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 لقب "فيالديمفوس" ودالالته فى مصر البطممية
ُتعّد ظاهرة ألقػاب اللوػ ؾ  اللوتػات اللطاللػد إاػدم الاػلات الللّلػد التػك لهػزت اتػـ هػذ  ا اػرة 

لؿ  اتـ اللو ؾ اللووهناتههف اآلخرهف الذهف تأثر ا للصر فك  ،فك القر ف الثالثد ا خهرة قلؿ اللهالد
خاصػػد  أف اللوػػ ؾ  ،تانػت هػػذ  ا لقػػاب  اػػهود تلوهػد لتادهػػد ه هػػد هػؤ   الاتػػاـ لقػػد (ٔ)توػؾ اآل نػػد 

لػػف قلهػػؿ  ، أف اللوتػػات الوػػف أاػػلا   تتػػررت (ٕ)اللطاللػػد يلػػهعلـ الوػػ ا ااػػلا   ااػػدا  هػػ  لطولهػػ س،
النظػػر إلهلػػا توػػك أنلػػا ُتعّلػػر تػػف  ، هػػ  ا هػػـّ  ،ِلرهنهتػػك  أراػػهن م  توه لػػاترا   لػػن ذلػػؾ ف نػػ  هلتػػف

اػ ا   أتانػت هػذ  اللهػ ؿ  توػؾ ا تياهػات  ، تف ل اقفلـ الاهااػهد ، تف له للـ ،اهات أصااللااتي
 (ٖ)اقهقهد أـ لزت لد 

أاػػػػد أهػػػػـ ا لقػػػػاب التػػػػك الولػػػػا لوػػػػ ؾ اللطاللػػػػد  (Philadelphos) تػػػػاف لقػػػػب "فهالدهوفػػػػ س" 
ختػ " أ  "الُلاّلػد  خهلػا"  الوتلا اللوتات اللطولهات ا ا   لا ا   فلػذا الوقػب الػذم هعنػك "الُلاػب   

تلػػػا أنػػػ  تتػػػرر  ،لت نػػػ  صػػػفد  لرتّلػػػد ،تػػػاف ُهطوػػػؽ فػػػك الونػػػد اله نانهػػػد القدهلػػػد توػػػك الريػػػاؿ  الناػػػا 
ااػػتخدال  تلػػر لرااػػؿ التػػارهى اللطولػػّك اللختوفػػد   تلػػدؼ هػػذ  اللقالػػد إلػػك درااػػد تهفهػػد ظلػػ ر  فػػك 

لػك ت يػهظ ظػر ؼ ااػت ،أ ائؿ القرف الثالث قلؿ اللػهالد خدال  فػك القػر ف التالهػد لوتعرهػؼ لػاللو ؾ  ا 

                                                 

(1) M. L. Strack, Die Dynastie der Ptolemäer, Berlin, (1897), pp. 105-148.   
 اتك  قتنا الاالّك  ، لف أشلولا ،الذم تعد دراات  لف أهـّ الدرااات للذا الل ي ع

)2) S. B. Pomeroy, Women in Hellenistic Egypt from Alexander to Cleopatra, New York, 

(1984), p. 23.     
 اهػػث هػػرم فػػك تتػػرار هػػذا ا اػػـ "تعلهػػرا  تػػف اللشػػارتد فػػك الاتػػـ  .Strack, op. cit., p. 7ظػػر تػػذلؾ  ان

Ausdruck der Mitherrschaft  أهيا   " 
A. K. Bowman, Egypt After the Pharoahs: 332B.C.- AD 642 from Alexander the Great 

to the Arab Conquest, London, (1986), p. 23.  
    قد تأتد اناياللا الداخوّك ل ااطد ا الا   ا لقاب " ،هث هق ؿ  "لقد تانت الَلَوتهد لاألد أارهد إلك اٍد تلهرا

(3) E. R. Bevan, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London, (1927), p. 131.   
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 لإلشػػػارة إلػػػك  ، لتادهػػػد لعػػػالـ الصػػػ رة التػػػك تػػػان ا هرهػػػد ف الظلػػػ ر للػػػا فػػػك ليتلعػػػاتلـ ، اللوتػػػات
تلػػادتلـ  تػػذلؾ ف نلػػا تعتلػػد توػػك فتػػرة لؤّداهػػا أنػػ  هلتننػػا اتخػػاذ هػػذا الوقػػب نل ذيػػا  لوتعرهػػؼ لطلهعػػد 

 للا هؤتد ذلؾ أن  ِصػهنت  (ٔ)هد لظاهرة ا لقاب اللطولهد تتؿ الد  ت ا يتلاتهد  الاهااهد  الدهن
الػػػذم هعنػػػك  (Philopatōr)لػػػف قلهػػػؿ لقػػػب "فهو لػػػات ر"  ،للػػػر ر ال قػػػت ألقػػػاب أخػػػرم توػػػك  ػػػرار 

الػذم هعنػك "اللاػب   لػ " أ   (Philomētōr) لقػب "فهو لهتػ ر"  ،"اللاػب   لهػ " أ  "اللالػد  لهلػا"
 "اللاّلد  للا"   

 ارتػلط تندئػذ ل ااػدة  لػف  ،تانت لداهد ظل ر هذا الوقػب فػك أ ائػؿ القػرف الثالػث قلػؿ اللػهالد لقد
لعػػد ت دتلػػا إلػػك لصػػر لػػف لقػػد نها قػػرب أ ااػػط  ،هػػك أراػػهن م الثانهػػد ،أشػػلر اللوتػػات اللطولهػػات

 فػػػك اقهقػػػد ا لػػػر فػػ ف أراػػػهن م لػػػدأت لػػػذلؾ ظػػػاهرة ألقػػػاب اللوتػػػات  (ٕ)الاػػلعهنهات لػػػف هػػػذا القػػػرف 
ألقالػػا  لختوفػػد تػػف ألقػػاب اللوػػ ؾ   لػػـ هقتصػػر  يػػ   ،فػػك لعػػض ا اهػػاف ،لػػؿ  اتخػػاذهفّ  ،اللطولهػػات

لػػػؿ تعػػػدا  إلػػػك الوقػػػب ذاتػػػ   فتولػػػد فهالدهوفػػػ س لػػػـ تتػػػف شػػػائعد  ،ا لتتػػػار فػػػك هػػػذا ا لػػػر توػػػك ذلػػػؾ
 ،(Philadelphia)لثولػا أنلػا هػك  تولػد "فهالدهوفهػا"  ،ا اتخداـ فػك الونػد اله نانهػد فػك توػؾ اآل نػد

أصػلاتا لعػد ذلػؾ لػف التولػات اللعر فػد فػك لصػر اللطولهػد  فػك أريػا  العػالـ  ،أّم "الاّب ا خ ّم"
 ،تلػا اػنرم ل يػ  خػاص تنػد الاػدهث تػف د  ت الوقػب ، تدؿ هذ  ا لػ ر ليتلعػد (ٖ)اللووهناتّك 

                                                 

 قارف تف ت ف تصر لطوله س الثانك نل ذيا   (ٔ)
M. Chauveau, ”Ptolémée II le Philadelphe", in Alexandrie IIIe Siècle av J.-C., Dirigé 

par Christian Jacob et François de Polignac Centre, Paris, (1992), p. 139.    

يػا " ]لقػد تػاف" "نل ذ ،"إف اتـ لطوله س الثانك     هلتف أف هعتلر الاتـ الذم تط ر تن  الػلالط اللوتػّك اللووهناػتكّ 
 أللـ لو ؾ الشرؽ  النرب فهلا لعد "

ثػػـ تز يػػت لعػػد  أخاهػػا  هػػر  ،ؽ  ـ  ٖٓٓ تػػاف  الػػدها لطولهػػ س ا  ؿ قػػد ز يلػػا لوقائػػد ل اػػهلاخ س اػػ الك تػػاـ  (2)
ثػػـ تػػادت إلػػك لصػػر فػػك أ ااػػط الاػػلعهنهات لػػف القػػرف الثالػػث قلػػؿ اللػػهالد   ،الشػػقهؽ لطولهػػ س اللوقػػب لالصػػاتقد

 تػػذلؾ    .G. H. Macurdy, Hellenistic Queens, Baltimore, (1932), pp. 112-115انظػػر  
Pomeroy, op. cit., p. 16.    أهيا Gabriella Longega, Arsinoe II, Roma, (1968), 79. 

 تلا هتيظ لف الناخد التالود لػ  (ٖ)
H. G. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, (1968), s. v. 

(    
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ل ااػطد القػائلهف توهػ  توك أف تافد ا ل ر اللتعوقػد لػ  قػد دراػت يهػدا  ل ااػطد الػلالط اللطولػّك أ  
 فك توؾ اآل ند 

 تتلػػػدم أ لػػػك د  ت لقػػػب فهالدهوفػػػ س لػػػف ظػػػر ؼ ز اج أراػػػهن م الثانهػػػد لػػػف أخهلػػػا الشػػػػقهؽ 
لقػد تػاف هػذا الػز اج لخالفػا  ل تػراؼ اله نانهػد  (ٔ)الذم تاف هصػنرها لعػدة اػن ات  ،لطوله س الثانك

تػػاف أقصػػك لػػا تاػػلظ لػػ  هػػ  ز اج ا خػػ ة  هػػر  التػػك  ،التػػك ُتاػػّرـ ز اج ا خػػ ة  أخػػ اتلـ الشػػقهقات
 أ ؿ لػػا هاػػتوفت ا نتلػػا  للػػذا الخصػػ ص هػػ  اليلػػد  (ٕ)الػػذم تػػاف لعر فػػا  تنػػد اللقػػد نههف  ،ا شػقا 

 الػذم  ،التلهر الذم لذل  لطوله س الثانك  أراهن م الثانهد ليعؿ ز ايللا لقل    فك ته ف اله نػانههف
إلطالق  توهلا  لقد اا ؿ الز ياف لاختهارهلا لوقب هتيلف "لنػزّم  هنـّ تن  اختهار لقب "فهالدهوف س

 أف هصػػرفا ا نظػػار تػػف  (ٖ)،أخالقهػػا  إهيالهػػا " أف هقوػػال لػػف "طلهعػػد هػػذ  العالقػػد  هػػر     الشػػرتهد"
 توػػك أف الػػز اج فػػك االتللػػا  ،اليانػػب الااػػّك فهلػػا لػػف خػػالؿ الترتهػػز توػػك الصػػود ا خ هػػد لهنللػػا

 فك أتوك ص رها   هياد هذ  الصود 

 لخاصػػد لػػف اهػػث الترتهػػز توػػك اليانػػب اللثػػالّك  اللتانػػد الخاصػػد  ، هت افػػؽ لػػن هػػذ  اللاا لػػد
                                                                                                                            

خاصد  أف االلا  تذلؾ تولػد "فهالدهوفهػا" أطوقػا توػك  ،   هلوؾ اللر  ا م أف هواظ د ر أراهن م فك هذا ا نتشار
 العدهد لف اللدف  ا قالهـ ، تلا ه يظ  

J. Quaegebeur, "Documents concerning a Cult of Arsinoe Philadelphos at Memphis," 

JNES, 30, n. 4. (1971), p. 242. with note 22. 

 ,G. Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire, trans. by Tina Saavedra, Londonهشػهر  (7)

(2001), p. 25   إلك أنلا تانت تصنر  لا الك ثلػاف اػن ات  انظػر تػذلؾChauveau, op. cit., p. 141  الػذم
  أنلا تانت تلوغ ا الك الاالعد  الثالثهف تند ت دتلا إلك لصر  ،ـ ؽ  ٖٙٔه يظ أنلا  لدت ا الّك تاـ 

الػػذم ذتػػر أف لطولهػػ س تز يػػ  أختػػ  لػػف ألهػػ   ألػػ   Pausnias, 1.7.1انظػػر   ،لقػػد  اػػظ ذلػػؾ القػػدلا  أنفاػػلـ (ٕ)
( انظػػػػر تػػػػذلؾ   ،   تػػػف هػػػػذا الل يػػػ عM. Keith-Hopkins, "Brother-Sister 

Marriage in Roman Egypt," CSSH  22 (1980), pp. 303-354.   تػذلؾ تعوهػؽ Macurdy, op. 

cit., p. 116 توػػك أف هػػذا الػػز اج "هلثػػؿ انتلاتػػا  لوق اتػػد ا خالقهػػد اللتايػػرة"an outrage to civilized 

morality   ً  راين أهيا 
B. D. Shaw, "Explaining Incest: Brother-Sister Marriage in Graeco-Roman Egypt," 

Man, New Series, vol. 27 issue 2. (1992), pp. 267-299, esp.  pp. 267-9. 
(3) P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford, (1972),  pp. 117-118. 
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 هػػ   ،لػػا نعرفػػ  لػػف رفعػػ  لنفاػػ    ختػػ  فػػ ؽ لاػػت م اللشػػر العػػادههف ،التػػك هتلتػػن للػػا اللوػػؾ  اللوتػػد
توك زهيتللػا   قػد تلثوػت ا لر الذم هلتف تفاهر  أهيا  فك إطار لاا لت  إيفا  ن ع لف الشرتهد 

أ لك الخطػ ات ناػ  ا ل ههػد فػك تألهػ  لطولهػ س الثػانك لنفاػ   لز يتػ  اليدهػدة فػك تلػادة تيلعللػا 
 فػػك  ،" أّم  "اإلللػػهف ا خػػ هف"(Theoi Adelphoi) تالػػؿ ااػػـ ]ثهػػ م أدهوفػػ م  ،لعػا  فػػك اهاتللػػا

 (ٔ)ا تلػر لػأف يعػؿ لللػا تاهنػا   ااػدا  أن  رتز توك أهلهتلا  لتانتلا تندلا رلطلا لعلادة اإلاػتندر 
 هػػك العلػػادة التػػك هختوػػؼ الداراػػ ف  ،ألػػا الخطػػ ة الثانهػػد فتلثوػػت فػػك إنشػػا  تلػػادة خاصػػد لأراػػهن م

فهلػػا  ، لػػن ذلػػؾ فػػ ف ا لػػر الللػػـّ  (ٕ) لػػا إذا تػػاف فػػك اهاتلػػا أـ لعػػد للاتلػػا  ،لشػػأف تػػارهى تأاهاػػلا
هف أطوقػػػػا توػػػػك العلػػػػادة التػػػػك يلعػػػػت لػػػػهف لطولهػػػػ س أف تػػػػال  لػػػػف الوقلػػػػهف الوػػػػذ ،هتعوػػػػؽ لل يػػػػ تنا

هؤتػػد توػػك الصػػود ا خ هػػد لهنللػػا   لهنلػػا تػػاف فػػك الاالػػد  ، تػػذلؾ توػػك تلادتلػػا لنفػػردة ، أراػػهن م

                                                 

(1) Hölbl, op. cit., pp. 94-95.   
ع لػػف الت افػػؽ لػػهف لتانتػػ   لتانػػد  قػػد ُفا ػػر هػػذا العلػػؿ لػػف يانػػب لطولهػػ س لأنػػ  تػػاف لاا لػػد لػػف يانلػػ  إلهيػػاد نػػ  

 .Fraser,  op رللػا أهيػا  لػهف لتانتػ   لتانػد اإلاػتندر  رايػن   ، الدهػ  الوػذهف أللللػا لطولهػ س فػك لداهػد اتلػ 

cit., p. 218  ف لػـ هتػف هنػاؾ ااػتعداد الذم هعوؽ قائال   "إف اللتانػد  اػدها تانػت تتطوػب ن تػا  لػف الت افػؽ اتػك  ا 
 لػـ هفعػؿ  ،ا لر الذم هاتوفت ا نتلا  هنا أف لطوله س الثانك قرف تلادت  ه  لعلػادة اإلاػتندرشخصك " تولُا لأف 

إ  فػػػك تلػػػد لطولهػػػ س الرالػػػن تػػػاـ  ،ا لػػػر ذاتػػػ  لػػػن تلػػػادة  الدهػػػ  التػػػك لػػػـ تػػػدخؿ اللر ت تػػػ ؿ، تلػػػا هػػػ  لعػػػر ؼ
 ",J. F. Oates, "Theoi Soteresؽ ـ  تندلا يدد لقلرة اإلاتندر  نقؿ يثلاف  الد  إلهلػا  انظػر   ٕٗٔ/ٕ٘ٔ

Etudes de Papyrologie, IX (1959), p. 61   راين تذلؾLongega, op. cit., 101. 

