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The Greek civilization is one of the basic elements of the so-called
civilization conflict in ancient times, and history has preserved the
echo of that conflict, but historians have been limited to describing
and evaluating the conflict without focusing on the role of money in
managing the movement of the conflict, which had an influential
nature in the politics of Greece in general , especially after
Macedonia entered the line of conflict and took control of the city of
Krindes at the foot of Mount Pangios, which is distinguished by its
richness of gold, as it made it richer than the rest of the Greek
states,Philip took out from it thousands of gold every year, which
enabled him to bribe the opposition politicians, and this is where the
researchs' importance is marked with the emergence of money in the
Greek countries and its impact on life back then. Based on this
importance, the reason for choosing this particular topic is of the
axes of the historical review conference - Ancient history- as the
study aims to find similarities and differences between the money
spread in that period since this topic was studied according to the
historical method.

Key words: Coins, Gold, Philip, The Greeks.

Rimar Academy, Fatih,
Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

1

Dr. , Misurata University, Libya, hyfa.abdulrahman@art.misuratau.edu.ly, https://orcid.org/0000-0003-01651107

September 2021, Volume 3, Issue 7
p. 187-192

Rimak Journal, Volume 3, Issue 7

188

وتأثيه عىل الحياة فيها
ظهور النقود يف بالد اإلغريق
ر
هيفاء عبد الرحمن الشعاف

2

الملخص
تعد الحضارة اإلغريقية أحد العنارص األساسية فيما يسىم بالرصاع الحضاري يف العصور
القديمة ،وقد حفظ التاري خ صدى ذلك الرصاع ،إال أن المؤرخي اقترصوا عىل وصف
ر
ر
الت كان لها طابع مؤثر
الناع وتقييمه دون النكن عىل دور النقود يف تسين حركة الرصاع ،ي
يف سياسة بالد اإلغريق بصورة عامة ،خاصة بعد دخول مقدونيا عىل خط الرصاع
ر
الت تتمن بغناها من الذهب إذ
وسيطرتها عىل مدينة كريندس عند سفح جبل بانجيوس ،ي
جعلها أغت من بقية الدويالت اإلغريقية ،فقد أخرج منها فيليب ألف وزنة من الذهب كل
وف هذا تتمثل أهمية هذا البحث
سنة ،ما مكنه من رشوة السياسيي المعارضي ،ي
الموسوم ب ظهور النقود يف بالد اإلغريق وتثثن عىل الحياة فيها ،وانطالقا من هذ األهمية
التاريخ – التاري خ القديم ، -كما
يعود سبب االختيار بثنه أحد محاور المؤتمر التحقيب
ي
المنتشة ف تلكم ر
ر
الفنة ،تم
النقود
تهدف الدراسة إىل إيجاد أوجه الشبه واالختالف بي
ي
التاريخ.
دراسة هذا الموضوع وفق المنهج
ي
الكلمات المفتاحية :النقود ،الذهب ،فيليب ،اإلغريق.

المقدمة:

