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 اإلله سول إله الشمس الذى ال يقهر

نشر مجموعة من العمالت البرونزية من العصر الرومانى فى ضوء 
 المتأخر

 منال إسماعيل توفيق محمد. د                                          

 : ملخص ال

تتعرض الدراسة لنشر مجموعة من القطع النقدية منن العرنر الرومن نل المتن  ر 
هد اإلمبراطور قسطنطينوس الكبير، محفوظة ب لمتحف المررى ، وتنرتبط وتحديدا ع

فجميعهن  منن فئنة  ،والموضنو  المرنور عهيهن  ومن دة الرننع، جميعه  بوحدة فل الفئة
الشنمس الن ى ي يهقهنر، وهنو ، ومرور عهيه  اإلله سول وهو إله برونزالفولس ومن ال

 . لروم نية بفضل بعض اب طراته ية اسورى األرل وانتشرت عب دته ب إلمبراطورإله 

 : الكلمات الدالة 

ايمبراطورينننة  –جوليننن  دومينننن   –قسنننطنطينوس  –فنننولس  – اينفكتنننوس سنننول
  .الكرة األرضية  – الروم نية
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م زالت دراسة النقنود بم تهنف انواعهن  وعرنوره  تسنتهوى الكنينر منن البن حنين 
الت ري ية واألنرية اله منة، ورمنت تعندد تهن   فعكفوا عهل دراسته  يستنب ط المعهوم ت

 .الدراس ت إي أنه  م  زالت مج يً  رب ً يمنح المزيد من الحق ئق الجديدة والمؤنرة

نقود من العرر الروم نل المت  ر ألن اإلمبراطورية مجموعة فد ت يرت و
مك نة قد حظيت ب الروم نية تعد واحدة من أكبر وأعظت إمبراطوري ت الع لت القديت

تضت ته  المجموعة و ،(5) مهيبة وأنتجت حض رة عظيمة ظهت ق ئمة لقرون عده

موضع البحث عشرة من القطع البرونزية والتل تت ا تي ره  من ضمن مجموعتين 
 . كبيرتين محفوظتين ب لمتحف المررى ب لق هرة

عرف ت ريخ اكتش فه ، وهي تت اكتش ف المجموعة األولي في األشمونين، ولت يه 
، وتضت المجموعة 9772مقيدة في سجالت المتحف المرري تحت رقت سجل   ص 

ستم ئة وتسعه وعشرون قطعة، أم  المجموعة الن نية فج ءت من قرر ع بدين، ولت 
يعرف أيض ً ت ريخ اكتش فه ، ومقيدة أيض ً في سجالت المتحف المرري تحت رقت 

تت تسجيهه  به ا الرقت  ، وتضت م ئة ونم نية وتسعون قطعة، وقد9722سجل   ص 
قطع المجموعة األولل من وقد قمت بنشر عدد نالنة عشرة قطعة من ، 8211ع ت 
أش رات النرر والهزيمة عهل النقود الروم نية المت  رة " تحت عنوان فل بحث قبل 

 .(9)" نشر مجموعة نقود ب لمتحف المررى فل ضوء

 فقط تت يرفقد  وعتينالمجم قطعالمرورة عهل  والمن ظرولتكرار الطراز 
جميعه  لفترة ت ري ية واحدة ، ، حيث تنتمل ( ) من فئة الفولس برونزية قطع ةعشر

وهو  ايلهلنفس ترويرا ه  تحمل وك ل  وحدة الموضو  المرورعهل الظهر فجميع
مع طبق ً لهترتيب الزمني، مسهسهة  ه تت تن ولواتب ع ً لهمنهج الت ري ي،  ،ايله سول

من  ته  القطعلم  ج ء عهي  وايستديلي التحهيهي المق رنو ج الورفيالمنه اتب  
 ، والتعهيق عهيه فنية وكت ب ت من ظر

                                                

  
التي حظيت بمك نة   رة، حتل أنه  ك نت مرر أحد أهت ويي ت اإلمبراطورية الروم نية، و (8)

ك نت ت ضع إلشراف اإلمبراطور ضمن الويي ت الع مة والتي ك نت تهعرف ب ست الويي ت 
اإلمبراطورية، وهل الويي ت التي ك ن يقتضل أمن اإلمبراطورية وجوده  تحت الرق بة العسكرية، 

 . ضع إلشراف مجهس السن توسفي حين تعرف ب قي الويي ت ب ست الويي ت السين تورية حيث ت
، ص 8228سيد أحمد الن ررى، ت ريخ اإلمبراطورية الروم نية السي سل والحض رى، الق هرة،  

 .وم  بعده   3
اش رات النرر والهزيمة عهل العمالت " بحث مشتر  مع مروة ف روق بدوى، بعنوان (9)  

 9189، وتت نشره ع ت ررىفل ضوء نشر مجموعة عمالت ب لمتحف الم" الروم نية المت  رة
 . بمجهة مركز الدراس ت البردية والنقوش بج معة عين شمس 

ك نت العمالت ال هبية والفضية ن درة في ته  الفترة و  رة في بداية عهد اإلمبراطور ( )  
 .قنسطنطينوس األكبر

A. Burnett, Coinage in Roman World, Seaby, London, 1987, p.127.  
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 9772 رقت سجــل   ص 8 تقطعـــــه رقــ

 مت82 ــطـــــــرالـق جت ،  ـــــوزنالـــ

 متوسطه ظـة الحــفـلحــ  برونز ـــدنـعــالـــمـ

-89  ت ريخ التقريـبـيالـــ فوليس ــةالــفـــئـــــ
 ت 8 

 
 ـوجـــــــــهالـ

رورة نرفية ج نبية لرأس اإلمبراطور قسطنطينوس 
نراه متجه ً نحو   Constantine the Greatاألكبر 