لصػػر لػػف اإلاػػتندر ا تلػػر إلػػك  ،انظػػر  د/ لصػػطفك العلػػادم ،لالناػػلد لوػػذهف هعتقػػد ف أف التألهػػ  تػػاف فػػك اهاتلػػا( ٕ)
 W. W. Tarn and G. T. Griffith,  Hellenistic   تػػذلؾٖٙص  ،(ٜ٘ٛٔ)القػػاهرة  ،الفػػتظ العرلػػك

Civilization,  3
rd

 edition, New Yok, (1951), p. 50.    أهيػا Bevan,  op. cit.,  pp. 121-122  
درااػػػات فػػػك العصػػػر  ، لالناػػػلد لوػػػذهف هعتقػػػد ف لػػػأف التألهػػػ  تػػػاف لعػػػد  فاتلػػػا انظػػػر  د/ لطفػػػك تلػػػد ال هػػػاب هاهػػػك

  ,Hölbl   تػذلؾ  ٖٛٔص  ،(ٜٜٚٔ)اإلاػتندرهد  ،د لػد اللطاللػد فػك لصػر للوناػتّك  ألعػاد العصػر اللوناػتّك،ا

op. cit., p. 101    أهيا Fraser, op. cit., p. 217.    Pomeroy, op. cit., p. 30.     Quaegebeur, 

op. cit, 242: "shortly after the death"   ف تػاف فػك لعػرض الاػدهث تنلػا ل صػفلا "إللػد ليػا رة" فػك  ا 
  (p. 245) أف لطولهػػ س الثػػانك تػػاف هاػػا ؿ للظػػاهر أل ههتػػ  اتلػػاع التقالهػػد اللصػػرهد القدهلػػد  ،عالػػد اللصػػرهدالل

 توك لا هلد  ف ف اؿ هػذ  اللشػتود هتلثػؿ فػك أف نلهػز لػهف تألهللػا لػن أخهلػا  Longega, op. cit., 103 أهيا   
  فاتلا للاشرة  انظر تذلؾ الفقرات التالهد  فك تلادة اإلللهف ا خ هف قلؿ  فاتلا،  تألهللا لنفردة لعد
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 هػػ  الوقػػب تهنػػ  الػػذم الوتػػ   ،ا  لػػك "اإلللػػهف ا خػػ هف" فقػػد تػػاف لالناػػلد لعلادتلػػا "اللالػػد  خهلػػا"
التأتهػػػػد توػػػػك أف خطػػػػ ة تألهػػػػ  أراػػػػهن م الثانهػػػػد تاػػػػت ااػػػػـ  تنػػػػد ز ايلػػػػا لنػػػػ      اايػػػػد لنػػػػا إلػػػػك

"فهالدهوفػ س" أيػفت لعػدا  دهنهػػا  توػك د لػد الوقػب الػػذم  رد ذتػر  فػك هػذا الاػػهاؽ لاػل قا  لتولػد "ثهػػا 
(Thea)  "أّم  "إللد " 

هػػ  تهفهػػد ظل رهػػا  لقػػد الوػػت  ،فهلػػا هتعوػػؽ لاػػهاؽ ألقػػاب هػػاتهف الػػدهانتهف ،ا لػػر اآلخػػر الللػػـّ 
 لعػػد ذلػػؾ الوػػت هػػك  ز يلػػا لقػػػب  ،هن م فػػك اللداهػػد لقػػب فهالدهوفػػ س د ف أهػػد د  ت دهنهػػػدأراػػ

ثػػـ اتتاػب لقللػػا د لػد دهنهػػد لعػد تألهللػػا تاػت ااػػـ اإلللػد فهالدهوفػػ س   هػدؿ هػػذا  ،اإلللػهف ا خػ هف
ن تػا  لثولػا هعتػس فػك ال قػت ذاتػ   ،الترتهب توك أف لاألد اختهار توػؾ ا لقػاب تانػت لدر اػد لدقػد

لػف التصػػعهد الػذم هلػػدؼ فػك نلاهػػد ا لػر إلػػك إيػػفا  نػ ع لػػف الشػرتهد الدهنهػػد )اإلللهػد( توػػك ألػػر 
هخالؼ لادئ ذم لد  الق اتد الشرتهد )اللشرهد(   للذا ف ف لاا لد يعؿ الز اج ألرا  لقل    لااتخداـ 

أله  اللوؾ  اللوتد لوقب هرتز أتقلتلا خط ة ت ،التك لـ تتف ناياد تلالا  فك اللداهد ،لقب فهالدهوف س
ثػػـ توػػت ذلػػؾ خطػػ ة تألهػػ  أراػػهن م لوقللػػا الخػػاص لتثلػػت توػػك  ،توػػك تالقػػد ا خػػ ة الليػػردة لهنللػػا

 لتزهػػؿ تندئػػذ أهػػد شػػللد فهلػػا هتعوػػؽ  ،لاػػت م ا ل ههػػد أهيػػا  لػػا لػػـ هتػػف لقلػػ    لالد لػػد العالػػد لوقػػب
 لالز اج 

توػك العلػادات اللوتهػد ،  تػذلؾ أهلهػد إتاػاللا طالعػا    تتلدم أهلهد إطػالؽ هػذ  ا لقػاب تادهػدا  
دهنهػػا ، لػػف النقػػد الػػذم  يػػ  إلػػك لطولهػػ س الثػػانك  ز يتػػ  اليدهػػدة،  نتلاتللػػا ا تػػراؼ ا يتاتهػػد 
اله نانهػػػػد  اللقد نهػػػػد   تػػػػاف لػػػػف أشػػػػلر اللعاريػػػػهف فػػػػك توػػػػؾ اآل نػػػػد الشػػػػاتر اله نػػػػانّك اػػػػ تادهس 

(Sotades) لـ هت اف لطوله س  (ٔ)ال  إن   طأ لز اي  هذا لا   هاّؿ ل  الذم خاطب لطوله س قائ 

                                                 

أ ػ ب( اللهػػػت اللشػػػل رتف اػػػ تادهس  الػػػذم هقػػػ ؿ فهػػػ  للطولهػػػ س الثػػػانك  ٕٔٙ  ٗٔهػػػ رد أثهنػػػاه س فػػػك لأدلتػػػ  )  (ٔ)
   )ارفهػػػا (  "إنػػػؾ تيػػػن إاوهوػػػؾ فػػػك فػػػرج لػػػهس لاػػػالؿ"  

اهػث ه يػظ أف اػ تادهس قػاؿ للطولهػ س  Plutarch, De Lib. Educ. 14 = Moralia, 11aانظػر أهيػا   
 ,Fraser  قػارف أهيػا      لف ا شها  ا خرم الفظهعد ]أ   هر الالئقػد"  "التثهر 

op. cit., 217  الػذم  هػذتر أف هػذا الػز اج تاػلب فػك"considerable distress"  لػهف لعػض اله نػانههف  قػارف
 أهيا  تف رد فعؿ لطوله س 
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تف الرّد توك هذا النقد  التيرهظ لق ة تتنااب لن ق ة الدتاهد التك تاف هقـ  للا لوتر هج لوػز اج  لقػد 
 توك النقهض لف ا تادهس، تاف هناؾ لػف الشػعرا   (ٔ)أراؿ فك أثر الشاتر َلف أيلز توه   قتو  

فوؾ اللالط اللوتّك، للف تان ا توك ااتعداد للياراة اللوؾ  اللوتد فهلا هذهلاف إله   لف هد ر ف فك 
ُهعلػػر تػػف الل قػػؼ الراػػلّك لوػػلالط اللطولػػّك تنػػدلا  (Theokritos) هتػػذا فػػ ف الشػػاتر ثه ترهتػػ س 

 ،ةلقد اا ؿ ثه ترهت س للذ  القصهد (ٕ)شل  ز اج لطوله س  أراهن م لز اج زه س  ههرا لهف اآلللد 
أف هؤتػػد لشػتؿ خػاص العالقػػد ا خ هػد لػهف اللوػػؾ  اللوتػد فػك ا لهػػات  ،التػك َتنّنػك للػػا  قػت الػز اج

  (ٖ)التك هق ؿ فهلا 

 

 وك تثهر لف لاـ  الذلائظ الالهند،لقد أ قد النار ت
 ، توك اللذالظ القانهد لو ف الدـ، اللوف فد فك ا اشا 

  هود التك   ت يد تر س أفيؿ لنلا،ه   ز يت  اليل

                                                                                                                            
Weber, G., "The Hellenistic Kings and their Poets: Silencing Dangerous Critics," 

Ancient Society, 29 (1998/9), 162-165. 

(1) Fraser, op. cit., pp. 117-118. 

(2) Hölbl, op. cit., p. 65: "The court poets Theocritus and Callimachus are of particular 

historical interest, since they put their talents at the disposal of Ptolemaic ideology." 

(7)  Theocritus, XVII, ll. 126-133.  انظر تػذلؾPomeroy,  op. cit., p. 20.  التػك تشػهر إلػك تػأثهر خػاص
 J. L. Tondriau, "Les Souveraines Lagides en Déesses  راهن م توك ثه ترهتػ س   لػن ذلػؾ قػارف 

au IIIe Siecle avant J.-C.," Etudes de Papyrologie, (1947), p. 3  "اهػث الترتهػز توػك "للالنػد
 ثه ترهت س فك اللدهظ 
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   لللا، هك توقك لذراتهلا ا ل  فك  رفد ن
 أخا   ز يا  للا  ،لالد ل  لف تؿ قوللا

 ف الز اج اللقدس لآلللد الخالدهف،فلتذا تا
  ها التك تاتـ ردهات قصر أ لهلل س،الذهف أنيلتلـ ر 
 ،طد اآلللد ػ أتّدت العذرا  إهرهساهث ػ ت قهرا  لاو

 ارهرا   اادا  لنـ  زه س  ههرا 

لهػػػػ س  أراػػػػهن م هتتاػػػب لعػػػػدا  خاصػػػػا   لػػػن ذلػػػػؾ فػػػ ف الترتهػػػػز توػػػػك العالقػػػد ا خ هػػػػد لػػػهف لطو
لتشلهللا لعالقد ا خ ة التػك تػرلط لػهف زهػ س  ههػرا   هتلثػؿ  يػ  الد لػد هنػا فػك أف توهنػا أ  ناتػـ 

فػػك  ،فهلػػا هتعوػػؽ لػػز اج اآلللػػد ،توػك ز اج لطولهػػ س  أراػػهن م لاللعػػاههر اللعتػػادة  فػػ ذا تنػػا   نفتػػر
ذا تنػػا  ،اليانػػب الااػػّك لػػف هػػذ  العالقػػد لػػادئ ذم لػػد ، تػػف لػػدم شػػرتهد هػػذا  ،أهيػػا    نتاػػا ؿ ا 

الوػذهف هلػا أقػرب إلػك اآلللػد  ،ف نػ  هيػب توهنػا أف نفعػؿ الشػه ذاتػ  لػن لطولهػ س  أراػهن م ،الز اج
فهلا هأتهاف لف أتلاؿ  اقهقد إف خط ة تأله  لطوله س  أراهن م تات ااـ اإلللهف ا خ هف لػـ تتػف 

 توك أهد ااؿ لعهدهف تف فترة التأله      لتنللا لـ هت نا  ،قد ادثت لعد

 هأتك الدلهؿ توك ذلؾ للا قاـ ل  لطوله س الثانك فك لداهد اتلػ  لػف تألهػ   الػد    الدتػ  تاػت 
لػػػف تألهػػػ   الػػػدتللا  ، لػػػا قالػػػت لػػػ  أراػػػهن م لعػػػد ز ايلػػػا لػػػف لطولهػػػ س (ٔ)،ااػػػـ "اإلللػػػهف اللنقػػػذهف"

  الخطػػػ ات هػػػدؿ توػػػك تتػػػرهـ لطولهػػػ س  أراػػػهن م إف ظػػػاهر هػػػذ (ٕ)ِلرهنهتػػػك فػػػك تلػػػادة خاصػػػد للػػػا 
                                                 

( تلػػػا هػػػ  لعػػػر ؼ فػػػ ف ااػػػـ هػػػذ  العلػػػادة لشػػػتؽ لػػػف الوقػػػب الػػػذم أطوقػػػ  أهػػػالك يزهػػػرة ر دس توػػػك لطولهػػػ س ا  ؿ ٔ)
 ه  لقػب "اػ تهر"  تػف هػذ  ا اػداث  ،فك أثنا  الاصار الذم تعريت ل  اليزهرة توك هد دهلتره سللااتدت  للـ 

    .Diodorus, 20. 45-46.; 100. 1-4.    OGIS, I, 16  =  Strack, op. cit., 219,  n. 1انظػر  
Bevan, The Deification of Kings, p. 627. لػن ذلػؾ قػارف Hölbl, op. cit., p. 93 with note 79.   

