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   الملخص:

باإلسوكندرية علوو  تمثواف نمون  مموونوب مون البرونوأ جووار مون أبوو ويوور  كوانو    و ووو الروموان  ليونووان  ايحتوو  المتحو        
بوضو  أموام  مو  رأس تتجوي ولوي  جهوة اليسوار  التمثواف ربموا برنيكو  الثانيوة  أو ملكوة بللميوة إيوأيس اإللهوة مغير الحجم يمثف

فهوو يسوتخدم مون امموام ففولم فربموا أنوي  هواجلأثيور العديود مون التسواحول حووف الواينوة التو  مون  مون مجو  من الخل  مموا ي  
ومن  نا يتناوف البحث دراسة ومنية لهوذا التمثواف النمون  وكوذلل تحليليوة لمعرفوة الغور   . Appliqueكان يستخدم كحلية 

 أو أو اآلرائول ةسور امسووار  الممن  من أجلي تحديدا من خ ف مفارنتوي بالتماثيوف البرونأيوة النمونية المسوتخدمة كحليوال أخرفيوة
 خو ففو  ممور اموانو  البرونأيوة البرونأيوة المتنفلوة  باإلضوافة إلوو أنوواب معينوة مون و المذابح أ  البرونأية والخشبية المناديق

 العديد من اممثلة لهذه التماثيف النمنية  الممنوعة من البرونأ والت  تمثوف إلهوة أو لجار حيث  العمرين اليونان  والرومان 
والتو  أو خارجهوا  ممور داخوف مون  موواد أخور ملول. كذلل مفارنة التمثاف ببع  التماثيف النمنية الممونوعة مون البرونوأ أو 

 . وكذلل برنيك  الثانية تمثف اإللهة إيأيس

 . مذابح مناديقم محلية أخرفية  مبرونأ م برنيك  الثانية متمثاف نمن  إليأيس دالة:الكلمات ال

Abstract: 

The Greco -Roman Museum in Alexandria contains a bronze bust of Isis goddess or a 

Ptolemaic Queen came from Abu Qir (Canopus). It is a small, representing Isis in a frontal 

position with a head facing slightly to the left. The statue is hollow from the back, which raises 

many questions of the function it, It was using from the front only; Perhaps it was using as an 

applique.  The research deals with a descriptive study of this bust as well as an analytical study 

to find out the function of this bust. And also we will compare it with the bronze busts used as 

an applique on fulcra of klinae and beds, boxes, vessels and altars from Egypt in the Greek and 

Roman period. There are many examples of these bronze busts representing the goddess or 

kings. In addition to compare the statue with some busts made of bronze and other materials 

from Egypt or out, which represent Isis goddess, and  Berenice II. 

Key Words: Isis bust, Berenice II, Bronze, Applique, Boxes, Alters.   
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 المقدمة

رين البللمو  والروموان  والتو  مور خو ف العمونية البرونأيوة فو  ممومن امشوكاف الن عثر علو العديد
لهوووة أو ملوووول وملكوووال حيوووث جوووار معامهوووا إلالنيووووم وهير وووا مووون اممووواكن امخووور   جوووارل مووون اإلسوووكندرية و 

نية كانووول مجوفوووة مووون الخلووو  مموووا يووودف علوووو موووأو أبوووالرة. فضووو  عووون أن أهلووو   وووذه التماثيوووف النبلالموووة 
ميمها علووو حسوو  الشوو ر التوو  كانوول مووحليووال أخرفيووة  والتوو  تنوعوول فوو  احجامهووا ولريفووة تاسووتخدامها ك

وبهووا التنافووة وليلووة  علوو  العكووس موون الحليووال غيرة الحجووم مووتأينووي. فكانوول الحليووال الأخرفيووة المأينووة للنووولكرا 
وكبيوورة  ور بشووكف أمووام مووناديق البرونأيووة أو المووذابح المتنفلووة والتوو  كانوول تمووالأخرفيووة التوو  كانوول تووأين ال

غير الحجوم أيضوا توم ذكوره فو  موبالدراسوة و وو تمثواف  صن  الخواموومن بين  ذه اممثلوة التمثواف الن .الحجم
 ووام بريتشيا بذكر معلومال وليلة عني.علو أني لإللهة إيأيس    باإلسكندريةاليونان  والرومان المتح 

 :الوصف

عون  مون   سوم 5.5اورتنواب مفعور مون الخلو    مون البرونوأ نمون  تمثافعبارة عن     أ 1 مورة 
الفمودير.  عونالنحواس  معودن اأديواد كنايوة عونمونر ام إلوو اللوون لونوي يميوف  فو  والو  واحود لريق الم 

ويرجو  إلوو  22288 ف  المتح  اليونان  الرومان  باإلسكندرية تحل رووم ومحنوا من ابووير  كانو   جار
مو  ارتنواب   اليسوارجهوة  الجسوم والورأسف   وليلة التنافةبور إيأيس م. ي1كما ذكر بريتشيا ر الهلينيست ملعا

بالأجوا  أو النضووة و ووو  ربمووا وعيووون كانول ملعمووة غيرةوجبهوة موو ممتلوو ورل بوجووي   موولووي معلوو   الورأس
 حيووث ينفسووم موون crock screw بتسووريحة الشووعرن  موو وحواجوو  مفوسووة. معووايونووان   توويثير مموور 

موو  توودل   فوو  شووكف بوكلووة كبيوورة موون الخلوو يتجموو  و  الجووانبين  علووو  ل ملتويووةموو  فوو  شووكف خمووالمنت
فتحة مثلثوة  ليتونيل  ترتد  كما. Diadem بةمعربما أنها ترتد    نالجانبيعل   مجعدةملتنة و  ل خم

الريشووة يعلووو الوورأس تووا  عبووارة عوون . دروالموو امكتووا  علوووثنايووا  موو  وجووودذو العفوودة اإليأيسووية عنوود الروبووة 
 . و نال شكف أسلوان  مثبل ف  التا  من الخل  .الشمس وبينهما ورص المأدوجة

اورتنوواب   جووار موون جأيوورة كريوول   2ورة موو  موون البرونووأأخوور تمثوواف نموون  موو  التمثوواف يتشووابي  ووذا 
 2AE1736متحو  اآلثوار بهيراكليوون تحول رووم ومحنووا فو     يرجو  للفورن الثوان  أو اموف ق.م سم 17.5

 ومون فووويبودون أكموام  اخيتونو إيوأيس ترتود . تم منعي عن لريفة الشم  المنفود  والتمثاف مفعر مون الخلو 
 . بينموايةيأيسواإلعفودة الفيما يعور  بمربولة ف  وسل المدر والاميمن   الكت غل  ت التو هيماتيونعبارة ال

                                                           
1
 BRECCIA, E., Municipalité  le musee Greco-romain, Bergamo: Istituto italiano d'arti,  1925-1931, 18, pl. IIV, 

no. 27; LIMC, s.v. Isis, 770, no. 111.  

