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غٌرها من المواقع األثرٌة سٌاحة األباطرة الرومان فى اإلسكندرٌة و
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المصرٌة

 د/ منال أبو القاسم محمد حسٌن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جامعة الفٌوم –كلٌة اآلثار بمدرس 

مدنيا المختمفة الممتدة مػف شػماليا وحتػى جنوبياػػ أنظػار العػالـ بآثارىػا ب لفتت مصر
عمػػى مػػر مػػف الزائػػريف دـ العصػػور وحتػػى الوقػػت الحاضػػر حيػػث القػػت إعجػػاب العديػػد منػػذ أقػػ

كتابػػا وشػػعراء أو بػػاحثيف، وىػػو مػػا أكدتػػو كتابػػات مػػؤرخيف أو  العصػػور، سػػواء كػػانوا مموكػػا أو
المػػػؤرخيف القػػػدماء وخاصػػػة اليونػػػانييف والرومػػػاف، فنجػػػد أنيػػػـ تحمسػػػوا لزيػػػارة مصػػػر لمشػػػاىدة 

شػػباع رغبػػتيـ وفضػػ وليـ فػػى االطػػبلع عمػػى تاريخيػػا وآثارىػػا، ولػػـ تكػػف آثػػار مصػػر تاريخيػػا وا 
نمػػػا تعػػػددت  تمػػػؾ العصػػػور الطويمػػػة، امتػػػدادعمػػػى  ـمػػػف زيػػػارتيالرئسػػػى فقػػػط ىػػػى اليػػػدؼ  وا 

مصػر السػياحة بكػؿ أنواعيػا  األغراض مف الزيػارة ومػف بينيػا األسػباب السػياحية حيػث عرفػت
تػػد عمػػى طػػوؿ وادى النيػػؿ واإلسػػكندرية، مػػا بػػيف سػػياحة ثقافيػػة تتمثػػؿ فػػى زيػػارة آثارىػػا التػػى تم

وسػياحة دينيػة متمثمػة فػى زيػارة األمػاكف الدينيػة وكػذلؾ السػياحة مػف أجػؿ األغػراض الترفيييػػة 
إف مصػر واإلسػكندرية كانػت قبمػة أيضػا والترويحية كرحبلت الصيد والترفيو. ومما الشػؾ فيػو 

تمتعػػػت بػػػو مػػػف وضػػػع ثقػػػافى  لمػػػا 1الدارسػػػيف والبػػػاحثيف خػػػبلؿ العصػػػريف اليونػػػانى والرومػػػانى
 متميز خبلؿ تمؾ الفترة.

وقػػػد كػػػاف مػػػف بػػػيف مػػػف زار مصػػػر وشػػػاىد آثارىػػػا وأعجػػػب بيػػػا عػػػدد مػػػف األبػػػاطرة 
الرومػػاف وكػػذلؾ أفػػراد مػػف أسػػرتيـ اإلمبراطوريػػة خػػبلؿ العصػػر اإلمبراطػػوري أمثػػاؿ أوغسػػطس 

كػف لػـ تػتح لػو وفسباسياف وتيتوس وماركوس أوريميوس، وىنػاؾ مػف كػاف يرغػب فػى زيارتيػا ول
                                                

 1 A.Ferrari, Proceedings 4th International Congress on"Science nd Technology for the 
Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin",Vol.1,Cairo,2009 , p.568.   
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سػكندر والػذى وسػفيروس اإل 1تمؾ الزيارة مف أمثاؿ كػؿ مػف وجػايوس ونيػروفلتحقيؽ الظروؼ 
 .2كاف يخطط لزيارة مصر ولكف لـ تخضع ىذه الزيارة لحيز التنفيذ

ولـ يكف كؿ األباطرة  زاروا مصر خػبلؿ فتػرة تػولييـ شػئوف اإلمبراطوريػة إذ أف بعػض        
ؿ تولييـ الحكـ فى اإلمبراطورية، مثػؿ فسباسػياف الػذى زار مصػر وىػو األباطرة زاروا مصر قب

فى طريقو إلى روما لتولى شئوف الحكـ، وكػذلؾ ابنػو تيتػوس الػذى زار مصػر وىػو فػى طريقػة 
إلػى رومػػا بعػد انتصػػاره عمػى الييػػود فػى أورشػػميـ، وأيضػا األميػػر جيرمػانيكوس الػػذى لػـ يميمػػو 

توفى وىو فى طريؽ عودتو إلى روما. وكػاف مػف بيػنيـ مػف القدر لتولى أمور اإلمبراطورية إذ 
جاء إلى مصر بغرض متابعة األوضػاع فػى ىػذه الواليػة واسػتغؿ الفرصػة لزيػارة بعػض آثارىػا 

  كاإلمبراطور أوغسطس الذى زار قبر اإلسكندر بعد فتحو لمصر.
 زيارة أغسطس

يـو فػى إلى مصر غازيا، وفتح مصر بعد معركة أكت ـ(14ؽ ػ30)حضر أوغسطس
، وأثنػاء وجػود 4، وتحولت مصر عمى يديو إلى والية رومانية3ؽ.ـ 30أغسطس مف عاـ  10

أوغسػػطس فػػى مصػػر بعػػد أف أتػػـ فتحيػػا اسػػتغؿ الفرصػػة لزيػػارة بعػػض معالميػػا فػػزار الجبانػػة 
لرؤيػػػػة قبػػػػر اإلسػػػػكندر والػػػػذى كػػػػاف عمػػػػى مػػػػدار التػػػػاريخ اليونػػػػانى  5الممكيػػػػة فػػػػى اإلسػػػػكندرية

، وقد وضع تاج ذىبي عمى مومياءه  إظيارا إلجبللػو لئلسػكندر، كمػا 6ائريفوالرومانى قبمو الز 
. ويػذكر أنػو لمػس أنػؼ اإلسػكندر ممػا ترتػب عميػو كسػرىا، 7وضع زىور الجيرلنػد عمػى تابوتػو

ولكػف تفاصػيؿ الزيػارة كانػت غيػر واضػحة اإل مػا . 8كذلؾ قاـ أغسطس بجولػة فػى وادى النيػؿ
لؤلدياف فيذكر أف أوغسطس خبلؿ رحمتو عبػر مصػر،  ذكره سويتونيوس مف احتراـ أوغسطس

، وعند عودتػو إلػى رومػا قػاـ بنقػؿ 9لـ  يتردد فى الخروج عف مساره لتكريـ العجؿ أبيس المؤلو
                                                

1 A.Harker, Loyalty and Dissidence in Roman Egypt: the Case of the Acta 
Alexandrinorum,Cambradge,2008 ,p.60 

2 A.K.Boman,P.Garnsey,A.Cameron, The Cambridge Ancient History: The Crisis of 
Empire,A.D.193-337, Cambridge University Press,2005, p.315. 

 160ص ،2002أبو الٌسر فرج، تارٌخ مصر فى عصرى البطالمة والرومان، القاهرة، 3

إلى سلطان   لقد ضمت مصر  جٌل انتصار  هذا فى وصٌت  المشهورة بأثر أنقرة بقول  الماثور"قد قام أوؼسطس بتس 4 
 .  32دار المستقبل، بدون تارٌخ، ص  فى عهد البطالمة والرومان، اإلسكندرٌةالشعب الرومانى، راجع: زكى على،

ثلث مدٌنة اإلسكندرٌة فى العصر البطلمى  تقع الجبانة الملكٌة فى اإلسكندرٌة فى الحى الملكى الذى كان ٌؽطى ربع أو 5
وهو  الذى أقام  بطلمٌوس األول لئلسكندر بعد أن اختطؾ جسمان ( (Semaوكانت الجبانة الملكٌة تضم قبر اإلسكندر 

 عندما أصبحت عاصمة لمصر البطلمٌة؛ اإلسكندرٌةإلى  دفن فى منؾ فى بدء األمر ثم نقلو فى طرٌقة إلى مقدونٌا،
 : عاجغ

    R.S.Bagnall&others,Egypt from Alexader to the Early Christians,USA,2004 ,p.54. 
6   P.Freemen, Alexander the Great, New York ,1961,p.321 

7 Suetonius, In Vitae duodecem Caesarum,18;S.Sharpe, History of Egypt, "From the Earliest 
Times Till the Conquest by the Arabs A.D640, Vol. 2, London,1859,p.82; R.Graves, M. 
Grant, Suetonius "the Twelve Caesars", London, 1979,p.54. 

