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 الملخص:

ن فى ، وتحفظ اآلτετράδραχμονالتترادراخمة  لفئة تنتمى تهتم هذه الدراسة بدراسة مجموعة من النقود الفضية التى 
للمتحف من  ةقطع ٤31انتقلت مجموعة مكونة  من فقد  ، م31/10/2020متحف كفر الشيخ، وقد تم افتتاح المتحف فى 

من هذه  فقط عشرة قطع نقديةل المضبوطات والقضايا، تم اختيار فى سج 9مخزن تل الفراعين، حيث تم تسجيلها برقم 
- 116من  ةالذى حكم مصر أول مر  الثانى )التاسع( سوتير ، حيث تم تأريخهم جميًعا أواًل للملك بطلميوسلدراستها المجموعة

-107الدته كليوباترا الثالثة مع و  األول اإلسكندر( العاشر) وثانًيا للملك بطلميوس ق.م مع والدته كليوباترا الثالثة،107
 العمالت أنماط بين والتعقيد بالتداخل ق.م، تتميز هذه الفترة  88-101مفرده من ق.م، وأخيرًا للملك بطلميوس العاشر ب101

التقريبى  الوزن والقطر عرض وقدمت الدراسة البيانات الخاصة بهم باإلضافة إلى ،الكبير جداً  هاهلتشاب نظًرا إصدارها وسنوات
، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. بينما ظهر رأس الملك فى الكتالوجات االخرى المدرجةبالقطع بعد مقارنتهم 

 اللذان ΠΑظهر النسر واقًفا على الصاعقة على ظهرها، ونقش الحرفان حيث  النقدية، القطع وجه على بطلميوس األول سوتير
وراء  السبب فضولنا لمعرفة أثارما  . وهذا، وهما عالمة مختصرة لدار ضرب مدينة بافوس فى قبرصفى الجانب األيمن ظهرا

 ُمبرر تقديم على المسكوكات مجال فى نو الدارس يتفق ولم العالمة على اإلصدارات السكندرية فى ذلك الوقت، هذه ظهور
 .العالمة لهذه اإلسكندرية ضرب دار تقليد لحقيقة واضح

 ضرب اإلسكندرية.، بطلميوس التاسع، دار ضرب بافوس، دار بطلميوس العاشرالكلمات الدالة: 
Abstract :                                                                                                               

 This paper examines a collection of silver coins related to the Tetra drachms 

Denomination, preserved recently in Kafr El-Sheikh Museum, which was inaugurated on 31/10/ 

2020. The collection consisted of 431 pieces and was transmitted to the museum from the store 

of Tell Al-Fara’in where it was registered with the number 9 in the confiscated and lawsuits 

register. Only ten coins out of this collection were selected for the study, all of which were dated 

firstly to King Ptolemy (IX) Soter II, who ruled Egypt for the first time from 116 to 107 BC with 

his mother, Cleopatra II. The second collection dated to King Ptolemy X, who was well-known 

as Alexander I with his mother Cleopatra III (107-101 BC). Finally, a collection dated to King 

Ptolemy X, who ruled alone from 101 to 88 BC. This period was characterized by interference 
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and complexity between the patterns of coins and the years of their issuance as a result of their 

magnificent resemblance.  This study investigates their informative data and their displaying 

the approximate weight in grams and diameter after comparing them to the pieces listed in 

other catalogs. It depends on the descriptive, analytical and comparative approach. While the 

head of King Ptolemy I Soter appeared on the obverse of the coins, an eagle standing on the 

thunderbolt appeared on the reverse. The two abbreviated letters ΠΑ engraved on the right 

side, signifying the mint of Paphos in Cyprus. The paper analyzes the appearance of that mark 

on the Alexandrian versions of coins at that time                                                                                                                                                          

 Keywords: Ptolemy X – PtolemyIX-  The mint of Paphos - The mint of Alexandria    

 ة:  ــالمقدم.1

ق.م، 332عام في مصر من الحكم الفارسى Αλέξανδροs o Megaς  اإلسكندر األكبر حرر
ثالثة قرون قبل  ت قرابةاستمر  سرةأل األولى رسي األسسأو  ،مقاومة ةيبدون أن يواجه أودخل الملك العظيم 

الذكور اسم  حكامهاجميع  طلق علىأالتى  سرةاألتلك  ،البطالمة سرةأ، وهم الميالد لملوك غير مصريين
 اقتران أسمائهمعن طريق   وقد ميز بينهم من بطلميوس األول حتى بطلميوس الخامس عشر،  بطلميوس
عهد بطلميوس الملكية التى اتخذوا فيها الصفات اإللهية بشكل رسمي، وبدأت هذه العادة منذ عبادتهم بأسماء 

ثم تؤله ، 1رفت باسم سوتير "المنقذ"تى عُ ه من بعده مثل: عبادت بطلميوس األول الالثاني واتبعها خلفاؤ 
 .2تحت اسم "اإللهين المنقذين" اق.م، ويتم عبادتهم279زوجته برنيكى األولى فى عام 

قد فى األحداث، ف ةثابتق.م، وتلك الفترة لم تكن 30ق.م وحتى عام305حكم البطالمة من عام استمر 
، أما القرن الثاني سرتهمأفخالل القرن الثالث عمل البطالمة على تأكيد حكم  ،خرعن األ عصراختلف كل 

لروما فى  اً مباشر  ، وشهد القرن األول واألخير تدخالً الحاكمة سرةاألوتمرد وثورات على  ةفقد كان فترة زعزع
  .3شئون مصر الداخلية

 حكمالفترة األولى من إلى : أواًل  تم تأريخهم عشرة قطع نقدية، دراسةوتتمحور هذه الدراسة حول  
 الثالثة كليوباتراووالدته  (م.قII Σωτήρ) 116 -107 الثانى سوتير( التاسع) بطلميوسالملك 

