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 نشـر مجموعة من النقود البيزنطية )محفوظـــة بالمتحف المصري بالقاهرة(

 

 

 

 

 الملخص

هذا البحث إلى نشر مجموعة من  يهـــدف 

وتم إصدارها  التي لم تنشر من قبل، النقديةالقطع 

أثناء الفترة البيزنطية، وقد تم اختيار هذه القطع من 

المجموعات الموجودة في المتحف المصري 

بالقاهرة، ولحسن الحظ لم يتم نشرهم من قبل، إال أن 

ننجد بعض القطع في حالة سيئة، وذلك بسبب سوء 

الوقت،  الحفظ وسوء األحوال االقتصادية في ذلك

وقد اجتهد الباحثان في قراءتهم وتصنيفهم. وسوف 

يقوم الباحثان بنشر هذه القطع النقدية في كتالوج 

مدرج بالبحث، بحيث يتم ترتيب هذه القطع طبقًا 

للترتيب الزمنى الخاص بكل قطعه، وسيعتمد 

الباحثان في وصف القطع النقدية سالفة الذكر على 

ارن لكل ما جاء على المنهج الوصفي التحليلي المق

النقود من رسوم فنية وكتابات. ثم بعد االنتهاء من 

الوصف الدقيق لهذه القطع النقدية البيزنطية 

المدرجة بكتالوج البحث، سوف يتم التعليق على 

سواء من ناحية األحداث جميع القطع تعليقًا شامالً 

التاريخية أو السياسية أو الدينية والسيما االقتصادية. 

اإلمبراطور جع تاريخ هذه القطع لكل من وير

-Constantine I (323قنسطنطينوس األول 

 AnastasiusI (194أنستاسيوس األول وم( 333

 JustinIIم( واإلمبراطور جستين الثاني 845 –

 م ( و اإلمبراطور موريس 835 – 868)

Maurice(852 – 602) م. 

 المقدمـــــــــة .4

تعتبر المسكوكات أحد المصادر األصلية لمعرفة 

 الدول، فهي خير شاهد على التاريختاريخ 

 

االقتصادي والسياسي وربما االجتماعي والديني 

ألى دولة. فهي توضح مدى ما وصلت إليه أي دولة 

يار السيما سياسياً أو من تقدم ورقى أو انحدار وانه

 .اقتصادياً 

 نستطيع معرفة ما يلى:ومن خالل دراسة النقود 

من خالل وزنها ونقاء المعدن المسكوكة به نستطيع  -

معرفة الحالة االقتصادية، وذلك بمقارنتها بما سبقها 

 وتالها من النقود.

ومن خالل ما هو منقوش عليها من صور  -

وكتابات، نستطيع معرفة الحالة السياسية والدينية في 

 ذلك الوقت.

ث، والذي يحاول فيه ومن هنا كان موضوع البح

الباحثان نشر مجموعة من النقود التي لم تنشر من 

قبل، والتي تعود للعصر البيزنطي ومحفوظة 

بالمتحف المصري. وقد تم اختيار هذه القطع 

المختار، ألنها تعود إلى العصر البيزنطي، والتي 

كانت مصر احدى واليات هذا العصر، والذي انتهى 

 م.614فيها عام 

اسة هذه النقود، نجد أنها توضح تطور وبعد در

النظام المالي البيزنطي، والذي وضعه األباطرة 

قنسطنطينوس البيزنطيين األوائل، مثل اإلمبراطور 

األول، ثم توضح التطور الذى ادخله اإلمبراطور 

أنستاسيوس، والذى يعتبره البعض مؤسس النظام 

ن المالي البيزنطي. بينما نجد نقود األباطرة جستي

الثاني وموريس، تلك النقود التي توضح سوء النقود 

 المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق

  (2018) ، اإلصدار األول15العدد 

 2314-7024الرقم الدولي التسلسلي: 

   ةمصطفى الروبي جمع
   قسم االرشاد السياحي –مدرس 

ق  الفراعنة العالي للسياحة والفنادمعهد   

     مروة فاروق بدوي
      قسم االرشاد السياحي –مدرس 

      معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق
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خالل المراحل األخيرة في النقد البيزنطي، والذي 

 استخدم في مصر والمنطقة العربية.