اليمين ، وقد تكهل ب لغ ر، يرتدى در  الردر، 
 :كت بة دائرية نره  ك لت للووالرورة مح طة بإط ر 

IMP(erator) CONSTANTINVS P(ius) F(elix) 

AVG (ustus) 

اإلمبراطور قسطنطينوس الور  السعيد : وترجمته 
 .األومسطس

 
 الــظــهـــر

رورة اإلله سول واقف ً بك مل هيئته فل المقدمة، 
 ً الت ج المشع ـــــورأسه مستديرة نحو اليس ر، واضع

Corona Radiata،  الشمس،  أشعة ينبع ثرمزا
الميس المنزلق من عهل ويقف اإلله ع رى إي من ال 

كتفه األيسر، ويرفع يده اليمنل ع لي ً، ويالحظ هن  
ا تالف وضع الكرة األرضية فمن المعت د ان يحمهه  
اإلله ع لي ً بيده اليسرى، ام  هن  فنراه  مرورة 

، وهو من ايوض   بجوار اإلله بين ال را  والجسد
 .الغير معت دة وقهيهة التروير
 : بة دائرية نره  ك لت للوالرورة مح طة بكت

SOL IN VICTO COMITI 

اله الشمس ال ى ي يقهر سول :وترجمته 
 .]عهل امسطس[المح فظ

إش رة إلل  MOSTS يوجد فل اسفل القطعة الحروف عـالمة دار الضرب
 Ostiaفل دار ضرب أن القطعة قد ضهربت 

( )
RIC , VI, 83. 

 

                                                
(4)

 RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vi. 
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 9772 رقت سجــل   ص 9 ـتـــه رقــقطعــ

 مت87 رـقــــــطـــال جت9،1 ــــــوزنالــــ

 متوسطه ة الحــفـــظلحــ  برونز ـعــــــدنالــم

 - 8  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس ـــةالــفــئــــ
 ت82 

 

 ـهالــوجـــ

رننورة ج نبيننة لننرأس اإلمبراطننور قسننطنطينوس األكبننر 
 تشبه القعة الس بقة 

 :رية نره  ك لت للوالرورة مح طة بإط ر كت بة دائ

[IMP](erator) [CONSTA-TINVS]  P(ius) F(elix) 

AVG (ustus) 

اإلمبراطور قسطنطينوس الور  السعيد : وترجمته 
 .األومسطس

 

 ـرالــظــهـــ

يحمنل إي اننه ، وتشبه الرنورة السن بقةرورة اإلله سول 
،  وهو الوضنع المعتن د لهلنه بيده اليسرىالكرة األرضية 

، وفننل الهنن مش  Rالهنن مش األيسننر الحننرف  ويوجنند فننل
 . Fاأليمن الحرف 

 :دائرية نره  ك لت للالكت بة نفس الوالرورة مح طة ب

SOL  IN V-I- CTO COMITI 

إش رة إلل أن  R*Tيوجد فل اسفل القطعة الحروف  عـالمة دار الضرب
العمل  ورشة  Roma دار ضرب القطعة قد ضهربت فل

 الن لنة

R(omae) T(ertia) 

(0)
RIC , VII, 19.        

 

                                                
(5)

 RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii. 
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 9772 رقت سجــل   ص   قطعـــــه رقـــــــت

 مت81 ــرالـقـــط جت9،1 ـــوزنالــــــ

 متوسطه حــ لـــة الحــفـــظ برونز ــدنالـــمــــعـ

 - 8  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس ـــةالــفــــئـــ
 ت83 

 
 الـــوجـــــــه

إلمبراطنننور قسنننطنطينوس رأس ارنننورة ج نبينننة لننن
كت بننة الإطنن ر نفس ومح طننة بننتشننبه سنن بقته  ، األكبننر

 :دائرية ك لت للال
IMP(erator) CONSTANTINVS AVG (ustus) 

 .اإلمبراطور قسطنطينوس األومسطس: وترجمته 

 
 الـــظــهـــــر

، تشنننبه الرنننورة السننن بفة تم مننن ً رنننورة اإللنننه سنننول 
وفل الهن مش  ، Tويوجد فل اله مش األيسر الحرف 

، وهمننننننننن  ا ترننننننننن ر لنننننننننـ  Fاأليمنننننننننن الحنننننننننرف 
TEMPORVM  FELICTAS    وترجمتهن  سننع دة

 .العمر
دائريننننة نرننننه  الكت بننننة نفس الوالرننننورة مح طننننة بنننن

 :ك لت لل
SOL IN VIC- [TO COMITI] 

إش رة إلل أن  PTRيوجد فل اسفل القطعة الحروف  عـالمة دار الضرب
ورشة   Trierفل دار ضرب القطعة قد ضهربت 

 العمل األولل
P(rima) T(rier)   

 
( )

   RIC , VII, Trier 40. 

