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 العصرین اآلرخي والكالسیكي ينقود الیونانیة فف هذا البحث إلى رصد مدى انتشار ظاهرة تزییف الیهد :الملخص

مع نشأة النقود نفسها، حیث وجد بعض  ظاهرة تزییف النقود بالتوازيانتشرت فقد . من خالل المصادر األدبیة

 في بالد الیونان على نحو كبیر في ظاهرةال هذه تفشتو . يمربحة للثراء والكسب الماد المزیفین أنها وسیلة

ما من شك أن األدب ماهو إال . وشكلت خطًرا جسیًما على اقتصادها، والسیما أثینا، العصرین اآلرخي والكالسیكي

والنثر الحقیقة استطاع كتاب الشعر  فيو . مرآة عاكسة لظواهر المجتمع السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة

بعض المصطلحات الخاصة بتزییف توظیف هم األدبیة بأشكال مختلفة من خالل أعمال فيتوظیف هذه الظاهرة 

  .بهالنقود، أو من خالل سرد بعض األحداث المرتبطة 

  Κιβδήλος، Παράσημος، Χαρακτήρ ،، مطليطراز، تزییف النقود :الكلمات الدالة
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Abstract: This Study aims to identify the prevalence the phenomenon of counterfeiting 
Greek coins in the archaic and classical eras through the litrerature. The phenomenon of 
counterfeiting coins arose in parallel with the emergence of the coin itself, as some 
counterfeiters found it a profitable way for gaining profit and making wealth. This 
phenomenon was considerably widespread in the archaic and classical eras in Ancient 
Greece and posed a serious threat to its economy, sespecially Athens. Literature is no 
doubt a reflection of society's political, economic and social aspects. In fact, poets and 
prose writers have been able to employ this phenomenon in their literary works in 
various forms through some of the terms of counterfeiting coins, or by narrating some 
of the events associated with it. 
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  :المقدمة

مملكة  فيمع نشأة النقود نفسها  تشار ظاهرة تزییف النقود بالتوازيان  - لغیر المتخصصین -قد یبدو غریًبا 

على ظاهرة غش المعادن بشكل عام  ترتبت ةة بدیهیوالواقع أنها نتیج. ١القرن السابع قبل المیالد في Λυδίαلیدیا 

وكعادة تأثر كتاب  .٢الفترة السابقة مباشرة على اختراع النقود ، أي"المقایضة المعدنیة" وفة باسمالفترة المعر  في

الشعر والنثر بمختلف األجواء والظواهر المحیطة بهم، فقد كان لظاهرة تزییف النقود بصماتها الواضحة على بعض 

یتضح ذلك جلًیا من خالل توظیف بعض المصطلحات الدالة على التزییف عن طریق استخدام . عمال األدبیةاأل

قامت الباحثة  .للتعبیر عن المعنى المراد من قبل الكاتب )ναλογίαἀ(والتشبیه  )μεταφορά( يالمجاز اللغو 

، العصرین اآلرخي والكالسیكي في یةكافة المصادر األدبیة الیونان فيبرصد المصطلحات الدالة على التزییف 

  :أسفر البحث عن استخدام المصطلحات الثالثة التالیةبحیث 

(1) Κιβδήλος                           (2) Παράσημος                            (3) Χαρακτήρ  

  :األدبیة وفًقا لترتیبها التاریخي رصد لهذه األعمال يوفیما یل

  :اآلرخيالعصر  فيألدبیة األعمال ا - أوًال 

هو أول  -بل المیالدالقرن السادس ق فيازدهرت أعماله  يالذ -  Θέογνιςثیوجنیس یمكن القول أن الشاعر 

 المزیفة ر بالنقودمن البش المنافقینیصف  إنه. رة توظیف مصطلحات تزییف النقود من خالل شعرهمن انتبه لفك

. طنونبیعكس ما  ونظهر یُ  يأ ،لكن الحقیقة غیر ذلك هؤالء الذین یظهرون أنهم أصدقاء، ویقصد هنا بالمنافقین

كشف تزییفهما یسهل  إذ ین؛لمزیفعلى عكس الذهب والفضة اوذلك  رأیه أنه من الصعب معرفة الرجل المزیف، يفف

من قبول المرء مهما كانت خسارة ف .یتطلب بعض الحذر واالحتراسف كشف زیف المرءأما  ر،خبیبعین الفاحص ال

                                            
یكاد یرقى لمستوى الحقیقة عند  ياألكثر شیوًعا والذ يمن المالحظ عدم اتفاق الباحثین على التأصیل لفكرة نشأة النقود، وٕان كان الرأ ١

   -:كًال من يالرأالغالبیة العظمى أنها تعود لمملكة لیدیا، ومن أمثلة المتفقین على هذا 

Robert Mundell,  The Birth of Coinage (New  York : Columbia University, 2002), 19-20;  Jacques Melitz,   
"A Model of  Beginings of  Coinage in Antiquity",  ENSAE, CEPII, Paris,  Fourth version (2016):  3. 

   -:كل من الصین والهند إلى جانب لیدیا، ومن أمثلة هؤالء الباحثین فيبنشأة الفكرة  لبعض الباحثین ینادي آخر يوهناك رأ 

David M. Schaps, " The Invention of Coinage in Lydia, In India and In China",  IEHC, Helsinki (2006): 
2; AlianBresson, " The Orgin of Lydian and  Greek Coinage: Cost and Quanity",  HR., 3rd International 
Conference of Ancient History, Shangha, Fudan University (2006): 1- 4. 

عة، إلى مرحلة النقود تبادل السلعة مقابل السل يرت من مرحلة المقایضة البسیطة، أتجدر اإلشارة إلى أن المجتمعات القدیمة تطو  ٢

استخدام المعادن كوسیلة رئیسیة  يخرى، ثم إلى مرحلة المقایضة المعدنیة وهألس قیمة السلع اسلع یختارها كل مجتمع لقیا يالسلعیة، أ

   .  عملیة التبادل سواء على مستوى المعامالت البسیطة بین األفراد أو على مستوى العالقات التجاریة بین الدول بكافة أشكالها في

 Paul Einzing, Primitive Money: In its Ethnological, Historical And Economic Aspects (New York,     
London: Pergamon Press, 1966), 338-344 . 
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 يوفیما یل .١ال یستحقها لشخصالثقة  يما قد یخسره عندما یعط رأیهفي  يال تضاه إن خسارتهف النقود المزیفة،

  :نص ثیوجنیس

"Κιβδήλου δ' ἀνδρὸς γνῶναι χαλεπώτερον οὐδέν 

Κύρν', οὐδ' εὐλαβίης ἐστὶ περὶ πλέονος   

Χρυσοῦ κιβδήλοιο καὶ ἀργύρου ἀνσχετὸς ἄτη, 

 Κύρνε, καὶ ἐξευρεῖν ῥάιδιον ἀνδρὶ σοφῶι. 

εἰ δὲ φίλου νόος ἀνδρὸς ἐνὶ στήθεσσι λελήθηι 

ψυδρὸς ἐών, δόλιον δ' ἐν φρεσὶν ἦτορ ἔχηι, 

τοῦτο θεὸς κιβδηλότατον ποίησε βροτοῖσιν 

καὶ γνῶναι πάντων τοῦτ' ἀνιηρότατον. "2 

  من معرفة شخص مزیف كثر صعوبةأ أمرال یوجد "

  یا كیرنوس، وال یوجد شيء أفضل من حمایة نفسك منه

  فیمكن احتمال الخراب الناتج عن تزییف الذهب والفضة

  یا كیرنوس، ومن السهل على الرجل الخبیر أن یكتشفه

  دون مالحظة -صدیق) بمثابة(ا إذا كانت نیة رجل أم

  مزیفة، ولدیه قلب مخادع في صدره -في حدیثه ذلك

  فهذا هو الشيء األكثر تزییًفا، إنها صنیعة اإلله للبشر

  ".وٕادراك ذلك هو أكثر األمور ألًما

یمثل . لتزییفللتعبیر عن ا Κιβδήλος یتضح من خالل األبیات السابقة أن ثیوجنیس قد استخدم المصطلح

مع البشر  يبمعنى مجاز  يهذا المصطلح صفة بمعنى مزیف أومغشوش، وال سیما إذا جاء لیصف النقود، كذلك یأت

، )السبیكة(المعدن المختلط  يیعن يالذ Κίβδος تم اشتقاق المصطلح من االسملقد  .٣مخادع أو غیر أمین يلیعن

هذا  تفسیر استخدام يبین الباحثین ف لة النقاش قد دارتعج ومما تجدر اإلشارة إلیه أن. ٤أو شوائب المعدن

أن ثیوجنیس لم یشبه الصدیق المنافق بالقطعة النقدیة المزیفة Kurke كیرك المصطلح عند ثیوجنیس، فترى 

التزییف المصنوع بخلط معدن نفیس  لم یقصد هذا النوع من فهو. فحسب، بل إنه حدد أیًضا تقنیة التزییف بدقة

النقود مثل  بطنما ییظهر خالف عنده  فالصدیق المزیف. الطالء قیمة، ولكنه یقصد التزییف بتقنیة بمعدن أقل

حقیقة األمر مصنوعة من معدن  يف يبطبقة من الذهب أو الفضة، بینما هتغلف  يالتتماًما، و المزیفة المطلیة 