ّ
خرج اإلنسان من مرحلة االنتقال المعتمدة عىل االلتقاط والصيد إىل مرحلة جديدة حديثة أثرت عىل مسار الحياة
ر
البشية إىل األبد ،وىه مرحلة االستقرار المبنية عىل مكان واحد وبيت وزراعة وتربية حيوانات ،وهذا ما أدى إىل تشكل ما
يعرف باألرس ثم عشائر ثم قبائل ثم مدن أو دول امتازت بتنوع حضاري ممن الزالت أثار محط إعجاب ودهشة ،كل
ر
الت لم تتضح معالمها األوىل
ذلك بحاجة إىل محرك لالستمرار وهو المحرك االقتصادي
المبت عىل التجارة المتبادلة ي
ي
بعد ،ولكنها كانت حاجة ملحة لضمان االستمرار؛ لهذا ظهر نظام المقايضة ،ليتطور هذا النظام ويتحول إىل نظام عملة
ىه ركنة التعامل التجاري.
أصبحت ي
تغن نظام المقايضة إىل نظام جديد مستمر وهو استخدام العملة ،كان سببه اكتشاف المعادن ،إذا تعد مدينة ليديا
اإلغريقية الواقعة غرب بالد األناضول يف موقع أزمن ومانسيا ،أول من سك العملة  ،إذ يرجع تثري خ رصب أقدم مسكوكة
يف ليديا إىل بدايات القرن السابع قبل الميالد وبالتحديد سنة  680ق.م ،حسب المصادر التاريخية ،ومنذ ذلك الوقت
انتقلت صناعة المسكوكات من ليديا إىل بقية األقاليم اإلغريقية ،ما ساعد عىل تطور التجارة والتقدم االقتصادي ،سك
ر
االلكنوم وهو خليط من الذهب والفضة ،وعملوا عىل تقسيمها عىل شكل قطع متساوية يف
الليديون عملتهم من معدن
الحجم والوزن ويضعون عليها إشارة خاصة كضمانة من الحكومة وغالبا مايكون عىل أحد وجهيها رمز المدينة التر
ي
ً
تقابىل (حسي( ،د.ت)).
أس أسد وثور يف وضع
ي
رصبت فيها العملة فضال عن تاري خ رصب ها ،أما الوجه اآلخر فعليه ر ي
كما خرجت اللغة الفينيقية من آسيا الصغرى إىل المدن اإلغريقية والعالم كافة فيما بعد ،خرجت العملة الليدية كذلك
ر
ىه معيار التعامل
وانتشت إىل جميع المدن اإلغريقية وخاصة ايجينا وكورنثا وخالكيس ،وب هذا أصبحت العملة الليدية ي
ىه مكان والدة العملة اإلغريقية.
االقتصادي ،ويمكن القول إن مملكة ليديا ي
ر
ر
الت تقع بالقرب منها ،حت أنه أصبح مرصب
باكتولوس
نهر
رمال
ف
توفر
هو
ساعد ليديا عىل صنع عملتها من الذهب
ي
ي
لألمثال؛ لسهولة الحصول عىل الذهب من خالله بعكس بقية المدن اإلغريقية الواقعة يف شبه جزيرة اليونان ،فهو لو
ّ
يكن متوفرا لديهم مثل ليديا ،ما حثهم عىل استجالبه من الخارج ،ما أثر عىل استخدامه يف صنع العملة طوال القرني
الشقية بشكل ر
السادس والخامس ،إذ مع حلول القرن الرابع وانفتاح المدن اإلغريقية عىل الحضارات ر
مبارس بعد حملة
ر
األكن  334ق.م عىل ر
الهلينست.
الشق ،أصبح الذهب يشكل دورا رئيسيا يف صناعة العملة خالل العرص
اإلسكندر
ر
ي
.
(حسي( ،د ت))
النونز حيث استخدم عام 400
اعتمد
ضارب العملة اإلغريقية يف المدن األصلية عىل عدة معادن لصنع عملتهم ،منها ر
ري
والنونز،
ق.م ،وكذلك الحديد والنحاس والقصدير والصفيح وإن كانت نادرة االستخدام مقارنة بمعادن الذهب والفضة ر
خاصة معدن الفضة الذي استخدم لتعويض معدن الذهب الصعب الحصول عليه ،إذ كان من السهل الحصول عىل
2
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ر
مدينت إيجينيا وتراقيا؛ إذ تعد مدينة إيجينيا سوق رائجة لمعدن الفضة ومن
معدن الفضة من الداخل؛ لغناها بها خاصة
ي
األرخ سلحفاة بحرية أو برية كما موضح يف الصورة رقم
ثم صنعت عمالتها من الفضة وصور عىل عمالتها يف العرص
ي
والكالسيكRichter , ( .
األرخ
ين
رص
الع
خالل
اإلغريقية
ىه أساس صناعة العملة يف المدن
ي
ي
()1؛ لذلك كانت الفضة ي
)1980