 ,"?pace:  R. A. Hazzard, "Did Ptolemy I get his surname from the Rhodians)الػذم هتشػتؾ

ZPE, [1992], pp. 52-56)    فك أف هت ف لطوله س قد ُتلد للذا الوقب فك اهات 

إلػػك العػػرض الػػذم "  (Adoniazusae)( هشػػهر ثه ترهتػػ س فػػك رت هتػػ  الثالثػػد تشػػرة التػػك تالػػؿ ااػػـ "رلػػات أد نػػهس ٕ)
التػػك اػػاتدت فػػك تألهػػ  ِلرهنهتػػك، لػػأف اػػقتلا شػػراب  ،أقالتػػ  أراػػهن م،  شػػارتت فهػػ  لنفاػػلا لتتػػرهـ اإلللػػد أفر دهتػػك

(  هشػػػػػهر ثه ترهتػػػػػ س فػػػػػك رت هتػػػػػ  الثالثػػػػػد تشػػػػػرة التػػػػػك تالػػػػػؿ ااػػػػػـ "رلػػػػػات أد نػػػػػهس ٔٔٔػػػػػػٙٓٔاآلللػػػػػد )ا لهػػػػػات 
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 هػػ  ا لػػر الػػذم لػػـ هلػػّر  قػػت  (ٔ)، لتنلػػا تانػػت تللػػد فػػك الاقهقػػد لتألهلللػػا هلػػا ذاتللػػا ،ل الػػدهللا
خاصػػد  أف أل ههػػد  ،ط هػػؿ توػػك اد ثػػ   تػػذلؾ ف نلػػا تانػػت أهيػػا   طػػا   للػػا هق لػػاف لػػ  لػػف أتلػػاؿ

رللػا أف  (ٕ)تيعولػا لختوفػد تػف د  ت أل ههػد اآلللػد الاتاـ تانػت ذات د  ت ايتلاتهػد  اهااػهد 
لػـ  ،فهلا هتعوؽ للتاند لطوله س  أراهن م ،د  ت هذ  الخط ات  لا هلتف أف هنيـ تنلا لف نتائج

تتػػف  ايػػاد تلالػػا  لولاهطػػهف لللػػا  لتنلػػا ازدادت  يػػ اا  للػػر ر ال قػػت   هتػػذا فػػ ف لوتشػػله  الػػذم 
صػػػهدة ثه ترهتػػػ س لػػػا هدتلػػػ  لػػػف اللهػػػ ؿ  ا تياهػػػات فػػػك الػػػلالط نيػػػد  فػػػك ا قتلػػػاس الاػػػالؽ لػػػف ق

تلا أن  تػاف هاػتند إلػك أاػاس فػك العقهػدة اله نانهػد التػك تتػهظ تألهػ  اللشػر  (ٖ)اللوتّك فك توؾ اآل ند،
التك تاف لدهلا ا اتعداد فػك توػؾ  ، تاف اللدؼ لف  را  ذلؾ ه  التأثهر توك الرتهد (ٗ)لعد  فاتلـ 

 فػػػك يػػػ    ،فػػػك يػػػ   لتنهػػػرات العصػػػر اللووهناػػػتكّ  ،لثػػػؿ هػػػذ  اللهػػػ ؿ  ا تياهػػػات اآل نػػػد لقلػػػ ؿ
لقػػد تػػاف لطولهػػ س  أراػػهن م ألنػػا   آلللػػد للقتيػػك  (٘)ا اػػداث التػػك أتقلػػت  فػػاة اإلاػػتندر ا تلػػر 

  تانا فك طرهقللا  ف هصلاا إللهف  ،أل ههد  الدهللا 

                                                                                                                            

(Adoniazusae)   ،التػك اػػاتدت  ،شػارتت فهػ  لنفاػلا لتتػػرهـ اإلللػد أفر دهتػك" إلػك العػرض الػذم أقالتػ  أراػػهن م
 ( ٔٔٔػٙٓٔلأف اقتلا شراب اآلللد )ا لهات  ،فك تأله  ِلرهنهتك

(   هعنك ذلؾ لطلهعد الااؿ أف لطولهػ س الثػانك تػاف هفتػر فػك أل ههتػ  هػ  ذاتػ  فػك توػؾ اآل نػد  لقػد تػاف تلوػ  هػذا ٔ)
 فّيو  توك أخه  ا تلر تندلا أشرت  لع  فك الاتـ لد   لن   راين  ن تا  لف ا تتراؼ لاليلهؿ ل الد  الذم

W. M. Ellis, Ptolemy of Egypt, London, (1994), p. 60. 

(ٕ )Bevan, The Deification of Kings, p. 631. تانػػت "ليػػرد راػػلهات ]أ   اهػػث هػػرم أف طقػػ س العلػػادة
 ادة تانت "إتالنا  تف ال    الاهااّك "اهث ه يظ أف العل (pp. 635-638) تذلؾ  شتوهات""،

(7)Callimachus, Iov., 65-66.    التػك هعوػؽ توهلػاR. A. Hazzard, "Royal Years of Ptolemy II," 

Phoenix, vol. 41, (1987), p. 2.  ل ياا  أنلا تلثؿ "لقارند لالئلد  ف اللدافعهف تف اللوؾ صػ ر ا اػاتللـ
 توك أن  فايُؿ "

(7)U. Wilcken, Alexander the Great, trans. by G. C. Richards, New York, 1967, pp. 211, 

 .Bevan, The Deification of Kings, p. 631 تػذلؾ   ،اهث هشػهر إلػك لعػض اللشػر اللػَؤللهف  213 ,218
 الذم هرم فك ظاهرة تأله  اللو ؾ  ن تا  لف "التده ر الفترّم" 

(5  ( A. D. Nock, "Notes on Ruler-Cult I-IV,"  JHS, 48 (1928), pp. 22-26;   انظػر أهيػا Hölbl, 

op. cit., pp. 92-94. 



 
 لقب "فيالديمفوس" ودالالته فى مصر البطممية

00 

 

تلػػت فػػك اهػػاة لطولهػػ س  أراػػهن م  توػػك  التػػك ، تػػدؿ خطػػ ة تأاػػهس تلػػادة "اإلللػػهف ا خػػ هف"
   نلوػػػؾ اػػػ م أف نتاػػػا ؿ تػػػف د ر أراػػػهن م فػػػك هػػػذ   (ٔ)توػػػك أنللػػػا لػػػـ هنتظػػػرا طػػػ هال   ،هػػػدهللا
توػك أقػؿ  ،أ  أنلػا ،تلالػا  لثولػا هلتننػا أف نفتػرض أف تألهللػا لنفػردة تػاف أهيػا  فػك اهاتلػا ،الخطػ ة
لقػػد تانػػت إللػػد فػػك تلػػادة  (ٕ)  نفاػػلا قلػػؿ  فاتلػػا تانػػت قػػد لػػدأت خط اتلػػا الفعوهػػد ناػػ  تألهػػ ،تقػػدهر

 تػػاف للػػا لػػف النااهػػد العلوهػػد لقللػػا الخػػاّص "فهالدهوفػػ س" الػػذم هلتػػف إطالقػػ  توػػك تلػػادة  ،لشػػترتد
 ،خاصد للا   لن شخصهد لثؿ أراهن م   تعرؼ اّدا  لناهاتلػا  تتصػؼ لاللراتػد فػك ال صػ ؿ إلهلػا

هلتف أف نفترض أنلا  (ٖ)،تلا  صفلا أاد الداراهف اللعاصرهف    تتقهد "لعرؼ أ  قان ف أ  أخالؽ"
 أنلػػػا اختػػػارت للػػػا هػػػذا الوقػػػب الػػػذم لػػػّر توػػػك الولػػػا لػػػ  تندئػػػذ تػػػدة  ،اػػػددت تػػػذلؾ لعػػػالـ تلادتلػػػا

 ان ات  

هلتػػف أهيػػا  أف نواػػظ  ، لاإليػػافد إلػػك الػػد  ت ا يتلاتهػػد  الدهنهػػد الاػػالقد لوقػػب فهالدهوفػػ س
لتانػػد  إلػػك إيػػفا  نػػ ع لػػف الشػػرتهد توػػك ،فػػك هػػذا الاػػهاؽ ،ف الوقػػب هلػػدؼد لػػد اهااػػهد  لقػػد تػػا

شػرهتد فػك  ،لاإليػافد إلػك ذلػؾ ، لتف لت نلا ،لهس ل صفلا ز يد ل أراهن م إلك ي ار لطوله س، 
الاتػػـ  نتاػػاللا إلػػك ا اػػرة اللوتهػػد   هنػػا أهيػػا  فػػ ف ظػػر ؼ الػػز اج هلتػػف أف تزهػػد ا لػػر إهيػػااا   

تػػػػاف لطولهػػػػ س لتز يػػػػا  لػػػػف أراػػػػهن م ا  لػػػػك النػػػػد  ،هن م الثانهػػػػد إلػػػػك لصػػػػرفعنػػػػدلا تػػػػادت أراػػػػ
تلػػا اػػلقت اإلشػػارة   اػػرتاف لػػا أ قعػػت  ،الػػذم تػػاف لػػد ر  أ ؿ ز ج  راػػهن م ذاتلػػا ،ل اػػهلاخ س

                                                 

 ؽ ـ   لن ذلؾ قارف  ٕٔٚ/ٕٕٚ  تولا  أف تارهى التأله  ه  تاـ ٔٔانظر  الااشهد الاالقد رقـ  (7)
François Chamoux, Hellenistic Civilization, trans. by Michel Roussel (with margret 

Roussel), Oxford, (2003), p. 72, 258.  
 الذم هرم أف تأاهس تلادة ا خ هف تاف لعد  فاتلا ل قت قصهر 

" ,A. D. Nock( هشػهر ٕ) ",  HSCP, 41 (1930), pp. 5-6.  إلػك أف تافػد اإلشػارات إلػك
فػ ف ااػتخداـ الوقػب فػك اػهاؽ أل ههتلػا   لػن ذلػؾ ،تلادة أراهن م ل صفلا إللد لشارتد فك اللعالد تانػت لعػد  فاتلػا

  لهس ادهث العلد  (a matter-of-fact way)هنـّ تف أف هذا ا لر تاف  اقعا  لأل فا  تند  فاتلا 

 S. B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives  انظػر تػذلؾ  ٘٘ص  ،اللرين الاالؽ ،( لصطفك العلادمٖ)

and Slaves: Women in Classical Antiquity, New York, (1975), p. 122.  اهػث تعتلرهػا هػك
 أتثر ا لهرات اللقد نهات ق ة  شلرة فك ال قت ذات   ، أ لهللهاس  الدة اإلاتندر ا تلر
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 اوػت  ، ألعدتلا إلك ت لت س )قفط( فػك صػعهد الػلالد ،أراهن م لهف أخهلا لطوله س  ز يت  ا  لك
 لتػػف إلعػػاد أراػػهن م ا  لػػك تػػف لاػػرح ا اػػداث فػػك اإلاػػتندرهد لػػـ  (ٔ)توقتلػػا هػك لاولػػا للػػؤالرة اخ

الػػػذم أصػػػلظ لطولهػػػ س  ، ف الػػػف أراػػػهن م ا  لػػػك ،هاػػػّؿ اللشػػػتود تلالػػػا  لالناػػػلد  راػػػهن م الثانهػػػد
ا لػر الػذم هلتػف أف هوقػك  ، تػاف لقهلػا  فػك اإلاػتندرهد ،تػاف قػد تعػدم اػف اللوػ غ ،الثالث فهلا لعد

لػػـ تؤتػػد  ،لاختهارهػػا لقػػب "فهالدهوفػػ س" ،توػػك شػػرتهد لشػػارتتلا لز يلػػا الاتػػـ   هتػػذا  ف نلػػالظاللػػ  
 لشػػػتؿ  ،لػػػؿ أ يػػػات أهيػػػا  أنلػػػا تتيوػػػك لػػػف يانللػػػا فػػػك أاػػػلك صػػػ رها ،فقػػػط توػػػك رالطػػػد ا خػػػ ة

  (ٕ)هيعولا أاؽ لف  هرها إلك تت ف إلك ي ار  ز يد  ااتلد لولالد 

توػك  ػرار  ،طوله س الثانك لـ هالػؿ لقلػا  هلهػز  فػك اهاتػ  لف الطرهؼ تذلؾ أف نشهر إلك أف ل
لقػد أطوػؽ هػذا الوقػب  (ٖ) أصػلظ لقلػا  للهػزا  لعلادتلػا  ،لقب "فهالدهوف س" الذم الوت  أراهن م الثانهػد 

لعد أف أتقل  تدد لف اللو ؾ الذهف الوػ ا يلهعػا   ،توه  لعد تدة أيهاؿ فك القرف الثانك قلؿ اللهالد
 الػػػػذهف اشػػػػتلر ا لألقػػػػاب أخػػػػرم تلهػػػػزهـ تػػػػف لعيػػػػلـ الػػػػلعض  لقػػػػد أاػػػػس التتلػػػػد  ،ااػػػػـ لطولهػػػػ س

 لد   لف ا تتفا  لاإلشارة إله  لترتهل  العددّم  ، اللؤرخ ف تندئذ أن  ال اهد الذم لـ هالؿ لقلا  هلهز 
هػ س  تػاف لطول (ٗ)فّيو ا أف هشهر ا إلهػ  لالوقػب الػذم الوتػ  ز يتػ   ،ل صف  ثانك اللو ؾ اللطاللد

ف تاف لشػتؿ  هػر راػلكّ  ،لذلؾ أ ؿ اللو ؾ اللطاللد الذهف الو ا لقلا  القتلـ إله  ز ياتلـ  تػاف  ، ا 
 ذلؾ أهيا  لعد  فات  

 للاا لتللػػا  ،لقػػد تػػاف إلقػػداـ أراػػهن م الثانهػػد توػػك الػػز اج لػػف أخهلػػا الشػػقهؽ لطولهػػ س الثػػانك

                                                 

(ٔ )Hölbl, op. cit., p. 36.   انظر تذلؾ  صؼ اللؤالرة لأنلا "لختوقد لتؿ تأتهد" فك Chauveau, op. cit., p. 

