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الملخــص:

بضععة أسع ر مقتضعبة ،ت لعو معن أيعة ت ااعيا ،اعاف ا جوتيع

ج ار تعون معيلن Joseph Milne

 Graftonعل ععب س ععبيا ا عتع ع ار ع ععام  ،1935لك ععن الب ععاح ين م ععن وعت ععا ل ععم ي تمع عوا بتس ععلي الض ععو علي ععا
والتحقع معن اعحت ا .ذكعر معيلن أن خحعدا بايعا البقعود الب لميعة التعب ع عر علي عا كعا معن بربعارد جريب ععا
Grenfell

 Bernardوآر ععر ابع ع

Hunt

 Arthurععععام  1900ععب معبع ععد ايل ععو سع ععوكبيبتوبيوس

 Σοκνεβτύνεωςبمديبع ععة تيبتع ععوبيس ( Τεβτῦνιςأم البريجع ععا

م ترععا

حاليع ععا بع ععال يومت مع ععا ع ععب خ بتع ععا ألحع ععد

يعرون السعكبدرا ( Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεύςحعوالب الباع

الميالد؟؟ت .يتم ا عذا ا

ال عابب معن القعرن ال عابب عبععا

تع ار  ،العذا أ لع عليعو يعرون مسعمب ر يسعاوروسر  ،θησαυρόςعب وضع
 πεντάδραχμονدا عا آلعة ذا

المتعبد ور د ولعو المعبعد معس د ار معا

علب عد من المياه المقدسة .و با يتبادر خلب الذ ن عدة تساؤ

تقبيعة مميعتة يحاعا تلقا يعا

 :خلب أا مدا يمكن األ ذ بعرأا معيلن؟

ععا اعتبععر يععرون ا ت ارعععو ععذا ت ععو ار لاععبدو تك عريس البقععود الععذا كععان يسععمب أيضععا  θησαυρόςععب

المعابد اليوبابية والرومابية ار مار؟ ا تم اكتشا
أو ععب محععي معابععد أ ععرا؟ ععا كاب ع
بععب س آليععا
مكتش ا

بمعاذ معن آلعة يعرون ،سعوا

عب معبعد تيبتعوبيس

المعابععد ععب ماععر ،ععالا العا عرين الب لمععب والرومععابب ،مععتودة

جم ع البقععود كمععا كععان يحععدف ععب بععالد اليوبععان والرومععان؟ ععم ععا يمكععن ت بي ع رأا مععيلن علععب

بقدية أ را؟

وببا علب معا سعب  ،ي عد

البحعف ععن ريع ت بيع كعا معن المعب

التحليلعب والواع ب والمقعارن،

خلب راد العالعة بين ابادي تكريس البقود وآلة يعرون معن باحيعة ،والتواعا خلعب أا حعد كابع

المعابعد

ب مار تلجأ لم ا ذه الوسا ا لكسب البقود من باحية أ را؛ وذلك كب يمكن تحليعا رأا معيلن باعورة
شاملة وا تبار خمكابية ت بيقو علب مكتش ا

أ را.
207

 العدد األول- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللد احلادى و العشرون
:الكلمات الدالة
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.؛ رسوم العبادة؛ ابادي تكريس البقودθησαυρός-thesaurus
Abstract
A few briefed lines, without any details, suggested by Joseph Grafton
Milne in 1935 and none of the researchers since that time approached to shed
light and verify their authenticity. Milne mentioned that one of the Ptolemaic
coin hoards that were found by Bernard Grenfell and Arthur Hunt, in 1900 at
the temple of the god Σοκνεβτύνεως (Soknebtunis) in Tebtunis (modern Um ElBurigat in Fayoum), was one of the inventions of Heron the Alexandrian (the
second half of the second century BC??). This invention, which is called
θησαυρός by Heron, is represented in the laying of the worshipper as soon as he
enters the temple five drachmas into a certain machine to obtain a glass of the
holy water instantly. Several questions are aroused here: To what extent can
Milan’s point of view be put into consideration? Did Heron consider his
invention an evolution of the offertory coin box which was also known as
θησαυρός in Greek and Roman temples outside Egypt? Have models of Heron's
machine been discovered, whether in Tebtunis or in the surroundings of other
temples? Were the temples in Egypt, during the Ptolemaic and Roman eras,
provided with the same methods of coins collection mechanisms as in Greece
and Rome? Is it possible to apply Milne’s point of view on other coin
discoveries?Based on the above, this research aims, through applying analytical,
descriptive and comparative methods, to monitor the relationship between
offertory coin boxes and Heron’s machine on the one hand, and to discover on
the other hand to what extent the Egyptian temples at the time used to rely on
such means for collecting coins.
Key words:
The machine of Heron the Alexandrian, the denomination of five drachmas,
meaning of θησαυρός, thesaurus, cult fee, offertory coin boxes.
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عبدما أرسل

جامعة كالي وربيا  Californiaعام  1900بع ت ا األ رية؛ يج ار

ح ا ر بمديبة تيبتوبيس ( Τεβτῦνιςأم البريجا

جريب ا  Bernard Grenfellوآر ر اب
ب مبا

حاليا بال يومت ،ع ر كا من بربارد

 Arthur Huntعلب أك ر من بي ة بقدية

م تل ة من المديبة(1ت .كان من المتم خادار كتالو يحتوا علب البشر
Thensaurus est vetus quaedam depositio pecuniae

)(1

" الخبيئة هى وديعة قديمة من النقود"
Digesta, 41.1.31.1

تجدر ايشارة خلب أن بي ة البقود (Hoardت ب تلك اللقية األ رية التب تتكون من أك ر من ع عتين بقديتين يتم
الكش

عب ما سويا ب مكان واحد؛ ل ذا عد بااد

بي ة من ع عتين ،وعد يتم الع ور علب بي ة تتأل

من أل

ع عة .وعد يتم الع ور علب ذه ال بايا م بأة ب جرة ،وأحيابا ابدو اغير ،وعد يتم الع ور علي ا مبع رة

بعض ا بجوار بعض .تبقسم عادة ال بايا البقدية خلب األعسام ال ال ة التالية:

(أت بي ة البقود الم قودة :و ب مجموعة البقود التب ي قد ا الش ص عن ري الس و م لما يحدف ب عاربا
الحديف؛ بتيجة للتعامال

اليومية.

(بت بي ة البقود ال ار ة :و ب مجموعة البقود التب يتم خ ا ا بسبب حدوف ظرو

بحيف تكون بية الش ص خ ا البقود ل ترة مؤعتة واسترداد ا عقب تواا ال

ار ة ،كالحروب م ال،

ر .وببا عليو ،عد ي ب الش ص

بي تو لكبو عد يتعرض للسجن ،أو القتا ،أو المو الم اجئ ،أو حتب يبسب مكان خ ا البقود ،األمر الذا يحوا

دون أن يسترد ا مرة أ را .وتتعدد أم لة ال بايا التي لم يتمكن أاحاب ا من استعادت ا مرة أ را بسبب الحروب،
م ا بي ة جتيرة ميلوس  ،Μήλοςبسبب الغتو األ يبب علي ا عام . 416م.
( ت بي ة بقود ا د ار :ب مجموعة البقود التب يتم خ ا ا ب د

است مار ا واد ار ا ،أا من أجا تحقي متيد

من الربح .عبدما يحدف تض م ،علب سبيا الم اا ،يلجأ األ ريا خلب خ ا ما لدي م من بقود مرت عة القيمة ،إذا

تاا الكساد ا عتاادا أعبلوا علب است دام ما أد روه ،وان ظا الوض دون تغيير يجبحون بحو ا ر ما لدي م
من ع

لالست ادة من جودة معدب ا.

BLAND, R., Coin Hoards and Hoarding in Roman Britain AD 43–c.498, A British Numismatic
Society Publication (British Numismatic Society Special Publications), Spink & Son Ltd.,
London, 2018, p.7.
Crawford, Michael. “Coin Hoards and the Pattern of Violence in the Late Republic”, Papers of
the British School at Rome, Vol. 37,1969, p. 77, 80.
Curta, Florin & Gandila, Andrei. “Hoards and Hoarding Patterns in the Early Byzantine
Balkans”, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 65/66, 2011-2012, p. 45.

و باك بعض الشوا د من الو ا

البردية التب تدلبا علب اد ار البقود من أجا ا د ار ب حد ذاتو،

بحيف يتم است دام البقود ب حالة حدوف ضا قة مالية .يتضح ذلك من الا شكوا تقدم ب ا موا ن
يدعب أورسيبو يوس  Ὀρσενούφιοςعن سرعة ابدو اغير يحتوا علب مجو ار
وبقود .لقد كان يقوم بأعماا خاال لحوا

ووحدا

مبتلو ،حيف ابت ت الببا المدعو بيتسو وس

راة فياب أورسيبو يوس عن المبتا وسر الابدو الذا كاب
209

معدبية

Πετεσούχος

والدة أورسيبو يوس عد بأتو ب جدار
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العلمب الم اا ل ذه الق

 ،لكن ظل

ذه البقود حبيسة فر ة اب

 Queenبأكس ورد  Oxfordحتب وا تو المبية عام  .1934ابتقل
اب  ،خلب متح

بجامعة كوين

المجموعة ،خ ر و اة

األب روبولوجب  Museum of Anthropologyبجامعة كالي وربيا ب

بيركيلب  ،Berkeleyحيف أ ذ جوتي

ج ار تون ميلن  Joseph Grafton Milneعلب

ميلن جملة المكتش ا

البقدية خلب سب مجموعا  ،ما بين بقود ب لمية

عاتقو عام  1935خعداد دراسة حوا ذه المجموعة ببا علب وعد ع عو علب ب سو أمام

جريب ا(2ت .اب

وأ را سكبدرية (بقود مار تح

الحكم الروماببت ،علما بأبو اكت ب بالتابي

العام ولم

يقدم بش ار علميا وا يا .ويمكببا القوا أن ميلن عد سار علب ب س درب جريب ا و اب  .قد
حرص كال ما علب وض كا بي ة ب حا ظة مستقلة؛ حتب يمكن التمييت بيب م بس ولة
من حيف العدد وال رت ومكان ا كتشا

بالمديبة ،وعلب ذا األساس عدم ميلن تابي ا

يعتمد علب اا كا بي ة علب حده .ما يعبيبا اآلن ال بي ة ال ابية ،التب تتكون من ما ة

أحد الحوا  ،علب سبيا ا د ار .احتاا بيتسو وس علب محتويا

الابدو وتركو ملقب علب أرضية

المبتا ،تأكد أورسيبو يوس من علة الببا .
P.Ryl. 2, 125 (Euhemeria-28-29 AD).
)(2
Milne, J. G., «Report on Coins Found at Tebtunis in 1900», The Journal of Egyptian
Archaeology 21, No. 2, 1935, pp. 210-212.
O'Connell, E. «Recontextualizing Berkeley's Tebtunis Papyri», Proceedings of the 24th
International Congress of Papyrology, edited by J. Frôsén, T. Purola, and E. Salmenkivi,
Helsinki, 2007, pp. 808-809.