 /  كلية اآلدا رسالة ماجستيرف  العمر اليونان  الرومان "   ابو وير "منلفي الحميد   عبد الحميد عبد مسعودوأيضا راج : 
  .  140  مورة روم 2004جامعة عين شمس  

2 KARETSOU, A., Κρήτη - Αίγυπτος : Πολιτιστικοί δεσμοί τριών χιλιετιών, κατάλογος; Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου, 21 Νοεμβρίου 1999 - 21 , Ηρακλείο,, 2000,  498, fig. 499. 

https://zenon.dainst.org/Author/Home?author=Karetsou%2C+Alexandra
https://zenon.dainst.org/Author/Home?author=Karetsou%2C+Alexandra


 م(2022)  25العدد  العرب لآلثاريين العام االتحاد حولية

 

205 10.21608/cguaa.2022.117741.1115 DOI|  نجوى عبد النبي 
 

 توووا  اإللهوووة حتحووووروتحموووف الووورأس ولوووي  جهوووة اليموووين تميوووف . الحافوووة امخووور  علووو  الكتووو  اميسووورتتسووواول 
فسم ف  منلفوة   الشعر لويف ومنريشي مأدوجة ورن  البفرة ويعلوه ورص الشمس بين Basileion ليونيالباأ 

 . 3الشعر من الخل  ف  شكف بوكلي ويتجم بع  الخم ل تنسدف عل  الكتنين   الوسل  

 سووووينيرين تورنووووو  جووووار موووون دروبيتووووا  3 مووووورة  موووون البرونووووأ خوووورآ موووو  تمثوووواف نموووون  يتشووووابي وكووووذلل
Turnu Severin-Drobeta تموور إيوأيس .4جنو  هر  رومانيوا  يمثوف إيوأيس تموعد مون امكوانثوس 

يموون والمعفووود موون أسوونلي عنوود بوضوو  أمووام  ومرتديووة للخيتووون وموون فووووي الهيموواتيون الووذ  يغلوو  الكتوو  او
والرأس تميف ولي   ممتل  ويتراج  عل  الكت  اميسر  الوجي  كما ف  المثاف الخاص بنا المدر بعفدة إيأيس

ويتجموو  موون الخلوو  فوو  شووكف فوو  الوسوول   منفسوومةوالشووعر عبووارة عوون خموو ل  سوومينةجهووة اليمووين  والروبووة 
ليون كموا يالبواأ علو  الكتنوين  وترتود  توا  و  أسونف امذنوين تنسودف ومجعودة كبيرة و نال خم ل ملتوية بوكلة

أنها كانل ترتد  ش ر علو   ربما  سم 4.5 رتناباإل  4 مورة  البرونأمن خر آمثاف  وثمة .ف  مثاف كريل
و نال كسر ف  الجأر العلو  من الرأس. الشعر منفسم فو  المنتمو   ربما تا  الباأيليون  رأسها ولكني منفود 

  . 5بإكليف من الأ ور وينسدف بين الثديين امأين اترتد  خيتون .وينسدف عل  الكتنين ف  شكف خم ل مجعدة

 :األشكال النصفية البرونزية

اليونووان   رينالعموو خوو فر البرونووأ فوو  ممووالنموونية المموونوعة موون  امشووكاف وفيمووا يتعلووق بتموووير
 ومنها:هنال العديد من اممثلة عل  ذلل فملول ال وأ لهةاآل والت  كانل تمثفوالرومان  

سم   جوار مون ممور ومحنووا فو  متحو  ولتورأ 11.4رتناب اإل   5 مورة  تمثاف نمن  من البرونأ
ملول بللمو  فو  يمثوف  الهلينيسوت  الفورن الثالوث ق.م.. يرجو  للعمور 54.598تحل رووم ور للننون ف  بالتيم

للحكووام والملووول موون  الهلينيسووتيةالم مح بووالوجووي ننووذ مرتووديا لتووا  اللووب   المربووول بيشوورلة.  ديونيسوووس يئووة 
الورأس مموورة فو  وضو    ةبوارأ وذوون  الشو رشوناه منترووة بعو   وعيون ذال ناورة عميفوة وحواجو  متدليوة 

 . 6ث ثة ارباب اللنة وتميف إل  اليسار

موو    Dionysus Taurosلديونيسوووس بفوورون الثووور   6 مووورة  موون البرونووأ خوورآ ن تمثوواف نمووو 
 3.1× 6.4×  9.1 بوواللون الأيتوو  وعيووون ملعمووة بالنضووة  وووورون فضووية  المفاسووال patinaآثووار للباتينووا 

عد من جبهتي بشكف شباب  يم يمثف ديونيسوس. 7اموف ق.م أوجار من اإلسكندرية ويرج  للفرن الثان    سم

                                                           
3 KARETSOU,  Κρήτη - Αίγυπτος , 498, fig. 499. 
4  LIMC, V, 2, Isis , 118.  
5 BRICAULT, L. &  PODVIN, J.L.:  « Statuettes ď Isis en argent et en bronze »,  In Bibliotheca Isiaca, I, edited by 

L. Bricault , France, 2008, 20, fig. 28.  
6
 HEMINGWAY , S,  & PICÓN , C.A., Pergamon and the Hellenistic Kingdoms of the Ancient World, New York: the 

Metropolitam Museum of Art, 2016, 209, no. 130.  
7 MOREL-DELEDALLE, M.: “Migrations divines ”, Catalogue de l’exposition du MUCEM, Marseille,24 juin au 

15 novembre 2015, Arles Actes Sud, 2015, 43-44 et 47, n° 25 
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كليف ورنان ومرتديا للمترا   ننوذ  الجوانو  وتتودل  علو  الروبوة علو لويلوة  ل وشعر ومير مو  خمو  اللبا وا 
  ف  الرأس ةبسيل يئإنثنامامها م  أ لمن مخينةين الت  جارل تنار نارة بشكف مخي  من خ ف تلعيم الع

 معل  والنبريس يومن فوو Vذو فتحة عل  شكف حر   اخيتونيرتد  ولي .  الشناهوالحواج  المفوسة وفتح 
Nebris 8 .علو  ذا النوب من التماثيوف مون خو ف تمثواف نمون    7 مورة  كما مور أيوس آمون  ليوس

 . 9الثان  أو اموف ق.م يرج  للفرنو  اإلسكندريةمن البرونأ  جار من 

  :وظيفة التماثيل النصفية البرونزية

 فهنال العديد من اوستخدامال: النمنية الممنوعة من البرونأ التماثيفالنوب من  ذا واينة وحوف 

خو ف   fulcra فوولكرا امسورةلتوأين مسواند اآلرائول أو Applique حليال أخرفيوة أولها استخدامها ك
كووان يووتم تركيوو  امريكووة أو  حيووث والتوو  كانوول تووأين بهووذا النوووب موون التماثيووف والرومووان  العموورين الهلينيسووت 