146. 
توػػك الصػػفاد ذاتلػػا( إلػػك تلنػػك  ٚ٘ٔاهػػث تشػػهر أهيػػا  )ااشػػهتلا رقػػـ  .Ager, op. cit., 25(  لػػن ذلػػؾ قػػارف  ٕ)

    أف هذا التلنك تاف هلدؼ إلك تيخهـ الدتاهد اللرتلطد لالز اج  ،لطوله س  أراهن م للذا ا لف

 أف ذلػؾ تػاف  نػ  الػؿ لقػب فهالدهوفػ س فػك اهاتلػا،الػذم هػرم أ .Chamoux, op. cit., 64, 71(  لػن ذلػؾ قػارف  ٖ)
 تترهلا  للا 

 ،ٔج  ،ٗط  ،تػػػارهى لصػػػر فػػػك تصػػػر اللطاللػػػد ،  إلػػػراههـ نصػػػاكٖٙص  ،اللريػػػن الاػػػالؽ ،لصػػػطفك العلػػػادم (ٗ)
 .Bevan, A History of Egypt, pp. 56, 129   تذلؾ  ٔٓٔص  ،(ٜٗٛٔالقاهرة )
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أتلػؽ  ،لالتهفهػد التػك أ يػات ،دهوفػ سهالإيفا  ن ع لف الشرتهد توك هذا الز اج لااتخداـ لقػب ف
ذا تانػػت اللصػػادر   تتػػهظ لنػػا أف نت قػػؼ لدقػػد  ا ثػر فػػك اهػػاة ا اػػرة اللطولهػػد فػػك القػػر ف التالهػد   ا 

فػ ف أاػداث القػر ف التالهػد تثلػت أف لػا  ،أتلر لتادهد لدم نيااللا فك تاقهؽ أهدافللا فػك اهاتللػا
   تاػػهط لػػ  أهػػد شػػللات    لنػػض  ،لظ ألػػرا  لاػػولا  لػػ ياهػػد لطولهػػ س  أراػػهن م ليعوػػ  لقلػػ    أصػػ

 تادهػػد الع الػػؿ التػػك  (ٔ)،النظػر تػػف لاػػا  ت الداراػػهف اللاػػث فػػك د افػن ز اج لطولهػػ س  أراػػهن م
فال شػؾ فػك أف هػذا النػ ع لػف الزهيػات اللوتهػد اللطولهػد  (ٕ)،أدت إلك تترار  فك أيهاؿ ا ارة التالهد

 شه تا  لهف لو ؾ ا ارة  أصلظ للر ر ال قت ه  ا تثر

 التأتهػد توػك رالطػد ا خػ ة فػػك  ، لػف نااهػد أخػرم تػاف لػز اج اللوػؾ اللطولػّك لػػف أختػ  الشػقهقد
د ر  ال ايظ فك صها د الد ر الػذم تقػـ  لػ   ،تلا انرم ،لعض ا اهاف لااتخداـ لقب فهالدهوف س

لنافاػد لػهف لوتػات ا اػرة  لو تلػا فػك لقػد أّدم إلػك ازدهػاد اػدة ال (ٖ)اللوتات فك الاهااد اللطولهػد 
 أف الللوتػػد تانػػت تعتلػػر  ،خاصػػد  أف اللوػػ ؾ تػػان ا هقتصػػر ف توػػك ز يػػد  ااػػدة ،اللرااػػؿ التالهػػد

                                                 

(1) Cambridge Ancient History, vol. vii, p. 703 (W. W. Tarn): "Ptolemy must have had 

some strong reason for marrying his sister ... he needed her brain and will-power..." & 

R. E. White, "Women in Ptolemaic Society",  JHS, 18 (1898), p. 248-250. & Fraser, op. 

cit., pp. 116-117. & Macurdy,  op. cit., pp. 117-118. & Pomeroy,  Women in Hellenistic 

Egypt, pp. 17-19.   & Chauveau, op. cit., 146. & Chamoux, op. cit., 71. 

 الذم هرم أن  "أاللا الا  شدهدا "   تذلؾ  

Daniel Ogden, Polygamy, Prostitutes, and Death:  The Hellenistic Dynasties, London, 

(1999), 75: "Philadelphus' notion was to use sister marriage to create and define a 

specially authorized line of hiers. 

( اهػػث هقتػػرح أف لطولهػػ س الثػػانك رللػػا فتػػر أهيػػا  فػػك اللصػػرههف  تػػاداتلـ لتػػك ٛٚػػػٚٚ لػػن ذلػػؾ قػػارف صػػفاات )
 هيفك ن تا  لف الشرتهد توك اتل  

لظػاهرة الػز اج لاللاػاـر  (genesis)طولهػ س  أراػهن م "أصػال " فػك ز اج ل .Ager, op. cit., 16-27لهنلػا تػرم   (ٕ)
 أنػػ  هلتػػف تفاػػهر الظػػاهرة تتػػؿ لػػف لنظػػ ر أنثر ل لػػ يّك فػػك إطػػار هيلػػن لػػهف  ،التػػك ااػػتلرت لعػػد ذلػػؾ فػػك ا اػػرة
 ال اقعهد الاهااهد  الرلزهد الدهنهد 

ا د ار لػػهف اللوػػ ؾ  اللوتػػات توػػك تشػػال   .Pomeroy, Women in Hellenisitic Egypt, p. 11( تؤتػػد  ٖ)
لشػػهرة إلػػك أف ا ختالفػػات لهنلػػا تانػػت لػػف النااهػػد التلّهػػد  لػػهس  ،خاصػػد لػػف القػػرف الثػػانك قلػػؿ اللػػهالد ،اللطولهػػات
 الن تهد 
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تندئػذ إرثػا  لشػترتا  لهنللػا   فػك لثػؿ هػذ  الاػػا ت تػاف الوقػب هلثػؿ رلػزا  لوتأتهػد توػك اللشػارتد فػػك 
لػػا د  تػػ   التعػػدت لػػ  تػػف الظػػر ؼ الخاصػػد التػػك  لشػػتؿ ه يػػظ التهفهػػد التػػك تفا تػػت ل (ٔ)،الاتػػـ

 أّدت إلك صها ت  

أنػ  أصػلظ لػف  ، تلهف اللّرات التالهد التك أطوؽ فهلا لقب فهالهوف س توػك لوػ ؾ ا اػرة  لوتاتلػا
ا لقاب الشائعد فك القرف ا خهػر قلػؿ اللػهالد  لقػد أطوػؽ فػك هػذا الشػطر ا خهػر لػف اتػـ اللطاللػد 

 هتػػهظ لنػػا هػػذا التتػػرار الاػػدهث أهيػػا  تػػػف د  ت  (ٕ) الوػػ  أهيػػا  اػػتد لوػػ ؾ  ،توػػك أرلػػن لوتػػات
توك  رار لا شاهدنا  فك لناقشد الظر ؼ التك أّدت إلك صها ت    رللا هلتف تذلؾ  ،لتعددة لوقب

فك ي   تعدد ا لقاب التك الولا  ،التأتهد توك أف هذ  الد  ت اتتالت لعدا  يدهدا   أهلهد خاصد
 فك ي   تن تلا فك آف  ااد   فك الاقهقد فػ ف ليل تػد ا لقػاب التػك  ،لد فك القر ف التالهداللطال

تشػتؿ إاػدم  (ٖ)،التك تػاف لقػب فهالدهوفػ س أ للػا ظلػ را   ،ترتز توك العالقات ا ارهد لهف اللطاللد
خداللا تلػػػا أنلػػػا تتػػػرر ظل رهػػػا  ااػػػت ،الليلػػػ تتهف ا اااػػػهتهف الوتػػػهف تشػػػتلؿ توهللػػػا هػػػذ  ا لقػػػاب

   (ٗ)ل ااطد لو ؾ ا ارة  لوتاتلا 

لعد لر ر يهؿ  ااػد توػك  فػاة لطولهػ س  ،توك  رار فهالدهوف س ، تاف ظل ر أ ؿ لقب يدهد 
أّم  ، فػػػك تلػػػد لطولهػػػ س الرالػػػن  لقػػػد الػػػؿ هػػػذا اللوػػػؾ لقػػػب "فهو لػػػات ر" ،الثػػػانك  أراػػػهن م الثانهػػػد

                                                 

أف الاتػـ قػد تاػ ؿ فػك ظػؿ هػذ  ا  يػاع إلػك "لاػألد أاػرهد" لػاللفلـ   .Bowman, op. cit., pp. 23-24( هػرم ٔ)
 اليهؽ لوتولد 

تولػا  لػأننك أثلػّت أهيػا  لطولهػ س لػف  ،انظر القػائلتهف الل يػ دتهف فػك نلاهػد اللقالػد لأاػلا  هػؤ   اللوػ ؾ  اللوتػات( 2)
 توه لاترا  أنط نه س توك الر ـ لف أن  لـ هقدر ل  أف هاتـ 

  تلد  هذ  اللالاظد لللد فك ي   تعوهؽ  (7)
Fraser, op. cit., p. 217: "In estimating the significance of cult-titles expressing kinship ... 

it is necessary to bear in mind the historical circumstances of the introduction of the 

first title". 

Tarn and Griffith, op. cit., pp. 53-54 (7)  تذلؾ M. Grant, From Alexander to Cleopatra: The 

Hellenistic World, New York, (1982), pp. 98-99.   انظػر تػذلؾ تعوهػؽ Bevan, A History of 

Egypt., p. 327.    توػػػػك تتػػػػرار ظلػػػ ر لقػػػػب "هػػػػ ريهتهس" تنػػػػدلا ااػػػػتخدل  ثانهػػػػد لطولهػػػػ س الثػػػػالف   أهيػػػػا
Chamoux, op. cit., 228. 
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 س الاػػػادس  ز يتػػػ  توه لػػػاترا الثانهػػػد لقػػػب  لعػػػد لػػػر ر يهػػػؿ آخػػػر الػػػؿ لطولهػػػ (ٔ)"اللاػػػّب  لهػػػ " 
 قػد تتػرر ااػتخداـ هػذ  ا لقػاب يلهعلػا لعػد ذلػؾ فػك ا يهػاؿ التالهػد   (ٕ)"اإلللػهف اللالػهف  لللػا" 

 تػػػذلؾ طلهعػػػد د  ت هػػػذ   ، لطلهعػػػد الاػػػاؿ فػػػ ف لناقشػػػد ظػػػاهرة تنػػػ ع ا لقػػػاب اللطولهػػػد  تعػػػددها
لناقشد لاتفهيد تخرج لنا تف إطار الدرااد الاالهد   لتف  ،ا لقاب  الع الؿ التك أدت إلك تترارها

لؿ  فك  ،اإلشارة إلك هذ  النقاط   تخو  لف أهلهد لالنالد لل ي تنا  ففك ي   هذا التعدد  التن ع
اتػك  لػ   ،تتيػظ أهلهػد اختهػار هػذا الوقػب أ  ذاؾ ،ي   الؿ اللطاللػد اللتػأخرهف  تثػر لػف لقػب

 ،لػف خػالؿ الترتهػز توػك لقػب فهالدهوفػ س ،لن التترار  تذلؾ ف ن  هلتننػاتاف هذا ا ختهار هالؿ طا
 أف ُنّت ف فترة تالد تف ظاهرة ا لقاب اللطولهد التك أشرنا إلهلا تتؿ 

 الوتػ   ،لقد تاد لقب فهالدهوف س إلك الظل ر لرة أخرم فك العاـ ا خهر لف القرف الثانك ؽ ـ 
نلا ت يظ ألقاب هذ  اللوتػد ا خػرم لػدم تأصػؿ ااػـ توه لػاترا فػك تندئذ اللوتد ِلرهنهتك الثالثد   له

 ،ف نلػػا ت يػػظ أهيػػا  لػػدم تأصػػؿ  صػػفلا لأنلػػا "أخػػت" لولوػػؾ ،ا اػػرة اللطولهػػد ل صػػف  ااػػلا  لولوتػػد
 تلػػا هتلػهف لػػف إاػػدم  (ٖ)لػػ   ،أ   هػػر شػقهقدٍ  ،اتػك فػػك توػؾ ا اهػػاف التػػك لػـ تتػػف فهلػػا أختػا  شػػقهقد

ؽ ـ ( ف نلا الوت لنذ لداهد اتللػا لقػب "اإلللػد  ٓٓٔ/ ٔٓٔهلا تاـ ز ايلا )ال ثائؽ التك تشهر إل
   (ٗ)اللالد  خهلا"  تق ؿ افتتااهد ال ثهقد 

                                                 

لهػػ س الرالػػن إلػػك أف ألػػا  تػػاف هتلتػػن اهػػث هقػػ ؿ  "لعػػؿ َلػػَرّد لقػػب لطو ،ٙٗٔص  ،اللريػػن الاػػالؽ ،لػػراههـ نصػػاكإ (ٔ)
لك أن  للشارتت  هؤ   الرتاها هذ  اللالد تاف هألؿ فك ااتلالد القو ب إله !"  ،للالد رتاها    ا 

لػك اهااػتلا  ،تندلا تانػت  صػهد توهللػا ،توه لاترا ا  لك ، هنا أهيا  هلتف اإلشارة إلك الد ر الذم لعلت   الدتللا (2)  ا 
،  تػػذلؾ الػدتت ر  اػػهد أالػد توػػك ٕ٘ٓػػٕٗٓصػػفاات  ،اللريػػن ذاتػ  ،إلػػراههـ نصػاك ـ  انظػر الخاريهػد لشػتؿ تػػا

   راين أهيا  ٙٛٔص  ،ٕٜٜٔ ،القاهرة ،تارهى  ايارة لصر  الشرؽ ا دنك فك العصر اللووهناتكّ  ،الناصرم
  J. Whitehorne, Cleopatras, London, (1994), pp. 89-91  

)اهث تعوؽ ل يػاد أف ظلػ ر تولػات   .Macurdy, op. cit., p. 124انظر   (7)   فػك
اللر ت تػ ؿ تنػد اإلشػػارة إلػك اللوتػػد اللطولهػد هعوػػف تػف لػػد  لراوػد يدهػػدة فػك تػػارهى اػوطات لوتػػات ا اػرة   انظػػر 

 Whitehorne, op. cit., pp. 143, 174      تذلؾ 

(4) P. Teb., 106. 3.    
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 ،اإللػػػػ  اللاػػػػب  لػػػػ  ،لاإلاػػػػتندر"فػػػػك اتػػػػـ لطولهػػػػ س اللعػػػػر ؼ أهيػػػػا  
  اللوتد اإلللد اللالد  خهلا    "

فػك افتتااهػات  ، الوت أهيا  لقب ا خت ، للر ر ال قت  هرت ِلرهنهتك االلا لهصلظ توه لاترا
 تلا هتلهف لف ال ثهقد التالهد  ،ال ثائؽ

(ٔ) 

 
اإلللػهف اللالػهف  ، توه لػاترا ا خػت ،"فػك اتػـ لطولهػ س اللعػر ؼ لاإلاػتندر

  لللا  اللنقذهف    "

 فػك التهفهػػد  ، هاػتوفت ا نتلػا  فػػك ا لقػاب التػك الوتلػػا ِلرهنهتػك لنػػذ ز ايلػا للطولهػ س العاشػػر
لػػػد  خهلػػػا" لنػػػذ أنلػػػا الوػػػت لقػػػب "اإلللػػػد اللا ،ثالثػػػد ألػػػ ر  أ للػػػا ،رت للػػػا هػػػذ  ا لقػػػابالتػػػك تطػػػ  

أف ال ثائؽ اتيلت فك ال قت ذات  إلػك التأتهػد  ،   آخرهاأنلا انفردت ل  د ف ز يلا ،ز ايلا   ثانهلا
اللالػػد  اإلللػػد ،تلػػا فػػك ال ثهقػػد التػػك تشػػهر إلهلػػا توػػك أنلػػا "     ا خػػت ،توػػك ت نلػػا أختػػا  لولوػػؾ

    خهلا 
.... 

 (2)
 

 ، هتلثػػؿ  يػػ  الد لػػد فػػك هػػذ  ا لقػػاب فػػك أف ِلرهنهتػػك لػػـ تتػػف أختػػا  شػػقهقد أ   هػػر شػػقهقد لولوػػؾ
ا لر الذم هاػتتلن لالتػالك أف هتػ ف لقػب "اللالػد  خهلػا" فػك هػذ  الاالػد ألعػد لػا هتػ ف تػف د لتػ  

 تػػػاف ذلػػػؾ لعػػػد تػػػدة اػػػن ات لػػػف فػػػرار  الػػػدها  ،  الونػػػ ّم  لقػػػد تز يػػػت لػػػف تّللػػػاالارفهػػػد أ  لعنػػػا
إلك قلرص فك أتقاب اللؤالرة التك  ،ا خ الشقهؽ للطوله س العاشر الذم تز يت  ،لطوله س التاان
لوػػتخوص لػػف النلػػا ا تلػػر الػػذم لػػـ  ،توه لػػاترا الثالثػػد  يػػّدة ِلرهنهتػػك فػػك ال قػػت ذاتػػ  ،دلرتلػػا  الػػدتللا

                                                 

(1) P. Lond., (1209). 9. 

