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  األكرب اإلسكنذرالنقىد و الذعاٌت  السٍاسٍت و الذٌنٍت  يف عصري 
 وبطلمٍىس األول )منارج خمخارة(

 د/ صفاء محمد عمي محمد
 مدرس تاريخ قديم 

  جامعة األزىر –تفينا األشراف  –كمية الدراسات اإلنسانية  –م التاريخ قس

  drsafy2102@yahoo.Com    -:البريد اإللكتروني

 -امللخص :
 ،كل من مجاالتيا السياسيةلما حققتو الدولة من انجازات في  الدعاية كانت

ة يستخدميا الحكام إلثبات وسيم عصور القديمة أىمة منذ الوالديني واالقتصادية،
مصر وسيطرتيم عمى الحكم ؛ لذا نجد أن السمطة الحاكمة في اليونان وفي  ،قدرتيم
العصور القديمة اعتادت استخدام عدة وسائل لمدعاية إلخبار الشعب بأىم  منذ

لكن و  ىان شعوبيا؛وترسيخ فكر معين في أذ ،زات التي تمت في الدولة لتدعيماإلنجا
 ،عمييا في العصر الحديث من راديولم يكن لدييا من وسائل اإلعبلم المتعارف 

لعدم وجود  اه شعوبيا إلى ما تريد نشرة وذلكوطوابع البريد لكي تمفت انتب
اتخذت العديد من الوسائل لتفعيل وعمى الرغم من ذلك نجد أنيا  ؛التكنولوجيا الحالية

واإلعبلن   ،الدعاية العديد من وسائل وقد كان لدييا ،ميةنظام الدعاية اإلعبل
 فكان منيا النبوءات، ،تاريخية وخاصة في العصر اليونانيالمناسبة لتمك الحقب ال

وسك   ،والميداليات في احتفاالت الدولة ،والنصب التذكارية ،والنقوش الرسمية
ركز حيث موضوع البحث  لذلك تعتبر النقود ىي حجر الزاوية في ؛  النقود الرسمية

 ؛أو دينية ،من تغيرات سياسيةعمييا عمى دورىا في الدعاية لمدولة حسبما طرأ 
 ،وارتباط وثيق باألحوال السياسية ،نقوش ليا عبلقة تضمنتو النقود منوذلك لما 
والشعارات عمى  ،، والرموزمن العديد من الصور ياعمي كان ينقشولما  ،والدينية

mailto:drsafy2012@yahoo.Com
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ترسيخ ىدف من أىداف من أجل  ضعياو لعديد من الدالالت قصد ا التي لياوجيييا 
النقود يدلل عمى ذلك العديد من نماذج  .دولة عند شعوبيا من خبلل تداولياال

العصر منذ بداية  المختمفة وخاصةً المختارة في البحث من الحقب التاريخية اليامة 
وذلك  ،بلت المتداولةظيوره عمى العمبداية و  ،األكبر اإلسكندر عصر الييممينيستي
فكانت العمبلت خير وسيمة لمدعاية ، عصره من كثرة الحروب والفتوحات لما تميز بو

ثم نجد امتداد  ،لو في معظم البمدان التي فتحيا، وكانت مصر من أىم تمك البمدان
فاتو وتقسيم ممتمكاتو بعد و  السياسية والدينية لو عمى النقود حتى مضمون الدعاية

النماذج ذات  لذا فإن ىذه في مصر؛ البطالمة دولة  خاصة مع قيامو  وادهبين ق
في أو دينية كان ليا دور كبير في تدعيم موقف السمطة الحاكمة  دالالت سياسية،

لمدولة  أن موضوع دور النقود في الدعاية وبما .وعصر البطالمة اإلسكندرعصر 
، وطول ثرة األحداثحسبما تم من تغيرات في كل مجاالتيا موضوع واسع بسبب ك

النماذج من النقود التي   عرض بعضركزت عمى ، فإن ىذه الدراسة الحقب التاريخية
من موضوعات بما كان يحدث  وجييياما ورد عمى االرتباط الوثيق الصمة ب توضيح

وفي مصر في عصر  اإلسكندرفي عصر من تغيرات في جميع شئون الدولة 
خبلل تداول لحاكمة استغمت ذلك لمدعاية من اأن السمطات بطمميوس األول، وكيف 

 .د إلى جانب التعامبلت االقتصاديةىنا يمكن أن نفسر أىمية سك النقو  . منالنقود
    اإلسكندر ،والدينية ،التغيرات السياسية ،الدعاية ،النقود:  الكلماث املفخاحٍت

 ، البطالمة  األكبر
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Abstract :-  

The propaganda of the state‟s achievements in its political, 

economic and religious fields since ancient times has been the 

most important means used by rulers to prove their ability 

and control of government. Therefore, we find that the ruling 

authority in Greece and  Egypt since ancient times has used 

several means of propaganda to inform the people of the 

most important achievements that have been made in the 

country to consolidate and entrench a certain thought in the 

minds of its people, but it did not have any of the media 

known in the modern era, such as radio and postage stamps. 

In order to draw the attention of its people to what they want 

to post due to the lack of current technology; In spite of that, 

we find that it has taken many means to activate the media 

propaganda system It had many means of propaganda and 

advertising appropriate to those historical periods, especially 

in the Greek  era, including prophecies, official inscriptions, 

memorials, medals in state ceremonies, and official coinage .

Therefore, money is considered the cornerstone of the topic 

of the research, as it focused on its role in propagating the 

state according to political or religious changes that have 

occurred to it, due to the inscriptions contained in  the money 

mailto:drsafy2012@yahoo.Com
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of relevance, and its close connection with political and 

religious conditions, and what was engraved on it from many 

pictures , And the symbols and slogans on both sides that 

have many meanings in order to be placed and establish one 

of the goals of the state among its people through their 

circulation. This is evidenced by the many specimens of coins 

selected in research from different important historical 

periods, especially since the beginning of the Hellenistic era,  

the era of Alexander the Great and the beginning of placing 

his image on the circulating currencies, because of what 

distinguished his era from the many wars and conquests, so 

currencies were the best means of propaganda for him in 

most of the countries that he controlled, and Egypt was one 

of the most important of those countries, and then we find the 

extension of the content of his political and religious 

propaganda over money even after his death and the division 

of his possessions Among his leaders, especially with the 

establishment of the Ptolemaic state in Egypt, so these models 

have political or religious connotations that had a great role 

in strengthening the position of the ruling authority in the era 

of Alexander and the Ptolemaic era. Because of the large 

number of events, the length of historical periods and the 

abundance of what was mentioned on coins, this study 

focused on presenting some examples of coins that illustrate 

the close connection with what was stated on both sides of the 

topics of what was happening of political and religious 

changes in the era of Alexander and in Egypt in the Greek 

era, And how the ruling authorities used this for propaganda 

through the circulation of money. From here we can explain 

the importance of minting as well as economic transactions. 

keywords   : Coins , Propaganda, political , Religious 

changes , Alexander the Great , The Ptolemies  .  
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 مىضىع البحث
نظااام  الدعايااة   لمااا حققتااو الدولااة ماان انجااازات فااي كاال مجاالتيااا يعتربرب  

القديمة أىم  وسيمة يساتخدميا الحكاام  والدينية منذ العصور السياسية واالقتصادية،
تيم وساايطرتيم عمااى الحكاام لااذا نجااد أن الساامطة الحاكمااة فااي مصاار منااذ إلثباات قاادر 

وقيااام  األكباار اإلسااكندرلييممينيسااتي عصاار وخاصااة فااي العصاار ا ،العصااور القديمااة
خبااار الشااعب بااأىم دولااة البطالمااة حيااث اعتااادت اسااتخدام عاادة وسااائل لمدعايااة إل

لكان و ؛ اإلنجازات التي تمت في الدولة لتدعيم وترسيخ فكر معين في أذىان شاعوبيا
لاام يكاان لاادييا ماان وسااائل اإلعاابلم المتعااارف عمييااا  فااي العصاار الحااديث ماان راديااو 

وذلااك  لعاادم وجااود  ؛بااع البريااد لكااي تمفاات انتباااه شااعوبيا إلااى مااا تريااد نشاارةوطوا
ذوا العدياد مان الوساائل وعماى الارغم مان ذلاك نجاد أنيام اتخا ،(3)التكنولوجيا الحالياة 

وكاناات تمااك الدعايااة  ،لنشاار مااا تريااده الدولااة ماان أخبااار أو أحااداث ىامااة االعبلميااة
ى يكاون الشاعب عماى حتا وذلاك ،ينية لمدولةة والدا لتغير األوضاع السياسيتتغير تبعً 

المناسابة  لعديد من وساائل الدعاياة واإلعابلنوقد كان لدى الدولة ا ،دراية بما يحدث
والنقاوش  ،فكاان منياا النباوءات وخاصة في العصر اليونااني ،لتمك الحقبة التاريخية

ود النقاااا وساااك ،تفاالت الدولاااةايداليات فاااي احااااوالمااا ،ب التذكارياااةاوالنصااا الرسااامية،
 .       (2)الرسمية 

وىاي  ،موضوع البحث حيث تام اختياار إحادى الوساائل الساابقة ومن هنا يبدأ
عمى اعتبار أنيا أحد ركائز المؤشر االقتصادي لمدولة إلى جانب أنيا بالفعل (1)النقود

                                           

(3 ) M. Grant , Roman History  from Coins, Cambridge,  8@<? ,p88 . 
(2 ) www.civgard.com>political. 

والفضاة  والغرب قبل اختراع فن سك العمبلت من الاذىب، كانت العديد من البمدان في الشرق، 1))
 =ئك تسااتخدم المقايضااة فااي طاارقفااي شااكل ساباوماان البرونااز فاي الغاارب كاناات  فاي الشاارق،
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نياا العنصار ذلاك أل و  ؛بالفعل تعتبر عنصرًا نشاطًا وفعاااًل يقاوم بادور الدعاياة  لمدولاة
لمعامبلت المالية بين جميع العناصر السكانية في الدولة من عممياات االساسي في ا

لااذا فااإن النقااود  ؛وفااي الخااارج ،لتجاااري لمدولااة فااي الااداخلالتبااادل او  ،الشااراءو  البيااع،
شاعوبيا باو حساب أىام  منتشاار يحمال ماا ترياده الدولاة إعابلتعتبر عنصارًا ساريع اال 

 محكام الذين صدرت في عيدىم ،وذلك لما تحممو عمى وجيييا من صور ل ؛االحداث
ا تشتمل النقاود عماى شاعار الدولاة ساواء وأيضً  والمناسبات التي صدرت بخصوصيا،

أو أحااد أفااراد  كااان أحااد ا ليااة الرساامية التااي تريااد الدولااة أن تجعمااو محاال تقااديس،
وترياد أن تجعال مانيم محال تقاديس لادى شاعوبيا لغارض  األسر الحاكمة المقدسين،

 سياسي أو ديني .
 ةالنقود مثمما نقوم بدراسة مستفيضنو يجب دراسة أ – -Grant ولقد ذكر

لذا  نجد أن النقاود  ؛(3)لممصادر األدبية حتى نستطيع تجميع كل االحداث التاريخية 
التاي جااءت عميياا  (2)قد اشاتممت عماى العدياد مان الموضاوعات المتعاددة والنقاوش 

ا أن ومان الواضاح جمًيا ،تجدت في الدولاةوالدينية التي اس نتيجة لمتغيرات السياسية،
 كان،ااااالحكام استغموا الدعاية ليا عمى النقود  لمتأثير عمى المنظور الفكري لادى الس

                                                                                                           

والشرق ولم توجد أي وسيمة أخرى لمدعاياة لممماوك  والشراء بين الشعوب بين اليونان، البيع=
جدران المعابد والنصب التذكارية، وقد ذكر ىيرودوت أن الميديون أول مان  النقوش عمى سوى

ممك أرجاوس   Pheidonأن فيدونوالفضة بينما ذكر استرابون  قاموا بسك النقود من الذىب،
    -نظر:ا  Aeginaأول من سك النقود من الفضة في جزيرة أجينا

 B.V .Head ,Ancient Greek Coins, part I,AJN and BANAS ,XVII 

,N988??9 p;  www.Joster.org/stable / ;:<?<8?@.  

(
1
 ) M.Grant  , Roman History  from Coins, 8@<? ,p8>. 

(
2
) R.Stuart  Pool ,On Greek Coins as Illustrating Greek Art ,  NCJRNS 

,Vol 8; , 8?=;, p. 9;8 www.Jstor.org/stable /;9=?99@8  
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لذا  ؛ (3)م عمى رد فعل السكان تجاه تمك األحداث اااساكل حاا بشبًل اااد كانت تؤثر فعاوق
نقااوش ليااا فااإن موضااوع البحااث ركااز عمااى عاارض النقااود التااي ورد عمييااا صااور و 

مناااذ بداياااة العصااار  ألحوال السياساااية، والدينياااة خاصاااةً وارتبااااط وثياااق باااا عبلقاااة،
وذلاك  ؛، وبداياة ظياوره عماى العمابلت المتداولاةاألكبر اإلسكندرالييممينيستي عصر 

فكانت العمبلت خير وسيمة لمدعاية  لما تميز بو عصره من كثرة الحروب والفتوحات،
ثام نجاد امتاداد  ،وكانت مصر من أىام تماك البمادان ،يالو في معظم البمدان التي فتح

وفاتو وتقسيم ممتمكاتاو مضمون الدعاية السياسية والدينية لو عمى النقود حتى بعد 
؛ وخاصة في عصر بطممياوس دولة البطالمة في مصر وخاصة مع  قيام ،بين قواده

وكان عصاره  ،ق.م 133ثم استقل بيا عام  ،اول سوتر منذ أن تولى عمييا سترابً األ 
ألنيا تميزت بتغير نوع النقد فاي  ؛وخاصة تمك الفترة ،األكبر اإلسكندرلعصر امتدادًا 
ن ذلك لام ياتم إال مان خابلل عادة مراحال وضاعيا  ،وأصبح ليا عممة رسمية ،مصر وا 

لذا فإن ىذه النماذج  ؛وسوف يتضح ذلك في عناصر البحث ،الممك بطمميوس األول
ذات دالالت  يياااا فااي عاارض ىااادف ومضاامون البحاااثد عمالتااي سااوف ياااتم االسااتنا

 وعصر البطالمة من بعده  ،اإلسكندرأو دينية كان ليا دور كبير في عصر  سياسية،
النقود من العديد مان صاور، ورماوز، وشاعارات عماى  وعمي وذلك ملا اشتملت 
وتأكياد ىادف  قصاد وضاعيا عماى العمماة لترسايخ، ،ليا العديد من الادالالت ،وجيييا
وقد وضح ذلك من خابلل النمااذج  ،داف الدولة عند شعوبيا من خبلل تداوليامن أى

باذلك يمكان إيضااح   ،المختارة في البحث دليبًل عمى الحقاب التاريخياة الساابقة الاذكر
وكيف يمكن أن نفسار أىمياة ساك النقاود إلاى جاناب التعاامبلت  ،غرض ىذه الدراسة
 االقتصادية بيا.