8 M.Bunson, Encyclopedia of Ancient Egypt ,ISBN ,2002,p.59. 
  Suetonius, Augustus,93. 9  
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والتػػى  Campus Martius إحػػدى المسػػبلت المصػػرية ووضػػعيا فػػى الكػػامبوس مػػاريتوس
ى وادي النيؿ كانت جولػة ويبدو أف جولتو ف 1ظمت تخمد ذكرى انتصاره عمى مارؾ انطونيوس

 تفقديو أكثر منيا جولة سياحية حيث كاف الغرض منيا متابعة أحواؿ الببلد.
 

 زيارة جرمانيكوس 
 3شػػئوف اإلمبراطوريػػة أرسػػؿ جيرمػػانيكوس قيصػػر 2ـ( 37-14)عنػػدما تػػولى تبيريػػوس       

ـ بزيػارة مصػر كحاكـ عاـ عمى الواليات الشرقية فى آسيا، وقد انتيز جرمانيكوس الفرصػة وقػا
وقد بدت ىذه الزيػارة بصػورة عفويػة حيػث أف الزيػارة جػاءت خػارج نطػاؽ زيارتػو  .19فى سنة 

التفتيشػػية عمػػى الواليػػات الشػػرقية، وربمػػا جػػاؿ بخػػاطر جيرمػػانيكوس أف يتخػػذ مػػف ربػػوع مصػػر 
 التعػرؼكػذلؾ و  4منتجعا لو ليستريح مف وعثاء القتاؿ فى أرمينيا والتفتيش عمى واليػات الشػرؽ

عمػػى آثػػار مصػػر، عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو أدعػػى أف الزيػػارة كانػػت بسػػبب حرصػػو عمػػى مصػػمحة 
فػى جولتػو األثريػة ووصػؿ حتػى و  .6، وكػاف ذلػؾ فػى العػاـ الخػامس مػف حكػـ تبيريػوس5الوالية

وكػػاف ذلػػؾ بػػدوف إذف مػػف اإلمبراطػػور وىػػو مػػا ُاعتبػػر  7أسػػوافحيػػث وصػػؿ إلػػى أعػػالى النيػػؿ 
س والػذي كػاف يمنػع أى مػف رجػاؿ طبقػة السػيناتو مػف زيػارة لمقػانوف الػذى وضػعو أغسػط خرقا

خػػبلؿ زيػػارة جرمتنيكػػوس لمصػػر كػػاف . و 8نفسػػو  تبيريػػوس مصػػر بػػدوف إذف مػػف اإلمبراطػػور
إف جيرمػػػانيكوس قػػػاـ  9يعتبػػػر وريػػػث اإلمبراطوريػػػة الرومانيػػػة بعػػػد تبيريػػػوس. ويػػػذكر تػػػاكيتوس

  Marcus Silanusيوسبزيػػارة مصػػر خػػبلؿ فتػػرة تػػولى كػػؿ مػػف القنصػػؿ مػػاركوس سػػيبلن
أثنػػػاء زيارتػػػو مػػػف اإلسػػػكندرية و . فبػػػدأ رحمتػػػو Lucius Norbanus بػػػانوس ولوكيػػػوس نور 

لئلسكندرية  لـ يحافظ عمى المظير الرسمى لمحكاـ الروماف بػؿ سػار بػيف النػاس بػدوف حػرس 
                                                

1  P.Rehak,J.G.Younger,Imperium and Cosmos"Augustus and the Northern Campus Martius, 
England, 2006, p.80 

ْ رج١غ٠ٛؽ لض رّغؽ فٝ ا٤ػّبي اإلصاع٠خ لجً أْ ٠زٌٛٝ اٌؼغف ٚلض ػغف  2 ُ ثؼض ٚفبح أٚغـطؾ، ٚوب رٌٛٝ رج١غ٠ٛؽ اٌذى

 . 271، اٌّغجغ اٌـبثك،م أثٛ ا١ٌـغ فغطثبٌلضح ٚاٌذؼَ، عاجغ: 
ووبْ طٚ  ٚلوض رجٕوبٖ اإلِجغاطوٛع رج١غ٠وٛؽ، اإلِجغاطوٛع رج١غ٠وٛؽاسٛ Drususج١غِب١ٔىٛؽ ل١وغ: ٘ٛ اثٓ صعٚؿٛؽ  3

 A.Dihle, Greek and Latin Literature ofِٙبعح سبهخ فٝ ل١بصح اٌج١ق وّب أٔٗ وبْ ِزغجُ ج١ض ٌٍلؼغ،عاجغ:
the Roman Empire: From Augustus to Justinian, London,1994 ,p.110. 

 . 84، م2114ِوغ فٝ ػوغ اٌغِٚبْ، جّٙٛع٠خ ِوغ اٌؼغث١خ،  دـ١ٓ ٠ٛؿف،دـٓ ا٤ث١بعٜ،ربع٠ز ٚآصبع 4
، صاع اٌّؼغفووخ    اٌجبِؼ١ووخ ، اإلِجغاطٛع٠ووخ اٌغِٚب١ٔووخ ظإٌظووبَ اإلِجغاطووٛعٜ ِٚوووغ اٌغِٚب١ٔووخ ِوووطفٝ اٌؼجووبصٜ،  5

                                                                               123، م 1999اإلؿىٕضع٠خ، 
6 Ehernberg-jones, Papyrus from Egypt" Documents",320. 

أؿٛاْ اؿُ ِلزك ِٓ اٌىٍّخ اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ ظؿْٛظ ٚرؼٕٝ اٌّغوؼ اٌزجبعٜ ثو١ٓ كوّبي اٌوٛاصٜ ظِووغظ ٚجٕوٛة   7
ٍوخ اٌٛاصٜ ظاٌـٛصاْظ ٚرمغ أؿٛاْ ضّٓ دضٚص اإلل١ٍُ ا٤ٚي ِٓ ألب١ٌُ ِوغ اٌؼ١ٍب ٚ٘وٛ إلٍو١ُ ظربؿوزٝظ أٜ أعى دّ

ووُ جٕوٛة أؿوٛاْظ 281وُ كّبي أصفٛظ كّبال إٌٝ أثٛ ؿوّجً ظ 22ا٤لٛاؽ ٚرّزض ِذبفظخ أؿٛاْ ِٓ ِٕطمخ اٌىبة ظ
جٕٛثب، أٜ أٔٙب رزضّٓ أ٠ضب اٌّٛالغ اٌّوغ٠خ فٝ ِٕطمخ إٌٛثخ اٌـفٍٝ، عاجغ: ػجض اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ ِٛالغ ِٚزبدف 

 . 249،م 2117ا٢صبع اٌّوغ٠خ،جّٙٛع٠خ ِوغ اٌؼغث١خ،
8 J.G.Miline, A History of Egypt Under Roman Rule,UK,1900,p.26 

   Tacitus The Annals of Imperial Rome,book II.59.    9  
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وقد تصادؼ أف جيرمػانيكوس أثنػاء زيارتػو  ،1خاص مرتديا المبلبس اإلغريقية ومنتعبل صندال
مصػػر واإلسػػػكندرية وجػػػد أف الػػػببلد تعػػػانى مػػػف قمػػة القمػػػح وارتفػػػاع أسػػػعاره نتيجػػػة النخفػػػاض ل

الفيضػػاف فػػى ىػػذا العػػاـ فػػأمر بفػػتح صػػوامع الغػػبلؿ وتوزيػػع القمػػح عمػػى الشػػعب ممػػا أكسػػب 
، وىػػػػو مػػػػا أكػػػػده اإلمبراطػػػػور 2خػػػػبلؿ تمػػػؾ الزيػػػػارة لػػػػو جيرمػػػانيكوس حػػػػب الشػػػػعب السػػػػكندري