وقد كانت النقود البيزنطية تسك في عدد من المدن 

الشهيرة التابعة لإلمبراطورية في أوروبا وآسيا 

تكاليف وأفريقيا؛ ويرجع ذلك إلى خطورة وارتفاع 

نقل كميات كبيرة من الذهب أو الفضة من مكان 

آلخر. ورغم ما ساد أرجـاء اإلمبراطورية 

خاصة خالل  –البيزنطيــة من اضطرابات وغزوات 

كان يوجد في  –الفترة الزمنية محل البحث 

اإلمبراطورية عدة مدن تسك فيها النقود مثل 

 Constantinopleالعاصمة القسطنطينية 

ونيقوميديا  Thessalonica وثيسالونيكا

Nicomedia  وانطاكيةAntioch  واإلسكندرية

وروما وقرطاج، وغيرها من المدن. لكن القاعدة 

الرئيسيــة هي أن تسك النقود الذهبية في 

القسطنطينية، وتبًعا لذلك كانت توضع على النقود 

وهي الحـروف األولى مــن اسم  CONالحــروف 

)مثلما نجد في القطعة النقدية العاصمة القسطنطينية 

الخامسة محل البحث(، ولكن عندما نجد أحرف 

أخرى فنعرف أنها سكت في مدينة أخرى
i
 . 

وقد أغلقت دار سك النقود باإلسكندرية منذ عهد 

م، ثم بعد ذلك نجدها 310دقلديانوس وحتى عام 

تصدر بعض النقود مثل القطعتين النقديتين األولي 

، ولكن ليس بشكل منتظم حتى والثانية محل البحث

م، حيث أغلقت مرة أخرى، ولم تقم 140عام 

بإصدارات نقود منتظمة حتى آخر القرن الخامس. 

 – 868ولكن منذ عهد اإلمبراطور جستين الثاني )

م( تظهر دار سك النقود باإلسكندرية مرة 835

أخرى، ويظهر اسم المدينة على النقود البيزنطية
ii
. 

القطع النقدية التي تنتمى للنقد  وقد تم اختيار بعض

البيزنطي، وجميع القطع محفوظة بالمتحف المصري 

بالقاهرة، ولحسن الحظ لم يتم نشرها من قبل، ومدرج 

أرقامهم في كتالوج البحث، وتمتاز هذه المجموعات 

النقدية بتنوع طرزها ووضوح بعض منها إلي حداً 

دية في ما، وسوف يقوم الباحثان بنشر هذه القطع النق

كتالوج مدرج بالبحث، بحيث يتم ترتيب هذه القطع 

النقدية وفقًا للترتيب الزمنى الخاص بكل قطعة، 

وسوف يتم االعتماد في وصف القطع النقدية سالفة 

الذكر على المنهج الوصفي التحليلي المقارن لكل ما 

جاء على النقود من رسوم فنية وكتابات. وبعد 

لهذه القطع النقدية  االنتهاء من الوصف الدقيق

المدرجة بكتالوج البحث، سوف يتم التعليق على 

جميع القطع النقدية والتي يرجع تاريخها لعهد بعض 

 من األباطرة البيزنطيين وهم:

 قنسطنطينوس األولConstantine I 

 م( 333 – 323)

  أنستاسيوس األولAnastasius I 

 م(845 – 194)

 جستين الثانىJustin II  (868 – 

 م(835

   موريسMaurice  (852 – 602)م 
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 -وفيما يلى كتالوج البحث للقطع النقدية:

 م310-333 التـــــاريخ .2540S..R رقــم السجل الخاص-1

 مم46 القطـــــر جم 9،4 الـــــــــــوزن

قنسطنطينوس األكبر، صورة جانبية لرأس اإلمبراطور الوجــه: 

متجها نحو اليمين، ومرتديًا رداء الكاهن األعظم، والصورة 

 -محاطة بنقش نصة كالتالي:

DV (Divus) CONS[TANT]INVS PT(= Pater) 

AVGG (=Augustorum                                           

   

 

 المؤله قنسطنطينوس والد األغسطسين. ترجمتها: 

 

صورة اإلمبراطور قنسطنطينوس األكبر، مرتديًا رداء الظهــــر: 

الكاهن األعظم، وواقف بكامل هيئته في الجهة اليسرى من 

القطعة، يقود عربة في الجهة اليسرى من القطعة، يجرها أربعه 

 أحصنه، تنزل له من أعلي القطعة يدي االله لتساعده.

ار ضرب مدينة ويوجد في الجانب األيمن حروف، تشير إلي د

 S(acra) M(oneta)-اإلسكندرية المقدســة، كالتالي:

AL(exandria)                    

 دار الضرب المقدسة اإلسكندرية  ترجمتها:

 

RIC, VIII, 12 

 

 

 م310 التـــــاريخ .2339S..R رقــم السجل الخاص-2

 مم43 القطـــــر جم 3،2 الـــــــــــوزن

نصفية جانبية لإللهة روما، متجهة نحو اليسار، صورة الوجــه: 

واضعة الخوذة فوق رأسها، ومرتدية العباءة اإلمبراطورية، 

 -والصورة محاطة بنقش نصة كالتالي:

VRBS-ROMA 

 مدينة روما. ترجمتها:
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صورة الذئبة بكامل هيئتها في المقدمة، متجهة نحو الظهــــر: 

 رومولوس اليسار، ويوجد اسفل الذئبة التؤامين 

Romulus وريموسRemus وهي تقوم بإرضاعهما، ويظهر ،

 أعلي الذئبة نجمتين.