صورة رقم ()1

ومدينة وإيجينيا هذ جزيرة تقع يف بحر إيجه بي بنايوس وابيداورس ،كانت تمتلك أقدم األساطيل اإلغريقية؛ نظرا
ر
يثب إليها من
لتحكمها يف طرق التجارة البحرية ،وتمتلك أول نظام نقدي يف اإلغريق؛ لسيطرتها عىل معدن الفضة الذي ي
الت كانت فقنة ف مناجم الفضة ،كما كان إليجينيا دور ّ
ر
فعال يف
ي
جزيرة سيفنوس ،وكانت تصدر الفضة خاصة إىل مرص ي
انتصار األثيني يف معركة سالميس البحرية (الحرب الميدية الثانية) عام  480ق.م.
تعد مدينة كورنثا من المدن اإلغريقية المشهورة يف رصب العملة الفضية ومن المتحكمات أيضا يف طرق تجارة الفضة،
ولكن ليس بشهرة وإمكانية مدينة إيجينيا ،وكعادة المدن اإلغريقية بوضع رمزها الذي يمثلها ،اتخذت كورنثا من
البيجاسوس أو الحصان المجنح صورة رقم ()2؛ ليكون ختمها الخاص عىل عملتها)Richter , 1980( .

صورة رقم ()2

ىه النظام السائد لمعظم المدن اإلغريقية
اختلف وزن العمالت من مدينة إىل أخرى وإن كانت فئات العمالت األثينية ي
التاىل( :قادوس)2004 ،
وىه عىل النحو ي
ي
 تالنت =  60مينامينا =  100دراخمةً
ر
وتداوال يف المدن اإلغريقية.
األكن شيوعا
 دراخمة =  6أوبول ،وىه أوبول =  8خالكوسالذهت للمدن اإلغريقية ،خاصة مدينة أثينا ،ففيه تمكنت من االنتصار عىل
يعد القرن الخامس قبل الميالد العرص
ري
الفرس ،ما نعكس إيجابيا عىل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية للمدن اإلغريقية ،خاصة عىل
ر
الت لم تثخذ بالتطور الحضاري ومنها العملة،
العمالت النقدية األثينية وعىل بقية العمالت فيما عدا مدينة ر
إسنطة ي
نشوة هذا االنتصار حفز أثينا عىل اإلقدام عىل السيطرة عىل عدد من المدن اإلغريقية أهمها مدينة إيجينيا؛ لتحتكر
ر
الت جعلت الربة أثينا عىل
اع
الرسىم للعملة الفضية ي
ي
ىه المسيطرة والر ي
معدن الفضة الذي يرصب به العملة ،فثصبحت ي
وجهها)Milne, 1931( .
يالحظ من العرض السابق ،أن أغلب العمالت التصوير عليها مقتبس من الحياة الدينية مثل تصوير اآللهة ،وهناك
الديت قل مع حلول القرن الرابع قبل الميالد؛
عمالت أخرى لم يتم عرضها هنا ،تحوي عىل أساطن ،إال أن هذا التصوير
ي
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ر
ر
ر
الت
بسبب نقص اإليمان بها من قبل المواطن
اإلغريق ،إذ سلط اهتمامه عىل ذاتيته ،دافعه يف ذلك كنة ً الحروب ي
ي
أسفرت عن عدد كبن من القتىل دون أن اهتمام اآللهة ،بذلك فنقصت مهابتها وقدسيتها لديه ،فضال عن االنفتاح
الش رف الذي ّ
ر
حرك دوالب االقتصاد.
ي
ر
لذا انتشت وتعمقت ديانة ديونيسوس معبود الخمر والنشوة فديانته تل ر يت احتياجات الفرد ومطالبه ،خاصة يف مدن
