عين حيدثنا وقيد هنيا  لٌعميل روما إلى م.ق 164 عام عنها

 الروميانً القنصيل ماكسيٌوس فيالرٌوس عيا د حٌن فً . الطبوؼرافً بدٌمتروٌوس

Valerius Maximus جامعية علمياء أحيد هيو المصيورة الخيرائط مجيال فيً الثيانً الرائيد أميا .يالسيكندر بالمصور 
 Mooaics of the Greek and Roman ولد الذي الجؽرافً، ببطلمٌوس المشهور بطلمٌوس كبلودوٌوس اإلسكندرٌة

 العليوم مين العدٌيد فيً مرلفيات ولي  م170-100 بٌن ما الفترة فً وعاش مصر جنوب أقصى الواقعة بطلمٌة مدٌنة فً
 خيييييييرائط عليييييييى ٌحتيييييييوي الجؽرافٌيييييييا عليييييييم عييييييين أجيييييييزاء ثمانٌييييييية مييييييين عميييييييل أشيييييييهرها ومييييييين المختلفييييييية

 .مصورة

 والتيً Palestrina اترٌنبالٌس ن  مدٌ فً م1600 عام اكتشفت موزاٌٌ  لوحة الطبوؼرافٌة الفنٌة اللوحات بٌن ومن(  2)
 40) ميٌبل   وعشيرٌن خمسية بعد على Rome روما من الشرق إلى الواقع التٌوم إلقلٌم التابعة Praeneste اأٌض   تدعى

 قبيل الثيانً القيرن فً بنً الذي الحظ، إلهة Fortuna فرتونا المعبودة بمبعد ملحق مقبرة بهو أرضٌة تزٌن كانت(. كم
 أرضيٌة لتيزٌن روما إلى ونقلت م5× 6 إلى أحجامها تصل والتً الضخمة القطعة هذ  كتف م1640 عام وفً. المٌبلد
 هذ  وتتنقل التارٌخ ذل  ومنذ. لها ترمٌمات عمل استلزمت التً األضرار، لبعض الف  عملٌة خبلل تعرضت وقد. قصر

 اكتشيافها تيم حٌيث ببالٌسيترٌنا اليوطنً المتحيؾ فً توضع كً حالٌا الحال بها استقر أن إلى آخر إلى مكان من القطعة
 . مرة ألول

 ولكينهم والؽرائيب، العجائيب فسٌفسياء النٌيل، فسٌفسياء: منهيا عيدة مسمٌات اللوحة هذ  على اآلثار علماء أطلق وقد(   3)
ٌ ا اتفقوا  . م.ق الثانً القرن فً وتحدٌدا   البطلمً العصر فً المصرٌة البٌئة تصور أنها على جمع
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 (1)شكم  

والسؤاؿ اآلف الذي يطرح نفسو ىؿ ىذه القطعة التي الشؾ أنيا تخص البيئة 
اىر البيئة المصرية في العصر البطممي بوجو عاـ المصرية ىي مجرد تعبير عاـ لبعض مظ

أـ أنيا تخص منطقة بعينيا. الواقع أننا بمجرد النظر في ىذه الموحة فإننا نستشؼ لموىمة 
 األولى أنيا تصور مدينة طبية القديمة )األقصر( بالتحديد وذلؾ لؤلسباب اآلتية:

السوداء الموحة بالبشرة عبر عنيـ صانع ىذه وجود العناصر البشرية السوداء الذيف  .1
وىـ أىؿ النوبة العميا الذيف كانوا يساعدوف عبر عنيـ صانع ىذه الموحة بالبشرة (1شكؿ)

الثوار في طيبة عمى التمرد عمى الحكـ البطممي. وقد بدأ ذلؾ واضًحا مف عيد 
بطمميوس السادس حيث إف العبلقة بيف دولة مروى في النوبة والبطالمة األوائؿ كانت 

ة طيبة بؿ ساىـ الحكاـ البطالمة في بناء المعابد النوبية الواقعة عمى الحدود عبلق
المصرية النوبية، ولكف ابتداء مف عيد بطمميوس الخامس إبيفانيس فترت العبلقات 
المروية البطممية بؿ تحولت إلى عداء حيث قاـ الممؾ بطميموس الخامس بتشويو اسـ 

 الواقعة عمى الحدود بيف مصر والنوبة.  الممؾ المروي أركاماني عمى المعابد
ومنذ ذلؾ الحيف وقد تحولت سياسة مموؾ النوبة إلى تحريض العناصر المصرية           

في الجنوب )طيبة( عمى الثورة ضد البطالمة بؿ وتدخموا  لممشاركة في الحرب مع الثوار 
يو مف التوسع شمااًل يقدموف ليـ كؿ العوف، آمميف في أف يحقؽ ذلؾ ما كانوا يصبوف إل

وطرد البطالمة خاصة وأنو ربما كاف زعماء الثورة في طيبة مف أصؿ نوبي وىما 
وجدير بالذكر أنو منذ عصر األسرات كاف يطمؽ عمى أقصى  .حورماخيس وغنخماخيس

