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  "الروماني في الفن ومدینة اإلسكندریةتجسید والیة مصر " 
  فتحیة جابر إبراھیم/د

  
  :الملخص

. من المتعارف علیھ أن الفن الروماني كان یمیل الي استخدام الرمزیة بشكل عام
ھذا التجسید وبالتالي ظھر في ھذا الفن ما یسمي بالتجسید اشارة الي ھدف ما، وكان 

نھار أو المدن أو ة ومعروفة أو أشیاء مادیة مثل األماكن ملموسیستخدم لالشارة الي أ
ولقد ظھر في الفن . ل السنة، الفضائل وغیرھاإلي أشیاء غیر مادیة مثل فصو

الروماني على مدى فترات تاریخیة مختلفة مایسمى بتجسید الوالیات التي حكمھا 
. وقد كان ھذا التجسید عنصر ھام لالشارة إلي سیاسة الرومان التوسعیة. الرومان

 یداتو الغربیة بشكل سلرومانیة سواء الوالیات الشرقیة أظھر تجسید الوالیات ا
نھا كانت تحمل رسالة من الدولة یحملن مخصصات معینة، لذلك البد وأو أیرتدین 

  .الحاكمة إلي المواطنین
كانت مصر إحدي الوالیات الرومانیة الشرقیة التي ُضمت لفلك اإلمبراطوریة 

م، وكانت ذات اقتصاد جید وكانت .ق٣٠الرومانیة بعد معركة أكتیوم البحریة في 
للشعب الروماني لتزویدھا بالقمح لروما، لذلك ُجسدت والیة مصر في بمثابة المؤونة 

وظھر ھذا التجسید في الفن . الفن وظھرت في شكل سیدة تحمل مخصصات معینة
خرى لكنھا قلیلة، لذلك الت مع وجود تصویر لھا في انواع أفي معظمھ على العم

بعضھا نقوش كان االعتماد األكبر على العمالت خاصة ان العمالت تحمل في 
لتعریف تجسید الوالیة والذي من خاللھ یمكننا التعرف علیھا في األعمال الفنیة 

كذلك ُجسدت أھم مدن الوالیة وھي مدینة اإلسكندریة  .االخرى التي ال تحمل نقوش
وال یشمل البحث تناول . أشھر وأھم مدن العالم القدیم في فترات تاریخیة مختلفة

لتي تشیر بالرمز إلي والیة مصر أو مدینة اإلسكندریة األعمال الفنیة األخرى ا
  .فالبحث یقتصر على تناول تجسید الوالیة والمدینة في صورة تشخیصیة لھم

البحث إلي معرفة لماذا وكیف جسدت والیة مصر في الفن ھذا یھدف  لذلك
الروماني؟ وماھو الھدف والرسالة من وراء ذلك التجسید؟ وماھي الحاجة التي دعت 

سید في فترات تاریخیة دون غیرھا؟ كذلك مدینة اإلسكندریة لي ظھور ھذا التجإ
ماھي الصورة التي ظھرت علیھا وكیف جسدت في الفن؟ وماھي الدالالت المرادة 

كلھا تساؤالت سوف نحاول اإلجابة عنھا قدر اإلمكان من . من خالل ھذا التجسید؟
ة مصر ومدینة اإلسكندریة في الفن خالل تناول األعمال التي یظھر بھا تجسید والی

  .الروماني
  .تجسید، والیة، مصر، اإلسكندریة، الفن الروماني: كلمات مفتاحیة
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  :مقدمة

ن تجسید الوالیات ھو عنصر ھام وخاص في الفن الروماني والذي یرتبط بسیاسة إ
ت في شكل نساء بعد تأسیس وتكوین الوالیات اتجسید الوالیوقد ظھر  روما التوسعیة

ت بین طیات الفن الرسمي ولذلك في معظم الحاالت وجد تصویر الوالیا .الرومانیة
أجزاء  في روما دارة المركزیةھامة ومعلومات عن كیفیة رؤیة اإل رسالة تحمل يفھ

في بعض الحاالت وجد تجسید الوالیة ولكن االمبراطوریة المختلفة في فترة محددة، 
فھي تعكس ھلھا، من خالل أمر ھام في الدعایة للوالیة أھو وفي الفن الخاص 

  .للعالمالرسالة المراد توصیلھا 

مصر الرومانیة   والیة تجسیدوضاع التي ظھرت بھا األتحلیل : من البحث الھدف
 مبراطوریةھمیتھم في الدعایة اإلأوتحدید وخاصة اإلسكندریة واھم مدنھا في الفن 

و أعداء المھزومین تمییز بین تصویر األالیجب و .في فترات تاریخیة دون غیرھا
والھدف ھنا  سست كوالیة رومانیةأتصویر منطقة ذات ثقافة وتاریخ ت سرى وبیناأل

ولیس األشكال أو الموضوعات أو الرموز ومدینة اإلسكندریة  تجسید الوالیة بالكامل
  .التي تشیر إلي الوالیة

 Provinciaن كلمة ط ألفق رة نساءتجسید الوالیات في الفن الروماني في صوظھر 
خرى نجدھا مرتبطة والالتینیة ومثل بعض الكلمات األ مؤنث في اللغتین الیونانیة

 .نھار والبحار كانت تصور في شكل رجال في الفنرض، وعلى العكس فان األباأل
تكمن ھمیتھم ألتي ظھرت علیھا تجسید للوالیات وبرز الفنون اأتعتبر العمالت من و

دات التي لتعریف الوالیة، وبالتالي یمكننا تعریف التجسی بعضھا یحمل نقوشاً ن أفي 
وبفضل مادتھا  .عمال أخرى بدون وجود نقوش تصاحبھاأظھرت لنفس الوالیة على 

لي كل فئات المجتمع وبالتالي نستطیع من خاللھا نشر الرسالة إوانتشارھا فھي تصل 
ستخدم كذلك تول أغراض دینیة المقام األالمنحوتات تخدم في  .ھاالمراد توصیل

ھ وظائف متشعبة ویعبر عن خرى لأما الموزایك فمن جھة أمبراطوریة للدعایة اإل
ویعبر عن الفن  یضا كان لھ استخدام محليأمبراطوریة بشكل عام ولكن عظمة اإل

  .١الشعبي أو المحلي في بعض األحیان

ضحیات أي صلوات، وأ  كانت لھاونان والرومان ن التجسیدات عند الیأ ویتضح
إیریني، تیخي وباكس الروماني أو كونكوردیا، فأصبحت تؤلھ مثل اآللھة كاعبادات 

ن كالھما یظھر ة أیھما وجد أوال، االسم الجامد أو االلھ فإوال نستطیع أن نجزم بدق
 سابقة للتجسید أصوولقد كان ل .٢لھزما، فاإللھ ربما كان تجسید قبل أن یصبح إمتال

  .تین الیونانیة والرومانیةرفي الحضا

                                                           
1 P. J. Holliday, The Origins of Roman, 22-23, 29.                                                                  
2
 H. A. Shapiro, Personifications in Greek Art, 12-18; E. J. Stafford, Greek Cults, 2.
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  والھیلینستي الیوناني ینفي الفنوتخلید الذكرى السیاسیة  الدعایةمظاھر 

م لحظة ھامة وحاسمة في .االنتصارات على الفرس في القرن الخامس قتمثل 
ذلك في مفھوم وطرق تخلید الذكرى بالد الیونان، فقد غیر التاریخ السیاسي والثقافي ل

باإلضافة الي بدایة ورمزیتھا واالحتفال بھا ومولد ما یسمي بفن االنتصارات، 
األشیاء المعنویة وكذلك تجسید المناطق والمدن  وأاالھتمام بتجسید المعاني الجامدة 

تذكارات النصر وبدء في كذلك و التي انتشرت في جمیع أرجاء بالد الیونان
كذلك و األروقة المعمدة، في المنحوتات أ استخدامھا لتخلید ذكرى االنتصارات سواء

 .٣في ھذا المجال وكذلك تصویر الیونان مع البربر ھاماً  لعبت األفكار الفلسفیة دوراً 
الذي یصورھا مع ینا نیكي على األكروبول األثیني ویعتبر إفریز معبد اإللھة أث

یز التذكاریة لتخلید ذكرى االنتصار في الفن تذكارات النصر من أول األفار
ي رسمت الت وسالمیس بالد الیونانوبعد معركة سالمیس ظھر تجسید  .٤الیوناني

ومن بعدھا بدئت فكرة تجسید األماكن  .٥ولیمبیاعلى لوحات تمثال زیوس في أ
م وكذلك األفكار الجامدة مثل دیموس .والمناطق تنتشر منذ القرن الخامس ق

وكذلك بدء تجسید المدن الیونانیة مثل تجسید مدینة الریسا في ثسالیا  .٦والدیموقراطیة
وجسدت مدینة  .٧سھا على یدھالمدینة في شكل سیدة جالسة تسند رأحیث صورت ا
الكالسیكي كانت الطریقة التقلیدیة لتجسید مدینة ھو  في الفنو. ٨رودس وغیرھا

