
 مواءمات الملوك والكهنة بين سياسية الجوهر ودينية المظهر                                              

                       

مجلة                                                                                                 
 بحوث كلية اآلداب 

1 

 مواءمات الملوك والكهنة بين سياسية الجوهر ودينية المظهر 
 في مصر خالل عصر البطالمة

 دياب  أحمد فاروق رضواند/
 المساعد-اليوناني الروماني  –أستاذ التاريخ القديم 

 جامعة المنصورة  – كلية التربية 
 ملخص البحث 

المواءمات بين الملوك والكهنة عبارة عن صفففف لات ل ممة م ففففالم ،  منهما  عل     
تكو  سفففففياسفففففية الةوال وهرنية المقهل  وازنلب الزواف  بينهما  ا الم فففففالم الم فففففزل،ة  م   
العلم    الملوك ام من رمرلو  تلك الم فففففففالم الم فففففففزل،ة بينهم وفين الكهنة بوصففففففف هم اللو   

 ل  المولة. المهيمنة ع
ومن ثم تنوعت المواءمات  يما بينهما عل  الوظائف الكهنوتية  والمواءمات المالية م  
الكهنة  والزا تنوعت  يما بين إلغاء بعض الضففففلائم  ومنم الكهنة لب الز ففففل   ا بعض 

والمواءمات عل  لب إرلاهاتهم  والمواءمات عل  فواج اإلخوة بين الملوك والملكات البطالمة   
 اللةوء للمعابم  والمواءمات عل  همج اآللهة الم لاة باآللهة اإلغلالية.

 
 المقدمة  

قب     نزنمث عن المواءمات السياسية بين الملوك والكهنة البم    نعل  عل  األق   
المواءمة  إن  وناثا  هيةو  وجيمس بوتزل "م هوم المواءمات السياسية  وانا ينضلنا تعلاف ج

. وننوه    هيةو  وفوتزل  (1) "السياسية هي نتاج الصفقات واالتفاقات بين النخب المتصارعة
مة  ءيعزمما   ا تعلا هما للزسواات السياسية عل  تعلاف م زاق خا   الذي رل     الموا

ُتبنى  توازن أو توزيع القوة بين المجموعات أو الطبقات االجتماعية التي  السياسية اا "  

 

Political Settlements: Issue's Paper, J. DiJohn& J. Putzel (2009), ) 1(

, online.Governance Development Resource Centre 
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دولة أي  ال لاعات (2) "عليها  عل   السياسية  المواءمة  هراسة  تزل،ز  خا   لم زاق  و ًلا   .
   ، م الم  ل ممة  المرنية  والن بة  السياسية  الن بة  مث :  الم زل ة   الن م  بين  وال  لات 

 منهما. 
الكهنة من خالل الملوك  بوص هم اللو  المهيمنة عل   و وازنلب الزواف  بين الملوك  

ة الزا تمرل تلك االت اقيات المبلمة  وتنمث تلك المواءمات نوًعا من الزواف  الماخلا بين  المول 
المولة وم زلف األطلا  المز اعلة معها من   لاه ال عم؛ سواء ،انوا ن بة اقز اهية   و ن بة  
،ا    ولذا  لضلاة.  ون بة  را ية  ن بة  لألراضا   و  مالكة  غيل  ن بة  لألراضا  و  مالكة 

ات السياسية هور  اع  ومهم  ا تغييل شك  إهارة المولة  ا الع ل البطلما؛ ليث  للمواءم 
إ  رم الملك مكبلة إ  لم ي ل  عليه الكهنة شلعية هرنية  وام الكهنة مكبلة إ  لم يمننهم الملك  
تلك   نبعت  اآلخل  الطل ين  امية  من    ، ولينما  هرك  م النهم.  ت مم  وت لاعات  قوانين 

 ة الةوال والمرنية المقهل  والزا سن نماا من خالل البنث.ال  لات السياسي
؛ مما (3)  لم الز  المرن مكانة ،بيلة عنم الم لاين  وفالزالا ،ا  للكهنة ن س المكانة

إل  تلميم الللابين لآللهة الم لاة؛ ليكسم    (ἈλεξανδροςὉΜέγας) ه   اإلسكنمر األكبل
،ما سمم لهم بإقامة    (4) وه الم لاين بعم  ناعزل وا به ،م لص لهم من االلزالل ال ارسا 

اليونانية ونقيلتها  الم لاة  اآللهة  بين  المرنية والمطابلة  وطلوسهم  سبي    (5)  عياهام  عل  

 

Khan (1995), “State Failure in Weak States: A Critique of New M. H. ) 2(

Institutionalist Explanations.” In J. Harris, J., Hunter, and C. Lewis 

, London, Development World Third and Economics Institutional New The (Eds),

86.–Routledge, pp. 71  
ابد المصرية عدد من الكهان، متفاوتو المرتبة حتى في داخل تقسيمهم بوجه عام إلى  كان لكل معبد من المع  (3)

الوظائف  دراسة  من  ذلك  ويتبين  المعبد،  داخل  محدد  بعمل  منها  فئة  كل  تقوم  وكانت  ودنيا،  عليا،  طبقتين؛ 

 المخصصة لكل من الطبقتين، وللمزيد راجع: 

 ومابعدها.  62ينب الكردي، مراجعة : أحمد بدوي، ص  م .كهان مصر القديمة . ترجمة : ز١٩٧٥س. سونيرون،

F.Oertel(1917), Die Liturgie .StudienZurPtol. Und Kairer Leipzig, p.407; 

F.Gumont(1937), L’ Egypte Des Astrologues, Bruxelles. 

, 2 vols., Cambridge, p. 41.Alexander The GreatW. Tarn (1948), ) 4( 
سبيل المثال رأي الملك بطلميوس األول أنه من الضروري أن يؤلف بين قلوب المصريين واإلغريق  على  (5)

( Σεραπίςفي ديانة تجمع بين العنصرين، ويتكون محور الديانة الجديدة من ثالوث يتألف من اإلله سيرابيس)

 راجع: ( مصريين. وللمزيدΑρποκρατες( واإلله حاربوقراتيس)Ισίςإغريقي واإللهة إيزيس) 



 مواءمات الملوك والكهنة بين سياسية الجوهر ودينية المظهر                                              

                       

مجلة                                                                                                 
 بحوث كلية اآلداب 

3 

  ثم توجه إلا معبم  (6) للزللب إل  الم لاينالزللب لهم  وتوجه اإلسكنمر إلا معبم بزالبمم يس
اإلله  مو  بوالة سيوة  و علن اناك  نه ابن اإلله آمو  و،اانه األول  و،ا  رهم  من وراء  
ذلك ،سم وه الكهنة الم لاين  ،ما    إعال  نسبه لإلله  مو  يض ا شلعية عل  لكمه  

و (7) لم ل الباله   اإلسكنمر  لعوًنا عل   ثم  علن  فذلك  لم خلب اإلسكنمر نوًعا من  . ومن 
المواءماتالسياسية  ا جوالاا والمرنية  ا مقهلاا بينه وفين الكهنة؛ للزللب إل  الم لاين؛  

 .(8)بهم  تنليب  اما ه السياسية  والمزمثلة  ا لكم م ل
ومن ثم اتب  ملوك البطالمة ن س سياسة اإلسكنمر األكبل   باهروا إل  إظهار إجاللهم  

الم لاة الباله   (9) لآللهة  ،   نناء  هقيًلا  ا  تنقيًما  منقمين  الم لاين  الكهنة  ووجموا    
وازمزعو  بالزلام الم لاين وتلمرلام وتلميسهم؛نقًلا أل  ال لط األول  ا اخزيار رجال المرن  

اه  علًما بأنمواره هخول المعابم الم زل ة ،انت تزه(.  10)    يكو   ا الغالم من  سلة ،هنوتية 
؛ مما ه   اؤالء  (11) روًما بعم روم؛ نقلًا للعليمة اللاس ة  ا قلوب الم لاين منذ قميم األفل

 
J. G. Griffiths (1970), Plutarch's de IsideetOsiride,University of Wales,p. 28; P. 

Fraser. (1972), Ptolemaic Alexandria, 3 Vols., Oxford , p.246. 

., 1.17.AnabArrian.,)6( 
نصحي  )7( المجلد  (،1955)  إبراهيم  شمس،  عين  جامعة  اآلداب،  كلية  حوليات  آمون"،  ووحي  "اإلسكندر 

أيًضا  266الثالث،ص راجع  بعدها؛  ؛     W. Tarn (1948), II, p. 370؛    .Diodorus, XVII. 52وما 

Plut., Alex., A Commentary, XXVI. 
 لمزيد من المعلومات عن مصر في ظل حكم البطالمة انظر:(8)

Edwan Bevan (2014), A History of Egypt Under The Ptolemaic Dynasty, 

Routledge,New York 

Manning, J.G. (2010), the Last Pharaohs: Egypt Under the Ptolemies: 305-30 BC, 

Oxford.  
 المعلومات عن البطالمة في مصر انظر: لمزيد من (9)

W. M. Ellis(1994),Ptolemy of Egypt, London. 

David Garland (2015), Power and Production in Ptolemaic Egypt, school of Philosophical 

Historical and International Studies, Monash University. 

, Paris, pp. seMemacedonienet L’ hellenisation de IorientLinperialiP. Jouguet (1926), ) 10(

310 ff. 
(11) C.Preaux (1939), L’economic Royale des l’agides, Bruxelles,  pp. 481,489, 490; P.Tebt., 

B.P. Grenfell, A. S. Hunt and others (1902-1976), The Tebtunis papyri, vol. 1-4, London. 