 
                                           

(3 )  M.Grant  , Roman History  from Coins, 8@<? ,p8? 
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  -صر منها :وقذ قسمج املىضىع لعذة عنا
 مدارس الرسم والنقش عمى النقود في العصر الييممينيستي  -:وال أ

 .  األكبر اإلسكندرالدعاية السياسية والدينية في عيد دور النقود، و  -: ثانٍا  
 والدينية  لترسيخ دعائم دولة البطالمة  الدعاية السياسية،دور النقود، و  -:ثالثا 

 س األول .في مصر في عصر بطمميو           
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 عىاملىض

وىاي   ،فاي المغاة اليونانياة (3)باالتعرف عماى معناى كمماة النقاود  يبدأ البخرب  
Νομίσματα  والمفاااارد منيااااا كممااااة ،جمااااع، وىااااي Νόμισμα 

(1)
                العممااااة  :أي ،

 Νόμοςأو قانون ، والكممة في األصل مشتقة من كممة بموجب عرف، (1)المتداولة 

                                           

 ،أقاادم النقااود فااي البدايااة عبااارة عاان رصاصااات معدنيااة، أو بيضاااوية عمااى شااكل حبااة الفااول (3)
 ،عمااى جانااب واحااد رمااز الدولااة أو الييئااة  المسااؤولة عاان نقاااء المعاادن ودقااة الااوزن وتحماال

خر ال والوجو ا  ،يايوجي منوكانت تختم العمبلت في بداية عيد سكيا عمى جانب واحد فقط 
وأصبح يوضاع عماى  ،وبعد ذلك تغير الوضع يوجد عميو شيء ما عدا عبلمة سندان السبائك،

 نظر :ي.وجيي العممة قيمتيا فقط 
B.V .Head  ,Ancient Greek Coins, part I,8??9p.< 

(2 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeos&la=greek  

ة عنادما انتقاد المديناة في  حوار أريستوفانس بمعناى العمماة المتداولا  Νόμισμαلقد وردت 1) )
يبادو أن المديناة قاد فعمات  -في تصرفاتيا ضد المواطنين في مسارحية الضافادع حينماا قاال :

والعماابلت الذىبيااة الجدياادة التااي ليساات  ،مااع أذكااى مواطنييااا مثممااا فعماات مااع النقااود القديمااة
وقامات  ،دميالكن ال نستخ ،وموجودة في كل مكان ،والمعدن البراق ،ذات الطابع الجيد ،مزيفة

ىكذا فعمت مع مواطنييا اإلغرياق واألجاناب  المدينة بسك العمبلت البرونزية األدنى بداًل منيا،
 :نظرا.

 Aristophanes, 98>8? : >97 ; Dillon Matthew, Aristophanes. Frogs, 

Ancient Greece ,Social and Historical Documents from Archaic times to 

The Death of Socrates( c.?77- :@@B.C ) London, New York, 8@@;.l:l 

.>8?A>97 

بينمااا ورت فااي العديااد ماان االيصاااالت التااي وردت فااي الوثااائق البرديااة لمداللااة عمااى بعااض 
 P.flor.:2:9;,l.? ;BGU,II,;=<88:> A ; III,:>8:8;9   العمبلت التي تم التعامل

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeos&la=greek
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeos&la=greek
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 ،التبادل التجاري :أي ، Νομίσματο - Πωλης جاء منيا كممةو ، (2) نقانو :أي 
 Numorum  ،Nummulus وكمماااة النقاااود يرادفياااا بالمغاااة البلتينياااة كمماااة

(1 )
 

  Numismaticsوعنادما نشااأ عمام المسااكوكات
(3)

ساامي بعماام النومياات فااي المغااة  
 وىو عمم خاص بدراسة النقود . العربية،

 أو اإلعااااابلن فعبااااارت عناااااو ياااااة،أماااااا بخصاااااوص دور النقاااااود فاااااي الدعا

advertisement،  ويقابلها في اللغة اليىًاًيةΠρογραυή 
(4)    . 

 

       

                                           

(3) H.G .Liddell  ,Scott. R, Greek – English Lexicon, Oxford ,8@=?,p 

.νομι 

(2   ( D.P  Simpson ,  Cassell's Concise Latine  ,8@=: .  Num 

وخاصاة  ،ا لادى المجتمعاات فاي العصاور القديماة واساعً لقد وجادت المساكوكات المعدنياة قباواًل  (1)
 ،ياءك العتبارىاا قيماة حقيقياة لؤلشاوذلا؛ المصنوعة من المعادن النفيسة مثال الاذىب والفضاة

وأيضا لسيولة تشكيميا وحمميا؛ لذا فان النقاود تعتبار  ،والسمع إلتمام عمميات التبادل التجاري
وذلاك  ،من أىم المخمفاات األثرياة التاي تعكاس الجاناب الحضااري عان الفتارة التاي ساكت فيياا

أم  سياساااية، اساااواء كانااات أحاااداثً  ،لتأثرىاااا باألحاااداث التاااي كانااات جارياااة باااالببلد وقااات ساااكيا
ا يعطاي ا ىاًماا وثائقًيالاذلك تعتبار المساكوكات مصادرً  ؛وفنياةأم  اجتماعياةأم دينيةأم  اديةاقتص

الكثير من الدالالت الحضارية عن األوضاع المواكبة ليا في أي من دول العاالم القاديم .عازت 
 قارن :  3،ص 3333ية، اإلسكندر حامد ، العمبلت اليونانية و الييممينيستية ، مكتبة 

L. Spengel, Herodianus Rhetor ,III,IV B.C. ,p.?: 

بعادة  اعاًما اكاان إعبلًناأساواء  ،واإلعابلن ( وىي تستخدم لمتعبير عن عدة استخدامات لمدعاية،3)
 ،شعب عمى أي وسايمة مساتخدمة فاي ذلاكقرارات عامة صادرة من الدولة لعامة ال وسائل عن

بلن عاأو اإل   προγραυής تمكاتمثل بيع بعض المم امعينً  اقرار يخص وضعً  أم إعبلنًا عن
 المرتبطة بدورة أعمال معينة لمدولة. ةعن الجدول الزمني لشيور السن

 Liddell. H .G ,Scott. R, Greek – English Lexicon ,Προγ.p.8;>: . 
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 :أهم مذارس الرسم و النقش على النقىد  يف العصر اهلٍللٍنٍسخً 
 لقد كانت مدارس فان الانقش عماى النقاود بمثاباة الييئاة المختصاة بالدعاياة،       

 ،واالتجاىات السياسية فنية التي تعبر عن التغيرات،وتتولى تحديد موضوع الموحة ال
لاابعض منيااا فااي الفتاارة  اسااريعً  الااذا وجااب أن يعاارض البحااث عرًضاا ؛والدينيااة لمدولااة

وذلك عمى اعتبار أنيا ىي المركاز المخاتص لماا  ؛السابقة عمى العصر الييممينيستي
أو  المتداولااة،تريااد الدولااة اإلعاابلن عنااو عباار النقااوش والصااور الااواردة عمااى النقااود 

والتذكاريااة. وذلااك ماان خاابلل تتبااع ودراسااة العديااد ماان نماااذج  الميااداليات الرياضااية،
تميازت بالعدياد  التايلاببلد اليوناان  سبقت دراستيا في العصر الكبلسيكيالنقود التي 

والرمااوز المعباارة عاان المنظااور الفكااري لمدولااة فااي  ماان النقااوش الفنيااة ماان الصااور،
 حيااث عرضاات تمااك النقااود صااور العديااد ماان ا ليااة، ؛الدينيااةو  مجاالتيااا السياسااية،

ولكنياا  ولم توضع أي صاور ألي مان الحكاام؛ ،والشعارات المختمفة حسب كل مدينة
ممااا ياادلل عمااى تاادعيم  نشاار الفكاار  ؛كاناات نماااذج معباارة جااداً عاان الساامطة الحاكمااة

ولون وياادلل عمااى ذلااك عناادما حاااول صاا ،عاان طريااق النقااود ةليااتقااديس ا الااديني و 
وقااد اختااار  ،تشااريع قااوانين لئلصاابلح االقتصااادي فااي القاارن السااادس قباال الماايبلد

وىاو نماوذج اساتخدمت  ،شبو النقود اليونانية المبكرةينموذج النقود التي استصدرىا 
ث نقاش عماى وجاو صبلح االقتصادي حيية الدينية لآللية في ظل حركة اإلفيو الدعا

ا نقش عمى ظير العممة بينم (3)ة الحامية لممدينة ليلية آثينا ا تمك العممة رأس ا 
وقد ذاع صيت تمك  ،(2)(1، 2،3وىبلل نموذج رقم ) وغصن الزيتون، ،ةصورة البوم

                                           

(3) B.V. Head ,Ancient Greek Coins, part I,8??9 ,p.9>. 

 -نظر:نبل الميبلد من آتيكا ق333ع لعام عمبلت من فئة  التتردراخمة ترج(2)
  Muller , Munzen Der Antike – Ausgrabungen,  Auktion 

3,Athena,Konten.Munchen, 8@@7, Figures:8:988::88:;,p.8:.Tafel > 
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ا عماى النااس أن يوضاع غريًبا ةشكل البوما لما كانو  ؛ةوعرفت باسم البوم العمبلت،
وقاد  ،يعرفياا مان أول وىماة وأي شاخص عمى النقود كان سببًا فاي جعمياا مشايورة،

وأثينا بصفة خاصة، ومان  ا لسنوات عديدة في ببلد اليونان،ظل ذلك النموذج مستمرً 
ق.م  فااي ظاال  333ثينااا فااي عااام أاألحااداث اليامااة التااي تاادلل عمااى مااا ساابق أن 

التاااي عقااادتيا ماااع دول الحماااف جعمااات مااان نفسااايا مدرساااة  (3)حااابلف السياساااية األ
 ،وحاادت القااانون اليوناااني ة مثممااالميونااان حيااث عمماات عمااى توحيااد العممااة اليونانياا

وبذلك توالت العديد من نماذج النقود المعبرة عن الدعاية الدينية التي كثرت أشكاليا 
  ماااذج  ذلك رقاونم يبلد،ال الماااقب 133إلى  333ام ان عارة  ماتاة في تمك  الفااخاص
ذلااك جاااءت  وبعااد ،لفاان الدعايااة عمااى العماابلت اجياادً  وكاناات مثااااًل  (2)(  3،3،3) 

وماان  ،عاان المضاامون أكثاار ماان ذي قباال اا وتعبياارً ر وضااوحً نماااذج ماان النقااود أكثاا

                                           

النقااود المسااكوكة عمااى  أو تيكيااة وحاادىا،اإل ن آثينااا لاام تاارغم حمفاءىااا عمااى تااداول النقااود إ 3))
وقاد كانات ىنااك طارق مختمفاة  ،نصابة بيااتفضال دفاع جمياع األ  يكي؛ ولكن كانتتالمعيار اإل 
 واإللية أثينا فيما بعد . بولو،أمثل أن تدفع مجاممة لكل من اإللو  ،لمتعامل بيا

م. أمااين مرسااي قنااديل ،الحياااة العامااة  الفاارد زيماارن، ت. عبااد المحساان الخشاااب ، -نظاار :ي
المجماس االعماى لمثقافاة ، القااىرة   لخامس،ثينا في القرن اآاليونانية السياسية واالقتصاد في 

 .223،ص،  2333، 3313عدد
ق.م حيااث 333إلااي  333( فئااة السااتاتر سااكت مااا بااين أعااوام 3( بعااض العماابلت منيااا رقاام )2)

وتعتباار شااعار مدينااة  ، وىااي ترتاادي الخااوذة الكورنثيااة،ليااة آثينااانقااش عمااى الوجااو صااورة ا 
 اسوس . بينما رسم عمى الظير حصان البج ،كورنثة
الساتاتر ترجاع أيضاًا لمقارن الخاامس قبال المايبلد  ة( عممة من مدينة ميموس فئا3رقم ) عممة

 ،بينماا نقاش عماى الظيار إطاار عجماة لعرباة حربياة ،حيث نقش عمى الوجو ثمرة نبات الرمان
ماان فئااة  (1(  قااارن مااع رقاام )3عممااة رقاام ) وعمييااا بعااض حااروف اساام مدينااة ميمااوس .