، تشابه من حيث SMALBيوجد في اسفل القطعة الحروف 

إلي ورشة العمل  B(، ويشير الحرف 4الوصف القطعة رقم )

 الثانية.

RIC, VIII Alexandria. 26 B 

 

 م315 -313 التـــــاريخ .2540S..R رقــم السجل الخاص-3

 مم48 القطـــــر جم 3،4 الـــــــــــوزن

صورة جانبية لرأس اإلمبراطور قنسطنطينوس األكبر، الوجــه: 

(، والصورة محاطة بنقش 4تشابه من حيث الوصف القطعة رقم )

 -كالتالي:نصة 

[DV] (=Divus) [CONST]ANTINVS PT(= Pater) 

AVGG (=Augustorum)                                          

  

 

 

 
 

صورة اإلمبراطور قنسطنطينوس األكبر بكامل هيئته الظهــــر: 

في المقدمة، ويستدير برأسه صوب اليمين، مرتديًا رداء الكاهن 

 -الجانبين نقش نصة كالتالي:األعظم، ويوجد علي كال 

VN(=venerandae) – MR(=memoriae) 

 )تكريًما( للذكرى المبجلة.ترجمتها:

 وال تظهر حروف دار الضرب بوضوح.

 

RIC, VIII Alexandria. 32  

 م845 -194 التــــاريخ .2300S..R رقـم السجل الخاص-4

 مم43 القطـــــر جم 8،4 الــــــــوزن
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: صورة جانبيه لراس اإلمبراطور أنستاسيوس األول الوجـــــه

Anastasius I متجهًا نحو اليسار، واضًعا الدياديما المرصعة ،

باللؤلؤ حول رأسه، تتوسطها حليه بها فص من اللؤلؤ، وتنتهى 

 طرفها بفصين من اللؤلؤ، والصورة محاطه بنقش نصه كالتالى:

 

[D](ominus)   [N](oster)    [ANASTA-SIV]S 

[PP](erpetuus)   AVG(ustus).                                 

  

 : سيدنا أنستاسيوس الدائم األوغسطس.ترجمتها

  

يتوسط الصورة إكليل من الزهور، ويكتب بداخله قيمة الظهـــــر: 

 النذور كالتالى:

 VOT(is) X MVLT(is) xx (Vicennalibus) 

العشرة عاًما )وللنذور( ذات العشرين  للنذور ذاتترجمتها: 

 عاًما(.

 

 

 

DOC, 13; BMC 16 

 

 

 

 

 م845 -194 التـــــاريخ .2339S..R رقـم السجــل الخاص-5

 مم28 القطـــــر جم30،44 الــــــــــــوزن

: صورة نصفيه جانبيه لإلمبراطور أنستاسيوس األول، الوجـــــه

الدياديما المرصعة باللؤلؤ حول رأسه، متجهًا نحو اليمين، واضًعا 

تتوسطها حليه بها فص من اللؤلؤ، وتنتهى طرفها بفصين من 

اللؤلؤ. ويرتدى درع الصدر، والصورة محاطه بنقش نصه 

 كالتالي:

D(ominus) N(oster) ANAS[TA-]SIVS 

PP(erpetuus) AV[G](ustus).                                   

  

 ا أنستاسيوس الدائم األوغسطس.: سيدنترجمتها
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، وفى اعلى العدد Mيظهر في منتصف القطعة العدد الظهـــــر: 

يوجد صليب، وعلى كال الجانبين األيمن واأليسر يوجد نجمه 

 سداسية.

وهى اختصار لدار ضرب  CONويوجد اسفل العدد الحروف 

 CON(stantinopolis).القسطنطينية 

DOC, I 23 

 

 م835-868 التاريـــــخ .2300S..R السجــل الخاصرقم -6

 مم42 القطـــــر جم 3،4 الـــــــــــوزن

: صورة نصفيه جانبيه لإلمبراطور جستين الثاني الوجـــه

Justin II ،متجهًا نحو اليمين، واضًعا الدياديما حول رأسه ،

 ويرتدى درع الصدر، والصورة محاطه بنقش نصه كالتالي:

D(ominus) N(oster) IVSTIN[VS PP(erpetuus) 

AV](gustus)                                                           

   

 : سيدنا جستين الدائم األوغسطسوترجمتها

 
، ويفصل بينهما I+Bيوجد في المنتصف العدد  الظهـــر:

الصليب، وأسفلهم يوجد حروف، تشير إلى دار ضرب مدينة 

 اإلسكندرية.