ومون أبورأ اممثلوة أريكوة محنواوة فو   . مباشورة علو  الخشو   ووائم مساند امرائل السرير ثم توض  النولكرا 
 ةموون البرونووأ بهووا حليووال أخرفيووة عبووارة عوون تماثيووف نمووني مأينووة بنووولكرا10معوور  ولتوورأ للننووون فوو  بووالتيمور

  . 8 مورة 

حيث يتناس   ذا الشكف  Sتيخذ شكف إلار منحن  عل   يئة حر  كانل النولكرا  والجدير بالذكر أن
أمووا موون أسوونف فتأخوور  بميداليووة بووداخلها شووكف   تأخوور  موون أعلوو  بشووكف حيوووان  وكانوول الووذراب موو  شووكف 

و نووال العديوود موون اممثلووة علوو  ذلوول كمثوواف  .11نباتيووة أخووار ب المنلفووة الواوعووة فوو  الوسوولموو  تووأيين   بشوور 
ومون   وأذان ملويوة للخلو  سو او النوم وأنو  منتوو  س حموان أتأخر  من أعلو  بور   10  9 مورة  لنولكرا 

أمووا الكتووو    مرتديوووة لخيتووون يكشوو  عوون الكتوو  اميسوور داخووف ميداليووة أسوونف بتمثوواف نموون  لإللهووة أرتموويس
وكوذلل نمووذ   . 12اليسوارالورأس جهوة  وتاهر جعبة السهام مون خلو  كتنهوا  وتتجوي اميمن فعليي جلد نبريس

سوواتير داخووف ميداليووة وموون بينهمووا بوورأس بوورأس بغووف وموون أسوونف  موون أعلووو تأخوور   11 مووورة  خوور لنووولكرا آ
ومحنووا فو  المتحو  كبمانيوا جوار مون   12ولكرا مون البرونوأ  موورة أو  فوباإلضوافة إلوو . 13أخار  نباتيوة

                                                           
8 MOREL-DELEDALLE, Catalogue de l’exposition du MUCEM, 43-44 , 47, n° 25. 

  و عبارة عن جلد الغأاف المغير ارتبل بديونيسوس وأتباعي. لمأيد من التناميف راج :   νεβρίςالنبريس 
SMITH, W ., A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 2nd ed., Boston: Little, Brown, and Company, 1875, 

s.v. Nebris. 
9 GRIMM, G.: «Die Vergöttlichung Alexanders des Grossen Ägypten und ihre Bedeutung für den 

ptolemäischen Königskult», In: Das ptolemäische Ägypten, Akten des internationalen Symposions 27. – 29, 

edited by. H. Machler & V. M. Strocka , Berlin, 1976, 103-112, FIG. 95. 
10  MOREL-DELEDALLE, Catalogue de l’exposition du MUCEM , 9, FIG. 1.     
11 BAUDOIN, C., LIOU, B, & LONG, L.: «Une cargaison de bronzes hellénistiques: L'épave Fourmigue C à 

Golfe- Juan », Archaeonautica , 12, 1994, 45. 
12  BAUDOIN, & Others, Une cargaison de bronzes hellénistiques, 46; https://www.alamy.com/fulcrum-

with-bust-of-artemis-and-horse-protome-.html . 
13  BAUDOIN, & Others, Une cargaison de bronzes hellénistiques, FIG. 23- 32.  

https://www.persee.fr/collection/nauti
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إل  الفرن اموف المي د . مأينة برأس بغف من أعل  وساتير  ويرج  1784,0131.4.1 البريلان  تحل روم
 . 14مة بالنضة والنحاسلع  من أسنف وبينهما أخار  نباتية  عيون البغف والساتير م  

أنووي موون الممكوون أن يكووون التمثوواف النموون  يووأين النووولكرا بوودون ميداليووة أو إلووار دائوور  وفوو   ووذه  كمووا 
  اتم تنسير  و نال بع  اممثلة الت . 15الشكف المعتاد بي ميدالية إنحيث   يكون محل  المن أحيانا الحالة 

النوولكرا  أينأنوي كوان يو علوو والوذ  فسور  6ورة مو  خاص بديونيسووسالنمن  التمثاف الك بالنعف بينها فولكرا
 .16أرجف المناضد يأين من الممكن أن وأحجرة المآد   بيثاث ة مالخا

لتوووأيين الموووناديق المعدنيوووة أو  سوووتخدمي   أن مووون الممكووون أن  وووذا النووووب مووون التماثيوووف النمووونية :ثانيهماااا
إنوووار أو  مووندوقينووي كووان يووأين ب  2ورة موو  موون كريوول تمثوواف إيووأيس الووذ  جووار حيووث تووم تنسووير17الخشووبية

وو نووابول ومحنوووا فوو  متحوو    مووندوق جووار موون بووومبيو نووال مثوواف ل . 18ا  كبيوور  تماثيووف ر  باسووم مووندوق ع 
أنها كانل مللية بلبفة رويفوة  ربمايأين الوجي اممام  مني بستة تماثيف نمنية برونأية   13 مورة 19اآللهة

أثينوا و ورميس  اإللهوةوضومل  وذه التماثيوف النمونية كسدة النضوة ممن النضة نارا لوجود لون رماد  نتيجة 
ولكنووي منفووود  ن  لسوويرابيستمثوواف نمووب كمووا أيوون الغلووار .20وأبوللووو وأرتموويس المعبووودأحوود  الوديونيسوووس و 

للميووس بحيوث موور  فو   يئوة آلهوة وتم تنسير  ذه التماثيف عل  أنهوا تماثيوف لملوول وملكوال بلالموة اآلن.
بللميوووس الثالووث فوو   يئووة اإللووي و  كوو  الثانيووة فوو   يئووة اإللهووة أثينوواديونيسوووس. وبرنيالثووان  فوو   يئووة اإللووي 

  . 21 يرميس

فو  ديلووس   Skardhana حو جوار مون  نمون  كوان  يوأين موندوق ذا وود توم العثوور علوو تمثواف 
 يورميس يمثوف اإللوي ويرجو  للفورن الثوان  ق.م .  F 133ومحنوا فو  متحو  ديلووس تحول رووم   13 مورة 
كمووا تووم . 22  بوودون أجنحووة علوو  الوورأسيعلوو  عكووس تمووويره علوو  مووندوق بووومب يخوور  منهووا جناحووانبوورأس 

ولكون مون   ريكوةآلسورير أو  فوولكرا علوو أنويديونيسووس  اإللي بللم  ف   يئةالملل لل تنسير التمثاف البرونأ 
خ ف الحجم الكبير لهذا التمثاف النمن  فير  البع  أني كان يأين ش ر أخور عبوارة عون ولعوة مون امثواث 