الي أنثوي ن عن طریق تصویرھا بشكل مثتقدیمھا لیس في صورة مواطن حقیقي لك
   .تھاھمیتحمل مخصصات تشیر الي أ

ومع  العصر الھیلینستي فيف كبر أصبح تجسید المعاني أكثر شیوعااالسكندر األوبعد 
في تصویر الفروق  ھاماً  اً بدایة تمجید وتألیھ الحكام الھیلینستیین لعبت التجسیدات دور

وانتشرت تجسیدات األماكن  .بین األجناس المختلفة المھزومة لتمجید الحكام
وتولیا یوأ ٩وتطورت خاصة من صورة تیخي حامیة المدینة، وتجسید أنطاكیة الشھیرة

 ٢٧٩یتولیین لتخلید ذكرى انتصاراتھم على الغال في على العمالت التي صكھا األ
حملت في موكب التي سیا الصغرى مدن الیونانیة في أثیل كورنثة والوتما ١٠م.ق

 ١١ومثل المجموعة النحتیة التي ذكرھا بوزانیاس .م.ق ٢٨٥-٢٤٧لبطلمیوس الثاني 
في أولیمبیا وتمثال ھیالس یتوج أنتیجونوس الثالث وفیلیب الثالث وھذه األمثلة تمثل 

كذلك احتفاالت  .نفكرة الدعایة التي كانت موجودة من خالل تجسیدات البالد والمد
                                                           

3 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 23-24.                                          
4 http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/temple-athena-nike                                       
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 Pausanias, I, 3, 3.                                                                                                                    
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9 E. Christof, Das glück der stadt, 23-24, 267-268.                                                                    
10 A. Roger, "The Silver Coinage'', 61-62.                                                                                 
11 Pausanias, VI, 16, 3.                                                                                                               
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الملوك البطالمة في مجموعات نحتیة و ملوك برجامة بانتصاراتھم على الغال
سس بطلمیوس الثالث نصب لتخلید ذكرى انتصاره ، وربما أأو ھیراكلیس لھیرمس

  ١٢م.ق٢١٧و بطلمیوس الرابع في ذكرى معركة رفح م أ.ق ٢٤٦یین في على السور

حتى منتصف القرن  ن الرومانيالمدن في الفالتطور التاریخى لتجسید الوالیات و
    :الثاني م

م كانت .وحتى القرن الثانى قم .ق٢٦٣و أ ٢٦٤ حوالي فيفي العصر الجمھورى ف
ر عندما انتصو .مرحلھ تكوین فن تخلید ذكرى االنتصارات في الشكل والمفھوم

في في ھیئھ تماثیل وضعت  أمة ١٤م نجد بلوتارخ یذكر تجسید .ق ٦١بومبى في 
ھتمام بتصویر تجسید الوالیات على العمالت في إلا یظھرلم ، و١٣مسرح بومبى

   .فصورت المشاھد التاریخیة بتجسیدات وأشیاء رمزیةالعصر الجمھورى 

، وقد اتخذ نیلھیلینستیلرومان مبھورین بعظمة ومجد وانتصارات الملوك القد كان ا
التنافس فیما بینھم لكي یؤكدوا ویبرزوا قادة الجیش الروماني ھذا التقلید وبدءوا في 

ھناك كذلك تقلید روماني للقادة بتصویر أفعالھم العظیمة  نوكا. فضائلھم وانجازاتھم
والتي  Tabulae Pinctaeوذكرى انتصاراتھم على ألواح خشبیة أطلق علیھا الدارسین 

  .١٤ي مواكب النصرماكن العامة وفكانت تعرض في األ

وبدایة من عصر اإلمبراطور أوغسطس نجد التجسیدات تظھر في الفن وسط روح 
بعض باإلضافة إلي  ١٥مدینة نیمیا جالسة فوق أسدتصویریة واقعیة ومنھا تصویر 

وضم مصر زاد . بمالبس وأسلحة محلیة مثل تجسید أرمنیا وجرمانیا التي التجسیدات
ویظھر معھا  من استخدام التصویر الرمزي وتجسید جمیع البالد بصورة مثالیة

مخصصات تمثل وتشیر الى مدى اھمیتھا او ما تمثلھ بالنسبة لإلمبراطوریة 
الطبیعى والثقافى الرومانیة حیث كانت بعض الوالیات تشیر إلي  الثراء اإلقتصادي، 

خر یشیر إلى الجیش والقوه العسكریھ  البعض اآل) ریقیا، أسبانیا، أخایامصر، أف(مثل
 ١٧ویذكر سترابو .١٦......)بریطانیا، الغال، موریتانیا، نوریكوم وغیرھا(مثل 
كان یوجد تماثیل لتجسید  Lugdunumأنھ حول مذبح روما وأوغسطس في  ١٨وبلیني

  .لست عشر التي نقشت أسمائھم على المذبحكل قبیلة من القبائل ا

بالنسبة لطرز تصویر تجسید الوالیات فكان تصویرھن بشكل رؤوس ثم أشكال 
نصفیة وكانت األشكال الواقفة الكاملة ھي األكثر شیوعاً ومن المالحظ أن الرؤوس 

                                                           
12 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 23-25.                                        
13   Plutarch, Pompey, 2, 2; M. Biebere, The History, 171-175. 
14 P. J. Holliday, The Origins of Roman, 80-83.                                                                        
15 Pliny, XXXV, 10.                                                                                                                   
16 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 43-45.                                        
17  . Strabo, IV, 3 
18 Pliny, IV, 31. 
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بعد  ذلك ظھر . م٦٩-٦٨احتلت أوجھ وظھر العمالت حتى  دق واألشكال النصفیة
لي حوالي ثمانیة ُطرز مختلفة یمكن تقسیمھا إید الوالیات بشكل كامل وقد قسمت تجس

ا قد استخدم لتجسید الوالیة یة وعن طریق معرفة أي طراز منھعتقسیمات أخرى فر
ي وقت، فمثال تصویر الوالیة راكعة وظف لتصویرھا خاضعة ومھزومة بینما أوفي 

و ربما كانت تشیر الي أ. براطوریةمصدر رخاء ووفرة لالم الجالسة لتمثل كونھا
استمر نفس التقلید الذي ابتكره قادة الجیش  .خرى بالنسبة لمشاھدیھا قدیماأمعاني 

فیھا االمبراطور بصفتھ القائد الروماني في العصر االمبراطوري حیث استمر 
ن استخدامھم كان دائما مرتبط بأھداف إعلى لكل الفرق الرومانیة ولذلك فاأل

  .١٩سیاسیة

السیدات لتجسید األماكن والمناطق الجغرافیة ھو ذو ن استخدام تصویر یتضح أو
ساسیة في برنامج الرومان وكانت عناصر أ، واستخدمھا ھیلینستي-صل یونانيأ

. والیة رومانیة ٢٢وقد صورت في الفن الروماني حوالي  الدعایة السیاسیة الرومانیة
فریقیا على أددیة حیث كان ظھور والیة افة العیكن بنفس الكث موظھورھم في الفن ل

وذلك لدورھا الھام في تزوید روما بالغالل  على العدید من األعمال الفنیةسبیل المثال 
، وربما كان نوریكوم لم یظھر تجسیدھا سوي في عمل فني واحدمثل بینما والیة 

  .٢٠ھمیتھا للرومانصویر الوالیة دلیل أكثر على مدى أكثرة انتشار ت

سواء في ظھر كذلك في الفن الروماني تجسید لبعض الوالیات الرومانیة مجتمعة 
فیسوس وموزایك إاألثر التذكاري البارثي في عمل فني واحد أو في مكان واحد  مثل 

Zeugmaأوستیا والجم وزوغما 
من عھد  فرودیسیاسظھر في السیباستیون في أ .٢١

لبریطانیا م مجموعة منحوتات تاریخیة وتجسیدات ٦٩-٤١ نیروناإلمبراطور 
وداكیا وكلھن معرفات صقلیة  ،مازونات وكریت، قبرصبصورة مثالیة وتشبھ األ

سرة الفالفیة فان قوس تیتوس واالنتصار على الیھود في عھد األو .٢٢بنقش بأسمائھن
، وصورت جرمانیة واقفة على ٢٣كارات النصر وحربھم ضد الجرمانوتجسید تذ

م، ٨٩-٨٥وكذلك حربھ مع الداكیین م ، ٩٦-٨٥دومتیان تذكارات النصر في عمالت 
  .٢٤وابتكار تجسید داكیا

ودیة مدى انتشار التجسید في فترة معینة بسبب حدث تاریخي مثل تجسید یھربما كان 
كذلك داكیا  .وتولیھ العرش سرة الفالفیة بسبب انتصارات فسبسیان علیھمفي عھد األ

قد كان عمود تراجان لو .في عھد تراجان وبانونیا في عھد لوكیوس فیروس وغیرھا

                                                           
19

 http://www.ancient.eu/Roman_Triumph;  P. J. Holliday, The Origins of Roman, 83-85. 
20I. Ostenberg, Staging the World, 189-261.                                                                              
21 Mehmet Onal, Zeugma Mosaic, passim.                                                                                
22 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 34-40.                                        
23
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من أحد أھم اآلثار التاریخیة في تاریخ الفن اإلمبراطوري ویعرض تأثیر تطور 
بالنسبة للعمالت و .األحداث التاریخیة للحرب الداكیةالذوق نحو الواقعیة في تسجیل 