 =بينماا نقاش عمااى ،نقاش عماى الوجااو رماز المديناة اإللياة الحاميااة أثيناا ،التتردراخماة فضاية
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النقود سواء في بابلد اليوناان أو فاي مصار أن وجاو  الواضح من خبلل دراسة نماذج
 أمساواء لآللياة الرسامية  ،العممة دائمًا كان ىو األساس في عرض موضوع الدعاية

يوضااع عميااو صاورة ا ليااة الرساامية فااي  تاريخيااة حياث كااان أملشخصاية أسااطورية 
التعبير قد تم و  ،لرأس الحاكم ووأصبح ينقش عميو بورتري ،ثم بعد ذلك تطور ،الدولة

الشااارات الممكيااة مثاال التاااج الممكااي أو عصااابة الاارأس بااالنقش عاان مبلمااح الوجااو و 
ا ىاو الجازء المكمال أماا بالنسابة لظيار العمماة فكاان دائًما ،بشكل واضاح جادًا وممياز

ريخية أنو يانقش لموضوع الدعاية حيث ورد في أغمب العمبلت في معظم الحقب التا
كاان يكتاب اسام  -الحواف :أي - وعمى مدار العممة ،أو المدينة ،عميو شعار الدولة

تدل في الغالب عمى سانة  ،الحاكم وبعض الرموز أو األرقام التي ليا دالالت تاريخية
حااد الحكااام أو أحااد الشخصاايات لمدعايااة ألو الساانة التااي سااكت فييااا سااك العممااة أ

ويادرك مان  ،الممكية أو رماوز معيناة كاان لياا دالالت معروفاة فاي وقات ساك العمماة
 -وسوف يتضح ذلك في العرض التالي : ،يتداول تمك العمبلت المقصود منيا

لاى إ 133من عام  فييا فيميب المقدوني حكم مقدونياالتي تولى  تعت  الفرتة
 حياث ؛د أىم فترات الدعاية السياسية والدينياة معاا جنباًا إلاى  جنابقبل الميبل 113

زو الفارسي عنيا ؛ لاذا نجاد أن النقاود التاي ساكت غتولى زعامة ببلد اليونان لصد ال
في تمك الفترة من فئة التتردراخمة وضع عمي وجو الابعض منياا صاور ألىام ا لياة 

                                                                                                           

وىي الرموز الدينياة  ،كميا نماذج كانت تحمل دعاية لآللية ،وغصن الزيتون ،الظير البومة=
 -نظر:يية وقد وجدت ىذه العممة ممفيس . لممدن اليونان

Muller , Munzen Der Antike , 8@@7,figures. 8:@88;888:9.p,p 8:88;> ; 

Kamel.E, The collection of Coins of The Graeco – Roman Museum at 

Alexandria , Commerce Et Artisanat  Dans L' Alexandrie Hellenistique 

Et Romanie, Sup. : ,8@??.fig.8< a-b .p.;9: 
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بينمااا نقااش عمااى الظياار شااخص  ،نمثاال اإللااو زيااوس أو اإللااو أبولمااو ،(3)اليونانياة 
           نماااااذج  -عمااااى ماااادار العممااااة   Φίλιπποونقااااش اساااام فيميااااب ،يمتطااااي جااااواداً 

وكان ذلك بمثابة الدعاية السياسية لفيمياب المقادوني مدعماة بالدعاياة ،  (2)(3رقم )
وكاان ذلاك فاي حاد ذاتاو تطاورًا  ،وبابلد اليوناان الدينية لآللية المقدسة فاي مقادونيا،

 ؛والدينياة عماى النقاود سموب الدعاية التصويرية لؤلحداث السياسية،إحًا في فن واض
ا معااًا. لقااد كاناات اليونااان ىااي ودينًياا اعصااره بالموضااوعات الفنيااة سياساايً  لااذلك تميااز

وتااأثير  وقاد كااان لياا دور، والانقش عماى العماابلت، المدرساة الرائادة فااي فان النحاات،
بر أك اولقد كان ،وتراقيا مثل ماسيدون، ،خرىألوالببلد ا واضح عمى العديد من المدن،

حياث تميازوا بالمياارة فاي تجسايد  ؛اليوناان فايوالرسام عماى العمابلت  النحت، فناني
وقاد كانات الفضاة فاي  ،أو الموضوع المقصود نشره عمى أغماب العمابلت الشخصية،

والاااذىب الباىااات  ،ثااام الاااذىب ،وأفضااال المعاااادن فاااي ساااك النقاااود البداياااة مااان أىااام،
ولقااد أخاارج الساااحل الغربااي  ساايا الصااغرى المدرسااة األيونيااة التااي  ،لكتااروم (إل )ا

  رسامييا اليوناانيين زيوكسايس التصويري الرائع الذي أظيره أعظمتميزت بأسموبيا 

Zeuxies ،  وبارهاضيىشParrhasius، بللصأوApelles   . 

لياة  أو أنصااف ا  ىذه المدرساة أول بورترياو لشخصاية إنساان، وقد أنتجت
وقاد اعتبار اإلغرياق أن وضاع  ،وكان ذلك بسبب أىاداف دينياة ؛عمى بعض العمبلت

وتداولو عمى  ولذا كان نقش ذلك،ا؛ بمثابة التشريف والتقديس لي قودا لية عمى الن
مثااال ذلااك  ،تمااك العماابلت ىدفااو نشاار ذلااك الفكاار الااديني بااين شااعوب العااالم اليوناااني

                                           

(3 )  Muller , Munzen Der Antike , 8@@7,figures,>>8>? ,p,p @. 
(2 ( Kamel.E, The collection of Coins,:88@??.fig.9 a-b .p. ;97.; Munzen 

Der Antike – Ausgrabungen,8@@7,Figures. >=8>>; Cartwright. M 

,Ancient History, Encyclopedia.  



 

  

 

 
 وبطمميوس األول )نماذج مختارة( األكبر اإلسكندرالنقود والدعاية  السياسية والدينية  في عصري 

 

1333 

الشاعارات  ونقشات عميياا تماك ،الدعاياة دينياة العديد من العمبلت التي ساكت لغارض
 الدينية  لعدة اعتبارات  منيا

وتحاات  أن أول العماابلت التااي تاام سااكيا فااي تمااك الفتاارة كاناات داخاال المعابااد، -:أوال   
 واإل ورةاع  صاوتقديسًا  لية المعبد أن توض الكينة؛ ليذا كان من الطبيعي، إشراف

 .(3)بمعبدهعمى وجو العممة التي تسك  معبد كل 
ًً
 
والبحاار كاناات المعابااد مقدسااة  واالضااطراب فااي الباار، فااي أوقااات القمااق،  -ا:ثانٍ

والااى جانااب ذلااك كاناات المعااادن النفيسااة تقاادم  وال يمكاان االقتااراب منيااا، ومصااونة،
 ،باااألموال مااؤَل بااذلك كاناات خاازائن بياات اإللااو تُ  ،(2)نحاااء المعابااد أكقاارابين فااي جميااع 

  ،لمتاداول ، تحمال شاعارات ا لياة المقدساة المعابد نقودً فكان من الطبيعي أن تسك ا
مثاال ذلاك و  في شكل دعاية لتدعيم تقديس، وتكريم آلية  كل معباد، ،وبعض الرموز

 كانات تحمال شاعار اإللاو  زياوس،، لاو زياوسلنقود التي كانت تصادر عان معباد اإل ا
ان شاعارىا لاو أبولماون حياث كاا عمبلت معبد اإل وأيضً  ، أو نسر،وىو صاعقة زيوس

لياة وأيضاا ا  ، -(1)(  33نماوذج رقام)  -يتميز بحامل لو ثبلثة قاوائم ، أو قيثاارة 
نمااذج رقام  -فاة اام أو سمحااع حمااااي ماوأفروديتا ري،اخنزيار با آرتيميس ماع إيال أو

                                           

(3) B.V Head , Ancient Greek Coins, part I,8??9,p,p. 9=89>. 

اسة بين المدن االغريقية تام نقال خازائن األماوال ق.م بسبب االضطرابات السي 333وفي عام  
 آثينا . ةليثينا تحت حماية ا أا كربوليس ب من معبد اإللو أبولمون في ديموس إلى معبد

ت. محمد مندور، المشروع القومي لمترجماة  جوستاف جموتز، ، المدينة اإلغريقية ، -راجع : 
   113،ص 2333، القاىرة ، 

(2 ) Strabo , Geographus VIII .=. 

(1   ( Muler , Munzen Der Antike – Ausgrabungen, :, 8@@7,fig:- >88>?,p,p 

?8@ 
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 الشعارات والرموز نقشت عمى العمبلت بيدف تدعيم الفكر الاديني، هكل ىذ، (3) (3)
عطاااء المزيااد ماان ال  لكاال مااا ساابق ذكااره كاناات  ،تقااديس لرمااوز مقدسااة لاادى الدولااةوا 

كاان  ا أكثار ممااكري بحكام تاداوليا يومًياوالف عبلمي،النقود أكثر فاعمية في دورىا اإل
 أو أي أماكن أخرى . يرسم من نقوش عمى جدران المعابد،

وما يرد منياا عماى  والدينية كان ليا ،أن ىذه الدعاية السياسية ومن املالحظ 
يي العممة تأثيرًا اجتماعيًا واضحًا عمى الحوار المجتمعي بين المواطنين والشاعراء وج

حيث ورد في خطاب أريستوفانس عندما تحدث إلاى  ؛في التعبير عن بعض المواقف
 عطوه أصواتيم وعدىم بأن البوم سوف تسكن بياوتيم ،أمحكمين مسرحيتو أنيم إذا 

عان التعبيار عان كمماة  انا لفظ البوم مجاازً واستخدم ى ولن تغادرىا، ومحافظ نقودىم،
 (  2النقود التي عمييا شعار البوم)

حياث وضاح ذلاك عنادما  األخارى عناد مخاطباة المساؤولين وأيطا من املواقرب   
 يجسااااابوتاميأسااااابرطة عماااااى أثيناااااا فاااااي معركاااااة إخباااااأ جميباااااوس بعاااااد انتصاااااار 

Aegospotami بما  أفقاد  ،سبرطية باين قرامياد ساقف بيتاوبعض أسبلب الدولة اإل
           ولااام ياااذكر فاااي أقوالاااو ضاااد جميباااوس ساااوى أن البوماااة فاااي بيااات  عناااو شاااخص،

عمى النقود التي خبأىا لمداللة المتعارف عميو  ةفقد استخدم شعار البوم ،(1)الخزاف 
 دون أن يذكر صراحة لفظ النقود. ،ىذا الرجل

                                           

  -نظر:يوالخامس قبل الميبلد  جينيا  ترجع إلى القرنين الرابع،أعمبلت فئة الستاتر من جزيرة ( 3)
Ibid ,Figures .8:=88:>,p.8: 

(2) B.V.Head, Ancient Greek Coins, part I, AJNBANAS, 

Vol,8?88??:.p.9>   www.Joster.org/stable/;:<?<8@?   

 . 223،ص  2333زيمرن ، الحياة العامة اليونانية ،  1))
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 ،لآللياةوالانقش عماى النقاود الخااص بالدعاياة  فان الرسام، وبعد ذلربك توربو   
والنحاااتين عمااى العماابلت الطريااق لتصااوير  وفتحاات تمااك المدرسااة أمااام الرسااامين،

 (3)ىامة في الدولة بغارض الدعاياة ليام حساب ةمكان نشخصيات القواد الذين يحتمو
لاااذا ساااكت العدياااد مااان العمااابلت لااابعض الشخصااايات  ؛توجيياااات السااامطة الحاكماااة

ثاام العصاار الييممينيسااتي  بصاافة  ،األسااطورية أو التاريخيااة منااذ العصاار الكبلساايكي
شااكال الفنيااة التااي أنتجتيااا وقااد تمياازت األ خاصااة عمااى اعتبااار أنياام أنصاااف آليااة،

المدرسة األيونية باألشكال الحرة ذات الشعر األشاعث، والمبلباس المتدلياة المتحاررة، 
خاااارج اليوناااان. كماااا ىاااو موضاااح فاااي نمااااذج  (2)وقاااد تاااأثرت بياااا بمااادان أخااارى 

 لحاشية . ( با 32،33،33)

                                           

(1)  R. Stuart  Poole  , On Greek Coins as Illustrating Greek Art, 

NCJRNS,Vol .8;, 8?=;, p:p 9:>A9;: www.Jstor.org/stable;9=?99@8  

 ،ن أعمى الميارات الفنية فاي الرساموصقمية  مدرسة جمعت بي يطاليا،إقد ازدىرت في كل من  2))
ن  فنانييااا لاام وذلااك أل ؛ وكاناات أقاال فااي التصااميم ماان المدرسااة األيونيااة والاانقش عمااى النقااود،

فكانت أغمب النقاوش التاي تظيار  ،نوب الفنانين المشاىير اليونانيييقتبسوا أي شيء من أسم
ماان  والاابعض ا خاار بااو نااوع لكاان بيااا خجاال، ،عمااى العماابلت رسااوماتيا فييااا نااوع ماان الحريااة

ماان خاابلل رساام العيااون  عاليااة جاادًا فااي التعبياارات الشخصااية ةوأيضااا اىتماات بدرجاا ،الصاارامة
ظيار مبلماح الوجاو والفم الصغير، الكبيرة، العمال الادقيق مماا يشاير إلاى وجاود قياود عماى  ؛وا 

وقد تم العثور عمى اسام أحاد النقاشاين أو النحااتين عماى  والرسم عمى النقود، في فن النقش،
 نظر:_ي  phrygillusوىو يسمى ،بعض عمبلت التتردراخمة لسيراكوزا

R. Stuart  Poole  , On Greek Coins as Illustrating Greek Art, 

NCJRNS,Vol .8;, 8?=;, p.9:@ 

 ؛وأيونياا ت فكانات لوحاتياا الفنياة عماى أغماب النقاود تمثال الوسايط باين اليوناان،أما عان كريا
مااوذج رقاام والنباتاات ن أشاكال نقوشاايا فاي تقميااد الطبيعاة فااي تصاوير الحيوانااات، حياث تمياازت

 =وكاناات ضااد التااأثر برسااومات الفاان الشاارقي؛ بينمااا نجااد أن ( فااي مبلحااق الصااور،23،3)

http://www.jstor.org/stable42682291
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 اوتعطي وصافً  التي تعبر، العديد من النماذج الفنية عمى النقود ولقد وجدت         
الاذي  وكاان ذلاك مان خابلل التعبيار الفناي لسكان المدينة، لمبلمح الشخصية اواضحً 

أتبع عمى النقود حيث أصبح بمثابة شاشاة العارض التاي يتعارف منياا ساكان المادن 
، أو الحكاام  بشاكل  -(31نماوذج )  -موصفات ا لية عمى مبلمح و  (3)اإلغريقية 
(عمابلت 33نماوذج ) -(2)لتماك المديناة التاي يتاداولون عممتياا  ا، وماتقنواضح جادً 

                                                                                                           

ت بمااا يشااير إلااى الطااابع المعماااري الاانقش لسااك العماابل المدرسااة ا ساايوية تمياازت فااي فاان=
لاذا نجاد اىتماام الفناانين باإبراز مبلماح الجساد لمشخصاية المرساومة عماى  والتصميم الشارقي؛

 @:Ibid, p.9  وقد اىتموا بالمبالغة في إظيار العضبلت خاصة في الساقين ،العممة
ساكت فاي الفتارة  ،مان كريات ( عمماة فئاة ساتاتر33،33نماذج ذلك في مبلحق الصور رقم ) 

بينماا رسام  ،ق .م عمابلت ناادرة لمغاياة نقاش عماى الوجاو ىياراكميس 123إلاى  133ما باين 
حياث  ،ن مان وحاوش البحارابو اثنا ويحيط ،لو زيل سمكة ،عمى الظير وحش عمى ىيئة رجل

وتتمياز  ،ونقاش يوضاح تفاصايل أعضااء الجسام ،يظير من النقش مبلمح تعبيرياة لمشخصاية
. وىؤالء النحاتون الذين األشكال لبعض الحيوانات المركبة بة إلى جانب االىتمام بنقشبالصبل

نجاد أن بعاض أنمااط حياث  ؛عمموا في البمدان ا سيوية قد اجتذبتيم المادن الثرياة لمعمال بياا
( عممتاين   32مثال صاقمية نماوذج رقام )  ،والنقش قد انتقمت إلي بعض الببلد األخارى ،الرسم

حياث رسام  ،ساكت فاي صاقمية ،اخمة ترجعان إلى القرنين الراباع والثالاث الميبلدياينفئة التتردر 
بينما نقش عمى ظيار   ة،ا الدولفين رمزًا لآللية المقدسوحولي ،عمى الوجو رأس اإللية تانيت

  -نظر :يؤلسطورية البونية.  لحصان طبقًا العممة ال
Munzen Der Antike – Ausgrabungen,  Auktion :88@@7,figuers, 

8;988;:8;?8;@,p.> 

وقاد ظيار  ذلك التأثر الفني في التوضيح والتعبير عن الشخصية بالدعاية  لياا عماى العمماة،
 ذلك عمى عمبلت سيراكوزا وخاصة عمى ظير العممة.