تجدر ايشارة خلب أن ميلن (1901-1867ت عد درس اآل ار اليوبابية والرومابية بالمدرسة البري ابية
بمديبة أ يبا ،حيف أظ ر ميال بحو دراسة تاريخ وآ ار مار ب العارين الب لمب والرومابب .تار مار

أك ر من مرة ،كان شا دا علب الح ا ر ب األعار  Θῆβαιباحبة لبدرت بترا  ،Flinders Petrieو ار
جريب ا و اب
أن شغ
بمتح

ل ترة وجيتة ب ح ا ر كرابيس ( Καρανίςكوم أوشيمت وبا ياس ( βακχίαςأم األ ات .ويبدو

ميلن بجم البقود ب اغره ابعكس علب أبحا و عبد كبره؛ حيف تمكن من تأسيس عسم البقود
أشموليان  Ashmoleanبأكس ورد .يعتبر ميلن من الرواد ب دراسة البقود الب لمية والسكبدرية،

سوا المبشورة أو فير المبشورة .ضال عن أبحا و ب مجاا األوستراكا والبقوش اليوبابية ،وتقديمو لدراسة

حوا تاريخ مار ب العار الرومابب .يمكن ا

ال علب عا مة أعماا ميلن كاملة من الا:

SUTHERLAND , C. & HUMPHREY V. «Joseph Grafton Milne», The Numismatic Chronicle and
Journal of the Royal Numismatic Society11, No. 41, 1951, pp. 112-125.
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 والتب تم الع ور علي ا ب معبد ايلو سوكبيبتوبيوس،(3)وسب ع عة بروبتية ب لمية
ما

 اعتر ميلن أن ذه الق.ت4(ت سيد تيبتوبيسΣοῦχος(  أا سوبك،Σοκνεβτύνεως

Ἥρων ὁ ت ار عالم مدرسة األسكبدرية الش ير يرون السكبدرا

 أشار يرون خلب ذا.م؟؟ت. ال ابب من القرن ال ابب
 بحيف يتم ا ب،ت ال وا ية
πεντάδραχμον

بتا

ب خ

 (حوالب الباἈλεξανδρεύς

 بمعبب (اآلΠνευματικά الا عملو

من

ت ار

ا

وض المتعبد ور د ولو المعبد ع عة بقود عدر ا مس د ار ما

 و يما.تقبية مميتة يحاا تلقا يا علب عد من المياه المقدسة

 دا ا آلة ذاνόμισμα

:يلب بص ما ورد عبد يرون

“Εἰς ἔνια σπονδεῖα πενταδράχμου νομίσματος ἐμβληθέντος, ὕδωρ
ἀπορρέει εἰς τὸ περιρραίνεσθαι. Ἔστω σπονδεῖον ἢ θησαυρὸς ὁ
ΑΒΓΔ, οὗ στόμιον ἔστω τὸ Α ἀνεστομωμένον, ἐν δὲ τῷ θησαυρῷ
ἀγγεῖον ἔστω τὸ ΖΗΘΚ ἔχον ὕδωρ καὶ πυξίδα τὴν Λ, ἐξ ἧς κρουνὸς
ἔξω φερέτω ὁ ΛΜ. παρακείσθω δὲ τῷ ἀγγείῳ ὄρθιος κανὼν ὁ ΝΞ,
περὶ ὃν ἕτερος κηλωνευέσθω ὁ ΟΠ ἔχων πρὸς μὲν τῷ Ο
πλατυσμάτιον τὸ Ρ παράλληλον τῷ πυθμένι τοῦ ἀγγείου, πρὸς δὲ τῷ
ΠΣ ἔχον πρὸς τῷ Σ ἁρμοστὸν πῶμα τῇ Λ πυξίδι, ὥστε μὴ ῥέειν τὸ
ὕδωρ διὰ τοῦ ΛΜ σωλῆνος. ἔστω δὲ τὸ πῶμα τῆς πυξίδος
βαρύτερον τοῦ Ρ πλατυσματίου, κουφότερον δὲ συναμφοτέρων τοῦ
(3)

MILNE, J. G., «Report on Coins Found at Tebtunis in 1900», The Journal of Egyptian
Archaeology21, NO. 2, 1935, pp. 210-212.

،عبادة ايلو التمسا سوبك
عبادتو تح

ت من األعاليم الر يسية التب احتضبΚροκοδειλόπολις( ت يعد خعليم ال يوم4(

 تم، علب سبيا الم اا، ب كرابيس.ظل ا

حيف ات ذ باك عدة مسميا ُعبد تح
p3- - (الذا ابحدر من سوبكΠετεσοῦχος  وكذلك،تp3-nfr-hr - (الوجو الجمياΠνεφερῶς :مسمب كا من
:)P.Tebt. 2, 280, 126 BC, line, 14.(  وعد تم ايشارة خليو من الا خحدا برديا تيبتوبيس بوا و، تdjsbk
Σοκνεβτύ(νιος) θε(οῦ) με(γάλου)

ايلو العظيم سوكبيبتوبيوس
FRANKFURTER, D. R., in Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 2000, p.98 ff.
VERHOOGT, A. M, komogrammateus of Kerkeosiris : the doings and dealings of a village scribe
in the late Ptolemaic period (120-110 B.C.), Leiden ; New York : Brill, 1998, pp.8-9.
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τε νομίσματος καὶ τοῦ πλατυσματίου. ὅταν οὖν ἐμβληθῇ διὰ τοῦ Α
καὶ

πλατυσματίῳ

Ρ

τῷ

ἐπιπεσεῖται

τὸ

νόμισμα,

στομίου

καταβαρῆσαν ἐγκλινεῖ μὲν τὸ ΟΠ κανόνιον, ἐπαρεῖ δὲ τὸ πῶμα τῆς
πυξίδος, ὥστε ῥεῦσαι τὸ ὕδωρ· ἀποπεσόντος δὲ τοῦ νομίσματος
πάλιν τὸ πῶμα ἐπιπεσὸν ἀποκλείσει τὴν πυξίδα, ὥστε μηκέτι ῥέειν
)(5

”τὸ ὕδωρ.

"عندما تُلقى قطعة نق ود من خمس دراخمات داخل بعض اآلنية( ،عندئذ) تتدفق المياه بإتجاه
الصنبور .دع  ΑΒΓΔهى اإلناء أو الثيساوروس ،لتكن  Αهى الفتحة أعلى فوهة (اإلناء)،
لتكن  ΖΗΘΚإناء داخل الثيساوروس به ماء بحيث  Λهى إناء صغير أسطوانى الشكل
(داخله) يمتد منه صنبور  .ΛΜليكن بالقرب من اإلناء  ΖΗΘΚقضيب عمودى  ΝΞعليه
محور ارتكاز (ترتكز عليه رافعة)  ΟΠله على أحد جانبيه (المسمى)  Οلسان صغير مسطح
 Ρمتوازى مع قاعدة اإلناء ( ،)ΖΗΘΚعلى الجانب ( Πيوجد) قضيب صغير  ΠΣله غطاء
 Σيتناسب (من حيث الحجم) مع غطاء اإلناء األسطوانى  Λحتى ال تندفع المياه خارج القناة
(الصنبور)  . ΛΜليكن غطاء اإلناء األسطوانى أثقل وزنا من اللسان المسطح  ،Ρلكنه أخف
وزنا من قطعة النقود واللسان سويا .عندما يتم إلقاء قطعة النقود داخل الفتحة  ،Αسوف
تسقط على اللسان المسطح  Ρفيميل إلى األسفل وينحنى القضيب  ΟΠوسيرتفع غطاء
األسطوانة ،وبالتالى تتدفق المياه .عندما تهبط قطعة النقود (فى قاع اإلناء) سوف يهبط

الغطاء ويغلق اإلناء األسطوانى وبالتالى لن تتدفق المياه مجددا"( .شكا أت

HERO, Penum, 21.
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(شكا أت
Bur, T., Mechanical M.:«Automata in Ancient Greek Religion, » A thesis submitted in
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy, Faculty of Arts,
University of Sydney, March, 2016, p.171.

ة ال مس د ار ما  ،يجب أن

بتبين من البص الساب أن الق عة البقدية ،ذا

تكون أ قا وتبا من ف ا ايبا األس وابب ،الذا يتحكم ب رو أو استقرار المياه،
وبالتالب بمجرد خد ار

الغ ا تلقا يا و
كرة ا

ت ار

ع عة البقود يرت

و ة ايبا

ب حد ذات ا كاب

تتوع

الغ ا

تبد

المياه ل ترة محدودة ،م يعود

المياه عن السريان .كذلك بستبت من البص أن

تد

تحديدا.
ش با القوا ل دمة ماالح الك بة
ً

خلب توظي

العلم ل دمة أفراض ديبية ،أو خن

ومما يتوجب ذكره با؛ لما لو من عالعة ب ة ال مس د ار ما  ،أبو علب الرفم من ش رة
يرون السكبدرا كعالم من علما

مدرسة األسكبدرية ب مجاا ال لك ،وال بدسة،

والرياضيا  ،والميكابيكا ،وال يتيا  ،وكم تر للعديد من اآل
المعلوما

الميكابيكية(6ت ،خ

أن

حوا حياة يرون الش اية تكاد تكون معدومة ،ال يوجد دليا مادرا من

أا بو يرشدبا خلب ال ترة التمبية التب عاش ي ا واتد ر من الل ا .وببا عليو ،بجد
ريقا من الباح ين ،يتتعمو بويجباور  ،Neugebauerيؤرخ ل ترة اتد ار يرون ببدايا

العار الرومابب (62مت(7ت ،بيبما يميا ري

آ ر ،يقوده دراتشمان  Drachmanخلب

التأريخ الم تو ما بين حوالب القرن ال ابب عبا الميالد والقرن ال الف الميالدا(8ت .يستبد
ال ري األوا خلب ظا رة سو

القمر ،التب حد

عام 62م ،والتب أشار خلي ا يرون

ب مؤل و διόπτρα( Dioptraت أا وحدة عياس عوة العدسة(9ت .أما ال ري ال ابب يرا أن

) (6حوا عا مة بكا ة مؤل اتو والتعري

ب ا ،ابظر:

Papadopoulos, Evangelos. “Heron of Alexandria (c. 10–85 AD)”, In: Distinguished Figures in
Mechanism and Machine Science: Their Contributions and Legacies, Part 3, Ceccarelli, Marco
(Ed.), University of Cassino and South Latium, Italy, 2007, pp. 217-245.
)(7
NEUGEBAUER, O., «Über eine Methode zur Distanzbestimmung Alexandria – Rom bei
Heron», Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter 26, No2, 1938, pp. 21–24.
)(8
DRACHMAN, A, G., “Heron and Ptolemaios”, Centaurus, 1, 1950, pp. 117–131.
)(9
MASIÀ, R., “On Dating Hero of Alexandria”, Archive for History of Exact Sciences, 69, 2015,
p. 231.
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األاوب و ا عتماد علب الدليا الذا

أرشميديس 212-287( Ἀρχιμήδης
الرياضيا

يحتما مجا للشك .قد أشار يرون للعالم

.مت ،بيبما ورد ذكر ل يرون عبد عالم

بابوس السكبدرا 350-290( Πάππος ὁ Ἀλεξανδρεύςمت ،وبالتالب

تابح ال ترة التاري ية بين كا من أرشميديس وبابوس السكبدرا تأري ا آمبا لل ترة التب

عاش ي ا يرون(10ت ،وذلك بغض البظر عن كوب ا ترة ويلة تميا خلب التعميم وت تقر
خلب التحديد .واذا كان لبا أن بستبب من بص يرون الساب ما ي يد ب ذا األمر ،إن
ذكره ل ة ال مس د ار ما

الب لمب وتحديدا ب البا
خياا
من

عد تعد دليال علب أن يرون عد عاش بال عا ب العار

مسجلة علب بعض ع

الا الحسابا

ال ابب من القرن ال ابب عبا الميالد .لقد أ بت
األوستراكا  ὄστρακαأن ذه ال ة عد بدأ

المؤر ة يما بين عامب 173 -172

.م(11ت ،أا

ب لميوس السادس 145-186( Πτολεμαῖος Φιλομήτωρ
حقا بعد

.مت ،م بدأ

عدة

تست دم

الا ع د
تظ ر

ذا التاريخ ،و الا ع د ب لميوس السادس أيضا ،ك ة مب الة

بذات ا12((δραχμῶν) εت ،سوا من الا البردا أو األوستراكا .والمقاود أب ا ظ ر

ب بداية األمر كوحدة حسابية ،م تم خبتاج ا بعد ذلك كوحدة بقدية يتم التعاما ب ا(13ت .خن

حوا التعقيب علب ذا الرأا ،راج :
KEYSER, P., «Suetonius "Nero" 41. 2 and the Date of Heron Mechanicus of Alexandria»,
Classical Philology83, No. 3, 1988, pp. 218-220.
)(10
Boas, M., «Hero's Pneumatica: A Study of Its Transmission and Influence», The University
of Chicago Press on behalf of The History of Science Society40, No. 1,1949, pp.38-48.