88.1.1-15 (115-11 B. c). 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Gwyn+Griffiths%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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الملوك لعلم مواءمات سياسية ا جوالاا وهرنية  ا مقهلاا  يما بينهم وفين الكهنة  و يما بعم  
ننو  خممزهم تلك المواءمات خاصة وقت قيام الثورات اللومية  و،انت تلك الموائمات عل  ال 

 اآلتا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المواءمات على الوظائف الكهنوتية:
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  و،انت  (12) مما ال شك  يه    الوظائف الكهنوتية  ا م ل قب  ع ل البطالمة ،انت وراثية
  و،ا  األش اص  (13)(تمر عل  شاغليها هخاًل منزقًماΚαρπείαلبعض اذه الوظائف مواره)

 .(14) رز ل و   يها ،ما لو ،انت ملًكا خاًصالهمالذرن رزولو  مث  اذه الوظائف 
ولكن  ا ع ل البطالمة قام الملوك بزنقيم اذه الوظائف بعلم مواءمات سياسية  
من   رلغم  لمن  المواره  ذات  الكهنة  مناصم  بي   خالل  من  ي غلها  من  م   جوالاا   ا 

رضا   علا  ين    من  الكهنوتية  المناصم  اذه  ي غ   ،ا   ما  وغالًبا  الملوك  الم لاين  
 

انقسم الكهنة المصريون إلى مجموعات أشبه بنظام القبيلة، منتشرين في كل معابد مصر، وكل معبد له عدد من الكهان،  (12)

 انقسموا إلى طبقتين كل حسب وظيفته؛ طبقة عليا، واألخرى دنيا. 

 العليا إلى ست طبقات على النحو اآلتي:وانقسموا على النحو اآلتي:انقسم كهان الطبقة 

األكبر) -1 الدينية  χρχιερεύςالكاهن  الطقوس  بتقديم  المعبد، ومكلف  داخل  الكهنة  كافة طبقات  مسئوًًل عن  (: وكان 

 وشعائر العبادة لآللهة. 

يحملون الريش (: وهم كتاب دار الحياة، وكانوا يسيرون في مواكب أعياد اآللهة وهم πτερόφοροιحاملو الريش) -2

 في أيديهم. 

(: مكلفين باإلشراف على الحجرة المخصصة لحفظ  Στολισταὶالكهنة المختصون بلباس تماثيل اآللهة في المعابد) -3

 مالبس اآللهة. 

 اعدنا المصادر المتاحة عن كشف الغموض عن مهام رئيس الكهنة. (: لم تسνιςῶλεσرئيس الكهنة) -4

 (: كانوا يعبرون عن نبوءات اآللهة؛ من خالل تقديم طقوس دينية لآللهة.προφήταιالمتنبئون)-5

 (: كانوا مكلفين بتسجيل النقوش الجديدة بشكل دائم على جدران المعابد. ἱερογράμματειςالكتبة المقدسون)-6

 لدنيا: وانقسموا إلى ست شرائح أيضا على النحو اآلتي:كهان الطبقة ا

(: وكانت مهامهم قيادة جماعات الكهنة والعبيد المقدسين في ترتيل الصلوات؛ من خالل إقامة ὡδοίالكهنة المرتلون)-7

 الطقوس الدينية داخل المعابد. 

اآللهة)-8 تماثيل  هياكل  المهرجاπαστοφόροιحملة  أثناء  في  يقومون  كانوا  على  (:  اآللهة  أقنعة  بوضع  الدينية  نات 

 رؤوسهم.

 (: يحددون أيام أعياد اآللهة، كما يحدد أيام الخير وأيام الشر،ويقومون بتفسير األحالم. ὡρολόγοιالمنجمون)-9

 . (παρασχίταικαιτάριχευταιجماعتا شق بطون الموتى استعداًدا لتحنيطهم والمحنطين)-10

تقديم  χοαχύταιللموتى)مقدمو القرابين  -11 (: مكلفين بتطبيق شعائر العبادة؛ من خالل احترامهم وإجاللهم لآللهة في 

 القرابين للموتى، وكانت تتألف تلك الفئة من الرجال والنساء.

 : وكانوا مكلفين بحمل المشاعل المقدسة في أعياد اآللهة. (λυχνόφοροιحملة المشاعل)-12

E. Bevan (1927), History of Egypt under The Ptolemaic dysnasty, London, pp. 178-179; W. 

Otto(1905), Priester und TempelimHellenistichenAegypten, 2 Leipzing-Berlin– 8, pp. 

87-88, 102, 271ff; J. A. S. Evans (1961), “A Social and Economic History of 

an Egyptian Temple in the Greco-Roman Period” Yale classical 17, pp.191-

192, 197. 

The Social and Economic History of The  M. Rostovtzeff (1941) ,) 13(

Hellenistic World, p. 282. 

p. 489.(1939), C. Preaux, ) 14( 

http://lsj.translatum.gr/wiki/%CE%BB%CE%B5%CF%83%E1%BF%B6%CE%BD%CE%B9%CF%82
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  و،ا  رزم بي  اذه المناصم الكهنوتية  (15)البطالمة عنه من خالل لسن العالقة  يما بينهما
باإلعال  عنها  و،ا  اللاغبو   ا شغلها رزلممو  بطلم إل  األواكونوموس  ثم يةل  مزاه  

لل زانة  علنا هاخ  ،  معبم  ومن رلسو عليه المزاه ،ا  عليه ه   قيمة المن م الكهنوتا  
( تمر عل  شاغليها هخاًل منزقًما.  ما  ا  καρπεία.علًما بأ  اذه الوظائف مواره)(16) الملكية

  ون يل  (17) ع ل البطالمة ،انوا ربيعو  المناصم الكهنوتية ذات المواره لمن رلغم من الكهنة
للابين تبًعا  انا إل  بعض المناصم الكهنوتية ذات المواره  مثال من رزول  من الكهنة تلميم ال

الزنبؤ) بأعمال  والليام  معينة   إهارة  προφῆται) (18)لطلوس  الكهنة  من  رزول   و،ذلك من    
  و،ذلك من رزول  من الكهنة الليام بالطلوس المرنية  (19) (  ا المعابمἱερὰالهياك  ال غيلة)
الطائل    (  وتلفية النيوانات والطيور الملمسة  مث : تلفيةἡμέραἁγνευτικὰι ا  يام معينة)
 (20.) (Ἱβίωντροφή بيس الملمس)

ومن خالل البنث واالطالع تبين لنا اسزملار ملوك البطالمة  ا بي  مناصم الكهنة  
منذ بماية لكمهم لز  لوالا  واخل اللل  الثانا قب  المياله. ولكن ليس معن     تبي  المولة  

هخلهم منها  وتعل  اذه الضلابة  للها  ا اذه المواره  إع اء لائزاها من ه   ضلابة عل  
اللسامة)ἱερῶνφόροςباسم) ضلابة  ،ما  لضت    )τελεστικὸν  وضلابة   )
الملمسين)ἀλικὴἱερέωνالملم) الكزبة  وضلابة    )γράμματικὸνἱερέων  وضلابة   )

المعبم)  الع ل)ἐπιστατικὸνملاقم  وضلابة    )δεκάτηἱερέων  وضلابة   )
 .(21) (στεοανικὸνالزاج)

 
M. Rostovtzeff (1941), p. 282.) 15( 

Warsaw, p. 264.Roman Egypt in The Light of Papyri,-The Law of GrecoR. Taubenschlag (1955), ) 16( 

M.Rostovtzeff (1941) , p. 282.)17( 

114 B.C).-Introd; C. Preaux (1939), p.489. (115., 88. TebtP.  )18( 

), p.659.1955R. Taubenxschlage ( )19( 

C. Preaux (1939), p.404. )20( 
 للمزيد عن الضرائب المفروضة على الكهنة في مصر في عصر البطالمة راجع: )21(

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس،  الضرائب في مصر في عصر البطالمةم(، 1977عاصم أحمد حسين)

 وما بعدها، وكذلك راجع:  131القاهرة، ص 

P. Mich-Zenon.9 (53 A.D.).;P. Eleph.14 (Wilokon, Chrest.340) (223-222 B.C.); P. Teb. 5.1.65 (118 

B.C.); U. P. Z.153-155 (225 B.C.); C. Preaux (1947), pp. 403-404; O.G.I.S. O.G.I.S., W. 

Dittenberger(1903-5), orientisGraeci in 

scriptionesselecatesupplementumsyllogeinscriptionumGraecoarum, 2 vols,90.11.16-17; Evans 

(1961), p. 158; M. Rostovtzeff (1941), p. 309; P. Teb.5.1.54; Christell Fischer – Bovert(2014), Army 

and Society in Ptolemaic Egypt, Combridge University press 
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صنة ذلك مما  شارت إليه إلم  الوثائب البلهية  والزا تعوه إل  لوالا   ونسزمل عل  
 :(22) ق. م  ا  يالهل يا  ا عهم الملك بطليموس الثانا  يالهل يوس 257عام 

⟦καὶἔστιδιαγραφὴ⟧ 

⟦εἰςτὴντιμὴντοῦγερω(*)⟧ 

ἔστινδὲὁτύποςτῆς 

\εἰθισμένης/ διαγραφῆςὁὑ ποκεί- 

5μενος.  