، ممػا يؤكػد مػدى تػأثير زيػارة 3خطابػو الموجػو لمسػكندرييف ـ( فيما بعػد فػى54-41كبلوديوس)
مدينػػة كػػانوب ، ثػػـ أتجػػو بعػػد ذلػػؾ إلػػى جيرمػػانيكوس لمصػػر حتػػى بعػػد مػػرور فتػػرة مػػف الزمػػاف

Canopus  4حيػػث وصػػؿ إلػػى منػػؼحيػػث أبحػػر فػػى مركػػب متجػػو إلػػى مػػا بعػػد دلتػػا النيػػر 
ـو منػػؼ معقػػؿ إلػػو فػػى حظيرتػػو الخاصػػة فػػى سػػرابي Apisوىنػػاؾ زار العجػػؿ المقػػدس أبػػيس 

الخمؽ بتاح. وقد أبدى األمير إعجابو بالعجؿ المقدس ورغبتو فى أف يطعمو بيده، وىػو األمػر 
الػذى زاد مػف شػعبيو ىػذا األميػر وحػب المصػرييف لػو، طبقػا لمػف تنػاقموا أحػداث الزيػارة. ولكػػف 

ثابػة نػذير يبدو أف العجؿ لـ تعجبو مسألة إطعػاـ األميػر لػو فكانػت شػياحو فػى وجػو األميػر بم
شػػـؤ عظػػيـ، وخاصػػة أف األميػػر لػػـ يبػػد مػػا يػػنـ عػػف عػػدـ احترامػػو لمحيػػواف المقػػدس، عمػػى أف 
الكينة ومف فى مقاميـ مف الذيف يفيموف لغػة العجػؿ المقػدس أشػاعوا أف ىنػاؾ شػرا مسػتطيرا 

، 5سػػػوؼ يحيػػػؽ بػػػاألمير بػػػبل شػػػؾ، ولكػػػف األميػػػر بػػػالقطع كانػػػت ال تعنيػػػو ىػػػذه المسػػػألة كثيػػػرا
ثارىػػا حيػػث كػػاف يوجػػد الػػنقش آ، وىنػػاؾ زار )األقصػػر حاليػػا( طيبػػةتػػو إلػػى  مدينػػة فواصػػؿ رحم

مػػف الػػذى يصػػؼ مجػػد المدينػػة القػػديـ، والػػذى قػػاـ بترجمتػػو لؤلميػػر جيرمػػانيكوس أحػػد الكينػػة 
السػيطرة مػف  6والنقش يتحدث عف الفترة التى استطاع جيش  الممػؾ رمسػيس الكبار فى السف،

ثيوبيػػػا و  عمػػػى الفػػػرس وباكتريػػػا وأبقػػػى تحػػػت نفػػػوذه وصػػػؿ حتػػػى بػػػبلد ميػػػديا و كػػػؿ مػػػف ليبيػػػا وا 
وجيػػرانيـ مػف كابػػدوكيا، كمػا يػػذكر الػنقش الجزيػػة التػى فرضػػت مػف قبػػؿ  فواألرمينيػيالسػورييف 

، كػذلؾ اليػدايا الممؾ عمػى تمػؾ المنػاطؽ وكػـ الػذىب والفضػة وكػذلؾ المػؤف المفروضػة عمػييـ
 .7والعطور التى كانت تقدـ لممعابد

المذاف كانا يفوقػا فػى حجميمػا  8ما لفت نظر جيرمانيكوس تمثالى ممنوفوكاف أكثر 
الرمسػػيـو عمػػى الػػرغـ مػػف أف كبلىمػػا كانػػا ينقصػػاف معبػػد التمثػػاؿ الجرانيتػػى لرمسػػيس الثػػانى ب

                                                
   .1Tacitus The Annals of Imperial Rome,book II.59 .123ِوطفٝ اٌؼجبصٜ، اٌّغجغ اٌـبثك،م 

2 Tacitus, The Annals of Imperial Rome, book II.59. 
3 A.Carmeron, "The Latter of Claudius to the Alexandrines" CQ20.1,1926,p. 45. 

رؼزجغ ِٕف ألضَ ٚأػؼ اٌّضْ اٌّوغ٠خ ٚأٌٚٝ اٌؼٛاهُ، رموَٛ ػٍوٝ أطالٌٙوب ا٢ْ لغ٠وخ ١ِوذ ع١ٕ٘وخ ِغووؼ اٌجضعكو١ٓ ،   4
 . 122عاجغ: ػجض اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ، اٌّغجغ اٌـبثك، م 

 .                                     85ث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، مدـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإل  5
 ػٍٝ اٌغغُ ِٓ أْ ٔن ربو١زٛؽ ٌُ ٠ظوغ أٜ عِـ١ؾ وبْ اإل أٔٗ ِٓ اٌّغجخ أٔٗ  عِـ١ؾ اٌضبٔٝ، عاجغ: 6

A.J.Woodman,The annals,USA,2004, p.71(note108).           

7 Tacitus, The Annales,II,6. 
8 G.W.Adams,The roman Emperor Gauis 'Caligula'and His Hellenistic Aspiration, Brown 

Walker press"USA",2007, p.91 . 
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قػدما مػف أسػفؿ  64طف فى الػوزف، ارتفػاع كػؿ منيمػا حاليػا  100بحوالى  تمثاؿ رمسيس عف
قػػػدما،  70و 69ىمػػا بالتػػاج لكػػاف االرتفػػاع يتػػراوح بػػيف القاعػػدة حتػػى قمػػة الػػرأس، ولػػو تخيمنا

ف كػػاف ىػػذا غيػػػر واضػػح فػػػى حالػػة التمثػػػاؿ  والتمثػػاليف كػػؿ منيمػػػا مقطػػوع مػػػف كتمػػة واحػػػدة وا 
الجنوبى بسبب تآكؿ المواد المكػوف منيػا وىػى الحجػر الرممػى، أمػا التمثػاؿ الشػمالى فقػد سػقط 

. وقػػد حظػػي 1ؽ.ـ27الػػذى حػػدث عػػاـ  اثػػر الزلػػزاؿ الكبيػػرعمػػى الجػػزء العمػػوى منػػو بالكامػػؿ 
التمثػػاالف بػػالكثير مػػف اىتمػػاـ المػػؤرخيف القػػدماء وزائريػػو حتػػى أف اسػػترابوف المػػؤرخ الػػذى زار 

يوليػػوس جػالموس زار التمثػػاؿ وقػد ذكػػر إخػػبلؿ فتػرة حكػـ  ،مصػر خػبلؿ القػػرف األوؿ المػيبلدى
ىػؿ مػف قاعػدة  ،صػوتلـ يستطع أف يحػدد مػف أيػف يصػدر ال ى ممنوفلتمثالخبلؿ زيارتو أنو 

التمثاؿ أـ مف التمثاؿ نفسو حيث أف الجزء العموى مف التمثاؿ أي أسفؿ التػاج قػد كسػر نتيجػة 
األميػػر الشػمس، كػذلؾ أعجػب  ةشػعتخترقيمػا أعنػدما  ابشػري اصػوت اف، وقػد كانػا يصػدر 2زلػزاؿ

ووصػػػػػؿ حتػػػػػى حػػػػػػدود  3باألىرامػػػػػات الشػػػػػامخة كالجبػػػػػاؿ. كمػػػػػا زار جزيػػػػػػرة الفنتػػػػػيف وأسػػػػػواف
مبراطوريػػة الجنوبيػػة، ولكػػف سػػرعاف مػػا عػػاد إلػػى اإلسػػكندرية بمجػػرد أف بمغػػو أنبػػاء غضػػب اإل

اإلمبراطػػور مػػف أحػػداث ىػػذه الزيػػارة، ثػػـ غػػادر مصػػر عمػػى عجػػؿ متوجيػػا إلػػى سػػوريا ليكمػػؿ 
 Gnaius جولتػػو التفتيشػػية حيػػث لقػػى حتفػػو عمػػى يػػد والييػػا جنػػايوس كػػاليبورنيوس بيسػػو

Calepornius Piso
4. 
بالػػذكر أف جرمػػانيكوس وقػػد قػػاـ بزيػػارة العديػػد مػػف الواليػػات الرومانيػػة  ومػػف الجػػدير

وىو ما يؤكد أف جيرمانيكوس كاف ييدؼ مػف زيارتػو ىػذه 5مثؿ اليوناف وطراقيا وسوريا ومصر
 السياحة وزيارة المناطؽ األثرية وليس متابعة أحواؿ الواليات فقط.