Κλεοπάτρα III (1٤2-101)األول اإلسكندر( العاشر) بطلميوسالملك  حكم فترةإلى  :ثانًيا ،ق.م 
Ἀλέξανδρος I 107 -101العاشر بطلميوسالملك  حكم فترةإلى ثالثًا:  الثالثة، كليوباتراوالدته و  م.ق 

                                                           
1 VANDORPE, K., «The Ptolemaic Period», In The Blackwell Companion to Ancient Egypt 1. State and Society, 

Chapter: 9, Edited by A.B. Lloyd, 159-179 , 2010, 163.                            
 .13٤ ،م2000 اإلسكندرية، البطالمة، ،1جـ. ،مصر تاريخ فى دراسات الوهاب، عبد لطفى يحى، 2

3 SALES, J., DAS. C., The Ptolemies: An Unloved and Unknown Dynasty: Contributions to a Different Perspective 

and Approach, Edições Afrontamento, 2013, 37. 
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 نظًرا إصدارها وسنوات النقود أنماط بين والتعقيد بالتداخل فترةهذه ال تتميزو  م،.ق 88-101 من بمفرده
 .الكبير اهلتشابه

ترك وصية  ،ق.م(116-18٤) Εὐεργέτης II بعد وفاة الملك بطلميوس الثامن يورجيتيوس الثانى
الثالثة للحكم، وهم  أبنائه، لتختار ما تشاء من  كليوباترا الثالثةالملكه يمنح فيها العرش والتصرف لزوجته 

ق.م( وهو ابنه من أحدى محظياته والذى كان يحكم برقة منذ عهد 150/1٤5-96) Ἀπίων بطليموس أبيون
 .٤اإلسكندر األول وبطلميوس )العاشر( ،سوتير الثانى أبيه، وبطلميوس )التاسع(

وتم  ،ق.م116في عام  لحكمليشاركها اأكبر أبنائها سوتير الثانى  الثالثة كليوباتراالملكة اختارت 
وتزوج  حكم قبرص.بداًل منه  ، وتولى اإلسكندر األولوهتفت له مدينة اإلسكندرية، قبرص من استدعائه

 زوجته كليوباتراواستبدلت رفضت هذا الزواج،  سوتير الثاني من أخته كليوباترا الرابعة، ولكن كليوباترا الثالثة
 .5الرابعة، بكليوباترا سيلينى

وبطليموس  كليوباترا الثالثةبين  خالفحدث ، فلفترة طويلة الحاكمة سرةاأللم يستمر الوفاق بين 
هرب لذلك  ،اإلسكندرية أهل مدينة ضده مما جعلها تثيرق.م، 108فى عام المسيئة بسبب تصرفاته  ؛التاسع

 معها الحكم ليتولى  اإلسكندر األول بطلميوس العاشر استدعت ابنها الثانيإلى قبرص، و  بطليموس التاسع 
الحكم حتى وانفرد بطليموس العاشر ب ،ق.م101كليوباترا الثالثة فى عام  وبعد فتره توفيت .ق.م107في عام 

للهرب إلى سوريا ومنها  ه اضطر مما اإلسكندرية،  أهلضعيًفا فثار عليه حاكًما كان  إال أنهق.م،  88عام 
ق.م،  88أخرى عام  ةمر  الحكمليتولى  ،ستدعى بطليموس التاسع من قبرصاو  ،إلى قبرص حتى لقى حتفه

 . 6ق.م. 80ا حتى توفى عام وظل يحكم مصر وقبرص معً 

فى متحف كفر  المحفوظة النقدية من ضمن المجموعاتموضوع الدراسة تم اختيار القطع النقدية 
 كانت مسجلةقد و  ،30/6/2020بتاريخ  الفراعين تل ن، وانتقلت هذه المجموعة للمتحف من مخزنالشيخ اال

 ،المجموعة هذه من نقدية قطع لعشرة اختيارنا تم، ٤31وعددهم  والقضايا المضبوطات سجل فى 9 رقم تحت
 واقًفا النسر فيصور الظهر أما سوتير، األول بطلميوس لملكا رأس صورة النقدية القطع وجه على يصور
 Paphos بافوسمدينة  ضرب دار اختصار وهما األيمن، الجانب فى ΠΑ الحرفان وينقش الصاعقة، على

 .القبرصية

                                                           
، م1،1977دار النهضة، :، القاهرةمعالم تاريخ وحضارة مصر من أقدم العصور حتى الفتح العربي، الناصرى، سيد أحمد ٤

130-133. 
5 ANENI, M.O.: «Politics of the Ptolemaic Dynasty», A New Journal of African Studies 12, 2016, 

161.                                    

 .133-130ـ ،معالم تاريخ وحضارة مصر من أقدم العصور حتى الفتح العربيالناصرى،  6 
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تحت التداول فى جميع األراضي الواقعة  ان الذهب والفضة والبرونز، ووضعوهحيث أصدر البطالمة نقودًا م
حسدت عليها خالل  ةفى بالد النوبة، احتلت مصر مكان وبسبب مناجم الذهب الموجودة ،تحت سيطرتهم

مناجم  أسهمتوفخامة فى هذا الوقت. كما  ةالعصر الهلينستى، وبالفعل كانت نقودهم الذهبية األكثر وفر 
 .7بشكل مستمر إصدار نقودهم الفضية والبرونزية علىالفضة والنحاس فى قبرص وسوريا وفينيقيا 

غلب النقود الفضية أن ة؛ ألسباب صعوبة هذه الدراسة صعوبة ترتيب النقود الفضية في هذه الفتر أومن 
االعتيادية تحمل على وجهها صورة بطلميوس األول واسم الملك بطلميوس الذى حمله كل ملوك االسرة 

 ، بينما يحمل الظهر النسر فوق الصاعقة.8الحاكمة

 فى كتالوج فى متن الدراسة، ر من الناحية التصويرية والنقدية ونشرها العشهذه القطع  وسوف يتم دراسة
في حساب التواريخ، والذى   Mørkholmوسيتم ترتيبهم طبًقا لتاريخ اإلصدار، وطبًقا لمنهجية مركهولم 

ستخدم . وي9ق.م116/  117ن بطلميوس العاشر يؤرخ إصداراته النقدية منذ توليه حكم قبرص في أيعتبر 
المقارن، وبعد االنتهاء من الوصف، يتم التعليق عليهم تعليًقا شاماًل من  التحليلي هم المنهج الوصفيفى وصف

 حيث األحداث التاريخية والفنية والسياسية.