——  

εἰςτὸντῶνλει⟦ρ⟧  ̣  ̣  ̣  ̣ 

λόγον⟦ας⟧βασιλε ̣ῖ ̣ 
Ἀσκληπιάδης̣ Ε  ̣  ̣  ̣ιος 

Ζεφύριοςεἰς̣ τὴντ̣ι ̣μὴν 

10τοῦγέρωςο̣ῦ̣ ἠ̣γ̣ο ̣ρ ̣α̣σ̣εν 

\ἐντῶι/ ἐμ(*) Μενελαι ̣δ̣ι ̣ ἱ ̣ε ̣ρῶι 

τοῦΜενελα[ίτου -ca.?- ] 

προφητείας φ̣ 

 ⟧وهذا إخطار دفع⟦
 ⟧ُتدفع هذه القيمةإلى المكتب المقدس....⟦

 ويكون شكل 
 كاآلتي: االستمارة المعتاد 

 ------ 
 تقيد لحساب المكاتب المقدسة؟؟ 

 ُيستحق إلى الملك  
 من أسكلبياديس بن إيوفريس، 

 

. 699 (135 B.C).tebtC); P. 13 (257 B.-. G. Verso. 1Zenon-MichP. ) 22( 

http://papyri.info/ddbdp/p.mich;1;9r#to-app-choice01
http://papyri.info/ddbdp/p.mich;1;9r#to-app-choice02
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 من زفيريوس، وهذه القيمة  
 إلى المكتب المقدس للنبوءة التي اشتراها  

 في المعبد في مينياليس)مينيالوس( 
 في إقليم مينياليتي، 

 دراخمة. 500بمبلغ 
   وظائف مهمة مث  المزنبئ ،انت تباع وُت زل    واقهل واضًنا من خالل اذه الوثيلة  

رفما ،ا  رلام ملوك البطالمة من جع  اذه الوظائف للبي  وال لاء    يضعوا  ا المعابم من  
مواءمات   البطالمة  الملوك  وفين  بينهما  تنمث  وفذلك  رلامو    وقزما  ليسز مموام  رلامو ؛ 

 سياسية.
  و،ذلك وظائف  (23) تبًعا لطلوس معينة  و،انت وظائف اللائمين عل  تلميم الللابين

الطائل  بيس   تلفية  مث :  الملمسة   والطيور  النيوانات  تلفية  عل   اللائمين 
.وجملة اللول  نه عنم تن يم الكاان ال بم    يلوم بم   رسوم  (24) (ἹβιωνΤροφηالملمس)

تسم ) ،انت  والزا  البطلمية   للنكومة  ( و  Εἰσκριτικόνمعينة 
المؤرخينὐπερεἰσκρίσεωςتسم ) يسز مم  (25) ( و شار  لم  ،ا   الثانا  االسم  إل     

لزعلاف الضلابة السنواة الزا يلوم بم عها الكهنة من  صناب الملاتم العليا نقيل الن ول  
مساوي   األول  نه  االسم  تعلاف  لين  الكهنة   ا  اخزيار  عضاء  لب  عل  

الكهنΤελεστικόνلضلابة) رم عها  ،ا   بالكهنوت  ا  ثناء ع ل  ( والزا  الزناقهم  عنم  ة 
البطالمة. ،ما ،ا  ي الم ،  تلقا  ا سلك الكهنة رسوًما إضا ية تزام ،لما فاهت  امية  

.ومما ال شك  يه    الكهنة م زلي لب اسزغالل اذه المواره  ،انوا يأملو   ا  (26)المن م
زهم صعوفات  ا تن ي  مواره     يسزلهوا ما ه عوه  و   رلفنوا بعمه  لكن  يما ربمو واجه 

 

114 B.C).-(115 ., 88.tebtP. ) 23( 

C. Preaux (1939), p. 414. ) 24( 

, 2 Priester und TempelimHellenistichenAegyptenW. Otto (1905), )25(

Leipzing-  Berlin– 8. p. 182. 

Taxation in Egypt from Augustus to S.L .Wallace (1938), cf. ) 26(

Diocletian,Princeton University Press. 



 مواءمات الملوك والكهنة بين سياسية الجوهر ودينية المظهر                                              

                       

مجلة                                                                                                 
 بحوث كلية اآلداب 

9 

( وخاصة من الموظ ين؛ مما ه عهم إل  ال كو  للملك لل   القلم عنهم؛  καρπείαوظائ هم)
.رغم  (27) من خالل تلميمهم اللزماسات عمرمة لكثيل من ملوك البطالة األواخل عل  وجه الزنمرم

تمر عل  شاغليها من الزا  المعابم  هاخ   والوظائف  إرلاًها     ممارسة بعض األعمال  الكهنة 
وعل  سبي  المثال المزنبئو   ونسزمل عل  صنة ذلك مما  شارت إليه إلم   للات تبزونيس  

 :(28) ق.م( 139-140البلهية  والزا يعوه تارا ها إل  لوالا عام)

 لم ،ا  الناس رذابو  إل  المعبم السز ارة الكهنة  ا األلالم  و غيلاا؛للن ول عل   
يغضم اآللهة منهم   ا ملاب  تلميمهم لهبات ونذور لهؤالء الكهنة؛ سواء  ر ي ملضا لهم وال  

 .(29) كانوا مزنبئين   و منةمين؛ من  ج  تلميم طلوس الزنبؤ واالسز ارة واسزلضاء اآللهة
 ما الكزبة   كانت المعابم تنزوي عل  ،زبة مزعلمين  ومهمزهم لم تكن مل ورة عل   

،انت ت زم  عل  تسةي  ثلوات األاالا  و علوهام  ا  تسةي  شئو  المعبم  نسم  ب   
المعبم  ونقًلا لثلة األاالا  ا المعبم  كانوا رذابو  إل  إهارة الزسةي  بالمعبم لزنليب اذا  

الم زص الكاتم  إل   تلميمه  يةم  ،ا   ما  تلميم  م   البطالمة  .(30) الهم    ملوك  كما شلع 
(  علًما بأ  وظي ة ملاقم المعبم ،انت منز لة  ἐπιστάτηςاألوائ   ا تعيين ملاقم لك  معبم)

 .(31)  ا المعابم  و،ا  مسئواًل عن شئو  المعبم
ومما ال شك  يه    الملك البطلما او الذي ،ا  ُيعين ملاقم المعبم ليكو  مسئواًل  
 مامه عن الززامات المعبم المالية ننو الملك  ومسئواًل ،ذلك عن الز ل   ا ابات الملك  

. ونسزمل عل  صنة ذلك من  (32) ومسئواًل  يًضا عن ،ي ية إهارة مواره المعبم الم زل ةللمعبم   

 

139 B.C).-.6. (140TebtP.  )27( 

139 B.C).-(14036. -.6.11.33TebtP.  )28( 

, vol. 1, Paris, p. 209; W. Histoire des lagidesLeclerq (1903), -A. Bouche )29(

Otto (1905), p.397. 

297.-W. Otto (1905), pp. 296) 30( 

Liddle and Scott. Cf.)31( 

282; U. WilckenGrundz (1933), -M. S. E. Rostovtzeff (1941), pp.281 )32(

Alexander le Grent, Paris, p. 111. 
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ق. م  واو نص مزلجم من اللغة الميموطيلية    223-224وثيلة بلهية تلج  إل  لوالا عام  
   جاء  يه"    اار يس ملاقم معبم إه و او المسئول  مام الملك عن  (33) إل  اللغة األلمانية

ت الكهنة من الكزا  الم  ص للملك  و   الملك اللظ ان  اض نسبة الكزا   تلميم مزأخلا
- الم لوض عل  الكهنة تسليمها لإلهارة المالية  عل  األق  منذ لكم الملك بطلميوس الثالث

  و نه يةم عل  ملاقم المعبم إجبار الكهنة المماطلين عل  ه   ن يم  -رورجيزيس األول
  اض  واإلشلا  عل  ،زبة المعبم  وام يسةلو  ،  ما يسزنب  الملك  وتسةي  نسبة اذا االن
 عل  المعبم ه عه للملك".

 المواءمات المالية مع الكهنة: -2
 إلغاء بعض الضرائب:-أ

مما ال شك  يه    ملوك البطالمة األواخل ،انت مواءماتهم م  الكهنة  كثل من ملوك  
الثورات اللومية الزا انز لت  ا رفوع المملكة   لم يكن البطالمة األوائ ؛نقًلا لضع هم بسبم  

 مامهم سو  الكهنة لكسل شو،ة الثوار  واللضاء عليهم  وللمانهم من الغطاء المرنا لثوراتهم   
ونسزمل عل  صنة ذلك من قلار مةم  الكهنة  ا منف والذي ،زم عل  لةل رشيم عام  

ن الليام بالزاارة السنواة إل  اإلسكنمراة  ق. م والذي تضمن جانم منه إع اء الكهنة م   196
لاللز ال بعيم مياله الملك وعيم جلوسه عل  العلش  و ا  للة  خل  من ذات الللار قلر  

 (34) خ ض معمل ضلابة اللسامة الم لوضة عل  الكهنة الم لاين  واذا نص الللار: 

προσέταξενδὲκαὶ περὶτῶνἱερέωνὅπωςμηθὲν 
πλεῖονδιδῶσινεἰςτὸτελεστικὸνοὗἐτάσσοντοἕωςτοῦ 
πρώτουἔτουςἐπὶτοῦ πατρὸςαὐτοῦ· 
وقد أمر بخصوص الكهنة، حيثيجب عليهم أال يدفعوا إلى الخزانة أكثر مما كانوا يفعلون في  

 العام األول من حكم والده.  
وتنليلنا لللار لةل رشيم رؤ،م    الملك بطلميوس ال امس ،ا  يعلم تمام العلم بأ   

المملكة   كا الثوار  ا جمي  رفوع  الم لاين وسيلة ضغط لليلية عل   نت عطاياه  الكهنة 
 

dem: Demot Papyrus Von Der Insel Elephantine Vol. I, W. -ElephP.  )33(

SpiegeIbery. Leipzig. 1908. 26 (224-223 B.c). 

O.G.I.S., 90.1.15. (196 B.C).) 34( 
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س ية لهم؛ ،ا رز ذام  هاة  و عً ا لضلب الثوار واللضاء عليهم؛ بنلمانهم من الغطاء 
المرنا لثورتهم   علم معهم بعض المواءماتالسياسية  ا جوالاا والمرنية  ا مقهلاا؛كا رلضوا  
قلار   العطاياللكهنة  يًضا  ا  بذل  اسزمل  ا  لهم كما  الس ية  بعطاياه  لكمه  عنه وامعموا 

 (35)منف:

ὡσαύ[τωςδὲ] καὶτὰςτιμὰςτῶνμὴσυντετελεσμένωνεἰςτὸβασιλικὸνβυσσί

νωνὀθ[ονί]- ωνκαὶτῶνσυντετελεσμένωντὰ 
πρὸςτὸνδειγματισμὸνδιάφοραἕωςτῶναὐτῶνχρόνων·ἀπέλυσενδὲτὰἱερὰ

καὶτῆςἀ[ποτεταγ]μένηςἀρτάβηςτ<ῆ>ιἀρούραιτῆςἱερᾶςγῆς, 
καὶτῆςἀμπελίτιδοςὁμοίω[ς] τὸκεράμιοντῆιἀρούραι, 

 ، (36)وكذلك أيضًا )أعفي الكهنة( من غرامات مالبس البيسوس التي لم تسلم إلي التاج
 وأيضًا)أعفي( ما تم تسليمه منها من الرسوم  