جنوب مصر العميا أرض القوس تاسنت وذلؾ نظرًا الستخداـ سكانيا األقواس في 
 (Breasted,1906 )موحة.الحروب كما ىو واضح في ال



 

 

                                            0202سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية  –مجلة كلية السياحة والفنادق  ( 19) 

مف خبلؿ المعالـ األثرية المصورة عمى الموحة نستطيع أف نحدد المكاف حيث يظير  .2
معبد معبداف عمى محور واحد وأرجح أف يكونا معبدي األقصر والكرنؾ ويبلحظ ىنا في 

. أما (2شكؿ )األقصر وجود تماثيؿ الممؾ الضخمة مستندة عمى الصرح مف الخارج
نبلحظ و . (3شكؿ )الذي يتميز بوجود أكثر مف صرح فيو واضح تماًما الكرنؾ و معبد 

عند مكاف يعرؼ بالمرسى. يتشابو تماًما مع مناظر المراكب معبد ركب أماـ الالم
األقصر مف خبلؿ مناظر عيد أوبت حيث تنتقؿ معبد المصورة عمى إحدى جدراف 

 كرنؾ والعكس. المعبد األقصر إلى معبد مراكب اإللو آموف معبود طيبة مف 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)شكم

 

 

 

 

 

 

 (3)شكم

ىيكبًل لممعبود أنوبيس الذي ٌعبد في طيبة، وشيدت  (3شكؿ)أننا نشاىد أيضا أيًضا كما  .3
الممكة حتشبسوت مقصورة خاصة بو. ويظير في الموحة بشكؿ ابف آوى رابًضا عمى 

  (Wigel,1999 )قاعدة مرتفعة.
تحوت، ويرى وىو واقؼ في شكؿ طائر أبي  يري في الموحة أيًضا مقصورة لممعبود .4

كذلؾ أحد األشخاص  (4شكؿ)منجؿ عمى قاعدة مرتفعة أيًضا. ويري في ىذه الصورة
 يقؼ ويمسؾ بالشوكة رمز المعبود ىرميس.
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 (4)شكم

أبرز الفناف في ىذه الموحة تنوعًا كبيرًا في أنواع األشجار تتفؽ والتي حدثنا عنيا  .5
ء في طيبة وأىميا أشجار السنط، والبموط والنخيؿ الذي يميز البيئة المؤرخيف القدما

 المصرية.
كانت طيبة مسرحًا لمعمميات الحربية في العصر البطممي وىو ما يظير في الموحة  .6

حيث صور مجموعة مف الجنود وىـ يحتفموف بالنصر وقد ارتدوا المبلبس  (6شكؿ)
البيضاوية والمستطيمة، بينما يتقدـ أحدىـ، الحربية والخوذات الحربية وأمسكوا بالدروع 

وقد صوره الفناف أطوؿ في القامة عف باقي الجنود، ربما كاف قائدىـ، وعي ظاىرة فنية 
فرعونية كنوع مف إبراز أىمية ىذا الشخص مما يدؿ عمى أف صانع ىذه الموحة قد عاش 

درع الواقي والتنورة في البيئة المصرية. ويري القائد وىو يرتدي المبلبس الحربية، ال
القصيرة ووشاح يغطي كتفيو وينسدؿ وراء ظيره، حذاءه طويؿ تصؿ أربطتو إلى الركبة، 
عمى خبلؼ باقي الجنود الذيف يرتدوف عمى رؤؤسيـ الخوذة الحربية وثياب قصيرة تصؿ 
إلى الركبة ويحمؿ البعض دروع مستديرة، بينما يحمؿ البعض اآلخر دروع مستطيمة. 

دىـ ربما كاف قائدىـ ليعمف في النفير نبأ االنتصار. وقد زيف رأسو تاج مف ويتقدـ أح
ورؽ الغار، بينما تقؼ أماـ إلية النصر حاممة بيدىا سعفة نخيؿ وترفع األخرى ألعمى 
كما لو كانت تحي القائد عمى النصر. كما يبلحظ أيًضا وجود مجموعة مف الكؤوس 

االنتصار. ومف الجنود الواضح أف الجنود نخب ىذا  التي ربما سيشرب فييا الجنود
يصطفوف داخؿ وأماـ مقصورة ذات عمد تتدلي منيا ستارة ربما لحمايتيـ مف حرارة 

 الشمس الشديدة التي تسود جو صعيد مصر.