 

 
  

                                                
(6)

RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii 
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 9772 رقت سجــل   ص 2 قطعـــــه رقـــــــت

 مت81 الــقــطــر جت9،2 الــــــــوزن

 متوسطه حــ لـــة الحــفـــظ برونز ـدنالـــمـعـــ

-82  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس ـــةالــفــــئــ
 ت83 

 
 الــــوجــــه

رنننورة نرنننفيه ج نبينننة لهمبراطنننور قسنننطنطينوس 
األكبنر تشن بهة منن حينث الورنف القطعنة السنن بقة ، 

 :دائرية ك لت للالكت بة الإط ر نفس مح طة ب
IMP(erator) CONSTANTINVS P(ius) F(elix) 

AVG (ustus) 

اإلمبراطور قسطنطينوس الور  السعيد : وترجمته 
 .األومسطس

 
 ـــهــــرالـــظ

رننورة اإللننه سننول فننل نفننس الهيئننة السنن بقة، ويوجنند 
، وفننل الهنن مش  R Fفننل الهنن مش األيسننر الحننرفبن 

 . Fاأليمن الحرف 
 :والرورة مح طة نفس الهقب ك مالً ك لت لل

SOL  IN VICTO COMITI 

سنول الننه الشنمس النن ى ي يقهنر المحنن فظ : وترجمتنه
 .عهل امسطس

 
 عـالمة دار الضرب

إش رة إلل أن  R Sاسفل القطعة الحروف يوجد فل 
دار الضرب المقدسة Roma   القطعة قد ضهربت فل

 بروم  ورشة العمل الس دسة 
R(omae) S(acra)  

( )
RIC , VII, 27. 

 
 
 
 

                                                
(7)

 RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii 
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 9772 رقت سجــل   ص 3 قطعـــــه رقـــــــت

 مت81 طـــرالـــقـ جت  الــــــوزن

 متوسطه الحــفـــظحــ لـــة  برونز ــدنالـــمــــعـ

-82  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس الــفــئــــــة
 ت83 

 

 الــــوجــــــه

رأس اإلمبراطنننور قسنننطنطينوس رنننورة ج نبينننة لننن
كت بننننة الإطنننن ر نفس ، والرننننورة مح طننننة بنننناألكبننننر

 :الت للعهل النحو دائرية ال

IMP(erator) [C]ONSTANTINVS P(ius) 

F(elix) AVG (ustus) 

اإلمبراطور قسطنطينوس الور  السعيد : ه وترجمت
 .األومسطس

 

 الــظــهــــر

 

ويوجننند فنننل الهننن مش  التقهيدينننة،رنننورة اإللنننه سنننول 
 F، وفنل الهن مش األيمنن الحنرف  Rاأليسر الحنرف 

. 

لهفنب ك منل دائرينة الكت بنة نفس الوالرورة مح طنة بن
 :ك لت لل وواضح

SOL  IN VICTO COMITI 

إش رة إلل أن  R Tد فل اسفل القطعة الحروف يوج عـالمة دار الضرب
ورشة  Roma ضرب  القطعة قد ضهربت فل دار

 العمل الن لنة 

 

R(ome) T(ertia) 

( )
 RIC , VII, 27. 

  

                                                
(8) 

RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii. 
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 9722 رقت سجــل   ص 6 قطعـــــه رقـــــــت

 مت81 الـــــقــــــطـــــــر جت9،3 الــــــــوزن

 جيده الحــفـــظ حــ لـــة برونز ــدنـعــالـــم

 ت83  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس ــــةـئــالــفــ

 

 الــوجــــــه

رورة نرفيه ج نبية لهمبراطور قسطنطينوس 
األكبر تش بهة من حيث الورف القطعة الس بقة ، 

 :مح طة بإط ر كت بة دائرية نره  ك لت للو

IMP(erator) CONSTANTINVS AVG (ustus) 

 .إلمبراطور قسطنطينوس اومسطسا: وترجمته 

 

 الـــظــهـــر

، ويوجد فل اله مش كس بق ته رورة اإلله سول 
 . S، وفل اله مش األيمن الحرف Cاأليسر الحرف 

 :والرورة مح طة بكت بة دائرية نره  ك لت لل

SOL  IN VI C-TO COM[ITI]. 

 .حروف دار الضرب مير واضحة عـالمة دار الضرب
(9)

  RIC , VII, 40, G. 

 

 

 

 

 

                                                
9) 

RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii
)

 



 91دراسات يف آثار الوطن العربي                                                                     

09  

 9772 رقت سجــل   ص 7 قطعـــــه رقـــــــت

 مت87 الـــقــــــطـر جت  ــــوزنالــ

متوسط حــ لـــة الحــفـــظ برونز الــمــــعــدن
 ه

-83  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس الــفـــئـــــــة
 ت86 

 
 الــــوجــــــه

نوس رننننورة نرننننفيه ج نبيننننة لهمبراطننننور قسننننطنطي
األكبننر تشنن بهة مننن حيننث الورننف القطعننة السنن بقة ، 

 :والرورة مح طة بإط ر كت بة دائرية نره  ك لت لل
IMP(erator) CONSTANTINVS AVG (ustus) 

 .اإلمبراطور قسطنطينوس ايومسطس: وترجمته 

 
 الـــظــهــــر

، ويوجد فل اله مش األيسر المعت دهرورة اإلله سول 
 TEMPORVM  ا تر ر لـ وهم F [T]الحرف ن 

FELICTAS    وفل اله مش وترجمته  سع دة العمر ،
 . نم نية األطراف نجمةاأليمن 

 :دائرية ك لت للالكت بة نفس الوالرورة مح طة ب
SOL  IN - V[I]- TO COMITI 

إش رة إلل أن  PLGيوجد فل اسفل القطعة الحروف  عـالمة دار الضرب
ورشة  Lyons ضرب  القطعة قد ضهربت فل دار

 العمل األولل
P(rima) L(yons) 

(55)
RIC , VII, 32. 