 

 

 

.DOC, 188 

 
 

 م602-852 التاريـــــخ .2300S..R الخاص رقم السجـــل-7

 مم41 القطـــــر جم 2،1 الــــــــــــوزن
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،  Maurice: صورة نصفيه جانبيه لإلمبراطور موريسالوجـــه

متجهًا نحو اليمين، واضًعا الدياديما حول رأسه، ويرتدى درع 

 بنقش نصه كالتالي: الصدر، والصورة محاطه

[D](ominus)    [N](oster)      [MAVR]IC(us) )

PP(erpetuus)       AV(gustus)                                 

  

 سيدنا موريس الدائم األوغسطس. -:وترجمتها

 

 

 (.6يشابه من حيث الوصف القطعة رقم ) الظهـــر:

 

 

 

SB, 545. 

 
 

 التعليــــــــــــــــق .2

 -أوالً: الوجه: 

يحمل الوجه صــورة رأس القطعة األولي والثالثة: 

اإلمبراطور قنسطنطينوس األول )األكبر(، مرتديًا 

رداء الكاهن األعظم، أصدرت هذه القطع النقدية قبل 

وفاة اإلمبراطور قنسطنطينوس األول أو بعد وفاته 

بفترة وجيزة من قبل أبنائه، وخاصة اإلمبراطور 

-Constantius II (333قنسطنطيوس الثاني 

من خالل القطعتين استمرار الديانة  م(. ونالحظ364

الوثنية بجانب المسيحية، التي اعترف بها 

م في 343اإلمبراطور قنسطنطينوس األول عام 

Edict of Milanمرسوم ميالن 
iii

.  حيث يظهر 

النقش حول صورة اإلمبراطور قنسطنطينوس بانه 

المؤله على وجه القطعتين، وهو ما يؤكد الراي 

إلمبراطور قنسطنطينوس األول القائل بان اعتناق ا

للمسيحية لم يكن إال وهو علي فراش الموت، 

واعترافه بالمسيحية لم يكن إال من قبل المكاسب 

السياسية، إال انه من المالحظ أن اإلمبراطور 

قنسطنطينوس هو آخر من تلقب بهذا اللقب
iv

. كما 

نقش على القطعتين لقب األغسطسين )األغسطس(، 

ان يطلق في البداية على كل ما هو ذلك اللقب الذى ك

مقدس عند الرومان، حتى أطلقه السيناتو على 

في السادس عشر من شهر  Octavianusأوكتافيان 

م، بهدف تمييزه عن سابقيه من الحكام 23يناير عام 

الرومان مما جعل األباطرة الالحقين يطلقون على 

أنفسهم لقب أغسطس، ليضيفوا القداسة على أنفسهم 

الشعب، وأستمر ذلك تقليداً متبًعا لدى األباطرة  أمام

الرومانيين والبيزنطيين
v
. 

واإلمبراطور قنسطنطينوس قد تولي الحكم منفرداً 

م، حيث كان قبل 333إلي  323في المدة من عامي 

ذلك مشارًكا للحكم، وذلك طبقًا للنظام الذى وضعة 

 Diocletianusسلفة اإلمبراطور دقلديانوس 

م(. وكان من اهم أعماله بناء مدينة 251-308)

م، وجعلها عاصمة 330القسطنطينية عام 

لإلمبراطورية
vi

. كما أنه سار علي نفس نهج سلفة 



 مصطفى الروبي جمعة ، مروة فاروق بدوي                                                                                  نشر مجموعة من النقود البيزنطية  

 34
 

 2152، اإلصدار األول  51جامعة اإلسكندرية ،العدد  –المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق 
 

من إصالحات إدارية ومدنية، لكن خالف نظام 

اإلمبراطور دقلديانوس من وضع نظام شركاء في 

الحكم، مما جعله يعيد نظام الوراثة في الحكم
vii

. وفي 

ل اإلصالحات االقتصادية والمالية، فقد أهتم مجا

اإلمبراطور قنسطنطينوس بإصالح نظام النقد 

وتثبيت النقود، فاحل نقود جديدة، واحتاط لنفسة 

النخفاض قيمة النقود، فوفر مقادير هائلة من المعادن 

النفيسة، ال سيما من أرمنيا التي دخلت في حوزة  

لديانوس. اإلمبراطورية في عهد اإلمبراطور دق

فضالً عما استولي عليه من الحلي الذهبية من 

المعابد الوثنية بعد أغالقها، ولهذا تمتع اإلمبراطور 

قنسطنطينوس بسمعة ممتازة. وقد اعتمد اإلمبراطور 

قنسطنطينوس في نظامه النقدي علي النقود الذهبية 

(، وعلي النقود الفضية solidus-)الصلدى

ة المضاف إليها نسبة ، وهى الفض Billonالبيللون

من الزئبق وبعض النحاس، واستمر هذا النظام 

ساريًا، ولكن مع هجمات الجرمان المستمرة، 

انخفضت قيمة النقود، حتي  تم إصالحها من قبل 

اإلمبراطور أنستاسيوس
viii
. 