 الكتالوج: .2

   جم13 ،34 الوزن:  1 القطعة رقم:.1.2

 مم24ر:ــالقط        

 (10)العام ق108-107 خ:يالتار       

 بطلميوس التاسع مع كليوباترا الثالثة      

 سوتير بطلميوس األول الملك لرأس جانبية صورةالوجه: 

Πτολεμαῖος Σωτήρوالحاجب ةالجبه لليمين، متجها 
 نهاية ذات طـويلـة األنف ومتسعة، غائرة ينالع زان،مكتن

 روالشع ، والرقبة سميكة،مغـلقة الشفاه بارزة، نوالذق مدببة،
 بعصبة متناثرة، ومربوطة خصالت لشك على مصور

διάδημα الملك   دىارت دوق. الرأس خلف في معقودة
الرقبة، ولكنه  حولαἰγίς -   Aegis وسزي درع بطلميوس

  لم يظهر. 

                                                           
7  SALES, The Ptolemies, 40.  

 .162-1959،161، مكتبة األنجلو المصرية، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمةنصحى، إبراهيم،  8
9 MORKHOLM, O.:«Ptolemaic Coins and Chronology the Dated Silver Coinage of Alexandria», The 

American Numismatic Society 20, 1975, 12.  
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ق الصاعقة، يقبض عليها صور النسر يقف فو الظهر: 
ض عر ب، ويظها جناحيها لليسار، خافضً متجهً  ،هبقدمي

 .سمنحة، وعلى الججي األفو  ول الرقبةحريش الثقيل ال
إطار من النقاط البارزة والتي تظهر في محاطة ب ةور والص
سر ألياتابة على الجانبين ة بكمحاطو  ،طفق األيمنب الجان

  -ن وتقرأ كالتالي:األيمو 
 [ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ] ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

  .الملك بطلميوس -وتـرجمتها:
، Ιز الرقم ـوهو يرمز إلى عام الضرب، ويلحق بالرم L يظهر في الجانب األيسر من القطعة الرمز المصرى

.                                                               التاسع مع كليوباترا الثالثةالذى يشير إلى العام العاشر من حكم بطلميوس 
، ΠΑ(ΦΟΣ)وس دار ضرب مدينة بافتقليد لرمز ، وهما ΠΑ رمزانيظهر في الجانب األيمن من القطعة 

               .ربت بدار ضرب مدينة اإلسكندريةالقطعة قد ضُ  ؛ ألنتقليدىبشكل  الرمزانوقد وضع 

   SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion, 1671. CNG, 871.                  

 جم14،15الوزن:  2 القطعة رقم:.2.2

 مم  24القطــر:       

 (10العام) م.ق108-107 التاريخ:       

 بطلميوس التاسع مع كليوباترا الثالثة           

 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورة الوجه:
 ،(1 جدول) الوصف حيث من تشابه لليمين، امتجهً 

و الوجه ، ويبدةمالمح الوجه بارز  ا أنهن ظيالح نلك
حجم الوجه، قل من ، كثافة وحجم الشعر أاً عريض

يظهر الدرع من خالل خدوش بسيطة، وتظهر القطعة 
 البارزة. فارغة من النقاط
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 من هتشاب ة،الصاعق وقف يقف النسر صور الظهر:
 ظيالح نلك ،(1 مرق) جدول والكتابة الوصف حيث

ريش النسر طويل، يصل إلى حافة القطعة،  ا أنهن
 اأيضً  الحظي اكم ،ويبدو الريش على النسر أقل كثافة

 وتقرأ بالنسر، المحيطة ةالكتاب من يظهر ام اختالف
 -:كالتالي
                ΠΤΟ]ΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ] 

 

 .(1جدول) الوصف حيث من يشابه Lرمز ر في الجانب األيسر من القطعة اليظه

 جم14الوزن:  3 القطعة رقم:.3.2

 مم   24 ر:ـالقط

 (9ق.م )العام105-106التاريخ:         

 الثالثة كليوباترا مع العاشر بطلميوس             
 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورة الوجه:

 ،(2 جدول) الوصف حيث من تشابه لليمين، امتجهً 
، ، واألنف صغيرةقل بروزاً أن الذقن أ اهن ظيالح نلك

ويبدو الجزء العلوى من الشعر ليس بطول الجزء 
 السفلى.