  
 
 
 

                                                
10)

 RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii
)
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 9772 رقت سجــل   ص 1 قطعـــــه رقـــــــت

 مت81 طـــرـقــالـ جت ،9 ـــوزنالــــ

 متوسطه حــ لـــة الحــفـــظ برونز ـعــــــدنالــمــ

 - 83  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس ـــةالــفـــئــ
 ت86 

 
 الــــوجــــه

رورة نرفيه ج نبية لهمبراطور قسطنطينوس 
، بهة من حيث الورف القطعة الس بقةاألكبر تش 

 :والرورة مح طة بإط ر كت بة دائرية نره  ك لت لل
IMP(erator) CONSTAN[TINVS] [A]VG 

(ustus) 

 .ومسطساياإلمبراطور قسطنطينوس : وترجمته 

 
 ــرهــالـــظــ

ل بنننفس الهيئننة السنن بقة، ويوجنند فننل رننورة اإللننه سننو
، وفنننل الهننن مش األيمنننن  Aالهننن مش األيسنننر الحنننرف 

 . Sالحرف 
 :والرورة مح طة بكت بة دائرية ك مهة لهقب ك لت لل

SOL  IN  VICTO  COMITI 

إش رة إلنل أن  TARLيوجد فل اسفل القطعة الحروف  عـالمة دار الضرب
نننربت فنننل دار ضنننرب    ورشنننة Arlesالقطعنننة قننند ضه

 العمل الن لنة 
ARL(es) T(ertia) 

(55)
 RIC , VII, 72.         

  

                                                
11)

 RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii
)
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 9772 رقت سجــل   ص 2 قطعـــــه رقـــــــت

 مت81 الــقــطـــر جت9،  الـــــوزن

 متوسطه حــ لـــة الحــفـــظ برونز ـدنــعـالــــمــ

 ت87  الـــت ريخ التقريـبـي فوليس ـئـــــةالــفــ

 

 ـهالـــوجـــ

رنننورة نرنننفيه ج نبينننة لهمبراطنننور قسنننطنطينوس 
األكبنر تشن بهة منن حينث الورنف القطعنة السنن بقة ، 
والرننننورة مح طننننة بإطنننن ر كت بننننة دائريننننة نرننننه  

 :ك لت لل

IMP(erator) CONSTANTINVS P(ius) F(elix) 

AVG (ustus) 

الور  السعيد  اإلمبراطور قسطنطينوس: وترجمته 
 .األومسطس

 

 رالـــظــــهـــ

، ويوجند فننل بهيئتنه السن بقةرنورة اإللنه سنول واقفنن ً 
 . Aاله مش األيسر الحرف 

 :والرورة مح طة بكت بة دائرية نره  ك لت لل

SOL  IN- VI-  COTO  COMITI 

إش رة إلل أن  R Qيوجد فل اسفل القطعة الحروف  عـالمة دار الضرب

ورشة  Roma دار ضرب  القطعة قد ضهربت فل
 العمل الرابعة

(55) 
RIC , VII, 60. 

 

  

                                                
12)

 RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vii
)
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 9772 رقت سجــل   ص 81 قطعـــــه رقـــــــت

 مت82 الــقــطــر جت9،1 الــــــوزن

 متوسطه حــ لـــة الحــفـــظ برونز ـدنالــمــع

لت يعنر له   الـــت ريخ التقريـبـي فوليس الــفـــئـــــة
  عهل ت ريخ

 

 الـوجــــه

طنننور قسنننطنطينوس رنننورة نرنننفيه ج نبينننة لهمبرا
األكبنر تشن بهة منن حينث الورنف القطعنة السنن بقة ، 

بإط ر كت بنة دائرينة نرنه  ك لع دة والرورة مح طة 
 :ك لت لل

IMP(erator) CONSTANTINVS AVG (ustus) 

 .اإلمبراطور قسطنطينوس اومسطس: وترجمته 

 

 الـــظـهــــر

رننورة اإللننه سننول واقفنن ً بك مننل هيئتننه ، ويوجنند فننل 
 . نم نية األضال  ش األيسر نجمهاله م

 :ك لت لل لهقب سول والرورة مح طة بكت بة دائرية 

SOL  IN VICTO  COMITI 

إش رة إلل أن  PTيوجد فل اسفل القطعة الحروف  عـالمة دار الضرب
ورشة   Trier دار ضرب القطعة قد ضهربت فل

 العمل األولل

P(rima) T(rier) 
  

RIC , VI, 131 a,s. 

RIC , VI, 279.
 (13)
                                    

 

 
                                                

13)
RIC = The Roman Imperial Coinage, Vol. vi.

)
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 : التعهيق 

 : هالوجــــــــــ

ور اإلمبراطور قنسطنطينوس األكبر عهل  Constantine the Great  (82) ره
حهيق الوجه دون لحية، وهـو حدث جديد ألول جميع القطع برورة ج نبية حيث نراه 

ـن أطهقهـ  موال ى ك ن أول ( ت887- 8 1) Hadrian ـ  عهد ه دري نوسنمرة م
لي فل أنـ ر ندب ت بوجهـه، ور رت سمه أس سية في تروير بورتريه ت النقود، إ  

ـ  السبب أنه أراد أن ماتبعه ب قي األب طرة حتل ت هل عنهـ  قنسطنطينوس األكبر، رب
مح يظهـر ميزة كونـه أرغر أبن ء قنسطنطينوس األول، وقـد عمد الفن ن إلظه ر المال

وسيمة، ب ن يجعل الوجه والعنق نحيهين، والشعر منسـدل من ال هف وممشط من 
األم ت، وظهت ته  المالمح تهرور عهل نقوده طوال عهده، ولجم ل المالمح ر رت 

ــز، ولت منمو ج ً يحت ى به في عهد مـن تبعوه، فتحول بورتريه اإلمبراطور إلل ر
 راطور كم  ك ن س بق ً يعد يعبر عن المالمح الحقيقية لكل إمب

(50)
 . 