 113ص  ،2333عن المدينة اإلغريقية راجع : جوستاف جموتز، المدينة اإلغريقية ،  3))
(2)R. Stuart  Poole , Greek Coins,8?=; , p.9:@   
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حياث صاور عماى وجيياا  ،فئة التتردراخمة ترجاع إلاى القارن الثالاث قبال المايبلد من
مااى ونقااش ع ،وصااور عمااى ظيرىااا إكمياال ا ليااة نيااك ) إليااة  النصاار( ،أجاااثوكميس

نثى خرى رسم عمييا رأس األ عض العمبلت األبينما ب ،(3)مدار العممة اسم أجاثوكميس
، ( 2،3)  مثال ذلك نمااذج رقام ،لعذراءارأس  من الممكن أن تكون ،بأشكال متنوعة
عمماة ماان فئاة الديكادراخمااة فضاية ماان مديناة ساايراكوزا   ( 3نمااوذج ) ، أو رأس إلاو

 ،وحولاو الادولفين المقادس ،يتجو نحاو اليماين ،ننقش عمى الوجو رأس اإللو أبولمو
وفاوق رأساو اإللياة  ،يقودىاا فاارس ،بينما نقش عماى ظيار العمماة عرباة الكوادريجاا

ا عناد تصاوير ا لياة أو الشخصايات المقدساة نيك. وىاذا النماوذج قاد اساتخدم  كثيارً 
ل عصر من عن ك ةلنقود اليونانية لوحات فنية معبر ؛ لذا تعتبر ا(2)في صورة ا لية 
وأىاام الساامات  وتعطااي مبلمااح حقيقيااة عاان الشخصاايات الحاكمااة، عصااور اليونااان،
إلاى جاناب ذلاك ىاي  ،والسياسية عن كال حقباة تاريخياة لكال مديناو الفكرية الدينية،

يناة فاي السياساية التاي حادثت فاي كال مد تعارض التغيارات ،مة ناجحاة  لمدعاياةوسي
ن كال وذلاك أل  ؛من مرسيميا إلى طرساوسو  إلى قوريني، العالم اليوناني من تاسوس

 ،منيااا ةا متنوعاامدينااة يونانيااة كاناات باسااتمرار ترساال عماابلت معدنيااة تحماال أنواًعاا
 .          (1)حتى انتياء سكيا في العصر الروماني ، واستمر ذلكتشمل موضوعات مختمفة

                                           

(3) Muller , Munzen Der Antike – Ausgrabungen,  Auktion 

:88@@7,figuers.;88;9 

(2)  Arther ,Dewing Collection, Figures 

.877.http//www.Persus.tufts.edu/hopper/image?img-

=persus:imge:8@@729=77<@   
(1) R.Stuart  Poole , Greek Coins,8?=; , p:p 9;7 :9;: 
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أن سمسامة العمابلت المعدنياة تشاكل ألي مان مادن اليوناان  أض  اىل ما سربب   
 (3)أو يادحض ماا رواه لنااا الكتااب القاادامى يؤكااد ،ا مساتمرًا عمااى تااريخ المديناةًقاتعمي

. وماان واألفكااار الدينيااة لفتاارة ماان الاازمن ، قائمااًا يعاارض التغياارات السياساايةودلاايبًل 
أن العمبلت كانت بمثابة شاشة العرض التي يساتنطق حاممياا  المبلحظ بشكٍل واضح

. ويتضااح تاااريخ نمااو ياادف المنشااود منيااالوا ويسااتطيع فياام ماادلوليا، رسااوماتيا،
وازدىار الفن اليونااني بشاكل كامال مان سمسامة العمابلت التاي تمتاد عماى مادى فتارة 

دلايبًل مادياًا قائماًا  ن أي فئة أخري من ا ثار القديماةتعتبر أكثر مو  ،الف عام تقريبً أ
ألناواع ا عمى مر العصور. ومن ىناا يمكان أن نقسام أناواع الدعاياة عماى النقاود تبًعا

 ،إلااى فئتااين متمياازتين - فااي مصاار أمسااواء فااي باابلد اليونااان  -المعدنيااة  العماابلت
 -وىما :

معااًا؛ لااذا  ؛ أو كبلىمااا) أ( الصااور األسااطورية أو الدينيااة )ب( الشخصااية التاريخيااة 
 اكانات أنواًعا األكبار اإلساكندرولى وحتاى عصار فان عمبلت اليونان منذ العصور األ 

ويااادعم ذلاااك العدياااد مااان نمااااذج العمااابلت الاااواردة  ؛تقريبااااً  بشاااكل حصاااري (2)دينياااة 
 منيا ما ورد في العناصر السابقة الذكر . ،بالبحث

 :  األكربدور النقىد يف الذعاٌت السٍاسٍت و الذٌنٍت لإلسكنذر   

عماى  وأوضاحت فاي العناصار الساابقة أن الموضاوع الاذي يانقش ب كما سرب 
لتادعيم ىادف  ؛ن تنشار فكرتاو باين شاعوبياالعممة ىو الموضوع الاذي ترياد الدولاة أ

                                           

ماا ورد فاي حاشاية البحاث  -( مثال ذلك ما ورد عمى لسان أريستوفانس في مسارحية الضافادع راجاع :3)
 3رقم 

(2  (  B.V Head ,Ancient Greek Coins,8??:, part I,p.< 
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. وفي منتصف القرن الرابع والقارن الثالاث قبال المايبلد بما  فان (3)سياسي أو ديني 
وذلاك ألن تماك الفتارة قاد  ؛من التطور الفني ةالنقود في ببلد اليونان أقصى درجسك 

ل والدينيااة ؛ ويمكاان إيضاااح ذلااك ماان خاابل  السياسااية، :تمياازت بالعديااد ماان األحااداث
حيااث كاناات أغمااب نقوشاايا تمثاال  ؛نماااذج النقااود التااي اعتماادت عمييااا ىااذه الدراسااة

ياا تعبار لكن ،ثام بعاد ذلاك تطاورت وأخاذت الانمط الاديني ،أو دينياة أسطورية، دعاية
قيماة الحقيقياة وباذلك يمكان إيضااح ال ،األكبار اإلساكندرعن شخصاية تاريخياة مثال 

في  األكبر اإلسكندرعيد  ي قامت بيما فيوالدينية الت السياسية، لمنقود في الدعاية
 ببلد الشرق .     أمسواء في آسيا الصغرى  ،الببلد التي وقعت تحت سيطرتو كل

حكاام مقاادونيا بعااد مقتاال أبيااو فيميااب المقاادوني عااام  اإلسااكندر عنربربدما تربربوىل
وبعد نجاحو فاي قماع الثاورات فاي المادن اإلغريقياة بادأ زحفاو إلاى آسايا  ،ق.م113

أول  دياد مان العمابلت لئلساكندر األكبارر، ومناذ ذلاك الوقات ساكت العالصاغرى ومصا
واالحتفاالت الكبيرة ساواء  األمر عمى الميداليات الكبيرة التي كانت بسبب المناسبات،

، وبعاد اإلساكندرمبراطورياة إوكانت توزع في جمياع أنحااء  سياسية، أم كانت دينية،
 العممة في جميع الاببلد التاي احتمياا، نظامًا موحدًا لسك األكبر اإلسكندرذلك  وضع 

وبالتاالي انتشارت النقااود اليونانياة فاي معظاام ، (2)وجعماو عماى أسااس النظااام ا ثيناي
  ،أنحاء العالم القديم عمى أيدي التجار، وأصبحت النقود اليونانياة لوحاات فنياة رائعاة

سااو وخاتميااا الرساامي ضاامن قااانون النقااد لتمااك الاادول كمااا أس تحماال اساام الدولااة،

                                           

(3)  B.V Head , History Numorum .Amanual of Greek Numismatics, 

Oxford,8??9 , p.IVIII . 

ونتيجة لمتبادل التجاري بين ىاذه الاببلد  ،قد كان لكل مدينة الحق في سك النقود الخاصة بيا( ل2)
 :نظريوببلد اليونان نجد أن ىذه النقود قد انتشرت في ببلد اليونان نفسيا  اإلسكندرالتي فتحيا 

 L. Spengel, Herodianus Rhetor ,III, p.?:. 
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أصادر العدياد ماان العمابلت التااي ساكت مااا  اإلسااكندرويادلل عمااى ذلاك أن  ،اإلساكندر
مابلت تشامل دعاياة دينياة فاي تماك الع كاناتو  قبل الميبلد، 121و  113بين أعوام 
نمااوذج  -اإلسااكندر؛ ولكاان كااان الياادف منيااا فااي األساااس دعايااة لشااخص ظاىرىااا

 االتتردراخماة صاورً  و عمماةقاد نقاش عماى وجا أناو مرحيث نجد في بداية األ -(33)
يجماس  ،ووضع عمى ظيرىا صاورة اإللاو زياوس ،صورة المعبود ىيراكميس تمثمو في

 اإلساااااااكندرعماااااااى كرساااااااي العااااااارش ، ونقاااااااش خماااااااف اإللاااااااو زياااااااوس  لقاااااااب 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ   وًقشششششم أهاهشششششش  لقششششش  هلشششششش ،ΒΑΙΛΔΩ  أي الممااااااك
النسااار  ويحماال فاااي ياااده بينماااا تمتاااد يااد اإللاااو زياااوس تجاااه لقاااب مماااك، ،اإلسااكندر
تمك الببلد التي الممك المقدوني يحكم  اإلسكندروذلك لو داللة عمى أن  ؛(3)المقدوني 

عااد ذلااك سااكت عماابلت تحماال عمااى بتاادعيم ماان ا ليااة، ثاام ب خضااعت تحاات ساايطرتو
صااور لآلليااة الرساامية حتااى يكتسااب  وعمااى الظياار ،اإلسااكندربورتريااو لاارأس  الوجااو

وعميياا تماك  - النقود التاي ساكت وكانت تمك ،ة في حكمو لتمك الببلدالشرعية اإلليي
إعبلناًا مناو وتأكيادًا لمشاعوب التاي خضاعت لاو بأناو أصابح الحااكم األوحاد  -النقوش

حيث نقاش عماى وجاو العمماة صاورة  ،(23ذلك )  نموذج، و (2)لتمك األراضي والببلد 
 ،، والصاوف المقادس عماى كتفياوىو عماى رأساو فاروة رأس الفيالو  ،المؤلو اإلسكندر

نقااااااش عمااااااى يمينيااااااا اساااااام  ،ا ليااااااة أثينااااااا أمااااااا عمااااااى ظياااااار العممااااااة تقااااااف

                                           

(3) M.Cartwright. , Coinage- Ancient History Encyclopedia ,9789, 

http://www.ancient.ev/coinage ;Cf : Muler , Munzen Der Antike – 

Ausgrabungen,  Auktion :88@@7,figuers.?:8?;. 

(2) J. Rouvier ,L'Ere D'Alexandre Le Grand En Phenicie,Aux , IV Et 

III Siecles J.C ,Revue Des Etudes Grecqes  , A E E G , Paris, 8?@@ ,p:>; 

See :- E.Kamel , The collection of Coins of The Graeco – Roman 

Museum at Alexandria ,8@??,Fig.8:a-b;8;a-b.p.;99 

http://www.ancient.ev/coinage
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وظال ىاذا النماوذج يساك  ،وأماميا النسر المقدوني،  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤاإلسكندر
 في عصر بطمميوس األول . (3)ق.م   133حتى  113من عام 
جمياًا  األكبرأثر التغيرات السياسية عمى النقود في الدعاية لئلسكندر  وقد وضح      
سمساامة ماان النقااود المتواصاامة التااي عثاار عمييااا فااي أغمااب  231بلل عاادد ماان خاا
كانات بمثاباة إعابلن مناو  و  ،األكبار اإلساكندرالفينيقية التي سكت فاي عياد  (2)المدن
ا اميم فينيقياااق.م بتساا111وساركة إسااااره فااي معااادن بعااد انتصاااوب تمااك الماااعاااش إلااى
، وىاي تعتبار النقود هن ىذوه المباشر ؤ و حمفا ،األكبر اإلسكندرولقد اعتمد  ،(1)إليو 

                                           

(3(See E . Kamel , The collection of Coins of The Graeco – Roman 

Museum at Alexandria ,8@??,Fig.8:a-b;8;a-b.p.;99.;Cf. 

http://www.ancient.ev/coinage. 

يدا وغيرىا من الرغم من صدور عمبلت لئلسكندر في صور وص أنو عمى Rouvier( وقد ذكر 2)
فاي تماك  األكبار اإلساكندرحكام لام يكان بمقادوره تحدياد العاام الاذي بادأ فياو  المقاطعات إال أنو

ا ال يمكان أن وأيًضا المناطق عمى الارغم مان التاواريخ الاواردة عماى أغماب نقاود تماك المنااطق،
ن تمك الفترة وجدت ليا عمبلت خاصاة بمديناة أل  ؛ق.م بعد معركة جرانيكوس 113يكون عام 

عميياا و  ق.م ؛ بينما وجادت بعاض النقاود التاي ساكت فاي صاور، 113بريل أصور من شير 
ن المممكاة وربماا قاد حادث ذلاك أل ؛ اإلساكندرأسماء لمموك صور أثناء وقوعيا تحات سايطرت 

ومان المحتمال أنياا اختفات بالفعال قبال  ،في صور كانت سريعة الازوال اإلسكندرالتي أسسيا 
 . اإلسكندروقت طويل من وفاة 

J. Rouvier ,L'Ere D'Alexandre Le Grand En Phenicie,Aux ,  A E E G,  

,p:>98:>? . ;cf : Justin ,Liv-XVIII, chap .III . 