                                            
1 Mary Ebbott, Imagining Illegitimacy in Classical Greek Literature (New York and Oxford:  Lexington, 
2003), 97.                           
2  Thgn 117-24  
3  LSJ , S.V.  Κιβδήλος  
4   LSJ , S.V. Κίβδος 



 "دراسة في ضوء المصادر األدبیة" مصطلحات تزییف النقود الیونانیة في العصرین اآلرخي والكالسیكي

٢٥٤ 

 

 يلتزییف عن طریق الطالء، فوتؤكد كیرك معرفة ثیوجنیس بتقنیة ا. ١بخس كالنحاس أو البرونز أو الرصاص

  :عدم االتفاق بین الظاهر والباطن، وذلك من خالل أبیاته التالیة يموضع آخر، حیث یعبر عن نفس الفكرة وه

" πολλοί τοι κίβδηλον ἐπίκλοπον ἦθος ἔχοντες 

   κρύπτουσ' ἐνθέμενοι θυμὸν ἐφημέριον."2      

  ونهایمتلك يالكثیرون شخصیة اللص الت يیخف"

  ."هذا الیوم تالئم يالشخصیة التظهرون وی

مختلط أو " يیعن  Κιβδήλος فبما أن مصطلح. يءفله وجهة نظر تخالف كیرك بعض الش  Krollأما كرول 

لسبیكة المعدنیة إلى ا یشیر على هذا األساس ثیوجنیسفإن ، يالعصر اآلرخ يبشكل عام، وال سیما ف" مغشوش

كذلك یرى  .٣صد بشعره اإلشارة إلى المعدن المسكوك على هیئة نقود، وال یقذات الشوائب غیر النقیة

یقصد أن ثیوجنیس یشیر إلى مرحلة المقایضة  صطلح یشیر للمعدن غیر المسكوك، أيأن الم  Seafordسیفورد

بوصفها موطن  - Μεγάραرأیه هذا على أن میجارا  ویعتمد في. قود المعدنیة المسكوكةالمعدنیة، وال یقصد الن

نه حتى إن كانت ، وأWest٤لم تسك نقوًدا خاصة بها حتى القرن الرابع قبل المیالد وفًقا لتأریخ ویست  -وجنیسثی

 يان كان فمیجارا قد استعانت بنقود المدن المجاورة لها قبل سك نقود خاصة بها، فوصول النقود إلى بالد الیون

الحقیقة أن كال الرأیین یخضعان  يف. ٥ا النصبعد إقدام ثیوجنیس على كتابة هذ منتصف القرن السادس، أي

كیرك أكثر؛ ذلك أن إجماع  يعلى اآلخر، إال أن الباحثة تمیل لرأ يللحدس والتخمین وال یوجد دلیل دامغ یرجح رأ

ال یستبعد  يآراء الباحثین على تأریخ ثیوجنیس بمنتصف القرن السادس یتوافق مع دخول النقود لبالد الیونان؛ وبالتال

  . یكون قصد ثیوجنیس ینصب على النقود ولیست المعادن غیر المسكوكةأن 

إلى  یشیر بهلمصطلح نفس الوّظف  الذي) .م.ق٤٨٥-٥٨٢( νακρέωνἈ أناكریون ، وهوننتقل لشاعر آخر

ال یتفق مظهره  ذإ ؛سلوب حیاتهأناكریون أ ینتقد وهنا. ةیعیش على الجریم يالذ Ἀρτέμωνأرتیمون  حمقاأل

 يالت؛ و والفخامة الثراء وتتسم حیاته بمظاهرا، أصبح أرتیمون ثریً  آلنفا .وماضیه الوضیع البراق مع أصله يالخارج

 :متوفرةانتقال  وسیلةو  ،أذنیه يفχρύσεα καθέρματα) (ین مصنوعین من الذهب قرطاقتنائه  يتتمثل ف

ἐπιβαίνει σατινέωνا إیاه أثناء عیشته الفقیرة مایليیقول أناكریون واصفً . ٦:  

"πρὶν μὲν ἔχων βερβέριον, καλύμματ᾿ ἐσφηκωμένα, καὶ 

ξυλίνους ἀστραγάλους ἐν ὠσὶ καὶ ψιλὸν περὶ 

                                            
1 Leslie Kurke, "Herodotus and The Language of Metals",  Helios, vol. 22, No.1 (1995): 48. 
2  Thgn.965- 6. 
3 John H kroll, "Review of  Lesile Kurke, Coins, Bodies, Games And Gold: The Politics of Meaning in 
Archaic Greece", CJ., Vol. 96,  No. 1 (2000): 89. 
4 Mogens Herman Hansen, Sources For The Ancient Greek City- State (Copenhagen: The Royal Danish 
Academy of Science and Letters, 1995), 276. 
5 Richard Seaford, "Leslie Kurke on The Politics of Meaning In Archaic Greece ", Review of  Lesile 
Kurke, Coins, Bodies, Games And Gold: The Politics of Meaning in Archaic Greece, Arion, Vol.9, No.3, 
(2002): 152-153. 
6 (W.J.) Slater, "Artemon and Anacreon, no text without context", Phoneix, vol.32, no.3 ( 1978): 186. 
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πλευρῇσι <δέρμ᾿ ᾔει>βοός, 

κἀθελοπόρνοισιν ὁμιλέων ὁ πονηρὸς Ἀρτέμων, 

κίβδηλον εὑρίσκων βίον. "1 

  ر، وقبعة تشبه الدبو رداًءا قدیًمالقد كان لدیه سابًقا " 

  نظیفر غی فغال) وهذا كله. (٢أذنیه ، قرطان فيمن الخشب) ولدیه(

  .حول ذراع سئ

  صنع يلذالوغد أرتیمون ا إنه .المصاحب للعاهرات، والباغیاتإنه 

  )".غیر أمینه (حیاة مزیفة

 ویرههذه الشذرة تصوقد أكدت . شخصیة مستهترةبوصفه الحقیقة ذكرت العدید من المصادر القدیمة أرتیمون  يف

 κίβδηλον) حیاة مزیفة یعیش أرتیمونأصبح لقد . ٣یحاول الوصول لنخبة المجتمع ومتملق ،كمتسلقبشكل واضح 

βίον)مصطلحالالشاعر استخدم نجد أن وهنا  .٤ κίβδηλος عن حیاة أرتیمون المزیفة، لیعبر به بشكل مجازي  

لكن هذا لم یغیر  ،ألرتیمون جید يیبدو هنا أن المظهر الخارجف .إلتفاق بین الجوهر والشكل الخارجيومن ثم عدم ا

بنفس  κίβδηλοςوهكذا نالحظ أن كًال من ثیوجنیس وأناكریون قد وّظفا مصطلح . ه المقیتسلوب حیاتأمن شیًئا 

  .٥ررغم اختالف موطنهما، وٕان كان كالهما قد عاصر اآلخ سلوب البالغياأل

المزیف ذو العالمة الواضحة وال  يءیعتبر صفة بمعنى الش ي، الذπαράσημος وهوننتقل إلى مصطلح آخر 

 ينأن المصطلح یع Connوبناء على ذلك یرى كون . ٦خاطئ أو مزیف، أو ملحوظ كذلك فهو یعني .سیما النقود

 .اأو اختبار القطع علیه كائنال نقشلنقدیة سواء بالا ف ملحوظ على القطعة النقدیة، أو خطأ واضح على القطعةتزیی

   . ٧تبدو حقیقیة يكل بأنفسهم، ختبار قطع على القطعةایصنعون  واكانین القدامى المزیفذلك أن 

                                            
1 Anacr.fr.388 PMG  

، فقد تسبب ذلك في إرباك الباحثین ξυλίνους ἀστραγάλουςنظًرا ألنها المرة األولى التي یتم فیها وصف األقراط بأنها خشبیة  ٢

  - :حول هذا الموضوع انظر. وأحدث حالة من الجدل

William Brucce "A Note on Anacreon388", C.Q., Vol. 61, No. 1 (2011): 306. 
3 Slater, "Artemon", 186.  
4 Brucce, "A Note on Anacreon", 306. 
5 Robert Conn, Prevalence and Profitability: The Counterfeit  Coins  of  Archaic And Classical Greece,  
thesis (Florida: Florida State University, College of Arts And Science, 2007), 14 . 
6  LSJ,  S.V. παράσημος; Conn,  Prevalence and Profitability, 20 

 ، وأنهايیالحظ أن هذا االختبار كان یتم بعمل قطع على إحدى حواف القطعة النقدیة بواسطة أزمیل؛ وذلك للتحقق من المعدن الداخل ٧ 

، حیث تم إصدار قانون )ختبر المعدنم(Δοκιμαστής  موظًفا یسمى –القرن الرابع قبل المیالد  يف -وقد عینت الدولة. لیست مطلیة

المتعلقة بمجابهة ،  حول تفاصیل هذا القانون والوظائف األخرى .)م.ق ٣٧٥/٤ ( Νικοφῶνلهذه الوظیفة یعرف باسم قانون نیكوفون 

  - :أثینا راجع  يتزییف النقود ف

Ronald S. Stroud, "An Athenian Law on Silver Coinage (Plates 25-27)",  Hesperia, Vol. 43, No.2, 
(1974): 157-188. 
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 Σιμωνίδηςمونیدیس سی خالل إحدى شذرات الشاعر الیوناني من παράσημοςویتضح توظیف المصطلح 

 فهو یشّبه الصدیق). م١٢٠-٤٦( Πλούταρχοςأوردها فیما بعد المؤرخ بلوتارخوس  ، والتي.)م.ق ٤٦٨ -٥٥٦(