حيث ولكن تالحظ ان اإلمبراطور قد رور فل بعض القطع برورة نرفيه 
وقد ، ، والبعض اآل ر برورة لهرأس والعنق فقط تظهر ايكت ف وجزء من مالبسه

، وهو عب رة عن حهية دائرية الشكل فل جميعه Corona Laureae  تكهل ب كهيل الغ ر
 نح لتكريــت الف ئزين في األلع ب األوليمبيةأرهه  يون ني، ك نت تهم

، ول ا ر رت ( 5)

                                                
في  2 مبراطور رقت ، وهو اإلهيهس كونست نتِنهساسمه الك مل گ يهس فالڤيهس ڤ ليريهس أَوري(82)  

او الكبير تمتد فترة حكمه من  يعرف أيض  ب ست قسطنطين العظيت، اإلمبراطورية الروم نيةت ريح 
لكل م  قدمه  وقد رفعته الكنيسة األرنو كسية إلل درجة رسول ،ت 7  -913 ع ت حوالي

يندنرت ته   ههوي، فأطهقت عهيه لقب أألكبر أم  الكنيسة الك نوليكية فقد، لهمسيحيين من  دم ت
ك ن أمهب الق دة  ، ول االجم عة األولل لهمسيحية ولم  بقي له  من وجود

ب رين ق م  بدوٍر عظيت  المهكة هيالنة ، يتطهعون إليهم  كش رين  مهبة وتبش ري معجبين الكنسيين
مع أنه لت ينل العم د إي في السنة األ يرة د، في ت ريخ الكنيسة األولل في عرر م  بعد ايضطه 

من حي ته عهل يدي األسقف األريوسي يوس بيوس النيقوميدي، إي أنه جعل من المسيحية الدي نة 
 بد الوننية وحّول الكنير منه  إلل الرسمية لهدولة الروم نية، وأمر بحفظ يوت األحد، ور در المع

وهو ال ي دع  ، كن ئس، وأعفل رج ل الدين المسيحي من الضرائب، كم  تدّ ل في المش كل الكنسية
نقطة تحول في ت ريخ  ه قد ك ن حكمت ، و93 إلل عقد أول مجمع مسكوني في الع لت في نيقية ع ت 

ح لهمسيحيين بمم رسة  سمالت اردر مرسوت ميالنو ، ال ي أعهن فيه  8 ع ت وفل ،  المسيحية
الغ ء العقوب ت المفروضة عهل من يعتنق المسيحية وشع ئرهت أسوة بم تهف الدي ن ت الموجودة، 

 ؛كم  ق ت بإع دة أمال  الكيسة المر درة، حيينوب ل  أنهل فترة اضطه د المسي
  91، ص  9118، 89، ترجمة محمد بدران، جـ "قيرر والمسيح"ول ديورانت ، قرة الحض رة 

(15 )
 R.R.R. Smith, "The puplic Image of Licinius I:Sculptured Portraits and Imoorial 

Ideology in  the Early Fourth Century", JRS.,ixxxvii, 1997, p.187  
(16 

)
W.Smith . A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, ed. By, John Murray, 

London,         1875, s.v.Corona.                   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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رمزاً رريح ً وإش رة واضحة لهنرر، وك نت في األرل تهرنع من أوراق الشجر 
و  رة شجر الغ ر مم  منحه  اسمه ، أو البهوط أحي ن ً، ولكن مع المهو  واألب طرة 

ة منل ال هب، بدأ ن المع دن النمينوراق الشجر ب وراق مرنوعة ماستهبدلت أ
ت، ولت  93 است دامه ليزين رؤوس األب طرة عهل النقود من  عهد أومسطس ع ت 

 Diocletianus  يكن مسموح ً ب ل  لمن يحمهون لقب قيرر حتل عهد دقهدي نوس
(5 ). 

  -:األلقـــــــــــاب

ـدة ينفني محن ويت عد( ت8 1- 868)Antoniius Pius سنعل أنطونيننوس بينوس 
ههننت ب ل "  ر مجهنننس السنننن توس عهننل مننننح ه دريننن نوس بعنننـد وف تنننه لقنننبنجننن ح إلجبنننكه
منن قبنل،  Julius Caesarبمعنل المبجل أو المؤلـه أســـوة بيوليوس قيرر " أومسطس

وبعننده  ظننل مقترننن ً  ومعنننـ ه الننور ، Piusـن هننن   أهطهننق عهننل انطونينننوس لقننب مننو
فني القنـرن  Julianجولين نوس ب سم ء وألق ب المهو  من  عهد انطونينوس وحتل عهـد 

، Pأو بشنكل م ترنر  Piusـ  بشكل ك منل أي إم:  حد شكهيــنالرابع الميالدي، و ل  ب
بمعنل السعيد فني عهند  Felixوهو الشكل األعـت واألكنـر انتشـ راً، نت أهضيف له لقب 

، وظننننل الهقبنننن ن مننننرتبطين   رننننة عهننننل النقننننود (ت821-987) Caracallaك راكننن ي 
فننل جميننع القطننع  ، ونالحننظ ان لقننب إمبراطننور جنن ء سنن بق ً لالسننت الش رننيالمتنن  رة

والكت بننة  ، ( 5) وهنو من  يحندث فننل بعنض الحن يت ولنيس برنفه دائمنه موضنع البحنث