رىاا فاي القارن الراباع قبال زدىاان العديد من النقود التي اكتشفت في جبيل تشايد عماى مادى إ( 1)
وربمااا  ،وصاايدا وأنيااا لاام تكاان أقاال أىميااة ماان صااور، ،خمينااينوىااي تحاات ساايطرة األ ،الماايبلد

كااان ليااا مااوارد  133وفااي عااام ، ق.م  133اكتساابت جبياال أىميتيااا بعااد تاادمير صاايدا عااام 
ألنيا كانت أحد أحواض بناء السفن الفينيقية الثبلثة التاي اساتخدميا انتيجونياوس فاي  ؛كبيرة

 =ا ماان ساايطرة ديميتريااوسوانتقماات تباًعاا ،إنشاااء أسااطول كبياار فااي غضااون أسااابيع قميمااة

http://www.ancient.ev/coinage
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ول تمااك النقااود بانتياااء السياسااية التااي تعماان كاال الشااعوب التااي تتاادا بمثابااة الدعايااة
خمينيين، ويعتبر مبراطورية األإوالقضاء عمى نظام حكميم المتمثل في  ،حكم الفرس

 سكندراإلحيث أراد  بداية ثورة نقدية ميمة، 112لفينيقيا عام  األكبر اإلسكندر حكم
أن يؤكااد ساايطرتو عمااى ىااذه  تمااك النقااودخاابلل مضاامون الدعايااة التااي حممتيااا  ماان

 وصااايدا، ق. م ، 112/111وقاااام بتغييااار النقاااود المساااتخدمة فاااي صاااور  الاااببلد،
 ارااتبدل معياواس اورة ليا،ارى المجااعات األخااطاوباقي المق زيرة ارادوس،ااوج يل،اوجب

   (3). سك العممة بالمعيار ا تيكي العممة الفارسية الذي كان لدى دور
دور الدعاياة السياساية الواساعة لئلساكندر مان خابلل العدياد  يطاحإوميكن 

إلاى  132ماا باين عاامي  وقد صادرت ،من نماذج العمبلت التي سكت في تمك الفترة
 ،فيياا عماى المادن الساابقة الاذكر اإلساكندرق. م  بتواريخ الفترة التاي سايطر  112

غم مان أن تماك المادن قاد حكمياا مموكياا القادامى الاذين انحادروا مان الار  وذلك عماى
 ،بعاد ساقوط إمبراطاوريتيم اإلساكندروخضعوا تحت سيطرة  ،سبللة الحكام ا خمينين
( عممااة فضااية مان فئااة ديدراخمااة كانات تسااك ماان عااام 33مثاال ذلااك نمااوذج رقام ) 

تاي كانات ق.م  حياث صاور عماى وجاو العمماة صاورة البوماة ال133حتى عاام 113
                                                                                                           

 ق.م،233وس عاام بوليورسيت إلاى سايطرة ساموقس نيكااتور وأخيارا إلاى بطميماوس فيبلدلفا=
وبقيات فااي ساامطة ممااوك مصار حتااى فااتح السااموقيين لفينيقيااا مان قباال انطيااوخس الثالااث عااام 

 ق.م  333
 J. Rouvier , Gebal – Byblos Son Histoire Dans L'Antiquite Et Sa 

Necrople Phenicienne, AB D,  8?@@, p,p 8=88>.  

باول أ12ومقادونيا إلاى جاناب  من أتيكا وثيراكاا، (  لقد اكتشفت أنواع مختمفة من النقود في كل3)
ا لماوزن ا ساكت طبًقامان أجيناا أيًضاإلي جانب بعض النقود  ،والتتردراخمة وعدد من الدراخمة،

 -نظر :يتيكي .األ 
M.Edmund . ,Ancient Coins in the Museum of Berlin ,NCJNS, Vol 

.8>88?<;,p. 8@8 
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نقاش عماى  وخمفيا صولجان مصري ومدراس لمقمح بينما ،تسك عمى النقود ا ثينية
اإللااو الفينيقاااي الااذي تاام دمجااو مااع اإللااو ىياااراكميس  ظياار العممااة صااورة ممقااارت

لقاد ذكارت ، (3)وفاي األسافل األماواج والادولفين، عمى حصانو الخااص ااإلغريقي واقفً 
Maria Daniel- لكن يمكان رد  ،ولم تذكر السبب ،وع النادرأن ىذه العممة من الن

 133ن عاام أل  ؛ذلك إلى أن الصولجان المصاري ومادراس القماح يشايران إلاى مصار
وكان نفوذه وانتصاراتو الحربية   ،عمييا اق.م  حيث كان بطمميوس بن الجوس سترابً 

لى جانب ذلاك نمااذج أخارى مماا تام اكتشاافو وىاو ماا يقارب  قد وصمت إلى صور، وا 
 133،133وأغمبيم ماؤرخ بتااريخ  ،قطعة نقدية ذىبية في مدينة صيدا 1333من 

 ،وآسايا الصاغرى وبعاض الجازر ومقدونيا، وسكت في صيدا، ،األكبرق. م لئلسكندر 
 ،(2)اإلساااكندرنقاااش عميياااا اسااام  لعمااابلت مااان الساااتاتر، والتتردراخماااةوأغماااب ىاااذه ا
عمييا صورة ا لياة ( عمبلت ستاتر ذىبية نقش 23نموذج ) ،حكمو ومؤرخة بسني

م اااار رقااااوذج آخااااونم ،(1)اإلسااكندرش عمييااا اساام اونقاا ،ورنثةاوذة كااادي خاااترتاا ،ثينااآ
ساكت فاي فتارة حكام ليساماخوس حااكم تراقياا عاام  عممة التتردراخمة فضية (3)(23)

 فااي صااورة ممااثبًل  األكباار اإلسااكندرق.م حيااث نقااش عمااى الوجااو صااورة 132/122
وىي تجماس  ،ا نقش عمى ظير العممة صورة اإللية آثينابينم ،زيوس –اإللو أمون 

 وأمامياا لقاب ليساماخوس، ΒΑΙΛΔΩ خمفياا لقاب مماكو  عمى كرساي العارش،
                                           

(3) M. Danial ,Courtesy of The Dewing Greek Numismatic, 8@@7 
,Figure.9=>9 . http//www.Persus.tufts.edu/hopper/image?img-

=persus:imge   
(2( J. Rouvier , L'Ere D'Alexandre Le Grand, 8?@@ ,p. :?7 

(1) Muller , Munzen Der Antike – Ausgrabungen,  Auktion 

391993,figuers.?88?9. 

(3  ( ; http://www.ancient.ev/coinage  

http://www.ancient.ev/coinage
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ΛΤΙΜΑΥΟΤ ، هكاال ىااذ ،عمااى ياادىا اإلليااة نيااك آليااة النصاار بينمااا يقااف 
وياااتم تاااداوليا بااانفس النقاااوش التاااي كانااات عميياااا مناااذ عياااد  ،النمااااذج ظمااات تساااك

مان  اإلساكندرمدى الدعاياة السياساية التاي قاام بياا خمفااء   توضح ، وىياإلسكندر
 لتدعيم سمطتو وسمطتيم في حكم تمك الببلد.  اتو عرفانًا لو بالوالء بعد وف

ومنياااا الدعاياااة السياساااية المناىضاااة  ،نمااااذج الدعاياااة السياساااية وتتربربربواىل
 ،األكبار اإلساكندرلممحتل عمى النقود التي اتبعتيا بعض المدن التاي اساتولى عميياا 

قاود التاي ساكت شااىدًا مان نقاوش عماى مجموعاة الن ويتضح ذلك من خابلل ماا ورد
وكاان فيياا  ،لما تميزت باو مان حاروب دامياةو  حداث الجارية في تمك الفترة،عمى األ
أصاااعب الفتااارات فاااي العصاااور مااان  تكانااا اوعماااة ذلاااك أيضاااًا أنيااا نقااادي؛  اضاااطراب
ساابب وجااود عماابلت تنتمااي لفتاارة حكاام والفتاارات التااي فييااا قضااايا نقديااة ب ،القديمااة

مثال  ،مثل التي أصدرىا حكاام بعاض المادن ،سابقة وتخضع تحت سيطرة حاكم جديد
( ، ونماوذج 23)نماوذج نمااذج ذلاك ،اإلساكندروىام تحات سايطرة  ،(3)صور وصايدا 

عماى وجيياا حااكم فارساي اسامو  رَ و  ُصا ( حيث أصدر حاكم صيدا عمماة فضاية23)
 اإلساكندرلاذا حارص  ؛(2) اوىاو يحاارب أسادً  ،نحو اليسار ووجو يتجو ،غير معروف

 ونقاش عميياا اسامو، عمى  إصادار العمابلت التاي تحمال تاواريخ حكماو لتماك الاببلد،

                                           

وانضاموا إلاى  ،صيدا فيما بعد قد تخماوا عان األساطول الفارسايو  وجبيل، رادوس،أولكن مموك  3))
ولام يكان أماام  ،ا فاي حصاار صاور لبلساتيبلء عميياايًعاوتعاونوا جم ،القوات البحرية لئلسكندر

 . اإلسكندرمبراطورية إي مموك جبيل سوى االندماج ف
J .Rouvier  , Monnayage Alexandrian D'Arados A EEG , Paris, 8@<<. 
P.8> 

(2) M.Danial ,Courtesy of The Dewing Greek Numismatic, 8@@7 fig.9=>9 

http://www.perseustufts.edu/hopper/image?img-=persus:imge   
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 (3)الحكم فاي  ، وتستقر لو دعائمليقضي عمى االضطراب النقدي والشعار الخاص بو
 تمك الببلد . 

 وضاع،دينية تبعًا لتغير األ النجد تغير الدعاية السياسية و  خروعلى اجلانب اآل
حياااث نجاااد أن  الدعاياااة  ؛واألحاااداث التاريخياااة التاااي أثااارت فيماااا ورد عماااى النقاااود

أصاابحت دعايااة لمشخصااية التاريخيااة أكثاار ماان  فااي شاارق العااالم األكباارلئلسااكندر 
ن كان ممزوجاًا بياا ،الجانب الدينى مان العارض  يتضاح ذلاكفاي أغماب األحياان، و  وا 

 تي:ا 
وبعادىا فاتح مصار  ،إلاى بابلد الشارق ساوريا اتجاو اإلسكندرأن نربجربد حي           

عماى  اإلساكندرولذا حارص ؛ واعتبر مصر ىي أرض أبيو أمون رع ق.م ،112عام 
، ووضااع تاااج اإللااو أمااون عمااى رأسااو المميااز بقرنااي لااو بتاااحتتويجااو فااي معبااد اإل 

حياث   ،فسو فاي الاببلدالدعاية السياسية والدينية لن من اجديدً  ابذلك بدأ نوعً  ،الكبش
بااادأ يظيااار فاااي نقوشااايا دالالت ورماااوز لآللياااة  ،أصااادر عمااابلت ذىبياااة وبرونزياااة

وىو ماا كاان فيماا بعاد  ا إلى جنب مع شعارات ورموز ا لية اليونانية،المصرية جنبً 
وىاو يرتادي  ،وقد صور عمى العمبلت الذىبية ،من مبلمح العصر الييممينيستي اجزءً 

كما ىو مبين في  ،وعمى كتفو الفرو المقدس ،قرن الكبش وحول صدغو ،جمد الفيل
(  ؛ ولكان قاد وجادت عمماة مان مديناة نقاراطيس 21،22نموذج )  -مبلحق الصور

أو كااب  يرتادي خاوذة منحنياة، وىاو شااب غيار مماتحٍ  ،اإلساكندرحياث صاور عميياا 
 دٌ عماى ظيرىاا قائا َش ِقاونُ  ،(23كما ىو مبين فاي نماوذج )  ،يشبو كاب أىل فرجينيا

وىااذه العممااة قاااد  ،محااارب يقااف عمااى عربااة الكوادريجااا يجرىاااا أربعااة ماان الخيااول
وىاذا  ،فاي آسايا الصاغرى اإلساكندراستمرت كتقميد في الواليات التابعاة إلمبراطورياة 

                                           

(3  ( J . Rouvier , Monnayage Alexandrian D'Arados,8@<< ,p.:  
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 هوبالتأكيد أن ىاذ من خبلل تداول تمك لعمبلت، (3)التصوير تعارف المصريون عميو 
دورًا  األكبار اإلساكندر ئي مصار قبال أن  ينشاالعممة كانت من العمبلت المتداولاة فا

ويسااك عمييااا رمااوزًا جدياادة تتضااح فييااا معااالم العصاار  لسااك العماابلت فااي مصاار،
 الييممينيستي .
لسااك العممااة فااي ممفاايس ،  ابإنشاااء دارً  اإلسااكندرقااام  عمااى مااا ساابق وبنربرباً 

ار وقاد اتبعات تماك الاد وأصدرت عمابلت ذىبياة وفضاية إلاى جاناب القطاع البرونزياة،
 ،د التي فتحيافي الببل اإلسكندرالنظام ا ثيني الموحد إلصدار العمبلت الذي وضعو 

 كاان يعبار عان شخصاوما  مبداًل الفعمية عمى تمك العمبلت  اإلسكندرووضعت صورة 
كما ذكر في العناصر الساابقة  ،في صور ا لية اليونانية أو الشخصيات األسطورية

، وبالتااالي ماان تمااك الدعايااة  (2)بلت فااي مصااربااذلك كااان أول تصااوير لااو عمااى العماا
باأن  ا منو ليمالمصريون عمى شكل ومبلمح الفاتح الجديد لمببلد وكانت إعبلنً  تعرف

الااببلد قااد أصاابحت تحاات ساايطرتو. وباإلضااافة إلااى دار سااك العماابلت فااي ممفاايس 
 -123وقااد أصاادرت عممااة التتردراخمااة عااام  ،(1)يةاإلسااكندر خاارى فااي أت دار ئأنشاا
ونقاش عماى  ، وفوق رأسو جمد األسد،اإلسكندروقد  صور عمي الوجو  ،. مق 123