 6زيارة فسباسيان
  

قبػؿ  1ـ69فػى عػاـ  8، حيػث زار اإلسػكندرية7لػى مصػربنفسػو إ ـ(79-69) حضر فسباسياف
وعنػػػد اقترابػػػو مػػػف حػػػدود اإلسػػػكندرية الشػػػرقية خرجػػػت الجمػػػاىير اإلمبراطوريػػػة، أمػػػور توليػػػة 

                                                
جووو١ّؾ ث١ىوووٝ، ا٢صوووبع اٌّووووغ٠خ فوووٝ ٚاصٜ ا١ٌٍٕزغجّوووخ ٌج١وووت دجلوووٝ ٚكوووف١ك فغ٠وووض، اٌجوووؼء اٌضبٌش،جّٙٛع٠وووخ ِووووغ  1

    .128-127، م م 1993اٌؼغ٠جخ،
Strabo, Geography, XVII. 2   

3 Cornelius Tacitus,The Annals of Imperial Rome,II.59-61. 
 85دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م  4

5 Koestermann," Die Mission des Germanicus in Orient", Historia7,1958,p.349. 

َ ٚلض ثمٝ 69ٓ ٔفـٗ اِجغاطٛع فٝ ػبَ وبْ فـجـ١بْ لبئض اٌج١ٛف اٌغِٚب١ٔخ فٝ ؿٛع٠ب سالي فزغح دىُ ١ٔغْٚ، ٚلض أػٍ 6
ٖ غ١غ ِؤوض دزٝ ١ٌٛ٠ٛ د١ٓ أػٍٓ ٚاٌٝ ِوغ ِٕبهغرٗ ٌٗ ٚأسظ ٌٗ ١ّ٠ٓ اٌٛالء ِٓ اٌج١ٛف اٌغغث١خ، ػٕض طٌه  فٝ ِغوؼ
أرجٗ فـجـ١بْ ٔذٛ اإلؿىٕضع٠خ ١ٌذبعة اإلِجغاطٛع اٌمبئُ فٝ عِٚب ٚ٘ٛ ف١ز١ٍٛؽ ِٓ ٕ٘بن ػٓ طغ٠ك ِٕغ إعؿوبي لّوخ 

ٌٚىٕوٗ ٌوُ ٠ضوطغ إٌوٝ رٕف١وظ رٍوه اٌشطوخ إلْ اٌجٕوٛص فوٝ اٌٛال٠وبد اٌغغث١وخ ٚفوٝ عِٚوب أػٍٕوٛا ٚالء٘وُ ِوغ إٌٝ عِٚوب، 
  .                                            134ٌفـجـ١بْ ثـغػخ ٌُ رىٓ ِزٛلؼخ، عاجغ: ِوطفٝ اٌؼجبصٜ، اٌّغجغ اٌـبثك،م

7 Dio Cassios,64.9.                                                                                
  ح، عاجغ:ٚاٌظٜ وبْ إِجغاطٛع ػٍٝ عِٚب فٝ رٍه اٌفزغ ثّجغص ٚهً فـجبؿ١بْ إٌٝ االؿىٕضع٠خ ػٍُ ثّمزً ف١زٍٍٛؽ 8
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وفػى اإلسػكندرية  2السكندرية الضخمة لتحيتو عنػد ممعػب سػباؽ الخيػؿ مػف ناحيػة بػاب كػانوب
طمػػػب منػػػو الشػػػفاء، وفػػػى  عومػػػؿ مػػػف قبػػػؿ السػػػكندرييف معاممػػػو اآلليػػػة حتػػػى أف رجػػػبل أعمػػػى

3سػرابيس معبػد اإلسكندرية ذىب فسباسياف ألخذ البركػة  فػى 
Serapis -  الػذى يعتبػر أعظػـ

حيػػث دخػػؿ إلػػى قػػدس األقػػداس  5حػػوؿ أمػػور اإلمبراطوريػػة - 4معابػػد حػػوض البحػػر المتوسػػط
ف كانػت معاممػة السػكندرييف 7وىناؾ غرؽ فى التعبد لئللو سرابيس والسػجود لػو 6بمفرده د قػ. وا 

انقمبػػػت إلػػػى النقػػػيض عنػػػدما أدركػػػوا أف فسباسػػػياف لػػػيس إال رجػػػؿ دولػػػة مػػػف الدرجػػػة األولػػػى 
وحريصا كؿ الحرص عمى جبايػة ضػرائب الدولػة حتػى أنػو فػرض ضػريبة جديػدة عمػى السػمؾ 

، وتعتبر زيارة فسباسياف لمصر زيارة سياسية مف الدرجة األولػى ممزوجػة بزيػارة دينيػة 8المممح
 س.  سرابيمعبد حيث زار 

 : زيارة تيتوس
ت المػرة األولػى قبػؿ توليػو الحكػـ وكانػ مػرتيف مصػر ـ(81-79)زار اإلمبراطور تيتػوس

مرافقا لوالده فسبسياف عندما زار اإلسكندرية ومصر، ثـ مالبث أف عاد إلػى أورشػميـ إلخضػاع 
 إلػػى تػػوـ ىػػو فػػى طريػػؽ عود70فػػى عػػاـ  ، أمػػا المػػرة الثانيػػة فكانػػت9ثػػورة الييػػود فػػى فمسػػطيف

فػػػدخؿ مصػػػر وعبػػػر الفػػػرع  ،10رومػػػا بعػػػد انتصػػػاره عمػػػى الييػػػود فػػػى أورشػػػميـ وتػػػدمير الييكػػػؿ
Agathus Daimonالكانوبى لمنيؿ والمعروؼ أف ذاؾ بالروح الطيبة

وفػى اإلسػكندرية دار  11
اف قػد فرضػيا عمػى فسبسػياف لضػريبة الػرأس التػى كػ بإلغػاءحوار بينو وبيف السكندرييف انتيػى 

وأثنػػاء تمػػؾ الزيػػارة حضػر االحتفػػاؿ بتكػػريس العجػػؿ أبػػيس والػػذى كػػاف  ،12السػكندرييف مػػف قبػػؿ
                                                                                                              
S.Rappoport, History of Egypt, part II,2003,p69;  

 .134م  اٌّغجغ اٌـبثك، ِوطفٝ اٌؼجبصٜ، 9
 .  138ٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، مدـ١ٓ ٠ٛؿف، دـ  2
اإلٌوٗ ؿوغاث١ؾ ٘وٛ أدوض أٌٙوٗ اٌضوبٌٛس فوٝ اٌض٠بٔوخ اٌجض٠وضح اٌزوٝ ظٙوغد فوٝ ػٙوض ثط١ٍّوٛؽ ا٤ٚي ثغوغى اٌزمغ٠وت ثو١ٓ  3

اٌّؼزمضاد ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚ اٌّووغ٠خ ، د١وش لوبَ ثزلوى١ً ٌجٕوخ ػ١ٍوب ِوٓ عجوبي اٌوض٠ٓ اٌّووغ١٠ٓ ٚووبْ ػٍوٝ عأؿوُٙ اٌىوب٘ٓ 
د١وش رووُ اٌّوؼط ِووب ثوو١ٓ ا٤فىوبع ِووٓ اٌجووبٔج١ٓ  Timotheusٍووٝ عأؽ اٌٍجٕوخ ا١ٌٛٔب١ٔووخ ر١ّٛص١ووْٛٚػ Manrthoِوب١ٔزْٛ

ٚظٙغد ٘ظٖ اٌض٠بٔخ اٌّىٛٔخ ِٓ اإلٌٗ ؿغاث١ؾ ٚاإلٌٙوخ إ٠وؼ٠ؾ ٚاثّٕٙوب اإلٌوٗ دغثوٛلغار١ؾ، ٚووبْ ؿوغاث١ؾ ٠ّضوً االٌوٗ 
إلٌوٗ ػ٠وٛؽ وج١وغ االٌٙوٗ ا١ٌٛٔب١ٔوخ، عاجوغ: اٚػ٠غ دبثٝ أٚ اٌؼجً اث١ؾ ػٕض اٌّوغ١٠ٓ أِوب ػٕوض ا١ٌٛٔوب١١ٔٓ فىوبْ ٠ّبصوً ا