(11ت من أم لة ذلك خيااا بقيمة  255د ار مة:

(δραχμὰς) διακοσίας πεντή-

7-

κοντα ε….
(13ت

)O.Bodl. 1, 45 (Diospolis Magna - 173/172 BC
)(12
UPZ. 1, 89 (Memphis - 160/159 BC) Line 5.

تجدر المالحظ ان و ا

التعاما ب ا كوحدا

البردا واألوستراكا تع بكم كبير من مسميا

حسابية دون أن يكون ل ا خبتا

ال ا

البقدية التب يتم

علب يتعاما بو الباس الا التعامال

اليومية.

وبما أن البقود لم تكن تحما ب معظم األحواا مسمب وعيمة كا ة ،إن خعداد عا مة بت ور بظام
والجدا بين الباح ين .ولعا

أمر س الً ،ضالً عن تحو مجاا ال ال
ال ا  ،و سيما الب لمية ،لم يكن ًا
ذا ي سر سبب خج ار أبحاف حدي ة بشأن تابي ال ا البقدية الب لمية علب وجو التحديد؛ لما ب ا من
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ذه ال ة تعد من أاغر ال ا

بالبسبة للبظام البقدا الب لمب ،بحيف تأرجح وتب ا علب

مدار ال ترة الب لمية ما بين 0.24 -1.2 -2 :جرام(14ت .و كذا يمكن لبا التأريخ ل يرون
بالبا

ال ابب من القرن ال ابب عبا الميالد ،و ب ال ترة المعاارة يبتا

د ار ما

التب أشار خلي ا .احيح تدلبا الح ا ر األ رية أن التعاما بالبقود الب لمية لم

واا العار الرومابب(15ت ،لكن من المب قب أن يقرن

يبق

ة ال مس

يرون ا تراعو ب ة

معاارة لو .كذلك بالحظ أبو ا تار ة مب ضة القيمة حتب تكون ب متباوا أيدا كا ة
ا جتماعية ،وبالتالب يقبا عامة الباس ،و م األك رية الغالبة ،علب آلتو يتحق

ال بقا

الربح الم لوب .ورفم أن ميلن لم يشر اراحة خلب ال ترة التاري ية التب عاش ي ا
يرون ،خ أبو ي م من السيا أن ميلن يؤرخ ل يرون بالعار الب لمب .ورفم أن ميلن لم

أيضا بمعلوما
يمدبا ً
من ة ال مس د ار ما

ت ايلية عن وتن و رت ال بي ة موضو البقاش ،خ أبو أشار أب ا
وتحما ر ات ب لمية .وببا عليو ،يعد رأا ميلن ،با ة مبد ية،

متسقا م خشارة يرون .بمعبب آ ر ما عقده ميلن من رب بين ا ت ار
علب خد ار

مس د ار ما

ب لمية دا ا آلة

تعما خ

يرون المعتمد

ب المعبد ق  ،وبين الع ور

أيضا من ة ال مس د ار ما  ،يجعلبا
علب بي ة ب لمية دا ا أحد المعابد وتتأل
ً
بشكا مبد ب بتوا م رأا ميلن وبعتبره مب ًقيا .والسؤاا اآلن :ا تم الع ور عليا علب
ذه اآللة كب بت ب

باكتشا
خشكاليا

أية بماذ

أك ر من احة رأا ميلن؟ حتب اآلن لم ت يدبا الح ا ر األ رية

أو حتب بقايا من ا ت ار

تحتا خج ار تعديال

ومراجعا

وعيمة ألا ة ب لمية إبو بد وأن ي ب
وبين ما ورد ذكره ب و ا

يرون ،سوا

ب معبد تيبتوبيس أو ب

مستمرة .وببا عليو ،عبدما يقتر أحد من الباح ين مسمب
ذلك بالدليا المب قب المعتمد علب التو ي بين ال ا

البردا واألوستراكا .وحوا تعدد وج ا

ال علية

البظر بالبسبة لتأريخ ة ال مس

د ار ما  ،راج :
LORBER, C.: «Face Values of Ptolemaic Bronze Coins of the Second Century BC»,
https://independent.academia.edu/CLorber
PICARD, O., ″A la Recherche du Pentadrachme d’Héron d’Alexandrie″, In: D.
Gerin, M. Amandry, and A. Geissen, eds. Aegyptiaca Serta in Soheir Bakhoum
memoriam. Milan, 2008, pp. 33–39.
)(14
MEADOWS, A.: «Bronze Coins from Excavations in Alexandria», Bulletin of the American
Society of Papyrologists, 51,2014, p.238.
)(15
MILNE, J. G.: «Alexandrian Tetradrachms of Tiberius», The Numismatic Chronicle and
Journal of the Royal Numismatic Society, Fourth Series, Vol. 10, 1910, pp. 333-334.
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محي معبد آ ر .وببا عليو بتسا ا ،أ يضع
علب آلة يرون

ذا من رأا ميلن؟ خن عدم الع ور عليا

يعبب بالضرورة عدم ت عيل ا واست دام ا ب المعابد ،خذ من الس ولة

بمكان تعرض ا للتدمير وضيا مالمح ا وس أ الا المعابد .و كذا

يوجد حتب اآلن

ما يدحض رأا ميلن ويجعلو مر وضا ،لكن علبا باا خلب القوا ال اا خذا ما رب با بين
يرون الذا أ ل عليو مسمب  ،θησαυρόςوبين ابدو تكريس البقود الذا

ا ت ار

أيضا باسم  .θησαυρόςعلب ما يبدو أن يرون عد ا تار ب س المسمب؛ ألبو

ُعر

شكا من أشكاا ابدو

كان يعتبر ا تراعو ما و خ

الماادر بكا ة أبواع ا توظي و ب المعابد
والرومابب .و با بتسا ا :ا كاب

ار مار

تكريس البقود ،الذا أ بت

الا العارين اليوبابب

معابد مار متودة ب ذه الابادي م ل ا م ا المعابد

اليوبابية والرومابية ار مار؟ و ا تم الع ور ب مار علب بماذ من ذه الابادي ؟
واذا ا ترضبا مبد يا توظي
م

ا ت ار

يرون خلب

ذه الابادي دا ا معابد مار،

غيان واحدة علب األ را؟ و ا يمكن اعتبار

تيبتوبيس بتاجا ل ذه الابادي وليس

من ر

ا أدا تشابو وظي ت ا

بتاجا

ت ار

بي ة معبد

يرون كما ا ترض ميلن؟ خن ال د

ذه األس لة يكمن ب محاولة التواا خلب آليا

معابد مار ب جم البقود

من المتعبدين ،و و األمر الذا سيقودبا خلب ايجابة علب السؤاا الر يسب :خلب أا مدا
يمكن األ ذ برأا ميلن؟ و ا كا بي ة تم خكتشا ا دا ا أو ب محي معبد ما ،وتتأل

من

ا

اغيرة ،يمكن اعتبار ا و قا لرأا ميلن بتيجة آللة يرون؟ ويجدر ببا عبا

التعرض لبشأة وت ور ابادي تكريس البقود ايشارة أو خلب أن كلمة  θησαυρόςل ا
عدة معابب تشير خلب مدلو

التالب:

متبوعة لكب ا متالة من حيف الم وم ،وذلك علب البحو

 : Θησαυρός-thesaurusالمعنى والمدلول

ت يدبا الماادر األدبية بتقارب وتشابو المعبب اليوبابب والالتيبب لكلمة Θησαυρός-

 ،thesaurusوالتب ورد

بالمعابب التالية(16ت:

LSJ, s.v. Θησαυρός ; LS, s.v. thesaurus.
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(1ت ال روة أو الكبت المد ون :يذكر أريستو ابيس 380-460( Ἀριστοφάνης

.مت

ب مسرحية ال يور  Ὄρνιθεςعلب لسان بيس يتايروس  Πισθέταιροςم ا با يوالبيديس

:Ἐυελπίδης

)“τοὺς θησαυρούς τ᾽ αὐτοῖς δείξουσ᾽ οὓς οἱ πρότεροι κατέθεντο”(17

"سوف تكشف لهم عن كنوزهم التى كانت مدفونة فى األزمنة الغابرة"

وي لعبععا شيش ععرون . 43-106( Ciceroمت علععب حع عوار دار بععين رج ععا وع ع ار  ،بحي ععف
ي ا ب الع ار

كذلك تم توظي

الرجا عا ال:
)“thesaurum defossum esse sub lecto.”(18
"يوجد كنز مدفون أسفل سريرك"

ذا المعبب توظي ا مجاتيا .يقوا سيودوس (Ἡσίοδοςحوالب . 750مت:

“γλώσσης τοι θησαυρὸς ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστος
)(19

”…φειδωλῆς,

"أفضل كنز لدى األناس (هو) لسان
منضبط"....