 

سر يقف فوق الصاعقة، تشابه من النصور  الظهر:
 أن ا(، لكن يالحظ هن1جدول )حيث الوصف والكتابة 

 اكم .بوضوح ال تظهر الصاعقةو رقبة النسر عريضة، 
 المحيطة ةالكتاب من يظهر ام اختالف أيًضا الحظي

 -:كالتالي وتقرأ بالنسر،
      ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑ[ΣΙΛΕΩΣ]  
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، ΙΒ الرقمرمز اليلحق بو  (،1جدول )يشابه من حيث الوصف  Lرمز القطعة الر في الجانب األيسر من يظه
العام التاسع من حكم الذى يشير إلى  Θكليوباترا الثالثة والرقم يشير إلى العام الثاني عشر من حكم الذى 

    .بطلميوس العاشر
CNG,873. . SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion , 1728 

 جم13،33 :الوزن 4:رقم القطعة.4.2

 مم    23القطـر:     

 ( 10ق.م )العام104-105:التاريخ              

  الثالثة كليوباترا مع العاشر بطلميوس              

 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورة :الوجه
 .(1 جدول) الوصف حيث من تشابه لليمين، امتجهً 

 

صور النسر يقف فوق الصاعقة، تشابه من  الظهر:
 أيًضا الحظي اكم(، 3جدول )حيث الوصف والكتابة 

 وتقرأ بالنسر، المحيطة ةالكتاب من يظهر ام اختالف
 -:كالتالي

 
              [ΠΤΟΛΕ]ΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

 
 ،ΙΓ الرقم رمزال، ويلحق (1 جدول) الوصف حيث من يشابه L رمزال القطعة من األيسر الجانب في يظهر
 حكم من العاشر العاملى أيشير  Ιوالرقم  الثالثة كليوباترا حكم من عشر الثالث العام إلى يشير الذى

                          .SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion, 1729 .العاشر بطلميوس
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 ،جم13،40 الوزن: 5القطعة رقم: .5.2

 مم  24القطـر: 

 (13ق.م)العام101خ:ـالتاري       

 الثالثة كليوباترا مع العاشر بطلميوس      
 امتجهً  سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورة: الوجه

 ظالحي نلك .(1 جدول) الوصف حيث من تشابه لليمين،
طار من النقاط البارزة، يظهر إب ةا أن الصورة محاطهن

 فى الجانب األيسر فقط.

 
النسر يقف فوق الصاعقة، تشابه من حيث  صور الظهر:

 اختالف أيًضا الحظي اكم(، 3جدول ) الوصف والكتابة
 -:كالتالي قرأوتُ  بالنسر، المحيطة ةالكتاب من يظهر ام

                   ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ  

 
 ،IC الرقم رمزالويلحق ب ،(1 جدول) الوصف حيث من يشابه L رمزال القطعة من األيسر الجانب في يظهر
 الثالث عشر من العاملى إالذى يشير  IΓوالرقم الثالثة كليوباترا حكم من عشر السادس العام إلى يشير الذى
                 .SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion, 1731 .العاشر بطلميوس حكم
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 جم13،61الوزن:  6 القطعة رقم:.6.2

  مم 25القطـر:       

 (15ق.م )العام99-100التاريخ:               

   العاشر بمفرده بطلميوس               
 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورة الوجه:

 ،(2جدول) الوصف حيث من تشابه لليمين، امتجهً 
الوجه صغير، والمسافة بين األنف  ا أنهن ظيالح نلك

ويبدو الشعر ذو خصالت عريضة،  والذقن بسيطة،
 ويوجد خصالت رفيعة أعلى الرأس. 

 

سر يقف فوق الصاعقة، تشابه من صور الن الظهر:
 ان يالحظ هنك(، ل3جدول )حيث الوصف والكتابة 

 س النسر بوضوح،أعريض، ال تظهر مالمح ر  النسر
 المحيطة ةالكتاب من يظهر ام اختالف أيًضا الحظي اكم

 -:كالتالي قرأوتُ  بالنسر،
            [ΠΤΟ]ΛΕΜΑΙΟΥ  ΒΑΣΙΛ[ΕΩΣ]  

 
، ΙΕ الرقمرمز اليلحق بو  (،1جدول )يشابه من حيث الوصف  Lرمز القطعة الر في الجانب األيسر من يظه

                                  .                                      عشر من حكم بطلميوس العاشر الخامسيشير إلى العام الذى 
SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion, 1675.SNG,364. 
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 جم13،35الوزن:  7 القطعة رقم:.7.2

   مم 26القطـر: 

 (17ق.م )العام97-98:خـالتاري                

  بمفرده العاشر بطلميوس                
 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورةالوجه: 

 ،(1جدول ) الوصف حيث من تشابه لليمين، امتجهً 
الوجه صغير بعض الشيء، ولكنه  ا أنهن ظيالح نلك

 بالنقاط الصورة يتناسب بين الوجه والشعر، وتحاط
 البارزة على الجزء العلوى خلف الرأس.

 
النسر يقف فوق الصاعقة، تشابه من  صور الظهر:

 أيًضا الحظي اكم(، 2جدول)حيث الوصف والكتابة 
 وتقرأ بالنسر، المحيطة ةالكتاب من يظهر ام اختالف
 -:كالتالي

                ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩ[Σ]  

 
، ΙΖ الرقمرمز اليلحق بو  (،1جدول)يشابه من حيث الوصف  Lرمز يسر من القطعة اليظهر في الجانب األ

                              .                       عشر من حكم بطلميوس العاشر السابعيشير إلى العام الذى 
SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion, 1677.CNG,879. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   م(2023) 1العدد24املجلد مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب

 

 

227 |DOI 10.21608/jguaa.2022.127441.1238    ريهام أحمد عيسوى حامد - مروه فاروق مصطفى بدوى 
 

 جم13،91الوزن:  8 القطعة رقم:.8.2

     مم25القطـر:       

 (19ق.م )العام95-96التاريخ:               

   بمفرده  العاشر بطلميوس           
 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورةالوجه: 

 ،(1جدول ) الوصف حيث من تشابه لليمين، امتجهً 
 أن الوجه نحيف، والذقن طويلة اهن ظيالح لكـن

، وتبدو ، والرقبة عريضة وطويلة، واألنف قصيرةةحدبمُ 
 خصل الشعر عريضة.