  .SB, 4623 التك ترين أهيا  إلك تاـ ز ايلا  ( ٕ)
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   (ٔ)ف تلهؿ إله  تت

 تلػػػػا هتيػػػػظ لػػػػف إاػػػػدم الدرااػػػػات التػػػػك تنا لػػػػت تػػػػادات التاػػػػلهد لػػػػهف اله نػػػػانههف فػػػػك لصػػػػر 
 طلقػػػػت فػػػػك درااػػػػتلا لعػػػػض ا اػػػػالهب اللتلعػػػػد فػػػػك الدرااػػػػات ا يتلاتهػػػػد  اللتعوقػػػػد  (ٕ)،الر لانهػػػػد

ك دريتػػػ  أ  فػػػ ف اختهػػػار الوقػػػب فػػػك لثػػػؿ هػػػذ  الاالػػػد هعتػػػس اهتلالػػػا    هقػػػّؿ فػػػ ،لا اػػػلا   د  تلػػػا
ن تهت  تػف اهتلػاـ اللطاللػد لا اػلا  التػك أطوق هػا توػك أنفاػلـ  تػذلؾ فػ ف ااػتخدال  للػذ  التهفهػد 

التػػك تانػػت اللػػدؼ لػػف  را  تتػػرار  ،هاػػّتـ توهنػػا التلههػػز لػػهف د لتػػ  "الارفهػػد"  لػػهف د لتػػ  "الاقهقهػػد"
نللػا "هوعلػاف د را  لللػا  فػك تادهػد لثولا هاتـ أهيػا  أف نت قػؼ تنػد "الاػهاؽ  النػرض"    ،ااتخدال 

  ف الاػػهاؽ الػػذم  رد فهػػ  لقػػب ِلرهنهتػػك هتلهػػز  (ٖ)التهفهػػد التػػك هظلػػر للػػا ااػػـ فػػرد فػػك  ثهقػػد لػػا" 
 التك تانت تػادة لػا ُتعػّرؼ لاللوػؾ  اللوتػد الاػاتلهف  ،لأهلهت  لت ن  ا فتتااهد التك تلدأ للا ال ثائؽ

ف توهنا أف نتاا ؿ تف النرض أ  اللعنك "الاقهقػّك" اللقصػ د ف  ، تتيلف إشارة إلك تارهى اتلللا
 لف  را  ااتخدال    

 ،   تاػػاتد اللصػػادر القدهلػػد هنػػا توػػك التعػػرؼ توػػك أاػػلاب اختهػػار ِلرهنهتػػك لوقػػب فهالدهوفػػ س
أ  تػف ر لتلػا فػػك  ، توػك لػا إذا تػاف هػذا ا لػر هػنـّ تػف تالقػػد خاصػد لهنلػا  لػهف أراػهن م الثانهػد

لقد شلد القرف الثانك قلؿ اللػهالد تػددا  لػف اللوتػات اللطولهػات الالئػك تػّف لثػا   لوقػ ة  (ٗ)للا التشل  
هػػػػػّف توه لػػػػػاترا ا  لػػػػػك  الثانهػػػػػد  ، الالئػػػػػك لعػػػػػلف د را    هقػػػػػؿ أهلهػػػػػد تػػػػػف أد ار أز ايلػػػػػفّ  ، الللالػػػػػد
هتػػك التشػػل  للػػا  أف   ف تاػػا ؿ ِلرهن ، تانػػت تػػؿ  ااػػدة لػػنلّف تصػػوظ  ف تتػػ ف نل ذيػػا   (٘) الثالثػػد 

إذا شا ت  إف اختهار هذا الوقب توػك  يػ  التادهػد هلتػف أف هػنـّ تػف  يػ د لثػؿ  ،تالؿ أاد ألقاللا
                                                 

  ،انظػر تػػذلؾ الناصػػرم .Justinus, 39. 4. 1 فػػك   .Pausanias, 1. 9. 2ت يػد تفاصػػهؿ هػذ  اللػػؤالرة فػك  ( 7)
  ٕٜٔص  ،اللرين الاالؽ

)2) D. Hobson, "Naming Practices in Roman Egypt," BASP, 26 (1989), pp. 157-174.     

(3) Hobson, ibid., pp. 158-9.,    اهث ه يد ا قتلاس  ٓٙٔ تذلؾ ص  

 (  لن ذلؾ قارف (ٗ
Chauveau, op. cit., 1265: "L'attribution du titre de 'déesse Philadelphe' à Bérénice III 

Impliquerait une sorte d'assimilation ou d'identificationde cette reine à Arsinoé".  

 التك ت يظ أف تارهى هذا القرف لا ه  إ  تارهى هؤ   اللوتات  .White,  op. cit.,  p. 257انظر  ( 7)
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 ، أنلػا ااػتقوت لعلػادة خاصػد للػا ،خاصػد  أف ِلرهنهتػك انفػردت لػ  تلالػا  لثػؿ أراػهن م ،هػذ  العالقػد
 ،توه لاترا الثانهػد  النتلػا توه لػاترا الثالثػدلثولا تلالا    لالنظر إلك الصراتات الدل هد التك دارت لهف 

لػػػك أف توه لػػػاترا ا  لػػػك لػػػـ تالػػػؿ لقلػػػا  خاّصػػػا  للػػػا  ف أراػػػهن م  ،فػػػ ف هػػػذا ا فتػػػراض هػػػزداد قػػػ ة ، ا 
لاللقارنػػد توػػك اػػلهؿ اللثػػاؿ ليػػّدتلا توه لػػاترا الثالثػػد  ،اتشػػتؿ فػػك لثػػؿ هػػذ  الظػػر ؼ نل ذيػػا  لثالهػػا  

   (ٔ)فك تارهى ا ارة  ،ات اللطولهات تاوطا "التك  صفت لأنلا "أتثر اللوت

تلػػد  لشػػتؿ أتثػػر  يػػ اا  فػػك يػػ   تقوهػػد ز اج  ،فػػك االػػد ِلرهنهتػػك ،إف د لػػد لقػػب فهالدهوفػػ س
اتػك إنلػـ تػان ا  ، أصلظ تادة لتلعد ،اللو ؾ لف أخ اتلـ الشقهقات الذم اتتاب تندئذ صفد الثلات

فك الاػا ت التػك   ت يػد فهلػا أخػت شػقهقد لولوػؾ   للػا   هويأ ف إلك الز اج لف خارج ا ارة إ  
هؤتػػد هػػذ  الد لػػد اقتػػراف لقػػب فهالدهوفػػ س لػػن لقػػب "ا خػػت" فػػك  صػػؼ ِلرهنهتػػك    رللػػا هزهػػد لػػف 
تأتهدها أهيا  أف لقب "ا خت" هالؽ لقػب "اللالػد  خهلػا" فػك ا فتتااهػد التػك اػلقت اإلشػارة إلهلػا  

 ،لقلػػهف أيػػ فهف فػػك االتنػػا هػػذ  ،لػػف النااهػػد الون هػػد ،هف الوقلػػهف تانػػا توػػك الػػر ـ لػػف أف هػػذ ، هتػػذا
 توػػك أف هػػذ  اللشػػارتد تعتلػػد توػػك أاػػاس قػػ ّم لػػف  ،ف نللػػا هؤتػػداف ن تػػا  لػػا توػػك لشػػارتتلا الاتػػـ

للا   تت افؽ  ، رللا أهيا  اقا  شرتها   ،ا خ ة )اللزت لد فك هذ  الاالد( التك تيعؿ لنلا اقا  طلهعها  
لػػػف اهػػػث إنلػػػا تؤتػػػد توػػػك  ،ااػػػـ توه لػػػاترا الػػػذم الوتػػػ  ِلرهنهتػػػك لػػػن د  ت ألقاللػػػا الاػػػالقد د لػػػد

الذم دخؿ ا ارة اللطولهد لػن  ،انتلائلا  تذلؾ ف نلا ت يظ تهفهد تا ؿ هذا ا اـ اللقد نّك ا صؿ
لطولػػّك إلػػك لقػػب  ،توه لػػاترا النػػد اللوػػؾ الاػػ رّم أنته خػػ س الثالػػث تنػػدلا تز يػػت لطولهػػ س الخػػالس

لقد تانت هػذ  ا لقػاب يلهعلػا تعتلػد توػك أريػهد لشػترتد لػف اللفػاههـ التػك تؤتػد توػك  (ٕ)خالص 

                                                 

(1) Macurdy, op. cit., 161: "the most domineering ... [with] passion for sovereignty and 

grandeur." انظػر تػذلؾ    Fraser, op. cit., 123: "almost the most remarkable of the queens 

who dominate Ptolemaic history." رايػن أهيػا      Hölbl, op. cit., 210: "one of the most 

domineering of the Ptolemaic women."  
 أهيػػا    .Whitehorne, op. cit., pp. 80-81 تػػذلؾ    Macurdy, op. cit., pp. 141-142رايػػن   (ٕ)

Livius, 33. 40   إلػك إتػالف أنته خػ س تػف خطلتللػا  انظػر  اهث هشهرHölbl, op. cit., 227   اهػث هواػظ
تولػػػا  لػػػأف تػػػدد اللوتػػػات أهيػػػا  أف ِلرهنهتػػػك الرالعػػػد فعوػػػت الشػػػه ذاتػػػ   الوػػػت ااػػػـ توه لػػػاترا لعػػػد اتتالئلػػػا العػػػرش  

ات الالئػك لػـ هقػدر  هػر ا لهػرات اللطولهػ ،اللطولهات الالئك الوف ااػـ توه لػاترا لوػغ اػلن لوتػات، تلػا هػ  لعػر ؼ
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فػك ال قػت ذاتػ  الػذم توفػت فهػ   ،ا نتلا   اللشارتد  اللتاند اللتاػا هد لػهف لوػ ؾ اللطاللػد  لوتػاتلـ
 ا نظار إلك تلهزهـ تف  هرهـ لف اللشر  

ذا تانػت  ،ارتد شه لطلهعد الااؿ ف ف الاؽ فك اللش  لاألد للاراد هذا الاؽ شػه لختوػؼ   ا 
تلتعػػت لػاإلرادة  اللقػدرة توػك القهػاـ لػد ر الشػػرهتد  ،أّ ؿ لػف الػؿ لقػب فهالدهوفػ س ،أراػهن م الثانهػد

ف ننا   ناتطهن الق ؿ لأف ِلرهنهتػك اػعت لػف  را  ذلػؾ  ، لف لعدها لوتات القرف الثانك قلؿ اللهالد
توػػك ا قػػؿ فػػك أت اللػػا ا  لػػك فػػك الاتػػـ  لقػػد تانػػت صػػنهرة الاػػف  ،اللشػػارتدالوقػػب إلػػك لثػػؿ هػػذ  

 لػػف  ، تػػاف ز يلػػا قػػد اػػلقلا إلػػك الاتػػـ لعػػدة اػػن ات لاإليػػافد إلػػك ت نػػ  تّلػػا  للػػا ،تنػػدلا تز يػػت
طالقػ  توهلػا تاػتـ توهنػا  نااهد أخػرم تػاف هف قلػا فػك العلػر   للػذا فػ ف أاػلاب اختهػار هػذا الوقػب  ا 

 رللا أف أ ياع اللالد فػك توػؾ اآل نػد هلتػف أف تاػاتد توػك الت صػؿ  ،فك لتاف آخر أهيا  اللاث
 إلك د لد أخرم نيهفلا إلك لا الؽ  

 هػ   ،لقد تػاف ز اج لطولهػ س العاشػر  ِلرهنهتػك الثالثػد فػك العػاـ ا خهػر لػف القػرف الثػانك ؽ ـ 
ههف الػداخوّك  الخػاريّك    ل هيػاز قرف شلدت فه  ا ارة اللطولهد التثهر لف اللشتالت توػك اللاػت  

 ،شػػدهد هلتػػف أف نشػػهر إلػػك نيػػاح اللوػػ ؾ الاػػوه قههف فػػك ا اػػتهال  توػػك للتوتػػات لصػػر الخاريهػػد
لػػك تػػدخؿ ر لػػا فػػك شػػؤ ف الػػلالد لػػك الصػػراتات ا اػػرهد اللطولهػػد توػػك الاػػوطد ، ا  لػػك ثػػ رات  ، ا   ا 

 أّدت  ،الع الػؿ التػك لّهػزت هػذا القػرف ل صػفلا لػف ،اللصرههف اللتتررة الاد ث فك أثنا  هػذا القػرف
لك يهاع ههلد اللو ؾ اللطاللػد   فػك ظػؿ هػذ  الظػر ؼ   (ٔ)فك نلاهد ا لر إلك تده ر ا  ياع  ا 

 لػػف نااهػد أخػػرم  ،ليػأ اللطاللػد إلػػك الترتهػز توػػك ا لقػاب لوتأتهػد لػػف نااهػد توػػك ااػتلرارهد الاتػـ
رارها  لزهادة أتدادها الافاظ توك لتانتلـ   هتذا ف ف  التك اا ل ا لتت ،توك شرتهت  فك ال قت ذات 

اللػػدؼ الاقهقػػّك لػػف  را   صػػؼ ِلرهنهتػػك لفهالدهوفػػ س هػػ  التػػر هج لفتػػرة أنللػػا   هختوفػػاف تػػف أّم 
                                                                                                                            

الػذم هػرم فػك لقػب "ا خػت" دلػهال  توػك أف "ز اج ا خػ ة  .Ogden, op. cit., 83  رايػن أهيػا   للػّف أف هاتلػف
  ا خ ات الشقهقات ظؿ النل ذج اللثالّك "

لف ل قعد رفظ ادا  فاصال  لػهف تلػد القػ ة  تصػر اليػعؼ، فػك  ،ٛ٘ٔص  ،اللرين الاالؽ ،( هيعؿ إلراههـ نصاكٔ)
الػػن  ( هػػذا العصػػر لػػن نلاهػػد اتػػـ لطولهػػ س الر ٚٚص  ،ال قػػت الػػذم هلػػدأ فهػػ  لصػػطفك العلػػادم )اللريػػن الاػػالؽ

ؽ ـ  لراوػد تػده ر  "لػـ هولػث  ٕٚٔالذم هلدأ لن تاـ  ،ٕٛٔص  ،اللرين الاالؽ انظر تذلؾ  لطفك تلد ال هاب،
 اللّد الت اعّك فهلا أف أخذ فك ا نادار "
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 (ٔ)ااتلهف فك تارهى ا ارة 

 هتيػظ ذلػؾ اللػدؼ لشػتؿ خػاص لػف صػود القرالػد الشػرتهد التػك رلطػت لػهف لطولهػ س العاشػػر 
نهتػػك الثالثػػد  لقػػد تانػػت النػػد أخهػػ    تػػذترنا هػػذ  الصػػود للػػا فعوػػ   الػػد  لطولهػػ س الثػػالف  ز يتػػ  ِلره