Plutarchos,De Iside et Osiride28; إثغا١ُ٘ ٔوذٝ،ربع٠ز ِوغ فٝ ػوغ اٌجطبٌّخ، اٌجؼء اٌضوبٔٝ،  ،م م

177-178 .   
Tacitus,Historiae,IV,83-84.  4  

5 Sharpe,op.cit,p140;Milne,op.cit,p.42. 
6 S.Rappoport, History of Egypt, part II,2003,p.72. 

 .139دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م  7
J.G.Winter,Life and Letter in Papyri, London, 1962,p.15.  8  

 .                                   141دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م  9
 .186- 185،م2112بْ، اٌمب٘غح، أثٛ ا١ٌـغ فغط، ربع٠ز ِوغ فٝ ػوغٞ اٌجطبٌّخ ٚاٌغِٚ 11

 .                                   141دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م  11
  . Winter,op.cit,p.5 12  
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وىنػػاؾ حظػػى بروئيػػة العجػػؿ ومداعبتػػو، وقػػد عاممػػة العجػػؿ  2فػػى منػػؼ 1المصػػرييف يقدسػػونو
. ويمكػف أف تعتبػػر زيػارة تيتػػوس لمصػر واحػػدة مػػف 3معاممػة طيبػػة وىػو مػػا كػاف يعػػد فػأؿ خيػػر

اؿ الػببلد ممزوجػة بزيػارة دينيػة لمػببلد وتعتبػر زيػارة الزيارات التى تميزت بكونيا زيارة لتفقد أحػو 
 لمصر.فسباسياف تيتوس مماثمو لزيارة والده 

 :زيارة ىادريان 
اإلسػكندرية ومصػر فػى العػاـ السػادس مػػف  ـ( 138-117)زار اإلمبراطػور ىادريػاف

اترا الرحمة التػى قػاـ بيػا يوليػوس قيصػر بصػحبو كميوبػ افبدا رحمتو مف أوؿ النير متتبع 4حكمو
، ولـ تكف تمؾ المرة ىى األخيرة لزيارة ىادريػاف لمصػر إذ انػو زار 5قبؿ ذلؾ بقرنيف مف الزماف

. وقػد مكػث فييػا مػا 6ـ 130مصر مرة أخري فى العاـ الخامس عشر مػف حكمػو أي فػى عػاـ
ـ فػػػى 131أى أنػػػو أمضػػػى الشػػػيور األولػػػى مػػػف عػػػاـ  ،7تسػػػعة أشػػػير وأيقػػػرب مػػػف ثمانيػػػة 

. وفػػػػى ىػػػػذه الزيػػػػارة اصػػػػطحب ىادريػػػػاف زوجتػػػػو اإلمبراطػػػػورة 8ب منيػػػػااإلسػػػػكندرية أو بػػػػالقر 
  ،9اوسبلم معو، وتميزت الرحمة ىذه المرة بكونيا أكثر ىدوءً  Sabinaسابينا

زار قبػػر اإلسػكندر ىػػو وحاشػيتو وكػػاف مػػف  حيػػث وقػد بػػدأ زيارتػو بمدينػػو اإلسػكندرية
عمػػى ،  12لموسػػيوف وعممػػاءهوقػػد أبػػدى عنايػػة با 11الموسػػيوف زار ، وكػػذلؾ 10بيػػنيـ انتونينػػوس

اإل أف مػػا ذكرتػػو كتابػػات المػػؤرخيف  ،أى شػػواىد األف الموسػػيوف  الػػرغـ مػػف أنػػو لػػـ يبػػؽ مػػف
قدمت لنا صورة واضػحة عنػو جعمتنػا نكػاد نػوقف بػأف الموسػيوف فػى إفسػوس كػاف يكػاد يتشػابو 

ـ 25، فيتكػػوف الموسػػيوف مػػف صػػالة مسػػتطيمة يبمػػغ طوليػػا 13معػػو فػػى الشػػكؿ إلػػى حػػد كبيػػر
                                                

1 Sharpe,op.cit,p.128;Keightley,History of the Roman Empire, From the Accession of 

Augustus to the End of the Empire of the West ,Being a Continuation of the History of 
Rome,p.114. 

2 T. keightley, History of the Roman Empire, From the Accession of Augustus to the End of 
the Empire of the West ,Being a Continuation of the History of Rome, ,p.114 

 .                                           141اٌّغجغ اٌـبثك، م دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ،  3
4 Sharpe, op.cit, p.160. 
5 S.Perwne, Hadrian, Croom Helm"USA",1960,p.153. 
6 Ibid,p.153 

7 M.Haag, Rough Guide History of Egypt,London,2003 ,p.71. 
8 Ibid, p.159. 
9 Anthologia Graeca,i.54; Sarpe, op.cit, p.162; J.Morgan, Hadrian: Consolidating the 

Empire, New York, 2003,p.71. 
10 G.Gardiner, The Hadrian Enigma A Forbidden History, A GMP Editions Pubication, 

2007,p.321. 

ط١ٍّوٛؽ ا٤ٚي اٌٛؿو١ْٛ فوٝ عثبد اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ، ٚلض أٔلوأ ثِؼجض ٘ٝ وٍّخ ٠ٛٔب١ٔخ ِؼٕب٘ب   Μουσείονاٌّٛؿ١ْٛ  11

ِٕطمخ اٌموٛع اٌٍّى١خ ثبإلؿىٕضع٠خ ٚأهجخ ِغوؼ ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ فٝ اٌؼبٌُ اٌمض٠ُ ٚلضألبَ ثٗ اؿزغاثْٛ ٌّضح سّؾ ؿٕٛاد 
ٌزأ١ٌف وزبثٗ فٝ اٌجغغاف١ب، عاجغ: فبص٠خ ِذّض أثوٛ ثىوغ، اٌزوبع٠ز اٌـ١بؿوٝ ٚاٌذضوبعٜ فوٝ ػووغ اٌجطبٌّوخ ٚاٌغِٚوبْ، 

 .  162،م2114اإلؿىٕضع٠خ، 
 .                                         176دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م  12

13  Adriani,A., Repertorio d’arte dell’Egitto Greco romano,serie C, Palermo, 1966  ,              

    p p.211,228 
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ومقسػمة داخميػػا عػػف طريػػؽ أعمػػدة إلػػى ثبلثػػة صػػاالت توجػػد فػػى طرفػػى ىػػذه الصػػالة الرئيسػػية 
 1قاعتاف فى عمؽ كؿ منيما أكسدرا وىى مقسمة أيضػا إلػى ثبلثػة صػاالت عػف طريػؽ أعمػدة

كػذلؾ ذىػب فػى رحمػة صػيد  .2وفى الموسيوف اختمط مع عممائو وناقشيـ وأجػاب عػف أسػئمتيـ
. وفػى النصػؼ الثػانى مػف أكتػوبر ذىػب فػى رحمػة نيميػة ووصػؿ 3لؤلسود فى الصػحراء الغربيػة

مػػف نفػػس  إلػػى مدينػػة ىيرمػػوبميس فػػى الثػػانى والعشػػريف مػػف أكتػػوبر وفػػى يػػـو الرابػػع والعشػػريف
إلػى طيبػة بػالقرب  توجيػووأثنػاء  4كاف المصرييف يحتفموف بموت أوزير اإللو المصػري  الشير

وىػو يحػػاوؿ أف  5تفػو فػدا لسػيده ىادريػافح Antinousلقػػى انتونينػوس   Besaمػف قريػة بيسػا
يمػػبل لسػػػيده أنػػػاء مػػف مػػػاء النيػػػر، فزلػػػت قدمػػو وغػػػرؽ فػػػى النيػػػؿ. وىنػػاؾ أمػػػر بإنشػػػاء مدينػػػة 

حاليػا"، وقػػد  6"الشػيخ عبػادة فػى مركػز مدينػػة ممػوى بمحافظػة المنيػا Antinpolisانتينوبػوليس 
، كػذلؾ قػػاـ بزيػارة إلػػى 7ىلرمسػػيس الثػانمعبػد المدينػة عمػػى أنقػاض مدينػة فرعونيػػة بيػا  أقيمػت