 . 23ملك  دوقنم و و

                                                           
14  MOREL-DELEDALLE, Catalogue de l’exposition du MUCEM, 9, FIG. 3. 
15  BAUDOIN, & Others, Une cargaison de bronzes hellénistiques, 54.  
16  MOREL-DELEDALLE, Catalogue de l’exposition du MUCEM, 43-44 et 47, n° 25.  
17  KARETSOU, Κρήτη - Αίγυπτος , 498, FIG. 499.  
18  KARETSOU, Κρήτη – Αίγυπτος, 498, FIG. 499.  
19 QUEYREL, F.: «Portraits de souverains lagides à Pompéi et à Délos», BCH 108, 1984, 267, FIGS. 1,2. 
20 QUEYREL, «Portraits de souverains lagides à Pompéi», 269. 
21 QUEYREL, «Portraits de souverains lagides à Pompéi», 269ff. 
22  QUEYREL, «Portraits de souverains lagides à Pompéi», 295; SIEBERT, G.: « Mobilier délien en bronze», 

BCH. Suppl, 1, 1973,  561. 
23 HEMINGWAY  & PICÓN , Pergamon and the Hellenistic Kingdoms, 209, no. 130.  

https://zenon.dainst.org/Author/Home?author=Karetsou%2C+Alexandra
https://zenon.dainst.org/Author/Home?author=Karetsou%2C+Alexandra
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من خ ف الحليال الأخرفية بهذا الشكف سوار إليأيس أو هير ا من اآللهة فيبدو أن  يوالجدير بالذكر أن
  ووذه  ووذا النوووب موون المووناديق التوو  كانوول تووأين بهووذه الحليووال كووان موجووود فوو  مموور ولكوون لووم يعثوور علوو 

المناديق بف عثر عل  الحليال الت  كانل تأينها سوار ف  ممور أو كريول حيوث أن ممور  و  التو  أثورل 
كريل  ففد كان تمثيف مثف  ذه امشكاف النمنية علو المناديق يرمأ إلو ذوق بع  الملول المموريين  ف 

 .24الذين يحتناون ف   ذه المناديق بيشيار ثمينة خ ف العمر الهلينيست 

الموذابح البرونأيوة المحمولوة الخاموة يوأين مون الممكون أن أن  وذا النووب مون الحليوال الأخرفيوة  :ثالثهما
موذبح علو  جار من َومَبايأيس شوماف شورق الجأائور توم تركيو  ال   14 مورة  بإيأيس و نال أجأار من مذبح

جووه امربعوة و الحنووا فو  متحو  الجأائور كوف وجوي مون   ومسوم21سوم  العور   72اللووف   مندوق خشوب 
مأخرفووة بسوولينو  ف مسووتليف الشووكف ومووأين بحليووال أخرفيووة برونأيووة   أمووا امركووان الخامووة بالمووندوقللمووذبح 

 . 25ومن فووي اسننكس

محوف  حجوم التمثواف الموغيروكوذلل  استعرا  واائ   ذا النوب من التماثيف البرونأية خ فمن و  لذا 
الممكن فمن   وبأاويةميف ولي  جهة اليسار ت الت  تننيذ التمثافلريفة و خر  مفارنة بيحجام اممثلة ام الدراسة
أو مون الممكون أنوي  .امسورةو أامرائول  فوولكرا أحودالجأر السنل  مون أين ي كان النمن  ذا التمثاف أن  :الفوف
الحلوو  يسووتخدم فوو  حنووا  والووذ  كووانموون البرونووأ  Pyxisبيكسوويس  غير الحجووممووولكنووي  ا  ندوومووأين يووكووان 

كموا  وير الجسومتموفوة يولويس الوسول ناورا للر  الجوانو فو   يوضو كوان  حيوث 26ة بالنسوارموالمتعلفال الخا
ملوول فو  شوكف أخر  أو  نيةمتماثيف نمعها فربما كان  ندوق بومبي مة بماهر ف  التماثيف الجانبية الخا

 .آلهة

  :عبادة إيزيس

السووواحلية فووو  نهايوووة الفووورن الرابووو  ق. م وانتشووورل فووو  جميووو   اليونوووان فووو  مووودنعبووودل إيوووأيس مووون وبوووف 
العموور الهلينيسووت   خوو فوعبوودل فوو  مموور  ق. موآسوويا المووغر  فوو  الفوورن الثالووث والثووان   اليونووان أنحووار

مووبحل ن ضوومن الثووالوث المفوودس فهوو  أوجووة لسوويرابيس وأمووا لحربوووورال   بووف وأيبواسوولة الممووريين واليونوواني
المفوودس بوودو موون سوويرابيس وانتشوورل عبادتهووا بشووكف كبيوور فهوو  أعاووم إلهووة بووين أ ووم آلهووة الثووالوث السووكندر  

أن اإلسكندر امكبر أمر ببنار معبد   Arrianأما عن معابد ا فتشير الممادر امدبية ومنها   جميعا اآللهة
العديوود موون المعابوود فوو  العموور البللموو  وكووان  لهووا كووانو .  27لهوا فوو  لوخيوواس عنوود تيسيسووي مدينووة اإلسووكندرية

                                                           
24 QUEYREL, «Portraits de souverains lagides à Pompéi», 299f.  
25  LAPORTE, J-P.: «Isiaca ď Algérie ,Maurétanie, Numidie et Partiedela Proconsulaire »,  In Isis en 

Occident,  Religions in the Graeco-Roman World, 151, edited by. H.S. Versnel, & R.V. Broek, 2015, 303 , fig. 

21. 
26 RICHTER,  G.,  LITT ,D .,& MILNE, M.,  Shapes And Names Of Athenian Vases, New York :The Metropolitan 

Museum of Art,  1935, 20 .   
27

 ARRIAN, The Anabasis of Alexander,  III,  I.  

https://brill.com/view/title/8416
https://brill.com/view/title/8416
https://brill.com/view/serial/RGRW
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معيد ممور حيوث كوان ومعبد ا ف  فيلي ف    28ويسمو إيأيونمعبد بهبيل الحجر ف  الدلتا  ممعبدين اأ مه
فلووم تكوون تبنوو   ووذه المعابوود دون توودخف الدولووة حيووث  29 ووذا المعبوود موون أ ووم أموواكن عبادتهووا فوو  عهوود البلالمووة

وموون الموورجح أن البلالمووة أووواموا لهووا معابوود كثيوورة أخوور  فوو    30كانوول إيووأيس تتمتوو  بع وووة مميووأة موو  السووللة
ن لهوا أمواكن عبوادة اكموا كو. 31الحامية  إيأيس فاريا اإلسكندرية ومحيلها حيث عبدل باعتبار ا إلهة فاروس 

وف أ مية عون  وذه اممواكن فو  واد  النيوفم فبنو  لهوا معبودا فو  أسووان فو  عمور بللميووس الثالوث ألم تكن 
إلووو  معابووود أخووور  لهوووا فووو   باإلضوووافةبوووالفر  مووون مدينوووة حوووابو.  وووذا والرابووو   وكوووذلل معبووود فووو  ديووور الشووولويل 