يصور عليه الوجه صورة نصفية  القطعة الثانية:-

فقد ظهرت ، وهي تجسيد لمدينة روما، لإللهة روما

عباده روما في العالم اإلغريقي، حيث ظهرت في 

ق.م، 498اإلغريقية حوالي عام  Smyrnaمدينة 

عرفانًا بمساعده الرومان لهم في حروبهم الخارجية، 

فبنوا معبداً تكريًما لروما
ix

 . 

القطعتان النقديتان  -القطعتان الرابعة والخامسة:-

اطور الرابعة والخامسة تحمل صورة وجه اإلمبر

أنستاسيوس األول، وهو يرتدى الدياديما المرصعة 

باللؤلؤ وبها حلية على مقدمة الرأس بها أيًضا فص 

من اللؤلؤ، وهو ما يشير إلى محاولة إضافة العظمة 

على نفسه أمام شعبه. كان اإلسكندر األكبر هــو أول 

الملوك المقدونيين الذين ارتدوا الدياديما كشعار 

خاص للملكية
x

قال أن الدياديما في األصل هي ، وي

تلك العصابة األرجوانية الشكل الخاص بملوك 

الفرس والنبالء، وكانت تصنع من الحرير أو الكتان، 

ويطرز بزخارف بيضاء. وقد أقتبس اإلسكندر األكبر 

هذا التقليد، بعد انتصاره عليهم، وتكلل بها بعد تغير 

لونها إلي اللون األبيض
xi

. واستخدمها خلفاء 

اإلسكندر من بعدة )البطالمة(، وتقول المصادر 

القديمة: أن الملك كان يضع الدياديما بعد إعالنه ملًكا 

من قبل الفرق العسكرية
xii

. إال أن الرومان حاولوا 

تجنب هذه العادة البطلمية؛ ألنها كانت تعبر عن 

السلطة في الشرق في العصر الهللينستي، ورفض 

ا، عندما أحس بغضب يوليوس قيصر ارتداء الدياديم

عامة الشعب، لذلك أيًضا تجنبها أوغسطس 

واألباطرة األخرون
xiii

، ولم يرتدوا الدياديما بشكل 

منتظم، واستمر هذا امر ارتداء الدياديما موضوع 

تردد بين األباطرة الرومان لفترة من الزمن، حتي 

عهد اإلمبراطور قنسطنطينوس األكبر، الذى اقر 

م، عندما 328ذلك في عام بوضع الدياديما، وكان 

دخل الشرق وحكم اإلمبراطورية بمفردة
xiv

. كما أنه 

يظهر كفاءته الحربية بارتدائه لدرع الصدر مما 

يوحى بأنه من األباطرة المحاربين، بينما كتب حول 

 الصورة أنه األغسطس الدائم. 

تنسب هاتين القطعتين لإلمبراطور أنستاسيوس، ذلك 

فضل في اعتالئه العرش اإلمبراطور الذي يرجع ال

، والتي كانت على Ariadneلإلمبراطورة أريادن 

معرفة سابقة به قبل وفاة زوجها اإلمبراطور زينون 

Zeno (131 – 194 وقد حرصت على اعتالئه .)م

العرش والزواج منه بعد أربعين يوًما من وفاة 

زوجها
xv

. وكان أنستاسيوس يعمل بالقصر 

ت اإلمبراطور اإلمبراطوري، ومن أهم إنجازا

أنستاسيوس التخلص من األيسوريين، الذين كانوا 

شقيق زينون  Longinusيريدون تولية لونجينوس 

خلفًا له وكانت لهم الهيمنة على السلطة والوظائف 

الهامة في الدولة. لكن أنستاسيوس استطاع إبعادهم 

عن الوظائف الهامة وإقصائهم خارج العاصمة 

القضاء عليهم بعد صراع  القسطنطينية، حتى استطاع

دام ست سنوات
xvi .