بینما فقط تسع تجسیدات لوالیات رومانیة  علیھا عصر تراجان فقد ظھرفیما قبل 
أول  كونھلي یظھر سبع تجسیدات وھي تشیر إعلى ظھر عمالت تراجان وحده 

ي االھتمام الجدید لغیر رومانیة من الوالیات وتشیر إ مبراطور روماني من أصولإ
   .٢٥ماكنبتجسید تلك األ

  ھادریاناإلمبراطور تجسید الوالیات والمدن بدایة من عصر 

للثقافة  اً كانت سیاسة ھادریان عكس تراجان حیث كانت سیاسة سلمیة فكان عاشق
 والتيوالفن الیوناني ولوحظ ذلك من خالل التجسیدات التي ظھرت في عصره 

 یناثأولیمبیون في أن ھادریان قد أقام أمام أعمدة األحیث یذكر ٢٦بوزانیاس اذكرھ
تسجیلھا  ولكن-لكنھا فقدت coloniesطلق علیھا األثنیون تماثیل برونزیة للمدن والتي أ

في حد ذاتھ یشیر لیس فقط لشیوعھا ولكن فكرة تواجدھا في أثینا المدینة األم للفن 
ن أصل التجسیدات من ھذا النوع ھو یوناني وعن إشارة ھامة على أالیوناني ھي 
صبح أ فالعالم من وجھة نظر ھادریان .ھادریان بالفن والثقافة الیونانیة مدى ارتباط

ن فمن قبل في ال تظھر وھذه الفكرة oikoumene, orbis Terrarumوحدة واحدة 
وغسطس بتحویل تلك أكبر من قبل، وقد قام سكندر األاني في الشرق على ید اإلالیون

ما ھادریان فقد أھا واقع مادي وتاریخي، الفكرة الي حقیقة ملموسة عن طریق جعل
  .٢٧عمل على الفكرة بشكل خالصة منطقیة لما سبق وحولھا الي واقع مجسد ومصور

ھدف ھادریان الي توحید االمبراطوریة لیس فقط بالطموح العسكري التوسعي ولكن 
ما میع الحلفاء لرومبراطوریة متحدة مكونة من جإعودة الي الفكرة القدیمة لتكوین بال

فقد حاول . دارتھا تحت لواء وقیادة روما ذاتھاإخرى الواقعة تحت والمجتمعات األ
المواطنة "لشعوب تحت مسميلغاء الفروق ومسالة التقسیم العرقي لإھادریان 

ھمیتھا ال نجد لھا أوكذلك من خالل رحالتھ الشھیرة التي على الرغم من ، ٢٨العامة
في ذكرى وتصویر ھام سوي في سلسلة عمالت الوالیات التي صكھا ھادریان 

صبح لدیھ أم عندما عاد من حربھ مع الیھود و١٣٨-١٣٤صدار واحد فیما بین إ
  .٢٩عمالھأالوقت الكافي لتسجیل 

عاد أالوالیات المصورة و عدد تم تقلیصمنذ منتصف القرن الثالث المیالدي فقد 
الوالیات وابتكروا والیات جدیدة صورت  بعض حیاء تصویر تجسیدإباطرة اآلبعض 

                                                           
25J. M. C. Toynbee, the Hadrianic School, 13, 22-23; F. Sear, Roman Architecture, 134-
143.  
26 Pausanias, I, 18, 6. 
27
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وفي تلك الفترة المتأخرة . حداث العسكریة في وقتھمباأل ربطھافي الفن والتي یمكن 
  .٣٠خرىأظھرت فقط والیات محددة ولمدة قصیرة باختالفات 

  ومابعده جسید الوالیات على فن وعمالت ھادریانطرز ت

  :الوالیات على العمالت في ثالث ُطرز رئیسیة وھيظھر تجسید 

خذ جالسة أو واقفة أو متكئة تأ و المدینة منفرداً أ provincia یظھر تجسید الوالیة-١
كل مساحة العملة وتظھر المھارة في طریقة وضع الشكل والمخصصات بشكل 

  .متوازن بدون ترك مسافات فارغة

 .Adventiui Aug فكرةوھو طراز یحمل دائما  Adventusعمالت من طراز -٢
لي المكان خالل وصول اإلمبراطور إو المدینة وتخلد ذكرى متبوعة باسم الوالیة أ

مخصص مامھ ویحمل یقف أ والتجسیدراعھ للتحیة مبراطور ذھ وفیھا یرفع اإلرحالت
الترحیب  خرى ومذبح في الوسط علیھ تقدمات لالشارة اليفي ید والباتیرا في الید األ

  .والتكریم

متبوعة باسم المكان ویصور  Restitutori فكرة وھو یحمل  Restitutor طراز-٣
ركبتھا ویدھا االمبراطور بالتوجا رافعا ذراعھ باتجاه تجسید الوالیة التي تركع على 

  .٣١خرىیمسك بھا وتمسك بمخصص في الید األمبراطور لتمتد نحو اإل

فیظھر بالطراز المثالي تظھر على عمالت ھادریان  كل التجسیدات المصورة
التجسید في شكل أنثى معھا مخصصات مناسبة لھا ومعظمھن بتسریحات شعر 

رومانیة حیث صف الشعر في شكل ملفوف حول الرأس ومجمع في شكل -یونانیة
كعكة خلف الرأس وھي الطریقة التقلیدیة التي استخدمت للتجسید في الفنین 

 یرتديخر الخیتون والھیماتیون والبعض اآلعموما  یرتدون. الھیلینستيالكالسیكي ثم 
خیتون قصیر مثل نوریكوم وطراقیا، البنطلون الفریجي لموریتانیا، وقد ظھرت تلك 

على   .٣٢التجسیدات المثالیة في عصره في المنحوتات والموزایك والفنون الصغرى
دات لم تكن مصر من سیو عشر تجنطونینوس بیوس نجد ظھور لتسع أأعمالت 

في فترة  .م١٤٥ھم التجسیدات في عصره منحوتات معبد الھادریانیوم ومن أ ،بینھم
وریلیوس، فیروس وكمودوس تغیر الوضع حیث تغیر مفھوم النصر حكم ماركوس أ

فھو لم یصبح تخلید ذكرى انتصار على عدو محدد في معركة ما وانما اصبح 
حداث واألیمیزه ویزید من شھرتھ  مثل مخصص شخصي لالمبراطورالمفھوم 
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31 J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 4-5; J. A. Ostrowski, ""Les personnifications 
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ثر د منحوتات الھادریانیوم لم یشید أوبع ساعدت على ذلكالتاریخیة في القرن الثالث 
  .٣٣خرىمل مثل ھذا التجمع للوالیات مرة أیش

  :سكندریة قبل ھادریانالعمالت في مصر واإل

صكت في ي لي العمالت الیونانیة التمصر فنعود إ في عمالتالبالنسبة لتاریخ طرز 
ول من القرن الثاني المیالدي، بدایة مصر منذ عھد بطلمیوس األول إلي النصف األ

من طرز الوجھ التي تحمل بورتیریھات للبطالمة وتصمیمات الظھر بآلھة یونانیة 
م في .ول قتدھور تدریجي حتى منتصف القرن األمثل زیوس وأثینا، وقد بدء 

ة للرومان في مصر فقد قدمت طرز بالنسب .٣٤یھات الوجھ وطرز الظھربورتیر
صدارات السكندریة، حیث بدء لیس فقط تصویر لظھر أنواع مختلفة ومتعددة في اإلا

وغسطس ادات المصریة المختلفة وفي عھدي أاآللھة الیوناینة ولكن أیضا العب
، وجذع وسیرابیس في عھد كالودیوس ٣٥وتیبریوس ظھرت جذوع لنیلوس

ظھر اآللھة الیونانیة حت حكم اآلباطرة الفالفیین تت. سكندریة في عھد نیروناإل
شكال أسطوریة وفي عھدي تراجان وھادریان یظھر التنوع الكبیر في والمصریة وأ

رة بدء االبتعاد عن اآللھة الیونانیة وظھرت اآللھة توفي تلك الف. الطرز السكندریة
المتداخل للفن وھذا التكوین . المصریة والبعض اآلخر مختلط باآللھة الیونانیة

  .٣٦الیوناني مع االھتمام بالعبادات المصریة ھو انتاج طبیعي یمیز تجسید مصر

  لمصر رحالت ھادریان وزیارتھ

 اإلمبراطور ھادریان، الذي اشتھر برحالتھ لیجوب أنحاء اإلمبراطوریة بعملقام 
م والتي زار فیھا ١٣٠-١٢٨خرى في م واأل١٢٥-١٢٢مھمتین احداھما في  رحلتین

صدارات مجموعة ضخمة من إصك جة تلك الزیارات الوالیات وكان من نتی كل
، باإلضافة والیة ومدینتین ٢٣ت ظھور لتجسید م شمل١٣٥-١٣٤في العملة صكت 