 المتنوعة للفحص لنفس الفترة. كما أعفي أيضًا المعابد من ضريبة
 المقدسة، وبالمثل جرة نبيذ لكل أرورة من أرض الكروم.األردب لكل أرورة لألرض 

 منح الكهنة حق التصرف في بعض إيراداتهم: -ب
بذل الملك بطلميوس الثامن )إرورجيزيس الثانا( العطايا للكهنة والمعابم  وازضم ذلك  
من االلزماس الملمم من الكهنة الم لاين إل  الملك يطالبو   يه بنلهم اللميم  ا اإلشلا   

ل  مواره هخول المعابم  ذاك النب الذي للموا منه منذ بماية لكم البطالمة لم ل؛مما ه    ع
 ق.م:  118الملك بالله عل  الزماسات الكهنة بللاره الملكا عام 

 

30. (196 B.C).-O.G.I.S. 90.11. 29) 35( 
(،والتى تعنى ملكي؛ مما يدل على Nissutإلبيسوس هي كلمة مرادفة للكلمة الهيروغليفية نيسوت)(36)

 أن هذا النوع من النسيج كان من أجود أنواع المنسوجات. للمزيد راجع:

مجلة تاريخ صناعة النسيج في اإلسكندرية في عصر البطالمة،  (،  1941محمد عبد العزيز مرزوق)

 ؛ كذلك راجع:  72جامعة اإلسكندرية. ص  ،كلية اآلداب

A. M. Blackman (1918), The Sequence of Episodes in The Egyptiantal 

Society. J.M.O.S.19.pp.27-53.39; O.G.I.S. 90. (196 B.C). 
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[προσ]τετάχασιδὲκ̣[αὶτὴνἱερ]ὰνγῆνκαὶτ[ὰςἄ]λ̣λ̣αςἱερ[ὰς προσόδους] 
[τ]ὰςὑπαρχούσαςτοῖςἱεροῖς⟦  ̣  ̣⟧μένιν [κυρί]ως, λ[αμβάνε]σ̣θ̣α̣ι  δ̣ὲ [κα]ὶ̣ 
τὰς ἀπομοίραςἃςἐλάμ̣β̣α̣ν̣[ο]νἔκτετ[ῶνκ]τημάτων καὶτῶν[π]αρ\α/δεί(σ
ων) καὶτῶνἄλλων.   (37)  

 وقد أصدروا مرسوًما بأن تكون أرض المعبد واإليرادات األخرى المقدسة  
 ستظل ملًكا لهم، وسوف تتسلم)المعابد(   ⟧ ̣  ̣ ⟦التي تخص المعابد 

 العشور التي كانوا يتسلمونها من األراضي المستأجرة)المحفوظة(  
 والحدائق واألراضي األخرى.   

جانبه   ها سياسة   إل   يل وا  ،ا  والمعابم؛  الكهنة  الثامن عل   منم  غمقهابطلميوس  واذه 
اعمةالملك  ا السياسة   ما الماعا  الم الم الم زل،ة  وإ  لم يكن للكهنةهور  عال  ا مس

أل  يغمق عليهم الملك المنم والعطايا؟ و يًضا تؤ،م الوثيلة اآلتية  والزا تلج   يًضا للملك  
 (:38بطلميوس الثامن  ليث قلر إع اء الكهنة الم لاين من عمة ضلائم  مث ) 

Μ[η]θ[έναδὲ] παραιρεῖσθαιμηθὲντῶνἀνιερωμένωντοῖςθεοῖς 
[μ]ετὰβί[α]ς μηιδὲ [πειθ]ανάγκην [π]ροσάγειντοῖς 
προεστηκόσιτῶνἱερῶν προσόδω[ν], ἤιτοικώ(μας) ἢιγᾶςἢιἄλλαςἱερὰς 
πρ(οσόδους), μη[δὲ] κ[οι]νωνι(κὰ) μηδὲστεφά(νους) 
μηδὲτὰἀρτα(βίεια) λαμβάνεινἐκτῶνἀνιερωμένωντοῖςθεο[ῖςμηδ]ὲτὰςἱερ

ὰς (ἀρούρας) σκε[π]άζειν παρε[υ]ρ[έ]σιμηδεμιᾷ, 
ἐᾶνδὲδιὰτῶνἱερέ[ωναὐτῶνδ]ιοικεῖσθαι. 

 يجب أاليأخذ أي شخص ما ُكّرس لآللهة عنوة،  
 وال حتىأن يبتز المشرفين على اإليرادات المقدسة، 

سواء المستمدة منالقرى أو األراضي أو إيرادات المعابد األخرى، وأال ُيجبي مما ُكرّس لآللهة  
 ضريبة الجمعيات وال ضريبة التاج وال ضريبة اإلردب، وأال  

 

62 (118 B.C).-., I.5.II.58tebtP. ) 37( 

82 (118 B.C).-P. Tebt., 5.11.80) 38( 



 مواءمات الملوك والكهنة بين سياسية الجوهر ودينية المظهر                                              

                       

مجلة                                                                                                 
 بحوث كلية اآلداب 

13 

 ُتستغل األراضي المقدسة بأي ذريعة،  
 ولكن ُتترك لُتدار عن طريق الكهنة أنفسهم.
،ا  يناول اسزلضاء الكهنة بأي شك   واذا رؤ،م  وازضم من اذا    الملك بطلميوس الثامن  

ما ذ،لناه سابًلا   إ  لم يكن لهم  امية عنمه  ا الزأثيل عل  الم لاين ومساعمته  ا السيطلة  
عل  النكم   لن يلمم لهم ،  اذه المنم والعطايا لزىأنه ظ  مسزمًلا  ا بذل العطايا لهم  ا  

 118لوثائب  والزا يعوه تارا ها إل  لوالا عام صورة مواءمة  واذا يقهل جلًيا  ا إلم  ا
 :(39) ق.م

τὰςἠγορασμένας προφητείαςκαὶγέρακαὶγρ(αμματείας) 
εἰςτὰἱερὰἐκτῶνἱερῶν προσόδων ̣
[ὧ]ντ[ὰ]ςτιμὰςτεταγμέναι(*) εἰσὶν(*) μένειντοῖςἱεροῖςκυρίως, 
ταύταςδὲ [μ]ὴἐξ̣[εῖ]ν̣αιτοῖς(*) ἱερεῦσι {μη} παραχωρῖν(*) τοῖςἄλλοις. 

 التيتم شرائها للمعابد  مناصبهم وهداياهم الشرفية والسكرتارية الخاصة بهم إن 
 بد،  وُدفع ثمنهم من إيرادات المعابد ستظل ملًكا للمعا

 ولن يكون مسموحًا للكهنة أن يمنحوها لآلخرين.  
لز     الملك بطلميوس الثامن لم يكزِف بمننه وعطاياه  وإنما  سلط المرو  والمزأخلات  

سواء ،انت ضلائم  و مزأخلات مللرة عليهم ملاب  تن يبهم بالوظائف    الزا ،انت عل  الكهنة 
. ونسزمل عل  صنة ذلك مما ذ،لته إلم   للات مةموعة تبزونيس  الكهنوتية  ا صورة مواءمة

 .(40)  ق.م118البلهية  والزا تعوه إل  لوالا عام
بوءات اآللهة   ومن ثم  لم قلر الملك إع اء شاغلا الوظائف المرنية مث :المعبلو  عن ن 

والكزبة الملمسو   وغيلاا من الوظائف الملمسة  ا المعابم من مزأخلات المبالغ الم لوض  
عليهم  هاؤاا  ا المناسبات ال اصة مث : تلسيم الملك  ا عيم جلوسه عل  العلش لز  العام  
ذات   الكهنوتية  المناصم  ،  شاغلا  الغلامات  من  ن سه  العام  يع    ا  و،ذلك  ال مسين  

 

. 99 B.C.)-83 (105-, 80. 53Ptol. OrdC. ) 39( 

73 (118 B.C).-., 5.11.63TebtP. ) 40( 

http://papyri.info/ddbdp/p.tebt;1;5#to-app-choice26
http://papyri.info/ddbdp/p.tebt;1;5#to-app-app29
http://papyri.info/ddbdp/p.tebt;1;5#to-app-app30
http://papyri.info/ddbdp/p.tebt;1;5#to-app-choice27
http://www.trismegistos.org/tm/detail.php?tm=2938
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ال اصة   إع اء شاغلا م زلف    -الذرن ل لوا عل  هخ   كثل من للهم  – المواره  و،ذلك 
الثالثة المرجة  معابم  المرنية  ا  ال غل  -الوظائف  إطعام  -المعابم  و ماكن  إرزاس   ومزارات 

و شارت     بيس  ومزارات لورس و نوفيس  و،  ذلك تنت مقلة المواءمات بين الملوك والكهنة 
 .(41) يلة _وإ  ،ا   ا موض  آخل_إل  ذلك ن س الوث

واعيم ن س الملك إع اء مزارعا الملك والكهنة لائزي  رض العطاء  الذرن لم رزرعوا  
لز  العام الناهي وال مسين العمه الالفم من األرورات  واع و  من الغلامات المسزنلة عن  

 .(42) عام الثانا وال مسينذلك  عل     يلوموا بزراعة العمه الالفم من األرورات اعزباًرا من ال
بالنسبة   جمرمة  امزيافات  الكهنة عل   ين    الثامن     بطلميوس  الملك  قلر  كما 
الملوك   لزماثي   الكزانية  المالبس  من  إضا ية  ،مية  نسيج  لب  مننوا  النسيج   لم  ل ناعة 

 نه  ق. م    139  –  140. وقلر  ا  مله الملكا ال اهر عام  (43) المؤلهين واآللهة األخل  
يةم عمم المساس بمواره المعابم  و ال يلوم  لم ألي سبم بةم  اذه المواره   يما عما من 
عليهم   المسزنلة  الززاماتهم  المزلاعسين عل   هاء  إرغام  واةم  الغلض   لهذا  الكهنة  عينهم 
الليام   يعوقهم شاء عن  ،املة  وال  الكهنة عل  ،  موارهام  لكا ين    بانزقام؛  للمعابم 

.ومن ثم تعم ،  اذه الللارات بمثابة مواءمات سياسية  ا جوالاا وهرنية  (44) هم المرنيةبواجبات
  ا مقهلاا بين الملك بطلميوس الثامن والكهنة.   