وىاو يجماس عماى عرشاو  لاو زياوس،واإل  ، ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ظير العممة اسامو
ت باذلك ظمات العمابل -(3)(21نماوذج ) -(3)ووالنسر واقاف عماى يديا ممسكًا بعصاه،

                                           

(3)K. Dahmen  , The Legend of Alexander The Great on Greek and 

Roman Coins, London, New York ,977>,p. ; 
بو الفتوح، عبلج وصيانة العمبلت األثرية المعدنية، المجمس األعمى لآلثار، القااىرة ، أمحمد  2))

   13،ص2333
(1) K. Dahmen  , The Legend of Alexander The Great , 977> ,p,p :8@ 

  33، ص 3333ية، اإلسكندر العمبلت اليونانية الييممينيستية ، مكتبة ، عزت حامد زكي(3)
(3) http://www.perseustufts.edu/hopper/image?img-=persus:imge  

http://www.perseustufts.edu/hopper/image?img-=persus:imge
http://www.perseustufts.edu/hopper/image?img-=persus:imge
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 دراإلسااكنال تحماال صااورة ألي شااخص سااوى  فااي عصااره وبعااد وفاتااو بعاادة ساانوات
داخاال  ةدعايااة واسااعا منااو أنااو ىااو الرجاال األوحااد الااذي يحظااى بأىميااة كبياارة و إعبلًنا

وقد ظير ذلك عمى العديد من البورترييات المتنوعة التي صور بيا  الببلد وخارجيا،
 اإلساكندرحياث نقشات صاورة رأس  ،عمى النقاود فاي مصار والاببلد األخارى اإلسكندر

ان الاادولفين عمااى ماادار العممااة ماان جيااة ونقااش حوليااا حيااو  المؤلااو عمااى العماابلت،
باأن ىاؤالء الحكاام  عبلنياة عماى العمابلتوكان ذلاك مان الادالالت اإل ،اليمين واليسار

وقاد صاور  ،( بمبلحاق الصاور 23النماوذج رقام ) في كما ىو موضح ، (3)ن ومؤىم
ولاو  ،ويرتادي عصابة الارأس ،شااب بادون لحياة منياا ،بعدة صور مختمفاة اإلسكندر

باان اإللااو زيااوس اأنااو  مااىوتااارة أخاارى صااور ع -(23النمااوذج )  -(2)شااعر قصااير
وعمى شارات السامطة  وتم التعرف عمييا، ،لقابو التي أطمقت عميوأإلى جانب  ،أمون

، وبادأت تقال حتاى بعاد وفاتاو بعادة سانوات (1)الممكية من خبلل تداول تماك العمابلت 
 اإلسااكندرخاار ظيااور لصااورة وكااان آ النماااذج خاابلل القاارن الثالااث قباال الماايبلد، هىااذ

لى إيصل  الذي الطويل ةلير ا اشع اره ذاعمى العمبلت البرونزية فقط حيث تم تصوي
 هظمات  ىاذو  ،(3)وعمى رأسو جمد الفيل عمى رأساو  ،الكبش حول أذنيو ارقبتو ، وقرن

                                           

(3 (K . Jenkins , Coins of Greek Sicily ,8@>= ,p.<> . 
(

2
) K.Dahmen, The Legend of Alexander The Great, 977> ,p.;; 

http://www.ancient.ev/coinage.   
(

3
 ) C.G , Huber ,Essay on the Classification of Ancient Coins Found of 

Egypt, N C J N S , Vol,9 ,8?=9 ,p8=; 

  .https://www.Jstor.org/stable/;9=?77>; 

 . 333، ص 3333عزت زكي ، العمبلت اليونانية الييممينيستية ،1))
 -ية:اإلسكندر قارن كتالوج مجموعة العمبلت اليونانية والرومانية بمتحف  3))

http://www.ancient.ev/coinage
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 (3)عصاار البطالمااة .  ( تاانقش عمااى العماابلت البرونزيااة حتااى  22،33النماااذج ) 
وكاان يصاور عميياا  ،ياافوقعان العمابلت التاي تام حاذف صاورتو مان ا وذلك تعويضً 

يضاااح ذلااك فااي إوسااوف يااتم  ،ذو الشااعر القصاايرولكاان  ،بالشااكل المؤلااو السااابق
 العناصر التالية .

 
 :النقىد و دورها يف الذعاٌت السٍاسٍت و الذٌنٍت للذولت يف عصر البطاملت

 :  عصر بطلمٍىس األول 
ا من حيث المضمون  دائمً  والدينية عمى النقود السياسية، حخغري الذعاٌت 

 وذلك ألن النقود تقوم بدور الوسيط بين الشعب، ؛تبعًا لتغير االوضاع داخل الدولة
كان ليا  ة،وظيور سمطة سياسية جديد ومع بداية عصر جديد، والسمطة الحاكمة،

ا بعد يً وقد وضح ذلك جم اتجاىات سياسية ودينية اختمفت عن العيد السابق عمييا،
ومع تولى بطميموس بن الجوس حكم مصر   ،ق. م122األكبر عام  اإلسكندروفاة 

وأصبحت مصر مممكة بطممية  ،ق.م 133ثم استقل بيا عام  ،بعد مؤتمر بابل
وتعتبر فترة حكمو من أىم فترات تاريخ النقد في مصر  ،(2)واتخذ لنفسو لقب ممك

                                                                                                           
 E. Kamel  , The collection of Coins of The Graeco – Roman Museum at 

Alexandria , Commerce  Et Artisanat  Dans L' Alexandrie Hellenistique 

Et Romanie, Sup : ,8@??,p.;99 

(3) C.T , Barrie Cook  , „‟The Atlas of Coins‟‟ A comprehensive view of 

the Coins of the s Through History , London , 8@@@، p.99< ;Cf B. Head , 

The Greek Coins,  London, 8?<9, p. IVIII  

الحسين أحمد، تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان، جامعة األزىر،   صفاء محمد عمى، 2)
 . 33ص ،23333
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وتعتبر النقود التي صدرت في عيد  ،(3)رسمية لدولة البطالمة  انو سك نقودً إحيث 
بطمميوس بن الجوس ) سوتر( وابنو الممك بطمميوس الثاني فيبلدلفوس من بعده 

والدينية اليامة التي سك عمى نمطيا أغمب العمبلت  من نماذج الدعاية السياسية،
والفكر السياسي والديني  التي صدرت طوال عيد دولة البطالمة من حيث المضمون،

أذىان الشعوب التي  ترسيخو فياول البطالمة طوال عيدىم تأكيد ذلك و وقد ح
ولذلك تم اختيار بعض النماذج من النقود التي سكت في عيد  ؛خضعت ليم

عرض تحميمي لؤلحداث السياسية  وىو ،البطالمة لتوضيح غرض وىدف البحث
ويظير  ،يدالمواكبة لما صدر ونقش عمى تمك العمبلت متأثرًا بالوضع السياسي الجد

  -تي :ا من خبلل العرض ا ذلك جميً 
ساكندر مان أن المماك بطممياوس بان الجاوس كاان أكثار والًء لئل على الًرمم 

ا خاارين ، ولاام يمقااب نفسااو بمقااب ممااك إال بعااد  اإلسااكندرمقارنااة بغيااره ماان خمفاااء 
إال أنااو غياار مااا كااان سااائد قباال  ،(2)األكباار   اإلسااكندرا ماان وفاااة ثمانيااة عشاار عاًماا

                                           

ت اليونانية في القرنين الخامس ن في العصر الفرعوني قامت بتقميد العمبليسرة الثبلثن األإ3)  
لم يتم و  ،تب الجنود المرتزقة اليونانيينقامت بسك ستاتر ذىبي لدفع رواابع قبل الميبلد و والر 

وأصبحت ، ق.م 131خمينيين لمصر عام وتم إيقافيا بعد غزو اإل ،استخداميا عمى نطاق واسع
ق التجار ليا عن طري زو اإلسكندرغوصمت العمبلت اليونانية إلى مصر قبل  والية فارسية، وقد

يأتون من أجينا وساموس وميميوس إلى مدينة نقراطيس في شمال مصر  نيين الذين كانوااليونا
قام  ومبراطوريتوأصبحت إحدى الواليات التابعو إل مصر، وعندما غزا اإلسكندر ،عند دلتا النيل

 -نظر:ا خرى تدل عمى سيطرتو عمييالو مثمما تم في باقي الواليات األبسك نقود 
Arienne  king ,The Economy of Ptolemaic Egypt,  Ancient History 

Encyclopedia, 978?, p.:  

2
)C.G. Huber ,Essay on the Classification of Ancient Coins , Vol,9 ,8?=9 

,p8=7. 
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الفضاة من الاذىب و  (3)يده حيث أصدر أول عممة رسمية خاصة بمممكة البطالمة ع
يصابح ممكاًا عماى مصار  ، حياث لاماإلساكندرقد كاان أذكاى خمفااء و  ،التتردراخمة ةفئ

يذانًا إإنما وسع مممكتو إلى الخارج بفضل سياستو الخارجية الذكية، وكان ذلك  ،فقط
مموك دولة البطالمة ، ولم يكن بمقدرتو أن ببدء مرحمة جديده من الدعاية السياسة ل

إال  اإلساااكندريغّيااار الااانمط الفناااي الكبلسااايكي لمنقاااود التاااي صااادرت عمياااو فاااي عياااد 
وفكار الدولاة يأخاذ فتارة  والنقوش التاي تعبار عان ىادف ن تغير المعيار،أل  ؛بالتدريج

اذ من الوقت حتى يتم التغيير، وبالفعل قد بدأ  الممك بطمميوس بان الجاوس فاي اتخا
ق.م  123)واليااًا ( عمااى مصاار ، وفااي حااوالى عااام  اخطااوات ذلااك منااذ أن كااان سااترابً 

، ولكاان مااع (2)األكباار اإلسااكندرت ذات الصااور المعباارة عاان ساايده ظاال يصاادر العماابل
عماى وجاو عمماة التتردراخماة بعض التغير التادريجي حياث غّيار الصاورة التاي كانات 

(  التاي كاناات 33نمااوذج ) -ميس فااي شاكل المعبااود ىياراك اإلساكندرالفضاية صااورة 
، وعماى رأساو اإلساكندرواساتبدلت بصاورة لارأس  تسك من قبل عمى فئة التتردراخمة،

وكاان عماى ظيار العمماة صاورة اإللاو زياوس  فرو الفيل، وقرن الكبش حول صدغو،
ماااى ظيااار العمماااة وقاااد وضاااع ع ،ق.م 132/133( ، وفاااي عاااام 21،33نماااوذج ) 

موضاح  (23 واقفاة وأمامياا النسار المقادوني نماوذج )راعية بايبل صورة اإللية آثينا
، باذلك بداًل من صورة اإللو زيوس، وتم تخفيض معيار العمماة (1)في أعمى النموذج 

النمط الفني في مضامون ماا يانقش عماى العمماة بوضاع صاورة اإللياة  تم التغير في

                                           
1 (R .Stuart Poole  ,Catalogue of Greek Coins : The Ptolemies Kings of 

Egypt, London,8??:,p.d   
2
 (B. Jaroslaw ,Naval supremacy Propaganda on The Coins of Ptolemy 

I, Krakow uni,978; ,Institute of Archaeology, p. 9?8.  
3
  (http://www.ancient.ev/coinage. 

http://www.ancient.ev/coinage
http://www.ancient.ev/coinage
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 ماااان اساااام بااااداًل  ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤ ونقااااش عمااااى ماااادار العممااااة اساااامو آثينااااا،
ا منو أنو أصبح الممك الفعمي ويعتبر ذلك إعبلنً ،  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΙΟΝراإلسكند

ق.  ساك  133وفاي عاام  ،، وأنو أصبح الحاكم الشارعياألكبرا لئلسكندر لمببلد خمفً 
المؤلاو، ولاو شاعر  اإلساكندرنفس نماوذج تماك العمابلت التاي عميياا بورترياو صاورة 

عممة ستاتر ذىبية ؛ ق.م سكت 233/ 133طويل ، ثم بعدىا بعدة سنوات من عام 
وعمى  ،صورة الممك بطمميوس بن الجوس أخف وزنًا، ونقش عمى الوجو منيا ولكن

 اإلساااكندربينماااا نقاااش عماااى ظيرىاااا صاااورة  ،Diadema رأساااو العصاااابة الممكياااة
الكوادريجاا يجرىاا  ىاو واقاف عماى عرباةو  ،زيوس وصولجان المحارب يمسك صاعقة

 أمام وجو قائد العربة عباارة المماك بطممياوسونقش أعمى العممة  أربعة من األفيال،

ΒΑΙΛΔΩ ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤ  ( 23في الصف السفمي من النموذج  .) 

فاي أيضا أن من أنواع العمبلت النادرة التي صدرت Jaroslaw  -وقد ذكر        
التتردراخمااااة الذىبيااااة مااااا بااااين أعااااوام  ةعيااااد بطمميااااوس باااان الجااااوس عممااااة فئاااا

وعمااى رأسااو فاارو  ،اإلسااكندروجااو منيااا صااورة ق.م حيااث نقااش عمااى ال131/133
    ، وقااد سااكت قااش عمااى الظياار نمااوذج لساافينة حربيااةبينمااا ن ،الفياال وقاارن الكاابش

ن ىااذا النااوع ماان العممااة سااك ماان أجاال  ،(13تيكااي نمااوذج)لممعيااار األ  (3)طبقااًا  وا 
نموذجاًا وقد كانت  ،الدعاية السياسية لمممك بطمميوس بن الجوس عندما كان ستراباً 

نجازات البحرية التي حققيا عماى المادن السااحمية فاي آسايا بلحتفال بانتصاراتو واإل ل
يجااو، ولقااد كااان قصااده ماان وراء وضااع إوىيمنتااو التااي وصاامت حتااى بحاار  الصااغرى،

                                           

فاااي عصااار المماااك تيكاااي تغييااار وزن العمماااة عااان المعياااار األ  مشاااكمة Jaroslaw( قااد نااااقش 3)
 -بطمميوس األول مع تغير نوع العممة . راجع:

B. Jaroslaw ,Naval supremacy Propaganda on The Coins of Ptolemy I 

,978; ,I A , p. 9?8. 
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المؤلااو عمااى وجااو العممااة أن ينااال ساامطة وجاذبيااة القائااد المقاادوني  اإلسااكندرصااور 
الااذي نجااح فااي فاارض  اإلسااكندرالعظاايم، وبااذلك يكااون أعماان عاان نفسااو أنااو خميفااة 

 يجو.  إسيطرتو عمى منطقة بحر 
 ،ق.م133العمابلت فاي عاام  هساببًا آخار لساك ىاذ   Jaroslawوقد ذكربر   

عمااي  Antigonusانتيجونيااوس  غاازووىااو نجاااح بطمميااوس باان الجااوس فااي صااد 
العمماة كناوع مان  هكان ذلك سببا كافيا لو أن يسك ىاذمصر في نفس العام ، وربما 

 اإلساكندر، وظياور ساطول البطمماية التي تعبر عان التفاوق البحاري لؤللدعايا أنواع
 عمى ىذا النوع من العممة كان أكثر جاذبية في ذلك النوع من الدعاية السياسية . 