وذلك وفًقا للنص  ،)παράσημον νόμισμα ὥσπερ( بشكل واضح وصریح بالقطعة النقدیة المزیفة المتملق

  :التالي

"ὁ δὲ ψευδὴς καὶ νόθος καὶ.ὑπόχαλκος; ὤν , ἅτε δὴ  μάλιστα  γιγνώσκων 
 ἑαυτὸν ἀδικοῦντα τὴν φιλίαν  ὥσπερ νόμισμα παράσημον ὑπ᾽ αὐτοῦ     
 γενομένην, ἔστι μὲν καὶ φύσει  φθονερός, ἀλλὰ τῷ φθόνῳ χρῆται πρὸς 

τοὺς ὁμοίους, διαμιλλώμενος ὑπερβαλέσθαι βωμολοχίᾳ καὶ σπερμολογίᾳ, 

τὸν δὲ κρείττονα τρέμει καὶ δέδοικεν." 1 

أن  رفه یعإن ،)نحاسال لبه مصنوع منق(، ومزیف يوابن غیر شرعإنه كاذب، "

، لكنه یستخدم هذه الغیرة ضد )حاسد(صداقته حًقا كالقطعة النقدیة المزیفة، إنه غیور

والنمیمة بینما هو یرتجف، ویخاف  الهزل، يیفوقهم ف يإنه یتنافس ك .الصالحین

  ".ینالبشر الصالح

المزیفة التي  كالقطعة النقدیة νόθος٢ يبأنه كاذب وابن غیر شرعسیمونیدیس الصدیق المتملق  یصفهنا 

فهو إنسان ضعیف یحمل حقد دفین . ، على عكس شكلها الخارجيὑπόχαλκοςمن الداخل على النحاس  تحتوي

  .نفسه تجاه البشر الصالحین، والذین یختلفوا عنه يف

  :يالعصر الكالسیك فياألعمال األدبیة  - ثانًیا

الدالة  وا بعض األحداثقصبل  ،فحسبالعالم القدیم  يلم یقدم الكتاب الكالسیكیون دلیًال على انتشار التزییف ف

 نسبرطیاال قصة مغزاها أن .)م.ق٤٢٥-٤٨٤( Ἡρόδοτος وستو هیرود يیرو ف. على هذا األمر بشكل مباشر

، النهایة يفیلوبونیس الب شبه جزیرة عادوا إلىو لكنهم لم یتقدموا لألمام،  ،Σάμος كانوا قد حاصروا مدینة ساموس

ویذكر أن  ،یغادروا المدینة يكلببعض النقود  يسبرطالجیش اال من ساموس  ςΠολυκράτηأغرى بولیكراتیس  إذ

  :نص هیرودوتوس وفیما یلي، ٣، أما قلبها فكان من الرصاصبالذهب مطلیة كانت هذه النقود

"Λακεδαιμόνιοι δέ, ὥς σφι τεσσεράκοντα ἐγεγόνεσαν ἡμέραι 

πολιορκέουσι ἐς τὸ Σάμον πρόσω τε οὐδὲν προεκόπτετο τῶν 

πρηγμάτων, ἀπαλλάσσοντο ἐς Πελοπόννησον, ὡς δὲ ὁ ματαιότερος   
λόγος ὅρμηται, λέγεται Πολυκράτεα ἐπιχώριον νόμισμα κόψαντα 

πολλὸν μολύβδου καταχρυσώσαντα δοῦναί σφι, τοὺς δὲ δεξαμένους  
οὕτω δὴ ἀπαλλάσσεσθαι."4 

                                            
1 Plut. L.S 65 B1 

 
                  ).غیر أثینیة(وأم أجنبیة  يأب أثین ولد من يأثینا كان یطلق على االبن الذ يولد من عبد أو محظیة، وف يهو االبن الذ ٢

νόθος                                                                                                            LSJ. S.V  
3 Conn, Prevalence and Profitability, 14 . 

  

4 Hdt. 3. 56.  
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كالم ال یعقل، حیث ُیقال أن  ،ن جدوى، وعادوا إلى البیلوبونیسعندما حاصر االسبرطیون ساموس لمدة أربعین یوًما دو "

أن یرحلوا من  المغلف بالذهب وأعطاها لهم، وقبلوها علىبولیكراتیس قد سك الكثیر من النقود المصنوعة من الرصاص 

  ".هناك

 يصة سخیفة، لكن یؤكد الدلیل األثر اعتبرها ق يبهذه القصة الت وستو تناع هیروداقبغض النظر عن عدم 

 يوهقد تشیر إلى ماذكره هیرودوتوس،  التي تم العثور بالفعل على بعض القطع النقدیةفقد  .واقعةهذه ال مصداقیة

   ١  ."ἤλεκτρον تروملكاإلبمطلیة  قطع من الرصاص عبارة عن أربع

 عمله وس یوّظفه في ثالث إشارات مختلفة فيتو هیرود، نجد Κιβδήλοςبالعودة للحدیث عن مصطلح 

أرادوا دخول  نسبرطیقصة مغزاها أن االاإلشارة األولى  لنا في ويیر . يلیصف بها الوح ιἹστορία التواریخ

ن إهذا األمر ویتأكدوا  يها فنرو ییستش يلك Δελφοί يدلف يف ᾳπυθί كاهنة البیثیةفأرسلوا لل ،Αρκαδία أركادیا

 نوسیرقصو  Τεγέα تیجیالكنها ستمنحهم ، لن یحصلوا على أركادیافأخبرتهم أنهم  .أم ال النصر سیحالفهم كان

لكن ماحدث هو  الموعود، یحققوا انتصارهم يا لكیلى تیجإسبرطیون االاتجه  ،يوبناء على هذا الوح .على أرضها

، لهذا فقد وصف هیرودوتوس الوحي ٢هتم أسر فقد قید الحیاة  منهم، أما من بقى على كثیرا، إذ ُقِتل العكس تمامً 

  :النص كما أورده المؤرخ يوفیما یل. بأنه مزیف

"ἡ δὲ Πυθίη σφι χρᾷ τάδε. Ἀρκαδίην μ᾽ αἰτεῖς: μέγα μ᾽ αἰτεῖς: 
οὐ τοι δώσω. 
πολλοὶ ἐν Ἀρκαδίῃ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν, 
οἵ σ᾽ ἀποκωλύσουσιν. ἐγὼ δὲ τοι οὔτι μεγαίρω: 
δώσω τοί Τεγέην ποσσίκροτον ὀρχήσασθαι 
καὶ καλὸν πεδίον σχοίνῳ διαμετρήσασθαι. 
 ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, Ἀρκάδων,μὲν 
τῶν ἄλλων ἀπείχοντο, οἳ δὲ πέδας φερόμενοι ἐπὶ Τεγεήτας, 
 ἐστρατεύοντο, χρησμῷ κιβδήλῳ πίσυνοι, ὡς δὴ ἐξανδραποδιούμενοι 
τοὺςΤεγεήτας ἑσσωθέντες δὲ τῇ συμβολῇ, ὅσοι αὐτῶν 
  ἐζωἐζωγρήθησαν, πέδας τε ἔχοντες τὰς ἐφέροντο αὐτοὶ καὶ σχοίνῳ, 
διαμετρησάμενοι τὸ πεδίον τὸ Τεγεητέων ἐργάζοντο. αἱ δὲ πέδαι αὗται 
ἐν τῇσι ἐδεδέατο ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν σόαι ἐν Τεγέῃ περὶ τὸν νηὸν τῆς, Ἀλέης 
Ἀθηναίης κρεμάμεναι."3 

  :هذه األمور يف كاهنةلاستشیرت ا"

  ،)رًدا( هملم أعط يكثیًرا، لكنن يأركادیا، سألتن يد سألتنوق

                                            
من رمال بعض  يكان یتم الحصول علیه بشكل أساسالذهب والفضة  يمن معدن يیط طبیعم عبارة عن خلتجدر اإلشارة إلى أن اإللكترو ١ 

  . Πακτωλός األنهار مثل نهر باكتولوس

 Mundell,  The Birth of Coinage,  19.  