و مام ضعف ملوك البطالمة األواخل   راه الكهنة اسزلهاه للوقهم  ا إهارة  راضا  
إه إليهم  ليعيموا  للملوك؛  الزماسات  تلميم  الكهنة  ا  اآللهة   للروا  وذ،ل  اآللهة   ارة  مالك 

النال ره  ع   بطبيعة  الملك  واذا  اآللهة من  ج   إل   روجهونها  الزماساتهم األهعية الزا 
 .(45) الكهنة تةاه عطايا الملوك لهم

ومما ال شك  يه    ملوك البطالمة األواخل قم عملوا عل  ،سم وه الكهنة ب ز   
 لاين؛ مما ه   ملوك البطالمة بلسامة ،بار الكهنة   الطلق؛ للمواءمة معهم ضم الثوار الم 
 

204. (118 B.C).-.5.11.200TebP. )41( 

204.-., 5.11. 200TebtP. ) 42( 

., 5.11. 59.60.TebtP. ) 43( 

139 B.C).-49. (140-., 6.11. 40TebtP. ) 44( 

C. Preaux (1939), p. 485.) 45( 
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بطلميوس العاشل   الملك  ما لمث  ا عهم    – اإلسكنمر األول    –ونسزمل عل  صنة ذلك 
 .(46) ق. م( عنمما عين بزوفاست ،بيًلا لكهنة معبم بزاح  ا منف 88 – 107)

ب ملتيبزاح  و،ذلك نهج الملك بطلميوس الثانا ع ل ) وليزيس( ن س النهج عنمما عين  
 .(47) ق. م 76كبيًلا لكهنة منف  ا عام 

 المواءمات على زواج اإلخوة بين الملوك والملكات البطالمة:  
سياسزه   األكبل  ا  اإلسكنمر  نهج  نهةوا  قم  البطالمة  الملوك  شك  يه     مما ال 
ية   المرنية؛ من خالل نةاله  ا ،سم م اعل الم لاين  ا السماح لهم بإقامة شعائلام المرن

والمطابلة بين اآللهة الم لاة ونقيلتها اإلغلالية عل  سبي  الزللب  وتزواج ن سه  ا معبم  
اإلله بزالبمم يس بواسطة الكهنة الم لاين  وتم إعالناإلسكنمر  لعوًنا عل  م ل  ومن ثم  

الزللب    واللاغم  ا  (48)  لم ظهل اإلسكنمر  ا ثوب الهيللينا ال ميم  مام المةزمعات ال لقية
. وتلك اا السياسة الزا نهةها اإلسكنمر  ا م ل   (49)إل  ال عوب المنكومة بين األالين

وسار عليها الملوك البطالمة من بعمه   نلصوا للًصا شمرًما عل  صبغ  ن سهم ومارلامو   
ب بغة هرنية؛ من خالل مبار،ة الكهنة الم لاين لك    عالهم  والملي  ال ارخ عل  ذلك فاارة  

إلسكنمر األكبل لمعبم اإلله  مو   ا والة سيوة؛ لينزسم لإلله  مو  ولز بم له ال لعية  ا  ا

 

p.183. E. Bevan (1927), London,) 46( 

.ff), pp. 346 1927E. Bevan () 47( 
 لمزيد من المعلومات عن الدولة البطلمية من بدايتها حتى النهاية انظر:  (48)

M. M. Austin(2006),The Hellenistic World From Alexander to the Roman 

conquest,London. 

, Loeb Classical Library Tr. By E. Life Anabasis of AlexanderArrianus, )49(

Robson (1949), London. 

، ترجمة ذكي علي، مراجعة محمد سليم سالم ، سلسلة األلف  اإلسكندر األكبر (،  1963وليم تارن )

 . 175، ص. كتاب ، القاهرة 

Tarn W (1948) ,Alexander The Great, 2 Vols. Cambridge, p. 41.  
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لكم م ل  ومن ثم  علن اإلسكنمر األكبل  نه ابن اإلله  مو  و،اانه األول  مام ،هنة اإلله  
 .  (50)  مو   ا قمس األقماس 

وفاهر   م ل   لكم  األول  بطليموس  تول   اإلسكنمر  موت  الزلامه  وفعم  بإظهار 
وإجالله للميانة الم لاة   نم  األللاب ال لعونية  مث : ملوك م ل اللمام   و،ا  من  ثل  
الم االة الزا تمت بين بطليموس األول وفلنيلا األول     ر عها إل  رتبة الزوجة ال لعية  

بال لاعن الز به  األول  راه  بطليموس  إ   إال  ،ونهم غيل م لاين  تأليه  اللئيسة  وفلغم  ة  ا 
بالللم   الزوجا   وللم  الم لاين   الكهنة  بمبار،ة  الم لي  لل عم  تللًفا  وذلك  الملوك؛ 

 ()المنلذرن(.    Σωτηρίοιاإللها)
خط  والمه  ا الز به بالملوك ال لاعنة     (51) واتب  الملك بطلميوس الثانا  يالهل يوس

 .  (52) خزه  رسينوي الثانية كا  للزلاليم المرنية ال لعونية  كبل األثل  ا فواجه من  
مما ال شك  يه    بعض ملوك وملكات البطالمة قم تزوجوا من  خواتهم  واذا لم  
الزلليم؛ تلليًما لملوك م ل  يكن تلليًما مزبًعا  ا باله اإلغلاب؛ وفذلك  هم قم تم لوا بهذا 

من تزوج  وفوراس  ذلك  والملي  علا  بآلهزهم   بمورام  ت بهوا  الذرن  إرزاس     ال لاعنة    خزه 
   ما اإلغلاب  كانوا يعزبلو     فواج األخ من  خزه  (53) وتزوج اإلله ست من  خزه ن زيس

بطلميوس   بزواج الملك  للزنمرم  اليونانا سوتاهيس  ال اعل  ه    مما  ملبول؛  و مل غيل   سًلا 
ل      الثانا  يالهل وس من  خزه  رسينوي الثانية  واذا ما ه   ملوك البطالمة إل  النلص ع

ين لوا عل  مبار،ة من الكهنة لكا ي بغوا اذا الزواج ب بغة شلعية  وفالزالا  إ  الكهنة  
ذلك   يعزبل  ثم  للملك  ومن  يمننونه  ما  ملاب   الملكا  ا  اللضاء  و   ين لو  علا  البم 

 
شمس،    (،"اإلسكندر ووحي أمون"، حوليات كلية اآلداب، جامعة عين1955إبراهيم نصحي ))50(

 وما بعدها، وكذلك راجع: 266المجلد األول. ص 

DiodorusXVII , 52.  
 لمزيد من المعلومات عن لقب فيالدلفيوس ودًلًلته في مصر البطلميةانظر: (51)

(، " لقيب فيالدلفيوس ودًلًلته في مصيييير البطلميية"، مركز الدراسييييات البردية 2008السييييييد جاد)

 .101-69، ص25العدد والنقوش، جامعة عين شمس،  

J. p. Mahaffy (1895), p. 79.  ) 52(  
 . 18(، ص. 1955إبراهيم نصحي ))53(
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مواءمات بين ملوك البطالمة وفين الكهنة  وسنسزعلض لالزا الزواج ال هيلتين بين ملوك  
 و خواتهم:  البطالمة 

 زواج الملك بطلميوس الثاني من أخته أرسينوي الثانية:  -1
،ا  للص الملك بطلميوس الثانا علىزواجه من  خزه لز  يضمن لب وراثة العلش من  

توا ب   إلا  باإلضا ة  إل  آلهزهم   الزلليم  إرجاع اذا  وتبلالام  ا ذلك  إل   بنائهما   آبائهما 
 خيها  ولاجة اذا الملك إل  ش  ية ن طة ت م من    الميول بينهما  وتأثيل  رسينوي علا

. والملي  علا ذلك ما  شار إليه  لم المؤرخين قائاًل    عل   (54)  فره  وتسم ما به من نلص
 رسينوي الثانية اللاجم او الذي صن  النةاح ألخيها وفوجها بطلميوس الثانا  وظلت تلع   

 .  (55) ق.م 270نةاله لزا ماتت عام 
الةانم اآلخل  ظهل الملك بطلميوس الثانا والًء ولًبا شمرًما ألخزه وفوجزه  وعلا  

 رسينوي الثانية  لزا للم بللم  يالهل وس  ي المنم ألخزه  ،ما للبت اا األخل  بللم  
 .  (56) المنبة ألخيها  يالهل يوس

ث  علًما بأ   رسينوي الثانية ،انت  ول  ملكات البطالمة الزا تزوجت من  خيها؛ لي
  علًما بأ  فواجهما لم يسزمل طوااًل؛  (57) كانوا  بناء الملك بطلميوس األول وفلنيلا األول 

  واكذا  لم  (58) ق.م بعم فواجها منه ب مسة  عوام تللاًبا  270ليث وا زها المنية لوالا عام  
الم لاين   لم   جار ة  ل لب شعبية  و خيها  بين األخت  الزواج  اذا  وراء  الممبل  عللها  كا  

،هنزهم  واذا هلي  علا للص ملوك البطالمة عل  مبار،ة رجال المرن الم لاين وتأريمام  و 

 

,Vol. 1, Paris, p. 160. Histoire de LagidesLeclercq (1907),  -C.F. Bouche )54( 

, Baltimore, p.119.  Hellenestic QueensG.H.Macurdy (1932), )55( 

, The History of Egypt under The Ptolemaic DynastyE. Bevan (1927), )56(

London, p. 60.  

Women in Hellenestic Egypt from Alexander to S. B.Pomeroy (1984), )57(

Cleopatra, London, p. 17. 