(2ت الكيان المبي  ،أو الالب ،أو اآلمن :ويبدر تح

ذا المعبب عدة معابب تحما

جميع ا م وم الكيان الذا يحت ظ باألشيا ال ميبة ،حتب أن بلوتار وس Πλούταρχος

(120-46مت يسمب البي

 χελώνηيساوروس؛ ألبو

المح ور تح

األرض ويحتوا علب بيض رالسلح اةر

يقا عيمة عن الذ ب(20ت .كذلك يعتبر يرجيلليوس

. 19-70( Vergiliusمت ر لية البحار  mellaبم ابة يساوروس(21ت .و ب خ ار ذا
الم وم تشير الكلمة خلب المعابب التالية:

)(17

Ar. Av. 599.
Cic. Div. 2.134
)(19
Hes. Op. 719-720.
)(20
Plut. De Soll.an. 982c.
)(21
Verg. G. 4.228.
)(18

وتجدر المالحظة خلب أن الكلمة ابتقل

من الالتيبية الحدي ة خلب اللغة ايبجليتية لتعبب القواميس

والموسوعا ؛ بظ ار حتوا ا علب عيمة لغوية وعلمية.
BURGIN, M., Theory of Information: Fundamentality, Diversity and Unification, World
Scientific, New Jersey, 2010, p.335.
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(أت ال تابة :كاب

المدن اليوبابية ،الا العار األر ب ،تحت ظ بما يقدمو المتعبدون من

(22ت
عر
تكريسا م تل ة ب ات ن تأ ذ شكا المعبد الاغير ُ .
وي ّ
(Ἡσύχιος ὁ Ἀλεξανδρεύςحوالب القرن ال امس/السادس مت الكلمة ب ذا السيا

سي يوس السكبدرا

بقولو:

“Θησαυρός . εἰς ἀγαλμάτων καί χρημάτων [ἤ] ἱερῶν ἀπόθεσιν
”οἶκος.

"الثيساورس .مبنى عام بداخله مخزون من التماثيل والبضائع ]أو[ األشياء المقدسة".
و و ب س الم وم الذا يرد ب سيا

أك ر من مادر

تيبب ،م ا سالوستيوس

( Sallustiusالقرن الراب الميالدات عبدما يتحدف عن عيمة األادعا  ،يقوا:
)“non exercitus neque thesauri praesidia regni sunt,”(23
"ليست الجيوش أو الخزائن هى الحامية للمملكة( ،بل األصدقاء)"

(22ت تجدر ايشارة خلب أن القا مين علب خدارة تابة مديبة أ يبا  ، Ἀθῆναιالكا بة علب تا األكروبوليس
 ،ἀκρόπολιςكابوا يقومون بعما جرد سبوا مبذ عام . 434م لمحتويا
عادة من أسلحة ،وبقود ،ومالبس ،ومجو ار  ،وأدوا
التكريسا

كاب

ال تيبة .تتأل

ذه المحتويا

موسيقية ،وأكاليا ،وأوابب ،علما بأن فالبية ذه

مابوعة من الذ ب وال ضة.

Sassu, R., ″Sanctuary and Economics. The Case of the Athenian Acropolis″, In: Mediterraneo
Antico. Economie Società Culture, XIII, 1-2, 2010, pp. 250,256.

ويالحظ أن المعابد كاب

أيضا متودة بحجرة دا لية يتم تأسيس ا لتعما عما ال اتبة ،والتب كاب

تسمب

( ὀπισθόδομοςالحجرة ال ل يةت أو  ἄδῠτονبمعبب (الحجرةت الممبوعة من الد وا.
HOLLINSHEAD, M., « "Adyton," "Opisthodomos," and the Inner Room of the Greek Temple»,
Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens68, No. 2, 1999, pp.
189-218.
LSJ, s.v. ἄδῠτον, ὀπισθόδομος.

=ومن أش ر تابا
بمب قة

المعابد ي مار تلك ال تابة التب تم الع ور علي ا ب موع أ الا المعبد الكا ن

وخ القراموص بمركت أبو كبير بالشرعية .كاب

ذه ال تابة ممتل ة بالعديد من الق

األ رية

اليوبابية ال ميبة والبقود الذ بية المؤر ة بالعار الب لمب.
Edgar, C. C., «Report on an Excavation at Toukh el-Qaramous», Annales du Service des
Antiquités de l'Egypte7, 1906, pp. 205–12.
Milne, J. G. «The Ṭūkh El-Ḳarāmūṣ Gold Hoard», The Journal of Egyptian Archaeology27,
1941, pp. 135-137.
)(23
Sal. Iug. 10.
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(بت اوام الغالا :ي يدبا بقش من مديبة خليوسيس  Ἐλευσίςبضرورة ببا

الف

اوام للغالا ب المديبة؛ كب تحت ظ بقرابين باكورة الحااد الم داة من األ يبيين لكا
من ديميتير  Δημήτηρوبيرسي وبب 24( Περσεφόνηت .ومما

شك يو أن الكلمة عد

البردا ،سوا باللغة اليوبابية أو الديمو يقية؛ كب تدا

ورد

ب ذا المعبب م ار ار ب و ا

كاب

تست دم ل ذا المعبب كلمة  granariumبد من .)26(thesaurus

علب اوام الغالا المبتشرة ب ربو أعاليم مار(25ت .وبالحظ با أن الماادر الالتيبية
( ت الاععبدو  :والمقاععود تحديععدا الاععبدو محكععم الغلع الععذا يحتععوا علععب أشععيا ميبععة،

م ا ابدو تكريس البقود ،كما سو

صندوق تكريس النقود :النشأة والتطور

بعرض لو ب الس ور القادمة .

ترش ععدبا األدل ععة األ ري ععة خل ععب أن المعاب ععد اليوبابي ععة ب ععدأ  ،مب ععذ الق ععرن ال ععامس عب ععا الم ععيالد،

تست دم ابادي

ااة يض ي ا المتعبعد تكريسعا بقديعة عبعد تيارتعو لمقعر عبعادة ايلعو المعراد

كسععب مرض ععاتو (27ت .وببععا عل ععب ععذا ،يت ععرجم معظععم الب ععاح ين كلمععة  Θησαυρόςععب ععذا
السععيا بوا ع و راععبدو تك عريس البقععودر ،رفععم أن الد ارسععا المتأبيععة لععبعض البقععوش أ بت ع أن
ذه الابادي كاب م ااعة أيضعا لتلقعب معا يسعمب برسعوم العبعادة التعب رضع ا الك بعة علعب

كععا متعبععد كجععت مععن قععوس عبععادة اآلل ععة(28ت .و كععذا ،تتم ععا وظي ععة ععذه اععبادي

ععب جم ع

البق ععود ،سع عوا كتكريس ععا أو كرس ععوم عب ععادة ،لك ععن الترجم ععة الش ععا عة ل ععا رك ععت عل ععب الجاب ععب
ال ععاص ب ععالتكريس قع ع  ،فهـــل مـــن ســـبب لق ععد أدا ا بتش ععار الواسع ع

س ععت دام البق ععود عق ععب

ا تراع ععا ،ح عوالب الرب ع األ يععر مععن القععرن السععاب عبععا المععيالد ،خلععب محععاو

الك بععة المسععتمرة

لتوظي ا كبو من أبوا التكريسا (29ت ،م رض ا بمرور الوع كرسعوم خلتاميعة ،متغيعرة القيمعة،
()24

I Eleus. 28a, line 10, (c.435 B.C).
KATELIJN, V. «Paying Taxes to the Thesauroi of the Pathyrites in a Century of Rebellion
(186-88 BC)», Studia Hellenistica 36, Leuven, 2000, pp. 405-436.
)(26
LS, s.v. granarium
)(27
PSALTI, N. ″Paying the Gods″, In: Money Tangible Symbols in Ancient Greece, edited by:
Stampolidis, Nicholas, Tsangari, Dimitra & Tassoulas, Yorgos, Museum of Cycladic Art,
Athens, 2017, p.282.
)(28
PAFFORD, I. A., «Cult fees and the ritual of money in Greek sanctuaries of the Classical and
Hellenistic period», PhD dissertation, University of California, Berkeley, 2006, passim.
)(25

)(29وتجدر ايشارة خلب توظي

ع

الوحدا

المعدبية كتكريسا
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يضع ا متلقب العبادة ب ب س ابدو التكريسعا البقديعة عبعد أدا

قعوس العبعادة .لقعد كابع

ذه البقود تس م ب د أجور الك بة والعاملين بالمعبعد معن باحيعة ،و عب خجع ار أعمعاا الاعيابة

والتوسعة بالمعبد ،وشع ار األضعاحب ،واعامعة ا حت عا
توظي

معن باحيعة أ عرا(30ت .ويبعدو أن أسعبقية

الك بة للبقود كتكريسا لآلل ة علب توظي ا كرسوم للعبعادة عو معا د ع بالبعاح ين بحعو

ترجمععة كلمععة  Θησαυρόςباعتبار ععا اععبدو تك عريس البقععود ق ع  ،ولعععا تععأريخ أعععدم بقععش
يشععير خلععب ععرض رسععوم للعبععادة بمبتاع

القععرن ال ععامس عبععا المععيالد يؤكععد ععذا األمععر(31ت.

علب أا حاا ،يمكببا القوا أن ال بيعة ال ااة للبقود ،من حيف اغر حجم ا ،د عع الك بعة

خلب الت كير ب آلية ااة تتباسب و بيعت ا؛ وذلك كعب يمكعن جمع عا بوسعيلة سع لة وآمبعة عب
ب س الوعع  .لقعد كابع الاعبادي المعتودة ب تحعة ااعة عب الغ عا لوضع البقعود ،عب وسعيلة

الك بععة الباجعععة لتحقي ع

ععذا الغععرض ،بحيععف ابقسععم خلععب بععوعين ر يسععيين :الاععبادي ال ابتععة،

والابادي المبقولة.

أوال :الصناديق الثابتة:
تاب

تتميت ذه الابادي بكبر حجم ا و قا وتب ا ،مقاربة بالابادي المبقولة ،حيف كاب
من األحجار الم تل ة م ا :الحجر الجيرا(32ت ،وحجر الليوسي

Leucite

البركابب(33ت .ب ابادي توض مباشرة علب األرض بالمب قة المقدسة المكشو ة بالقرب من

المذبح أو تم اا العبادة (شكا رعم1ت(34ت .يتكون الابدو من ع عتين أساسيتين :ع عة
علوية تم ا ف ا الابدو المتود ب تحة يد اا البقود الم لوبة ،وع عة س لية مجو ة
تتجم بدا ل ا البقود (شكا 2ت .يتبو الشكا ال ارجب ل ذه الابادي

ما بين المست يا

LYKKE, A. «Ritualizing the Use of Coins in Ancient Greek Sanctuaries», Journal of Ancient
History5, No.2, 2017, p. 208. https://doi.org/10.1515/jah-2017-0010
)(30
MICHAEL H. C., ″Thesauri, hoards and votive deposits″, In: Sanctuaires et sources dans
l’antiquité, edited by Cazenove, Olivier de and Scheid, John. Naples: Centre Jean Bérard, 2003, p.71.

)(31

يشير البقش خلب الرسوم الواجب د ع ا عبد أدا ال قوس ال ااة بعبادة ديميتر وبرسي وبب.