أماكن عبادتها كانول عبوارة عون مفاموير  من ع وربما أن ب. ومن  وور  النيوم رموبوليس وأوكسيرنخوس 
كما انتشرل عبادتها  بفوة خ ف العمور  .32ن يكون كا ن واحدأيخدمها عدد وليف من الكهنة أو من الممكن 

الرومووان  سوووار داخووف مموور أو خارجهووا وموون بووين المعابوود الخامووة بهووا خوو ف العموور الرومووان  معبوود الوورأس 
محوف  أما عن عبادتها ف   كانو   أبوو ويور و وو مكوان العثوور علو  التمثواف النمون . 33السودار باإلسكندرية

؟  يراكليوون أم مينووتس  وو ف   المكان المحدد الذ  تم العثور عليي الذ  وام بنشره فلم يذكر بريتشيا الدراسة
معبووود لسووويرابيس يرجووو   مووو  وجوووود  34ففووود رجحووول اآلرار إلوووو وجوووود معبووود لهوووا علوووو التوووف الرملووو  فووو  مينووووتس

فموورة خاموة وبموا أنهوا لور  مون الثوالوث السوكندر  فربموا كوان لهوا م 35للعمر البللم  خاص باوستشونار
إلووي  Zephyrusأو ربمووا كووان لهووا مفمووورة فوو  معبوود أفروديتوو  المتحوودة موو  أينيووروس بهووا فوو   ووذا المعبوود. 

ففوود اختلوو  اللفوو  الووذ  حملتووي بوواخت   امموواكن . 36ويوور يبوبوو والمتشووبهة بووإيأيس فوو  أفيريووون الريووا  الغربيووة
 . 37الت  عبدل فيهام فعرفل ف   يراكليون بإلهة البحار وف  كانو   ادية اآللهة وف  مينوتس إلهة الحق

                                                           
  ل. فريد بور   ذكية م 395ق.م إلو  3000اآللهة والناس ف  ممر من كريستيان     فرانسواأ  أف  كوش  دونان 28

 . 252 1997لبوأادة  الفا رة  
29

 وما بعد ا. 203  م2001  اإلسكندرية  ممر ف  العمرين اليونان  والرومان آثار عأل    وادوس 
30  DUNAND, F.: «culte ď Isis ou religion Isiaque », In Isis on the Nile: Egyptian Gods in Hellenistic and Roman 

Egypt. Proceedings of the IVth International Conference of Isis Studies, Liège, November 27-29 2008, 

edited by. Laurent-Bricault &  M. J., Versluys, Leiden, 2010,  43.  
 . 106  م2001  اإلسكندرية  فنون اإلسكندرية الفديمة     عألوادوس 31
 . 252  اآللهة والناس ف  ممردونان    32
معبد الرأس السودار "  ند   وما بعد ام عاووف 139  مواو  أثرية من العمرين اليونان  والرومان عأل   وادوس 33

 . 707 -684  م2016  18ب.   دراسال ف  آثار الولن العرب   "باإلسكندرية مثاف فريد للعمارة الرومانية ف  ممر
  م2008دار الشروق   :الفا رة  اآلثار الغاروة ف  أب  وير واإلسكندرية اكتشا   البعث الجديديسريي عبد العأيأ   ،حسن  34
27  114.  

35
  STRABO, Geog,  XVII, I, 17.  

. 79  البعث الجديد وأنار أيضا: حسن    
 . 77  البعث الجديدحسن    36
 . وراج  أيضا: 84 البعث الجديد   حسن  37

P. Oxy, vol. XI, P. 197,  no. 1380, line. 60f.  .  
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أحوود  ملكووال  ووف  ووذا التمثوواف النموون  لإللهووة إيووأيس بالنعووف أم  :السووحاف الووذ  يلوور  ننسووي اآلنولكوون 
ة مون ارسوينو  الثانيوة ومون ملكوال البلالموباإللهوة إيوأيس العديود مون تشوبهل  حيوثف   يئة إيأيس؟  البلالمة

الملكووال  اكثوورفهمووا خلنو ووا  فموون الممكوون أن يكووون  ووذا التمثوواف النموون  مرسووينو  الثانيووة أو برنيكوو  الثانيووة 
الخاموة بملوول وملكوال  اممثلوةحيث جارل العديد مون . عبدل ف  أبو ويرو  بإيأيس لتشبه الت  البللميال

  الووديوريل حجوور رأس موونلوو   15 مووورة روووم  البلالمووة موون خلوويق أبووو ويوور وموون بينهووا تماثيووف لبرنيكوو  الثانيووة
والملكوال والتو كان لها عبادة مثلها فو  ذلول مثوف الملوول  38ويرح  إلو الفرن الثالث ق.م سم 13.7اورتناب 
اموف وبرنيكوو  امولوو  وبعوودما  بللميوووسالثووان  أسووس عبووادة لوالديووي  بللميوووسفموون المعوورو  أن  مالبلالمووة

ومون بعود ذلول   وبوف وترحا  من الشع  وام بتيسيس عبادة لي  و وأوجتوي أرسوينو  الثانيوة  ذه العبادة لفيل
 الثالوث بللميووس لهوا ه  أنشويخاص ببرنيكو  حدثنا الممادر امدبية عن احتناف وت   .وام البلالمة بننس الش ر

 بللميووووسأنوووي عنووودما توفيووول برنيكووو  ووووام  39.مق 238ذكووور مرسووووم كوووانو  عوووام  ففووود.م   ق 221 – 247 
وس الرابوو  بتيسوويس موووووام بللي كمووا .40الثالووث بإنشووار عبووادة لهووا واحتنوواف خوواص تكريمووا  لهووا فوو  جميوو  المعابوود

.  42الثالث أثنار حياتهما تحل لفو  يوورجيتيس بللميوسو ها    وتم تيليه 41ق.م 210-211عام  لهاعبادة 
لعموور ل موون التماثيووف ترجوو بمنلفووة كوووم الدكووة وخبيئووة كبيوورة  فوو  اإلسووكندريةمعبوود لهووا  بفايووا وتووم الكشوو  عوون

لبللميووس  صالخوال كما عثر ايضا علو لوحة تيسيس معبود مون الوذ   .43البللمو مختلنة امحجام وامنواب
وكانوول تحمووف نفشوا يونانيووا مووذكور بووي بللميوووس  م2003 يراكليوون فوو  عووام  الثالوث فوو  الفلوواب الشوومال  موون

 برنيكو  الثانيوة فو   يراكليووونبللميووس الثالوث و دليوف علوو تيسوويس معبود لالثالوث وأوجتوي برنيكو  الثانيوة و وو 
 .44ماووجود عبادة له