طراز السفف الموجودة في النيؿ يظير مف بينيا طرازيف جديديف، األوؿ ىو السفينة ذات  .7
واآلخر لسفينة التي تحمؿ أكثر مف طابؽ فوقيا  ( 5شكؿ)األربعيف مجدافًا لوحة 

والمعروؼ أف ىذيف الطرازيف الجديديف لمسفف النيرية أدخميما الممؾ بطمميوس  (7شكؿ)
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. Athenaseusالسادس عمى طرز السفف النيرية كما يحدثنا بذلؾ المؤرخ اثناسيوس 
وس بأف وىذا يوضح أف القائد المصور ىو بطميموس السادس إذ يحدثنا ديودور 

بطمميوس السادس فيموميتور تولى بنفسو إخماد الثورة في طيبة بمعاونة قوات مف الجيش 
ؽ.ـ احتؿ بطمميوس السادس  164البطممي وبأنو استطاع بسيولة إخمادىا، وفي عاـ 

منطقة النوبة بيف الجندؿ األوؿ والجندؿ الثاني أو كما أطمؽ عمييا إقميـ "الثبلثوف" وذلؾ 
كانو لممصرييف في ثورتيـ  ضد الحكـ البطممي. وكاف بطمميوس السادس بعد مساعدة س

 .(Diod, XXI) ميتـ بحماية حدود مصر الجنوبية
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ولـ ينس الفناف أف يصور الدور الذي تمعبو المعبودات المصرية في الحروب وجمب  .8
الصقمي عف أبناء أوزوريس االثنيف أنوبيس ووابوات االنتصارات؛ إذ يحدثنا ديودوروس 

كأبطاؿ في ساحة المعارؾ. وقد صور أنوبيس في شكؿ ابف آوى واقًفا أماـ الجنود 
المبتيجيف بفرحة االنتصار باإلضافة إلى تصويره عمى قاعدة مرتفعة أماـ ضريحو قابًعا 

رب ألنو لما يحدثنا وربما جاء ارتباط أنوبيس بالح عمى بطنو كما سبؽ وأف ذكرنا.
بموتارؾ كاف يتميز بإمكانية الرؤيا بكمتا عينيو ليبًل ونياًرا. وجدير بالذكر بأف االحتفاالت 
كانت تقاـ لو وىنا عمى ىذه الموحة نجد األشخاص والكينة يمتقوف حوؿ ىيكمو ربما 

 .(1)احتفااًل أيضا بمف أتى باالنتصارات عمى حد قوؿ المؤرخيف القدامى

(Cumont,1956) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (8)شكم 

مف البوص، والذي  (8شكؿ)لـ يغفؿ الفناف أيضا تصوير المنزؿ المصري القديـ لوحة  .9
ىو أشبو بالكوخ وقد صور أمامو الفبلح البسيط وىو يقؼ أماـ رجؿ الشرطة بينما 
يصادر اآلخر ماشيتو التي كانت في الواقع ممًكا لمممؾ، كما تحدثنا بذلؾ أوراؽ البردي، 

ذا عجز الفبلح عف تسديد قيمة تأجيرىا لمببلط الممكي تعيف عمى الشرطة االستيبلء فإ
عمييا مف أي شخص مصريًّا كاف أو إغريقيًّا. ومف الغريب أف نجد فوؽ الكوخ طائر 
األبيس )تحوت( في حيف يمسؾ الشخص الجالس عمى باب الكوخ بالشوكة رمز المعبود 

 ىرميس.

اف يسكنيا قديًما اإلغريؽ إلى جانب المصرييف أىؿ وكي يوضح الفناف أف طيبة ك .10
وأمامو حديقة غناء يحيط بيا  (5شكؿ)البمد األصمييف، فقد صور المنزؿ اليوناني 

                                                
ٚصاثوٛاد ِوٓ ؿوّبرّٙب اٌشجوغح ثوبٌذغٚة  -٠ذضصٕب أ٠ضب ص٠ٛصٚعؽٚثأْ االدزفبالد وبٔذ رمبَ الٔٛث١ؾ  ( ٠ذضصٕب ؿزغاث1ْٛ)

ِٚؼغفخ كئٛٔٙب ٚاٌضعا٠خ ثشجب٠ب٘ب وجط١ٍٓ ٌـبدخ اٌّؼبعن ِغافمًب أٚػ٠غ٠ؾ فٟ وً دّالرٗ، ِغرض١٠ٓ لٕبػبً عأؿٟ اٌطٍت 
ْ ثبٌـٙبَ ٚإٌّزوغاْ. ٠ٚجوضٚ أْ أٔوٛث١ؾ ووبْ الثوض ِوٓ ٚهفّٙب ص٠ٛصٚعؽ ثأّٔٙب ل٠ٛبْ ث١ٓ وً ا٢ٌٙخ ٚأّٔٙب اٌّزـٍذب

ٚجٛصٖ فٟ ؿبدخ اٌذغٚة إط إْ كبػغ اٌجالط اإلِجغاطٛعٞ فغج١ً ٠ذضصٕب ثأْ ٔجبح اٌىٍت أٔٛث١ؾ ووبْ ٠ـوزشضَ وؼالِوخ 
 دغو١خ ٌٍزذغن ث١ٓ اٌجٕٛص اٌغِٚبْ فٟ ِؼغوخ أوز١َٛ
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سور مف أشجار السرو وقد وقؼ صاحب المنزؿ الذي يبدو مف مبلبسو أنو يوناني 
 يموح بزراعو ابتياًجا بالنصر.
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. ولمحماـ أىمية خاصة في اقتصاد (6شكؿ)كانيا عمى الموحة أبراج الحماـ اتخذت م .11
مصر في العصر البطممي ألنو كاف أرخص أنواع الترؼ في غذاء األىالي وألنو ينتج 
كميات كبيرة مف السماد. وكانت أبراج الحماـ تشغؿ حيزًا كبيرًا في القرى المصرية 