أىاام مرحمااة فااي الدعايااة السياسااية عمااى  باادأت  ق.م 233/233 ويف عربربا 
 ،يةاإلسكندر ن ممفيس إلى النقود لمبطالمة بالفعل بعد أن قام بنقل دار سك العممة م

 المماك بطممياوس ساوتر العمماة الوحيادة فاي مصار حياث أصادر وأصابحت دار ساك
ΩΣΗΡΟ ًمااان فئاااة  فضاااية جديااادة رسااامية لدولاااة البطالماااة ا) المنقاااذ ( نقاااود

بينما نقش عمى مدار العمماة  ،ووضع عمى الوجو منيا صورتو ،التتردراخمة الفضية
 ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤ ΩΣΗΡΟمنقاذ( فاي البداياة لقاب بطممياوس ساوتر) ال

ووضااعت عبااارة  ،ثاام بعااد ذلااك تاام تغيياار لقااب سااوتر ،ولاام تكاان مؤرخااة بسااني حكمااو
 ΒΑΙΛΔΩ ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤالمماك بطميماوس 

(2)
ومان شاارات ورماوز ، 

وىااو عمااى رأسااو العصااابة  ،الممكيااة عناادما نقشاات صااورتو عمااى وجااو العممااة صااور
 ،ي عمى مادار العمماةلمقب الممكا بينما وضع عمى ظير العممة،  Diademaالممكية

ىاو يفاتح و  ،ي يقف عمى صاعقة اإللو زياوسالنسر المقدوني الذ ويقف في وسطيا

                                           

 . 333، ص 3333عزت زكي ، العمبلت اليونانية الييممينيستية ،3))
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الاذي جعال  ولقاد ذكار أن السابب ، - (3)( 23نموذج ) - ناأو وىما متدلي ،جناحيو
بطمميوس بن الجوس يضع رموز الممكياة مان عصاابة الارأس، والمقاب الممكاي عماى 

، ولكنااي أعتقااد أن ىااذا (2)ق.م 133نتيجونااوس لمصاار عااام أغاازو  تمااك النقااود ىااو
ولايس  ،ن بطمميوس بن الجوس كان يحكم قبضاتو عماى مصارأل  ؛يف جداً الرأي ضع

إلااى ىااذا النااوع ماان الدعايااة فااي ىااذا التوقياات الااذي كاناات تسااك فيااو عماابلت  ةبحاجاا
س انفااة فااي االمااان دولااة البطابر عاااااا، وعمييااا مااا يعبرااألكااكندر اعمييااا صااور لئلساا

الاراجح أناو وضاع تماك الرماوز كنتيجاة النتصااراتو الحربياة  ،(1)ن الارأي ات؛ ولكااالوق
فاي الوقات الاذي أعمان فياو اساتقبللو بمصار ، و التي حققيا منذ أن تولى حكام مصار

 نفذه بالتدريج كما سبق وذكرت.و  ،ق.م 133عام 
 دالالت عادة اختيار النسر الذي وضع عمى ظيار العمماة فماو أما خبصوص           

 اي تم اختيارىتالدعاية ال من أفضل أنواع اوعً ان ، كما يعدت االنتباهاة لكي يمفابلمياإع
 :لمتعبير عن حكام دولة البطالمة 

ا يوضااع عمااى يااد اإللااو أن نمااوذج النساار المقاادوني الااذي كااان دائًماا -: أوال  
لة الممااوك ا عاان ساابل ا معباارً زيااوس ، أو يقااف أمااام اإلليااة آثينااا كااان ذلااك نموذًجاا

يعيشاون  فيكون عنصر جاذب لمساكان اليوناانيين الاذين ،البطالمة المقدونيين األصل
 .في مصر 

                                           

(3) Coinage-Ancient History Encyclopedia. 

http://www.ancient.ev/coinage. 
(2(Jaroslaw ,Naval supremacy Propaganda on The Coins of Ptolemy I , 

978; ,I A , p. 9?> 
(1(Ibid ,9?> 

http://www.ancient.ev/coinage
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واصاموا نشار  نأن الحكاام البطالماة خمفااء لئلساكندر الاذي والسبب الثًانً
فكان مان األفضال اختياار نماوذج معبار عان المازج والتواصال  ،الحضارة الييممينيستة

فااي  اا جااذورً ن لااو أيًضااإحيااث  ؛وىااو النساار غريقيااة،بااين الحضااارتين المصاارية واال
ذا تتبعنااا الغاارض ماان الجانااب ا  و  ،الحضااارة المصاارية القديمااة منااذ العصاار الفرعااوني

 الفنااي الختيااار صااورة النساار الااذي وضااع عمااى النقااود نجااد أنااو امتااداد لفاان الاانقش،
إلاى  والصااعقة يشايران حيث نجد أن النسر، ؛الرسم الذي كان في العصر الفرعونيو 

وكان الغرض مان  والشمس المعروفين لدى مموك مصر في العصر الفرعوني، النسر
وضع نسر واحد يقاف عماى  وقد وضع ىذا النسر أن يعبر عن شخص الممك وقوتو،

وحتااي عصاار بطمميااوس  صاااعقة اإللااو زيااوس منااذ عصاار بطمميااوس باان الجااوس،
س األصااغر ومشاااركة أخيااو بطمميااو  أمااا منااذ عيااد بطمميااوس السااادس، ،الخااامس

فيموميتور لاو فاي الحكام وضاع نساران يقفاان عماى صااعقة اإللاو زياوس عماى ظيار 
كميوبااترا من ضمن الدعاية السياسية التي حاولات أميماا الممكاة  ىذا العممة، و كان

صاري باأن يانقش النساران عماى  عماى النقاد المثباتو حياث جعمات ذلاك مماثبًل إالثانية 
 ا .  في حكم مصر معً  (3)ين لمداللة عمى اشتراك األخو  العممة

عمى ماا سابق جااءت سمسامة النقاود التاي ساكتيا دار النقاد بمزياد  اوتأكيًد
من الدعاية السياسية لمممك بطمميوس األول حيث سكت نقود من الاذىب ، والفضاة 
من فئة األربع دراخمات، ووضع عمى وجييا صورتو، وعمى رأسو الُعصابة الممكياة،  

ا عمااى صاااعقة اإللااو زيااوس شااعارًا ودلاايبًل عمااى قااوة ا واقًفااووضااع عمااى ظيرىااا نساارً 
الدولااة البطمميااة، ويعباار عاان ذلااك العديااد ماان العماابلت التااي وجاادت ضاامن سمساامة  

                                           

(3) Samuel Sharpe , The Eagle and Thunderbolt on the Coins of Rome 

and Syria,  NC JNS, Vol,8 ,8?:? ,p8?>  

.https://www.Jstor.org/stable;9>9?=<7 
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النقااود التااي تاام اكتشااافيا تشااير إلااى المعااامبلت بااين مصاار والرومااان منااذ عصاار 
و قوياة لقد عّبار الروماان عان تماك العبلقاات الودياة ماع دولاو  بطمميوس فيبلدلفوس،

ق.م باأن قامات روماا بساك  233مثل مصر من خبلل الدعاية السياساية لاذلك عاام 
عممو نقش عمييا النسر الذي يعبر عن دولة البطالمة في شاخص المماك بطممياوس 
الثاااني فيبلدلفااوس، وكااان الااداعي لااذلك أن بطمميااوس فيبلدلفااوس أرساال إلااى رومااا 

ثام رد مجماس  ،مماك مقادونيا Pyrhusسفارة لتينئة روما بانتصارىا عماى بيرىاوس 
سفراء رومان لتوطيد عبلقات الصداقة مع  ةرسل أربعأالشيوخ عمى ىذه السفارة بأن 

وبعد ثبلث سنوات مان ىاذه السافارة جااءت ثمارىاا باأن تام اختياار اثناين مان  مصر،
وأوجولينيااوس  ،Fabius Pictor وىاام فااابيوس بيكتااور ،ىااؤالء الساافراء قناصاال

ونقااش عمااى  ،وقاااموا بإصاادار أول عممااة فضااية  Ogulnius Gallus جااالميوس
ت البطممياة ظيرىا النسر الواقف عمى صاعقة زيوس الذي يوضع عمى أغمب العمابل

 .سرة البطممية المالكة شعارًا ليااتخذتو األ ،(3)من الزمان  عمى مدار قرنين ونصف
دور ساك النقاود فاي المادن التاي كانات تقاع تحات سايطرة المماك  ولقد اتبعت

ا فاي الاذي كاان متبًعا صيدا نفس فن الدعاية السياسيةبطمميوس سوتر مثل صور و 
والنقااوش عمااى  مصاار، وقااد تمياازت المدرسااة الفنيااة التااي كاناات تضااع الرسااومات،

يضاااح الياادف ماان موضااوع الصااورة ،كبلشااييات سااك العممااة بالدقااة فااي الاانقشأ  ،وا 
ويادلل عماى ذلاك أغماب العمابلت التاي صادرت فاي  والذي وضع عماى وجياي العمماة،

الممك بطمميوس ساوتر حياث صاور عماى وجاو العمماة   وخاصة عيد البطالمة األوائل
ووضااع ،  ΒΑΙΛΔΩ ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤ ونقشاات عبااارة الممااك بطمميااوس

 عمى ظير العممة النسر يقف عماى صااعقة زياوس ووضاع حارف يرماز إلاى المديناة

                                           

(3) Samuel Sharpe , The Eagle and Thunderbolt on the Coins ,  NC 

JNS, Vol,8 ,8?:? ,p8?>  
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وقاد اساتمر وضاع صاورة المماك بطممياوس ساوتر عماى  ،التي سكت فييا بين رجمياو
 النقود حتى عيد خميفتو ابنو بطمميوس الثاني  فيبلدلفوس .

 :الذعاٌت السٍاسٍت و الذٌنٍت الثنائٍت يف عصر امللك بطلمٍىس االول 
 ΠΣΟΛΔΜΑΙΟΤالممااااك بطمميااااوس األول سااااوتر عنربربربربدما بلربربربرب  

ΩΣΗΡΟ  ة والثماانين، وأحاس بضاعف الشايخوخة أجماس ابناو العمر الثانيهي
وماان ىنااا تباادأ  ،(3)زمااام الحكاام وسااممو ،ميااوس الثاااني فيبلدلفااوس عمااى العاارشبطم

يتوليااان  سااواء كانااا ،التااي تعباار عاان شخصااين الدينيااة الثنائيااةالدعايااة السياسااية و 
 قاادد وكااان ىاذا النااوع مان الدعاياة عمااى النقاو  ،، أو ينفاارد أحادىما باالحكمالحكام معااً 
ثام فاي فتارات أخارى  ،بطممياوس الثاانيمنذ عصر كل من بطمميوس األول، و استجد 

ن كان قاد تغّيار المضامون ما ،عصر المموك البطالمة مختمفة في ع تغّيار واخاتبلف وا 
، وىاذا أدعاى لمتسااؤل الاذي يمكان في فترة كل حااكم مانيم الوضع السياسي والديني

ممااا ورد عمااى  ؛لااديني  لتمااك الفتاارةماان خاابلل دراسااة الوضااع السياسااي وا ايضاااحو
 -تي :التي سكت في عيدىما حيث يبلحظ ا النقود 

 ،أنو صادرت بعاض النقاود بمناسابة احتفاال وتتاويج الممكاة أرساينوي الثانياة
وىااو العااام السااادس ماان  ،(2)وقااد أرخاات بتاااريخ زواجيااا ماان بطمميااوس فيبلدلفااوس

لبلحتفااال  عايااة السياساايةر ىااذا النااوع ماان الدوكااان يصااد ق.م ، 231/232 وحكماا
 ،والممكاات يانقش عميياا صاور لممماوك ك عمى النقود التذكارياة التاي كاانبزواج المم

                                           

              ، 2333، مكتباااااة االسااااارة ، 3/3، 3ول ديورانااااات ،ت.محماااااد بااااادران ،قصاااااة الحضاااااارة ،م 3))
 .33ص 

(2) R. Stuart Pool , Coins of the Ptolemies.  N C  J  N S , Vol,8; ,8?=; ,pp 

8=7A8=9.https://www.Jstor.org/stable;9=?99?8 
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 وقد كانت تقوم بدور إعبلمي أكثر من بورترييات التماثيل التي توضاع فاي المعاباد،
عبلًنا وزوجاااتيم، ومنياا كاان يتعاارف عاماة الشاعب عمااى شاكل حكااميم،  ا لمشااعب،وا 

 ة التي لقبوا بيا .واأللقاب اإلليي
أوكتادراخمااو  ةعممااة فئاا (3)(13مااا ورد عمااى النمااوذج رقاام )  يوضربربح ذلربربك 

حيث نقش عمى الوجو صورة كل من الممك بطمميوس األول وزوجتاو الممكاة  ،ذىبية
الممااك بطمميااوس الثاااني وزوجتااو  ابينمااا نقااش عمااى الظياار صااورت ،برينيكااي األولااى

الممك بطممياوس الثااني عماى أن  ثابة تأكيد منالممكة أرسينوي الثانية، وكان ىذا بم
 (2)المماك بطممياوس ساوتر ةر وضاع صاور اساتم لاذا ؛ه ىو مؤسس دولاة البطالماةاأب

من المبلحظ أن الممك بطمميوس سوتر  ؛ ولكنعمى تمك النقود مع اسم خميفتو وابنو
قد و  أرخ ىذه النقود بسني حكمو حتى يثبت حقو في صدور ىذه العمبلت في عيده،

لئلشااارة إلااى  ؛حااروفأى بعششع الوششلت الدرانوششة ًقششم الليهششا  Eastwood -ذكاار 
وكاناااات مؤرخااااة بتاااااريخ خبلفتااااو لوالااااده مااااا بااااين عااااامي  بطمميااااوس فيبلدلفااااوس،

ه فااي ابااإا بااذىن الشااعب أن االباان يشااارك وحتااى يظاال ذلااك عالًقاا ق.م ،233/231
 مقاليد الحكم .