  :حول المزید عن هذه النقود انظر

John P. Barron, "The Silver Coinage of Samos", Athlone, (1966): 17, 168 apud Conn, Prevalence and 
Profitability,  14. 
2 Leslie Kurke, "Counterfeit Oracles" and "Legal Tender": the politics of Oracular Consulations in 
Herodotus", University of California,  CW.,Vol.102, No.4 (2004): 427. 
3  Hdt. 1. 66,  2 -4. 
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  ا یتیج لن أقلل من عزیمتك، سوف أعطیك يشجرة البلوط، سیمنعونك  لكنن ليكآمن ذ یوجد الكثیرون من أهل أركادیا إ

ومعهم  ا،یجى تیإل بالجیش ین، فتقدمواخر اآل سمع األسبرطیون هذا الكالم من األركادیین .لیهاإترقص علیها وتهرول 

  األغالل، 

  ، )لكن ما حدث هو العكس تماًما(.ا كعبیدیمن أهل تیج ینأنهم سیأسرون الكثیر  ینالمزیف، متوقع يبالوح ینواثق

  ولقد ظلت هذه القیود محفوظة .كانوا یحملونها بأنفسهم يتم أسره، بنفس القیود التقد فمن بقى منهم على قید الحیاة 

  ."أثینا  أمان حول معبد يف 

  :يمرة أخرى بأنه مزیف وفًقا للنص التال يیصف هیرودوتوس الوح

"τὰ Κροῖσος ἐπιμεμφόμενος τῷ Κύρῳ ἔς τὰ χρηστήρια ἔπεμπε εἰ 

στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ δὴ καὶ ἀπικομένου χρησμοῦ κιβδήλου, 

 ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι, ἐστρατεύετο ἐς τὴν Περσέων 

μοῖραν."1 

  . الممكن أن یتوسع ضد الفرس إذا كان من) لیسأل( يللوح أنه أرسلعلى  قورش كرویسوسیلوم "

  )ن یذهب للحربأب( نفسه في يویخف بما یتمنى المزیف حيالو جاء وعندما 

          ".یةرساالفمقاطعته  فيبحرب  توجه

  م تكن صادقة، ولم یكن یرید النصرفنیته ل. شخصیتهتشوب لعیوب أخالقیة كرویسوس لقد تم تفسیر سبب هزیمة   

    χρησμῷ  κιβδήλῳ πίσυνοι " " التعبیر وسلقد استخدم هیرودت  .اآللهه ولهذا خدعته ؛لنفسه ٕانماللمدینة، و 

   Ἀπόλλων  الجدیر بالذكر أن اإلله أبوللون منو . يلوحیشیر به النخداعهم با يك ؛المزیف يالوح يواثقین ف  يأ

  .٢هنرو یغامض، وخادع، وغیر مباشر لمن یستش ينفسه اعتاد على إعطاء وح

  :المزیف يبالوحدعوا خُ  ینسبرطیأن اال هیرودوتوس یذكر ثالثموضع  يوف

"ἐπείτε δέ σφι Ἱππίης καλεόμενος ἧκε, μεταπεμψάμενοι καὶ 

τῶν ἄλλων συμμάχων ἀγγέλους ἔλεγόν σφι Σπαρτιῆται τάδε. ‘ἄνδρες σύμμαχοι,  
συγγινώσκομεν αὐτοῖσι ἡμῖν οὐ ποιήσασι ὀρθῶς: ἐπαερθέντες γὰρ 

κιβδήλοισι μαντηίοισι ἄνδρας ξείνους ἐόντας ἡμῖν τὰ μάλιστα καὶ 

ἀναδεκομένους ὑποχειρίας παρέξειν τὰς  Ἀθήνας." 3 

  :يوتحدث إلیهم على النحو التال. عندما وصل المدعو هیبیاس، أرسل االسبرطیون لحلفائهم، وأصدقائهم"

                                            
1 Hdt.1.75.2.  
2 Anthony Ellis, God in History: Reading and Rewriting Theology from Plutarch to the Renaissance 
(London: Histos, 2015), 204. 
3 Hdt.5.91.   
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البلد الذین كانوا المزیف، وطردنا أهل  يرفنا بشكل خاطئ، لقد أضلنا الوحنحن ال نعترف بأننا تص"

  "".ناسوف أحصل على أثی يأصدقاءنا، لكن

دعوا أنهم خُ ن حین یشتكو  ینسبرطیلیصف به لسان حال اال κιβδήλος وس المصطلحتو هنا استخدم هیرود

 الفكر يف لهه وخداعهمواآل، من ناحیة بالفعل توجد عالقة بین النقود المزیفة أنه كیركوترى . المزیف يبالوح

، جید يخارج مظهرًرا لهم إذ صنعوا بش ؛مزیفة فقد جعلوا حیاة البشر .انمزیف كالهمافالیوناني من ناحیة أخرى، 

 Πανδώρα أسطورة باندوراك یونانياألدب ال ير هذه الفكرة كثیًرا فاتكر ، علًما بيءالس داخلهم عكسوذلك على 

  .١على سبیل المثال

 فنجد. توظیفه بشكل كبیر للتعبیر عن التزییف ینیالكالسیكفقد استطاع الكتاب  ،παράσημοςأما المصطلح  

یصف .) م.ق٤٦٥ -٥٢٥( Αἰσχύλοςألیسخیلوس  Ἀγαμέμνωνمسرحیة أجاممنون في χορός أن الكورس

 يالت Κασσάνδρα وذلك قبل دخول أجاممنون بعربته تتبعه عربة كاساندرا. الثروة بأنها سكت بشكل مزیف

  .  یحرسها جنوده وسط هتافات الحشود

"τὰ χρυσόπαστα δ᾽ ἔδεθλα σὺν 

πίνῳ χερῶν παλιντρόποις 

ὄμμασι λιποῦσ᾽, ὅσια προσέμολ-  
    ε, δύναμιν οὐ σέβουσα πλού- 

                                            
1 Kurke, "Counterfeit Oracles", 427. 

حیوانات وبعدها اإلنسان، رغب أفراد البشر أن یعبروا على عرشه وخلق الطیور وال Ζεύςاألسطورة الیونانیة أنه بعدما استوى زیوس  يرو ت

أما زیوس فأراد أن تكون الذبیحة كلها من نصیبه على اعتبار أنها قرباًنا له، لكن البشر . عن والئهم له، فقرروا  إقامة ولیمة وتقدیمها له

القضیة اتفق الطرفان على أن ُیحِكما برومثیوس هذه  يوللفصل ف. رفضه زیوس يأن یتقاسموها معه، وهو األمر الذرفضوا ذلك وأرادوا 

Προμηθεύς الحال  يوف. ارتضاه األخیر يذبیحة مع زیوس، األمر الذهنا حكم برومثیوس بأن یتقاسم البشر ال. لیقول الكلمة األخیرة

یرة، وهو ما انخدع به زیوس كومة كب يوضع األمعاء واألحشاء الداخلیة فو  كومتین،  ياللحم عن العظم، ووضع اللحم ففصل برومثیوس 

أما برومثیوس . أن یحرم البشر من الدفئ واللهیب عقاًبا لهم= =وقرر. لیختار الكومة الكبیرة، ولكنه سرعان ما اكتشف األمر وغضب بشدة

ضًبا، وقرر أن هنا استشاط زیوس غ. المدافع عن البشر،  فقد غامر بأخذ حفنة من اللهب على حین غفلة من زیوس، ونزل بها إلى البشر

. وأمره بأن یأخذ من بعض التراب والماء ویشكلها على صورة إنسان Ἥφαιστοςفاستدعى ابنه هیفایستوس . ینتقم من برومثیوس والبشر

. الجمال واألنوثة Ἀφροδίτη يوطلب من كل اآللهة أن تمنح صنیعته إحدى صفاتهم، فمنحتها أثینة العینین الرائعتین، ومنحتها أفرودیت

النهایة أمر زیوس  يف .اكتسبت صفاتها من اآللهة يالت Πανδώραإنها الباندورا . فمنحها الخداع والمكر والفضول Ἑρμῆςا هیرمس أم

كان . األخ األصغر لبرومثیوس Ἐπιμηθεύςبعمل صندوق مزركش بالذهب والفضة لیأخذه هیرمس مع الباندورا  كهدیة إلى إبیمثیوس 

برغم أنه  -بادئ األمر يهدیة زیوس ف وبالفعل رفض إبیمثیوس. نصح أخیه بعدم قبول أیة هدیة من زیوسبرومثیوس قد علم بأمرها، و 

وهكذا تسلم إبیمثیوس هدیته الباندورا مع . لكنه سرعان ماقبلها بعدما وجد أخاه یتعذب عذاًبا شدیًدا من زیوس -فتن بجمال باندورا الساحر

 يحة هیرمیس، وقضى األثنان سنوات فوقد استجابا إبیمثیوس وباندورا  لنصی. لصندوق مطلًقاالصندوق بعدما نصحه هیرمیس بعدم فتح ا

وضع فیها زیوس صفة الفضول أیًضا، لم تستطع أن تحجم فضولها، وفتحت الصندوق، وبدأت  يأما باندورا الت. حب وسعادة على األرض

هذا ما فعله زیوس من أجل البشر، فقد كان . ض والمشاحنات على األرضكذلك  ظهرت األوبئة واألمرا. المشاجرات بینهم على هذا النحو

  .وضع فیه المرض والمشاحنات عقاًبا للبشر يزیوس واثًقا أن مخلوقته ستفتح الصندوق الذ

  .٩٦-٨٣، )١٩٨٢الهیئة العامة المصریة للكتاب، : القاهرة) (أساطیر البشر( ١، أساطیر إغریقیة ج يشعراو  يعبد المعط
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του παράσημον αἴνῳ."1 

  بعینیها بعیًدا دقتح يرحلت وه"

  بالذهب مزركشةتاركة القصور ال

  )بنورها(تشع ذاهبة  يبقذارة أیادیهم، بینما ه

  لم تعبد قوة يإلى األماكن المقدسة، فه

  ".سكت على نحو زائف يالثروة الت

الخاص تشبیه ال وظفی يلك.) م.ق ٤٠٦-٤٨٠( Εὐριπίδης یبیدیسیور من  لم یكن األمر یحتاج قوة مالحظة

 يشكلة تزییف النقود التالقرن الخامس قبل المیالد، معاصًرا لم يفس ریبیدیفقد عاش یو  .أشعاره يالنقود المزیفة فب

 ٤٠٤-٤٣١(  ὁ  πόλεμος τῶν Πελοποννησίων یـلوبونیسـیةحرب البالبعد وخاصة، ، ذروتها يكانت ف

مسرحیة  يبیدیس المصطلح نفسه فیفقد استخدم یور . ٢كاآنذ نینالمواط لدى خالقیةأ مشاكلوتبعاتها من  .)م.ق