IG I3 6 (470-460 BC ).
)(32
KAMINSKI, G. M., “Thesauros Untersuchungen zum antiken Opferstock”, Jahrbuch des
Deutschen Archaologischen Instituts, 106, 1991, p.153.
)(33
Ranucci, Samuele. “A Stone Thesaurus with a Votive Coin Deposit Found in the Sanctuary
of Campo della Fiera, Orvieto (Volsinii),” Proceedings of the XIV International
Numismatic Congress, Glasgow, 2011, pp. 954-963.
)(34
Melfi, Milena. “Religion and Society in Early Roman Corinth: A Forgotten Coin Hoard and
the Sanctuary of Asklepios”, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies
at Athens, Vol. 83, No. 4 , 2014, p. 749.
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(شكا 3ت ،والمرب  ،واألس وابب(35ت .علما بعدم لو األمر من بعض ا ست با ا

م ا ذلك

الابدو الذا تم الع ور عليو ب مديبة ولسيبب  Volsiniiايي الية ( Orvietoحاليا

بوس خي اليات ،حيف الغ ا مرب الشكا ،بيبما الجت الس لب أس وابب التاميم (شكا
4ت .لقد أدا قا وتن الغ ا با ة عامة خلب حماية الابدو وتأميبو من السرعة؛ لذا عادة

ما كان يتم تح الابدو مرة واحدة كا عام ست ار ما بو من بقود(36ت؛ بسبب اعوبة
تحو .ويدلبا بقش مؤرخ بحوالب عام . 328م ،أبو كاب

تحريك الغ ا بأرب د ار ما (37ت.
لقد بشأ

كرة الابادي

تتم مكأ أة كا عاما يشارك ب

ذه ب بعالد اليوبعان  ،عم عاجر خلعب الجعتر والمسعتو با

ب آسيا الاغرا واي اليا(38ت .ورفم ابتشعار ال كعرة وتعميم عا علعب فالبيعة المعابعد ،خ أن معا تعم

الع ور عليو من ابادي

ابتة يبلغ سبعة وعشرين ابدوعا ق  .و فرابة ب ذا؛ خذ يبعدو أن

مععا تعرض ع لععو المعابععد مععن ت ععدم جعععا مععن الاعععوبة بمكععان الع ععور علععب عععدد كبيععر مععن ععذه

الاععبادي  ،بايضععا ة خلععب اعععوبة الع ععور علي ععا ععب حالت ععا الكاملععة .خن معظععم مععا تععم اكتشععا و
يعد أباا

ابادي  ،مع األ عذ عب ا عتبعار اكتشعا

فالبيت عا ملقعب عب محعي المكعان بعيعدا

بعدة أمتار عن مكاب ا األالب ،وبالتالب ياعب تحديد موعع ا األساسب بدععة(39ت .يعؤرخ للقليعا

من ذه الاعبادي بالعاعرين اآلر عب والكالسعيكب ،بيبمعا تبتمعب الغالبيعة العظمعب مب عا للعاعر
ال يللبستب ،بحيف توع

العما ب ا م ب اية القرن األوا الميالدا(40ت.

ومععن الال ع لالبتبععاه تسععجيا بعععض البقععوش علععب الواج ععة األماميععة لغ ععا بعععض الاععبادي ،
بحيععف تحمععا د

م تل ععة .وتععرا الباح ععة أن عععرض بمععاذ مععن ععذه البقععوش سععيجدا ب عععا

) (35حوا ذه األشكاا ابظر كتالو كامبيسكب  Kaminskiال اص بالابادي ال ابتة
KAMINSKI,. «Thesauros Untersuchungen zum antiken Opferstock», pp. 63-181.
)(36
Pafford, Isabelle Ann. Cult fees, p.90.
)(37
IG II2 1672, lines 301-302.
)(38
Pafford, Isabelle Ann. Cult fees, p.98.
)(39
Lykke, «Ritualizing the Use of Coins in Ancient Greek Sanctuaries», p.10 ff.
40
( ) Melfi, M. «Religion and Society in Early Roman Corinth», p.768.

221

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللد احلادى و العشرون  -العدد األول
عبد التعرض لابادي التكريس عب ماعر .علعب سعبيا الم عاا ورد علعب أحعد الاعبادي  ،التعب

تم الع ور علي ا بجتيرة اسوس 41(Θάσοςت ،والمؤر ة بالقرن األوا عبا الميالد البقش التالب:
1- Τούς θύοντας τῷ θεογένηι
[θα]σ[ίω]ι ἀπάρχεσθαι εἰς τόν θη). (42

Σαυρόν μή ἔλασσον ὀβολοῦ

"(دع) المكرسين من أجل ثيوجينيس

من ثاسوس يضعون قربان باكورة الحصاد داخل صندوق التكريس
بما ال يقل عن أوبولوس".

لقد كان يوجيبيس أحد األب اا الرياضيين ب العدو والمالكمة ،وعد حاا ببا علب ذكر
باوسابياس 180-110( Παυσανίαςمت علب أل

المتعددة(43ت  .ويشير البقش الساب

القا مين علب رعاية عبادتو ،تكريسا
ب اورة بقود

وربعما ة خكليا بتيجة ابتااراتو

بوضو خلب تأليو يوجيبيس بعد موتو وتلقب الك بة،
رباكورة الحاادر  ،ἀπαρχήوالتب كان يتم جمع ا
(44ت.

تقا عن واحد أوبولوس

ابدو آ ر تم الع ور عليو ب جتيرة ديلوس  Δῆλοςب محي معبد اآلل ة ذا

األاوا

المارية (سرابيس  ،Σάραπιςخيتيس  ،Ἶσιςأبوبيس Ἄνουβιςت،
ويحما البقش التالب:

(41ت

تق جتيرة اسوس شماا بحر خيجة  ، Αἰγεύςوتحديدا ب الجت الشرعب من مقدوبيا و راكب

.Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
LAURIN, J. Lexicon and Atlas of the Modern World Coinciding with the Ancient Greek
World, AuthorHouse, United States, 2013, s.v. Thasos.
)(42
SEG XXIX,774.
)(43
Paus. 6.11.5.

(44ت ارتب عربان باكورة الحااد بكا من ديميتر وبرسي وبب ،حيف كان يتم تقديم جت من المحاوا ل ما
كبو من العر ان والشكر .لكن لم يقتار ذا القربان علب اي تين وعلب حااد المحاوا ق  ،با
كان يتم تقديم عرابين أ را لآلل ة واألب اا تح

ذا الم وم .لمتيد من الت اايا راج :

Suk, F. J. T. Sharing with the Gods: Aparchai and Dekatai in Ancient Greece, Oxford, Oxford
University Press, 2014.
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Σαράπιδι, Ἴσιδι, Ἀνούβιδι
Κτησίας Ἀπολλοδώρου Τήνιος
τὸν θησαυρὸν καὶ τὸ στρῶμα
κατὰ πρόσταγμα τοῦ θεοῦ
)ἀνέθηκεν.(45
"إلى سيرابيس ،إيزيس ،أنوبيس

1

5

كتيسياس ابن أبوللودوروس من تينوس
أهدى هذا الصندوق وقطعة القماش
بناء على أمر اإلله".

مما سب بالحظ أن الكا ن أبوللودوروس و الذا ي دا الابدو بب سو (46ت ،ب حعين بتبعين
من الا بقش آ ر خمكابية خ دا

ذا البعو معن الاعبادي معن عبعا العامعة معن األ عراد .قعد تعم

الع ععور ععب جتي عرة ي ع ار ( Θήραسععابتوريبب  Σαντορίνηحاليععات علععب اععبدو عليععو بقععش
خ ععدا ب خلع ععب ك ععا مع ععن س ع عرابيس ،وايع عتيس ،وأبع ععوبيس مع ععن جب ععدا يع ععدعب ديع ععوكليس Διοκλῆς

با شعتراك مع راب ععة تسععمب رالملكييععنر  . Βασιλισταὶيرجع تأسععيس ععذه الراب ععة خلععب ع ععد

ب لميع ععوس ال ع ععابب Φιλάδελφος

. 246-309( Πτολεμαῖοςمت مع ععن أجع ععا البشع ععر

والتروي لعبادة الب المة .أابح الراب ة م الوع تضم جبود الحاميعة الب لميعة عار ماعر

بد

توحيد م حوا عبادة الحاكم الب لمب وآل ة الوف األسعكبدرية(47ت .ويعتبعر عذا الاعبدو

من الابادي البادرة التب تم الع ور علي ا كاملة و ب مكاب عا األاعلب (شعكلب رععم 5-3ت ،أمعا

البقش يعتبر بموذجا علب عما ذه الراب ة ب جتيرة يرا ،وباو كالتالب:

(46ت

)IG XI, 4, 1247. (second century B.C

تجدر ايشارة خلب أبو عد تم الع ور ب محي

)(45

معبد ال الوف (سرابيس-خيتيس-أبوبيست ب جتيرة

ديلوس علب بقش يوضح أن الجد األكبر أبوللودوروس و الكا ن المارا الذا أتب من مار وأسس
لعبادة سرابيس ب ديلوس.
)IG XI, 4, 1299.(second century B.C
(47) Glomb, M. T., «Impact of Factors Involved in the Early Spread of the Isiac Cults Across the
Aegean Sea: A Quantitative Evaluation», Ph.D., Masaryk University, Faculty of Arts, Brno,
2018.
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Διοκλῆς καὶ οἱ Βασιλισταὶ τὸν
)(48

θησαυρὸν Σαράπι,Ἴσι, Ἀνούβι
"ديوكليس و(رابطة) الملكيين

(أهدوا) هذا الصندوق لسيرابيس ،إيزيس ،أنوبيس".

ومما تجدر ايشارة خليعو أن الجعت السع لب المتبقعب معن ذلعك الاعبدو  ،العذا تعم الع عور
علي ع ععو ب ع ععالقرب م ع ععن م ع ععذبح ايل ع ععو أس ع ععكليبيوس  Ἀσκληπιόςع ععب معب ع ععده بمديب ع ععة كوريب ع ععوس
 ،Κόρινθοςيعتبععر بموذجععا بععاد ار لتلععك الاععبادي التععب تععم الكش ع

عععن بقععود بععدا ل ا .كععان

الابدو يحتوا علب خحدا عشرة ع عة بقود بروبتية من عة األوبولعوس  ὀβολόςوالكسعور
مبععو ( 6/1 ،3/1 ،2/1أوبولععوست .تععؤرخ الق ع يمععا بععين عععامي . 31-42م ،األمععر الععذا
يتضح مبو أب ا كابع آ عر ع ع تعم وضعع ا عب الاعبدو

التاريخ؛ بسبب توع

عم توعع

خيعدا أيعة بقعود عقعب عذا

العما ب كرة ابادي تكريس البقود با ة عامة(49ت.

ثانيا :الصناديق المنقولة:

علب العكس من الابادي ال ابتة ،كابع الاعبادي المبقولعة يعتم وضعع ا علعب أر ع

عبعد

مععد ا المعبععد لتكععون بم ابععة تععذكرة للمتعبععد بععد مععا علي عو مععن تكريسععا أو رسععوم(50ت .ويمكببععا
مالحظععة أن ععذا البععو  ،األاععغر حجمععا واأل ع

وتبععا ،كععان متعععدد ال امععا واألشععكاا .مععن

حي ععف ال ام ععة ب ععاك ا ععبادي م ععن ال ش ععب ،والبروب ععت والتيراكوت ععا ،وم ععن باحي ععة الش ععكا توج ععد
اععبادي علععب شععكا معبععد اععغير (شععكا رعععم6ت ،وعلععب ي ععة مسععار (شععكا رعععم7ت ،ومععذابح

(شكا رعم8ت ،وأوابب

ارية (شكا رعم9ت ،بحيعف تأتيبعا ععادة ال تحعة الم ااعة لوضع البقعود

علب الواج ة ،بيبما توجد تحة أ را ل ية لس ولة خ ار البقود(51ت.