Macurdy (1932), p.117.)58( 
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األخوان)(59)لهم باإللهين  للبا  فواجهما  لذ،ل   وت ليًما   .ἀδελφός) (60)  عوملت وفذلك    
لها   و قام  تلغم  يه   ،انت  ما    ، اآللهة  ومننزها  إغلالية   إلهية  ،معبوهة  الثانية   رسينوي 

الث اذا  بطلميوس  ،ملكة علا  اإلسكنمراة  وصوراا  لممرنة  الغلفا  السال   معبًما علا  انا 
 .  (61) السال  ،نوع من ال كل واالمزنا  لها
للملكة  رسينوي الثانية علًشا ملكًيا ا نلوش بيثوم     (62) كما خ ص الكهنة الم لاو  

كة  وفذلك قم تم تكلامها باإلضا ة إلىكارتوشة اسمها المعزاهة  واعم اذا تكلاًما اسزثنائًيا للمل
م  الملك  وفالزمراج  علن عن قماسزها م  اآللهة  ا المزارات الملمسة العقيمة  ا  نناء  

ممرلاة  رسينوي  (63) م ل إهل ا  ا  لإللهة  معبم  بز ييم  الثانا  بطلميوس  الملك  ،ما  مل   .
 .   (64) الةمرمة علا ض ا  بنيلة ،يمور)الزمساح( بممرلاة ال يوم

ابزمع الملك بطلميوس الثانا  يالهل وس قاعمة جمرمة؛ ليث ر ب اسم فوجزه  ومن ثم  
المنبوفة م  اسمه  ا ،ا ة االلز االت؛ لز  ظهلا و،أنهما  لم آلهة  هل وي  واذا روضم  

  والملي   نها شبهت باإللهة  (65)  ثل الم االة بين اإلخوة الملوك والملكات علا النالية المرنية 
 .  (66) اإلغلالية  لوهرزا

واكذا  صبنت الملكة  رسينوي الثانية خالمة؛ ليث ُشيم لها تماثي  ملمسة  ا  غلم  
المعابم الم لاة  ووق ت  رسينوي الثانية بةانم آلهة م ل البالغة  ا اللمم  ومن ثم شار،ت  

لها مث  ايلا ملكة   ا إعةاب العابمرن لهم  ،ما ،انت بالنسبة لليونانيين إلهة لبيبة ألخيها مث
 السماء وإلهة اإلغلاب.

 

Macurdy (1932),pp.118, 121. )59( 

lercq (1907), p.39.Lec -C.F. Bouche )60( 

Macurdy (1932), p.126.)61( 
 لمزيد من المعلومات عن الكهنة المصريين والبطالمة انظر:(62)

(، "الكهنة المصريون وأسرة البطالمة"، مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة  1996هليل جنتير وآخرين)

 . 207-203، ص13عين شمس، العدد 

, London, p.78. The Empire of the PtolemiesH. P.Mahaffy (1895), ) 63( 

ZenonPapria Catalogue General des Zenon, -, P. CairoCairo ZenonP. ) 64(

antiquites Egypt iennes du Musee du Cairo, vol. 1-5. By. C.C. Edger(1925-1940), 

Cairo , 59041 (257 B.c.).  

y(1895),  p.80. H. P.Mahaff)65( 

, Vol.1 , Oxford, pp. 25 , 31 , 226 , 228. Ptolemaic AlexandriaP.Fraser (1972), )66( 
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كما  صمر الملك بطلميوس الثانا قلاران  ا العام الثالث والع لان والساب  والع لان  
  وتعنا سمس المن ول  (67) (Ἀπομοίραمن لكمه يلضيا  بز  يص ضلابة األبوموالا)

 .   (68) السنوي لعباهة اإللهة  رسينوي 
اإللهين األخوان اسز مام  سمائهم  ا اللسم الملكا    وقم تلتم علا اذه الم االة بين

  و،ا  ن ه ) قسم بالملك  (69) اللسما  الذي ،ا  يسز مم  ا سائل  نناء المملكة البطلمية
 .   (70) بطلميوسوفأرسينوا يالهل وس اإللهين  هل ا(

واعزبل اذا الزواج سابلة لذا لذوه ،ا ة ملوك البطالمة تللاًبا  و صبم يطلب عل   
لملكة منذ فواج بطلميوس الثانا بأخزه للم األخت لز  وإ  لم يكونا  خوان  ومثال لذلك  ا

الملك   فوجة  األول   و،ليوفاتلا  الثالث   بطلميوس  الملك  فوجة  الثانية  بلنيلا 
  ومن ثم بمبار،ة اآللهة والكهنة الم لاينززوج الملك  يالهل وس من  خزه   (71) بطلميوسال امس

 .  (72) آللهة و ظهل اإلجالل وااللزلام لآللهة الم لاةور عها إل  م ا  ا
 زواج الملك بطلميوس الرابع من أخته أرسينوي الثالثة:  -2

مما ال شك  يه    الملك بطلميوس اللاب  اتب  اللاعمة السابلة الزا بم اا جمه بطلميوس الثانا  
الزواج تأج  أل   رسينوي  . علًما بأ  اذا  (73)  ا فواج اإلخوة للن اظ علا المم الملكا نلًيا

الثالثة لم تكن قم بلغت بعم سن الزواج عنم ارتلاء  خيها  يلوفاتور للعلش   لم ،انت عل   

 
 لمزيد من المعلومات عن هذه الضريبة واستخداماتها في الشئون الدينية، انظر:   (67)

B.P. Grenfell(1896), Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, Oxford, pp.92-96, 

114, 115, 118-122; E . Bevan, (1927), p. 183; p. Tebt., I. p. 37; A. Bouche Leclercq 

(1907), p. 233. 

. ff56; E.  Bevan (1927), pp.138 -. 1.5. p. 37; 11. 50TebtP.  )68( 
 لمزيد من المعلومات عن الدولة البطلميةانظر: (69)

G.A. Hölbl (2001),History of the Ptolemaic Empire,trans. by T. Saavedra,London. 

, ed. By B.P. Grenfell and A.s. Hunt and The hibben PapyriP .hibeh(1954),  ) 70(

others , 2 vols,  London, pp.11, 38 & II. 11-14. 

30 . –Leclercq (1907), p. 29  –A .Bouche )71( 

139 .    –J. p.Mahaffy(1895), pp. 138 )72( 

E.Bevan (1927), p.230; Macurdy (1932), p.137.  )73( 
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  وللم  نةبت منه وليًما  ا عام  (74)  عزاب ال با لين وق ت ت ة  الةنوه  ا سالة الوغ 
 ق. م. بعم  زلة طوالة من عمم اإلنةاب. 209

الملوك و خواتهم الملكات األشلاء عنم البطالمة  رغم     وقم انز لت اذه العاهة بين 
قوانين الواليات اليونانية الم زل ة ،انت تسمم بالزواج من اإلخوة واألخوات غيل األشلاء  وم   
ذلك لم يكن اذا األمل شائًعا   ما الزواج من اإلخوة األشلاء  كا  ضم اللانو   ا ،  مكا    

ًلا  ومن ثم قم ميز ملوك البطالمة  ن سهم عن بلية  لاه ال عم وإذا  نةبوا  يعزبل ط لهم س ا 
 .  (75) بهذا النوع من الزواج

وقم تأثل ثيو،لازوس بالقلو  والمناخ السكنمري من خالل ممله وثنائه علىبطلميوس  
اإلله   مثلما لمث بين  بأنها لمث سماوي جمالا  ال ال ة  تلك  الثانا  يالهل يوس  ووصف 

 .  (76) فاوس واإللهة ايلا
إًذا بذلك  صبم فواج األخ من  خزه شيًئا عاهًيا و،أنه فواج بين األباعم  ولم يكن 
والملكات البطالمة  وإنما   الملوك  الوليمتا   ا تاراخ  النالزا   واللاب  اما  بطلميوس الثانا 
تعمه فواج اإلخوة  ا م ل  ا الع ل البطلما   ززوج بطلميوس الثامن إرورجيزيس من  خزه  

ال ليلة ،ليوفاتلا الثانية  وتزوج بطلميوس الزاس  من  خزيه  وتزوجت ،ليوفاتلا السابعة    غيل
 .   (77) من  خواها

واذا إ  هل عل  شاء  إنه رمل عل  علم مواءمات سياسية بين الكهنة وفين الملوك  
ه  البطالمة؛ أل  الكهنة وا لوا عل  فواج إلم  الملكات من  خيها عل  اللغم من عمم اعزيا 
اإلغلاب عل  مث  اذا النوع من الزاةات   لم ،انت ملز لة عل  اآللهة  لط  وإنما وا ب  
الكهنةعل  اذا الزواج وفار،وه لكونهم اسز اهوا بالطب  من ورائه   لم ،انوا  هاة  ا رم الملك   
روا لو  له عل  ما رلام لز  وإ  خالف عليمتهم مث  اذا الزواج   ا نقيل    يمننهم ما  

 امو   واغمق عليهم العطاء.  رل 
 

Macurdy (1932), p.138.  )74( 

 CSSHsister Marriage in Roman Egypt”, -M. k.Hopkins(1980), “Brother)75(

22, pp. 303-354.  