أوكتادراخماو ذىبياة ترجاع عمماة أخارى مان فئاة  (1)( 13) باملقا نة مع منوذج
نجد أن النقوش عمييا حممات دعاياة سياساية جديادة لممماك  -ق.م 233:233لعام 

حياث نقاش عماى وجاو العمماة  ؛ا لفترة حكمو بعد وفاة أبيووتدعيمً  ،بطمميوس الثاني

                                           

(3 http://www.perseustufts.edu/hopper/image?img-=persus:imge9><9 

(2) E. Kamel , The collection of Coins of The Graeco – Roman ,  C  A AH R, 

Sup : ,8@??,p.;97   

(1(Ancient  History Encyclopedia, Ancient. Eu/image/88>:? /ptolemy-I-

withberenici-ptolemy-ii-witharsinoe/  
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ونقش فوقيما عبارة  ،الممك بطمميوس الثاني وزوجتو الممكة أرسينوي الثانية اصورت
ΑΓΔΛΦΩΝ،ا يحماال الموضااوع عمااى اعتبااار أن وجااو العممااة دائًماان اخااو األ :أي

صورة الممك بطمميوس األول و  ايرىا صورتبينما نقش عمى ظ ،األساسي في الدعاية
  ن   ااإللي :أي، ΘΔΩΝا فوقيما عبارة ونقش أيضً  ،زوجتو الممكة برينيكي األولى

دينياة حياث ى جنب مع الدعاياة الاستمرار الدعاية السياسية جنبًا ال ونالحظ
وبعاد  ،ا فاي تماك ا وناةمن خبلل النقود الفضية التي كانت أكثار انتشاارً نشر ذلك  تم

 ،(3)ذلااك سااكت النقااود البرونزيااة التااي كاناات إحاادى الساامات الممياازة لمنقااد البطممااي
حيث كانت نموذجاًا واضاحًا لمدعاياة الدينياة لئللاو زياوس أماون  وكانت كبيرة الحجم،

حيث وضعت صورتو  ؛حياة الدينية في العصر الييممينيستيالذي كان أحد عناصر ال
ورمزىااا ىااو  ،عمااى وجااو تمااك العممااة بينمااا صااور عمااى ظيرىااا شااعار دولااة البطالمااة

عان الفكار الاديني  يعبار، و  (2)أو النسران الواقفان عمى صااعقة اإللاو زياوس النسر،
 رية .المص المزج بين الديانةو  ،الذي تم نشره خبلل العصر الييممينيستي

                                           

(3) BGU,8788@<>28>>B.C ; 8@=>88@:-8@9 C.B.; 8;89:?988;:.B.C  

(2) R .Stuart Pool, Catalogue of Greek Coins,8??9,p.d ; p. Freib, 

:88?>.B.C ; :7,8>@ B.C;:888>@.B.C  
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 خامتت
ئج عاان دور النقااود فااي  إليااو ىااذه الدراسااة بالبحااث ماان نتااا ن مربربا توتربربلت إ

وذلااك ماان خاابلل مااا اشااتممت عميااو النقااود ماان صااور  ،عبلميااة لمدولااةالدعايااة اإل
لتاي تمات خابلل العصارين اليونااني ورسومات سياسية ودينية عبارت عان األحاداث ا

د فاي المصاادر األدبياة مان تاأثير حيث اعتمدت ىذه الدراسة عماى ماا ور  ؛الرومانيو 
وقااد غمااب تااأثير مضاامون  ،النقااود فااي تاادعيم فكاار سياسااي أو دينااي لاادى الشااعوب

وأيضاا تااأثر بااو  ،نقاوش العماابلت عماى لغااة الحاوار بااين المااواطنين وبعضايم الاابعض
 ،تعبير الشعراء في الكثيار مان المواقاف التاي تعرضاوا لياا ماع مساؤولين مان الدولاة

وعمااا ال يرياادون  ،ا بمااا ورد عمااى بعااض العماابلترياادون مجااازً نجاادىم عبااروا عمااا ي
 اإلفصاح عنو .

 ،عمي ماا ورد مان نمااذج مختاارة مان النقاود اىذه الدراسة أيضً  وقد اعتمدت
 اإلساكندر دة السمطة الحاكمة في عصري كل مانوكان ليا دور واضح في تأكيد سيا

وقاد عممات  عماى مصار،والممك بطممياوس بان الجاوس أول المماوك البطالماة  األكبر
النقود عمى ترسيخ فكر معين لدى الشعوب التي وتداوليا، أما بخصوص ما ورد في 
الوثائق البردية فإن أغمبيا كان عبارة عان إيصااالت لمعاامبلت بياع وشاراء ورىان أو 

ولكن  ،صراحة بمضمون عن دور الدعاية لموقف سياسي أو ديني ولم تأت ،قروض
بينماا ورد فاي  الابعض  ،من فئات النقود التي تم التعامال بياالمعديد  اورد بيا تحديدً 

العممة التي يتم تداوليا ببعض الرساومات التاي  خر من الوثائق البردية إشارة عنا 
 اشتيرت بيا مثل عممة البومة .

الدراساة بالبحاث بعاض النمااذج المختاارة مان النقاود مناذ عصار  وقد تناولت
اشاااتراك ابناااو  الاااذيالمماااك بطممياااوس األول خااار عصااار آوحتاااى  األكبااار اإلساااكندر
وذلاك  ؛إليضاح غرض ومقصود البحاث ؛س الثاني فيبلدلفوس معو في الحكمبطمميو 
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 وتشااامل العدياااد مااان فاااروع الدراساااات االقتصاااادية، ،إلن دراساااة عمااام النقاااود واساااعة
الدراسة عماى نمااذج بعينياا  ىذهالسياسة في دراسات التاريخ القديم؛ لذا فقد ركزت و 

، لمنقااود فااي نشاار أحااداث ىامااة الدينيااةض وتوضاايح دور الدعايااة السياسااية و لعاار 
ساواء فاي عصار توساعات  ،باين جمياع فئاات الساكان وكال عناصار الشاعوب ومعينة

و مان بعاده  ئامبراطوريتاو الييممينيساتية، أو فاي عصار خمفاإوتكوين  األكبر اإلسكندر
التااي كاناات النقااود ليااا و  ،األحااداث السياسااية بعااد ذلااك ثاام تطااورت ،وعصاار البطالمااة

بمثابة شاشة العرض سريعة االنتشار بين أيدي المبليين من الناس في تماك ا وناة 
ا وقاد ظيار ذلاك جمًيا ،التي لم تتوافر فييا وسائل النشر السريعة مثل العصر الحديث

 ال وىي اإلمبراطورية الرومانية .أ ،مع ظيور القوى السياسية الجديدة
التي توصمت إلييا ىذا الدراسة أن النقوش والرساومات التاي  تائجومن أهم الن        

أو الرساام  طارئة عمى ذىن النحاات، ةد فكر كانت توضع عمى تمك النقود لم تكن مجر 
بل عمى العكس فياي كانات محال اىتماام مان الحكاام عماى مار  ،في دور سك العممة

 ،أىااداف الحكااام ماان اوكااان موضااوع العممااة ىاادفً  ،اإلسااكندرالعصااور منااذ قباال عيااد 
فااإذا تتبعنااا منااذ عصاار  ،وأصااحاب المناصااب السياسااية فااي الدولااة ،واألساار العريقااة

 اإلسااكندرنجاد أن أغمااب النقاوش الخاصااة باالعمبلت التااي ساكت فااي عياد  اإلساكندر
لتحقيااق رغبتااو فااي أن يؤكااد  ؛أثناااء فتوحاتااو فااي آساايا الصااغرى كاناات بتوجيااو منااو

سيطرتو أنو أصبح الحاكم الفعمي ليا رغام وجاود لشعوب تمك الببلد التي وقعت تحت 
عناصر من بقايا الحكومات السابقة عمى عيده، وقد تمثل ذلك في العديد من المدن 

ليا، فعمل عمى سك  األكبر اإلسكندرالتي كانت تخضع تحت سيطرة الفرس قبل فتح 
يياة وأضاف إليياا صافاتو اإلل ،ووضع عمييا صورتو ،ةالنقود في دور سك كل مدين

السام دار  اا مميازً وفاي نفاس الوقات وضاع رمازً  ،ونقاش اسامو عميياا ،التي تمتع بياا
وكانات تماك النقاود مان أقاوى عوامال الدعاياة الساريعة  سك العممة حسب كل مديناة،
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التااي  ةوماان العناصار الياماا ة،لاة بمااا تاام إنجاازه ماان فتوحاات جدياادالموثقاة ماان الدو 
، اية السياسية، والدينية لئلسكندر عند دخولوظير فييا الدور الفعال لمنقود في الدع

مان أقاوي  ةياإلساكندر فقاد كانات النقاود التاي ساكت فاي ممفايس، أو  ،وفتحو لمصار
حيااث اشااتممت عمااى النقااوش  األكباارنماااذج الدعايااة السياسااية والدينيااة لئلسااكندر 

بالصااافات اإللييااة لئللاااو   اإلسااكندرالممياازة والرائعااة التاااي أظياارت بورتريياااات رأس 
الذي كان محل اىتمام وتقدير من الشعب المصاري ؛ لاذا كانات  ،خاصة ةمون بصفأ

تولى حكام مصار بتادعيم مان ا لياة  األكبر اإلسكندرالنقود بمثابة اإلعبلن ليم بأن 
وخاصة بعد تتويجو في معبد أمون في واحة  سيوة، ولام تتوقاف الدعاياة  المصرية،

فاي  ه مان المماوك البطالماةؤ مر خمفاالو ولشخصو المقدس حتى بعد وفاتو حيث اسات
 ا منيم بوالئيم لو.بصفتو اإلليية إعبلنً  األكبرإصدار عمبلت عمييا صور لئلسكندر 

تغّيار األحاداث، و لي اا لتو أيضًا دور النقود في الدعاية السياسية تبعً  ويستمر
وتولى بطمميوس بن الجوس )سوتر( حكم  ،خاصة مع بداية عصر المموك البطالمةو 

ا لماا تام االتفااق عمياو فاي ماؤتمر عمييا طبقً  اواستقبللو بيا بعد أن كان والىً  مصر،
صادار إجراءات التي اتخذىا عناد حكام مصار ث كان أىم اإلق.م . حي121بابل عام 

وذلااك كااان يعتباار ماان أىاام فتاارات النقااد فااي مصاار بساابب اتخاااذ  ،عممااة رساامية ليااا
ولياا سامات  ،اإلساكندرك فاي عياد لتغير العمبلت التاي كانات تسا اإلجراءات البلزمة

ولياا معياار معاين يتغيار حساب  ،واساتبداليا بعمابلت خاصاة بدولاة البطالماة ،ةمعين
ولذا تم عرض نماذج ناادرة  ؛تيكيمدولة دون االلتزام بالمعايير اإل الحالة االقتصادية ل
ومان  ،ولساكت فاي عياد المماك بطممياوس األ  ،األكبار اإلساكندرمن النقاود خاصاة ب

، وأخااذت تغّياار األحااداث السياسااية والدينيااةتبعااًا ل غياارت النقااوش الااواردة عمييااات ىنااا
حيااث نقااش عمييااا شااارات ورمااوز ممكيااة تختمااف عمااا كااان فااي عصاار  ؛اا جدياادً نمًطاا

 ،النسر الذي يقف عمى صاعقة اإللو زيوسو  ،مثل عصابة الرأس الممكية ،اإلسكندر
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خص يتاداول تماك النقاود بأناو رمز يعبر ويادلل ألي شاكحيث نقش عمى ظير العممة 
ن اكاان يوضاع نسار  وأحيانااً  ،رمز قوة دولة البطالمة طوال قارنين ونصاف مان الزماان

حتااى يعطااى داللااة عمااى اشااتراك اثنااين فااي الحكاام مثممااا حاادث فااي عيااد بطمميااوس 
بينمااا كاناات تاانقش صااورة الممااك الااذي يتااولى الحكاام عمااى وجااو  ،السااادس والسااابع

لااى جانااب ذلااك سااكت العديااد ماان النقااود  ،غّياار الحكاااموقااد تغّياارت مااع ت العممااة، وا 
وكاان الغارض منياا نشار خبار  ،والمناسبات الرسامية التذكارية الخاصة باالحتفاالت،

وقد تام إيضااح  ،الى جانب وسائل النشر األخرى ، أو االحتفال بومناسبة ىذا الحدث
 ذلك في الجزء الخاص بو في البحث .
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 -املراجع العربية :

 األنجمااااو  ،3،ط3، جإبااااراىيم نصااااحي، تاااااريخ مصاااار فااااي عصاااار البطالمااااة
 3333المصرية، 

 األنجمااااو  ،3،ط2مصاااار فااااي عصاااار البطالمااااة، ج _________  ، تاااااريخ
  3333المصرية، 

 ،ثينااا فااي أالحياااة العامااة اليونانيااة السياسااية واالقتصاااد فااي  الفاارد زيماارن
المجمس  م. أمين مرسي قنديل، ت .عبد المحسن الخشاب،القرن الخامس، 

 .2333، 3313االعمى لمثقافة عدد
 دور، المركاااز القاااومي جوسااتاف جماااوتز، المديناااة اإلغريقياااة، ت. محمااد منااا

     2333لمترجمة، 
  صفاء محمد عمى، الحسين أحمد عبداهلل، تاريخ مصر في عصري البطالماة

 .2333والرومان، جامعة األزىر،  
  عبد المطيف أحماد عماى ، مصار و اإلمبراطورياة الرومانياة فاي ضاوء أوراق

 3332القاىرة،  دار النيضة العربية، البردي،
 -------------- دار النيضة القااىرةادر التاريخ الروماني، مص ، ،

3333. 
 ،ية، اإلساااكندر العمااابلت اليونانياااة الييممينيساااتية، مكتباااة  عااازت حاماااد زكاااي

3333 . 
  المجمس األعمى  بو الفتوح، عبلج وصيانة العمبلت األثرية المعدنية،أمحمد

 2333لآلثار، القاىرة ، 
 مكتباة االساارة3/3، 3م ،ول ديورانات، قصاة الحضاارة، ت. محماد بادران ، ، 

 .2333القاىرة ،