خو ف م موح الوجوي مون وذلول برنيكو  الثانيوة ل بنوا  وو صن  الخواموويمكن ترجيح أن  ذا التمثواف الن 
 موورة لبرنيكو  الثانيوة  مون الرخوام مو  رأسالتمثاف النمن  محف الدراسة  يتشابي حيث وير الروبةمولريفة ت

الناورة العلويوة التو  فتاهور ننوس ق.م  221 -246محنواة ف  متح  اآلثار ف  ميونخ وترج  إلو     15
                                                           

38  GODDIO, F., & CLAUSS, M. (eds.),  Egypt's Sunken Treasures, Berlin: Martin-Gropius-Bau, 2006, FIG. 17.  
39 PFEIFFER, S., Das Dekret Von Kanopos ( 238 v.chr ), Kommentar und Historische Auswertung eines 

dreisprachigen synodaldekretes der Ägyptischen priester zu ehren Ptolemaios III und Seiner Familie,  

Leipzig: Saur München, 2004, 190 ; COLIN, F., « les prêtresses indigenes dans ĽEgypte Hellénistique et 

Romaine une Question á la Croisée des sources Grecques et Égyptiennes », le Rôle et le statut de la femme en 

Égypte hellénistique , romaine et byzantine, edited by H., Melaerts, & L. Mooren , Bruxelles-Leuven 27-29 

Novermbre 1997, 2002, 69 .    
40 SHARPE, S., The Decree of Canopus, in Hieroglyphics and Greek with translations and an Explanations of the 

Hieroglyphical Characters, London: Russel Smith, 1870 , 18 , 55.   
41  GODDIO, & CLAUSS, Egypt's Sunken Treasures, FIG. 17. 
42 MAHAFFY , J.P., A History of Egypt Under the Ptolemaic Dynasty, IV, New York, 1899,  79ff. 
43

 GODDIO, & CLAUSS, Egypt's Sunken Treasures, FIG. 17. 
لمأيد من  SCA876 محنواة ف  المتح  اليونان  الرومان  باإلسكندرية تحل رومسم  5سم  العر  11اورتناب:  44

 التناميف راج :
GODDIO, & CLAUSS, Egypt's Sunken Treasures, FIG.161. 
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كمووا  والوجنووال الممتلئووة والشووناه الممتلئووة والووذون الدائريووةالبيضوواو  تميووأل بهووا ملكووال البلالمووة. كووذلل الوجووي 
بينهوا كانول تتميوأ بهوذه الم موح فو   فو  مفالتهوا عون برنيكو  الثانيوة  Olga Palagia جوا باوجيواذكورل أول

و و  الم موح التو  اهوورل ولواب  الحسوون   المحتويوة علو  خلوول السوومينةالروبوة باإلضوافة إلوو   45ويرموتال
 د .15موووورة   46مووون  يرموبوووليس ماجنوووا بالمنيوووا مووون الرخووام جووواررأس كوووبهووا علووو  امعمووواف الننيووة المختلنوووة 

والمحنواوووة فووو  المتحووو  اليونوووان  والروموووان   Timaiالتووو  جوووارل مووون توووف تيموووا   النسينسووواروكوووذلل لوحوووة 
 اهرل بها عل  العم ل البللمية أيضا.ورتها بننس  ذه الم مح الت  موالت   47باإلسكندرية

  :التاج

التو  اعتوادل إيوأيس  ولويس البواأيليون الشومس بوين ريشوتين صتوا  عبوارة عون وور  برنيك  الثانية ترتد 
بحتحوور و وو  صو وو التوا  الخوا والروموان  رين البللمو موالاهور بي عل   وذا النووب مون التماثيوف أثنوار الع

واهوورل  كموا ذكرنووا سوالنا  كريوول واهور فوو  مثوافن االبفوورة ويعلووه الريشووتس بووين ورنو  عبوارة عون ووورص الشوم
يسوول ممووا يوورجح أنهووا ل 48بووننس التووا ر الرومووان  مووأيضووا علووو تماثيووف أخوور  موون البرونووأ والنضووة ترجوو  للع

كوان يرتديوي شوائ   وو توا  و عبارة عن ورص الشمس بين ريشوتين  ا  ارتدل تاجالت  إيأيس وأنها برنيك  الثانية 
ن أحيوث كووان موون المعتوواد   رين البللموو  والرومووان مور النرعونيووة أو فوو  العمووسوووار فو  م والملكووالالملوول 

ور الملكوووال بم بوووس وعفووودة مووووكوووذلل أن تة مووورية الخالمووويرتووود  الملوووول والملكوووال البلالموووة التيجوووان الم
 .49إيأيس

مووون مفبووورة الملكوووة  أ 16 موووورة  رسوووم جووودار  مووون خووو ف ترتووود   وووذا التوووا  الشوووائ  ننرتوووار  ورلموووو  
اإللوي مثوف امخر  الممورية  اآللهة بع   وكذلل  .50 التاسعة عشر سرةنرتار  بواد  الملكال ف  ليبة امن

جارل مون مور     16ورة  م عل  شر  كاليماخوس ا  لوحة تمثف مرسوم علو ةوير مكت مونتو إلي الحر 
اإللي مونتو بفرص الشمس  ياهر 51ق.م 39 الممر  بتورين وترج  إل معبد الكرنل ومحنواة ف  المتح  

سم  26  اورتناب   16  مورة برونأالو نال مثاف من  رب اإللي آمونب بشكف كبير ارتبلكما . بين ريشتين
واونوا  رب   يمور اإللوي أموونTA 3373  ومحنوا ف  متح  لنلا تحل روم  سايس  الحجر جار من ما

 . 52ورص الشمس بين ريشتين ويتفدمها حية المف من ومرتديا ننس التا عل  واعدة مستليلة الشكف 
                                                           

45  PALAGIA, O.: «Berenike II in Athens», In Early Hellenistic Portraiture: Image, Style, Context, 14, edited by 

P. SCHULTZ, & R.VON DEN HOFF, , Cambridge, 2007, 242F. 
46 DASZEWSKI, W.A, Corpus of mosaics from Egypt, I: Hellenistic and early Roman period, Mainz am Rhein, 

1985, PL. 42.  
47 DASZEWSKI, Corpus of mosaics from Egypt, PL. 41a. 
48  BRICAULT, &  PODVIN,  In Bibliotheca Isiaca,  24- 27.  
49 GODDIO & CLAUSS, Egypt's Sunken Treasures,60.   
50 COLE, S. E., Beyond the Nile: Egypt and the Classical World, Los Angeles: Paul Getty,  2018, FIG. 7.   
51 COLE, Beyond the Nile, fig. 102.   
52  BOUSSAC, M.F & SEIF EL DIN, M., La gloire d' Alexandrie, Musées de la ville de Paris.; Musée du Petit 

Palais, Paris, 1998, CAT. 115.  