 ،توه لػاترا  الثانهػد ،فػك ال قػت الػذم تػاف لتز يػا  فهػ  لػف  الػدتلا  ،تندلا تػز ج لػف  توه لػاترا الثالثػد
فهظػػد أتلاتلػػا  التػػك تانػػت أهيػػا  أختػػا  شػػقهقد لػػ   لقػػد أثػػار هػػذا الػػز اج  قتلػػا افهظػػد هػػذ  اللوتػػد  ا

 ،فقػػد نشػػب صػػراع دلػػ ّم لهنلػػا  لػػهف أخهلػػا لطولهػػ س الثػػالف ،  نلػػا لػػـ تتػػف لػػالتك تاتاػػوـ لاػػل لد
 فػػك يػػ   هػػذ   (ٕ)فػػك تافػػد أريػػا  الػػلالد  (stasis) أّدم هػػذا الصػػراع إلػػك ف يػػك تالػػد  شػػالود 

تػػػف صػػػود ل اػػػعنا أف نفتػػػرض أف اختهػػػار لقػػػب فهالدهوفػػػ س هلػػػدؼ إلػػػك صػػػرؼ ا نظػػػار  ،ا اػػػداث
خاصد  أف  الػدها تػاف لػا هػزاؿ اهػا    هلػدؼ تػذلؾ  ،القرالد الاقهقهد لهف لطوله س العاشر  ِلرهنهتك

اليهػؿ الاػالؽ لللػا  ،إلك أف هظلرا لص رة لختوفد تػف الصػ رة التػك هعرفلػا النػاس تػف  الػد    الدتػ 
 للاشرة لف اللو ؾ اللطاللد 

ؽ ـ  تنػدلا طػرد  الاػتندره ف  ٛٛلثالثػد اتػك تػاـ لقد ااتلر اتـ لطوله س العاشر  ِلرهنهتك ا
 لػػا ت لالفشػػؿ لاا لتػػ  العػػ دة لػػالق ة   أتااػػت  فاتػػ  الفرصػػد  خهػػ   ، ايػػطر   إلػػك لنػػادرة الػػلالد
ؽ ـ   نظػػػرا   ف  ٓٛلهلػػػدأ فتػػػرة اتلػػػ  الثانهػػػد التػػػك ااػػػتلرت اتػػػك تػػػاـ  ،ا تلػػػر العػػػ دة إلػػػك لصػػػر

فقػد تػادت  ،ا الرالعػد فػك أثنػا  ال قػت الػذم قيػا  فػك قلػرصلطوله س التاان لـ هتػز ج لعػد توه لػاتر 
 الػؿ ا ب  النتػ  فػك  (ٖ)ِلرهنهتك لف آاها الصنرم إلك اإلاتندرهد  شارتت  الدها فك اتـ اللالد 

فتػػػػرة اتلللػػػػا لعػػػػا  تػػػػددا  لػػػػف ا لقػػػػاب التػػػػك  صػػػػفتللا لأنللػػػػا "اإلللػػػػهف اللالػػػػهف  لللػػػػا  اللنقػػػػذهف 

                                                 

للػػذ  التهفهػػد صػػرؼ ا نظػػار تػػذلؾ تػػف أف لطولهػػ س العاشػػر  صػػؿ إلػػك العػػرش لاللتهػػدة التػػك  رللػػا أنللػػا اػػا    (7)
 .Ager, op)انظػر اللقالوػد التػك أشػارت إلهلػا  تلػا اػلقت اإلشػارة  هذا التارهى لاتد أتػ اـ تقرهلػا ، دلرتلا  الدت  قلؿ

cit, p. 16)   لهف أصػؿ(gensis)  لػهف ااػتلرارهد  ،قهقد أراػهن م الثانهػدفتػرة زهيػد لطولهػ س الثػانك لػف أختػ  الشػ 
(persistence)  التقوهػػد لعػػد ذلػػؾ   لطلهعػػد الاػػاؿ ف ننػػا هنػػا ألػػاـ االػػد هرلػػز فهلػػا الوقػػب إلػػك تالقػػد لشػػاللد لعالقػػد

 لطوله س لأراهن م 

 .Macrudy, op. cit., 156-161 أهيا     .Whitehorne, op. cit., pp. 122-128تف هذ  الصراتات راين  (ٕ)

  رللا أف ت دتلا تانت لعد  فاة ز يلا فك العاـ التالك للنادرت  لصر   Macrudy, op. cit., p. 174راين   (ٖ)
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لػػهف ألقػػاب لطولهػػ س التااػػن التػػك  ،تلػػا هػػ   ايػػظ ،يلعػػت هػػذ  ا لقػػاب  ا خػػ هف اللتاػػالهف "  قػػد
 لقػػب "فهالدهوفػػ س" الػػذم انفػػردت لػػ  توه لػػاترا ِلرهنهتػػك اتػػك  (ٔ)الولػػا فػػك أثنػػا  فتػػرة اتلػػ  ا  لػػك،

ف تاف فك صهند اليلن لهشلولا   الدها    ،ذلؾ التارهى   ا 

نتلا  فك هذا الاهاؽ  لقد تانت هذ  هك  لن ذلؾ ف ف صهند اليلن لوقب فهالدهوف س تاتوفت ا 
اللرة ا  لك فك تارهى ا ارة التك هظلر فهلا هػذا الوقػب فػك صػ رة اليلػن ل صػف  لقلػا  لعلػادة لوتهػد 
تيلػػن لػػهف اللوػػؾ  اللوتػػد فػػك آف  ااػػد  تػػذلؾ فػػ ف الوقػػب   هنطلػػؽ لد لتػػ  الارفهػػد توػػك الػػز يهف 

ا لػر الػذم هؤتػد أف د لتػ   ،هتك تانت النػد  للطولهػ س التااػن ف ِلرهن ،اللوتههف الوذهف هشهر إلهللا
 الاقهقهد هك اللدؼ لف  را  ااتخدال   

 هتفػػا ت الداراػػ ف اػػ ؿ طلهعػػد العالقػػد لػػهف ِلرهنهتػػك   الػػدها لطولهػػ س التااػػن فػػك أثنػػا  الفتػػرة 
للعض اآلخػر هػرم أنػ  ف ف ا (ٕ)،التك اشترتا فهلا لعا  فك اتـ اللالد   لهنلا هرم اللعض أن  تز يلا

فك ال قت الذم أ فوت فه  لات ردم اإلشػارة إلػك  (ٖ)، أنلا تانت ليرد شرهتد ل  فك الاتـ ،لـ هفعؿ
فػػ ف  ، توػػك الػػر ـ لػػف أنػػ    هلتننػػا إثلػػات هػػذا ا لػػر توػػك أاػػاس الوقػػب  اػػد  (ٗ)هػػذا ا لػػر تلالػػا  

 ا لر ذات  هنطلؽ  (٘)توؾ اآل ند  توك لدم ق ت   تأصؿ د  ت  فك ،توك أهد ااؿ ،ااتخدال  هدؿ

                                                 

الػػذم  .Fraser, op. cit., 221ؽ ـ  هػػ  "اللاػػب  لػ   اللنقػػذ"  انظػػر  ٙٔٔتػاف لقلػػ  تنػػدلا تػػ لك الاتػـ تػػاـ  (7)
الػػذم هعوػػػؽ توػػك لقػػػب  .Pausanias, 1. 9. 1ؾ  هشػػهر إلػػك أف  الدتػػػ  الوػػت هػػػذ  ا لقػػاب ذاتلػػػا  انظػػر تػػػذل

 ننػا   نعػرؼ أاػدا  لػف اللوػ ؾ ترهتػ   ،"فهو لهت ر" ل ياا  أف لطوله س التاان الو  "توك الهؿ النتاهد  الاػخرهد
 أل  هذا القدر ]لف التراههد" "

 ؾ  تذل Fraser, op. cit., p. 124; Bevan, A History of Egypt, p. 334تلا هعتقد   (ٕ)
 Whitehorne, op. cit., p. 176. 

التػك تػرم أف الػز اج اػهلثؿ فػك  .Ager, op. cit., p. 7 أهيػا    .Hölbl, op. cit., pp. 190-191تلػا هػرم  ( (ٖ
  أن    ه يد فك ال ثائؽ لا هثلت اد ث   ،هذ  الاالد االقد لف ن تلا

(4) Macurdy, op. cit., pp. 172-175. 

خط ة ِلرهنهتك هذ  تذترنا للا فعو  لطوله س الثانك تندلا أشار إلك الن  لػف أراػهن م ا  لػك توػك (  هلتف الق ؿ إف ٘)
   ه  ا لر الذم أتد  لطوله س الثالػث ذاتػ  لعػد ذلػؾ فػك قػرار تػان ب ،أن  الف لوثانهد التك تانت شرهتت  فك الاتـ



 
 لقب "فيالديمفوس" ودالالته فى مصر البطممية

77 

 

 الػػذم هشػػهر إلهللػػا توػػك أنللػػا  ،لطلهعػػد الاػػاؿ توػػك الوقػػب اآلخػػر الػػذم الوتػػ  ِلرهنهتػػك لػػن  الػػدها
هػ  ل يػن اإلشػارة  ،  الػدها فػك ال قػت ذاتػ  ،اإلللهف اللالػهف ل الػدهلا  لقػد تػاف شػرهتلا فػك الاتػـ

  الد   يّدها فك آف  ااد    ،طوله س الثالفلهنلا تاف ل يعلا فك االت  ه  ل ،فك هذا الوقب

ؽ ـ  اتتوك العرش اللطولّك ز ياف لوتهاف هلا لطولهػ س الثػانك تشػر  توه لػاترا  ٓٛ فك تاـ 
فلػػف اللالاػػظ أنللػػا  (ٔ)،الااداػػد   لهنلػػا   نعػػرؼ توػػك  يػػ  الدقػػد لػػا إذا تػػاف ا ثنػػاف أشػػقا   أـ  

فهلػا  ،لػا  ا خػ هف اللتاػالهف"   لػن ذلػؾ فػ ف هػذا ا اتلػاؿ الال لقلهف هلػا "اإلللػهف اللالػْهف  لهل
فػك يػ   لػا اػلقت إلهػ  اإلشػارة لػف  ،  هلتف دتل  توػك أاػاس ا لقػاب  اػدها ،هتعوؽ لل ي تنا

أهلهػد التلههػز لػهف اللعػانك الارفهػد ل لقػاب  لػػهف لعانهلػا الاقهقهػد  إف الػذم هاػتوفت ا نتلػا  لدريػػد 
 لدم التشال   التقارب لهف د  تهللػا  لقػد اػا ؿ لطولهػ س  ،طلهعد الوقلهف أتلر فك هذا الاهاؽ ه 

الثػػػانك تشػػػر  توه لػػػاترا الااداػػػد لاختهارهلػػػا لوقػػػب "اللالػػػهف  لهللػػػا" التأتهػػػد توػػػك انتلائللػػػا ل اػػػرة 
هػػذ  الد لػػد فػػك يػػ    ،رتػػز توػػك صػػوتللا ل الػػدهلا تادهػػدا  الػػذم ه ،اللطولهػػد   هتتاػػب هػػذا الوقػػب

لػػـ تنيػػب لػػف لطولهػػ س  ،نػػت آخػػر الاتػػاـ الشػػرتههف اللطاللػػدالتػػك تا ،ا أف توه لػػاترا ِلرهنهتػػكلعرفتنػػ
 أنللا تانا ألنا    هر شػرتههف للطولهػ س التااػن   ،العاشر ا م لنتا   اادة هاهط النل ض للصهرها

  تػرش تذلؾ ف ف لقػب اإلللػهف "ا خػ هف اللتاػالهف" هؤتػد لػف زا هػد أخػرم توػك أاقهتللػا فػك اتػتال
اللالد إلك ي ار لعيللا اللعض   هتذا ف ف ااتخداـ هذهف الوقلهف تاف هلػدؼ إلػك تاقهػؽ  ريػهف 

إلػػك صػػرؼ ا نظػػار تػػف أف الػػدلا   ،لختوفػػهف فػػك آف  ااػػد  التأتهػػد توػػك فترتػػك ا نتلػػا   اللشػػارتد
 (ٕ)التك تيرم فك تر قللا لهات لطولهد خالصد 

                                                                                                                            

د لقرار تان ب ف ف لطوله س الثالػث هشػهر إلػك  لالنال  .Strack, op. cit., 88; White, op. cit., 280  انظر 
 نفا  فك افتتااهت  توك أن  الف "اإلللهف ا خ هف"  انظر تريلد هذا القرار فك 

M. M. Austin, The Hellenistic World From Alexander to the Roman Conquest, London, 

(1981), # 227, pp. 374-378 

 .Macurdy, op أهيػا     Bevan, A History of Egypt, 347 تػذلؾ  .Hölbl, op. cit., p. 195انظػر   (7)

cit., p. 176 أختػ "   أهيػػا  اػهد أالػػد    " لعولػا تانػػتٜٙص  ،اللريػن الاػػالؽ ،انظػر تػػذلؾ  لصػطفك العلػػادم
 .ٜٙٔص  الناصرم، اللرين الاالؽ،

(2) Whitehorne, op. cit., p. 178.   
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وه لػػػػاترا الااداػػػػد لعػػػػدـ ا اػػػػتقرار لاػػػػلب تػػػػده ر لقػػػػد اتصػػػػؼ اتػػػػـ لطولهػػػػ س الثػػػػانك تشػػػػر  ت
 توػ هالـ اللاػتلر لعػدـ  ، لاػلب تػدخؿ الر لػاف اللاػتلر فػك شػؤ نلا ،ا  ياع الداخوهد فك الػلالد

 دفػػن  ، تنػػازؿ فػػك اػػلهؿ ذلػػؾ تػػف  قلػػرص ،شػػرتهد اتلللػػا   ايػػطر اللوػػؾ إلػػك شػػرا  اتتػػرافلـ لػػ 
رهقػت خزانتػ    نتهيػد للػذ  ا  يػاع اللتردهػد ثػار للالغ طائود له له س قهصػر تػاف لػف يرائلػا أف أ

 ٘٘لهع د لعدها إلك لصر تاـ  ، ايطر إلك الفرار إلك ر لا ،ؽ ـ  ٛ٘توه  أهؿ اإلاتندرهد تاـ 
تلػػا  ، رللػػا أنػػ  تػػاف هشػػعر لػػدن  أيوػػ  ، لػػـ هطػػؿ ا لػػد للطولهػػ س الثػػانك تشػػر لعػػد ت دتػػ  (ٔ)ؽ ـ 

 ،ليػلاف انتقػاؿ العػرش إلػك ألنائػ  لػف لعػد    هتػذا ،ف  فاتػ تدؿ الترتهلػات التػك قػاـ للػا قلػؿ تػاـ لػ
لثولػا أنػ  لػنظ ألنػا   ألقالػػا   ،أتلػر ألنائػ  ،ؽ ـ  توه لػاترا الاػػالعد ٕ٘فقػد أشػرؾ لعػ  فػك الاتػـ تػاـ 