صندوق تكريس النقود فى مصر
ترشدبا العديد من الو ا

البردية والبقايا األ رية خلب مدا التقارب الواضح بين البظام

العام المتب ب معابد مار ،وبين مبظومة العما المتبعة ب المعابد اليوبابية-الرومابية ار

)(48

)IG XII, 3, 443(Third century B.C
MELFI, «Religion and Society in Early Roman Corinth», p.753, 768.
)(50
LYKKE, “Ritualizing the Use of Coins in Ancient Greek Sanctuaries” p.10.
)(51
GRAEVEN, H., «Die thonerne Sparbüchse im Altertum», Jahrbuch des Kaiserlichen
Deutschen Archáologischen Instituís16, 1901, pp. 160-189.
)(49
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مار .ومن أم لة ذلك ك رة وتعدد أبوا التكريسا

المقدمة لآلل ة با ة عامة .باك علب

سبيا الم اا بردية تضم حا ار بأسما القرا التابعة يعليم أرسيبوا  Ἀρσινόηوعدد
األضاحب الحيوابية التب عدمت ا كا عرية علب حده أ با عيد ايلو سرابيس(52ت .و باك

مش د من معبد ايلو سوكبيبتوبيوس ياور ايلو و و جالسا أمام ما دة القرابين الحا لة بأبوا

م تل ة من التكريسا

(شكا رعم10ت(53ت .و بقا لبعض الو ا

يرفب ب دمة ايلو سوكبيبتوبيوس عليو أن يد

الديمو يقية كان أا ش ص

رسوما ش رية لك بة المعبد؛ كب يحظب

بحماية ايلو السحرية(54ت .كذلك كان علب كا كا ن أن يد

رسم الد وا ب بقة الك بو

كشر أساسب لتحاعو بالمعبد الرافب ب العما بو ،بحيف بلغ الرسم الم لوب ب معبد

تيبتوبيس ،علب سبيا الم اا ،الا العار الرومابب νβ( 52ت د ار مة(55ت .و كذا كان تقديم
التكريسا

ود

الرسوم من أساسيا

بظام العما بالمعابد .وببا عليو ،ليس مستغربا أن يتم

الع ور ب مار علب ال ة ابادي لتكريس البقود ،األمر الذا يدلبا با ة مبد ية علب ت عيا

آلية جم البقود علب بحو ما كان يحدف ب المعابد اليوبابية-الرومابية.

تبقسم الابادي ال ال ة خلب ابدوعين ابتين ،وآ ر من البو المبقوا .و يما يلب

عرض ل ذه الابادي

بقا لتاريخ اكتشا ا.

صندوق بطوليمايس  :Πτολεμαὶςبشر خدجار  Edgarعام  1902الغ ا العلوا
لابدو

اب  ،الجت الس لب مبو م قود ،وعد تم

اباعتو من الجرابي

األسود ،ويؤرخ لو

بحوالب عام 100م (شكا رعم 11ت(56ت .تم الع ور عليو ب عرية ب وليمايس (المبشأة حاليا -

سو ا ت ،بحيف تم ترميمو وح ظو حقا ب المتح
تاميم الغ ا علب شكا بح

المارا تح

رعم سجا  .27511تم

بارت ل عبان ض م ،مبتاب الرأس ،افر اه ،وعد الت

)(52

P. Petaus 40 (182-187 B.C).
Galuzina, M. M., « The God Sobek in Ptolemaic and Roman Times. A Confrontation of the
Cult of Sobek in Krokodilopolis and Kom Ombo», Bachelor's Thesis, Univerzita Karlova v
Praze, Filozofická fakulta, 2016, p. 33, 116, fig.6.
)(54
MONSON, A. «Priests of Soknebtunis and Sokonopis: P. BM EA 10647», The Journal of
Egyptian Archaeology, Vol. 92, 2006, pp. 207.
)(55
SB. 12 11156 (100 - 125 AD), Line 1.
)(56
EDGAR, C. C. «A Thesaurus in the Museum of Cairo», Zeitschrift fiir dgyptische Sprache und
Altertumskunde, 40, 1902-3, pp.140-1.
OMRAN, W., «The Egyptian and the Hellenistic Characteristics of the Asklepieion», Journal of
Faculty of Tourism and Hotels8, No. 2, 2014, footnote 2, p.77.
)(53
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جسده حوا ب سو ب شكا حلتوبب ،وارتكت علب عاعدة لم يحدد خدجار أبعاد ا .توجد ال تحة
الم ااة لوض البقود عبد مبتا

جسد ال عبان ،بحيف تتس لوض ع عة يبلغ ع ر ا

4سم .ويقتر خدجار است دام أربعة مقابض من حديد لر الغ ا ذو الوتن ال قيا(57ت .ويمكببا
القوا أن الع ور علب م ا ذا الابدو

ب ذه المب قة تحديدا يعد أم ار بيعيا ب ظا

وجود معبد لإللو أسكليبيوس ب جبوب مديبة ب وليمايس .ما ال عبان با خ خشارة واضحة
لعبادة أسكليبيوس با ة ااة ،وللعبادة المشتركة بيبو بين والو ال ب المارا خيمحوتب
 Ιμούθηςبا ة عامة .ومما يجدر ل

البظر خليو أن عدم تحديد خدجار بدعة ماذا يقاد

بمديبة ب وليمايس ،عد أدا خلب اعتقاد البعض أبو يقاد ب وليمايس ُرموس Πτολεμαὶς
( Ὅρμοςب وليمايس الميبا  -الال ون حاليات الكا بة بإعليم أرسيبوا(58ت ،وبالتالب ات ذوا من
ذا الابدو دليال علب احتمالية وجود معبد مشترك لعبادة أسكليبيوس وايمحوتب ب ذه

المديبة(59ت .خ أن الق ار ة المتأبية للكتالو الذا أعده كاميبيسكب  Kaminskiحوا ما تم
الع ور عليو من ابادي

ابتة ،ب العارين اليوبابب وال يللبستب ،يؤكد أن المديبة التب

يقاد ا خدجار ب مديبة المبشأة حاليا(60ت .ويمكببا القوا أن كرة تاميم ف ا الابدو

تعتبر خلب حد كبير مت ردة .حقا من الممكن ا تراض وجود تاميم م ا ذا ب محي أا

Edgar, Campbell Cowan. 'A Thesaurus in the Museum of Cairo', p. 141.

)(57

(58ت حوا متيد من الت اايا عن عرية ب وليمايس (الال ون حاليات ،راج :

محمد البرمشاوا ،أسما  .ععرية ب وليمايس رموس (الال ونت ب خعليعم أرسيبوا (ال يومت الا العاريعن
اليوبابب والرومابب :دراسة تاري ية من الا الو ا

جامعة األسكبدرية.2017 ،

البردية ،رسالة دكتوراة فير مبشورة ،كلية اآلداب،
)(59

Omran, Wahid. The Egyptian and the Hellenistic Characteristics of the Asklepieion, footnote
2, p.77.

ما تؤكده البقايا األ رية وجود معابد ت دم العبادة المشتركة بين أسكليبيوس وايمحوتب ب كا من :مم يس
( Μέμφιςبالقرب من مديبة مي

ر يبة -جبوب الجيتةت ،وأتريب ( Ἄθλιβιςبج الشيخ حمد -جبوب فرب

سو ا ت ،و يكلو ب ال اب ال الف بمعبد الدير البحرا (باألعارت ،وجتيرة يلة ( Ἐλεφαντίνηبأسوانت.
Hirt, M. Medecine et Malades de l'Egypte Romaine, Etude socio-legale de la profession
medicale et de sesparticiens du Ier au IVe siècle ap. J.C, Leiden, 2006, p.293.
Omran, Wahid. “The Egyptian and the Hellenistic Characteristics of the Asklepieion”, footnote
2, p.77.
)(60
Kaminski, Gabriele Marianne. “Thesauros Untersuchungen zum antiken Opferstock”, p.168.
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معبد لإللو أسكليبيوس ار مار ،لكن بظ ار لعدم الع ور علب الابادي

ب حالت ا الكاملة

يابح رات ابدو ب وليمايس من ال رت المتميتة التب لم يتم الع ور حتب اآلن علب بظير ل ا.

صندوق ممفيس :و ابدو من البو المبقوا؛ لذا يمكببا القوا أبو كان من الس ا عقب
الع ور عليو أن يبتقا خلب بوس ن  Bostonبالو يا
 1960ب عسم ال ن الكالسيكب الكا ن بمتح
تح

المتحدة األمريكية ليتم ح ظو عام

ال بون الجميلة ،Museum of Fine Arts

رعم سجا 61(61.102ت .تم الع ور عليو ب محي معبد ايلو أسكليبيوس -خيمحوتب

الكا ن ب مم يس ،لكن فير معرو

ظرو

اكتشا و (شكا رعم12ت .الابدو مابو من

البروبت ،يستبد علب أرب أرجا اغيرة ،مرب الشكا ،تعلوه بقة من الادأ تميا خلب اللون

األ ضر ،وتبلغ أبعاده 9.4 :سم ( وات×10سم (عرضت ×  13سم (ارت ا ت (62ت .يحتوا
ف ا الابدو علب تحة مست يلة الشكا لوض البقود .تم تاميم المقبض علب ي ة عوس
بارت الشكا ل عبان

مب

من ر يو دا ا عروتين علب جاببب الغ ا  .تم تاميم بح

ملت

حوا ب سو أس ا تحة البقود مباشرة .يتوس الغ ا بقش من بو الج ار يتب عبارة عن

كلمة ὑγίαινε( ΥΓΙΑΙΝΕت ،بمعبب مابح الاحة .و با يمكببا مالحظة أن مكرس

الابدو عد أضا
كاب

تبا

ذا البقش بب سو باست دام آلة حادة ،من الواضح أن م ا ذه الابادي

ارفة من أية بقوش خ دا ية؛ كب تتيح للمكرس راة تسجيا ايغة البقش التب

يرتأي ا مباسبة .يحما الجت الس لب األمامب بح

بارت يم ا اورة رأس يل ة الاحة يجيا

 ،Ὑγιείαبالشكا الذا يعكس ال ن الشعبب ب مار الا العار ال يللبستب .تم الع ور

دا ا الابدو علب عشر ع

من البقود المغل ة بالادأ ،والتب أس ر تبظي

بعض ا عن

تبيان تابي ا تبعا لمجموعة البقود الب لمية ،وتحديدا لب لميوس السادس Πτολεμαῖος

( Φιλομήτωρحوالب . 145-180مت  ،و و األمر الذا يجعا من تأريخ الابدو

بحوالب عام . 180م أم ار مب قيا(63ت .ومما عد يستوع با با أن ما تم تبظي و من بقود يبتمب
خلب عار ب لميوس السادس .من الجا ت أن تكون من ة ال مس د ار ما

التب سب
)(61

MICHAÉLIDIS, G. «Cassette d'un prêtre quêteur d'Asclépios - Imhotep (?)»,Annales du Service
des Antiquités de l'Égypte, 55, 1958, pp.191-197.
)(62
Vermeule, C. «A Ptolemaic Contribution Box in Boston», Museum Notes American
Numismatic Society10, 1962, p. 77; Museum of Fine Arts, Moneybox for votive offerings,
https://collections.mfa.org/objects/153096
)(63
Vermeule, «A Ptolemaic Contribution Box in Boston», p.77.