 
صور النسر يقف فوق الصاعقة، تشابه من  الظهر:

أن  ا(، لكن يالحظ هن2 جدول)حيث الوصف والكتابة 
 أيًضا الحظي اكم رقبه النسر تأخذ شكل مثلث عريض،

 وتقرأ بالنسر، المحيطة ةالكتاب من يظهر ام اختالف
 -:كالتالي

              ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ [ΒΑΣΙΛΕΩΣ]  

 
، ΙΘ الرقمالـرمز يلحق بو  (،1جدول)يشابه من حيث الوصف  Lرمز ر في الجانب األيسر من القطعة اليظه

 .عشر من حكم بطلميوس العاشر التاسعيشير إلى العام الذى 
               SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion, 1679.CNG,880. 
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 جم14،39الوزن:  9 القطعة رقم:.9.2

  مم  25ر:ـالقط

 (20ق.م )العام94-95التـاريخ:               

   بمفرده العاشر بطلميوس       
 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورةالوجه: 

 ،(2جدول) الوصف حيث من تشابه لليمين، امتجهً 
مع طول األنف أن الوجه نحيف  اهن ظيالح نلك

 .، ويمأل وجه  القطعةوالذقن فى خط متواز  

 
سر يقف فوق الصاعقة، تشابه من الن صور الظهر:

 ا(، لكن يالحظ هن1جدول )حيث الوصف والكتابة 
 ام اختالف أيًضا الحظي اكم ،ةجناح النسر مغلق بحد

 -:كالتالي وتقرأ بالنسر، المحيطة ةالكتاب من يظهر
          [ΠΤ]ΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛ[ΕΩΣ]  

 
، Κ الرقمرمز اليلحق ب(،و 1جدول )يشابه من حيث الوصف  Lيظهر في الجانب األيسر من القطعة الـرمز 

 .من حكم بطلميوس العاشر العشرونيشير إلى العام الذى 
        SVORONOS, Ta Nomismata tou Kratous ton Ptolemaion, 1680.CNG, 881. 
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 القطعة رقم:.10.2
10 

 جم13،58الوزن: 

  مم 23ر:ـالقط

 (21ق.م )العام93-94التـاريخ:                  

   بمفرده  العاشر بطلميوس           
 سوتير، بطلميوس الملك لرأس جانبية صورةالوجه: 

 ،(1جدول) الوصف حيث من تشابه لليمين، متجها
صغيرة، والذقن طويلة، أن األنف  اهن ظيالح نلك

 .والرقبة قصيرة، والعين واسعة

 
سر يقف فوق الصاعقة، تشابه من صور الن الظهر:

أن  ا(، لكن يالحظ هن1جدول )حيث الوصف والكتابة 
حجم النسر كبير، وجناحه مضموم وال يوجد فراغ بين 

 ام اختالف أيًضا الحظي ا، كمالجناح وجسم النسر
 :كالتالي وتقرأ بالنسر، المحيطة ةالكتاب من يظهر

  [ΠΤΟΛΕ]ΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛ[ΕΩΣ]                 

 
 الرقمرمز اليلحق بو  (،1جدول )يشابه من حيث الوصف  Lرمز ر في الجانب األيسر من القطعة اليظه

ΚΑ ، من حكم بطلميوس العاشر الواحد والعشرونيشير إلى العام الذى  .                                    
SVORONOS, Ta   Nomismata    tou    Kratous ton Ptolemaion, 1681, CNG, 882. 
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 ـق:التعليـ.3

 الوجه: .1.3

المدرجة فى كتالوج الدراسة صورة جانبية لرأس الملك بطلميوس األول يظهر على وجه القطع النقدية 
وحدث  .10بصورة وجهه األكبر وجه اإلسكندر ةدل صور استب أول خلفاء اإلسكندر األكبر الذى سوتير، وهو

 واختلف طراز صورة وجه ،11ق.م294هذا االستبدال بعد فترة قصيرة من استعادة بطلميوس لقبرص فى عام 
كثر أ الُعمر مالمحبطلميوس عليه  داب بطلميوس عن صورة وجه اإلسكندر األكبر على النقود، فقد الملك 

   .12من البطولة

الملك بطلميوس األول على اإلصدارات النقدية للملك بطلميوس التاسع  وجه ةوبعد دراسة صور 
ظهرت حيث فة والواقعية، بين المثالي األول بطلميوسالملك فى بورتريه  اً مزج هناكيتضح أن والعاشر، 

 مره كان فى الستينات فى وقتعلى الرغم من أن عُ  ،مرفى منتصف العُ  صور كرجلمره، فقد المثالية فى عُ 
واألنف  ،والعين الغائرة ،الجبهة العريضة ه المتمثلة فىفى مالمح وجهفتظهر الواقعية ، أما 13تصويره

إال أن المثالية تظهر مرة أخرى فى بعض تفاصيل مالمحه التى اقتبسها الفنان من الطويلة، والذقن الممدودة، 
 .14النظرة والفم المفتوح قليالً و الشعر الكثيف، ( مثل 1بورتريهات اإلسكندر األكبر )انظر الشكل رقم 

حول  διάδημαلدياديما العصبة ا وضعبطلميوس بالمخصصات اإللهية حيث الملك بورتريه كما ميز 
صلها، فبعضهم يعتقد أنها أخذت من اإلسكندر أحول  فى مجال المسكوكات نواختلف الدارسو عر، الش

رسي، وأخرون نسب إلى الملك الفان أنها تُ و خر يعتقد آدها كرمز للتقاليد المقدونية، بينما األكبر الذى ارتدا
له كان يضعها على الرأي هو األقرب للصواب، الن اإل له ديونيسيوس، ويظن أن هذايرجعوا أصلها إلى اإل

  15جبهته
.
 ، ليشير إلىنسب لإلله زيوسي ذىال تهحول رقب αἰγίςالملكي  الملك بطلميوس الدرعوضع كما  

نه ابن اإلله أأو  ،(له اليونانىزيوس )اإلاإلله  ةاللأن الملك ينحدر من سُ لليونانيين والمصريين  ةواضح ةرسال
  .16له المصرى()اإل أمون

                                                           
10 ASHTON, S. A, Ptolemaic Royal Sculpture from Egypt: The Greek and Egyptian Traditions and their Interaction, 

  Oxford:  Archaeopteris, 2001, 42.  