كما قام اإلمبراطور ببناء أسوار 

حول العاصمة القسطنطينية، سميت باسمه كما أطلق 

عليهــا أيًضا )السور الطويل( والهدف من هذا السور 

هو صد غارات البلغار الذين هاجموا القسطنطينية 

في غارات خاطفة، تركزت على السلب والنهب 

م(. وهو بذلك 802 – 119ة ما بين )وبصفة خاص
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استطاع صد هذه الهجمات حيث توقفت الغارات من 

وقتها
xvii

، ثم قام أنستاسيوس بعقد معاهدة سالم مع 

م وقد تعهد فيها بدفع خمسة آالف 808الفرس عام 

رطل من الذهب سنويًا للفرس في مقابل إقامة قلعة 

ة على الحدود البيزنطية الفارسيDaraفي مدينة دارا 

 Anastasiopolisوأسماها انستاسيوبوليس
xviii
. 

أما عن أهم إنجازات انستاسيوس فكانت إصالحاته 

االقتصادية والمالية حيث انتقل بالدولة من حافة 

اإلفالس إلى تصحيح المسار االقتصادي، حيث قام 

 بـ :

  إصالح نظام النقد حيث أصدر عملة برونزية

الذهبي، وقد ، وربطها بالنقد Follis)نحاسية( 

أصدر أنستاسيوس تلك العملة بسبب استمرار 

حالة التضخم المالي حيث ساءت قيمة النقود، 

مما جعله يصدر تلك النقود على ميزان 

مقلل
xix

. وأصبحت النقــود فى عهده تشمل 

الصلدى الذهبي وأجزاؤه : النصف ويسمى 

والثلث ويسمى  Semissisسيميسيس 

جــدت نقـود . كما وTremissisالتريميسيس 

، Nummusنحاسية صغيرة تسمى نوموس 

وكان الفولس يعادل أربعين نوموس، لذلك كان 

، Mيكتب على ظهر النقود الحرف اليونانى 

والذى عبر عن العدد أربعين، ثم تم إصدار 

نقود أخرى من نفس النوع، ولكن كتب على 

أي يساوى نصف فولس )  Kظهرها حرف 

عنى ربع وت Iعشرين نوموس ( أو حرف 

وهى ثمن  Eفولس )عشر نوموس ( أو حرف 

فولس )خمس نوموس(. ومنذ ظهور تلك النقود 

الصغيرة أصبحت النقود البيزنطية لها مالمح 

مميزة وتعتمد على الصلدى ومشتقاته والفولس 

الذى تم تحديد قيمته وربطه بفئة الصلدى
xx
. 

  زيادة دخل الدولة عن طريق تحويل ضريبة

  Annonaلمعروفة باسم األنوناالقمح العينية ا

م مما 196إلى ضريبة نقدية تدفع ذهبًا في عام 

جعل الذهب أو الصلدى الذهبى هو أساس 

حسابات الدولة في العاصمة أو سائر 

الواليات
xxi
. 

  إلغاء النظام الذى كان بمقتضاه تقوم المجالس

بجمع الضرائب وكلف بها  Curiaeالمحلية 

أى المطالبين Vindices موظفين عرفوا باسم 

بحقوق الدولة، كما قام بإلغاء ضريبة التجارة 

Chrysargyron  م، بهدف تخفيف 195عام

األعباء االقتصادية الثقيلة عن السواد األعظم 

للشعب
xxii

. 

يحمل صورة وجه اإلمبراطور  القطعة السادسة:-

وهو يصور علي م(:578 - 565)  جستين الثانى

أنستاسيوس وجه نقوده مثلما صور اإلمبراطور 

األول، حيث يظهر مرتديًا الدياديما ويرتدى درع 

الصدر، كما سجل حول صورته لقب األغسطس 

 الدائم.

وتنسب هذه القطع إلي اإلمبراطور جستين الثاني، 

ذلك اإلمبراطور الذي تولى الحكم بعد وفاة 

م(، حيث لم يكن 868 – 823اإلمبراطور جستنيان )

اء حياته يثق في لجستنيان وريث شرعي وكان أثن

ابن أخته جستين، والذي خدمه لسنوات طويلة 

كرئيس للقصر اإلمبراطوري وبالتالي اختاره مجلس 

م868السيناتو ليكون خلفًا لجستنيان عام 
xxiii
. 

وقد حاول جستين الثاني في العام األول من حكمه أن 

يلقى التأييد من شعبه، فأصدر قانونه األول بإلغاء كل 

ة على رعاياه للخزانة العامة، لكنه الضرائب المتأخر

بعد ذلك أظهر اهتماًما كبيراً لجمع األموال، السيما 

 Evagriusالضرائب حتى أن المؤرخ ايفاجريوس 

يصفه بالجشع، حيث كان يستولى على ممتلكات 

اآلخرين راغبًا في تحويل كل شيء كمـورد من 

موارد الدولة، حتى دور العبادة
xxiv

. وال شك في أن 

قد نجح في إيجاد مصادر جديدة للدخل مثل  جستين

فرض ضريبة أربعة صلدات، على كل مواطن في 

 Annonaeالقسطنطينية يحصل على خبز مجاني 

Populares كما فرض ضرائب على تجار ،

النبيذ
xxv

. 