Theocrit. , XIV, XV. )76( 
(77)(1984), p. 17.S. B. Pomeroy  
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 المواءمات على حق اللجوء للمعابد: -3
مما ال شك  يه    لب اللةوء للمعابم ،ا  مزأصاًل  ا م ل منذ الع ل ال لعونا؛  

  ولم يكن مسزنمثًا  ا عهم البطالمة  إال     (78) ليث ،ا  مقهًلا من مقاال النياة المرنية
ملوك البطالمة األوائ   راهوا تلنين اذا النب بالمواءمات م  الكهنة؛ بهم  الزمكين من اللبض  

من  من خالل الكهنة  عل  الهارفين من االلززامات الم لوضة عليهم للملك؛ ،ا رزمكن الملك  
قل   - يالهل يوس    –لك بطلميوس الثانا  اسزي اء لله منهم  ونسزمل عل  صنة ذلك    الم 

 .(79) من منم معابم جمرمة لب اللةوء إليها هو  إلغاء اذا النب
ونسزمل عل  إقامة مواءمات سياسية بين الملوك والكهنة  ا اذا ال أ  من طلم  

عام   ثياهل يابإقليمأرسينوي  إرزاس  ا  معبم  ،هنة  الملك    93قممه  من  يطلبو   ليث  ق.م؛ 
)ال هخول  (ὡιμὴ πράγμαμὴεὶσι(έ)ναιعبارة )شل    يمننهم النب  ا ،زابةبطلميوس العا

 (81)   وذ،ل الكهنة  سباب طلبهم  ا ن س الوثيلة:(80)  مام المعابملمن ال شاء له(
νυνὶδὲἔνιοιτῶνἀσεβεῖνἐνχειρούτων παρὰτὸκα- 
θῆκονἀναστρεφόμενοιοὐμόνονἐγβιάζονταιτοὺς 
εἰςτοῦτοκαταφεύγονταςἱκέτας, ἀλλὰκαὶδιὰχει- 
ραψίαςκαὶτῆςχειρίστηςβίαςἀτακτότερονεἰσο- 
δεύοντεςἀφόσιαμὲντελοῦνταιἀσεβήματα παρ’ 

 
 . 243، القاهرة، ص دراسات في تاريخ وحضارة البطالمة(، 1991عاصم أحمد حسين)(78)

M. Rostovtzeff (1941), p.899.) 79( 

للمعابد راجع: عاصم أحمد حسين) اللجوء  للمعابد أحد عوامل  1989للمزيد عن حق  اللجوء  (، حق 

كل اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  مجلة  اآلداباألناخورسيس،  جيمس  -ية  السابع؛  المجلد  المنيا،  جامعة 

: ترجمة نور الدين الزراري، مراجعة محمد جمال الدين  اآلثار المصرية في وادي النيل(،  1994بيكى)

 ؛ وراجع أيَضا: 33مختار، الجزء الخامس، القاهرة، ص

W. Tarn (1935), Hellenistic Civilisation, London, p.82. 

, Ed. B.P. Grenfell, A. S. Hunt owns and their papyriFayum TP. Fay, )80(

&D.G. Hogarth(1990), London, 2.112. LL24-25. (93 B.C).  

. 2.112. (93 B.C).FayoumP.  )81( 
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ἣνἔχεις, θεότατεβασιλεῦ, πρὸςτὸθεῖονεὐσέβειαν, 
μάλιστα πρὸςτὴνθεὰνἾσιν, διὸδεόμεθάσουτοῦνι- 
κηφόρουθεοῦ, εἰδοκεῖ, ἐπιχωρῆσαιἄσυλονὑπάρχε- 
ιτὸδιασαφούμενονἱερόν, 

 ولكن اآلن فإن هناك أناس مدنسين
 وال يتصرفون وفقًا للقواعد،  

 فهم لم يطردوا بالقوة فقط المتوسلين   
 الذين أتوا ليجدوا ملجأ هنا، ولكن أيضًا  

 عاملوهم بقسوة، واستخدموا أبشع أساليب العنف 
 تكبوا أفعااًل دنسة مخالفة للتقوى وار 

 التي فرضتموها تجاه المقدسات 
 وخاصة تجاه معبد إيزيس، أيها الملك العظيم. ولذلك 

 نتوسل إليك أيها اإلله حامل النصر، لو يرضيك هذا، أن تأمر 
 بأن يكون المعبد المذكور مكاًنا للجوء.

عممه ،ا   ا رم السلطة الناكمة   ومن انا رزضم جلًيا    منم المعبم لب اللةوء من  
وفالزالا  الكهنة يطلبو  من الملك _ومن لله    رل ض  و روا ب_  وفالزالا   ا ملاب      
روا ب لهم عل  الطلم  البم    يعلموا جيًما  نهم يةم عليهم    رلهوا اذا ال ض   ا وقت  

لن يمننهم ما رلامو   واذا ربين  اللب   نينما ينزاجهم الملك البم    رن ذوا ما يأمل به  وإال  
المواءماتالسياسية  ا مقهلاا والمرنية  ا جوالاا  الزا ،انت تنمث بين الملوك والكهنة من  

  ج  الم الم الم زل،ة.

ونسزمل  يًضا عل  إقامة مواءمات سياسية بين الملوك والكهنة  ا اذا ال أ  من  
قب  الثالث  اللل   إل   تارا ها  يعوه  بلهية  اإلله    وثيلة  معبم  وازضمن  نوااا     المياله  

سكنوفزونيس قم منم اللةوء لبعض الهارفين من الززامات عليهم  و   اإلسزلاتيةوس  رس  إل   
م    ليزناقش  بزونيس  ُرمع   ش ً ا  الكهنة  وسط  وقم  الهارفين   اؤالء  إلخلاج  المعبم  كهنة 
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ام  ولذرام من تواجم مزملهرن  اإلسزلاتيةوس  ا ذلك  و كم  نه ال رنوي اإلساءة إل  معبم
 .(82)بمعبمام

  والملي  عل  ذلك عل  سبي  المثال إماء المعابم  وان النساء الالتا يمارسن لب الزنا 
(؛ باعزباران إماء ملمسات؛ نقًلا الت اذاا  Ἀσυλίαهاخ  المعابمالز  تزمز  بنب اللةوء إليها)

  لطة والنقام الناكم  ا ص ة اللمسية تنت رعاية م ل ات عليهن  و   لماية ال
 

.  ما إذا مارست  (83) ذلك الوقت؛ باعزباران  ئة من  ئات الكهنة  وإ  ،ن من  ئة وضيعة 
ن س األمة ذات العم  خارج لموه المعبم ،ا  المةزم  وال لطة والنقام الناكم  ا ذلك الوقت  

باللانو  الةنائا البطلما   يعزبل ما تمارسه او عم  ممنس  والملي  عل  ذلك ،انت تعاقم  
و،انت علوفزها الموت  ثم خ  ت إل  جمع األنف.وتنليلنا لما تم علضه    النقام الناكم  
 ا ذلك الوقت خمم الكهنة  ا السماح لإلماء بممارسة الزنا هاخ  المعابم الز  تزمز  بنب  

سياسية   ما إذا مارست  اللةوء إليها تنت إشلا ه؛ لزمر عل  المعبم هخاًل و يًلا واذه مواءمة  
ن س األمة ذات العم  خارج المعابم تعاقم باللانو  علوفة راهعة؛ باعزبار ذلك خسائل  اهلة  

 للمعبم والكهنة؛ ل لمانه مورًها من مواره هخله.

 

200 B.C.).-. 10. (225Grae.HaunP. )82( 
 للمزيد عن اإلماء المقدسات راجع: (83)

Diod.1.80-83;P.Tebt.6.11.36-39 (140-139 B.C); Diod.1. 78; 

Strabo.,Strabon,Thegeograph of Strabon, Translated by Jones, Loeb 

Classical Liberary,VIII,378ff; A. William El Kholy (1976), “A short 

Encyclopedia of Psychology and Psychiatry”Annals of the New York 

Academy of Sciences 282: p345; Roger, J. (1989), Women in Athenian Law 

and Life, London and New York, pp. 194 ff.  

أندريهإيمار وآخ  العام(،  1964رين)وكذلك راجع:  الحضارات  : ترجمة فريد داغر وآخرين،  تاريخ 

(، إماء المعابد بين القداسة والدنس في  2015حمد فاروق رضوان). أ73الجزء األول، بيروت، ص  

والكتابية   الشفاهية  بين  القديمة  السادس)الموروثات  الدولي  المؤتمر  البطلمي.  العصر  خالل  مصر 

 بردية والنقوش، جامعة عين شمس. والتجسيد(، مركز الدراسات ال

https://www.google.com/search?q=strabon,+the+geography&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwip0_3yqb_cAhWL-KQKHddrCVMQvgUoAXoECAsQKA
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واناك هلي  آخل عل  المواءمات السياسية بين الملوك والكهنة ،ما  شارت إلم   
ق. م  وفالزنمرم  ا العام    156يعوه تارا ها إل  لوالا    الوثائب البلهية  ا مم يس  والزا 

وتزضمن الوثيلة طلم رجال ال لطة    (84) الساهس والع لان من لكم الملك بطلميوس يلوميزور 
ُرمع   بوللونيوس   ناسًكاإغلالًيا    –من ش ص  اللبض عل  مةلمين   –،ا   مساعمتهم  ا 

  علنوا لب اللةوء للمعبم  واذا نص الوثيلة: 
καὶἐὰντολμήσωσικαὶκαταβῶσιἐκτὸςτοῦἀσύλου, διασάφησόνμοι, 
ὅπως παραγενηθεις σύνσοιγενόμενος πράξωμέντι, καίσοι 
στεφάνιόνἐστινχα(λκοῦ) (ταλάντων) γ. 

 وإذا تجرؤا وخرجوا من مكان اللجوء، أخبرني،  
 وسوف تجدني معك ووقتها سنفعل أي شيء، وستكون لك  

 تالنتات برونزية.      3مكافأة قدرها 
اذه الوثيلة التمع مةااًل لل ك  ا  نه ،انت اناك ثمة ات اقات بين رجال المولة وفين الكهنة  
 ا المعابم؛ ليث توضم االت اق عل  تسليم من رلامه الملك   من الم زلض    يكو  الكهنة  

الذي  راعي الملك او  ،ا   لكن طالما  مزملهرن   ،انوا  ربلغو  عنهم لز  وإ   ن لالجئين وال 
رزمخ   ا تعيين الكهنة  وطالما ،انت وظائف الكهنة تباع وت زل    بالزالا سزكو  النزيةة  

    يكو  الكهنة موالين للملك من خالل المواءمات السياسية  يما بينهم.  

 

., Notices etTrextes des Papyrus Greces du Musee du Louvre et de P. Paris)84(

la BibliothequeImpeeriale, by. A. J. Letronne and Others(1865), Paris, 

42.LL. 1-8 (156 B.C.). 
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ا المعابم  شك  يه     ال  قب   ومما  من  سواء  خاصة؛  قمسية  ذات  ،انت  لم لاة 
المنكومين  معبم    (85) الناكمين   و  للمة  ي  انزهاك  ت ل   ي  لم  ا  يلب   لم  ولذلك 

 (86) واالعزماء عل  الكهنة؛ ولذلك قلر الملك بطلميوس الثامن منذرًا:
Προστεταχισιν  δὲἐκτῶνὑπαρχόντωνἀσύλωντόπωνμ[η]θένα [ἐξάγειν. 