سماد المستخرج منو. ىذه وكاف يفرض عمييا ضرائب عمى المساحة التي تشغميا أو ال
)ابراىيـ  ؽ.ـ. 114-169الضريبة فرضت عمى أىالي مصر العميا حوالي 

 (1946نصحي،
ولما كانت طيبة القديمة محاطة بمياه النيؿ مف جميع الجيات كما يحدثنا بذلؾ  .12

المؤرخوف القدماء، فقد صور الفناف عمى ىذه الموحة المخموقات النيمية كفرس النير 
ما صور الفناف أيضًا مراكب لوحة صيد األسماؾ وبداخميا الصيادوف وىـ والتمساح. ك

، وجدير بالذكر أف المصرييف كانوا مشيوريف بحرفة الصيد ’5شكؿ‘يرموف شباكيـ 
ؽ.ـ أقدـ تسجيؿ لصيد األسماؾ(، كما أف األنيار  3200منذ عصر األسرات )

معبد سماؾ فعمى والبحار في مصر القديمة كانت غنية بالعديد مف أنواع األ
حتشبسوت صور أربع وستيف نوعًا، كما أف حرفة الصيد والصياديف وردت في كثير 

 مف البرديات، وقد وصؼ شعراء العصر البطممي العديد مناظر الصيد والصياديف.

ومف خبلؿ الوثائؽ القديمة نجد أف النيؿ والبحيرات والمستنقعات كانت جزًءا مف              
مؾ، ولذلؾ فإف الصيد فييا لـ يكف حرًّا مباًحا إذ يبدو أف حؽ الصيد في ممتمكات الم

كؿ قرية أو إقميـ أو مديرية كاف يباع إلى ممتزميف  أو كاف الممؾ يستغؿ ىذه المصايد 
مباشرة دوف المجوء إلى ممتزميف وذلؾ بواسطة صياديف مأجوريف مف المصرييف كاف 

الصياد قدًرا معينًا مف األسماؾ التي يقوـ  الممؾ إما أف يدفع ليـ أجًرا أو يعطي
 بصيدىا.
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والميرجانات وسيمة جذب لمعديد مف  ربما كانت مناىج الحياة في طيبة وكثرة األعياد .13
ف  السياح األجانب الذيف كانوا يجدوف متعة مف خبلؿ ىذه االحتفاالت الترفييية وا 

فاالت أىمية وال زاؿ كانت في جوىرىا ديني مثؿ عيد األوبت الذي كاف أكثر االحت
كاف و ويأتي إليو السياح مف جميع بمداف العالـ لممشاركة في االحتفاؿ اآلف يؤدى حتى 

يخرج موكب المعبود آموف مف ضريحو المقدس ويحمؿ في سفينة متجًيا عبر النيؿ 
األقصر. وكاف الموكب المييب يشارؾ فيو عدد غفير مف الكينة واألجانب معبد إلى 

عياف، الراقصيف والراقصات المغنييف والموسيقييف والعبي األكروبات والجنود واأل
. في حيف سدت المأكوالت والمشروبات  وقارعي الطبوؿ وتتقدميـ عربات الممؾ

المخصصة الطريؽ الواصؿ بيف النير والمعبد.وىناؾ احتفاؿ آخر مماثؿ ولكف 
آموف عبر النيؿ مراسمو كانت تجري عمى الضفة الغربية لمنيؿ حيث يتحرؾ موكب 

مف البر الشرقي إلى البر الغربي لزيارة األضرحة المشيدة عمى الضفة الغربية لمنيؿ 
 ويسير الموكب وسط عدد كبير مف الزوار وعمى أنغاـ الموسيقي وكؤوس الخمر.

(Faucart,1942) 

جانًبا مف ىذه االحتفاالت إذ تظير مجموعتيف مف تصور  (8شكؿ )والموحة            
رجاؿ والنساء يجمسوف عمى أريكتيف، واحدة عمى الجية اليمني لمنيؿ واألخرى عمى ال

يا الجية اليسرى وقد وضحتا أسفؿ برجوال أشبو بقوس النصر، يستظموف بأغصان
. وىـ ينشدوف ويغنوف ويحتسوف الخمر في كؤوس رفع  وتتدلى منيا عناقيد العنب

ظيرت عمييـ الفرحة واالنسجاـ وذلؾ ع يبدو وقد يالجم.بيده إلى أعمىالبعض بعضيا 
 .مف خبلؿ حركة تمايؿ أذرعيـ 

عبارة عف غابة زاخرة  فوالمساك بدعامالمنطقة الفاصمة بيف الجباؿ الشاىقة ومنطقة ال -14
بالعديد مف الحيوانات والكائنات الحية وقد عرؼ الفناف ىذه المنطقة عمى بطاقة كتبت 

نى غابو طبيعيو فييا نجد األسد، الفيؿ، الغزالة، وتع pioΣ  Toios∆بالمغة اليونانية 
القرد... الخ، وأيًضا الزواحؼ ومنيا ثعباف الكوبرا. وأماـ كؿ شكؿ وضع بطاقة 

