
 

 

Aegyptus: Egypt under Roman Rule Symposium Highlights 
Original English article 

Translated by Mahmoud Saleh 

 ندوة   "مصر   تحت   الحكم   الروماني"

 الضیف   الكاتب:   ستیفن   أو.   سموت

وكان تورنتو. جامعة في المصریة اآلثار دراسة لجمعیة السنوي المؤتمر الماضي األسبوع نهایة في                ُعقد
مفاجئًا الرومانیة مصر عن كلیًا مؤتمر استضافة قرار كان وقد الرومانیة". "مصر هو المؤتمر                موضوع
بقدر یحظیان ال مصر في والروماني البطلمي العصران أن حیث النهایة في ترحیبًا لقي ولكنه ما حد                   إلى
الضوء المؤتمر وسلط الجدیدة). والمملكة والمتوسطة (القدیمة الفرعونیة مصر مثل االهتمام من              كبیر
ورق وعلم (التاریخ، المصریة التخصصات مختلف في العلماء اتخذها التي المختلفة المناهج من عدد                على
مصر دراسة أن على المؤتمر وأكد الرومانیة. مصر على التركیز بهدف وغیرهما) اآلثار، وعلم                البردي،
أیضًا بل فحسب، األصلیة المصریة المواد على تقتصر ال أن یجب واسعة نظر وجهة تتطلب                 الرومانیة
أنواع عن التمثیلیة األمثلة بعض فقط سنعرض المقال، هذا وفي والرومانیة. الیونانیة المواد               على

 الموضوعات   التي   نوقشت   أثناء   المؤتمر.

 

وجریجوري بإیطالیا، بیزا دي سوبیریور نورمال سكوال من بارباجلي، نیكوال من كل              استعرض
المتحدة بالوالیات كالیفورنیا جامعة من القدیم التاریخ في الدكتوراه درجة على الحاصل              دونداس،
العالقة إلى النظر یتضمن أن ویجب الروماني. الحكم تحت مصر في والحكومة الملكیة دور                األمریكیة،
الملكیة ألیدیولوجیات دقیقًا فحصًا األصلي المصري والمجتمع اإلمبراطوریة الرومانیة اإلدارة            بین
صفات نفس أغسطس الروماني اإلمبراطور إعطاء تم لماذا المثال، سبیل على والرومانیة.              المصریة
أو المصري الفرعون تصور التي الموازیة الرسومات أهمیة هي ما أو القدامى؟ الفراعنة               وألقاب
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عن األدلة هذه تقول أن یمكن وماذا للفوضى؟ ویتصدى أعدائه یهاجم وهو الروماني               اإلمبراطور
عن إجابة أفضل هي وغیرها األسئلة هذه ودنداس، لبرباجلي وفقًا الفترة؟ هذه خالل الملكیة                أیدیولوجیة

 طریق   تحلیل   مقارن   دقیق   لكل   من   المصادر   المصریة   والرومانیة.

 

نیویورك، جامعة في القدیم العالم دراسة معهد في زائر مساعد أستاذ كول، إمیلي أخرى، متحدثة                 وقدمت
مدینة من الشرقي الشمالي الركن في الرومانیة كارانیس  الیونانیة بلدة في األثریة أعمالها عن عامة                 لمحة
الرومانیة. الفترة خالل المصریة الثقافیة للتعددیة لفهمنا الكثیر عملها أضاف وقد مصر. في               الفیوم
أسماء ٪40 المثال، سبیل على كارانیس، في النصیة األدلة في علیها ُعصر التي األسماء نسبة                 وتراوحت
أوراق على الموقع في العثور تم كما التینیة. أسماء ٪5 و مقدونیة، أو یونانیة أسماء ٪50 و                   مصریة،
تعدد وبالتالي اللغات تعدد جدید من یؤكد الذي األمر أحجار، على العامیة باللغة والكتابات الیوناني                 البردي

 األعراق   في   المدینة.

--- ملستین وكیري بلومیل، ولینكولن جي، جون --- یونغ بریغهام جامعة من متحدثون ثالثة قدم                 وأخیرًا،
قامت كیف جي جون واستعرض الرومانیة. مصر في الدفن وطقوس واألدبیة الدینیة الثقافة عن                عرضًا
كان التي المعبد كهنوت أو المصریة الدینیة الطوائف باضطهاد األوقات بعض في الرومانیة               الحكومة
وكان القسریة. الوسائل من وغیرها الضرائب فرض خالل من تخریبیة عناصر على تحتوي أنها                ُیعتقد
الدفن معدات نوعیة انخفاض مثل األصلي، المصري الدین على األحیان بعض في وخیمة عواقب                لذلك

 (المومیاء،   ورق   البردي،   وما   إلى   ذلك).