227

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللد احلادى و العشرون  -العدد األول
وأشار خلي ا يرون ،و ب ذه الحالة يمكن لبا استبتا أب ا كاب

با ة عامة ب ال ترة األ يرة من العار الب لمب .لكن مما يؤس

ال ة الم ااة للتكريس

بشر ا أو حتب استكماا تبظي ا.

لم يتم

لو أن ذه الق

صندوق األسكندرية  :Ἀλεξάνδρειαترج عاة الع ور علب ذا الابدو خلب محمد
المغربب ،المت اص ب الدراسا

اليوبابية والرومابية بجامعة األسكبدرية ،حيف ع ر

بالاد ة علب ما تبقب مبو ب سو الحضرة (خليوسيس  Ἐλευσίςعديمات ،ليجد أحد الباعة

وعد است دمو كم ب للمظلة التب تحجب الشمس عن بضاعتو من ال ضروا  .تم
الابدو  ،ور خبالغ المغربب الج ا

تح

المعبية ،ليتم ح ظو حقا بالمتح

رعم سجا  .31949ما تبقب من الابدو عبارة عن كتلة من الباتل

ماادرة

اليوبابب-الرومابب

األسود ،رباعية

األضال  ،ل ا األبعاد التالية15 :سم (ارت ا ت× 30سم (عرضت × 25سم (عم ت .ترد علب
ذه الكتلة من الج ا

ال الف بقوش يوبابية ترشد من الا شكا ال

بالعار الرومابب (شكا رعم13ت .ويبدو أن ذه الكتلة كاب

خلب تأريخ الابدو

تم ا القاعدة التب يرتكت علي ا

الابدو ب سو ،والذا تبقب مبو الغ ا علب شكا ع عة مربعة الشكا ،يتوس ا تجوي

بو

تحة شبة دا رية لوض البقود (شكا رعم14ت ،علما بأن الجت الس لب الذا يعما كحاوية

لجم البقود م قود .يشير أحد البقوش ال ال ة خلب مسمب الابدو بوا و رجاتو و كيونر
 γαζοφυλάκιονوليس  θησαυρὸςكالمعتاد ،وأبو خ دا من جبدا يدعب بوبليوس
يوليوس  Πόπλιος Ἰούλιοςخلب ايلو سرابيس الذا توحد
وكان ماد ار م ما لجذب الجبود الرومان بشكا اص

(64ت

:

معو آل ة أ را عديدة

1- [∆ιὶ Ἡλίωι] μεγάλωι Σα[ρά]πιδι
رخلب تيوس يليوس العظيم سرابيسر

وبالحظ با أن مسمب الابدو عد تغير خلب  .γαζοφυλάκιονتعتبر الكلمة مركبة من

ا سم ( γαζαال تابةت ،وال عا ( φυλάσσεινيحمب -يحرست ،والمقاود حر يا ال تابة

المحمية .وتجدر ايشارة با خلب أن كلمة  γαζαب ب األاا كلمة ارسية (ganzaت

)(64

ELMAGHRABI, M. G., «Dedication to Zeus Helios Megas Sarapis on a gazophylakion from
Alexandria», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik200, 2016, pp. 219-228.
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د ل

اللغتين اليوبابية والالتيبية لتعبب :تابة ،أو روة(65ت .يذكر سترابون 63( Στράβων

.م23-مت علب سبيا الم اا:

“ἦν μὲν δὴ τὸ Πέργαμον Λυσιμάχου

(66ت”γαζοφυλάκιον τοῦ Ἀγαθοκλέους,

"كانت بيرجامون الخزانة الخاصة بليسيماخوس ابن أجاثوكليس"
أما كويبتس كورتيوس رو وس ( Quintus Curtius Rufusالقرن األوا الميالدات يذكر
أن:

)“pecuniam regiam, gazam Persae vocant,”(67
"الفرس يسمون الثروة الملكية جازا"

علبا بالحظ أن ايغة البقش با تتشابو م ب س ايغة بقش ديوكليس ،الذا عرضبا لو

سابقا ،وذلك من حيف خمكابية خ دا الابدو من بعض أ راد الجبود خلب ايلو المقرب

لو .لكن مة تت ور حدف با م ابدو األسكبدرية ،من حيف تغير مسمب الابدو

ب سو خلب رجاتو و كيونر ،و و الت ور الذا
بابادي تكريس البقود.
بستقب مما سب

بااد و من

أن األدلة األ رية أ بت  ،بما

المعابد ب مار لابادي تكريس البقود ،سوا كاب

يد

الا أية بقوس
مجا

ااة

للشك ،است دام

ابتة أم مبقولة .حقا عد يكون العدد

محدودا ،لكن كذا كان الحاا مقاربة بما تم الع ور عليو ار مار .ولعا ذه البتيجة

تحيلبا مباشرة خلب ما سب وتسا لبا بشأبو :خلب أا مدا يمكن األ ذ برأا ميلن؟

)(65

THAYER, J. H., Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, American Book
Company, NewYork, 1828, s.v.γαζα.

وتجدر ايشارة خلب أن القديس خيسيدوروس  Isidorusايشبيلب (636-556مت يذكر أن مديبة فتة سمي
كذا؛ ألن عمبيت . 530522( Καμβύσηςمت،ملك ال رس ،وض كبوته باك عبدما ف ات مار.
BARNEY, S., & OTHERS, The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge University Press,
Cambridge, 2006, XV.1.16.
)(66
Strabo, 13.4.1.
)(67
Curt. 3.13.15-16.
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تـــحــليــل رأى ميـــلـــن
ما من شك أبو يحسب لميلن ما عقده من رب

المعبد البقدية

بين بعض تعامال

وبين ما تم الع ور عليو من بقود ب محي أحد المعابد .وعد بستبت من العرض الساب
أبو بقا لما ورد عبد يرون من باحية ،وببا علب ما تم الع ور عليو من ال ة ابادي

لتكريس البقود من باحية أ را ،إن المعابد كذا ،وبشكا مبد ب ،تكون عد لجأ

بال عا

خلب الوسيلتين ب جم البقود .لكن علبا عد حظبا من الا بص يرون أن وتن الق عة
البقدية بد أن يكون أ قا من ف ا ايبا األس وابب .بمعبب أن ااب اآللة بد أن
يكون علب دراية مسبقة بالوتن التقريبب للق عة التب سيتم وضع ا؛ حتب يتسبب لو ضب
وتن الغ ا  .والمراد عولو أن تأرجح وتن ة ال مس د ار ما

ربما يت لب معو تعديا

مستمر لوتن الغ ا بما يتواكب م تغير وتن ال ة المستمر أيضا .كذلك بالحظ أن
تد ور وتن ال ة ب ال ت ار

األ يرة الا العار الب لمب وبلوف ا حوالب  0.24جم،

يمكن بحاا من األحواا أن يتباسب م

كرة ا

ت ار  .احيح من الممكن أن تكون ة

ال مس د ار ما

مجرد م اا أراد بو يرون توضيح كرتو ،لكن من الاعب خف اا أن

وتن ال ا

تعتبر ب

ضب
با

وتن الغ ا بالبسبة لوتن أا ع عة بقدية سيم ا عقبة مؤرعة ،و ااة م عدم
با ة عامة .ما من شك أن م ا ذه ا

تراعا

كاب

عار ا بم ابة معج ات  ،و سيما بالبسبة للمر العادا ااحب ال قا ة المحدودة ،وبالتالب
ب حقا وسيلة جاذبة للحاوا علب البقود ب ريقة أك ر اعلية من كرة ابادي تكريس

البقود .خ

أببا يمكببا القوا أن

قوس الديابتين ،اليوبابية والرومابية ،وبا ة

بيعة

تستلتم ضرورة د

ااة بالبسبة آلل ة الش ا والوحب ،كاب

مارو ا

وتكريسا

من

أجا التداوا واستشارة الوحب ،وبالتالب و أمر مسلم بو من عبا كا المتعبدين .والمقاود
أن استمالة المتعبد لد

البقود عن ري حيلة جديدة مب رة عد بعتبره بوعا من الر ا ية

التب ربما عد تكون اعتار علب بعض المعابد ول ترة محدودة .ب رأا الباح ة أن عدم

خشارة أا مادر أدبب أو و ا قب خلب توظي
عدم الع ور علب أية بماذ مبو عد يضع

من كرة است دامو وت عيلو ب المعابد .من

المؤكد أن عدم الع ور علب بقايا من ذه اآللة
ب الوع

ذا ا

ت ار

ب أا معبد ،بايضا ة خلب

يعد دليال دامغا علب عدم است دام ا؛

الذا يدلبا أعدم بقش (القرن ال امس .مت علب است دام أعدم يساوروس ب
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أتيكا  Ἀττικήبمديبة أوروبوس 68( Ὠρωπόςت ،ب الوع

الذا لم تع ر البع ا

علب بقايا من ذا ال يساوروس باك(69ت .ليس كا ما أرشد

األ رية

خليو الماادر اكتش و

اآل اريون بالضرورة ،لكن ا رتبا الشر ب بين وتن الغ ا ووتن ع عة البقود يتيد من
ا عتقاد باعوبة ديمومة اآللة وتعميم است دام ا .حقا عد يكون معبد تيبتوبيس بالمااد ة

من المعابد القليلة التب است دم

ذه ال رضية تعوت ا األدلة

آلة يرون ،لكن ما تال

والب ار ين القوية.

وببا عليو ،عد يكعون العرأا األك عر حي عة ا تعراض ح عظ بقعود معبعد تيبتعوبيس عب أحعد

ابادي تكريس البقود ،سوا ال ابتة أو المبقولة ،م تعرض
الوعو علب األرض ،ت دم

وأ رج

يمكععن ت بيع ع رأا مععيلن عل ععب مكتش ع ا

ب ريقعة أو بعأ را للتعدمير أو

ما بعدا ل ا معن بقعود .واذا كبعا ععد تسعا لبا سعابقا :عا
بقدي ععة أ ععرا؟ إب ععو يجععدر بب ععا اآلن خج ع ار بع ععض

التعديا لبتسا ا :ا كا ما تم اكتشا و من بقود ،سوا دا ا المعابد أو ب محي ا ،يععد
بتاجا لابدو تكريس البقود؟ الواع أبو بمراجعة عوا م مكتشا ا

البقود عب ماعر بجعد أن

ذا األمر يب ب بال عا علب معظم ما تم اكتشا و ب محي المعابد .ومن أم لة ذلعك تلعك

المجموعععة التععب تععم الع ععور علي ععا ععب الجععت الغربععب مععن محععي مب قععة المعابععد بقاععر خبعريم

 Πρίμιςجبععوب البوبععة(70ت .لكععن ممععا تجععب مالحظتععو ضععرورة وض ع سععيا ا كتشععا

ععب

ا عتبار ،م لما و الحاا بالبسبة لبقعود معبعد الكربعك .قعد تعم الع عور علعب بقايعا أدوا تشعير

خلب خعامة دار ضرب ب الجت الشمالب من معبد ايلو آمون  Ἄμμωνبالكربعك ،وبالتعالب عإن

مجموعة البقود التب تم اكتشا ا ب محي ب س البقعة تعد بتاجا واضحا ل ذه الدار(71ت.