11 LORBER, C. C.: « Dating the Portrait Coinage of Ptolemy I », The American Numismatic Society, Series 24, 

2012, 33. 

12 ASHTON, Ptolemaic Royal Sculpture from Egypt, 42. 

13 ASHTON, Ptolemaic Royal Sculpture from Egypt, 42.  

14 MØRKHOLM, O., Early Hellenistic Coinage from the Accession of Alexander to the Peace of Apamea 

(336-188 B.C.) Cambridge, 1991, 36-66.                               

15   ZAGLOUL, SH. O. EL.S.: «The Iconography of Elephants on Egyptian Coins during the Græco-Roman 

Period», International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality  14, 1, June, 2020, 98-299. 
16 REDEN, S. V., Money in Ptolemaic Egypt: From the Macedonian Conquest to the End of the Third Century BC, 

Cambridge University Press, 2007, 39.  
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  الظهر: .2.3

 يقرأ نقش باللغة اليونانية وبجواره، النسر فوق الصاعقة النقود محل الدراسةيظهر على ظهر 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ لتقاليد الثابته للحكام وهذا النقش هو من ا ،وترجمته "الملك بطلميوس

باإلضافة إلى أسمائهم فى حالة المضاف، وظهر  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ن على نقودهم، فقد وضعوا لقبالهلينستيي
ونجد أن معظم القطع النقدية   17ق.م.323بعد وفاة اإلسكندر األكبر فى عام  ΒΑΣΙΛΕΩΣأول مرة لقب 

وكان هذا الطراز هو  ،18اإلصداراتق.م تحمل هذا النقش حتى نهاية 306التى أصدرها البطالمة منذ عام 
 .19ة حتى نهاية اإلصدارات النقديةالذى حملته النقود الفضية العادي

  خ:ــيار الت.3.3

كتب باألحرف اليونانية، فعلى الرغم من التوتر تواريخ تُ النقدية ويظهر فى الجانب األيسر من القطع 
هذه األحداث، وسجلت بالسياسى الذى شهدته فترة تولى الحكم لبطلميوس العاشر، إال أن النقود لم تتأثر 

 ةولم تكن هذه العادة جديد الحاكمة الجديدة المتمثلة فى كليوباترا الثالثة وبطلميوس العاشر،تواريخ الهيئة 
من حكم بطلميوس  27من العام فى اإلسكندرية فقد بدأت تأريخ سلسلة النقود الفضية  على دار الضرب،

20ق.مΦιλομήτωρ (4/155)فيلوميتور  السادس 
، حيث يخبرنا كل من نيويل L الرمزوكان يسبقها  .

Newell ومركهولم Morkholm معلومة أخرى توضح  بدون أى ذكر ألية، 21عنى عامي رمز مصري أنه
، 22ديموطيقى مصري أيديوجرافيبالفعل  وبالبحث اتضح أنهمز فى الكتابات المصرية القديمة، نوع هذا الر 

 الرمز العام.ينقل فكرة، وفكرة هذا رمز  تعنى أنه أيديوجرافيوكلمة 

وسجل لنا كتالوج الدراسة بعض هذه التواريخ على القطع النقدية، فنجد بعض القطع التى تحمل تواريخ 
حكم ات فترات الحكم المشترك، وبعد دراستهم، اتضح أن الرقم األكبر يشير إلى فتر  إلىمزدوجة، لتشير 

                                                           
17LORBER, C. C., «The Pattern of Royal Epithets on Hellenistic Coinages», In More than Men Less than 

Gods, edited by IOSSIF, P.P., CHANKOWSKI, A.S., and LORBER C.C., (eds), Studia Hellenistica, 

No. 51, 2011, 422. 
18 HUBER, C. G.: «Essay on the Classification of Ancient Coins Found in Egypt», The Numismatic Chronicle 

and Journal of Numismatic Society 2, 1862, Society, Royal Numismatic.  
بطلميوس األول وغيره من الملوك والملكات، ولم تضرب النقود وجه عادية صورة الغير وتحمل النقود الذهبية والفضية  19

لهة آنما تضرب بعد موتهم، أما النقود البرونزية فتحمل صور التى تحمل النقود صورهم، إ الملوكالذهبية عادة أثناء حياة 
 مأخوذة من األساطير الدينية.

 .162-161،ـ1959، مكتبة األنجلو المصرية، دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمةنصحى، إبراهيم، 
20 MORKHOLM, «Ptolemaic Coins and Chronology the Dated Silver Coinage of Alexandria», 8. 
21  NEWELL, E. Th., Standard Ptolemaic Silver, Wayte Raymond, 1941, 15.  

22 MADDEN, F. W., The Handbook of Roman Numismatics, London, 1861, 164.  
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نظر الكتالوج رقم االعاشر،  بطلميوس الملك حكم اتإلى فتر  األصغركليوباترا الثالثة، بينما يشير الرقم الملكة 
(3 ،4 ،6.) 