 .واضحة وايحرف م لب ً تك د تكون ت مه

 : الظهـــــــــــــــر

 كهمة، وهدولة الروم نيةلشمس لوهو اله اعهل جميع القطع  اإلله سولورره  -
وهو فل ، إله الشمس ال ى ي يقهرتعنل  كهمة يتينية  Sol Lnvictus سول اينفكتوس

، وب لتحديد اله مدينة ) جبلالل يإ) Elagabalus األرل إله سورى اسمه إيالج ب لوس 
 . وك ن يرمز له بحجر اسود م روطل الشكل ب لمعبد الكبير ب لجبل حمص

 :  وعبادة سول اإلمبراطور إيالجابالوس

جولي    اإلمبراطورةاخت  ميسا جولي   بعد إنتر ر الجيش ال ى ق دتهف 

 ميسا  نربت جولي عهل جيش اإلمبراطور الس بق مكرينوس وقتهه (82)دومين 

                                                
(17)

 S.W.Stovenson, , s.v. Corona Triumphalrs ; Corona Lavrea 
(18 

)
J.Jones, A Dictionary of Ancient Roman Coins, Seaby, London,1990,s.v.Pius ;& 

s.v.Felix.   
لهمعبود ايل الجبل   الكاهن األعظم وسوالدها يوليوس باسيانهل أمرأة سورية األرل ك ن (82)  

زوجة اإلمبراطور سيبتميوس ، وهى ةوفي اإلمبراطورية الروماني حمص فيبهيكل الشمس 
ترفت جولي  بكل الرف ت التي جعهت منه  أننل استنن ئية، وهي رف ت ك نت ن درة  سيفريوس،

الوجود لدى السيدات الروم ني ت آن ا ، من حدة في ال ك ء، وسعة في الحيهة، وإر بة في الحس، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
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إمبراطوراً عهل روم    ت 999 - 981ابن ابنته  جولي  سومي  حفيده  إيالج ب لوس 
" ل الشمس معبود اهل حمص وك ن ك هن ً بهيك" وهو في الرابعة عشرة من عمره 

فترة  999حتل  981من  أعوات اربعةوبدأ ب ل  حكت الحمريين الحقيقي ال ي دات 
 .حكت إيالج ب لوس

وأرسل بعد اينتر ر الح ست عهل  جولي  ميس  عمل إيالج ب لوس بنريحة جدته
هس الشيوخ الروم ني يعهن فيه نفسه أمبراطوراً مج مكرينوس رس لة ت ري ية إلل

ويبشرهت بنقل الحجر األسود الحمري إلل روم  حيث ستتت عب دته في الع رمة 
جولي  ميس  ك هن ً عهل معبد  جدته معتبراً دي نته دي نة من الدرجة األولل وك ن والد

 .الحجر األسود

 

ت ويظهر فيه  987 - 988فهس نح سي س  في حمص في عهد األمبراطور ك راك ي 
والتل تعنل  EMISON عهل ال هف النسر يحمل حجر حمص المقدس وكتب حوله

الحمريون
(91)

 

                                                                                                                        

لي  بم  أوتيت من  ك ء وحزت وعن د في اإلرادة، وجرأة وإقدات، وقوة فكرية، واستط عت جو
وت طيط أن تسهت مع زوجه  في ترريف شؤون ايمبراطورية وأن ترافقه في رحالته 

، وأنش ت ر لون ً نق في ً في أنين  ”أت الشيوخ”و” أت الوطن“وانتر راته، حتل منحته  روم  لقبي 
دت جولي  عهل انتش ر س ع، باآلداب والفلسفة والفنونفقد ك نت مهتمة  عرف بر لون ايمبراطورة

( جولي  ميس )جهب أ ته  وأربح له  مك نة عظيمة وارسهت ل النفو  النق في السوري في روم ،
إلل مدينة روم  حيث امتزجت أسم ؤهن بت ريخ روم ، ( جولي  م مة)و( ولي  سومي )وابنتي ا ته  

اللذين توليا الحكم بعد وفاة  ،، فهل ات كال من ك راك ي وكيت واعتهين عرشه  ايمبراطوري ب لتت لي
ابيهما، وبناًء على رغبته، ولكن كاراكاال بوصفه األكبر وصاحب الكلمة العليا تخلص من أخيه، وأصبح 

فى  المسؤولة عن شؤون اإلمبرطورية الرومانية من الناحية اإلداريةامه كانت و  اإلمبراطور هو

الق ئد  مكرينوسدت جولي  ميس  الحرب ضد ، و ق جهوده في الحروب والمعاركهو ، حيث ركز عهده
 فل الجيش وق تل ك راك يوال ى استولل عهل الحكت ليربح اإلمبراطور بعد ه ؛

  91، ص  9118، 89، ترجمة محمد بدران، جـ "قيرر والمسيح"ول ديورانت ، قرة الحض رة 
  (91)
 ت ؛999 -981اإلمبراطور إيجالج ب لوس  -زت اندراوس ، موسوعة ت ريخ أقب ط مرر 

http://www.coptichistory.org/untitled_489. 
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عهل الوجه و عهل   ت 999 - 981دين ر  هبي يظهر فيه األمبراطور إيالج ب لوس 

(98) .الوجه اآل ر الحجر األسود محمول عهل العربة أنن ء نقهه إلل روم 
 

وم  إن  ،ٰ ل  ب قل الجيوش نت مجهس روم  تفل ِحْمص، أَقرّ  بعد إعالنه قيرًرا
وجميع مؤيديه؛ ف مر « أوبهيوس»ر ر ح كًم  لروم  حتل قرر الت هص من أقرب ء 