ىو أشبو (10أف نجد شكؿ )شكؿ ( ومف الغريب9تعريؼ بالمغة اليونانية)شكؿ
ومعناىا   kpoko∆iloπap∆Λisويحمؿ بطاقة تعريؼ  Dinosaursبالديناصور 

وربما كاف ىذا الحيواف. كما  Cracadile-leopardا يجمع بيف التمساح والفيد حرفيً 
أف األشجار والنباتات مف أنواع نادرة. وىناؾ مشروعات في الوقت الحالي لتشجير 
مناطؽ في محاولو إلعادة مثؿ ىذه المحميات الطبيعية التي ليا مردود ايجابي عمى 

 البيئة والسياحة في طيبو.
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ويبدوا أف ىذه الموحة تصور لنا البر الشرقي فقط مف مدينو طيبو القديمة ومع 
أىميو المتمثمة في معبدي األقصر والكرنؾ، إال أننا ال نغفؿ الدور الذي قاـ بو البر الغربي 
في مجاؿ السياحة قديما إذ أف مقابر المموؾ وجد عمى جدرانيا مجموعو مف المخربشات 

ع لعيد بطميموس الثاني لمجموعو مف السياح األجانب سجموا إعجابيـ بيا بقوليـ،، ترج
أولئؾ الذيف لـ يروا ىذا المكاف لـ يشاىدوا أي شيء، بورؾ ىؤالء زوار ىذا المكاف، ونادرا 
ما كأف السائح يبدى عدـ إعجابو بمقابر المموؾ الفراعنة في طيبو الميـ سوى شخصي واحد 

قصد يزرت ىذا المكاف )  Epiphaniosأنا ابيفانيوس  لكممات اآلتية،ؿ عمى وثيقة اسج
مقابر المموؾ( لكنى لـ يعجبني شيء سوى الحجر. وبالتأكيد فأف ىذا السائح لـ يرى ىذه 

 ((Baillet,1924              .(1)المقابر مف الداخؿ حيث العظمة ولكنو ألقى نظرة عمييا
تي منيا ومف خبلؿ تمؾ النقوش اليدوية نبلحظ توافد كاف السائح يسجؿ اسمو والبمد األ

العديد مف السياح مف ببلد مختمفة نذكر منيا عمى سبيؿ األمثمة وليس الحصر رودوس، 
عمى  –سوريا وأماكف أخرى كثيرة في أسيا الصغرى وأوروبا  -تركيا -ترافيا، ليكيا، مارسيميا

 ا مف مرسيميا. أف أكثر األفواج السياحية المتجية إلى طيبو كانو 
                                                

إٌمٛف ا١ٌض٠ٚخ ٔالدع رٛافوض اٌؼض٠وض ِوٓ اٌـو١بح ِوٓ ثوالص ِشزٍفوخ اٌـبئخ ٠ـجً اؿّٗ ٚ اٌجٍض االرٟ ِٕٙب ٚ ِٓ سالي رٍه ( 1)
ٔظوغ ِٕٙب ػٍٟ ؿج١ً اٌّضبي ١ٌٚؾ اٌذوغ عٚصٚؽ،رغاف١ب،١ٌى١ب،ِبعؿو١ٍ١ب،رغو١ب ،ؿوٛع٠ب ٚاِوبوٓ اسوغٞ وض١وغح فوٟ اؿو١ب 

 اٌوغغٞ ٚ اٚعٚثب،ػٍٟ اْ اوضغ االفٛاط اٌـ١بد١خ اٌّزجٙخ اٌٟ ط١ت وبٔٛا ِٓ ِبعؿ١ٍ١ب.
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وكاف لزيادة البر الغربي قد ستر خاصتو وربما كانت مف أدلى المناطؽ التي شيدت 
النشاط السياحي قديما بمعناه الحقيقي. وف ىذه المعابد خاصة باإللو القديمة ىى انعكاس 

نفسو تبيف التطور ألدياف قديمو اعتنقيا اإلنساف في فترات تاريخيو سابقو. وىى في الوقت 
الطبيعي في العقيدة الدينية وىى بذلؾ تمثؿ تراث أنساني يخص في أغمب األحياف 

 المجموعة البشر بو بأسرىا وليس فئة معينو مف البشر.
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وأشير تمؾ المعابد الموجودة في طيبو القديمة في البر الغربي ىو يفيد الدير البحري 
ديد مف المخربشات والتي تعبر عف شكرىـ لئللو التي أنعمت عمييـ حيث سجؿ السياح الع

بالشفاء فقد كانت معابد اإللو الخاصة بالطب تقـو مقاـ المصحات التي انتشرت في المعابد 
ذا كأف  .القديمة  الدير البحري قد قاـ بدور ىاـ كمكاف يتوافد عميو السياح حيث يوجد معبد وا 

في العصر الفرعوني، إال أنو اكتسب أىميو معبد زوار الل نقش ال يقؿ عف خمسمائةما 
 (1) خاصة خبلؿ العصريف اليوناني والروماني حيث قاـ الممؾ بطميموس الثامف ببناء ضريح