طيبػة حيػػث شػاىد ىنػػاؾ تمثػالى ممنػػوف " تمثػالى أمنحوتػػب الثالػث "، وقػػد أصػاب اإلمبراطػػورة 
خيبة األمؿ عندما لـ تسمع الصوت الصادر مف التمثاؿ فى اليـو األوؿ مػف الزيػارة ولكػف فػى 

وجتػػػو ىادريػػػاف وز  قػػػاـ ، وىنػػػاؾ8صػػػباح اليػػػـو التػػػالى سػػػمعت الصػػػوت الصػػػادر مػػػف التمثػػػاؿ
 9وحاشػػيتو بتسػػجيؿ أسػػمائيـ باليػػد عمػػى سػػيقاف ىػػذاف التمثػػاالف كنػػوع مػػف التوقيعػػات التذكاريػػة

قامػػت كمػػا و ، مثػؿ العديػػد مػف زائػػرى التمثػاؿ حيػػث كػػانوا يسػجموف أسػػمائيـ عنػد قػػدمى التمثػاؿ
10جوليا بالبيبل 

Julia Balbilla  بتسجيؿ تمؾ الزيارة بأربعة أشعار أحػدىـ سػجؿ عمػى تمثػاؿ
 زيارتػوكمػا زار خػبلؿ  .12فتػرةالوقد كاف التمثاؿ فى حالة سئ مف الحفظ خػبلؿ تمػؾ  11ممنوف

   2وكما قاـ بإعادة بناء المقبرة 1وبكى عمى قبره 13قبر بومبيوس العظيـ فى بيموزيـو
                                                

 .            232، ص2005سكندرية، اإلسكندرية القديمة وآثارىا،اإل ػؼ٠ؼح ؿؼ١ض، 1

2  Gardiner, op.cit, p.162.  
3 A.K.Bowman, Egypt after the Pharaohs:332 Bc-AD642:from Alexander to the Arab 
Conquest, United States ,1996 ,p.44. 
4 T.Opper, Hadrian: Empire and Conflict,Cambridge,2008,p.174. 
5 S.Perwne,op.cit,p.159. 

ا١ٌّٕب ٘ٛ اؿُ طٚ أهً ِوغٞ لض٠ُ، فٙٛ ِلزك ِٓ وٍّخظِٕٝظ ثّؼٕٝ ا١ٌّٕبء إكبعح إٌٝ ِٛلؼٙوب ػٍوٝ ٔٙوغ ا١ٌٕوً أٚ  6
 ُ اٌٛالغ ضّٓ دضٚص٘ب اإلصاع٠خ دب١ٌب، عاجغ: ػجض  16ِلزك ِٓ وٍّخ ظِٕؼذظ إكبعح إٌٝ ِٕؼذ سٛفٛ ظػبهّخ اإلل١ٍ

 . 185اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ ، اٌّغجغ اٌـبثك، م 
 .  217،م2115ػؼد ػوٝ دبِض لبصٚؽ ، آصبع ِوغ فٝ اٌؼوغ٠ٓ ا١ٌٛٔبٔٝ ٚاٌغِٚبٔٝ، اإلؿىٕضع٠خ،  7

8 Sharpe,op.cit,pp167f;Morgan,op.cit,p.75. 
  .494ػٕب٠بد ِذّض أدّض، ربع٠ز ِوغ فٝ اٌؼوغ٠ٓ ا١ٌٛٔبٔٝ ٚاٌغِٚبٔٝ، اإلؿىٕضع٠خ،ثضْٚ ربع٠ز،م 9

 ٌغِٚب١ٔبد ٚاٌزٝ وبٔذ ِوبدجٗ ٌإلِجغاطٛع ٘بصع٠بْ ٚػٚجزٗ اإلِجغاطٛعح ؿبث١ٕبج١ٌٛب ثبٌج١ال ٘ٝ أدضٜ اٌلبػغاد ا 11
 َ ٚػغفذ رٍه اٌلبػغح ِٓ أعثؼخ أكؼبع ؿجٍذ ػٍٝ لضَ رّضبي ِّْٕٛ عاجغ: 131سالي ػ٠بعرُٙ ٌّوغ ػبَ 

I.M.Plant,Women Writers of Ancient Greece and Rome"An Anthology", University of 
Oklahoma Press, 2004,p.151.                                                           
11   Bagnall &others,op.cit,p.49   
 12 Plant, op.cit,p.151 

ثٍٛػ٠َٛ : ٘ٝ اٌّض٠ٕخ اٌّذوٕخ اٌٛالغ ػٍٝ اٌفغع اٌج١ٍٛػٜ ٌٕٙغ ا١ًٌٕ فٝ ٔمطخ اٌزمبئٗ ِغ اٌجذغ اٌّزٛؿوظ، ٚلوض أطٍوك  13
  = وُ،عاجغ:32اٌفغِب، ٚرجؼض ػٓ ثٛعؿؼ١ض دب١ٌب ةػ١ٍٙب أ٠ضب رً 
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 :زٌارة ماركوس اورٌلٌوس 

ـ ضػػػمف 176مصػػػر واإلسػػػكندرية فػػػى عػػػاـ  3ـ( 169-161)زار مػػػاركوس اوريميػػػوس
واندماجػػو  5، وقػد انبيػر النػاس بمطفػػو فػى القيػادة وعفػوه عػف خصػومو4ت الشػرقيةزيارتػو لمواليػا

مػع العامػػة فػػى المعابػػد واألمػػاكف العامػػة، وفػى اإلسػػكندرية زار الموسػػيوف وجمػػس مػػع فبلسػػفتو 
وقػػاـ بقياسػػيا مػػع صػػديقة جبانػػة منػػؼ وسػػقارة بػػالجيزة ودىشػػور ، كمػػا أنػػو زار 6وتحػػاور معيػػـ

وقػػػاـ بقياسػػػيا  )األقصػػػر( فػػػى طيبػػػة المنقػػػورة فػػػى الصػػػخرقػػػابر وكػػػذلؾ زار الم ،Dionديػػػوف 
 Syene أيضػػا، كمػػا قػػاـ بمغػػامرة حيػػث قضػػى يومػػا عنػػد الشػػبلالت وشػػاىد النبػػع المقػػدس فػػى

عنػػد  اذراعػػ 28ارتفػػاع النيػػؿ خػبلؿ زيارتػػو ىػػذه، والػػذى بمػػغ  أمػػر بقيػػاس"أسػواف حاليػػا" وكػػذلؾ 
)ميػت رىينػة حاليػا  8عنػد منػؼ اذراعػ 14 ، فػى حػيف بمػغ7فػى قفػط اذراعػ 21، وجزيرة الفنتيف

. وممػػا الشػػؾ فيػػو إف مػػاركوس اوريميػػوس مػػزج مػػا بػػيف العمػػؿ والمتمثػػؿ فػػى مركػػز البدرشػػيف(
 متابعة أمور الوالية والسياحة االثرية والترفييية حيث زار آثار مصر وزار الشبلالت. 

 : زٌارة سبتمٌوس سفٌروس

أى  10فػػى السػػنة الثامنػػة مػػف حكمػػو مصػػر 9ـ( 211-193) زار سػػبتميوس سػػفيروس       
أولػى  Pelusiumـ، وقد دخػؿ سػبتميوس سػفيروس مصػر بػرا فكانػت بيموزيػـو  200عاـ  فى

محطاتػػو التػػػى توقػػؼ بيػػػا وىنػػاؾ زار قبػػػر بومبيػػوس الػػػذى قتػػؿ قبػػػؿ قػػرنيف مػػػف الزمػػاف وقػػػدـ 
ا زار المقبػرة فػػى بنػػاء المقبػرة كمػػا فعػؿ ىادريػاف عنػػدم بإعػادة أمػر القػرابيف عمػى قبػػره، كمػا أنػػو

ئللػػو سػػرابيس فػػى سػػرابيـو ل. ثػػـ زار اإلسػػكندرية فػػى شػػير مػػارس وقػػدـ القػػرابيف 11ـ130عػػاـ 
. وخػبلؿ زيارتػو ىػذه اتجػو إلػى منػؼ 13هء، كمػا زار قبػر اإلسػكندر وشػاىد موميػا12اإلسكندرية

                                                                                                              
=  J.D.Stanley and others, Pelusium an Ancient Port Fortress on Egypt's Nile Delta Cost: Its 

Evolving Environmental Setting from Foundation to Demise, Journal of coastal Research, 
Vol. 24(2),2008,p.451. 