و تامععا ،وببععا علععب مععا أس ع ر البحععف عبععو مععن عععدم التواععا خلععب دليععا دامععغ يؤكععد

اسععت دام آلععة يععرون ععب معابععد ماععر ،ععا ي سععح ععذا المجععاا أمععام ا عتقععاد بأب ععا كاب ع

مجععرد ا ت ع ار عععرض لععو يععرون بالشععر والتوضععيح وس ع تم عرة ا تراعاتععو ولععم يععتم ت بيقععو
عليا؟

)(68

I Oropos, 276.
PAFFORD, «Isabelle Ann. Cult fees», p.124.
)(70
FREND, W. H. C., «Qasr Ibrim 1974: The Coins», The Journal of Egyptian Archaeology90
(2004), pp. 167-192.
)(71
FAUCHER, THOMAS, & OTHERS, «Un atelier monétaire à Karnak au IIe s. av. J.-C.», Bulletin
de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 111, 2012, p. 146-166.
)(69
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الخاتمة والنـتــائــج
 -1ععب ضععو مععا سععب مباعشععتو بشععأن ال ععال

حععوا ال تعرة التععب عععاش ي ععا يععرون ،ععإن

خشععارة يععرون ل ععة ال مععس د ار مععا  ،التععب بععدأ خبتاج ععا ععالا ع ععد ب لميعوس السععادس ،عععد
تكون مؤش ار لتأريخ حياتو بالبا

 -2لععم ت تلع

ال ابب من القرن ال ابب .م.

معابععد ماععر عععن بظيرت ععا ععب ال ععار مععن حيععف توظي ع

البقود ،ببوعيو ال اب

والمبقوا.

اععبدو تك عريس

 -3رفم علة عدد الابادي التب تعم الع عور علي عا عب ماعر ،خ أبعو يمكعن خدراج عا تحع

مظلععة الاععبادي المت ععردة ،سعوا مععن حيععف ال عرات ال بععب بالبسععبة لاععبدو ب وليمععايس ،أو
مععن حيععف احتوا ععا علععب بقايععا بقديععة بالبسععبة لاععبدو مم ععيس ،أو مععن حيععف تغيععر مسععمب

الابدو ب سو بالبسبة لابدو األسكبدرية وتسجيا مجموعة من البقوش عليو.

 -4تععرا الباح ععة يمععا ي ععتص ب عرأا مععيلن ،أن اععبادي تكععريس البقععود كاب ع

ععب األك ععر

شععيوعا واسععت داما ععب ماععر ،ويبععدو أن آلععة يععرون خمععا كابع مقتاعرة علععب عععدد محععدود مععن

المعابد ،أو لم يتم ت عيل ا وكاب مجرد ا ت ار بظرا.
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ثبت المصادر والمراجع

: المصادر األدبية والوثائقية:ًأوال

 Barney, Stephen, et al. The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge University Press,
Cambridge, 2006, XV.1.16.
 Hero, of Alexandria: Herons von Alexandria Druckwerke und Automatentheater =
Pneumatica et automata / (Lipsiae : Teubner, 1899).
 Schmidt, Moritz. Hesychii Alexandrini lexicon, Sumptibus Hermanni Dufftii (Libraria
Maukiana), Harvard University, 1867.

:وقد اعتمدت الباحثة فى النصوص اليونانية والالتينية التالية على الموقع التالى
Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

:كما اتبعت الباحثة االختصارات الواردة فى قاموس

Hornblower (S.) & Spawforth (A.), The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press,
2012.
Ar. (Aristophanes),
Av.( Aves)
Cic (Cicero Marcus Tullius),
Div. (De divination)
Curt.( Q. Curtius Rufus)
Historiae Alexandri Magni
Hes (Hesiod),
Op. (Opera et Dies)
Paus. (Pausanias)
Ἑλλάδος Περιήγησις
Plut. (Plutarch)
De Soll. an. (De sollertia animalium)
Sal.( Sallust)
Iug. (Bellum Iugurthinum)
Strab. (Strabo)
Geography
Verg (Virgil)
G. (Georgics)

:مجموعات النقوش
Digesta= Digest of Justinian
https://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest41.shtml

:وقد اعتمدت الباحثة على الموقع التالى بالنسبة للنقوش التالية
https://inscriptions.packhum.org/regions/648
 I Eleus = Eleusis. The Inscriptions on Stone. IA Text. IB Plates. II Commentary
K. Clinton ed. 2005 (I) and 2008 (II), Greek Archaeological Society - Athens
 IGII² = Inscriptiones Graecae: Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriors. (Attic
Inscriptions after the year of Eucleides).
 IG XI,4 Inscriptiones Graecae XI. Inscriptiones Deli, fasc. 4, ed. Pierre Roussel. Berlin
1914.
 IG XII,3 Inscriptiones Graecae, XII. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum, 3.
 IOropos = Pterakos, V.C. οἵ ἐπιγραφές τοῦ Ωρωποῦ.
 SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum.

:كما اعتمدت الباحثة على الموقع التالى بالنسبة للبردى واألوستراكا
https://papyri.info/
 O.Bodl = Greek Ostraca in the Bodleian Library at Oxford and Various Other Collections.
 P.Ryl. = Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester.
Manchester.
 UPZ = Urkunden der Ptolemäerzeit (ältere Funde), ed. U. Wilcken.
 P. Petaus = Das Archiv des Petaus, ed. U. Hagedorn, D. Hagedorn, L.C. Youtie and H.C.
Youtie. Opladen 1969.
 SB. = Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten.
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: المراجع األجنبية:ثانيا

 BLAND, R., Coin Hoards and Hoarding in Roman Britain AD 43–c.498, A British Numismatic
Society Publication (British Numismatic Society Special Publications),
Spink & Son Ltd., London, 2018.
 BOAS, M.,«Hero's Pneumatica: A Study of Its Transmission and Influence”, The University of
Chicago Press on behalf of The History of Science Society, Vol. 40, No. 1
(Feb., 1949), pp. 38-48.
 BUR, T., Mechanical Miracles: Automata in Ancient Greek Religion, A thesis submitted in
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy,
Faculty of Arts, University of Sydney, March, 2016.
 BURGIN, M., Theory of Information: Fundamentality, Diversity and Unification, World
Scientific, New Jersey, 2010.
 BURNETT, A., «The Rise and Fall of the Roman "Sestertius" at Alexandria», Rivista Svizzera di
Numismatica, Band Jahr 88, 2009, pp. 225-243.
 CLARYSSE, W. «Egyptian Temples and Priests: Graeco-Roman», In; A Companion to Ancient
Egypt, ed. Lioyd, A.B., Malden, Wiley-Blackwell, 2010, pp.274-290.
 CRAWFORD, M., “Coin Hoards and the Pattern of Violence in the Late Republic”, Papers of
the British School at Rome, Vol. 37, 1969, pp. 76-81.
 CURTA, F. & GANDILA, A. «Hoards and Hoarding Patterns in the Early Byzantine Balkans»,
Dumbarton Oaks Papers 65/66, 2011-2012, pp. 45-111.
 DRACHMAN, A., «Heron and Ptolemaios», Centaurus 1, 1950, pp. 117–131.
 DUNAND, F. & ZIVIE-COCHE, CH., Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE, Translated
by Lorton, David, Ithaca: Cornell University Press. 2004, p.294.
 Edgar, C C. «A Thesaurus in the Museum of Cairo», Zeitschrift fiir Dgyptische Sprache und
Altertumskund 40, 1902-3, pp.140-1.
 ………………... «Report on an Excavation at Toukh el-Qaramous», Annales du Service des
Antiquités de l'Egypte7, 1906, pp. 205–12.
 ELMAGHRABI, M. G., «Dedication to Zeus Helios Megas Sarapis on a gazophylakion from
Alexandria», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik , 200, 2016, pp.
219-228.
 FAUCHER, TH., &OTHERS. «Un Atelier Monétaire à Karnak au IIe s. av. J.-C.», Bulletin de
l'Institut Français d'Archéologie Orientale 111, 2012, pp.146-166.
 FRANKFURTER, D., Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey, 2000, p.99.
 FREND, W. H. C., “Qasr Ibrim 1974: The Coins”, The Journal of Egyptian Archaeology, Vol.
90 (2004), pp. 167-192.
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األشكال

(شكل )1

رسم ت يلب لمعبد أسكليبيوس ب كوريب وس يشير خلب مكان ال يساورس ب المب قة المكشو ة أمام مد ا
المعبد بالقرب من المذبح.
MELFI, «Religion and Society in Early Roman Corinth», p.749.

(شكا 2ت
شكا توضيحب ل كرة ابدو تكريس البقود
GRAEVEN, «Die Thonerne Sparbüchse im Altertum»,p.161.
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(شكا 3ت
ابدو من جتيرة ي ار ،مست يا الشكا ،تم الع ور عليو كامال ب مكابو األالب
http://phrc.it/index.php?module=content&object=688

(شكا 4ت
ابدو من مديبة ولسيبب  Volsiniiايي الية
الغ ا مرب الشكا ،بيبما الجت الس لب أس وابب التاميم
RANUCCI, «A stone Thesaurus with a Votive Coin Deposit», pl.II,III.
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(شكل )5

ت ريغ للبقش المسجا علب ابدو جتيرة ي ار
http://phrc.it/index.php?module=content&object=688

(شكا 7ت

(شكل )6

ابدو علب شكا معبد

ابدو علب شكا مسرجة

commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_gree
k_Money_box_in_shape_of_a_temple_Antikens
ammlung_Berlin.jpg

GRAEVEN, «Die thonerne Sparbüchse im
Altertum»,p.177.
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(شكل )8

ابدو علب شكا مذبح
GRAEVEN, «Die Thonerne Sparbüchse im Altertum», p.184.

(شكل )9

ابادي علب شكا أوابب

ارية

Graeven, «Die Thonerne Sparbüchse im Altertum», p.170.

(شكا 10ت رسم توضيحب لإللو سوكبيبتوبيوس جالسا أمام ما دة القرابين
بقايا مش د ماور علب معبد ايلو ب تيبتوبيس

GALUZINA, The God Sobek in Ptolemaic and Roman Times.
FIG. 6, p.116.
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(شكل )11

الغ ا العلوا من ابدو ب وليمايس (المبشأةت علب ي ة عبان اف ار اه
المتح

المارا (رعم سجا 27511ت

EDGAR, «A Thesaurus in the Museum of Cairo», p.141.

ابدو مم يس بدا لو ع
متح

(شكل )12

من البقود الب لمية البروبتية وماتاا يعلو ا الادأ
بوس ن (رعم سجا61.102ت

Moneybox for votive offerings, https://collections.mfa.org/objects/153096
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(شكل )13

كتلة الباتل األسود ذا البقوش من ابدو األسكبدرية
المتح

اليوبابي-الرومابب (رعم سجا 31949ت

Elmaghrabi, Mohamed Gaber. “Dedication to Zeus Helios Megas Sarapis on a gazophylakion
from Alexandria”, p.227.

(شكا 14ت

ف ا ابدو األسكبدرية يتوس و تجوي

بو تحة لوض البقود

ELMAGHRABI, «Dedication to Zeus Helios Megas Sarapis on a gazophylakion from Alexandria»,
p.228.
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