آسيا الصغرى ،فثمة عملة من تراقيا مصور عليها معبود يتبع ديونيسوس ،باإلضافة إىل ديانة أفروديت يصاحبها إيروس
ر
ليلق بسهام الحب يف القلوب؛ نظرا لحاجتهم الشديدة لهذ اآللهة ،األمر الذي انعكس عىل مختلف مسارات الحياة
ي
الرئيس( .عادل،
وليس بعيدا عنها العملة ،فالموضوعات المصورة خالل القرن الرابع ق.م ،أصبح الفرد فيها هو المحور
ي
)2014
وبذلك أصبح معدن الذهب مادة أساسية لصنع العملة بالتوازي مع معدن الفضة ،وقد ختمت العمالت المرصوبة من
هذين المعدني وغنهما من المعادن برمز يمثل الموظف الرسىم المسؤول عن رصب ها ،ر
حت ال تقع تحت
ي
ر
النوير(.قادوس)2004 ،
الثاب (
بزغ نجم مقدونيا عىل مشح األحداث يف بالد اليونان حواىل منتصف القرن الرابع قبل الميالد عندما اعتىل فيليب
وكانت مقدونيا مفككة ي األوصال مستضعفة من اإلغريق واستطاع فيليب خالل ي ر
فنة
 336 – 359ق.م ) عرش مقدونيا
ر
السياس حيث كان
حكمه أن يقيم يف مقدونيا دولة متحدة قوية ،حت ال يكون أمامه أي عرقلة لتحقيق أهدافه وطموحه
ي
اإلمناطورية الفارسية.
والثاب عىل العالم ،وذلك برصب
يسىع لتحقيق هدفان األول هو االستيالء عىل بالد اإلغريق،
ر
ي
(توينت)2003 ،
ري
وبعد ما وضع فيليب سيطرته بالكامل عىل مقدونيا وبعض األراض اللنية وتقوية الجيش ،وذلك بفضل الغنائم التر
ي
ي
حصل عليها عن طريق الغارات ،قرر احتالل مدينة امفيبوليس يف تراقيا ،وذلك لقرب ها من آجام بنجويس ،وقد سهل عىل
ر ر
ر
الت حدثت يف العائلة المالكة وتقسيم أبناء الثالثة
فيليب ذلك وفاة الملك الن ي
اف برساذك نحو  357ق.م ،واالنقسامات ي
تراقيا فيما بينهم ،باإلضافة إىل انشغال أثينا يف مشاكلها ،عندها قام فيليب بالدخول إىل تراقيا واستيالئه عىل جبل
بانجيوس ،وبعدها استوىل عىل مدينة كريندس عند سفح جبل بانجيوس ،وطرد أهلها منها ثم نقل إليها عددا كبنا من
فيليت ،وتتمن هذ المنطقة بغناها من الذهب إذ جعلها أغت من بقية الدول
المقدونيي ،وأطلق عليها اسم مدينة
ري
اإلغريقية ،فقد أخرج منها فيليب ألف وزنة من الذهب كل سنة ،وسك عملته منه ماساهم يف انتشار نظام التعامل
الفارس ،وقد استطاع فيليب بفضل عملته الذهبية به رشوة السياسيي
المقدوب ويحل محل التعامل النقدي
ي
ي
.
(توينت)2003 ،
المعارضي
ري
.
يمتط جواد وال غرو فمقدونيا
فارس
أو
جواد
عليها
وصور
م،
ق
480
عام
ف
مرة
ألول
عمالتها
سك
بدأت مقدونيا يف
ي
ي
ر
األكن الذي كان يهدف إىل
الثاب والد اإلسكندر ر
كانت مشهورة بنبية الخيول ،ونتيجة الزدهار مقدونيا تحت حكم فيليب ي
تثسيس نظام نقدي موحد يف كل بالد اليونان فبدأ بمقدونيا وسك عملة ذهبية من فئة الستاتن ونقش عليها ΦΙΛΙΠ-
 ΠΟΥأي عمالت فيليب صورة رقم (( .)3النارصي)1976 ،