خایا، كابدوكیا، كیلیكیا تجسیدات ألول مرة لبعض الوالیات مثل ألي ظھور إ
ریان مبراطور ھاداإل ر ھي البلد الثانیة بعد الیونان أھمیة لدىكانت مص .٣٧وغیرھم

ن ، لكبشكل خاصعلى ذوقھ الفني علیھ بشكل عام وثیر في الدور الذي لعبتھ في التأ
مصر في زیارتھ ول زیارة لھ لمصر، وقد وصل سنوات كانت أ ثمانفقط قبل وفاتھ ب

وشبھ الجزیرة العربیة من  -فلسطین-م من خالل والیة یھودیة١٣٠الثانیة الكبرى في 
  ٣٨اسوری
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  سكندریةاإلمدینة األعمال الفنیة التي تجسد مصر و

العمالت، المادة األثریة التي تظھر تجسید مصر ثم مدینة اإلسكندریة تتنوع ما بین 
وعلى الرغم من أن أھمیة  .الفنون الصغرى والرسم والموزایك -التماثیل والنحت

نھ األعم إال أصورة كبیرة في األغلب التجسیدات وأشكالھا تظھر على العمالت ب
بغض النظر عن  للعمل الفني سوف یتبع ھنا المنھج التاریخي من األقدم لالحدث

  .لكي یمكن تتبع شكل تجسید والیة مصر ومدینة اإلسكندریة من فترة ألخرى ھنوع

 یرجع الي )١-صورة(من مجموعة بوسكلایر بمتحف اللوفر بباریسوتبدء بإناء 
الفیل غطاء رأس بشكل مقدمة رأس وغسطي ویصور جذع لسیدة ترتدي األ العصر

وأمامھا  وتمسك بقرن الخیرات علیھ جذع لاللھ ھیلیوس ونسر ومعھا الیورایوس
الذي  الرموز فواكھ، السیستروم ودولفین وثعبان وغیرھا من ،سد، الفھداأل مصور

  . ٣٩یجعلھا من التجسیدات المحتملة لمصر

 عثر علیھ فيحف اللوفر بباریس من الرخام األبیض بمتبارز محفوظ نحت 
سیدة جالسة على صخرة یصور یرجع للعصر األوغسطي  )٢-صورة(قرطاجة

حجاب، على الركبة یوجد  وھیماتیون تمتد حتى تغطي الرأس في شكلترتدي خیتون 
بین من فقط العلوي لي الیمین یوجد رجل ملتحي یظھر جذعھ إطفلین وفواكھ، 

لي الیسار بین النباتات یظھر طائر إى جانبھ یمكننا تمییز رأس دولفین، األمواج، عل
إللھة تسك في الید  عوبین النباتات یظھر جذ. مفوراأناء إاألیبس، ثعبان وضفدع و

الیسرى آداة تمیل الي االستطالة وقبل الصخرة التي یجلس علیھا التجسید نجد 
حول ن مشاھد مذبح السالم وبقار واألغنام والمشھد مستوحى ممجموعة من األ

التجسید رموز تظھر فقط في البیئة المصریة فربما كانت ھذه السیدة التي تحمل 
الطفلین تجسید لمصر وربما یجعلنا ھذا التجسید نعید النظر مرة أخرى في تفسیر 

نھا تي اعتاد الدارسین على تفسیرھا بأوغسطي السیدة الجالسة على مذبح السالم األال
  .٤٠طالیاتجسید إی

- ٤٠كالودیوس رجع لعصر اإلمبراطوری  )٣-صورة(وستیاحمامات أ موزایك من
حیث توجد مجموعة ھامة من لوحات الموزایك باألبیض واألسود تحمل  م٥٠

موضوعات ھندسیة وبحریة وغیرھا باإلضافة الي بعض اللوحات التي تحمل 
ویظھر تجسید . أفریقیا ومصرتجسیدات مختلفة لبعض الوالیات مثل أسبانیا، صقلیة، 

مقسم الي  شعرھارأس سیدة بالوضع الجانبي باتجاه الیمین  مصر في لوحة تصور
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یتجھ برأسھ الي نجد تمساح  سفل منھاوأقسمین ویلتف للخلف في شكل كعكة 
 ٤١.الیمین

وتتجھ الي الیسار  سیدةس أر یصور zeugma )٤-صورة(موزایك من زوغما

  .٤٢  بالیونانیة ویوجد النقش مصر

سیدة ترتدي تونیك یصور ) ٥-صورة(تمثال صغیر من البرونز محفوظ بمتحف فیینا
س ترتدي غطاء رأس صغیر أعلى الرومام، إلي األمیل یسھا أكمام وعباءة، رأب

س أالقدم الیسرى تقف على رو یدي تبدو معقودة على البطناأل مستدیر یشبھ البونیھ،
س لم یكن معتاد في تصویر تجسید مصر للمالبس وغطاء الرأ ، الشكل العامتمساح

وإنما التمساح كان شائع ظھوره مع تجسید مصر وھو ماجعل العلماء یصفونھ بأنھ 
  ٤٣.تجسید لمصر

  تجسید مصر في سلسلة عمالت اإلمبراطور ھادریان

ویظھر فیھا تجسید والیة مصر  م١٣٨-١٣٤من عصر ھادریان  )٦-صورة(لةعم
یبس یقف األ الیسرى على سلة فواكھ وطائرمتكئة بالید تتجھ نحو الیسار بشكل سیدة 

نباتات اللوتس وتمسك بالسیستروم في الید  ھاوعلى رأس مرتفعة على قاعدةأمامھا 
صدارات أخرى من في إ. ٤٤رالنقش مص وأعالھم ،التي تمدھا باتجاه الطائرالیمنى 

بعض اإلختالفات منھا عدم  نفس الطراز یظھر التجسید  بنفس المخصصات ماعدا
وجود نباتات اللوتس على الرأس، والید الیمنى التي تمسك بالسیستروم تمتد بشدة 
 باتجاه فم الطائر، والنقش مصر تمتد بعض الحروف خلف التجسید من أعلى

ز انفس الطرتصور  على عملة متحف المتروبولیتانویحتوى ) ج -ب-أ ٧-صورة(
من نفس الطراز  ٤٥.مع بقاء باقي المخصصاتس أرنباتات اللوتس على ال بدون

لإلمبراطور الوجھ جذع لتجسید مصر تظھر بعض إصدارات العملة المصور على 
ویصاحب تجسید مصر  .HADRIANVS AVG. COS. III. P. Pھادریان والنقش 

في عمالت . ٤٦من أعلى و أسفل التجسید AEGYPTOS النقشعلى ظھر العملة 
لكن أحیانا یمسك التجسید في الید األخرى نبات الكروم أخرى من نفس الطراز 

                                                           
41 J. M. C. Toynbee, pl. XXVI, 4; G. Becatti, Mosaici e pavimenti, 46-47, no. 68; 
http://www.ostia-antica.org/regio2/5/5-1-a.htm. 
      42 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 77-78; I. Boissel, L'Egypte 
dans les mosaïques, 68, NO. 60.  
43   M. Jatta, Le rappresentanze figurate,32;  E. Sacken, Die antiken Bronzen, 88, pl. XXVII, 
2; I. Boissel, L'Egypte dans les mosaïques, 433. 
44         J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 77; LIMC, Aegyptos, 379; 
RIC II, no. 838-839. 
45   J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", Pl. I, no. 1. 
46 RIC II, NO. 838; J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, pl. I, 10  
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٦٣٣ 

وأحیانا بدون اللوتس  ٤٧وأمامھا األیبس على قاعدة وعلى الجبھة بعض نباتات اللوتس
ولكن نفس الطراز یظھر سیا الصغرى  أمن و. ٤٨على الرأس واألیبس على قاعدة

اصدارات باإلضافة إلي ظھور  ٤٩.طائر األیبس یقف على األرض ولیس على قاعدة
على الوجھ جذع اإلمبراطور والنقش أخرى من عمالت ھادریان مصور 

HADRIANVS AVG COS III P. P.  بنفس  )ب-أ ٨-صورة(ویظھر فیھا التجسید

النمط والنقش ولكن یظھر ثعبان یلتف حول سلة الفواكھ وطائر األیبس على 
على األرض بدون ظھور  وفي أمثلة أخرى یظھر طائر األیبس واقفاً . ٥٠األرض

مامھا لكن أ حول السلة ثعبانال یظھرحیانا أو ،٥١)ب-أ ٩-صورة(الثعبان حول السلة
  .٥٢یبس على قاعدة قصیرةیقف طائر األ

سیدة ترتدي رداء طویل مغطي یصور  )١٠- صورة( ٥٣الھادریانیوممن معبد نحت 
بوكالت مربوط ، ترتدي صندل في القدم، الشعر في شكل زخرفیة ھدابأبعباءة لھا 

ناء صغیر وفي الید ، تمسك في الید الیمني إبدیادم علیھا ثالث وریدات صغیرة
  .٥٤الیسرى بعض النباتات والفواكھ فربما تكون تجسید مصر

نطونینیة مع عمالت ھادریان والعمالت األ منحوتات الھادریانیومویمكننا مقارنة 
نطونینیة مثالي یبعد عن الواقعیة یات على العمالت األفتجسید الوال لتفسیر بعضھا،

فھي تمثل امتداد لحركة الكالسیكیة التي بدءھا ھادریان، بینما كانت منحوتات 
لي الواقعیة الرومانیة في إالنقیض حیث استخدمت فیھا العودة الھادریانیوم على 

                                                           
47 RIC II, 445-446.  
  48 RIC II, no. 386. 
49 LIMC, Aegyptos, 379.  
50   P. L. Strack, Untersuchungen zur, no. 294, taf. V 
51 http://www.beastcoins.com/Topical/Deities/AncientDeities.htm RIC II, no. 296.  