                                                
(

1
ٚلض وبْ اٌـ١بح  ي ِٓ اٌجغ اٌلغلٟ ٌط١جخ اٌٟ اٌجغ اٌغغثٟ ٌؼ٠بعح ٚاصٞ اٌٍّٛن ٠زُ ػٓ طغ٠ك رـٍك اٌججبي.وبْ اٌٛهٛ( 

٠جضْٚ ِزؼخ فٟ طٌه ثً ٚ ٠فضٍٛٔٗ ػٓ ٞا ِـٍه اسغ ٠ؤصٞ ٌٍٛهً اٌٟ ٘ظا اٌّىبْ ٚ ٠لٙض ػٍٟ طٌه ِجّٛػخ 
 . اٌّشغثلبد اٌزٟ رغوٛ٘ب ػٍٟ ؿفٛح ٘ظٖ اٌججبي اٌلب٘مخ
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الدير البحري كرس إلثناء مف البشر المؤلييف ىما ايمحتب وأمنحتب بف حابو. معبد اعمي 
، بصفتو الو لمطب، في أذىاف اليونانييف ونظرا الرتباطيما بالمعبود اليوناني أسكميبيوس

والرومانييف فقد ماثموىما ليس فقط بيذا اإللو بؿ أضافوا إلييما زوجو أسكميبيوس المعبود 
وأمنحوتب بف  Hygieوىيجيا Imhatep ىيجيا ليصبح ثالوث ىذا الضريح ايمحتب ايموثيس 

أعداد كبيرة مف السياح وقد توافد عمى ىذا الضريح  Amenophis   Son   of  Hapuحابو 
الذيف تركوا مجموعو وفيدة مف المخربشات المسجمة عمى جدراف ىذا الضريح، والذيف 
استمروا يتدفقوف في أفواج لزيارة ىذا الضريح حتى القرف الثالث 

 (Bataille,1951;Hurry,1926; Milne,1914)الميبلدي.
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ألمنحتب بف حابو، الوزير المؤلو، والذي شبو  الكرنؾ في طيبو تمثاليفمعبد ويضـ 
بالمعبود أسكميبيوس، كما سبؽ وأف ذكرنا، كأف يتوافد إليو العديد مف الزوار، كما ىو واضح 

والتي تدؿ عمى أنو كأف الوسيط بينيـ وبيف كبير المعبودات  مف المخربشات المسجمة عميو
لغربي لزيارة وادي المموؾ يتـ عف أموف.كاف الوصوؿ مف البر الشرقي لطيبو إلى البر ا

طريؽ تسمؽ الجباؿ. ومف كأف السياح يجدوف متعو في ذلؾ بؿ ويفضمونو عف أي مسمؾ 
أخر يؤدى لموصوؿ إلى ىذا المكاف ويشيد عمى ذلؾ مجموعو المخربشات التي عمى سفوح 

 ) (Goyatte,1960 ىذه الجباؿ الشاىقة
القديمة، ىي تمؾ التي قاـ بيا اإلمبراطور  ولعؿ الجولة السياحية األكثر أىميو لطيبو

التي كأف   Sabinaـ( ىو وزوجتو اإلمبراطورة سابينا  138 -ـ117)  Hadrianىادرياف 
لدييا ولع خاص باآلثار المصرية وحاشيتو ورجاؿ الببلط في اإلسكندرية وعمماء اإلسكندرية، 

و عندما جاء ىادرياف إلى لقضاء وقت في ربوع أثار مصر في الصعيد _ وجدير بالذكر أن
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اإلسكندرية قاصدا زيارة طيبو كأف فيضأف النيؿ في أوج ذروتو، فمـ يستطع ركوب النيؿ 
واضطر البقاء في اإلسكندرية قرابة شيراف حتى ينتيى موسـ الفيضاف طبقا لمتقاليد الفرعونية 

ف بصفتو فرعوف واإلمبراطور ىادريا –التي تحـر عمى الفرعوف ركوب النيؿ أثناء الفيضاف 
ثـ قاـ اإلمبراطور ىادرياف بعد ذلؾ برحمتو النيمية متوجيا  –كأف البد أف يتبع نفس التقاليد 

 إلى طيبو.
زار ىادرياف وزوجتو وحاشيتو معابد المموؾ الفراعنة وتمثالي ممنوف في البر الغربي. 