یتحسر على هیبولیتوس بعدما طرده أبیه من المدینة،  ي، وذلك على لسان الكورس الذἹππόλυτοςهیبولیتوس 

  :يوذلك وفًقا للنص التال

"εἴθε μοι εὐξαμένᾳ θεόθεν τάδε μοῖρα παράσχοι, 
τύχαν μετ᾽ ὄλβου καὶ ἀκήρατον ἄλγεσι θυμόν. 
δόξα δὲ μήτ᾽ ἀτρεκὴς μήτ᾽ αὖ παράσημος ἐνείη, 
ῥᾴδια δ᾽ ἤθεα τὸν αὔριον μεταβαλλομένα χρόνον αἰεὶ 
βίον συνευτυχοίην."3 

  :هذا الرجاء يإلى اآللهة، لیت القدر یحقق لوأنا أتوسل  "

  حًظا سعیًدا، وثراًء، ونفًسا غیر مثقلة باألحزان،

  تكون بعیدة عن التزمت، بعیدة عن الزیف؛ يویالیت أفكار 

  یكون طیًعا، یتكیف دائًما مع كل غد، يویالیت مزاج

  ".٤حیاة سعیدة يفأقض

 يمسرحیة أهل أخارنا يالحدیث، ف ي، فنجده یلق.)م.ق ٣٨٦-٤٤٦( ριστοφάνηςἈأما أریستوفانیس 

 ςῖχαρνεἈ على لسان دیكایوبولیس ،Δικαιόπολος، أثینا ينشأة العداوة بین مدینت يموجًها لومه ف 

Αθήνα  سبرطةاو Σπάρτα الوشاة  بل بعضأنه ال یقصد مدینة أثینا نفسها،  ویؤكد. على بعض الرجال األثینیین

                                            
1
 Aesch., Ag. 780. 

2 Conn, Prevalence and Profitability, 16. 
3 Eur.Hipp.1114. 

عین للدراسات والبحوث : القاهرة( يشعراو  يهیبولیتوس، ترجمة ودراسة وتعلیق عبد المعط –إیون  –یوریبیدیس، عابدات باخوس  ٤

  .٣٣٧، )١٩٩٧نسانیة واالجتماعیة، الطبعة األولى، اإل
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ین ال قیمة لهم، فهم تشكلوا على نحو زائف، بمعنى أن تركیبة شخصیتهم زائفة؛ ألنهم لیسوا من إنتاج األثینیین، الذ

  :يوذلك وفًقا للنص التال .١)أجانب(مدینة أثینا

"ἡμῶν γὰρ ἄνδρες, κοὐχὶ τὴν πόλιν λέγω,  
 μέμνησθε τοῦθ᾽ ὅτι οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω,  
 ἀλλ᾽ ἀνδράρια μοχθηρά, παρακεκομμένα,  
 ἄτιμα καὶ παράσημα καὶ παράξενα."2 

  قول المدینةبعض الرجال، وال أ" 

  ال أقول المدینة أذكركم بأنني

  لكن بعض الصعالیك التعساء مجردین من الشرف، 

  ".سكوا بشكل مزیف، فهم أجانب ومزیفین

لإلشارة  παράσημοςوّظف المصطلح  يالذ.) م.ق ٣٢٢- ٣٨٤( Δημοσθένης ننتقل إلى دیموسثینیس

 ي، الذ"ςηΤιμοκράτ "ضد تیموكراتیس"وفة باسم إحدى محاوراته المعر  يوذلك ف. للنقود المزیفة بشكل صریح

تراح قانون ، ویرى أن اقیس أن قانون تیموكراتیس غیر صحیحلقد اعتبر دیموسثین. یختص بالدیناقترح قانون 

 Σόλωνویعضد رأیه بعبارات من سولون . خاطئ یشكل خطًرا عاًما على المدینة وال تقل خطورتة عن تزییف النقود

فعندما سأل سولون . ى تزییف أو غش نقود المدینةاقترح الموت عقاًبا لمن یقدم عل يالذ.) م.ق ٥٥٨ -٦٣٨(

القضاة إن كان قانونه عادًال ومنطقًیا، أخبروه  بأن النقود تم اختراعها للمعامالت التجاریة بشكل خاص بین األفراد، 

شخص  لعقاب أي ، فیعتبر ذلك سبًبا كافًیايالمسؤلة عن إصدار النقود بشكل رسم يولكن ما أن أصبحت الدولة ه

من تزییف  تخص أكبر يتصدرها المدینة، وأن عقاب تزییف النقود الرسمیة الت يدم على تزییف النقود الرسمیة التیق

. یتعلق بالمصلحة العامة للمدینة یستوجب عقاًبا صارًما مثل عقاب تزییف النقود يءش يفإفساد أ. ٣النقود الخاصة

  :يوذلك وفًقا للنص التال

"ἐπειδὴ φῆσαι τοὺς δικαστάς, εἰπεῖν ὅτι αὐτὸς ἡγεῖται ἀργύριον μὲν, 

νόμισμ᾽ εἶναι τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων εἵνεκα τοῖς ἰδιώταις 

εὑρημένον, τοὺς δὲ νόμους ἡγοῖτο νόμισμα τῆς πόλεως εἶναι. δεῖν δὴ 

τοὺς δικαστὰς πολλῷ μᾶλλον, εἴ τις ὃ τῆς πόλεώς ἐστι νόμισμα, τοῦτο, 

                                            
1 Eleni Panagiotarakou, Aristophanes' Acharnians, Thesis in special Individualized Program (Monterial: 
Concordia university, 2009), 150.   
2 Ar.Ach. 515 –18. 

تحمل . م.من الجدیر بالذكر أنه تم العثور على قطعة نقدیة نادرة  من اإللكتروم ترجع لنهایة القرن السابع وبدایة القرن السادس ق ٣

فانیس كان  البعض أن ویرى . σήμα ειμί Φάνεως) أنا ختم فانیس: (يالقطعة كتابة یونانیة مسجلة من الیمین إلى الیسار نصها كالتال

وهو ماجعله یسجل الكتابة على النقود باللغة الیونانیة، وربما أنه كان ذا سلطة ، لكنه كان یونانًیا، يالمجتمع اللید يمن علیة القوم ف

   .یطرح الثقة لدى المتعاملین بهذا اإلصدار يحكومیة، وقد أضاف اسمه ك
Thomas Figueria, The Power of Money: Coinage and Politics (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1998), 95;  Nickolas Chail And John H. Kroll, "New Archaic Coins Finds at Saradis",  AJA,  Vol. 
109,  No. 4 (2005):  613. 
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διαφθείρει καὶ παράσημον εἰσφέρει, μισεῖν καὶ κολάζειν, ἢ εἴ τις ἐκεῖν᾽ ὃ 

τῶν ἰδιωτῶν ἐστιν."1 

أن النقود وجدت من قبل بعض األشخاص إلجراء بعض : عندما أجاب القضاة قالوا"

) زییفت(إذا قام شخص ما بتشویه بشكل خاص، وأنه وفًقا للقانون، التعامالت التجاریة

) يتم إصدارها بشكل رسم(  مزیفة تخص المدینة أیة قطعة نقدیة، أو قدم قطعة نقدیة

 ".بالمواطنین نقود خاصة  ي زیفالذ هذا الشخص بشكل أكبر من فیتم إكراه وعقاب

 ٣١٤ -٣٨٩( σχίνηςἰΑ أیسخینیس يموضع آخر عند دیموسثینیس یوجه قدًحا الذًعا لخصمه السیاس يف

ربما أنه اختار هذان النوعان من الحیوانات بالتحدید؛ . πίθηκοςوقرد  κίναδοςأنه ثعلب ، ویصفه ب),م.ق

  :يوذلك وفًقا للنص التال. مزیف يكذلك یصفه بأنه مدع. ٢لقدرتهم على الخداع

"πονηρόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πονηρὸν ὁ συκοφάντης ἀεὶ καὶ  
πανταχόθεν βάσκανον καὶ φιλαίτιον: τοῦτο δὲ καὶ φύσει κίναδος 

τἀνθρώπιόν ἐστιν, οὐδὲν ἐξ ἀρχῆς ὑγιὲς πεποιηκὸς οὐδ᾽ ἐλεύθερον, 

αὐτοτραγικὸς πίθηκος, ἀρουραῖος Οἰνόμαος, παράσημος ῥήτωρ."3 

  أرهق من سحره، واعتیاده على إلقاء التهم جزاًفا من كل يالذ يكذا یفعل المدعیا رجال أثینا، ه"

  .إنه باألصل ثعلب، فهو من البدایة ال یتصرف على نحو صحیح یلیق بإنسان حر. االتجاهات

  ".مزیف يإنه مدع. يالریف ٤إنه أوینوماس ،يإنه قرد مأساو 

أال  ،عكس مدى تأثرهم بانتشار ظاهرة التزییفییهاتهم تشب يف یونانییناستخدمه الكتاب المصطلح آخر ل ينأت

األداة  القطعة النقدیة، أونقش طراز  ل عنو المسؤ  العامل :له أكثر من معنى يالذ χαρακτήρو االسم وه

الوارد على وجه  يلطراز الفناله یدل على  اولكن المعنى األكثر شیوعً القطعة النقدیة، طراز نقش  يالمستخدمة ف

- ٧٥٠(Ἡσίοδος سو سیودیظهر ألول مرة عند ه يالذ χαράσσειν من الفعلوقد تم اشتقاقه ، ٥ودالنقوظهر 

ینقش أو ینحت ثم  يلیعنالفعل عند الكتاب  تطور استخدامقد و   . "٦ًداحا یشحذ أو یجعله" بمعنى  .)م.ق ٦٥٠

  .٧یسك النقود

                                            
1  Dem. 24. 213 
2 Allison Das,  Medical Language In The Speeches of Demosthenes, A Dissertation Submitted In Partial 
Fulfillment of The Requirements For The Degree of  Doctor of Philosophy (Washington:  University of  
Washington,  2015), 150. 
3 Dem. 18. 242.  