   (ٕ)لعلادتلـ تصفلـ لأنلـ "اآلللد الصنار ا خ ة اللتاال ف" 

لثولػا أنػ   ،ؿ الاتػـ إلػك ألنائػ  ألػرا  ليػل نا  لقد تاف لطوله س هري  للذ  الخطػ ة أف هتػ ف انتقػا
لاختهار  لقػب "اآلللػد ا خػ ة اللتاػالهف" أف هؤتػد توػك لشػارتتلـ لعيػلـ لعيػا  فػك اتػـ  ،تاف هألؿ

فك هذا الاهاؽ لتلهز تلادة هؤ   ا لنا  تف تلادت  ه   ،أّم  "الصنار" ،اللالد   تأتك تولد "نه م"
خهػر الوقػب ذاتػ    هتػذا الوػت توه لػاترا الاػالعد لقػب "فهالدهوفػ س"  ز يت  التك الوت فػك شػقلا ا 

 الو  لعلا أخ اها لطوله س الثالث تشر  لطوله س الرالن تشر   تلهف ا اداث التك أتقلت  فاة 
ف لػـ هتاقػؽ ألوػ  فػك  ،لطوله س الثانك تشر أف ر لت  فك أف هت ف انتقاؿ الاتـ هادئا  قد تاققت  ا 

فػك الاتػـ لعػا   أف تاػ د لهػنلـ ر ح ا خػ ة  ا ناػياـ التػك هػ اك للػا لقػب "ا خػ ة أف هشترؾ ألنػاؤ  
إ  أنلػػا ايػػطرت إلػػك قلػػ ؿ  ،اللتاػػالهف"  لقػػد اا لػػت توه لػػاترا ا اػػتئثار لػػالاتـ لنفاػػلا لنػػذ اللداهػػد

"اإلللػهف  الؿ ا ثناف لقلا  هلهزهلا تاػاتلهف لوػلالد هػ   (ٖ)،أخهلا ا صنر لنلا شرهتا  للا فك الاتـ

                                                 

تػػف  ٕٚٛػػػٕٚٙصػػفاات  ،اللريػػن الاػػالؽ ، تػػذلؾ  إلػػراههـ نصػػاك ،ٜٚ، ص الؽ( لصػػطفك العلػػادم، اللريػػن الاػػٔ)
 .اهاات  لشتؿ تاـ

 فك هذا الاهاؽ، انظر  ) تف الد  ت اللختوفد لتولد  Hölbl, op. cit., p. 223راين   (ٕ)
 Nock, "Notes on Ruler-Cult," pp. 34-36 

 ظ تلا ه ي ،( لقد تاف هصنرها لا الك ثلاف ان اتٖ)
H. Volkmann, Kleopatra: Politik und Propaganda, München, (1953), p. 57 
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 تخوهللػػا لتعلػدهف تػف الوقػػب  ، هلػهف اقتصػػار توه لػاترا  أخهلػا توػػك هػذا الوقػب (ٔ)اللالػّهف  لهللػا" 
أف ر ح التنػافس لهنللػا تانػت  ،الذم اختار  لللا  الدهلا لف قلؿ  الذم الال  قلؿ اتتالئللػا العػرش

ا  صػػها  توػػك لطولهػػ س  أقػػ م لػػف أف تفاػػظ الليػػاؿ لولاافظػػد توػػك التقالهػػد   للػػا هؤتػػد ذلػػؾ أف
  (ٕ)توك الر ـ لف التا هد التك تلت لهنللا  ،الثالث تشر اا ل ا التخوص لف توه لاترا

لأف  ، اتـ فك النزاع الدائر لهف توه لاترا  أخهلا ، فك توؾ ا ثنا  أتك ه له س قهصر إلك لصر
 تيػػدد  ،هػػرض لاتػػـ قهصػػرقػػرأ  صػػهد  الػػدهلا  أقرهلػػا لعػػا  توػػك تػػرش الػػلالد  إ  أف لطولهػػ س لػػـ 

فػػك الاػػرب اللعر فػػد  ،الصػػراع لهنػػ   لػػهف توه لػػاترا التػػك تػػاف إلػػك ي ارهػػا هػػذ  اللػػرة ه لهػػ س قهصػػر
 التػك توفػت لطولهػ س  ،لااـ "ارب اإلاتندرهد"، التك أشػار إلهلػا قهصػر فػك تتالػ  "الاػرب ا هوهػد"

 أتوػػف توه لػػاترا  أخاهػػا  ،انك تشػػر لولػػرة الثانهػػد نفّػػذ ه لهػػ س قهصػػر  صػػهد لطولهػػ س الثػػ (ٖ)اهاتػػ  
 تػػاف ذلػػؾ ال يػػن هعنػػك فػػك الاقهقػػد  (ٗ)الصػػنهر لطولهػػ س الرالػػن تشػػر شػػرهتهف فػػك اتػػـ الػػلالد 

 ين لقالهد ا ل ر فك هد توه لاترا   ف تلر لطوله س فك توؾ اآل ند تاف   هتعػدم الثانهػد تشػرة 
 ،فهد يعؿ توه لاترا تتقلوػ  شػرهتا  إلػك ي ارهػاأ  الثالثد تشرة   توك لا هلد  ف ف صنر ان  للذ  الته

 الذم هصفللا لأنللا "اإلللاف اللالػاف  لهللػا  ا خػ اف  ،تلا هدؿ الوقب الذم أيافت  إلك تلادتللا
   (٘)اللتاالاف" 

 أف ذلػؾ هعنػك طلقػا  لوتقالهػد اللطولهػد  ، توك الر ـ لػف لشػارتد توه لػاترا الاػالعد  خ هلػا الاتػـ
فػ ف هػذا الػز اج لػـ هػتـ فػك  ،فك ي   الظر ؼ التك أشرنا إلهلػا  ااػدا  لعػد اآلخػر ، يتللاأنلا قد تز 

                                                 

 Bevan, A History of Egypt, p. 360 تذلؾ    Fraser, op. cit., p. 126انظر   (ٔ)

 Macurdy, op. cit., 186( لتللهف إهاها لأنلا اا لت قتؿ أخهلا لالاـ  راين  ٕ)

، (ٜٗٛٔ)يػػدة   ،ٕر لػػاف، ط لصػػر فػػك تصػػر ال ،اـ  د/ آلػػاؿ لالػػد الر لػػكتػػف هػػذ  ا اػػداث انظػػر لشػػتؿ تػػ (7)
 لر لانهػػد فػػك يػػ   اللصػػادر اللردهػػد،لصػػر  اإلللراط رهػػد ا    الػػدتت ر/ تلػػد الوطهػػؼ أالػػد توػػك،ٖٓػػػٕٚصػػفاات 
لػػػػػراههـ نصػػػػػاكٜٔػػػػػػٚٔ، صػػػػػفاات (ٜٛٛٔ)القػػػػػاهرة    انظػػػػػر أهيػػػػػا   ٕٖٔػػػػػػٖٔٓصػػػػػفاات  ، اللريػػػػػن الاػػػػػالؽ،   ا 

Caesar, De Bello Civili, 106-107    أهيا Ogden, op. cit., 101 

(4) Volkmann, op. cit., 64. 

)5) Hölbl, op. cit., 212 with note 72.  
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أّم لف الاالتهف  لقد تانت تالقتلا لأخهلا ا تلر تنافاهد ط اؿ لرااولا لاإليػافد إلػك ت نػ  أصػنر 
 نلػػا  ،لنلػػا  لػػا هػػزاؿ تاػػت ال صػػاهد  ألػػا لالناػػلد  خهلػػا ا صػػنر فػػ ف ز ايلػػا لنػػ  تػػاف "صػػ رها "

 هتػػذا ف نػػ  هلتػػف القػػ ؿ لػػأف لقػػب  (ٔ)تانػػت فػػك ذلػػؾ ال قػػت توػػك تالقػػد فعوهػػد لػػن ه لهػػ س قهصػػر 
تاف هلدؼ إلك التأتهػد توػك  ، اشترتت فه  لن أخ هلا  الصنهرهف ،فهالدهوف س الذم الوت  توه لاترا

 لتػف  ،للذهف اللوتػهفألر لـ هعد ل   ي د فك تارهى ا ارة اللطولهد  لقد تانت توه لاترا أختا  شرتهد 
العالقد لهنلـ تانت ألعػد لػا تتػ ف تلػا هفتريػ  الوقػب للعنػا  الارفػّك   فهلػا هتعوػؽ لالد لػد الاقهقهػد 

ف نلػا أهيػا  لػـ تتػف ل يػ دة هنػا  ف توه لػاترا لػـ  ،التك اتتاللا الوقب فك القرف ا خهر قلؿ اللػهالد 
اللهػػراث لػػـ هتػػف لاػػؿ نقػػاش أ  نػػزاع للقتيػػك  تتػػف ز يػػد  ّم لنللػػا  رللػػا أف اقللػػا الشػػرتّك فػػك

 لتف لاألد تقاهـ اإلرث أثلتت أنلا لشتود تاتعصك توك الاّؿ فك يػ   أطلػاع  (ٕ)، صهد  الدهـ
توه لاترا  ر لتلػا فػك ا اػتئثار لػالاتـ لنفاػلا د ف لراتػاة لرالطػد ا خػ ة   لعػؿ أتلػر دلهػؿ توػك أف 

ؾ اآل نػػد هتلثػػؿ فػػك إاػػقاط توه لػػاترا لػػ  لػػف قائلػػد ألقاللػػا الوقػػب أصػػلظ خالهػػا  لػػف أهػػد د  ت فػػك توػػ
 لعػػد أف أنيلػػت النلػػا لػػف قهصػػر   فػػك اقهقػػد  ،تنػػدلا تز يػػت لػػف أخهلػػا لطولهػػ س الثالػػث تشػػر

  (ٖ)الذم هشهر إله  الوقب  ،ا لر ف ف توه لاترا تخوصت أهيا  لف أخهلا لطوله س الرالن تشر ذات 

ف تػػاف  ،ذلػػؾ تػػاد لقػػب "فهالدهوفػػ س" إلػػك الظلػػ ر لػػرة أخػػرم قػػرب نلاهػػد اتػػـ  توه لػػاترا ن لػػ  ا 
ا لر قد ااتنرؽ ا الّك تشر ان ات اتك هاتعهد لتانت    تانت توه لاترا قد تز يػت لػف لػارت س 

 ٖٗ أنيلػت لنػػ  ثالثػد ألنػا  الػػؿ أصػنرهـ ااػـ لطولهػػ س   فػك تػػاـ  ،أنط نهػ س لعػد لقتػػؿ قهصػر
الوت توه لػاترا نفاػلا لعػض ا لقػاب اليدهػدة  ،فك ا اتفاؿ التلهر الذم أقهـ فك اإلاتندرهد   ،ؽ ـ 

                                                 

 ;White, op. cit., p. 261هيلػػن اللؤرخػػ ف توػػك الصػػفد "الصػػ رهد" لزهيتػػك توه لػػاترا لػػف أخ هلػػا  انظػػر  ( 7)

Bevan, A History of Egypt, p. 366  القػاهرة ،توه لػاترة  اػهرتلا  اتػـ التػارهى توهلػا ،د/ زتػك توػك  تػذلؾ، 
 .٘ٔص  ،لد ف تارهى

 ( لف التتاب الثالث ٛٓٔالتك أثلتلا ه له س قهصر فك لؤلف  "الارب ا هوهد" فك الفقرة رقـ ) (ٕ)
In testamento Ptolemaei patris heredes erant scripti ex duobus filiis major, et ex duabus 

ea quae aetate antecedebat. 

(3) Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves, p. 124 انظػر تػذلؾ     Ager, op. cit., p. 8 

with note 45.   
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 تػػػـ تقاػػػهـ اللنػػػاطؽ التالعػػػد  نط نهػػػ س توػػػك ألنائلػػػا لنػػػ   لػػػف  ، لناػػػت الػػػلعض اآلخػػػر  لنائلػػػا
 فقػد الػؿ النلػا ا صػنر ااػـ لطولهػ س لقػب ، لهنلا الؿ النلا ا تلر لقب "لوؾ اللوػ ؾ" (ٔ)قهصر 

"فهالدهوفػػ س"   تلػػد  اللقالوػػد هنػػا  ايػػاد لػػهف الوقلػػهف، خاصػػد  أف لوػػؾ اللوػػ ؾ تػػاف لقػػب النلػػا لػػف 
 أف ت أللػػػا لػػػف  ، أف لقػػػب فهالدهوفػػػ س تػػػاف لقػػػب أصػػػنر ألنائلػػػا لػػػف لػػػارت س أنط نهػػػ س ،قهصػػػر

لس"   الػػؿ النلػػا اإلاػػتندر لقػػب "الشػػ ،ا خهػػر الوػػت فهػػ  النتلػػا توه لػػاترا لقػػب "اػػهوهنك" أّم  القلػػر
تلػػا هػدؿ توػك ذلػؾ أهيػا  أنلػػا  ، تلػا هػ   ايػظ فػ ف اختهػار توه لػػاترا للػذ  ا لقػاب لػـ هتػف تشػ ائها  

  (ٕ)اختارت لنفالا لقب "لوتد اللو ؾ" 

 تانت ألاللػا قائلػد  ،لقد أتت هذ  اللوتد فك أتقاب اواود ط هود لف اللو ؾ  اللوتات اللطاللد
 تلا  تهفهد ااتخداللا   لنض النظػر تػف د لػد لقهػد ا لقػاب ط هود لف ا لقاب التك تعك يهدا  د 

فػػػ ف اختهارهػػػا لوقػػػب فهالدهوفػػػ س الػػػذم أطوقتػػػ  توػػػك النلػػػا الصػػػنهر لػػػف  ،التػػػك الولػػػا ألنػػػا  توه لػػػاترا
 لػػػهف أخهػػػ  ا تلػػػر لشػػػتؿ  ،لػػػارت س أنط نهػػػ س هلػػػدؼ إلػػػك التقرهػػػب لهنػػػ   لػػػهف إخ تػػػ  لشػػػتؿ تػػػاـ

ف لختوفػػهف    ف ااػػـ الػػف توه لػػاترا ا تلػػر لػػف أنط نهػػ س تػػاف خاصػػد  أنللػػا تانػػا لػػف ألػػ ه ،خػػاص
 لػػػف  را   ،فػػػ ف هػػدؼ توه لػػاترا لػػػف  را  هػػذ  ا اػػلا  ،تندر  تػػاف ااػػـ هػػػذا ا لػػف لطولهػػ ساإلاػػ

 توػك ااػتلرارهد  ،تاف التأتهد توك ا صػ ؿ اله نانهػد اللقد نهػد ل اػرة اللطولهػد ،الوقب الذم اختارت 
لػػػؿ  التأتهػػػد توػػػك أف للػػػؤ   ا لنػػػا  الاػػػّؽ فػػػك أف هرثػػػ ا لػػػا تػػػاف آللػػػائلـ  ،اتللػػػا فػػػك ال قػػػت ذاتػػػ 