1 Anthologia Graeca,i.54; Sarpe, op.cit, p.162; J. Morgan, Hadrian: Consolidating the 
Empire, New York,2003,p.71. 

2 A.R.Birley, Septimius Severus" the African Emperor",USA,2000, p.136 
جغ: آِبي اٌغٚثٝ،ِووغ فوٝ كٙضد فزغح دىُ ِبعوٛؽ أٚع١ٍ٠ٛؽ ل١بَ صٛعح ػ١ٕفخ ٌٍّوغ١٠ٓ ٚؿ١ّذ ثضٛعح اٌغػبح، عا 3

 .  132، م1981ػوغ اٌغِٚبْ، اٌمب٘غح،
  .                                                    143ِوطفٝ اٌؼجبصٜ،اٌّغجغ اٌـبثك، م 4
 .                                                  255ػٕب٠بد ِذّض أدّض، اٌّغجغ اٌـبثك،م  5

6 Sharpe,op.cit,p.186. 
وُ جٕٛة كغق صٔضعح ثّذبفظخ لٕب، ٚلض ػغفذ فمظ فٝ  إٌووٛم اٌّووغ٠خ ثبؿوُ ظججز١وٛظ ٚفوٝ 25رمغ فمظ ػٍٝ ثؼض  7

ُ ظوٛثزٛؽظ ٚوبٔذ اٌّغوؼ اٌغئ١ـٝ ٌؼجبصح اإلٌٗ ١ِٓظ إٌٗ اٌشوٛثخ فٝ ِوغ اٌمض٠ّخ، عاجغ : ػجض  إٌوٛم ا١ٌٛٔب١ٔخ ثبؿ
 .  231اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ، ااٌّغجغ اٌـبثك، م

8 Aristides,Orat.Aegypt;Sharpe,op.cit,pp.90-91 

وبْ ؿجز١ّٛؽ ؿف١غٚؽ لبئض لٛاد اٌضأٛة، ٚرّىٓ ثفضً اٌؼضص اٌىج١غ ِٓ اٌمٛاد اٌزٝ  وبٔذ رذذ إِغرٗ ِٓ اٌـ١طغح  9
 .   287َ، عاجغ: أثٛ ا١ٌـغ فغط، اٌّغدغ اٌـبثك، م 193ػٍٝ عِٚب ٚلض أهجخ ؿجز١ّٛؽ ؿف١غٚؽ إِجغاطٛع فٝ ػبَ 

 .                                                 261ػٕب٠بد ِذّض أدّض، اٌّغجغ اٌـبثك،م  11
11 A.R.Birley, Septimius Severus" the African Emperor",USA,2000 , p.136. 
12 Ibid,p.138. 
13 Ibid,p.137. 
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يمػو وكذلؾ أبو اليوؿ الذى كػاف قػد تػـ ترم ،وشاىد األىراماتالعاصمة العتيقة لمصر القديمة 
كمػػػا قػػػاـ بزيػػػارة اليياكػػػؿ ، Saturninusقبػػػؿ ذلػػػؾ بفتػػػرة وجيػػػزة عمػػػى يػػػد الػػػوالى سػػػاتورينوس 

ثـ ارتحؿ إلى مصػر الوسػطى حيػث زار واسػتمتع  ،جحوتى إلو الحكمةالمكرسة لمعجؿ أبيس و 
أحػػد ممػػوؾ األسػػرة الثانيػػة  الواقػػع جنػػوب ىػػـر أمنمحػػات الثالػػث - 1بمشػػاىده قصػػر المبيرانػػث

قػاروف بحجراتو الثبلثػة آالؼ واألثنتػى عشػرة فنػاء والواقػع عمػى بحيػرة  بالفيـو فى ىوارة عشرة ػ
Moeris "كانػػػت فالمحطػػػة التاليػػػة لزيػػػارة سػػػبتميوس سػػػفيروس أمػػػا  ،2"بمحافظػػػة الفيػػػـو حاليػػػا

حيث شػاىد معابػدىا وتمثػالى ممنػوف  3والتى كانت فرصو لكى يتقرب ألىؿ الببلدمدينة طيبة 
وقػػد أمػػر بإصػػبلح الشػػقوؽ فػػى رأس  ،4ا فعػػؿ ىادريػػاف مػػف قبػػؿوسػػجؿ نقػػش عمػػى التمثػػاؿ كمػػ

. 5تمثػػاؿ ممنػػوف ممػػا نػػتج عنػػو توقػػؼ إصػػدار الصػػوت الػػذى كػػاف يصػػدر مػػف التمثػػاؿ نيائيػػا
وىناؾ بعض الشػكوؾ مػف أنػو قػاـ بتقػديـ القػرابيف بنفسػو فػى فيمػة بأسػواف فػى االحتفػاؿ بالنيػؿ 

أخرى لمعػودة إلػى شػماؿ الػببلد حيػث يعتقػد  والذى كاف يقاـ فى شير مايو، ثـ اتخذ النير مرة
، ويقػاؿ أف سػبتميوس سػفيروس أثنػاء زيارتػو 6أنو غػادر الػببلد فػى شػير يونيػو مػف نفػس العػاـ

حيػث أعتػاد كػبل  7الحيوانػاتالتػى رمػز ليػا بأشػكاؿ آلليػة للمصر سخر مف عبػادة المصػرييف 
د غػػادر الػػػببلد عمػػػى ظيػػػر . وقػػػممػػف اليونػػػانييف والرومػػػاف أف يرمػػػزوا لآلليػػتيـ بشػػػكؿ بشػػػرى 

 8إلى سوريا امركب متوجي
 9زيارة كاراكال

، ويبػدو أف زيػػارة كػاراكبل لمصػػر 10ـ215مصػػر فػى عػػاـ  (217-212)زار كػاراكبل
كانت زيارة تختمؼ عف زيارات األباطرة جميعػا، حيػث أف زيػارة األبػاطرة اآلخػريف كانػت تتميػز 

بل، ففػى تمػػؾ الزيػارة  قػػاـ بالمػذبح الشػػييرة بكونيػا زيػارات ورحػػبلت أكثػر ىػػدوء مػف زيػػارة كػاراك
                                                

ػ١ٍٗ اٌّؤعر ١٘غٚصد إؿُ اٌالث١غٔذ رلج١ٙب ٌٗ ٠مغ لوغ اٌالث١غٔش فٝ ِٕطمخ ٘ٛاعح فٝ ِذبفظخ اٌف١َٛ دب١ٌب ٚلض أطٍك  1
 .  169ثموغ اٌالث١غأذ اٌل١ٙغ فٝ جؼ٠غح وغ٠ذ، عاجغ:ػجض اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ اٌّغجغ اٌـبثك، م 

2 Birley,op.cit,P.138. 

 .                                           224دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م  3
4  Birley,op.cit,p.138. 
5 D.J.Brewer, E.Teeter, Egypt and the Egyptian, Cambridge Universty Press ,2007, p.3; 

M.Bunson ,Encyclopedia of Ancient Egypt,p.31, A.Weigall,A Guide to the Antiquities of 
Egypt,London,1910,p.246. 