ابن  Πέλοψتزوجت بیلوبس  يالت πποδάμειαἹ هیبودامیا  ي، وابنته هσαῖΠهنا تجدر اإلشارة  إلى أن  أوینوماس هو ملك بیسا  ٤

یزید ي سیاق الكومیدهذا ال يأن اقحام  دیموسثینیس لشخصیة مأساویة مثل أوینوماس ف Andreasویرى أندریاس . Τάνταλοςتانتالوس 

 . ، لكنه ال یجید التمثیليمن حدة السخریة والتهكم من أیسخینیس، فهو یرید أن یصفه بأنه ممثل ومدع

Andreas Serafim, Attic Oratory And Performance (New York: Routledge, 2017), S.V. Inversion  of  
Tragedy into Comedy. 
 

5 LSJ,  S.V. χαρακτήρ 
6 LSJ,  S.V. χαράσσειν,  Hes.Op. 573. 
7 LSJ,  S.V. χαράσσειν,  Arist. Fr. 528,  Polyb. 10.27.13. 
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 يف يبشكل مجاز  κτήρχαραأول من وظف المصطلح  )م.ق ٤٦٥ -٥٢٥( σχύλοςἰΑ سیلو سخیعتبر أی

أي الحكم على  يف يبالمظهر الخارج يیشیر إلى حكمة أن اإلنسان ال یجب أن یكتف يوذلك لك. ياألدب الیونان

یفحص النسوة الالجئات إلى  -  κέτιδεἹالضارعات مسرحیة  يف -  Πελασγός جوسسبیالفها هنا . يءش

عن مدینة  ير أجنبمظهفبالرغم من أنهن ذوات  .یقرر إذا كن أجنبیات أم أنهن من أصل أرجوس يأرجوس؛ لك

 يفقد توصل ف. أرجوس، إال أن بیالسجوس تمكن من الوصول للحقیقة، وذلك من خالل توجیه بعض األسئلة لهن

 Connكون یرى  .صدق علیهن لیخرجن إلى مجتمع أرجوس ليالنهایة إلى أنهن  جمیًعا من أصل أرجوس، وبالتا

فمثلما یصدق مختبر النقود على النقود الحقیقیة، فعلى . إلى وظیفة مختبر النقود أن دور بیالسجوس هنا یرمز

، فربما يبفحص المظهر الخارج فيبیالسجوس أن یصدق على النساء الالئى یرجع أصلهن إلى أرجوس، وأال یكت

  .١أنهن أجنبیات من حیث المظهر ولكن طبیعتهن الداخلیة وأصلهن یرجع إلى أرجوس

Χορός 

"βραχὺς τορός θ᾽ ὁ μῦθος: Ἀργεῖαι γένος  
  ἐξευχόμεσθα, σπέρματ᾽ εὐτέκνου βοός:  
  καὶ ταῦτ᾽ ἀληθῆ πάντα προσφύσω λόγῳ 

βασιλεύς 

ἄπιστα μυθεῖσθ᾽, ὦ ξέναι, κλύειν ἐμοί, 

ὅπως τόδ᾽ ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένος.  
Λιβυστικαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι 

γυναιξίν  ἐστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίαις. 

καὶ Νεῖλος ἂν θρέψειε τοιοῦτον φυτόν 

Κύπριος χαρακτήρ τ᾽ ἐν γυναικείοις τύποις  

 εἰκὼς πέπληκται τεκτόνων πρὸς ἀρσένων." 2 

  :الجوقة

  ،إن قصتنا قصیرة وواضحة

 مبارك نسلها، لى بذرة بقرة،إ أن أصلنا یرجع الى أرجوس و  يننا ندعإ

  .سوف أتحدث عن حقیقة كل هذا بالتفصیل

  :الملك

  به يننأیتها الفتیات األجنبیات، إن ما تخبر 

  .من أصلكن یرجع ألرجوس ال یحتمل التصدیق

  یبیابنساء ل ان باألحرى أكثر شبهً نكإ

  ،ابالدن يف وال تشبهن بحال المواطنات

  النیل مثل هذا اإلنتاج، يأن یغذ یًضاأومن المحتمل 

  هذه الشخصیة القبرصیة يویشبهكن ف

                                            
1 Conn, Prevalence and Profitability,  17. 
 

2 Aesch. Supp . 274 -283. 
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  ١ ".رعلى ید صناع الذكو  يقالب نسائ يصبت ف يالت

فقد اتبع باطنه، ، و يمظهر االنسان الخارج عدم التوافق بین يمن أكثر الشعراء الذین دققوا ف یوریبیدیسكان 

 χαρακτήρالكلمة وخاصة  ،ستخدام المجاز لمقارنة جوهر البشر بالعمالت المزیفة المطلیةا يسلفه ومعاصریه ف

عنده  يتأت يتشبیهاته، فه يصورة تزییف النقود فبها استدعى و  .بالقرن الخامس آخر يكاتب درام يأأكثر من 

تمیز نقودها وتؤكد أنها  يكالمدینة، ل أصدرتها يعالمة ممیزة منقوشة على النقود الت أو ،عطب بمعناها المعروف،

أنه یجب فحصها  إالضمان لجودة النقود، كونه الوبالرغم من . ألصالتها وسهولة معرفة منشأها ا، وضمانً ةحقیقی

  .٢عن قرب

  : لنقود بشكل مباشر فیقولتزییف ا على لسان میدیا یوریبیدیس یذكر  Μήδεια مسرحیة میدیا يف

"ὦ Ζεῦ͵ τί δὴ χρυσοῦ μὲν ὃς κίβδηλος ᾖ  

τεκμήρι΄ ἀνθρώποισιν ὤπασας σαφῆ 

ἀνδρῶν δ΄ ὅτῳ χρὴ τὸν κακὸν διειδέναι͵ 

οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι; "3 

  كما علمت البشر، لیتك یازیوس" 

  والذهب ،يكیف یفرقون بین الذهب النق

  ت عالمات على جسد البشركنت قد وضع، الزائف

  ." ٤والطالح  الصالح لیمیز بها بین الشخص

  :فیقول ،ممیزةبمعنى سمة  استخدمها Ἑκάβη يمسرحیة هیكاب يفو 

"δεινὸς χαρακτὴρ κἀπίσημος ἐν βροτοῖς  
   ἐσθλῶν γενέσθαι, κἀπὶ μεῖζον ἔρχεται 

τῆς εὐγενείας ὄνομα τοῖσιν ἀξίοις. " 5 

  صل لدى البشر بشكل غریبكم تظهر خصائص األ"

  نوعندما یتسمون بكرم المحتد والنبل فإنهم یصبحو 

  ٦."أكثر جدارة بحمل االسم  

                                            
الهیئة : القاهرة(سلیم سالم ، ترجمة إبراهیم سكر، محمد األغالل في الفرس، المستجیرات، السبعة ضد طیبة، برومیثیوسإیسخولوس،  ١

  .١٦٣، )١٩٧٢المصریة العامة للكتاب،
2 Conn, Prevalence and Profitability, 16. 
3 Eur.Med. 519 –22.  

  .١٠٥-١٠٣، )٢٠١٢المركز القومي للترجمة، الطبعة األولى، : القاهرة(، ترجمة وتقدیم وتعلیق منیرة كروان میدیایوربیدیس،  ٤
5 Eur.Hec., 379 –81. 

  .٨١،)١٩٧٥دار النهضة العربیة، : القاهرة( ي، ترجمة عبد اهللا حسن المسلمهیكابيیوربیدیس،  ٦
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 ،المزیفة قطعة النقدیةبال Φαίδρα فایدرا، عند یوریبیدیس، نجده یشبه Ἱππόλυτος هیبولیتوسمسرحیة  يوف

فیمكن  ،نجابإلعملیة ا ي، وفيالنوع البشر  ضرورة حتمیة الستمرار نذا كان وجودهإویلوم على اإلله خلق النساء، ف

  .١المعابد كالبرونز، والفضة، والذهب ينجاب البشر فإاستبدال هذه العملیة لیتم 

"ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν  

ἡλίου κατῴκισας  ἐς ; ἐς γυναῖκα  
 γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος,  εἰ 

οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσθαι."2 

  لماذا جعلت النسوة شًرا خادًعاأیا زیوس "

  للبشر یعیش تحت ضوء الشمس؟

   ينس البشر على الج يفإذا أردت أن تبق

  ." ٣وةبالتناسل، فما كان یجب أن تحقق ذلك عن طریق النس

تشابه بین ال تحدید أوجهلیوریبیدیس ، وتتجه لغة يابًنا غیر شرع )(νόθοςهیبولیتوس  هنا تجدر اإلشارة إلى أن

 (κίβδηλος, νόθος, νοθεύει) كل منعالقة بین  باإلضافة إلى ذلك توجد. يبن غیر الشرعاالتزییف النقود، و 