لكن الیوجد الثعبان واألیبس یقف على  ٢٩٧نفس الطراز للوجھ والظھر على عملة رقم  ٥٢
  األرض

RIC II, no. 297.  

تظھر مشكلة في تعریف المنحوتات التي تمثل الوالیات نتیجة لغیاب الكثیر من المخصصات،  ٥٣
موقع المنحوتات األصلي في المعبد غیر معروف وحوالي أربعة منھم مفقودین وقد كشفت 

عمود كورنثي وجزء  ١١إلي جوار معبد مجاور تبقي بھ  Piazza di Pietraالمجموعة معا في 
لكن طراز المعبد . وقد عرف ھذا المكان باسم بازیلیكا نبتون التي رممھا ھادریان من حجرة العبادة

وبعد إجراء الدراسات أجمع الدارسین على . وعمارتھ توضح أنھ یعود للعصر األنطونیني المبكر
 م  وتجسید الوالیات كان یمثل جزء من١٤٥أنھ معبد لھادریان المؤلھ والذي اھداه بیوس لھ في عام 

ھ الخارجیة، حول البودیوم حیث كانت توجد والیة مصورة أسفل كل عمود بتذكارات زخارف
النصر، وربما كانوا زخارف داخلیة حول حجرة العبادة من أسفل الجدار ویعلوھم كورنیش ولكن 

  .كلھا آراء غیر مؤكدة
H. Jordan, Topographie , 467, 608.  
54 J. M. C. Toynbee, pl. XXXV, 1; LIMC, Aegyptos, 380.  
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ففي تلك من العناصر، و في غیرھا أ ،٥٥ید سواء في طرز الشعر المستخدمةالتجس
نما إات مھزومة ویت وكذلك على العمالت التبدو التجسیدات في شكل والالمنحوتا

یة الرومانیة وشموخ تلك مبراطورل سلمي یمثل عظمة وثراء ورخاء اإلبشك
  . ٥٦الوالیات

  :سكندریةاإلمدینة تجسید 

خضعت مدینة اإلسكندریة شأنھا شأن مصر كلھا للرومان بعد معركة أكتیوم البحریة 
ھمیة لدى الرومان وسابقیھم من ما كان لھذه المدینة من أال یخفى م، و.ق ٣٠

وبھا من الخیرات البطالمة حیث كانت العاصمة وذات سلطة ونفوذ بدون منازع 
أیضاً وذات تأثیر كبیر لیس على باقي  ھمیتھا اقتصادیة فقط بل دینیةالكثیر فلم تكن أ

تجسید المدینة منذ عصر جمع ولقد ظھر فقط وإنما على العالم الروماني أنحاء مصر أ
 )١١-صورة( عمالتھ وجھجذعھ العلوي على ب نیرون حیث صور اإلمبراطور

في شكل سیدة سكندریة اإل مدینة تجسیدلجذع  مرتدیا تاج وعلى ظھر العملة یظھر
عملة من عھد اإلمبراطور وعلى  .على الرأس الیورایوسثعبان ترتدي 
ة واقفة مدینة اإلسكندریة بشكل إمرأتجسید یظھر على الظھر  )١٢-صورة(فسبسیان

تمسك الرایة خیتون قصیر وو ،على الرأس الیورایوستتجھ الي الیسار وترتدي تاج 
ذا التصویر وھ .٥٧في یدھا الیسري، وعیدان القمح في الید الیمنى Vexillumالعسكریة 

   .سكندریة ككونھا محطة عسكریةاإل ىلإشیر ی ربما

مدینة اإلسكندریة على عمالت اإلمبراطور ول لتجسید في الطراز األ
 یظھر اإلمبراطور على الوجھ ویصاحبھ النقش) ب-أ ١٣-صورة(ھادریان

HADRIANVS AVG. COS. III P. P. النقش بینما على الظھر ALEXANDRIA S. 

C.  وتستند بكوعھا  لیسارعلى األرض باتجاه امتكئة یظھر تجسید مدینة اإلسكندریة

تمسك بعیدان  األیسر على سلة كبیرة بھا نباتات ترتدي خیتون طویل وھیماتیون
في یدھا الیسرى، بینما تنمو عیدان القمح تحت  ونبات الكرومفي یدھا الیمني القمح 
من نفس الطراز ظھرت اصدارات أخرى لتجسید المدینة ویظھر النقش  ٥٨قدمیھا

                                                           

بالسیف المنحني ولھا خصالت  Pl. XXXIV, Iفعلى سبیل المثال احدى التجسیدات مصورة  ٥٥
ومصر لھا  PL. XXXIV, 2شعر قصیرة مستقیمة منسدلة، واحدة أخرى مصورة بالكاب األسیوي 

وقد كان من الصعب تعریف كل  PL, XXXIV, 4خصالت شعر قصیرة كثیفة حول الوجھ 
تجسیدات الھادریانیوم بدقة ولكن ھناك بعض التفسیرات األكثر ترجیحا لبعضھا مثل تجسید أسبانیا 
التي ترتدي قمیص من معادن التي كانت مشھورة بأنھا مصدر دخل لالمبراطوریة من حیث 

   Pl. XXXV, 2. تزویدھا بالمعادن
J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 152-156.                                                                    
56P. L. Strack, Untersuchungen zur, no 298, taf. V, 154-55.  
57    J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 44-45. 
58 Ibid, 39-40; RIC II, no. 843.                                                                                                   
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ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE S. Cویمثل ذلك الطراز . على الظھر .٥٩
ھمیة االقتصادیة الي األ الرمزیةسكندریة علي عمالت ھادریان اإل لتجسید مدینة

  .٦٠الدینیة أھمیتھا كثر منللمدینة أوالتجاریة 

- أ ١٤-صورة (یظھر تجسید المدینة على عمالت ھادریان في طراز آخر مختلف 
مصاحباً  HADRIANVS AVG. COS. IIIحیث یظھر على الوجھ النقش  )ب

في شكل سیدة واقفة باتجاه سكندریة اإل، ویظھر تجسید اإلمبراطورلتصویر جذع 
الیسار ترتدي خیتون وھیماتیون وتمسك بیدھا الیمني السیستروم وفي الید الیسرى 

بعض اإلصدارات في . ٦١یبرز منھ ثعبان وحولھا النقش المعتاد الباتیراإناء التقدمات 
الطراز یظھر تاج اللوتس على رأس التجسید باإلضافة إلي ظھور  خرى لنفساأل

 ADVENTVI AVGالنقش طائر في الید الیمنى بدالً من السیستروم و
ALEXANDRIAE

وربما یشیر ذلك الطراز إلي األھمیة الدینیة لمدینة . ٦٢ 
  .اإلسكندریة

في  نيالعصر األنطونیظھر تجسید اإلسكندریة بشكل إمرأة واقفة على عمالت ی
اإلمبراطور س أر نجد على الوجھ)ب-أ ١٥-صورة(ول، ففي الطراز األطرازین

تقف  .ANTONINVS AVG PIVS P. Pنطونینوس بیوس بتاج الغار والنقش أ
المدینة بنفس الشكل ترتدي الخیتون والھیماتیون وفي یدھا الیسرى طائر األیبس، في 

نھ یشبھ تاج أویبدو  ٦٣تحدیده بدقةيء غیر معروف الید الیمني الممدودة تمسك بش

مثل الذي ترتدیھ أفرودیت على ظھر عمالت سالمیس في  stephane االستیفاني

على ظھر العملة النقش وفي نماذج أخرى نجد . ٦٤م.قبرص من القرن الرابع ق

                                                           
وقد اشتق من تلك الفكرة طراز أخر سكندري فبدال من استخدام المعني الجامد للتجسید عن  ٥٩

طریق تصویر سیدة  فقد ظھر نمط آخر یصور المدینة ترحب باإلمبراطور وزوجتھ تحت حضور 
وحمایة اآللھة الرئیسیة بھا والي یمین المذبح یقف االمبراطور یصافح ید سیرابیس الذي یقف في 

في الجانب اآلخر معروفا بلحیتھ وغطاء رأسھ خلف ھادریان تقف اإلمبراطورة سابینا مواجھتھ 
وخلف سیرابیس تقف إیزیس  تمسك بالسیستروم وھي تمثل اختالف في اإلشارة للمدینة عن طریق 
تصویر اآللھة الحامیة لھا وھذا الطراز ربما كان لھ عالقة مع طرز ظھر العمالت التي صكت في 