https://www.google.com.eg/search?sa=X&hl=ar&biw=1366&bih=600&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Wiktor+Andrzej+Daszewski%22&ved=2ahUKEwjkrJTs1sD1AhVr6uAKHS8RDKwQ9Ah6BAgJEAY
https://www.google.com.eg/search?sa=X&hl=ar&biw=1366&bih=600&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Wiktor+Andrzej+Daszewski%22&ved=2ahUKEwjkrJTs1sD1AhVr6uAKHS8RDKwQ9Ah6BAgJEAY
https://www.google.com.eg/search?sa=X&hl=ar&biw=1366&bih=600&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Wiktor+Andrzej+Daszewski%22&ved=2ahUKEwjkrJTs1sD1AhVr6uAKHS8RDKwQ9Ah6BAgJEAY
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AMuse%CC%81es+de+la+ville+de+Paris.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AMuse%CC%81e+du+Petit+Palais+%28Paris%2C+France%29&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AMuse%CC%81e+du+Petit+Palais+%28Paris%2C+France%29&qt=hot_author


 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2022)  25العدد 

 

 212 (229-203)| تمثال نصفي من البرونز لإللهة إيزيس أو ملكة بطلمية 
 

. 53وهيوره د 16 مورة  اهوره م  امبالرة الرومان فاهر بي اإلمبرالور نيرون اراستمر  باإلضافة إلو
 اإللهوة  برنيك  الثانيوة  فو   يئوة و  ومن خ ف ما سبق يتضح أن  ذا التمثاف النمن  يمور ملكة بللمية 

 إيأيس.

  :التأريخ

الملكوووة  ويحكووود ذلووول لريفوووة تمووووير54ذكووور بريتشووويا أن  وووذا التمثووواف النمووون  يرجووو  للعمووور الهلينيسوووت 
ن  وذه إحيوث  crock screwتسريحة الشوعر و  اإليأيسية بالعفدةو   تتشبي بإيأيس برنيك  الثانية  البللمية

 melon coiffure تسريحةذلل كانل  ق.م ووبفملكال البللميال منذ الفرن الثان  الالتسريحة اهرل م  
 ة بالمفارنة سابفة الذكر. ممن خ ف النماذ  الخاأيضا وكذلل يتضح 

  :الخاتمة

 كحليوالتسوتخدم لة الحجوم والتو  كانول مجوفوة مون الخلو  ر اهرل التماثيف النمونية موغيرة الحجوم أو كبيو -
فلعووة التوو  كانوول الفوو   موون الخلوو  فهاموول يووتم أنهووا كووان حيووثتوور  موون اممووام ففوول ل Appliquéأخرفيووة 
 .  تأينها

رين اليونوان  والروموان  والتو  كانول تمثوف مور خو ف العمونية البرونأية بكثرة فو  مماهرل امشكاف الن -
 رية أو ملول وملكال بلالمة ف   يئة إلهة. مإلهة يونانية أو م

وفوو   ووذه  بمسوواند اآلرائوول أو السوورائرلبرونأيووة لتووأين النووولكرا الخامووة النموونية اامشووكاف  ووذه اسووتخدمل  -
ومن الممكن أن تكون داخف إلوار دائور   غيرة الحجممنوعة من البرونأ منية الممالحالة تكون التماثيف الن

من أعلو برأس حيوان ومون  Sحر  أور  ما يكون ل الت  تتخذ شك    حيث تأين النولكرا  و و الشكف المعتاد
 . وتأين المسافة الواوعة بينهما بالأخار  النباتيةن  إللهة أو ملكة ف  شكف إلهة مأسنف بشكف ن

 موغيرة الحجوم اموان  البرونأيوةن تأيل أيضا نوعة من البرونأمنية المماستخدمل  ذه امشكاف النكما   -
 . مثف أوان  البيكسيس

حيوث مون  الخشوبيةو امشكاف النمنية البرونأية كبيرة الحجم لتأين المناديق البرونأيوة  عن استخدام فض    -
ناديق موو. والجوودير بالووذكر أن  ووذا النوووب موون البووي صندوق أو تووأين الغلووار الخوواموون واجهووة الالممكوون أن تووأي

وملكوووال نية لملوووول مووورين البللمووو  والروموووان  وكوووان يوووأين بتماثيوووف نمووور خووو ف العموووالملكيوووة عووور  فووو  م
. نية التو  كانول تأينويمالتماثيف البرونأية الن ندوق كامف بف عثر علومالبلالمة ولكن لم يتم العثور علو ال

 المذابح البرونأية المتنفلة.  نيةم ذه امشكاف الن ينأ ت من الممكن أن كان وف  بع  امحيان

                                                           
53 GERNIER, J.C., «Ľ empereur et le pharaon », In Egypte  Romaine: ľ autre Egypte, edited by. A., Bernand , 

1997.  
54  BRECCIA, Municipalie le musee Greco-romain, 18, pl. IIV, no. 27; LIMC, s.v. Isis, 770, no. 111. 
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لويس لإللهوة و باإللهوة إيوأيس  المتشوبهة برنيكو  الثانيوةن  محوف الدراسوة  وو للملكوة مو وذا التمثواف الن يعتبر -
 صعبوارة عون وور  ا  ارتودل تاجو   كموا أنهواة ببرنيكو  الثانيوةموذلل من خ ف م مح الوجي المميأة الخا إيأيس

ولويس توا  البوواأيليون التو  اعتوادل إيوأيس علوو الاهوور بووي فو   وذا النووب مون التماثيووف   ريشوتينين الشومس بو
باإللوي  بشكف كبير ارتبل صر  خالمم تا   و تا ال  ذا أن حيث  والرومان رين اليونان  مالت  ترج  للع

رية والملوول والملكوال البلالموة وكوذلل موور مو  العديود مون اإللهوة الممورب ولكن عل  الرهم مون ذلول  أمون
 امبالرة الرومان. 

وعبودل   مدينوة  يورجيتيسبللميوس الثالث أثنار حياتهما تحل لف  أوجها و     برنيك  الثانية تم تيليي -
والت  وجد عبدل أيضا ف   يراكليون  كذللو   منلفة كوم الدكةاإلسكندرية حيث عثر علو بفايا معبد لها ف  

  بها لوحة ودائ  امساس لبللميوس الثالث الذ  اسس معبد لعبادتي  و وأوجتي.    
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 ب                                                           أ

وير ومحنواة ف  المتح  اليونان  والرومان   سم  جار من ابو 5.5   وجي واهر تمثاف من البرونأ  اورتناب أ   1مورة (
 ويرج  إلو العمر الهلينيست . 22288باإلسكندرية تحل روم 

BRECCIA, Municipalie le musee Greco-romain, 18, PL. IIV, no. 27; LIMC, s.v. Isis, 770, no. 111. 
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سم  محنوا ف  متح  اآلثار بهيراكليون تحل  17.5من جأيرة كريل  اورتناب تمثاف نمن  من البرونأ  جار   2مورة  
AE1736 روم  ويرج  للفرن الثان  أو اموف ق.م.    