6 A.R.Birley,op.cit, P.139. 
7 Sharpe,op.cit,p.100. 
8 Ibid, P.139. 

وبعاوال ٘ٛ اثٓ اإلِجغطٛع ؿجز١ّٛؽ ؿف١غٚؽ ٚوبْ ِٓ أُ٘ أػّبٌٗ سالي دىّوٗ هوضٚع رلوغ٠غ ٘وبَ فذوٛاٖ ِوٕخ  9  
ْ اإلِجغاطٛع٠خ ِٓ ا٤دغاع ٠ٚفُٙ ِٓ اٌّوبصع ا٤صث١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌمض٠ّخ وّب ٚعص  اٌّٛاطٕخ اٌغِٚب١ٔخ ٌج١ّغ ؿىب

خ أٔووٗ وووبْ ػبِووب كووبِال، عاجووغ: ِوووطفٝ اٌؼجووبصٜ ، اٌّغجووغ اٌـووبثك، م ػٕووض وبؿوو١ٛؽ ٚأصٌج١ووبْ أْ ٘ووظا اٌّووٕ
 . 151-151م

  .                                                    151ِوطفٝ اٌؼجبصٜ،اٌّغجغ اٌـبثك، م 11
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حيػػث أجتمػػع بالسػػكندرييف فػػى الجمنػػازيـو وخػػاطبيـ بميجػػة قاسػػية وأمػػر  ،1لشػػباب اإلسػػكندرية
، 2بػػأف يجنػػد شػػباف الجمنػػازيـو ثػػـ قػػتميـ، ثػػـ أرسػػؿ جيشػػو فػػى المدينػػة بالقتػػؿ والسػػمب والتػػدمير

اإللػػػو معبػػػد اروا مصػػػر، إال أنػػػو زار كمػػػا إنػػػو لػػػـ يقػػػـ بزيػػػارة آثارىػػػا كمعظػػػـ األبػػػاطرة الػػػذيف ز 
اإللػو سػرابيس معبػد ، كمػا قػاـ باسػتقراء النبػوة فػى 3سرابيس فى اإلسكندرية وقػدـ القػرابيف لئللػو

الذى تباىى بأنو قتؿ بػو  قاـ بتكريس السيؼ اإللو سرابيس معبد وفى ال 4فى مدينة اإلسكندرية
، كػذلؾ قػاـ بزيػارة قبػر اإلسػكندر حيػث 6بؿ أنو أقػاـ نصػبا يؤكػد حقيقػة قتمػو ألخيػو 5أخيو جيتا

. وربمػػا 7خمػػع عباءتػػو القرمزيػػة وخواتمػػو وحزامػػو المػػزيف باألحجػػار الكريمػػة تركيػػا عمػػى تابوتػػو
 كانت زيارة كاراكبل قاصرة عمى اإلسكندرية فقط.

فومما سبؽ يتضح أف مصر قد حظيت بزيارة بعض األباطرة،  ىػذه بعػض  تكان وا 
مػف َقبػؿ الزائػريف عمػى مػدى  إقبػاالة معالميػا األثريػة وىػى األكثػر زيػار  اقتصػرت عمػىالزيارات 

خػػػبلؿ زيارتػػػو الثانيػػػة  الػػػذى قػػػاـالعصػػػور، كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػػى زيػػػارة جيرمػػػانيكوس وىادريػػػاف 
لمصػػر بالعديػػد مػػف األنشػػطة الترفيييػػة مثػػؿ رحمػػة الصػػيد التػػى قػػاـ بيػػا فػػى الصػػحراء الغربيػػة 

متمثمػػة التضػػمنت زيػػارتيـ المحافػػؿ العمميػػة اطرة مػػف األبػػلمصػػر، فػػى حػػيف أف الػػبعض اآلخػػر 
والػػػذى زاره كػػػؿ ىادريػػػاف ومػػػاركوس أوريميػػػوس، فػػػى حػػػيف أف ىنػػػاؾ بعػػػض  ،فػػػى الموسػػػيوف

 األباطرة اىتـ بالناحية الدينية مثؿ اإلمبراطور فاسباسياف ومف بعده ابنو تيتوس.
السػياحة كػؿ البعػد عػف  بعيػدةويبدو أف ىنػاؾ بعػض األبػاطرة كانػت زيػارتيـ لمصػر 

مثؿ كاراكبل الذى كانت زيارتو لئلسكندرية بمثابة محنػة عمػى السػكندرييف حيػث انتيػت زيارتػو 
ف كاف قاـ بزيارة   اإللو سرابيس فى اإلسكندرية. معبد بمذبحتو الشييرة وا 

وتجػػدر المبلحظػػة أف أغمػػب زيػػارات األبػػاطرة كانػػت تبػػدأ بمدينػػة اإلسػػكندرية حيػػث    
سرابيـو وكذلؾ العديد مف أمػاكف الترفيػو، ثػـ المحطػة الثانيػة التػى غالبػا يوجد بيا الموسيوف وال

مييا الرحمػة التػى تمتػد تحيث يشاىدوا األىرامات  أقدـ عواصـ مصر الفرعونية، ما كانت منؼ
حتػػى أعمػػى النيػػؿ جنػػوب مصػػر وغالبػػا مػػا كانػػت الوسػػيمة المسػػتخدمة فييػػا ىػػى المراكػػب التػػى 

ووصػوال إلػى أعػالى مصػر حيػث أف أىػـ اآلثػار المصػرية كانػت  تسير فى النيؿ بػدأ مػف الػدلتا
ممنػػػوف بالصػػػوت  ومػػػف أكثػػػر مػػػا كػػػاف يمفػػػت انتبػػػاىيـ تمثػػػاال ،تصػػػطؼ عمػػػى ضػػػفاؼ النيػػػؿ

                                                
1 Milne,op.cit,p.71. 

                                      .                                   151ِوطفٝ اٌؼجبصٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م  2
3 Sharpe,op.cit,p.103. 
4 Ibid,p.102. 
5 Dio Cassuis,Lib.IXXVII 

 .                           237-236دـ١ٓ ٠ٛؿف، دـٓ اإلث١بعٜ، اٌّغجغ اٌـبثك، م م  6
7 Sharpe,op.cit,p.103. 
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الصػادر منيمػػا. وممػػا الشػػؾ فيػػو أف الرومػػاف قػد انبيػػروا بالحضػػارة المصػػرية وعمػػارة معابػػدىا 
 ومسبلتيا.

مصػػر قػػد جمعػػت بػػيف أكثػػر مػػف نمػػط ويمكػػف القػػوؿ أف زيػػارات األبػػاطرة الرومػػاف ل
سػػػياحى فمنيػػػا مػػػا ىػػػو سػػػياحة ثقافيػػػة، ومنيػػػا مػػػا يتصػػػؿ بالسػػػياحة الدينيػػػة، وبعضػػػيا يجسػػػد 
السػياحة الترفيييػػة، وبعضػػيا اآلخػػر يجسػد نوعػػا مػػف السػػياحة العمميػػة، وفػى كػػؿ ىػػذا مػػا يؤكػػد 

سػػياحية فػػى نشػػأة كثيػػر مػػف المفػػاىيـ ال -كعامػػؿ جػػذب-الػػدور الػػذى لعبتػػو اآلثػػار المصػػرية 
الحديثة، وىو األمػر الػذى وضػع مصػر منػذ العصػور المبكػرة عمػى قمػة الػدوؿ السػياحية لػيس 

نما فى العالـ.  فى الشرؽ فقط وا 
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 قائمة باألباطرة الذٌن زاروا مصر خالل العصر الرومانى
 

االسم باللغة 
 العربٌة

االسم باللغة 
 االنجلٌزٌة

 مالحظات عدد الزٌارات تارٌخ الزٌارة

قٌصر 
 اوكتافٌوس

Caesar 

Octavianus 

 جاء إلى مصر كفاتم 1 ق.م 30

زار مصر لمشاهدة آثارها  Germanicus 12 1 جٌرمانٌكوس
وكان المرهل لوراثة 

اإلمبراطورٌة فى تل  
الفترة، ولكن  توفى أثناء 

 عودت  لروما

أول من أعلن إمبراطور  Vespasian 70 1 فسبسٌان
 فى اإلسكندرٌة

زار مصر خبلل عودت   Titus 71 1 تٌتوس
 من أورشلٌم إلى روما 

ٌن، وإنشاء زار مصر مرت Hadrian 117-130 2 هادرٌان
 مدٌنة انتٌنوبلٌس

ماركوس 
 اورٌلٌوس

Marcus 

Aurelius 

175 1  

سبتمٌوس 
 سفٌروس

 200 1  

زار مصر وقام بمذبحة  Caracalla 215-216 1 كاراكبل
 اإلسكندرٌة

 
 

                                                                 