م وھنا لم نجد االمبراطور مع االلھ ١٣٣-١٣٢من حكم ھادریان  ١٧في العام االسكندریة 
واإلمبراطورة مقابل االلھة وانما التصمیم یوضح معبد بعمودین یدعمان السقف الجمالوني وفي 
المدخل یقف اإلمبراطور یمسك صولجان في الید الیسري ویضع یده الیمني علي محراب علیھ 

الجانب اآلخر یقف سیرابیس ویده مرفوعة للترحیب بینما یمسك  علي adrianonنقش یوناني 
   .صولجان بالید الیسري، نفس التكوین ظھر على عمالت كمودوس

J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 41-43; RIC II, nos. 318, 877.  
60Schreiber,  Die hellenistischer relief bilder, 97-99, fig. 9b;  RIC II, no. 876.  
61 RIC II, no. 300, PL. XIII, 267.  
62 RIC II, no. 317. 
63 RIC III, no. 577; J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, Pl. VII, no. 7.  
64

 G. Hill, A History of Cyprus, , 169-170;  BMC, Cyprus, p.58 
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ALEXANDRIA COS II. S. C.   حول حافة العملة وبالداخل صور تجسید
یبس واداة تاج من زھور اللوتس وتمسك طائر األ االسكندریة في شكل سیدة ترتدي

  .٦٥فواكھحیانا تصاحبھا سلة أخرى وأ

على ظھر  تظھر بھ المدینة )١٦-صورة(من عصر أنطونینوس بیوس الطراز الثاني
بشكل جانبي باتجاه الیمین وترتدي خیتون طویل طیاتھ منتفخة حول الوسط  العملة

كذلك عباءة تطایر خلفھا وزھرة اللوتس سرعة الحركة، ترتدي لي اشارة إوالیدین 
 القمحو تاج ستیفاني ویبرز ثالث من عیدان أوتمسك بكلتا یدیھا دیادم  الجبھة فوق

الظھر نفس  على عملة أخرى نجد على. خلفھا من األرض، وتحت قدمیھا تمساح
النقش والتصویر ولكن التجسید یتجھ للیمین وتمسك بتاج بكلتا یدیھا باتجاه الیسار 

  .٦٦ویوجد ثالث عیدان للقمح والي الیمین تمساح

تظھر فیھ تجسید ) ١٧-صورة(في طراز ثالث من عصر أنطونینوس بیوس 
اإلسكندریة واقفة بنفس الشكل الذي ظھرت بھ من قبل على عمالت اإلمبراطور 

على  الیورایوسحیث تظھر بشكل إمرأة واقفة تتجھ الي الیسار وترتدي تاج فسبسیان 
في یدھا الیسري، وعیدان  vexillumتمسك الرایة العسكریة یتون قصیر وخو ،الرأس

  .٦٧القمح في الید الیمنى

) ب-أ ١٨- صورة(استمر نفس الطراز في عصر سیفیروس اإلسكندر وجولیا مامیا
حیث تظھر تجسید المدینة بنفس المالبس وتاج الیورایوس لكن تمسك بحزمة كبیرة 
من نباتات القمح في یدھا الیسري وینمو تحت قدمھا الیمني عود كبیر من نبات القمح 

  . ٦٨لي جوارھاة بالصولجان ونباتات القمح تنمو إصدارات أخرى تقف ممسكوفي إ

لمدینة د یجستنھ أمحتمل  )١٩-صورة(متحف افیسوس في فیینا تمثالیمتلك 
مالبسھا في ھناك عقدة ومامیة، أس أوھو تمثال لسیدة تتجھ للیمین والر سكندریةاإل
یل وھیماتیون یمن من الصدر، تلبس صندل، ترتدي خیتون طوسفل الجزء األأ

مثل و یشبھ البونیھ أس غطاء لیبي الشكل أیمن، یعلو الرمزخرف على الكتف األ
س أالتمثال لملكة مصریة وھي تشبھ ر ھذا وربما كان) ٥-صورة(د مصرتمثال تجسی

یزیس فاریا ترتدي الكاب إوربما تشبھ  ٦٩م في القاھرة.ق الثانيیزیس من القرن إل
وعلى عمالت ھادریان - تمسك في یدھا طائروھي في تمثال فیینا  .٧٠سأعلى الر
االسكندریة ومعھا یبس عند قدم تجسید مصر، وعلى عمالت بیوس تظھر یظھر األ

                                                           
65 RIC III, no. 577 

 حیث رأس أنطونینوس بیوس بتاج الغار والنقش ٥٧٧ نفس طراز الوجھ في ٥٧٨العملة رقم  ٦٦
ANTONINVS AVG PIVS P. P  

 RIC III, no 578.   
67 J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, Pl. XI, no. 5. 
68 Ibid, Pl. XI, no. 6-7. 
69  A. Adriani, Testimonianze e momenti, 38 f, Tav.XXVII, no. 4. 
70   C. Haas, Alexandria in Late Antiquity, 144, Fig. 13. 
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یبس فربما یكون طائر نما الطائر في ید تمثال فییینا صغیر الیشبھ األإیبس، األ
و أیزیس في فیینا یمسكن بالسیستروم إلھة وتظھر تماثیل كاھنات اإل. ٧١نیلي

كذلك فربما كانت اآلداة ھي  عمالت بیوس علىوتظھر مع تجسید المدینة  ٧٢السیتوال
  التي في یدھا ولیس طائر

  والخالصة التحلیل

وقد كانت تعتبر  م.ق ٣٠في  ةالرومانی ةمبراطوریمصر داخل فلك اإل دمجت والیةأ
 praefectus aegyptiiسمى خصیصا حاكم ویحكمھا لالمبراطور العائل الشخصى 

باصدار عمالت علي ظھرھا صوره م .ق ٢٨واحتالل مصر تم تخلید ذكراه في 
والذي حدث في ) ٢٠-صورة(في عھد أوغسطس Aegypto Captaتمساح والنقش 

یقلد نحت )٢-صورة(بالد، والنحت الذي وجد في قرطاجة ول تجسید لتلك العھده أ
یطالیا على مذبح السالم وكما تكون ایطالیا على مذبح السالم فان تجسید مصر یمثل إ

ن في كلیھما فان التصویر یشیر الي أن نحت قرطاجة یثیر مناقشات كثیرة ألفي 
ن على الطفلین الموضوعیف .كذلك مصرتجسید  یطالیا تمثلإالمخصصات التي تمیز 

ین كانوا یظھرون مع تجسید النیل طفل الذ ١٦لي ركبة تجسید مصر ربما ترمز إ
لي یمین السیدة یصاحبھ لملتحي إ، الرجل ا٧٣ذراع من أذرع النیل ١٦شارة الي إ

 )عتقد عند رشیدأ(حد أفرعھ ي أالذي یلتقي بالنیل فلفین ربما لتجسید البحر دو
في الجانب نھا مصر موضوعة التي تسمح بتفسیر السیدة كما لو أوالمخصصات ھي 

الثعبان و ٧٤ھمیة كبرى لألراضي الزراعیةیمثل أیبس فیھا األیسر على النحت، واأل
یزیس ویشیر كذلك الي تواجد ھذا النوع بكثرة ترح تشابھھ مع الیورایوس وعبادة إیق

في مصر وفي النھایة فان الضفدعة التي تعیش في طمي النیل ترمز الي خصوبتھ 
فھي ربما تشیر مفورا الراقدة واأل .حقتالقدیمة على أنھا اإللھة وقد عبدت في مصر 

   .النیللي تجدد ماء النیل وكذلك النباتات والزھور التي تتواجد على ضفتي نھر إ

ھذا االبتكار  )٣-صورة(والتجسید الخاص بمصر والذي ظھر في عھد كالودیوس
لي االصالحات الخاصة باالھتمام تأسیس میناء أوستیا والذي یشیر إ كان بمناسبة

بالوالیات في عھده حیث صورت الوالیات التي كانت تمد روما بالمؤونة الالزمة لھا 
أسبانیا وصقلیة وتم تعریفھن -فریقیاأ- مصر رؤوس نسائیة على الموزایك، في شكل

التمساح ھي  یظھر أسفلھاالرأس التي . ٧٥بالمخصصات الموجودة على رؤوسھن
على ضفاف نھر تجسید مصر لتشابھھا مع صورة تجسید النیل وھو حیوان یتواجد 

ن نھمل التأثیر الكبیر للموضوعات النیلیة في رسوم بومبي والتي النیل، وال یمكننا أ

                                                           
71  Erna Diez," Isis-Alexandria auf dem gressen fries von Ephesos", 249-261. 
72 S. Bakhoum, Dieux Egyptiens a Alexandrie, 59 ff.                                                                
73 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 79-80. 
74Pliny, 8, 4 ; Herodotus, II, 75-76. 
75      J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 80-81. 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٣٨ 

كان یظھر بھا كذلك التمساح وعلیھا یوجد صور لوحید القرن وحیوانات أخرى 
التي ترجع إلي القرن األول في العمالت الرومانیة ولقد كان من الشائع ، ٧٦مصریة

والیونانیة، تجسید نھر جذوع اآللھة المصریة ظھور تصویر في مصر المیالدي 
لمصر  األكثر أھمیةولكن التجسید  .٧٧سكندریة، ورموز العبادة المختلفة بھاالنیل واإل