من النقود المزیفة، واألبناء غیر كل ف .لكنها لم تكن ملحوظة ومباشرة ،يأو الكالسیك ،يرخاآل العصر في سواء

للنور، وكذلك رج تداولها وتخم یت يتحتاج للتصدیق ك فالنقود المزیفة .معلیه إلى التصدیق یحتاجون الشرعیین

والنقود  غیر الشرعیةلكن تبقى األبناء  .حق المواطنة أخذوای يك مللتصدیق علیه یحتاجوناألبناء غیر الشرعیین 

  .٤أثینا يالمزیفة غیر معترف بها ف

 يلم یستخدم الكتاب الیونانیین مصطلحات التزییف فقط، بل عكفوا على توثیق بعض األحداث االقتصادیة الت

لمدینة أثینا  ين تدهور اقتصادومن أمثلة ذلك ما حدث م. أعمالهم األدبیة يارتبطت بظاهرة التزییف ودمجها ف

 يكانت مدینة أثینا وحدها دون مثیالتها من المدن اإلغریقیة األكثر حًظا ف. یلوبونیسیةالبعقب إنتهاء الحرب 

 ي، والتالغنیة بهذا المعدن Λαύριονمناجم الوریون من الناحیة الشمالیة الشرقیة تها إذ حدَّ  حیازتها لمعدن الفضة؛

بجودة  درخمةاتمیزت التتر لقد  .τετράδραχμονاألربع درخمات  الشهیر من فئة يا الفضمكنتها من سك نقده

هذا  يلم یضاه، بحیث ٥اجرامً  ١٧ إلى١٥  من تراوح يمن الفضة الخالصة الذالثقیل صناعتها فضًال عن وزنها 

ا على المستوى المحلي بشكل المتعاملین بها، فانتشر تداوله تحظى بثقة مما جعلها الوزن نقود مدینة إغریقیة أخرى،

 الظروفهذه ظل  يف .یلوبونیسیة أوزارها تكبدت أثینا على إثرها خسائر عدیدةالبوما أن وضعت الحرب  .٦كبیر

                                            
1 Ebbott,  Imagining Illegitimacy, 94-105 . 
2 Eur.Hipp.616- 19. 

 .٣١٩-٣١٨ ،يشعراو  يترجمة ودراسة وتعلیق عبد المعط، ١٩-٣١٦ هیبولیتوس یوریبیدیس، ٣
4 Ebbott, Imagining Illegitimacy, 95 -105.  
5 E.S.G. Robinson, "Some Problems in Later Fifth Century Coinage of Athens.",  ANS, Vol.9 (1960): 11- 

14. 
6 Adalberto Giovannini, "Athenian Currency in the Late Fifth and Early Fourth Century B.C)",  GRBS, 
Vol. 16, No. 2 (1975): 185-192. 



 "دراسة في ضوء المصادر األدبیة" مصطلحات تزییف النقود الیونانیة في العصرین اآلرخي والكالسیكي

٢٦٦ 

 

كان على أثینا أن تتعامل مع مشكلتها االقتصادیة، ولم تجد مالًذا سوى غش نقودها بشكل  المضطربة النقدیة

نقد آخر، استبدلت هذه الفضة  يت وزن ثقیل من الفضة النقیة ال یضاهیها أدرخمة ذاافبعد أن كانت التتر . يرسم

النقود وقد اصطلح الباحثون على تسمیة هذه . بمعدن البرونز البخس، وأصبحت الفضة مجرد طبقة طالء خارجیة

كون  يف وٕان كانت هذه اإلصدارات قد أثارت التفكیر بین الباحثین. (Emergency Issues) اإلصدارات الطارئةب

 يمن أبرز من تبنى الرأ. ین القدامىلدولة، أم أنها ترجع لبعض المزیفهذه النقود المطلیة سكت بشكل رسمى من ا

، فیرى أن هذه النقود المطلیة كانت أقل وزًنا من النقود الحقیقیة بمعدل ثابت وصل لما La Nieceاألول النیس 

 يس النقود التهذا على عك. جراًما من الفضة ١٥.٤٥ى إل ١٣.٢أن وزنها تراوح من  ي؛ أ%٢٠إلى  ١٥بین 

فیرى أن مثل هذه  Giovannini يأما جیوفان .١يین، وكان وزنها أقل كثیًرا وبشكل عشوائسكت من قبل المزیف

ین، وذلك أن إصدار النقود المطلیة یتطلب وقت ومجهود، فهو من وجهة نظره النقود المطلیة ترجع لبعض المزیف

تلك الفترة، وكان هذا على مرأى  يمن ناحیة أخرى أصدرت الدولة فئات نحاسیة رسمیة ف. أیًضا للفضة یعد إهداًرا

    ؟٢ومسمع من الجمیع، فلما تصدر النقود المطلیة

وصفها بأنها  يعصره، والت يریستوفانیس مدى تقبل العامة لتلك اإلصدارات، ومدى تدهور مستوى النقود فأوثق لنا 

  :يا للنص التالوذلك وفقً . مزیفة

"ἔς τε τἀρχαῖον νόμισμα καὶ τὸ καινὸν χρυσίον. 

οὔτε γὰρ τούτοισιν οὖσιν οὐ κεκιβδηλευμένοις, 

ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων 

καὶ μόνοις ὀρθῶς κοπεῖσι καὶ κεκωδωνισμένοις 

ἔν τε τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ 

χρώμεθ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς  χαλκίοις    

χθές τε καὶ πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κόμματι." 3 

  البدایة، كانت النقود القدیمة مثل تلك النقود الذهبیة الجدیدة، يف"

  أبًدا، بل كانت األفضل على اإلطالق؛) أو تغش(لم تزیف  يفه

  ،)حملت طراز جید(سكت بشكل صحیح  يوذلك أنها وحدها الت

  )معدنها جید( وأنها حقیقیة من صوت رنینها

  كل مكان يواألجانب ف بالد الیونان يف

  لم نستخدم من قبل تلك النقود البرونزیة البخسة

  ."ألمس القریبالردئ  باألمس أو ا ذات الطراز

                                            
1 Susan La Niece, "Technology of Silver – Plated Coins Forgeries",  MIN, Vol. 3, No. 24 (1993): 227- 
233. Apud, Conn,  Prevalence and Profitability, 5-6.  
2 Giovannini, "Athenian Currency ", 187. 
  

3 Ar. Frogs. 720-28. 
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ویشّبه المواطنین قدیًما بالنقود القدیمة . عصره يهنا یعقد أریستوفانیس مقارنة بین حال المواطنین سابًقا وحالهم ف

عصره  يأما ف. بالد الیونان، بل عند األجانب أیًضا يلم تغش، وكانت أفضل النقود على اإلطالق لیس فقط ف يالت

  .تحمل طراز ردئ يالبخس، كذلك فه فالنقود مزیفة مصنوعة من البرونز

أن  فضلكان من األ هكون أنالباحث  يویر . النحاسیة بمعنى صفة يوه ،χαλκίοις استخدم أریستوفانیس الكلمة

 يالذ ينقود النحاسیة المطلیة،  ذلك أن هذا المصطلح یعنلإلشارة إلى تلك ال ὑπόχαλκοςتخدم المصطلح یس

؛ ولهذا فإن هذا المصطلح هو األكثر دقة للتعبیر عن هذه اإلصدارات، فضًال ١يیختلط بالنحاس، أو النحاس المطل

فیما . ٢تعتبر منهاج أریستوفانیس يامیة التالبنك والخزانة، ویمیل للع يعن كون هذا المصطلح من مفردات موظف

  .٣الفئات النحاسیة ضئیلة القیمة، ولیست النقود المطلیة ي،أ χαλκίοις أنه یقصد بالكلمة يجیوفانیرى 

 يالتزییف بوضوح ف يفتتضح عنده معان.) م.ق ٣٤٨/٣٤٧ -  ٤٢٤/٣٢٣ يحوال(  Πλάτωνأما أفالطون 

تمع إلى أربعة فهو یربط بین طبقات المجتمع والمعادن، ویصنف طبقات المج ،Πολιτεία محاورته الجمهوریة

الحكام ویتمثلون  يمعدن الذهب، یتبعها فئة مساعد يفعلى قمة المجتمع تتربع فئة الحكام، وهم یتمثلون ف :معادن

  .٤النحاس والحدید يتختلط بمعدن يالت يفئة العمال والفالحین، وه يأما الطبقة الثالثة، فه. الفضة يف

"ἔστι δ᾽ ὅτε ἐκ χρυσοῦ γεννηθείη ἂν ἀργυροῦν καὶ ἐξ ἀργύρου 

χρυσοῦν ἔκγονον καὶ τἆλλα πάντα οὕτως ἐξ ἀλλήλων. τοῖς οὖν 

ἄρχουσικαὶ πρῶτον καὶ μάλιστα παραγγέλλει ὁ θεός, ὅπως 

μηδενὸς οὕτω φύλακες ἀγαθοὶ ἔσονται μηδ᾽ οὕτω σφόδρα 

φυλάξουσι μηδὲν ὡς τοὺς ἐκγόνους, ὅτι αὐτοῖς τούτων ἐν 

ταῖς ψυχαῖς παραμέμεικται, καὶ ἐάν τε σφέτερος ἔκγονος 

ὑπόχαλκος ἢ ὑποσίδηρος γένηται, μηδενὶ 

τρόπῳ κατελεήσουσιν, ἀλλὰ τὴν τῇ φύσει προσήκουσαν 

τιμὴν ἀποδόντες ὤσουσιν εἰς δημιουργοὺς ἢ εἰς γεωργούς."5 

. الذهب )فئة(ابن من ) ُأنِجب(من الفضة و الفضة، ) فئة( ا منالذهب ابنً ) األب من فئة (إذا أنجب "