 المرسوم ال يمكن أن ُيطرد أي شخص من األماكن المخصصة للجوء.بهذا 
علًما بأ  تمز  المعابم بنب اللةوء ،ا  يأتا عن طلاب المنم الملكية   و طلم الكهنة من  

 .(87)  الملك منم معبمام لب اللةوء إليه؛ باعزباره مننة ملكية للمعبم
  – اإلسكنمر األول    –العاشل  ونسزمل عل  صنة ذلك عنمما منم الملك بطلميوس  

ق.م معبم  ثلابيس لب لماية الالجئين  بن س النلوق الزا ،ا  رزمز  بها معبما    93عام  
 .(88) منف وفوسيلاس ومعابم  خل  

المعبم   و   اللائمين عل   النب من  الثانية  ها عن طلاب طلم اذا  الطلالة   ما 
من نل بال يوم ينوي طلًبا قممه  لم  الكهنة بزلميم طلم إل  الملك  ونسزمل عل  صنة ذلك  

 
 والمحكومين في مصر خالل العصر البطلمي راجع: للمزيد عن قدسية المعابد لدى الحاكمين ( 85)

E. Bevan(1927), p.177 &p.3 ; E. Noshy(1937), Arts in Ptolemaic Egypt, 

Oxford, p.130; M. Rostovtzeff (1941), 3vol, Oxford, pp.267-268; Alarge 

Estate in Egypt in The Third Century B.C.A Study in The Economic History, 

Madison, 1922, pp.126-127; A. Bouche-Leclercq (1903), Histoire des 

Lagides,vol.4, Paris, pp.191-192. 

، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، القاهرة، تاريخ مصر في عصر البطالمة(،  1987إبراهيم نصحي)

 وما بعدها.  14ص

4.-., 5.11. 83TebtP. ) 86( 
 ؛ وراجع أيًضا:243ص (، 1991عاصم أحمد حسين) (87)

P. Tebt.790 (127-124 B.C.); F. Woes(1923), Das AsylwesenAgyptens in Der 

Ptolemaerzeit Und die SpaterEntwicklung, Munchen, p.49;  M.Rostovtzeff 

(1941), p.903. 

. 2.112. (93 B.C).FayoumP. ) 88( 
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الموظ ين المنليين إل   لم ملوك البطالمة  يطلم  يه منم معبمه لب لماية الالجئين  سوة  
 .(89) ببلية المعابم لوله 

وتنليلنا لذلك    النماية ،انت تمزم إل  الكهنة والالجئين إل  المعبم  و،ا  ال بم  
  صنة ذلك مما ذ،لته إلم   للات مةموعة  من رضا الكهنة عن الالجئين  ونسزمل عل

 وتزضمن شكو  قممها ،هنة معبم إرزاس إل  اإلسزلاتيةوسبأ  بعض الهارفين  (90) تبزونيسالبلهية 
 من ه   الضلائم وآخلان اقزنموا المعبم عنوة  و لضوا  ن سهم هو  رضا الكهنة.
او افهياه عمه  ومن مقاال تللب الملوك البطالمة األواخل إل  الكهنة الم لاين  

  وإ  هل ذلك  إنما رمل عل  مناوالت  (91)المعابم المزمزعة بنب لماية الالجئين  ا عهمام
 .(92) ملوك البطالمة األواخل اسزلضاء الكهنةعن طلاب المواءمات السياسية معهم

 المواءمات على دمج اآللهة اإلغريقية بالمصرية:  -4
األول   بطلميوس  الملك  شك  يه     ال  المواءمة    –سوتيل    –مما  من  نوًعا  خلب 

شك  مواءمة هرنية  ا مقهلاا؛لينما  كل  ا إقامة نوع من الولمة  جوالاا  ا السياسية  ا 
مملكزه   بين عناصل  واإلغلاب    –المرنية  الم لاين  الثالوث  –السيما  هيانة  والمزمث   ا    
( وفوجزه اإللهة الم لاة األم  Σεραπίςاإلغلالا األب سيلابيس)الملمس  المكو  من اإلله 

(  وفذلك  صبم سيلابيس اللاعا  Αρποκρατες( واإلله الم لي االبن لورس)Ισίςإرزاس)
اللسما للمملكة البطلمية عل  ر س الثالوث المذ،ور  م  بلاء اآللهة الم لاة الكبل  وال غل   

باللعاية تنق   الزا  و،هنزها  اللماسة    ومعابماا  البطالمة  ملوك  عل   وتسبغ  واالازمام  
 .(93) والمهابة

"   الملك    (94) ونسزمل عل  صنة ذلك مما ذ،له بلوتارخوس  ا اذا ال أ  قائاًل:
بطلميوس األول ،و  لةنة من علماء المرن ،ا  من بين  عضائها الكاان الم لي مانيثو   

 

28.-., 4.11. 19FayP. ) 89( 

Cent. B.C) nd11. (2-790.11. 5., TebtP. ) 90( 

), p.899.1941M. Rostovtzeff () 91( 

(118 B.C.).84. -., 5.LL. 83TebtP. ) 92( 

125.-, pp. 120Trois Etudes. 28 ; P. Jouguet (1944), De IsidePlutarch, ) 93( 

. 28.De IsidePlutarch, ) 94( 
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،بيل    – هيانة جمرمة تزألف من سيلابيس  والكاان اإلغلالا تيموثيوس  واسزللت اللةنة عل   
 وإرزاس ولورس  ،ما قامت اللةنة بزنقيم شئو  اذه الميانة. –اآللهة 

وتنليلنا لذلك    إن اء هيانة الثالوث الملمس  ا عهم الملك سوتيل يمث  مواءمة  
سياسية  ا جوالاا وهرنية  ا مقهلاا؛ألنه ،ا  يعزلم    ثلوة م ل تزوقف عل  مساامة  

 لاين واإلغلاب سوًاا  ا العم  عل  تلمم ملا ب الباله االقز اهية   ل    نه من الضلوري  الم 
   رؤلف بين قلوب اذرن العن لان  م  العلم  نه يعلم    للم لاين هيانات راس ة موروثة   
و   اإلغلاب  لضلوا معهم هياناتهم ومذاابهم   أراه الزغلم عل  اذا الن ور المرنا؛ إلن اء  

 .(95) ل ة  يما بينهما؛ لزوليمام  ا هيانة جمرمةاأل

 
 
 
 
 

 الخاتمة
ونسز لص من اذا البنث    المواءمات السياسية الزا علماا ملوك البطالمة م  الكهنة  
المواءمات   بما      بهذه  مبزغاه  ،الاما  لكالالطل ين؛ ليث للب  منها  كانت ضلورة البم 
السلطة تنزاج هائًما للمرن ليض ا عليها شلعية هرنية  ينزاج الكهنة  يًضا للناكم لكا يمننهم  

 اللوة.  
 لم ت ابكت رم السلطة م  المرن  واتنم ،الاما لي للا نوًعا من الزواف  لم يكن  ا  ا لذ

الملوك   الطل ا    منم  الزا ر عها  اللاية  الم لنة اا  و،انت  لهما  لط   إال  م يًما  النليلة 

 

125.-P. Jouguet (1944), pp.120) 95( 

 ديانة الثالوث المقدس في مصر خالل العصر البطلمي راجع:للمزيد عن 

I. Fraser (1972), p.246; A. Bouche-Leclercq (1903-1907), p.113; Wilcken 

(1904), Sarapis. V. Osiris. Apis in Archiv, III.3, pp. 249-251.  
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للكهنة بعض الوظائف الكهنوتية عن طلاب البي ؛ ليض  الملوك من رلامو  من الكهنة الموالين  
اذا المكا   ،ما ،انت اناك مواءمات مالية م  الكهنة  تل  ت  ا إلغاء بعض    لهم  ا 

الضلائم الزا ،انت م لوضة عل  الكهنة  ،ما مننهم الملوك  يًضا النب الكام   ا الز ل   
 ا بعض إرلاهاتهم  ولم يكن اذا لًبا وإجالاًل للكهنة  وإنما  لط من  ج     ين   الملوك  

ضم المزملهرن ضمام  والذرن قم رلةأو  للمعابم لزأواهم بعيًما عن بطش  عل  هعمهم وتأريمام  
الملوك بهم  لزا    الكهنة وا لوا علا فواج اإلخوة من الملوك والملكات البطالمة  علا اللغم  
من م ال ة اذا للعليمة وال كل اليونانا من  ج  م النهم  ولم روا لوا  لط  وإنما بار،وا اذا  

الملوك م  الكهنة عل  تلنين لب اللةوء للمعابم. وهمج الملوك والكهنة اآللهة  الزواج  وات ب  
اإلغلالية والم لاة مزمثلة  ا صورة اإلله سيلابيس؛ لي للوا نوًعا من االنسةام والوئام بين  
الم لاين واإلغلاب؛ لي عل ،ال ال عبين  نهما يعبما  آلهة والمة  وفالزالا  ليس اناك  لق  

 يضمن الناكم عمم ثورة ال عم الم لي ضمه. بينهما؛ لز  
وعل  ،  لال ،انت تلك المواءمات هرنية  ا مقهلاا؛ ليث صبغت ب بغة هرنية  
بما    الكهنة بار،واا  ولكنها ،انت سياسية  ا جوالاا؛ ليث ت مم م الم الملك السياسية   

 لاسة تز بطه    لم وض  الملوك والكهنة م لنزهم ال   ية  وق م لنة ال عم الذي وق 
 رمي الملوك من نالية و رمي الكهنة من نالية  خل   ولم يةم مالًذا ينميه من سطوه  ولئك  

 الذرن اشزل،وا  ا إهارة شئو  الباله.
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Abstract 
 

Alignments between kings and priests are deals to serve the 
interests of each of them, provided that they are political in essence 
and religious in appearance, and a balance is achieved between them 
in common interests, bearing in mind that the kings are those who 
manage those common interests between them and the priests as the 
dominant powers of the state. 

 
Hence, the harmonization between them varied over priestly 

jobs, financial harmonization with the priests, which varied between the 
abolition of some taxes, the granting of priests the right to dispose of 
some of their revenues, the harmonization of brotherhood marriage 
between kings and Ptolemaic queens, the harmonization of the right 
to resort to temples, and harmonization of the incorporation of deities 
Egyptian with Greek gods. 
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