الذي زار مصر في  ١ )٩-٦-صور( على العمالت الرومانیة في عصر ھادریانظھر
لیھ بعد الیونان البلد الثانیة التي نالت اھتمامھ خاصة بعد موت رحلتین فھي بالنسبة إ

تشیر  ٧٨ن العمالت التي تجسد نیلوسوإنھ من المفترض أ .أنطونیوس بھا محبوبھ 
  .٧٩الي ھذا الحدث

وتجسیدات مصر التى تظھر على عمالت ھادریان تفسر المیل الواضح للكالسیكیھ 
حیث تظھر مصر ترتدي المالبس . من حیث المالبس وطرز الشعر المستخدمة

باتجاه الیسار ترتدي خیتون  سلةفي شكل سیدة متكئة على الیونانیة خیتون وھیماتیون 
س وترتدي نباتات اللوتس على الرأتروم في الیمین وھیماتیون وتمسك بالسیس

بدون اللوتس على حیانا وأ )٦-صور(ویصاحبھا طائر األیبس یقف على قاعدة 
وأحیانا یلتف حول السلة ثعبان  )٧-صورة(الرأس والسیستروم ممتدة باتجاه األیبس

وفي اصدارات أخرى یظھر األیبس ) ٨-صورة(واألیبس مصور واقفاً على األرض 
ن كل مالحظة أبال ومن الجدیر) ٩-صورة(لى األرض وال یوجد الثعبان حول السلةع

مصر تجسید ھذه العمالت  قد صكت في روما ولم تصك عمالت تحمل نقش باسم 
في تلك الفترة نظراً لظھور تجسید اإلسكندریة بنفس الطراز تقریبا سكندریة في اإل

التي تجسد والیة مصر في بعض األعمال الفنیة . مع اختالف بعض المخصصات
الفترة المبكرة والتي الیصاحبھا نقش لتعریفھا فتعزى الي كونھا أیضا تجسید للوالیة 

ن اختلفت في الشكل ض المخصصات التي تمیز الوالیة، وإنتیجة لظھور بع
ن شكل البرونزي في فیینا بعض الدارسین أ والصورة، فعلى سبیل المثال یعتبر

صر بسبب رأس التمساح أسفلھا وھو المعتاد رمزیتھ لمصر ھو تجسید لم) ٥-صورة(
ن ، على الرغم من أمنذ عمالت أوغسطس وكما على موزایك حمامات كالودیوس

  .ظھور غطاء رأسھا لم یظھر مع تجسید الوالیة

ولكنھ -الخاص بمعبد الھادریانیوم ربما یكون كذلك تجسید لمصر) ١٠-صورة(النحت 
لھة ة بشریط من الزھور یمیز تصویر اإلھداب المزخرفغیر مؤكد، العباءة ذات األ

ایزیس وكذلك العقدة على الصدر والنباتات والثمار في الید ولذلك اعتبرھا بعض 

                                                           
76   R. Hachlili, Ancient Mosaic Pavements, 10-108; Pliny, V, 1; VIII, 89-90. 
77 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 81. 

وقد ظھر تجسید النیل متكأً ویحیطھ مخصصة متعددة كلھا تشیر إلي الرخاء والثروة لمعرفة   ٧٨
  :المزید عن طرز تجسید النیل انظر

J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 30-33; P. L. Strack, Untersuchungen zur, nos. 
306-311, taf. VI; RIC II, no. 308-314, no. 861-864.  
79     S. W. Stevenson, A Dictionary of Roman Coins, 574. 
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٦٣٩ 

ظھور العدید من حیث  )١-صورة(اناء بوسكلایر وكما في  .الدارسین تجسید لمصر
كان یظھر  نما بعضھاظھورھا معتاد مع تجسید أفریقیا وإالمخصصات التي لم یكن 

وعلى . مع تجسید والیة مصر مثل الیورایوس والسیستروم، كذلك الحیوانات األخرى
یع القول بانھا تجسید مصر فقط، وإنما ربما كان ھذا الشكل الرغم من ذلك ال نستط

لي تجسید كل الخیرات التي كانت توجد في الوالیات الشرقیة من یرمز إ
 ٨٠فریقیاالغالل وغیرھا متمثلة في والیتي أاإلمبراطوریة والتي كانت تزود روما ب

  .ومصر

ن المشاھد التأثیر السكندري الواضح في تكوی الفنیة عمالاألونجد في بعض 
من حكم  مر طبیعي تكراره وتواجده في االعوام االخیرةواألشخاص المصورة وھو أ
عوام یرابیس االجاثودایون كذلك وفي األلي ایزیس وسھادریان فیظھر باالضافة إ

  .٨١جاثودایمون وحتى نھایة حكمھكمھ ظھرت عمارة لمعابد ومذابح األالتالیة لح

كل تجسیدات مصر على عمالت ھادریان ظھرت بصورة مثالیة فھي تقع تحت تأثیر 
أو  provincialوصورت فیھا تجسید والیة مصر  بطراز . الفن الیوناني والكالسیكي

ن الخالصة أ .في اإلقتصاد الرومانيالوالیة الذي یمیز دورھا الھام والخاص 
اإلقتصادیة لي أھمیة البالد ة وتشیر إالتجسیدات المؤكدة لمصر محددة ومعروف

د ھادریان ھي التي ظھرت على العمالت التي صكت في عھ .للشعب الروماني
خر من التجسیدات غیر مؤكد بدقة اذا ماكان یمثل تجسید ومعرفة بنقش والبعض اآل

  .إللھة إیزیس أو أفریقیامصر ذاتھا أم ا

لإلمبراطوریة الرومانیة بسبب مدینتھا دورا ھاما  وقد لعبت والیة مصر الرومانیة
وتشابھت في في الفن وقد ُجسدت مدینة اإلسكندریة بدورھا  .سكندریةالرئیسیة اإل

طبقاً لما  خرىواختلفت في فترات أبعض الفترات التاریخیة مع تجسید والیة مصر 
نیرون في  فقد ظھر تجسید مدینة اإلسكندریة منذ عصر اإلمبراطور .تمثلھ لروما

والتي ) ١١-صورة(شكل رأس سیدة فقط ترتدي على الرأس ثعبان الیورایوس
) ١٢-صورة(تطورت وظھرت في شكل سیدة واقفة في عصر اإلمبراطور فسبسیان

بس القصیرة إشارة إلي لعسكریة وترتدي المالولكن تمسك ببعض المخصصات ا

                                                           
وفي التصویر والتكوین فان تجسید أفریقیا كوالیة یتشابھ مع طراز تجسید مصر فھي تتكئ علي   

األرض وترتدي نفس المالبس حیث الخیتون والھیماتیوم لكن یغطي رأسھا غطاء رأس مقدمة الفیل 
وتتكئ علي صخرة بكوعھا األیسر بینما توجد سلة ضخمة بھا فواكھ وغالل تقع عند قدمیھا وتمسك 

قرن الخیرات رمز للخصوبة وأحیانا أخري عقرب في یدھا الیمني وفي الید الیسري یظھر عیدان ب
الغلة علي بعض أنواع العمالت األخري یظھر تجسید أفریقیا بطراز مختلف فھي تتكئ علي سلة 
فواكھ وخلفھا عیدان غلة وتستند بكوعھا األیمن علي رأس أسد ویبدو جزعھا العلوي عاري بینما 

  . د ھیماتیون حول جذعھا السفلي وربما أراد الفنان اإلشارة بھذا إلي التغیر في مناخ أفریقیاتوج
J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 34.  
81 J. Vogt, Die Alexandrinischen munzen, 93-110.           

                                                                                               



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٤٠ 

سكندریة علي اإلتجسید ن تصویر أیبدو و .٨٢ھمیتھا العسكریة في تلك الفترةأ
نما تأثرت بطرز ، وإو تؤثر علي طرز ھادریانأریان لم تتاثر العمالت ما قبل ھاد

تجسید والیة مصر على عمالتھ، حیث تظھر تجسید اإلسكندریة على عمالت 
ناء أمفورا یظھر منھ إعلى سلة أو ) ١٣- صورة(سیدة متكئة ھادریان في صورة

الكروم باتجاه الیسار وترتدي خیتون وھیماتیون وتمسك بنباتات القمح في یدھا عناقید 
تم  دسكندریة قن وصول ھادریان لإلإ. الیمنى، وتنمو كذلك نباتات القمح أسفل قدمیھا

 adventui Aug.Alexandriaeتحمل فكرةتخلیده عن طریق طرازین 
فعمالت  ٨٣

تصور األھمیة الدینیة للمدینة من خالل تصویر تجسیدھا في ھیئة سیدة ول الطراز األ
تمسك في الید الیمنى بالسیستروم وفي الید الیسرى طبق التقدمات ) ١٤-صورة(واقفة 

) ١٥- صورة(نطونیني العصر األواستمر نفس النمط لتجسید المدینة في  .بھ ثعبان
وفي طراز أخر على العمالت  .مسك طائر ربما األیبس بدالً من إناء التقدماتولكن ت