99.4 .FIG498,  , Αίγυπτος - Κρήτη, A, ARETSOUK 

 سينيرين. يمثف إيأيس تخر  من امكانثوس.تمثاف نمن  من البرونأ جار من دروبيتا  تورنو    3مورة  
LIMC, V, 2, Isis , 118 
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 سم. 4.5  تمثاف نمن  من البرونأ  اورتناب    4مورة (

BRICAULT,& PODVIN, In  Bibliotheca Isiaca, 20, FIG. 28. 

       

متح  ولترأ للننون ف  بالتيمور تحل روم سم   جار من ممر ومحنوا ف  11.4تمثاف نمن  من البرونأ  اورتناب    5مورة  
 ثف ملل بللم  ف   يئة  ديونيسوس.الهلينيست  الفرن الثالث ق.م. يم ر. ويرج  للعم54.598

HEMINGWAY , & PICÓN , Pergamon and the Hellenistic, 209, no. 130. 
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سم  جار من اإلسكندرية   3.1× 6.4×  9.1نمن  من البرونأ لديونيسوس بفرون الثور  المفاسال تمثاف    6مورة  

 ويرج  للفرن الثان  أو اموف ق.م.  03.05.2011ومحنوا من ضمن مجموعة خامة ف  ألمانيا تحل روم 
MOREL-DELEDALLE, Catalogue de l’exposition du MUCEM,, 43-44 ,47, n° 25. 

 
تمثاف نمن  من البرونأ  جار من اإلسكندرية  ويرج  للفرن الثان  أو اموف ق.م . يمثف أيوس آمون  ليوس.   7مورة    

ig. 95., finternationalen Symposions  des ptolemäische Ägypten, Akten In Das, RIMMG 

 
بالحليال الأخرفية ابليل علو النولكرا ووائم مساند مأينة معر  ولترأ للننون ف  بالتيمور  أريكة محنواة ف   8مورة (

 امرائل.
MOREL-DELEDALLE, Catalogue de l’exposition du MUCEM, 9, FIG. 1. 



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2022)  25العدد 

 

 220 (229-203)| تمثال نصفي من البرونز لإللهة إيزيس أو ملكة بطلمية 
 

 
 فولكرا من البرونأ ومأين من أعل  براس حمان ومن أسنف بتمثاف نمن  مرتميس.   9 مورة  

BAUDOIN, & Others, Une cargaison de bronzes hellénistiques, FIG. 107. 

 
فولكرا جارل من ايلاليا ومحنواة ف  المتح  الفوم  بروما وترج  إل  الفرن اموف أو الثان  المي د   تمثف   10مورة  

 . رأس حمان وتمثاف نمن  مرتميس
https://www.alamy.com/fulcrum-with-bust-of-artemis-and-horse-protome-.html. 
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 فولكرا  من البرونأ تأخر  من أعلو برأس بغف ومن أسنف برأس ساتير داخف ميدالية ومن بينهما أخار  نباتية.    11مورة  

BAUDOIN, & Others, Une cargaison de bronzes hellénistiques, FIG. 23- 32. 

 
أو  ووائم مساند اآلرائل فولكرا من البرونأ  جار من كبمانيا ومحنوا ف  المتح  البريلان  تحل روم    12 مورة 

 ويرج  إل  الفرن اموف المي د .  1784,0131.4.1

MOREL-DELEDALLE, Catalogue de l’exposition du MUCEM, FIG. 3. 
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  مندوق جار من بومبي  ومحنوا ف  متح  نابوليس عر  باسم مندوق تماثيف املهة    أ   13مورة  

QUEYREL,« Portraits de souverains lagides à Pompéi», FIG. 4a,b. 
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    تمثاف نمن   لديونيسوس من البرونأ يأين مدوق بومب . 

 

 د  تمثاف نمن  لسيرابيس من البرونأ كان يأين هلار مندوق بومب  منفود امن.  

QUEYREL, Portraits de souverains lagides à Pompéi,  FIG. 4a,b. 
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  و

 و
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سم  ومحنوا ف  متح  21سم   العر   72جار من َومَبايأيس شماف شرق الجأائر اللوف أجأار من مذبح    14 مورة 
  . الجأائر

LAPORTE, In Isis en Occident,  Religions in the Graeco-Roman World, 303 , FIG. 21. 

  

https://brill.com/view/title/8416
https://brill.com/view/serial/RGRW
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                                            أ

 د                                                                   

    15مورة  

  .تنميف ف  التمثاف النمن     أ
 . ويرح  إلو الفرن الثالث ق.م من خليق أبو وير لبرنيك  الثانية جار سم 13.7الديوريل  اورتناب رأس من     

GODDIO & CLAUSS, Egypt's Sunken Treasures, fig. 17.  

 ق.م  221 -246رأس من الرخام لبرنيك  الثانية محنواة ف  متح  اآلثار ف  ميونخ وترج  إل      
 رأس من الرخام لبرنيك  الثانية جارل من  يرموبوليس ماجنا ف  المنيا.   د

ASZEWSKID2.4 .PLCorpus of mosaics from Egypt,   

https://www.google.com.eg/search?sa=X&hl=ar&biw=1366&bih=600&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Wiktor+Andrzej+Daszewski%22&ved=2ahUKEwjkrJTs1sD1AhVr6uAKHS8RDKwQ9Ah6BAgJEAY
https://www.google.com.eg/search?sa=X&hl=ar&biw=1366&bih=600&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Wiktor+Andrzej+Daszewski%22&ved=2ahUKEwjkrJTs1sD1AhVr6uAKHS8RDKwQ9Ah6BAgJEAY
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  16مورة  

 .19رسم جدار  من مفبرة الملكة ننرتار  بواد  الملكال ف  ليبة اوسرة  ( أ

COLE, Beyond the Nile, FIG. 7. 
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مرسوم عل  شر  كاليماخوس جارل من مر  معبد الكرنل ومحنواة ف  المتح  الممر  بتورين لوحة تمثف     
 ق.م.  يمثف اإللي مونتو بفرص الشمس بين ريشتين.  39 وترج  إل 

COLE, Beyond the Nile, FIG. 102. 

 
  يمور اإللي TA 3373سم  جار من ما الحجر  ومحنوا ف  متح  لنلا تحل روم 26   تمثاف من البرونأ  اورتناب 

  آمون.

BOUSSAC & SEIF EL DIN, La gloire d' Alexandrie, CAT. 115. 



 م(2022)  25العدد  العرب لآلثاريين العام االتحاد حولية

 

229 10.21608/cguaa.2022.117741.1115 DOI|  نجوى عبد النبي 
 

 

 
   .  اإلمبرالور نيرون يفدم الفرابيند

GERNIER, In Egypte  Romaine,50 

 