 يأهمیة على اإلطالق، هو أن یأمر اإلله بأن یحم) األمور(وٕان كانت أكثر . فجمیعهم من بعضهم اآلخر

نسلهم خلیط من النحاس  يأرواحهم، إذا كان ف يالحكام الصالحین نشأهم جیًدا من اختالط المعادن ف

ὑπόχαλκος  أو الحدید ὑποσίδηρος )وبهذه . )٦على خلیط أو نسبة من الحدید يیحتو  صفة بمعنى

   ".مكانة تناسب وضعهم، ولیدفعوهم إلى فئة العمال والفالحین يولیضعوهم ف ،تأخذهم بهم رحمةالطریقة فال 

                                            
1 LSJ, S.V. ὑπόχαλκος  
2 Conn,  Prevalence and Profitability, 21. 
3 Giovannini,  "Athenian Currency", 186. 
4 Luc Brisson, "Analysis And Interperation of  Plato " Republic" III 414b8- 415d6",   Méthexis, Vol. 20 
(2007): 57. 
 

5   Pl. Resp. 415b., 415c . 
6 LSJ, S.V. ὑποσίδηρος 
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. هنا یرى أفالطون أنه یجب تصنیف النشأ الجدید من األطفال، وفًقا لجوهره، ولیس ألصله أو لظروف نشأته

لطبقة الحكام إذا كانت روحه جیدة وموهوبة، كذلك یمكن خفض ابن الحاكم  يفیستطیع ابن الفالح والعامل أن یرتق

  .١النحاس والحدیدي تتمثل ف يإلى فئة العمال والفالحین إذا اختلطت بروحه المعادن البخسة، والت

دار السك یربحون كثیًرا  يلنا كیف أن العاملین ف ي، فیحك.)م.ق ٣٢٢ -٣٨٤ ( ριστοτέληςἈ أما أرسطو

  یر بأصابع وهو ما قد یش. من خالل تجمیعهم للفضة المتناثرة أثناء غلیانها خالل عملیة تنقیة الفضة من الشوائب

  .٢دار السك، وخاصة أن لدیهم قدرة على التعامل مع أدوات السك ياإلتهام إلى العاملین ف

"ποεῖ  δέ καί τό  ἀργύριον ταὐτό,  καί  ταὐτό  καθαιρόμενον. διό  οἷ ἐν  
τῷ ἀργυροκοπείῳ καλλύνοντες κερδαίνουσιν. τό γάρ διαρρίπτούμενος 
συγκαλλύνοντες  λαμβάνουσι  τά λείψανα."3 

ن المنظفون دار السك یربح العاملو  يوف. كذلك بالنسبة للفضة، فیتم تنقیتها بنفس الطریقة"

ویحصلوا على البقایا  ،تجمیعهم الفضة المتناثرة أثناء) الفضة المتناثرة المسؤلین عن تجمیع(

  ."منها

أمر وارد بقوة، وربما أن الواقعة التالیة  النقود عملیة تزییف يدار السك ف يالحقیقة أن تورط العاملین ف يف

یف البنك كان قد تم اتهامه بتزی يف يهو موظف رسم، و Διογένης ومفاداها أن دیوجنیس. تعضد من هذه الفكرة

  :يوذلك وفًقا للنص التال. يالنقود، وقد عوقب نتیجة فعلته بالنف

"Διογένης Ἱκεσίου τραπεζίτου Σινωπεύς. φησὶ δὲ Διοκλῆς, 

δημοσίαν αὐτοῦ τὴν τράπεζαν ἔχοντος τοῦ πατρὸς καὶ 
παραχαράξαντος τὸ νόμισμα, φυγεῖν. Εὐβουλίδης δ᾽ ἐν τῷ Περὶ 
Διογένους αὐτόν φησι Διογένην τοῦτο πρᾶξαι καὶ συναλᾶσθαι τῷ 

     πατρί οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς περὶ αὑτοῦ φησιν ἐν τῷ Πορδάλῳ  

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς περὶ αὑτοῦ φησιν ἐν τῷ Πορδάλῳ ὡς 

παραχαράξαι τὸ νόμισμα. ἔνιοι δ᾽ ἐπιμελητὴν γενόμενον 

ἀναπεισθῆναι ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν καὶ ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἢ εἰς 

τὸ Δήλιον ἐν τῇ πατρίδι Ἀπόλλωνος πυνθάνεσθαι εἰ 

ταῦτα πράξει ἅπερ ἀναπείθεται: τοῦ δὲσυγχωρήσαντος τὸ 

πολιτικὸν νόμισμα, οὐ συνείς, τὸ κέρμα ἐκιβδήλευσεκαὶ 

φωραθείς, ὡς μέν τινες, ἐφυγαδεύθη, ὡς δέ τινες, ἑκὼν 

ὑπεξῆλθε φοβηθείς."4 

                                            
1 Nickolas Pappas, Routledge Philosophy Guidebook to Plato And  The Republic, 2nd Edition (London 
And  New York: Routledge, 1995), 75. 
2 Conn, Prevalence and Profitability, 22.  
3 Arist,  Pr. 24. 9 (936b). 
4 Diog. Laert., 6.II. 20-21. 
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 يالبنك الرسم يموظف بنك ف) كان یعمل (  ي، والذيیس بن هكسیوس من سینوبیقول دیوكیلیس أن دیوجن"

على آثر فعلته  فيولیدیس عن دیوجنیس أن دیوجنیس نُ بویقول ایو . غش النقود ،كان أبیه یتولى إداراته يالذ

البعض یقول أنه كان . دالوس أنه غش النقودور ب يعالوة على ذلك اعترف دیوجنیس على نفسه ف. مع أبیه

سمع فعندما . أو دیلیوس عند أبیه يوقد ذهب إلى دلف. العاملین، والذین أقنعوه بذلك) مراقبة(المسؤل عن 

وفًقا  -ى القبض علیهلقِ نقود المدینة، وعندما أُ  يعمل ذلك فبهذا األمر، سمح له ي أبوللون ف) استشار(

  ."أما البعض اآلخر أنه هرب. أنه تم عقابه -للبعض

البدایة نجد أن الفعل  يف. جدًال كبیًرا بین الباحثین τὸ νόμισμα παραχαράξαι التعبیر أثار وقد

παραχαράξαι عة النقدیة بشكل خاطئ، أو یغیر الطراز الكائن على الثالث؛ یختم القط يیحمل أحد المعان

. لیرد علیه بذلك التعبیر يفقبل أن یقدم دیوجنیس على فعلته سأل الوح. ١القطعة، أو یختم القطعة بطراز مزیف

بالد  يبعض األحیان عمل ختم صغیر على القطعة، وأنه ف يكان یتم ف يسینوب يأنه ف Gardnerجاردنیرفیالحظ 

 παραχαράξαιوربما أن المصطلح . ن یتم ختم القطعة أحیاًنا بطراز فوق الطراز الكائن على القطعةالیونان كا

  .٢یشیر أیًضا لمثل هذه الحاالت

  :الخاتمة

 يتنتجت الباحثة مما سبق ذكره أن ظاهرة التزییف تركت آثارها بشكل واضح على األعمال األدبیة فاس

النصیب األكبر من األعمال األدبیة ترجع للعصر  وٕان كانت الباحثة ترى أن. يالسیكوالك يالعصرین اآلرخ

بالد الیونان آنذاك؛  يأوج ذروتها ف يف الحقیقة أنه أمًرا منطقًیا؛ ذلك أن ظاهرة تزییف النقود كانت يوف. يالكالسیك

على أیة حال استطاع الشعراء والكتاب  .تلك الفترة يمرت به ف يالذ ياالقتصاد -ياسنظًرا لالضطراب السی

سئ الیونانیین توظیف المصطلحات الثالثة إما لإلشارة للنقود المزیفة بشكل واضح وصریح، أو لإلشارة لإلنسان ال

  .تتعلق بتزییف النقود ياستطاع الكتاب سرد بعض الوقائع الت زیفة، باإلضافة إلى هذابالقطعة النقدیة الم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
1 LSJ, S.V. παραχαράξαι 
2 Percy Gardner, " Diogenes And Delphi", CR., Vol.7,  No.10 (1893): 437- 439. 
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 (Anacr.fr.PMG)           Anacreon, fragment  Poetae Melici Graeci  

  

 (Aesch. Supp .)            Aeschylus, Supplices 

          

 (Eur.Med. )                    Euripides, Medea 

                   

 ( Eur.Hec,)                    Euripides, Hecuba  

                  

 ( Eur.Hipp.)                   Euripides, Hippolytus 

 

(Hdt.)                             Herodotus, Historiae  

 

(Pl. Resp.)                     Plato,  Respublica 

 

(Arist, Pr.)                    Aristotle. Problemata 

 

(Arist. Fr.)                    Aristotle Fragment 

 

 (Dem.)                           Demosthenes  

 

 ( Polyb.)                        Polybius, Histories 

 

 (Plut. L.S.)                   Plutarch, Simonides    

 

(Diog. Laert.)                Diogenes Laertius    
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