           للمدینة الدینیة واإلقتصادیة معاً  األھمیةتجسید من خالل الظھر األنطونینیة ی
 نطونینيطراز ثالث من  العصر األبینما من خالل تجسیدھا في ، ٨٤)١٦-صورة(
الدینیة وكذلك تظھر بمخصصات توضح أھمیتھا العسكریة، ) ١٧-صورة(

والتجسید على عمالت  الطرازبنفس  تي ظھرتوال. اإلقتصادیة في آن واحد
ضافة الي وباإل .٨٥)١٨-صورة(مبراطور سیفیروس اإلسكندر وجولیا مامیااإل

كما  خري واقفةكئة فقد صورت علي بعض العمالت األتصویر تجسید االسكندریة مت
یزیس فھي ترتدي مالبس إالدینیة للمدینة وخاصة عبادة  األھمیةفھي ھنا تظھر  رأینا

ھداب تزینھا أو أیزیسیة علي الصدر وشریط لھة وتمسك مخصصاتھا بالعقدة اإلاإل
نھ تمثال تجسید الي أ) ١٩- صورة(یعزون تمثال فییناوھو ماجعل الدارسین 

  .اإلسكندریة

فنون وخاصة جمیع الالمخصصات التي تظھر مع تجسید مصر واإلسكندریة على 
ھم من أوالتي كانت اللوتس ونباتات ممیزة، حیث زھور  عمالت ھادریانعلى 

تظھر  التي تظھر مع تجسید مصر السیسترومو. النباتات الممیزة لنھر النیل
نھا أل، سكندریةوتظھر مرة أخري في طرز تجسید اإل لاللھة إیزیسكمخصص معتاد 

                                                           
82 J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 44-45.                                                                   

حب بوصول اإلمبراطور وزوجتھ وھو خارج وھو الخاص بتصویر اآللھة الرئیسیة بالمدینة تر ٨٣
  .إطار الدراسة نظرا ألنھ یمثل االشارة للمدینة ولیس تجسیدھا في صورة مباشرة

84   Ibid, 147-148. 

واالن   Portoربما طرازنا لالسكندریة مقارب الي تجسید المدینة علي نحت رخامي وجد في  ٨٥
وستیا واالھتمام بشكلین في أفي ھذا النحت نجد میناء   pl.xxIv.1في روما   torioniaفي متحف 

الجزء العلوي یقفان في مواجھة بعضھما بینھما مذبح في شكل تضحیة شاب الي الیمین بعود غالل 
وستیا سیدة الي الیمین تجسد االسكندریة ترتدي خیتون في یده الیسري وتاج في الیمین تجسید أل

     .للفنارة وتمسك عود غالل واكلیل في الیمینسھا تصویر أطویل وھیماتیون علي ر
J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 44-45; T. Schreiber. Die hellenistischer 
reliefbilder, 97-99, Fig. 9b.  
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ولكن علي عمالت االسكندریة  ٨٦فرجیللة الموسیقیة التي تمیز مصر كما یذكر اآل
یزیس وظھرت إداة المستخدمة بانتظام في طقوس اآلك للتعبیر عن دورھافقد صورت 

د تم لھة العظمي المصریة قوھنا نجد أن مخصص اإل في العدید من المنحوتات
أما طائر األیبس والذي كان لھ دور ھام . ٨٧ككلمصر لي تجسید إشارة لإل استخدامھ

ولھ  ٨٨راضي البالد حیث یلتقط الدیدان والثعابین من علي االرضالمحافظة علي أفي 
  .رض وبلتالي لإلقتصاد المصريولھ دور ھام في خصوبة األ

 وشارة للثعابین المصریة بشكل عام أن الملتوي حول السلة فربما یكون إبالنسبة للثعبا
ز تجسید والذي ظھر كذلك في بعض طریزیس إلي الثعبان المقدس لإللھة إ

یزیس علي إس أصور وھو یرتدي غطاء روالذي لیورایوس اھو ثعبان و اإلسكندریة
سیرابیس ویظھر لجاثودایمون المقدس و بمصاحبة األأ سواء مفرداً  البطلمیةالعمالت 

ي الفاتیكان وفي نحت بارز من عصر ھادریان ف .٨٩یزیسإي رسومات ف متكرراً 
بالنسبة لوضع  .بثعبان ملتوي حول ذراعھا ةي بھ كاھنشمت ذيیزیس الإیمثل موكب 
نھ أ، حیث ناء فان ھناك رسم جداري من بومبي یمثل نموذج ھام للمقارنةإالثعبان في 

واكھ في یدھا الیسري وفي یزیس تمسك طبق من الفإدرجات ساللم تقف كاھنة  ىعلأ
لذلك یظھر  المقابلوالنموذج  ،٩٠ثنان من المتعبدین یركعاناناء بھ ثعبان بینما إالیمني 

سكندریة علي عمالت نھا تمسك بمخصصات اإلبألھة فیصف اإل ٩١أبولیوسفي رؤیة 
ولذلك . ناء بھ ثعبان في الید الیسريیث السیستروم في الید الیمني واإلھادریان ح
كما یرى البعض، لكني أعتقد  یزیس ذاتھا ولیس تجسید مصرإلھة كون اإلتفھي ربما 

  .نظراً لوجود النقش لتعریفھا وھو دلیل مباشرنھا تجسید المدینة أ

لیھا بعیدان الغالل لالمبراطوریة حقیقة یشار إھمیة مصر كواحدة من سالل إن أ
و في مدینة ماریا رمز معاصر النبیذ في بحیرة مریوط أو .التي تبرز من السلة القمح

والتي توضح  التي تصاحب التجسید و عناقید العنببأفرع ألھا ھنا علي العمالت 
نتاج النبیذ وخاصة نبیذ ماریا الذي تغني بجودتھ الشعراء في العالم ر إأھمیة ودو

المصاحبة لتجسید والیة مصر  ،ن الفنان في اختیاره لتلك المخصصاتویبدو أ .القدیم
ھمیة بمقدار األ وتذكیرھم لي تعریف الرومانقد ھدف إومدینة اإلسكندریة 

 سواء وأحیاناً أھمیتھم العسكریة في بعض الفترات على حد والدینیةاالقتصادیة 
على والذي انعكس وظھر جلیاً من خالل تصویر والیة مصر ومدینة اإلسكندریة 

العمالت بدایة من عصر ھادریان وماتاله من عصور وحتى ماقبل عصر ھادریان 
ھمیة صورة أوضح وطرز مختلفة تشیر إلي ألكن أھمیة تلك التجسیدات انتشرت ب

                                                           
86 Vergil, Aeneid; 8. 696.                                                                                                           
87    J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 39-40. 
88 Herodotes, II -76.                                                                                                                    
89 S. Reinach, Repertoire, 160, no. 6, 8. 
90 F. Mazois, Les ruines, 42, Pl. XXVII.  
91   Apuleius, Metamorphoses, XI, 4. 
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وتحتوي ظھر عمالت ھادریان على  .الوالیة من جمیع النواحي للعالم الروماني تلك
كما ذكرنا من قبل والیة ومدینة من العالم الروماني  ٢٥تجسیدات ما الیقل عن 

لي فكرة لجیش الروماني ولكنھا كانت ترمز إوتصویرھا الیسجل انتصارات ا
كان لكل  براطوریة التيھادریان والذي رمز من خالل تصویرھا إلي صورة اإلم

قتصادیة، العلم أو سھامھ الخاص في مصادرھا سواء بالمواد والموارد اإلعضو فیھا إ
   .الفن أو غیرھا ومن أھمھا والیتي مصر وأفریقیا
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Personification of Province of Egypt and Alexandria 
in Roman Art 

Dr/ Fathia Gaber Ebrahim  
Abstract: 
It is well known that the Roman art was inclined to the general 
use of symbolism. And thus appeared in this art the 
personification referring to specific things, such as rivers, cities 
or to places and things were intangible, such as the seasons, and 
other virtues. The personifications of provinces appeared in 
Roman art through different historical periods. This has been an 
important element referring to the expansionist policy of the 
Romans. The personification of the eastern or western provinces 
appeared as women are wearing or holding certain attributes. 
Egypt was one of the eastern roman provinces, which included in 
the orbit of the Roman Empire after Actium in 30 BC, and 
because of her good economy it served as the supply of wheat for 
the Roman people. The personification of the roman province of 
Egypt appeared in art as a reclining woman holding some special 
attributes. Mostly of these personifications appeared on the 
obverse of the coins which were important to identify, because of 
its inscriptions, which can make us recognize her depiction on 
the other artistic works. The city of Alexandria also personified 
in the roman art, in some cases like Egypt, in others with the 
attributes which were characteristics to it. This research don’t 
include the artistic works which were referring by symbols or 
other elements to Egypt or Alexandria, it is specifically for the 
personification of the province and the city in the shape of 
women. 
This research aims to find out why and how the roman province 
of Egypt and the city of Alexandria were depicted in the Roman 
art? And what are the purposes behind these personifications? 
What was the need behind the manifestation of these 
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personifications in some special historical periods and not 
appeared in the others? 
Keywords:  
Personification, Provinces, Egypt, Alexandria, Roman Art.  