 

 

في الروماني العصر في الرسائل على مالحظاته البردي، علم في باحث وهو بلومیل، لینكولن                وركز
300 إلى م. ق. إلى30 تعود الرومانیة مصر من رسالة 4500 حوالي على العثور تم وقد القدیمة.                   مصر
100 و الالتینیة، باللغة 50 و الیونانیة، باللغة الرسائل هذه من 4350 وكتبت المیالدي. عصرنا من                  عام
الحب، عن وكتابات الشخصیة، والرسائل واإلداریة، التجاریة الشؤون محتویاتها وتشمل العامیة.             باللغة
المسیحیة والدیانة المصریة األوثان عبادة كل على الضوء الرسائل هذه من العدید وتسلط ذلك. إلى                 وما
عن نظرة آخرون وقدم وغیرها. واآللهة والمعابد الدینیة المكاتب مختلف مناقشة خالل من بعدها                من
(حوالي والهویة الجنسین أدوار من وجوانب الثقافیة الممارسات عن الكشف خالل من المصري               المجتمع
وباختصار، أیضًا). النساء بین المكتوبة الرسائل بعض توجد ولكن الرجال، كتبها الرسائل من ٪90              

 تعطي   دراسة   الرسائل   نبذة   عن   الحیاة   الیومیة   في   مصر   القدیمة.

BYU)) یونغ بریغهام لجامعة المصري الحفر مشروع یقود الذي ملستین، كیري استعرض              وأخیرًا،
خاص بشكل وركز الفیوم. في الجاموس" "فج منطقة في مشروعه ،Egypt Excavation Project             
وتكفین النعش دفن في المستخدمة المواد وتقدم الرومانیة. الفترة خالل الموقع في الدفن طرق                على
مواصلة محاولة على دلیًال ذلك شابه وما بالجنائز، الخاص البردي وورق التحنیط، وتقنیات               المومیاوات،
الفترة خالل نشأت أنها یبدو التي الجدیدة المبتكرة والممارسات السابقة المصریة الدفن              ممارسات
عهود منذ المستخدمة موتاهم تحنیط ممارسات واصلوا الوقت هذا في المصریین أن حین وفي                الرومانیة.
المومیاوات أقدام تحت الخشب صنادیق في الموتى أحشاء ووضع المومیاوات صور استخدام فإن               قدیمة،

  بدالً   من   األواني   الكانوبیة   هما   مثاالن   على   استحداث   أسالیب   جدیدة.



 

 

صعبة. أیضًا ولكن بالحیاة نابضة الرومانیة لمصر األكادیمیة الدراسة أن كیف القلیلة األمثلة هذه                وتوضح
األدلة وطبیعة القصیرة، الفترة هذه لتغطیة واللغوي والدیني والسیاسي الثقافي التاریخ من الكثیر               وهناك
في الباحثین المصریات علماء على یجب وال واالستفادة. الصحیح الفهم أجل من متخصصًا تدریبًا                تتطلب
ولكن والهیراطیقیة، المصریة الهیروغلیفیة الكالسیكیة باللغة فقط علم على یكونوا أن الرومانیة              مصر
المصریة الثقافة یفهموا أن یجب كما والالتینیة. والیونانیة العامیة باللغة درایة على أیضًا یكونوا أن                 یجب
اللغة أیضًا یعرفوا أن یجب مصر، في والیهودیة المسیحیة دراسة في یرغبون كانوا وإذا                والیونانیة.

 القبطیة   والعبریة   /   اآلرامیة.

هذا أثبت وكما الدراسة. من مزید عن الرومانیة بمصر المهتمین أمام عائقًا یمثل لن هذا أن نأمل                   ولكن
الثقافیة الخیوط ولكن الصلة، ذات األدلة من كل على قوي فهم على للحصول شاقة معركة فإنها                  المؤتمر،

 واللغویة   المتشابكة   تعطي   مزیجاً   غنیاً   من   الشعوب   والعادات   في   مصر   الرومانیة   التي   تستحق   الجهد.

-- 

تورونتو. جامعة في والشرقیة القریبة الحضارات قسم في علیا دراسات طالب هو سموت أو.                ستیفن
على وحصل الیونانیة-الرومانیة. بمصر خاص اهتمام مع المصریات علم حول األكادیمي نشاطه              ویتركز

 درجة   البكالوریوس   في   دراسات   الشرق   األدنى   القدیمة   من   جامعة   بریغهام   یونغ.
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