العاشر، التاسع و شير إلى فترات حكم بطلميوس ، تُ ةأخرى تحمل تواريخ مفرد اً تالوج قطعكما قدم لنا الك
(. ومن الجدير بالذكر أن فترات حكم بطلميوس العاشر تحسب 10، 9، 8، 7، 5، 2، 1نظر القطع رقم )ا

 ، وليس عندما تولى حكم مصر (2)الشكل  ق.م 114/3منذ توليه حكم قبرص عام النقدية  على اإلصدارات
  .23ق.م107عام فى 
 رب: ــر الضاد.4.3

، وهما اختصار دار ΠΑفى الجانب األيمن من القطع المدرجة فى كتالوج الدراسة الحرفان  وينقش
والمقارنة مع القطع التى تم  الدراسةالقبرصية، على الرغم من ذلك وبعد  ΠΑ(ΦΟΣ) ضرب مدينة بافوس
أصدرت من دار ضرب مدينة  الدراسة المدرجة فى كتالوجاتضح أن جميع القطع  ضربها فى بافوس،

 .24ق.م 326 ها عاماؤ نشأالتى تم  ،اإلسكندرية

من حكم  27منذ العام  هوبعد البحث فى الكتالوجات النقدية المتخصصة فى النقود البطلمية، اتضح أن
من 25على النقود الفضية لدار ضرب مدينة اإلسكندرية ΠΑالحرفين  نقش ق.م(4/155بطلميوس السادس )

ين تصدران هذ ر ضرب اإلسكندرية مًعاار ضرب بافوس وداد تاستمر قد و  (،3)الشكل دراخمة افئة التتر 
استمرت فى إصدارها  حتى بعد أن فقدت المملكة البطلمية مدينة بافوس، ،النقدى خر إنتاجهماآحتى ن الحرفي

  .26اإلسكندريةمدينة دار ضرب 

ف واضح بين ظهور عالمة دار ضرب بافوس على إصدارات اإلسكندرية، حدث اختاللونتيجة   
خر لم يقدم ًا، والبعض اآلتفسير  ، فبعضهم أعطىحول سبب ظهورها فى مجال المسكوكات الدارسينبعض 

 الدارسين، ورصدت الدراسة محاولة التصميم المكان ونفس  نفسفى وضع هذه العالمة لسبب  أي تفسير أو
 -فى تفسير ذلك، لكى تحاول أن تتوصل إلى تفسير واضح، وفيما يلى هذه التفسيرات:

مع االختالف  سبب ظهور عالمة بافوس على إصدارات دار ضرب اإلسكندرية، Pooleيفسر بول 
حكم فيلوميتور تم نقل دار ضرب بافوس إلى من  36نه فى العام يعتقد أو  الواضح بين الطرازين؛

 . 27اإلسكندرية

                                                           
23 MORKHOLM, Ptolemaic Coins and Chronology the Dated Silver Coinage of Alexandria, 12.                                                          

 .188م، 2007، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية ،العمالت اليونانية والهللينستيةقادوس، عزت،  24
25 FAUCHER, T.: «Bronze Coinage of Ptolemaic Egypt in the Second Century BC», AJN2, No. 22, 2010, 47. 

26 MILNE, J. G.: «Ptolemaic Coinage in Egypt», The Journal of Egyptian Archaeology, 1929, 153.                            

27 POOLE, S, Catalogue of Greek Coins - The Ptolemies Kings of Egypt, London, 1883, liv-lxxi.  
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نه أوج المنسوب إليه، نجد ــــفى الكتال فبعد البحث واضح، أخط فيقع فى Svoronosأما سفورونوس 
، دون اإلشارة إلى دار ضرب بافوس دار ضربإلى  ΠΑن يالتى تحمل الحرفالنقدية نسب جميع اإلصدارات 

28الزمنية ةنسب إلى هذه الفتر التى تُ ة ـــالنقديجميع القطع  ريختأفى  اً رباكإحدث أ، مما اإلسكندريةمدينة 
  

Svoronos, no, 1437-51, no, 1501-32   

عالمة دار  عد  أن ضارب النقود حيث يعتقد ؛ فى اإلصدارات سبب هذا التشابه Milneويفسر ميلين 
النقود بالفعل فى دار  ربتضُ لذلك تم نسخها عندما  ؛دراخمة البطلميهامن تصميم التتر  اً ضرب بافوس جزء
 .   29ضرب اإلسكندرية

تفسيرًا واضًحا عن سبب هذا التشابه، ولكنه يكتفى بتأكيد أن دار ضرب اإلسكندرية  أما نيويل فلم يعط
 .30المزيفة ΠΑدراخمة بعالمة دور ضرب بافوس افضية من فئة التتر  نقوداً  نسخت

عالمة دار ضرب بافوس ظهرت على اإلصدارات الفضية السكندرية أن  Brettويخبرنا بريت 
   .31، دون ذكر األسبابةتقليدي ةالعاشر بصور  لبطلميوس

حدثت على اإلصدارات النقدية لم تفسر  ةظاهر  أن يذكرحيث ف، واضح موركهولم أي تفسير ولم يعط
الرغم من استمرار هذه العالمة السكندرية، بوضعها نفس عالمة دار ضرب بافوس على إصداراتها، على 

 .32على إصدارات كل من اإلسكندرية وبافوس حتى نهاية إنتاجهما النقدى

وبعد عرض التفسيرات التى قدمها بعض الدارسين فى مجال المسكوكات، تقدم الدراسة تفسيرًا عن 
هذه القضية وترجع  سبب وضع عالمة دار ضرب بافوس على اإلصدارات النقدية لدار ضرب اإلسكندرية،

صارت جزيرة قبرص ق.م، حيث 323للصراع القائم على قبرص، والذى بدأ بعد وفاة اإلسكندر األكبر عام 
نتيجونوس أفى البداية بين بطلميوس األول و  حلقة للصراع بين خلفائه. فكان هذا الصراع ةلمدة أعوام طويل
Antigonus I (382-301 )ق.م، وحاول 294ص للبطالمة عام ق.م، وانتهى بإعادة قبر 306فى عام ق.م

من  ةبير البطالمة بكل الطرق اإلبقاء على جزيرة قبرص تحت سيطرتهم، خاصة بعد أن خسروا أجزاء ك
ق.مπιφανήςἘ (204-180 ) منذ أواخر حكم بطلميوس الخامس  ةصعب ةممتلكاتهم. ومرت قبرص بمرحل

لبطالمة من روما من ناحية وبين منافسة ملوك ا حكاموبداية حكم بطلميوس السادس، نتيجة الصراع بين 
ملك سوريا ينتهز هذه  ق.مAntiochus IV (215-164)نطيوخوس الرابع أناحية أخرى، مما جعل 

الرومانية طالبته بإخالء قبرص. وعادت قبرص  الجمهوريةاالضطرابات، ويستولى على جزيرة قبرص، إال أن 
                                                           

28 MORKHOLM, «Ptolemaic Coins and Chronology the Dated Silver Coinage of Alexandria», 8-9. 
29 MILNE, Ptolemaic Coinage in Egypt, 153.  