ه  إلل الكهنوت؛ فهو لت يتن زل عن رئ سة هيكل الشمس، بل ، بقتههت وهك ا جمع المه
بدي من  ح ء اإلمبراطوريةبنل له  هيكاًل عظيًم  فل روم ، وأمر بعب دته  فل كل أن

 (55).جوبتير

مالم ً بديع الحسن والجم ل ول ل    ت 999 - 981إيالج ب لوس  وك ن اإلمبراطور
أى الشمس ، وي كر المؤر ون عنه أنه ك ن  Bassianus أطهق عهل نفسه بسي نوس

أول مه  روم نّل ارتدى الحرير بعد أن د ل روم  بمالبسه الكهنوتية المرنوعة 
وأنه ك ن يتحهل ب ل هب فل يديه وعنقه، وينشهر فل قرره الري حين والزهور، منه، 

 هوسيًم ، إي أنه أ الق« بيس نوس»وإن ك ن ، ويننهر تحت رجهيه ال هب والفضة
 .ه من اآل رين؛ و وى الع ه ت   رةس ريب ل ميمة فقد ك ن يستمتع 

رغير السن مريب األهواء لت يكن ا تي ر جولي  ميس  له ا الحفيد موافق ً فقد ك ن 
فغهبته مغري ت حي ة األب طرة ف س ء است دات السهطة وق ت ب عم ل جعهت من أمهب 
الشيوخ أعداء له فقد ر ر يهبس مالبس النس ء ويضع فل عنقه قالدة وفل يديه 

لعطرة ، فإستقبح أهل روم  أس ور من  هب وينشر فل قرره الزهور والروائح ا
بي نية القبيحة، طهب إليه الشعب أن يهشر  فل ولّم  كنر ظه،  العته مه وأعم له الرِّ

ا من القبول  ،ي  راك ابن زوجة ك« اإلسكندر سويرس»الحكت معه  فهت يجد مفّرً
ق ت عهيه الشعب ليقتههه فهرب  عد قهيلوب ،وح ول قتهه إي أن أمره انكشف ،ك رًه 

                                                
 ت ؛999 -981اإلمبراطور إيجالج ب لوس  -عزت اندراوس ، موسوعة ت ريخ أقب ط مرر(98)  

http://www.coptichistory.org/untitled_489.htm.   
res.com/article/6959.html-yrhttps://www.s ) 22 ) 

 المنيولوجي  الكالسيكية السورية بين الت نير الف رسل والروم نل، الجزء األول، التجمع الحض رى،
 : لهمزيد  

Peter Schmidt, Encyclopedia Iranica , New York, Iranica . com . Mithra, 2006.-Hans  

؛ محمد العريبل ، الدي ن ت الوضعية  9، ج 911ق ، فراس السواح ، موسوعة ت ريخ األدي ن، دمش
 . 8223المنقرضة، بيروت ، 

https://www.syr-res.com/article/6959.html
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وا جنته فل نهر روم  بعد ربطه  إي أنهت بحنوا عنه حتل وجدوه و بحوه وألقَ  ،وا تب 
 3 9حتل و 999 ع تحكت من بعده من النت تولل  ،ت999بحجر، وك ن  ل  فل ع ت 
 .جولي  م مة من ابنته  الن نية وهو حفيده  اآل راإلسكندر سويرس قيرر 

ميالد الشمس ال ي "اسمه ديسمبر من كل ع ت  93عيد سنوى فل  ولهله سول 
 "ي يقهر

وم  ولت تعد تهقل نج ح  بعد وف ة عب دة فشهت فل رولكنه  ك، (53)
، و يرجع الفضل األكبر لألمبراطور أوريهي نوس فل إرس ء دع ئت عب دة إيالج ب لوس

ه ا اإلله، يعتق ده انه ر حب الفضل فل انتر ره عهل زنوبي  مهكة تدمر، وقد بنل 
من الع دى ترويره  له معبدا كبيرا فل روم ، واعتبره رب الع لت الروم نل، واربح

سيوس وعندم  قضل نيود عهل النقود الروم نية فيم  قبل اعالن المسيحية دي نة رسمية
    ( 5).عهل الوننية

نعهنل جمينع القطنع موضنو  البحنث و  - واحندة هنل هيئنة ور اإللنه سنول فنل هيئنة ره
حيث نراه ورأسنه مسنتديرة نحنو اليسن ر، واضنع ً التن ج المشنع، ويقنف عن رى بشرية 

،  ويرفنع ينده Fibulaمن ال الميس المنزلق من عهل كتفه األيسنروالمنبتة بندبوس  إي
والتنل تغينر  8 اليمنل ع لي ً، ويحمل بيده اليسرى الكرة األرضية اي فنل القطعنة رقنت

فنراهن  مرنورة بجنوار اإللنه بنين الن را  والجسند، وهنو منن موضع الكرة األررنية 
 .ايوض   الغير معت دة وقهيهة التروير

 SOL  INكمنن  نالحننظ نبنن ت الهقننب المرنن حب لهلننه عهننل جميننع القطننع وهننو 

VICTO   COMITI   سول اله الشمس ال ى ي يقهر المح فظ عهل امسطس ، ولكنن
 .ت تفل بعض الحروف الم تهفة احي ن ً عهل كل منه 

وفل جمينع القطنع تنت كت بنة الرمنوز ال  رنة بندور الضنرب ورقنت ورشنة العمنل 
فهننل ميننر  6حة فيمنن  عنندا قطعننة واحنندة فقننط وهننل القطعننة رقننت حيننث تبنندو واضنن