  أيدادهـ لف نف ذ  اوطاف   

   اايد إلك التأتهد أف ااتخداـ لقب فهالدهوف س فك هذ  الاالد هشتلؿ توك قدر لف النلػ ض 
                                                 

(7)Bowman, op. cit., p. 35  أهيػا   لطفػك تلػد  ،ٕٖ٘ػػٖٛٗصػفاات  ،اللريػن الاػالؽ ، تػذلؾ  إلػراههـ نصػاك 
 A. E. P. B. Weigall, The Life and Timesرايػن أهيػا    ،ٜٕٗػػٕٙٗصػفاات  ،اللريػن الاػالؽ ،ال هػاب

of Cleopatra, Queen of Egypt, London, (1914), p. 196.  الػػذم هعوػػؽ ل يػػاا  أف اإلاػػتندرهد
اللريػػن  ، تػػذلؾ  إلػػراههـ نصػػاك Bowman, op. cit., p. 35 أصػػلات تندئػػذ تاصػػلد إلللراط رهػػد شػػرقهد 

 .Aرايػن أهيػا    ،ٜٕٗػػٕٙٗصػفاات  ،اللريػن الاػالؽ ،،  أهيا   لطفػك تلػد ال هػابٕٖ٘ػٖٛٗصفاات  ،الاالؽ

E. P. B. Weigall, The Life and Times of Cleopatra, Queen of Egypt, London, (1914), p. 

 الذم هعوؽ ل ياا  أف اإلاتندرهد أصلات تندئذ تاصلد إلللراط رهد شرقهد  196

(2) Macurdy, op. cit., p. 203.  .Whitehorne, op. cit., pp. 187-190 أهيا     
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الصػنهر  فػك ال قػت الػذم هػدلؿ فهػ  توػك لالػد لطولهػ س ،الذم   هقػؿ تلػا لػ  لػف  يػ ح  فالوقػب
خاصػد  أنػ  هلتػف أف هعنػك  ،  ه يظ توك  ي  الدقد ل يػن هػذ  اللالػد ،إلخ ت  ا تلر لن  انا  

 تذلؾ "اللاب  خت "   لػف نااهػد أخػرم فػ ف هػذا النلػ ض هتػهظ لنػا أف  ،فك االت  "اللاب  خه "
أنط نهػػ س  هػػؿ هػػ  النلػػا اآلخػػر لػػف ،نتاػػا ؿ تػػف "ا خ" الػػذم تانػػت تقصػػد  توه لػػاترا للػػذا الوقػػب

 أخ   الشقهؽ؟ أـ أن  أخ هلا ا تلر لف قهصر  أخ    هر الشقهؽ؟ أـ أنلا تانػت ترهػد لنػ  أف هتػ ف 
فػػ ف د  ت ا لقػػاب التػػك أطوقتلػػا توه لػػاترا توػػك ألنائلػػا  توػػك  ،لالػػا  للػػـ يلهعػػا ؟  توػػك أهػػد اػػاؿ
لر لاف الذهف تان ا هدرت ف يهدا  لثولا أنلا لـ تتف خافهد توك ا (ٔ)،نفالا لـ تتف خافهد توك رتاهاها

تلػػا هتيػػظ لػػف الدتاهػػد الر لانهػػد التػػك يػػخلت لػػف الخطػػر الػػذم تلثوػػ  توه لػػاترا  ،ن اهاهػػا  أهػػدافلا
  (ٕ)توك ر لا  توك لصالالا 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ،لػػف صػػهند التصػػنهر التػػك أطوقلػػا أهػػؿ اإلاػػتندرهد توػػك النلػػا لػػف ه لهػػ س قهصػػر ،توػػك اػػلهؿ اللثػػاؿ ( تلػػا هتلػػهف،ٔ)
 هػ  ا لػر  ،ٗٓٔص  ،اللريػن الاػالؽ ،تلػا هػذتر لصػطفك العلػادم ،  التك تانت "توك اػلهؿ الاػخرهد"،قهصر ف
فعوػػ  الاػػتندره ف لػػف قلػػؿ تنػػدلا أطوقػػ ا توػػك لطولهػػ س الثػػالف لػػد   لػػف لقلػػ  "هػػِ ريهتهس" لقػػب "تػػاتهريهتهس" الػػذم 

 ;Athenaeus, IV, 184 b-c لػـ هنهػر ا لػذلؾ اػ م اللقطػن ا  ؿ فػك لقلػ  ا صػوك  انظػر   ،الذم هعنك الشػرهر

XII, 549d  الذم هذتر صرااد أن  أطوؽ توه  ل ااطد الاتندرههف(   
 أهيػا     .Bowman, op. cit., pp. 35-36،  تػذلؾ  ٓٗػػٜٕصفاات  أالد توك، اللرين الاالؽ،( تلد الوطهؼ ٕ)

S. A. Takaes, "Alexandria in Rome,"  HSCP,  97 (1995), p. 261. نػاقش نظػرة ر لػا إلػك اهػث ه
،  تش هللا لص رة توه لاترا،  ه س فك هذا اللياؿ د ر فهريهو ل قعد أتتهـ 
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 الخاتمـة
هتلػػػػهف لػػػػف اللناقشػػػػد الاػػػػالقد لوقػػػػب فهالدهوفػػػػ س أنػػػػ  تػػػػاف لقلػػػػا  هالػػػػؿ التثهػػػػر لػػػػف 

 أنػػػ  تػػاف لػػػف أهػػـ ا لقػػاب التػػػك الولػػا اللوػػػ ؾ  ،ا  الونػػ مّ الػػد  ت التػػك تعػػػّدت لعنػػ
 اللوتات اللطاللد   لهنلا هلتف تلههز د لت  ا يتلاتهد ل صفلا ل ين الترتهز تنػد 

 للػر ر ال قػت لػرزت إلػك  ،ظل ر    ؿ لرة ف ن  ارتاف لا اتتاػب أهيػا  د لػد دهنهػد
 ،ا الوقػػب تاػتـ توهنػػا أف نلهػػزاللقدلػد د لتػػ  الاهااػهد  تػػذلؾ فػ ف ظػػر ؼ صػػها د هػذ

لػهف د لتػ  "الارفهػد" التػك تشػهر إلػك لشػاتر الاػب تيػا  ا خػ ة  ،لنذ لداهػد ااػتخدال 
 ، د لت  "الاقهقهد" التك تلثؿ النرض  اللدؼ لف ااتخدال  فك اللقػاـ ا  ؿ ،ا شقا 

لهػػد  التػػك تتيػػظ لػػف خػػالؿ الاػػهاؽ الػػذم ااػػتخدـ فهػػ   لقػػد ااػػتخدـ هػػذا الوقػػب فػػك  ال
 د ف أهػػد لراتػػاة لد لتػػ   ،ا اهػػاف لد لتػػ  الاقهقػػد ذات ا لعػػاد ا يتلاتهػػد  الاهااػػهد

تندلا الوػ  لعػض اللوػ ؾ  اللوتػات الػذهف تػان ا  هػر أشػقا    فػك لثػؿ هػذ   ،الارفهد
 ،الاػا ت تانػت الد لػد تيلػػن لػهف تأتهػد أاقهػد الػػز يهف الاػاتلهف فػك اتػتال  العػػرش

لػػراز د ر اللوتػػد ل الػػذم لػػدأ لعػػ   ، صػػفلا شػػرهتد فػػك الاتػػـ  لقػػد اػػاتد هػػذا الوقػػب ا 
للر ر ال قت توك تأتهد فترة  ،أهيا  تقوهد ز اج اللو ؾ اللطاللد لف أخ اتلـ الشقهقات

"اإلللهف  ،لهف ألقاب أخرم ،أف تت ف الللوتد إرثا  لشترتا  لوز يهف هاتلانلا ل صفللا
اللوػػؾ اللطولػػّك توػػك ز يػػد لوتهػػد  ااػػدة  أراػػك قاتػػدة اقتصػػار  ،ا خػػ هف اللتاػػالهف"

 تانت فك  اللهد ا اهاف أخت  الشقهقد    

تػػذلؾ فقػػد صػػهنت للػػر ر ال قػػت ألقػػاب أخػػرم توػػك  ػػرار فهالدهوفػػ س تشػػهر أهيػػا  
لثؿ لقب "فهو لات ر"  لقب "فهو لهت ر"   توك الػر ـ لػف أنػ   ،إلك تالقد أارهد خاصد

ف نلػا تتفػك لتػك  ،از إلك د  ت هذ  ا لقػابتلت اإلشارة توك صفاات الدرااد ل هي
تؤتد أف لااتطاتتنا النظر إلك لقب فهالدهوف س توك أن  هلثؿ نل ذيا  لظاهرة ا لقاب 
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 لخاصػػد لت يػػهظ تهفهػػد ااػػتخداللا   إنػػ  هعرفنػػا لأهلهػػد ا لقػػاب فػػك الليتلػػن  ،تتػػؿ
تػػف  ،هػػذ  اللتانػػد  تػػذلؾ لتأتهػػد ،اللطولػػّك ت اػػهود لوتعرهػػؼ للتانػػد اللوػػ ؾ اللطاللػػد

طرهؽ اإلشارة إلك صالت أارهد ترلطلـ للعيلـ اللعض )ا ا   أتانػت هػذ  الصػالت 
 تػػذلؾ ت اػػهود لودتاهػػد  التعلهػػر تػػف لعػػض اللهػػ ؿ  ا تياهػػات  ،اقهقهػػد أـ لزت لػػد(

 الاهااهد التك تانت فك لعض ا اهاف   تتخطك ليرد اد د الر لد  التلنك 
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 وك الذين حمموا لقب فيالديمفوسالمم

 فى مصر البطممية

 

 التاريخ  اسم الممك وترتيبه  ـ
 ؽ ـ  ٕٙٗػٕٗٛ  (ٔ)لطوله س الثانك ٔ
 ؽ ـ   ٓٛػٛٛ (ٕ)لطوله س التاان ٕ
 ؽ ـ  ٔ٘ػٓٛ لطوله س الثانك تشر ٖ
 ؽ ـ  ٚٗػٔ٘ (ٖ)لطوله س الثالث تشر ٗ
 ؽ ـ  ٗٗػٚٗ لطوله س الرالن تشر ٘
 ػػػػ (ٗ)س لف أنط نه سلطوله   ٙ

 

 

 

 

                                                 

 ( الؿ هذا الوقب فك القرف الثانك قلؿ اللهالد،  لـ هعرؼ ل  فك اهات   ٔ)

 فػػك اللراوػػػد الثانهػػد لػػف اتلػػػ  التػػك اشػػترؾ فهلػػػا لػػن النتػػػ   ،تػػاف الوػػ  لوقػػػب لعػػد ت دتػػ  إلػػػك لصػػر لػػف قلػػػرص (ٕ)
 توه لاترا ِلرهنهتك الثالثد التك تانت تالو  قلو  

 أاػػقط  هػػ   توه لػػاترا لػػف لقػػب الاتػػـ الػػذم أطوػػؽ توػػك  ،ث تشػػر لقػػب فهالدهوفػػ س فػػك صػػلا الػػؿ لطولهػػ س الثالػػ (ٖ)
 تلادتللا، لعد أف آؿ إلهللا الاتـ لعد  فاة  الدهلا   

ؽ ـ   التػك انتلػت لػدخ ؿ  ٖٗالؿ لطوله س هػذا لقلػ   هػ  صػنهر فػك ا تػ اـ القوهوػد التػك أتقلػت ااتفػا ت تػاـ  (ٗ)
 ؽ ـ   لالقيا  توك اتـ ا ارة اللطولهد  ٖٓأ تتافهان س لصر تاـ 
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 الممكات الالئى حممن لقب فيالديمفوس

 فى مصر البطممية

 

 التاريخ  اسم الممكة وترتيبها  ـ
 ؽ ـ  ٕٓٚػٕٛٚ  (ٔ)أراهن م الثانهد ٔ
 ؽ ـ   ٓٛػٔٓٔ (ٕ)لرهنهتك الثانهد ٕ
 ؽ ـ  ٗ٘ػٓٛ توه لاترا الااداد ٖ
 ؽ ـ  ٖٓػٔ٘ (ٖ) توه لاترا الاالعد ٗ

 

 

 

 

 

 
                                                 

( التػػارهى اللثلػػت هنػػا هػػ  التػػارهى اللاتلػػؿ لع دتلػػا إلػػك لصػػر، تولػػا لػػأف الداراػػهف هختوفػػ ف لشػػأف تػػارهى ز ايلػػا لػػف ٔ)
ؽ ـ  لهنلػا هتػأخر لػ  الػلعض ا خػر اتػك  ٕٙٚ ـلطوله س الػذم هيعوػ  الػلعض قرهلػا  لػف تػارهى ت دتلػا اػ الك تػا

   ؽ ـ  ٖٕٚتاـ 

ؽ ـ   اتػػك  ٔٓٔانفػردت لرهنهتػػك لالوقػػب فػػك أثنػػا  لشػارتتلا لز يلػػا لطولهػػ س العاشػػر الاتػػـ، فػك اللػػدة لػػف تػػاـ  (ٕ)
 ؽ ـ  ٓٛؽ ـ   ثـ اشترتت فه  لعد ذلؾ لن  الدها اتك  فات  تاـ  ٛٛتاـ 

شػترتت فهػ  لػن أخهلػا الصػنهر اشترتت توه لاترا الاالعد فك الوقب لن أخ تلا قلؿ  فاة  الدها،  تندلا ت لت الاتـ ا (ٖ)
 ؽ ـ    ٗٗػٚٗلطوله س الرالن تشر فهلا لهف أت اـ 
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 مراجع البحث

 أ     اللراين العرلهد 

 ( ٜٗٛٔيدة ) ،لصر فك تصر الر لاف ،ػ آلاؿ لالد الر لك

 (  ٜٗٛٔالقاهرة ) ،تارهى لصر فك تصر اللطاللد ،ػ إلراههـ نصاك

 القاهرة )لد ف تارهى(   ،توه لاترة  اهرتلا  اتـ التارهى توهلا ،ػ زتك توك

القػاهرة  ،يػارة لصػر  الشػرؽ ا دنػك فػك العصػر اللووهناػتك تػارهى  ا ،ػ اهد أالد توػك الناصػرم 
(ٜٜٕٔ  ) 

 القػػػاهرة  ،لصػػػر  اإلللراط رهػػػد الر لانهػػػد فػػػك يػػػ   اللصػػػادر اللردهػػػد ،ػػػػ تلػػػد الوطهػػػؼ أالػػػد توػػػك
(ٜٔٛٛ ) 

د لد اللطاللد فك  ،درااات فك العصر اللوناتّك  ألعاد العصر اللوناتكّ  ،ػ لطفك تلد ال هاب هاهك
 (  ٜٜٚٔدرهد )اإلاتن ،لصر

 (  ٜ٘ٛٔالقاهرة ) ،لصر لف اإلاتندر ا تلر إلك الفتظ العرلكّ  ،ػ لصطفك العلادم
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