30 NEWELL, Standard Ptolemaic Silver, 7-11.  

31 BRETT, A. B, Catalogue of Greek Coins, Boston: Museum of Fine Arts, 1955, 306.   

32MORKHOLM, «Ptolemaic Coins and Chronology the Dated Silver Coinage of Alexandria», 

8.                                                          
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خيه بطلميوس العاشر، ونتيجة لضعف حكام أميوس التاسع و اع  األسرى بين بطلمن جديد لتشهد الصر 
 تق.م، وبالطبع فقد57عام ، فقدها البطالمة 33البطالمة وتكاسلهم عن المطالبة بضم الجزيرة إلى ممتلكاتهم

  .34دار الضرب، حيث أصبحت والية رومانية

قبرص منذ سيطرة مملكة البطالمة عليها وهى محل نزاع مستمر،  نفإومن وجهة نظر الدارسين   
وبسبب ضعف الحكام البطالمة فى نهاية حكمهم، وزيادة قوه الصراع  ،وطمع من خلفاء اإلسكندر األكبر

من  اً كبير  اً فقد البطالمة جزءا وتدخلها فى شئون المملكة، مما أرومجديدة وهى بينهما على الحكم، وظهور قوة 
وبما أن النقود هى أهم الدول الخاضعة تحت سيطرتهم، مصر من  د، وتع35تهم الخارجية ومن قوتهم ممتلكا

فى مصر أن ممتلكاتهم  راد البطالمة أن يقنعوا رعاياهمأقد لدعائية الوحيدة فى ذلك الوقت، فالوسيلة ا
 بافوس سكندرية نقودلذلك نسخت دار ضرب اإل ؛وتصدر نقودًا بشكل معتاد ،الخارجية مازالت تحت سيطرتهم

، وهذا أن تؤكد استمرار قوة البطالمة التى بدأت تتالشى محاولة منهالتنقل هذا الفكرة، و بعالمة دار الضرب 
 بافوس ضرب دار عالمة اعتبر النقود ضارب أن يعتقد الرأي يتفق مع اعتقاد ميلين السابق الذكر، والذى 

 ضرب دار فى بالفعل النقود ضربت عندما نسخها تم لذلك ؛البطلميه دراخمةاالتتر  تصميم من اً جزء
 .اإلسكندرية

 ج:النتائالخاتمة و .4

بعد نشر ودراسة القطع النقدية المدرجة فى كتالوج الدراسة، ووصفها بصورة دقيقة ومقارنتها بالقطع 
 -لها، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج على النحو التالى: ةالشبيه

 معدن الفضة، وتنتمى إلى فئة التترادراخمة.جميع القطع النقدية من  -
يصور على وجه القطع صورة رأس لبطلميوس األول سوتير، وهو يرتدى الدياديما، ويضع حول رقبته  -

الدرع الملكي، إال أنه بسبب تدهور صناعة النقود وخاصة النقود الفضية، لم تظهر بوضوح على بعض 
 (. 10، 8، 7، 5، 4، 1)القطع المدرجة فى الكتالوج مثل القطع رقم 

أما ظهر القطع فيصور النسر فوق الصاعقة، وأيًضا بسبب التدهور الذى ذكرناه سابًقا، لم تظهر  -
 (.10، 9، 6، 5، 4، 3الصاعقة بوضوح على بعض القطع مثل القطع رقم )

أكدت لنا التواريخ التى ظهرت على الجانب األيسر من القطع النقدية، أنه على الرغم من التوتر السياسى  -
أثناء فترة حكم بطلميوس العاشر، إال أن اإلصدارات النقدية لم تتأثر به، واستمرت فى سك النقود الفضية 

 بشكل مستمر ومعتاد. 
                                                           

 دكتوراه رسالة ،"العامة أحوالها في دراسة الهجرى الرابع القرن نهاية حتى قبرص جزيره" محمد، عبد يحى عالية الطائى، 33
 .24-20 م،2016 الكوفة، جامعة /اآلداب كليه  التاريخ، قسم  ،منشوره غير

34 HUBER, «Essay on the Classification of Ancient Coins Found in Egypt», 177.    

 .24-20الطائى، "جزيره قبرص حتى نهاية القرن الرابع الهجرى دراسة في أحوالها العامة"، 35
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الذى سبق التواريخ اليونانية المكتوبة فى الجانب األيسر من  Lعن الرمز  اً واضح اً قدمت الدراسة تفسير  -
 .36اتضح أنه أيديوجرافي ديموطيقى مصريالقطع النقدية، حيث 

بشكل تقليد على اإلصدارات  ΠΑعن سبب ظهور عالمة دار ضرب بافوس  اً كما قدمت الدراسة تفسير  -
وهى الوسيلة الدعائية فى ذلك الوقت   النقود أن البطالمة حاولوا عن طريقالنقدية السكندرية، والذى فسرته ب

هم فى مصر أن ممتلكاتهم الخارجية مازالت تحت سيطرتهم، وتصدر نقودًا بشكل معتاد، اأن يقنعوا رعاي
 قوة فنسخت عالمة دار ضرب بافوس على إصدارات اإلسكندرية لتنقل هذه الفكرة، وتحاول أن تؤكد استمرار

 تتالشى. بدأت التى البطالمة

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
MADDEN, The Handbook of Roman Numismatics, 164. 36 
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