 9، وج ء رمز دار الضرب م لب ً بجوار رقنت الورشنة فيمن  عندا القطعنة رقنت واضحة
 . تفرل بينهت* حيث ج ءت عالمة النجمة 

تحمنننل بعنننض القطنننع حروفننن ً م تهفنننة عهنننل اله مشنننين اييسنننر واييمنننن ، وهنننل 
فنل الهن مش  Fفل اله مش األيسر ، و الحنرف  T معروفة المعنل حين ً منل الحرفين 

وترجمتهن  سنع دة العمنر    TEMPORVM  FELICTAS، وهمن  ا ترن ر لنـ األيمنن
 . S، Aوحروف مير معروفة منل  7،   فل القطعتين 

                                                
Religious  Time in Roman Religion: One Thousand Years ofForsythe, Gary  (23)

 143.-, Routledge, 2012,pp.142History  
(24 

)
J.  Jones,, A Dictionary of Ancient Roman Coins, Seaby, London,1990, s.v.SoL. 

 : وعن حروب اوريهي نوس وزنوبي  
A.C.Vaughan.., Zenobia of Palmyra, Doubleday, New York, 1967. 
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 : نتائج الدراسة 

فل ضوء الدراسة، والتل اعتمدت عهل المنهج الورنفل التحهيهنل، وفنل سني ق النسنق و
 :  عهل النحو الت لل من النت ئج اله مة التورل لعددتت الت ري ل 

 .سيجميع القطع برونزية من فئة الفول .8

بعد فحص القطع ودراسته  بدقة اتضح انه  تنتمل جميع ً لعهد ايمبراطور  .9
الروم نل قسطنطينوس األكبر، اى لفترة العرر الروم نل المت  ر، وتنحرر 

 .ت87  – 89 ارداراته  م  بين ع مل 

ع القطع تنتمل لنفس الطراز فتروير الوجه والظهر ن بت اي من بعد جمي . 
لالمبراطور  ج نبية نرفيةاي تالف ت الن نوية البسيطة، ف لوجه يحمل رورة 

ايمبراطور فقط او لرأس  1، 6، 3، 2،  ، 8قسطنطينوس األكبر منل القطع ارق ت 
سول إله الشمس ال ى ي  ، والظهر يحمل رورة اإلله81، 2، 7، 9منل القطع أرق ت 

اليسرى ويرفعه  ع لي ً فيم  عدا القطعة األولل ع ري ً يحمل الكرة األرضية بيده  يقهر
مرورة بمح  اة اإلله بين ال را  والجسد، وهو وضع ن در  الكرة فمميزه حيث نجد

  .التروير

:  نل م جميع القطع تحمل نفس النقش الدائرى يست اإلمبراطور والق به عهل الوجه .2
، 3، 2، 9، 8فل القطع ارق ت  "اإلمبراطور قسطنطينوس الور  السعيد األومسطس"

، واست 81، 2، 1، 7، 6،  فل القطع  "اإلمبراطور قسطنطينوس األومسطس"او 
  .( "أمسطس)سول اله الشمس ال ى ي يقهر المح فظ عهل " اإلله ولقبه عهل الظهر

 .نتش ره  فل اإلمبراطورية الروم نيةى اطع أهمية عب دة اإلله سول ومدتؤكد الق .3

 .وبشكل واضح القطع حمهت رمز دار الضرب ورقت الورشة  جميع .6

تحمل بعض القطع حروف ً م تهفة عهل اله مشين اييسر واييمن ، معروفة المعنل  .7
فل اله مش األيمن ، وهم   Fفل اله مش األيسر ، و الحرف  T حين ً منل الحرفين 

وترجمته  سع دة العمر وحروف مير    TEMPORVM  FELICTASا تر ر لـ 
 S،. Aمعروفة منل 

القطع تترجت وبشكل واضح انتش ر النق فة السورية القديمة فل أنح ء  .1
 .اإلمبراطورية الروم نية

اكدت القطع عهل بق ء عب دة الشمس كعب دة وننية وحيدة فل ظل وجود الدي نة  .2
 .يةالمسيحية وبعد ايعتراف به  دي نة رسم
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 .8228سيد أحمد الن ررى، ت ريخ اإلمبراطورية الروم نية السي سل والحض رى، الق هرة،  .8

 . 911، 9فراس السواح ، موسوعة ت ريخ األدي ن، دمشق ، ج .9

 . 8223، الدي ن ت الوضعية المنقرضة، بيروت ، محمد العريبل  . 

، الهبئة الع مة 89، ترجمة محمد بدران، جـ "رر والمسيحقي"، قرة الحض رة ول ديورانت .2
 . 9118لهكت ب ، الق هرة، 

 المراجع األجنبية والقواميس المتخصصة : ثانياا 
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Sol the invincible Gad of sun 

By publication of a collection of bronze coins from the 

late Roman era    

                                       Dr. Manal ismaiel Tawfik


 

  Abstract: 

The study is devoted to the publication of a collection of 

coins from the late Roman era, namely the reign of Emperor 

Constantine the Great, preserved in the Egyptian Museum. All of 

them are connected to a unit in the category,  material, and The 

subject is illustrated on them, All of them are in the category of 

volts and made of bronze, all of them have a picture of the Gad 

Sol , The invincible sun god , He is Syrian origin and spread his 

worship in the Roman Empire by some of her Emperors.  

Key words:  

Sol Inventus - Vols - Constantine - Julia Domena - Roman 

Empire – Earth. 
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