ومن الناحية السياسية فقد أخطأ جستين الثاني بنقض 

الهدنة مع الفرس، ورفض دفع الجزية لهم في الوقت 

ذي لم يكن جيشه مؤهالً لقتالهم، فتعرض الجيش ال
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البيزنطي للهزائم. وتشير المصادر إلى عدم تحمل 

جستين سماع تلك األنباء، فأصيب بلوثة عقلية
xxvi ،

فقامت زوجته صوفيا بتصريف أمور الدولة، يعاونها 

قائد الحرس اإلمبراطوري،  Tiberiusتيبريوس 

ول في وأصبح من وقتها تيبريوس هو المتحكم األ

الدولة بلقب قنصل لمدة أربع سنوات، حتى وفاة 

م835اإلمبراطور جستين الثاني عام 
xxvii
. 

ومن الناحية النقدية فقد عثر على النقود التي سكت 

في عهد اإلمبراطور جستين الثاني في أقاليم مختلفة، 

حيث قام بفتح دور السك في أنحاء اإلمبراطورية 

سة محل الدراسة قد ومنها اإلسكندرية، والقطعة الساد

 تم سكهما في اإلسكندرية. وتذكر الوثائق أن نقود الـ

Follis التي أقرها أنستاسيوس لم تسك في مصر، إال

في عهد اإلمبراطور جستين الثاني وكانت وزنها 

حوالي اثنين وعشرون جراًما، لكنها خفضت بعد 

جرام تقريبًا 4418ذلك إلى 
xxviii
. 

صورة وجه  تحمل: القطعة النقدية السابعة-

وهى تشبه (،م602 – 853اإلمبراطور موريس )

القطع النقدية السابقة من حيث شكل الوجه وارتداء 

الدياديما حول رأسه، ويرتدى درع الصدر، كما أن 

النقش حول الصورة يسجل أسمه بأنه األغسطس 

 الدائم.

واإلمبراطور موريس تولى عرش اإلمبراطورية 

عمره، وكان قد تدرج  وهو في الثالثة واألربعين من

في الوظائف في إدارة القضاء، ثم التحق بالجيش 

حتى أصبح قائداً لحرس اإلمبراطور تيبريوس، 

والذي اختاره ليكون زوجاً البنته أوغسطا 

Augusta  ووليًا لعهده، مما جعل موريس يذكر

أحيانًا باسم موريس تيبريوس، وذلك اعترافًا منه 

بفضل تيبريوس عليه
xxix
. 

وريس حكمه باستغالل الصراع على الحكم في بدأ م

الدولة الفارسية، وحصل على مكاسب لصالح دولته، 

 – 890فعندما وقف بجانب كسرى الثاني )ابرويز( )

م( وأيده لتولى عرش الفرس. قام كسرى برد 605

م وتنازل فيها 894الجميل له وعقد معه معاهدة عام 

شرفي من كسرى الثاني عن إقليم أرمينيا والجزء ال

إقليم الجزيرة وكذلك مدينة دارا
xxx

. 

وقد حاول موريس عالج الخلل االقتصادي الذي 

خلفه له سلفه تيبريوس، حيث نجده يعارض التبذير 

ويوجب االقتصاد في النفقات، وإلغاء ما هو غير 

ضروري
xxxi ،

كما قام بتخفيض مخصصات الجند 

مما أثار عليه القوات العسكرية خاصة قوات جبهة 

نوب، الذين أمرهم اإلمبراطور باالستمرار في الدا

القتال طوال الشتاء شمال الدانوب لمواجهة السالف، 

مما أدى بالقوات لالعتراض على أوامر 

، أحد Phocasاإلمبراطور. وقادهم في ذلك فوقاس 

قادة الجند مما أدى في النهاية لزحف فوقاس بقوات 

نها اإلمبراطور نحو القسطنطينية، لخلعه فهرب م

لكنه تم القبض عليه، وإعدامه وتم إعالن فوقاس 

م602إمبراطوراً عام 
xxxii
. 

ومن أهم أعمال موريس ذلك الكتاب الذي ألفه عن 

والذي كان المرجع  Strategiconالطرق الحربية 

األساسي للجيوش البيزنطية لحوالي ثالثة قرون 

تالية
xxxiii
. 