وؾ األسرة الثامنة احد مم Amenhaotep III وىذاف التمثاالف يمثبلف الممؾ أمنحتب الثالث 
 الجنائزي لمممؾ.معبد نا قد وضعا أماـ الاعشر الفرعونية. وك
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لـ يتبقى سوى و  في أواخر عيد األسرة الفرعونية ف قد تيدـاكمعبد ونظرا ألف ال         
سقوط وأدى إلى  ،ـ27عاـ  ىذيف التمثاليف، إال أنيما قد تعرضا لمدمار الجزئي نتيجة زالزؿ 

الجزء العموي مف التمثاؿ الشمالي وحدوث ثقب فيو. ونتيجة لظاىرة الفجر )سقوط أوؿ أشعو 
لمشمس عمى التمثاؿ عند شروؽ الشمس( كاف يصدر عف التمثاؿ صوت موسيقى استرعى 

ايوس ربو الفجر في  أموانتباه السياح اليونانييف منيـ بالذات واعتقدوا أف ممنوف ينادى عمى 
عميو اسـ ممنوف، وتروى األسطورة أف ايوس ربو الفجر أسرىا  فأطمقواليونانية، األساطير ا

وقد أصبح ممنوف  –جماؿ تيثونوس فخطفتو وتزوجتو وأنجبت منو ولداف اماثيوف وممنوف 
وقد قتؿ ممنوف عمى يد  –ممكا عمى االثيوبييف واشترؾ في حرب طروادة مساندة لبرياموس 

مو ايوس جدة وعادت بو إلى اثيوبيا. وكانت ايوس تبكى أخيؿ في حرب طروادة فحممت أ
دمعا غزيرا مف شدة حزنيا عمى ابنيا وأثرت أف تتوارى خمؼ السحب. وأف دمعيا يتحوؿ في 
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الصباح الباكر عند شروؽ الشمس إلى ضباب. وربما ارتبطت ىذه األسطورة بيذه المنطقة 
 ;Gardiner,1961) 1988)اميف سبلمة، ) النوبة العميا قديما (. (1)لقرب طيبو مف أثيوبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (15)شكم  
 

ولعؿ ىذه الظاىرة وارتباطيا باألسطورة اليونانية أدت إلى االنتعاش السياحي لطيبو 
في مدينو طيبو القديمة وذلؾ  األجنبيقديما إذ كأنا تمثالي ممنوف ىما أوؿ ما يقصده السائح 

مؾ الظاىرة التي استدعت اىتماـ وسيطرت لسماع صوت الموسيقى عند طموع الشمس، ت
  Septimus   Severusعمى خياؿ زوار طيبو حتى عصر اإلمبراطور سبتيموس سفيروس 

ـ( الذي قاـ بترميـ  ىذا التمثاالف فأختفي الصوت الموسيقى وقؿ عدد الزوار 193-211)
ويشيد عمى ذلؾ  ليا بؿ تكاد تنعدـ بعد أف كأنا يمثبلف أىميو كبيرة في السياحة القديمة

 .(Bernand,1965)     اليدويةمجموعو ضخمو مف المخربشات  أو التوقيعات 

 19الذي زار مصر عاـ   Germanicuisوجدير بالذكر أف األمير جرمانيكوس 
ـ قد استدعى انتباىو ظاىرة صدور أصوات موسيقيو مف تمثالي ممنوف عند شروؽ الشمس 

اسمو عمى ساؽ التمثاؿ، كما يحدثنا بذلؾ سترابوف   وذلؾ عند زيارتو لمدينو طيبو وسجؿ
نا تمثالي ممنوف مثار إعجاب احاؿ ك زيوعمى  السياحية الرحمةالذي كأف يرافقو في ىذه 

وكعادة الغالبية العظمى مف السياح فقد سجؿ  .وتأمؿ اإلمبراطور وزوجتو وحاشية لعظمتيما
ة لو، سجموا باليد عمى سيقاف ىذاف ىادرياف وزوجتو وحاشيتو والبعثة الرسمية المرافق

التمثاالف وأسمائيـ كنوع مف التوقعات التذكرية التي بقيت لتؤكد ما كأف لآلثار مف أىمية في 
 .مجاؿ السياحة قديما وفي طيبة بوجو خاص 

                                                
اٌؼ١ٍوب وٍّوٗ أص١ٛث١وب اٌزوٟ رؼٕوٝ ثب١ٌٛٔب١ٔوخ  إٌٛثوخ١ٛٔب١ْٔٛ لض٠ّب ػٍٝ إٌّطمخ سٍف اٌججبي اٌزوٟ رفضوً ط١جوٗ ػوٓ أطٍك اٌ( 1)

 اٌجلغح اٌـٛصاء ٔظغا ٤ْ ؿىبٔٙب ٠ز١ّؼْٚ ثبٌجلغح اٌـٛصاء.
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واألكثر مف ذلؾ فأف األصوؿ الموسيقية المنبعثة عف ىذيف التمثاليف كانت مصدر الياـ 
ىذيف التمثاليف أمثاؿ الشاعرة تريبوال  سيقافسجموا أبيات أشعارىـ عمى  لمشعراء الذيف ووحي

Trebulla   التي سجمت أبيات مف الشعر عمى تمثاليف ممنوف الذي يبدو أنيا زارتو ثبلث
بدار الحكمة السكندرية والذي كأف يرافؽ رحمة   Ariusمرات، الشاعر اليومرى آيريوس 

المسجمة عمى تمثاؿ ممنوف  هذي عرفي أبيات شعر ال  Petronianusىادرياف، الشاعر 
التوافر الكبير لمسياح عمى طبيعة لزيارة ممنوف وسماع الصوت الموسيقى الصادر عنو 
وىناؾ العديد مف أبيات الشعر الشعراء آخروف مسجمو عمى تمثالي ممنوف لكف األكثر أىمية 

شاعرة وتدعى جوليا بالبيبل  كانتو ىى تمؾ اآلبيات التي سجمتيا  وصيفتو اإلمبراطور سابينا 
Julia Balbila   الفائقة الجماؿ  وزوجتوزيارة ىادرياف  عف وصؼ تفاصيؿ عبارةوىى

 .لتمثالي ممنوف وتردد ىادرياف عميو ثبلث مرات لسماع الصوت الموسيقى 

(Bernand,1965). 