صورة رقم ()3

الثاب بعد أن وحد معظم المدن اإلغريقية تحت قيادته ،وورث االسكندر  332-356ق.م عرش أبيه وهو
اغتيل فيليب
ي
ف عمر ر
العشين عىل دولة قوية تضم مقدونيا ودولة إغريقية موحدة ألول مرة منذ الحرب البلوبوننية ،كذلك جيشا قويا
ي
مدربا ،من أفضل جيوش العالم القديم ،واجه االسكندر مشاكل جمة بعد توليه الحكم منها ظهور بعض المطالبي بعرشه
أمثال أتالوس وأمونتاس الثالث ابن برديكاس شقيق فيليب ما أثار غضب االسكندر فثعدمهم جميعا ،أما المدن اإلغريقية
وأمناكيا وأيتوليا وأكارنانيا
فقد قررت الثورة ضد االسكندر اعتقادا منها أنه ال يتمتع بقدرات أبيه ،فثارت أثينا وتساليا ر
ليقض عىل ثورتهم ويكلل بالنجاح ،مض
وطيبة وفوكيس ،فقاد االسكندر جيشه المكون من  30ألفا جندي نحوها،
ي
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وف منطقة الدانوب والبحر األسود ،أسفر كل ذلك عىل استسالم
االسكندر بعد ذلك يف
تثمي حدود مقدونيا يف الشمال ي
ر
.
.
يثب عام  335ق م ،إال وهو سيدا عىل مقدونيا واإلغريق (النارصي )2001 ،توجه االسكندر نحو
المدن اإلغريقية له فلم ي
ر
الشق عام  334ق.م؛ ليفتح باب ر
ر
الهلينست (رستم،
بالعرص
تسميته
عىل
اتفق
عرص
ويبدأ
،
الغرب
العالم
أمام
ق
الش
ري
ي
.)1969
ر
ر
امناطورية رسقية غربية ،امتدت من بالد اإلغريق حت الهند؛ وبسبب سياسته المنفتحة
األكن بناء ر
استطاع االسكندر ّ ر
تمكن من خلق نوع من القبول والتسامح بي الشعوب ذات ر
النكيبة الثقافية المختلفة ،ما ساعد يف
والمتقبلة لآلخر،
ئ
ر
المفاخ ،استخدم عدة وسائل لتوطيد حكمه
اإلمناطورية اإلغريقية ،وإن لم تكتمل كل معالمها لموته
جمعها تحت اسم ر
ر
ر
لمائت عام بعد وفاته.
الت استمرت
ي
ومن تلكم الوسائل توحيد العملة ي
ّ
صور االسكندر عىل هذ العمالت بطريقتي األوىل يرتدي جلد األسد عىل رأسه  ،بينما صور عىل الثانية يرتدي جلد
ً
الفيل بدال من جلد األسد ،واختلفت اآلراء يف تفسن هذا النوع من التصوير ففريق رأى ارتداء لجلد األسد تشبها
األكن كان يطمح أن يجوب العالم مثلما
بهناكليس الذي يمتد نسب كل ملوك مقدونيا إليه  ،باإلضافة إىل أن اإلسكندر ر
األكن نفسه ،وبذلك يكون اإلسكندر هو أول من
فعل هناكليس ،ورأى فريق آخر من العلماء أن المصور هو اإلسكندر ر
وضع صورته عىل العملة وهو ال يزال عىل قيد الحياة وتؤكد الدراسة المقارنة للصور الشخصية لإلسكندر تتفق وسمات
صورته عىل العملة( .راتيجان)1982 ،
ر
أما عن تصوير بجلد الفيل ،فنجح العلماء أنه صور به بعد حملته إىل الهند ،واستمر حت بعد وفاته يف بعض الممالك؛
لعدم شيوعتيه وانتشار  ،مثل النوع األول المصور عليه االسكندر مرتديا جلد األسد ،وتوجد عمالت كثنة تؤرخ بعد