 -ثانيًا الظهـــــر: 

القطعة األولي، يوضح نجد أن ظهر -القطعة األولى: 

اعتناق اإلمبراطور للمسيحية في أخر عهده، حيث 

يصور اإلمبراطور وهو يقود عربه، تجرها أربعة 

أحصنة، وكأنه خارًجا في موكب أو في حرب، 

وهناك يد تنزل من أعلي لمساعدته، لتأخذه إلى 

السماء، وهي تلمح إلي اعتناق اإلمبراطور 

للمسيحية
xxxiv

 فه بوجود إله.أو علي األقل اعترا 

يصور علي ظهرها ذئبة ترضع  -: القطعة الثانية-

  Romulusرومولوسالتؤامان مؤسسين روما، 

واصدر هذا النوع وأنواع ، Remus وريموس

م حتي 330أخري من هذا الطراز، وذلك منذ عام 

م من قبل قنسطنطيوس األكبر وأبنائه316عام 
xxxv

. 

يصور على ظهرهــا  -: القطعة الثالثة-

اإلمبراطور، وهو واقف بكامل هيئته، مرتديًا 

الحجاب، وأصدرت هذه القطع في عهد اإلمبراطور 
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م(، تخليداً لذكرى 364-333قنسطنطيوس الثاني )

والده
xxxvi

. 

تحمل على ظهرها نذور للعام  -: القطعة الرابعة-

العاشر والعام العشرين لإلمبراطور أنستاسيوس، 

من الممارسات الدينية الهامة، التي  وتعتبر النذور

عرفت في الديانة الرومانية القديمة، واستمر تكريس 

النذور، وتسجيلها على النقود حتى القرن السادس 

الميالدي
xxxvii

، وكذلك ظل كعادة خالل العصر 

المسيحي، الن تكريس النذور والوفاء بها، يعتبر أحد 

الطقوس الدينية المسيحية
xxxviii

. 

كبير، وتحيط به  Mيحمل حرف  القطعة الخامسة:-

من الجهتين األيسر واأليمن نجمة سداسية، يعتقد أنها 

تشير إلى استقرار األوضاع
xxxix

، أو تبشر بالمسيح. 

نوموس، وأصدرت  10كبير يعني فئة  Mوحرف 

هذه النقود البرونزية في ثالثة دور ضرب هم 

القسطنطينية ونيقوميديا وأنطاكيا، حيث أصدرت 

ة من دار ضرب القسطنطينيةالقطعة الخامس
xl

 .

ويظهر الصليب واضًحا، وربما ذلك يوضح الدعاية 

الدينية لإلمبراطور أو إظهار رمز الدولة البيزنطية 

 المسيحية. 

أما عن دور الضرب البرونزية في عهد أنستاسيوس 

األول، فقد كانت في القسطنطينية ونيقوميديا 

 Antiochiaوأنطاكيا  Cyzicusوكيزيكوس 

سكندرية وثيسالونيكا وقرطاجة واإل
xli

Carthago. 

يظهر على ظهر  -القطعة السادسة والسابعة:-

القطعة السادسة صليب كبير، كما ينقش الحرفـان 

L+B نوموس، وذلك يشير إلى  42، أي تساوى

المسيحية بوضوح، وينفش في اسفل القطعة حروف، 

تشير إلى دار سك النقود باإلسكندرية
xlii
. 

 الخاتمـــــــــة. 3

وبعد دراسة تحليلية لجميع القطع النقدية المدرجة 

بكتالوج البحث، والتي لم يتم نشرها من قبل، 

والتعليق على جميع القطع، تبين لنا أن البحث قدم ما 

 -يلي: 

 أوالً الوجــــــــه: -

قدم لنا البحث أربعة بورتريهات ألربعة أباطرة  -

 مختلفين.رومانيين وبيزنطيين 

تنوعت بورتريهات األباطرة بين صور رأسية  -

 وصور نصفيه.

قدمت لنا مجموعة البحث أسماء األباطرة  -

 وألقابهم.

حرص األباطرة على ارتداء التاج الملكي  -

)الدياديما( المرصعة باللؤلؤ إلظهار العظمة 

 لشخص اإلمبراطور.

كما ارتداء األباطرة درع الصدر، مما يعطى  -

العسكرية، وإظهار اإلمبراطور بأنه المحارب  الصفة

 الروماني األول والمدافع عن أراضي اإلمبراطورية.  

 على ظهورهم بلقب كما حرص األباطرة -

 أغسطس.

 ثانيًا الظهـــــــــر:

 ز من الطرز التي تمقدم لنا البحث اكثر من طرا-

 تصويرها على النقود الرومانية المتأخرة والبيزنطية.

فقد قدم لنا البحث طراز اإلمبراطور  -

قنسطنطينوس األول المؤله، وطراز مدينة 

روما، وطراز النذور، وطراز الفئة األربعون 

، Mالتي رمز لها بالحرف اليوناني الكبير 

وطراز الفئة االثني عشر التي رمز لها 

 .L+Bبالحروف 
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