سياح ويبدو أف الصوت الموسيقى لـ يكف وحده السبب وراء ىذا الكـ الكبير مف ال
بجنسياتيـ المختمفة لزيارة ممنوف ولكف تأليو كاف ىو اآلخر عامؿ ميـ إذ يبدو مف النفوس 
أف البعض قد جاء مف أجؿ العبادة وتقديـ القرابيف إذ أف أحد السياح ويدعى 

Funisulanus ممنوف( لئللواآلضحيات وتعبد  أقر في نفسو المسجؿ  بأنو قدـ القرابيف و(. 

 الوالةت الموجودة عمى تمثاؿ ممنوف نجد توقيعات لسبعة مف ومف بيف المخربشا
كما أف .الروماف عمى مصر وىـ بالطبع مف جنسيات روماني األباطرةالمعينوف مف قبؿ 

الذي زار مصر   Senator Hernnius Faustusينوس فاوستوس ر السيناتور الرومانى ى
ومف  –مثاؿ الشمالى لممنوف ـ وقاـ بجولة سياحية في طيبة وسجؿ اسمو عمى الت205عاـ 

وقد جاء إلى طيبة قادـ مف مدينة قيصريو   Heliodorusالغريب أف شخصيف يدعى 
Ceasaree   في سوريا وسجؿ  أنو زار تمثالي ممنوف أكثر مف أربع مرات في كؿ مرة كأف

 س.يسمع فييا الصوت الصادر منو مع شروؽ الشم

حيث سجمت المخربشات عمى معظـ التراث في طيبة ،  مزدىرةواستمرت سياحة اآلثار  
عف  وأف كنا نسمع .اآلثرى في مدينة طيبة أف لـ يكف كمو ، حتى القرف الثالث الميبلدي

قد زار مقابر   Nikagorasاسر كاجو نيزيارة أحد السياح اليونانييف قادـ مف أثينا ويدعى 
لكف كمية التسجيبلت و  –المموؾ في طيبة بعد ىذا التاريخ في عيد اإلمبراطور قسطنطيف 

التي حصر ليا  باألعدادنت نادرة إذا قورنت االيدوية ؛ وىى مقياس سياحة اآلثار قديما، ك
والثاني الميبلدييف والتي تعبر  األوؿمف المخربشات المسجمة عمى آثار طيبة خبلؿ القرنيف 

سبب في ذلؾ وربما كأف ال .السياحة في تمؾ المدينة الساحرة انتعاشعف  األوؿفي المقاـ 
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ف الذي تتأثر بو السياحة دائما والذي كأف يتمثؿ في تكرار ىجـو القبائؿ ااختفاء عنصر األم
النيؿ وكذلؾ حالة الفوضى التي عمت اإلمبراطورية الرومانية بوجو  واديالتي تقيـ في أعمى 

 اآلمنة.عاـ وىو أمر كأف ال يشجع عمى السياحة 
آلثار قديما، ووضع طيبة ) األقصر( عمى طريقة لقد أردت إلقاء الضوء عمى سياحة ا

 .السياحة الدولية لمعالـ القديـ ولبياف أىميتيا حيث كانت تشكؿ معظـ النشاط السياحي قديما
وأف كأف االتجاه في الوقت الحالي ىو المناداة بعدـ التركيز عمى السياحة الثقافية ألف ذلؾ 

احة الثقافية ال تمثؿ،عمى حد قوؿ يجعؿ التدفؽ السياحي محدودا، نظرا ألف السي
% مف مجمؿ النشاط السياحي فضبل عف أف 10المتخصصيف في مجاؿ السياحة اال 

مرة واحدة ،  إالال يقبؿ عمييا السياح في الغالب  األثريةالسياحة الثقافية المرتبطة بالعالـ 
اح أكثر مف مرة بؿ السي إلييا يأتيإذا أف منطقة األقصر )طيبة قديما(  حقيقيوىذا أمر غير 

ولعمنا نتذكر الوثيقة البردية التي تخبرنا بأف سائح زار .كؿ عاـ تقريبا  إلييا يأتيمنيـ مف 
 ،بدوف تاريخ(نبيؿ الروبى (.قديما األقصر أربع مرات

ومف ىنا يتضح أف األقصر كانت ومازالت محؿ أنظار السياح األجانب لما تتمتع بو 
الحضارة المصرية القديمة عمى مر العصور ويمثؿ مف تراث أثرى يشيد عمى عظمة 

 عناصر جذب لمسائحيف مف جميع أنحاء العالـ.
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