ر
تعت أيضا عالميته وسلطته خاصة وأنه ينادي أنه
 323ق.م ،مصور عليها اإلسكندر ر
والت ربما ي
األكن مرتديا جلد األسد ،ي
وتعت
ابن آمون ،منها عملة فضية من فئة الدراخمة صورة رقم ( ،)4ويظهر عىل ظهر العملة عبارة ،ΑΛΕΞΑΝΔРΟΥ
ي
وىه إشارة إىل نفوذ وملكه الواسع؛ فمن المعروف قديما استخدام العملة كثداة دعائية للملك،
عملة اإلسكندر الملك ي
ىه األخرى االسكندر مرتديا جلد األسد مؤرخة
باإلضافة إىل عملية ذهبية من فئة الدراخمة صورة رقم ( ،)5مصور عليها ي
يعت أن إصدارها كان بعد وفاته ،خاصة وأن لفظة  ΒΑΣΙΛΕΩΣال توجد عىل العملة( .المب،
من  317-323ق.م ،وهذا ي
)1965
وهكذا يكون االسكندر حقق حلم والد الملك فيليب بتوسيع ملكه وسلطته ،لتشمل حضارات كبنة ومؤثرة يف
المنطقة ،بل تعدا إىل توحيد عملة عممت واستخدمت داخل كل المساحات الواقعة تحت سلطته.
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ر
الهلينست ،إذ
عكست الموضوعات المصورة عىل عمالت القرون الثالثة األخنة قبل الميالد سمات الفن يف العرص
ي
ر
تعن عن هويتها مثل عملة مدينة جورتينا الفضية من فئة الستاتن المؤرخة خالل الفنة
تمنت كل مدينة بموضوعات ر
من  270-320ق.م ،المصور عليها أسطورة الخطف المعروفة ألوروبا من قبل زيوس ،وب هذا يالحظ استخدام الرمزية
الثاب واألول قبل الميالد
بشكل كبن عىل العملة يف المدن اإلغريقية خالل القرن الثالث قبل الميالد ،بعكس الفرني
ي
غلب عليها تجسيد ربات النرص والحظ كما ر
كن تصوير هناكليس والميدوسا والجورجونة وديونيسيوس ،أما الغريب فهو
السياس المستمر بعد وفاة
الهيليت ،ما يدل عىل سوء الوضع
تصوير معبود الحرب آريس النادر التصوير خالل العرص
ي
ي
االسكندر ،ورصاع قادته عىل وراثته ( .ولبانك)2009 ،
الخاتمة:
يفهم من خالل دراسة العمالت اإلغريقية جوانب كثنة لم تكن معلومة عن الحضارة اإلغريقية ،منها الجانب
االقتصادي فمن خالل العملة المتداولة ووزنها ونوع المعدن المستخدم ودرجة نقائه واختالف ذلك من زمن إىل آخر؛
يمكن معرفة قوة المدينة اإلغريقية أو ضعفها اقتصاديا ،داخليا وخارجيا عن طريق انتشار عملة كل مدينة إغريقية خارج
حدودها.
ر
اإلغريق؛ لتصويرهم إياها عىل عمالتهم ،فاألوىل
كذلك سهلت العمالت التعرف عىل الحياة الدينية والسياسية للشعب
ي
السياس
كانت إليمانهم بآلهتهم وإن اختلفت درجة اإليمان من زمن آلخر واألخرى كانت وسيلة دعائية عن الحاكم
ي
وعرص .
ويعد اكتشاف عملة صغنة ،يف أي موقع بالصدفة أو أثناء إجراء الحفائر ،كنا كبنا ألنه يقشع المجهول عن بعض
المواقع واألحداث.
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