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  عناصر مصریة على عملة رومانیة من عهد اإلمبراطور هادریان 

  رى عبدالحمید               عمرو محمد خی

   )إیجوث(المعهد العالى للسیاحة والفنادق باالسكندریة 

   ملخص

ظهر التأثیر المصري  حیثشغلت آثار مصر الفرعونیة فكر ووجدان الحكام فى العصر الروماني، 

هادریان  لعهد اإلمبراطورحث إحدى العمالت ترجع ، وقد لفت نظر الباالعمالت الرومانیةواضحًا على 

تحمل بعض العناصر المصریة وهى الصرح واإللهة إیزیس والهیئة المستدیرة للثعبان، األمر الذى دفع 

إلمبراطور الباحث إلى دراسة تلك العناصر الفنیة والتى ُتعد بمثابة تأریخ لبعض األحداث التي عاصرت ا

  . هادریان

  هادریان - ثعبان  –إیزیس  –صرح  –عملة  الكلمات الدالة

  :یتناول الباحث منهج الدراسة من خالل محورینسوف  منهج الدراسة

سیتناول الدارس وصف للعملة من خالل مكان العثور علیها ومكان الحفظ والعناصر : منهج وصفي .١

 . طبقًا إلطار البحثالمسجلة علیها الرئیسیة 

سیتناول الدارس المنهج التحلیلي من خالل التعرض للعناصر المصورة على وجهي : منهج تحلیلي .٢

العملة سواء كانت مصریة متمثلة في واجهة المعبد المصري والمعبودة إیزیس أو عناصر رومانیة 

   . متمثلة في وجه اإلمبراطور هادریان

  مقدمة

مصدر هام ُتعتبر و ، )Barret, 2000( والفنیةكانت العملة وسیلة حیویة لإلعالن عن اإلنجازات السیاسیة 

، وبدأ سك  ، فهى تعكس فى رمزیتها العدید من العالقات التاریخیة والدینیة واالجتماعیةللتاریخ والتأریخ

وذلك ، )٢٠٠٨قادوس، ( م.منتصف القرن السابع ق مها الحدیث فى بالد الیونان حواليالعملة بمفهو 

فاستخدمت  ،)٢٠٠٨بدوي، (إلعتبار المعادن معیارًا ثابتًا وال یتعرض للتلف، وكذلك لزیادة حركة التجارة 

 –الحكام "العمالت المصوره على  من العناصرو  ،)٢٠١٠عبدالعزیز، (المعادن لعقد الصفقات التجاریة 

وزادت أهمیة سك العملة خالل العصر ، )٢٠٠٨قادوس، (" معالم رئیسیة –االحتفاالت  –المعبودات 

الرومانیة، مما أدي إلي إزدهار الزراعة  اإلمبراطوریةالروماني نتیجة للتوسع فى ضم والیات إلى 

عهد  االسكندریة منذببدار السك  العملة كانت ُتضربوفي مصر  )Barret, 2000(والصناعة والتجارة 

 ،)Emmet,2001(وكذلك بمدن أخري مثل منف  ،)٢٠١٣إسماعیل، (وحتى دقلدیانوس أكتافیوس

ومن هذه الطرز ؛ )Mattingly, 1936( خالل عهد االمبراطور هادریان وتنوعت طرز النقود السكندریة
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وذلك نظرًا ، )٢٠١٠عبدالعزیز، (ومصریة 

إلهتمام األباطرة بالتقرب من المصریین عن طریق تشیید وٕاضافة عناصر معماریة على المعابد، وكنوع 

صور وغالبًا كان ی، )٢٠١٣إسماعیل، 

كلل بالغار برأس أو تمثال نصفي من األمام أو الجانب م

ضاوي والجبهة العریضة واألنف والذقن 

صورت المعبودة إیزیس بین برجى الصرح 

مفتوحة بأعلى  منافذكما صورت  وفى یدها الیمنى الصولجان،

  

  صرح إیزیس اآلخرصور على الوجه األول للعملة اإلمبراطور هادریان والثعبان بینما صور على الوجه 

  1844,0425.2374  تحت رقم

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/coll
ion_image_gallery.aspx?assetId=677051001&objectId=1309171&partId=1
20/4/2019 9 AM)  
 

تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق  –) IJHTH(المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 

٢٠١٩سبتمبر ) ٢(، العدد )١٣(المجلد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٣ 

ومصریة  رومانیةبین عناصر ما التي جمعت محل الدراسة 

إلهتمام األباطرة بالتقرب من المصریین عن طریق تشیید وٕاضافة عناصر معماریة على المعابد، وكنوع 

إسماعیل، (من تخلید الذكرى تم تصویر تلك العناصر على العمالت 

برأس أو تمثال نصفي من األمام أو الجانب م العمالتاإلمبراطور هادریان على 

Mattingly, 1936( ،ضاوي والجبهة العریضة واألنف والذقن یوتتمیز مالمحه بصفة عامة بالوجه الب

  .)Magele, 2016(د المدببین والشعر المجع

   )١شكل رقم 

صورت المعبودة إیزیس بین برجى الصرح  اآلخرصور اإلمبراطور هادریان ُمحاط بثعبان، وبوجه العملة 

وفى یدها الیمنى الصولجان، Situlaوتحمل فى یدها الیسرى إناء ستیوال 

  ). ٢٠١٢أبوالحمد، (مدخل العلى جانبى 

  )١(شكل رقم 

صور على الوجه األول للعملة اإلمبراطور هادریان والثعبان بینما صور على الوجه 

    االسكندریة :مكان السك       الروماني

تحت رقم المتحف البریطانى :مكان الحفظ       جرام٢٣,٠٥
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المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 
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محل الدراسة  العملة

إلهتمام األباطرة بالتقرب من المصریین عن طریق تشیید وٕاضافة عناصر معماریة على المعابد، وكنوع 

من تخلید الذكرى تم تصویر تلك العناصر على العمالت 

اإلمبراطور هادریان على 

)Mattingly, 1936

المدببین والشعر المجع

شكل رقم ( العملةوصف : أوالً 

صور اإلمبراطور هادریان ُمحاط بثعبان، وبوجه العملة 

وتحمل فى یدها الیسرى إناء ستیوال 

على جانبى  وبابینالصرح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صور على الوجه األول للعملة اإلمبراطور هادریان والثعبان بینما صور على الوجه  

الروماني :  العصر        

٢٣,٠٥:   الوزن       

  :   نقًال عن        

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collect
ion_image_gallery.aspx?assetId=677051001&objectId=1309171&partId=1 (accessed 
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  العناصر المصورة على العملة : ثانیاً 

  اإلمبراطور هادریان   - ١

، وذلك )Claridge, 2016( م١١٧ عام أغسطس ١١الرومانیة فى  براطوریةتولى هادریان عرش اإلم

  )Burnett,2008( تراجانالقوات الرومانیة فى سوریا عقب وفاة اإلمبراطورر  بإعالنه إمبراطورًا من قبل

  ).٢٠٠٧أحمد، (م ١٣٨عام  حتىستمر فى الحكم او 

  اطور هادریان االمبر  عهد خاللمصر  

شهدت فى عهده حیث ) Tomber, 2016(هادریان  اإلمبراطور خالل حكمإحتلت مصر مكانة خاصة 

خاللها شهرین فى االسكندریة  م قضي١٣٠إصالحات كبري، وتوسع معمارى وفني كبیر، وزار مصر عام 

المنشآت المصریة وقام بترمیم وٕاضافة العدید من  اآلثارثم قام برحلة نیلیة لمصر العلیا شاهد خاللها 

، )٢٠٠٥قادوس، (عبد مثل بوابته فى معبد فیله والتي تقع إلي الغرب من الم ،)٢٠٠٧أحمد، (المعماریة 

والذي غرق فى النیل أثناء رحلة االمبراطور " أنتینوس"مدینة أنتینوبولیس تخلیدًا لذكري كما أمر بإنشاء 

  ). Donadonis, 1975(بمدینة الشیخ عبادة في محافظة المنیا  اآلنوتعرف 

  العملةعلى هادریان اإلمبراطور تصویر 

رمزًا ، والذي ُیعد )Mattingly, 1936(مكلل بالغار جانبى بوجهصور اإلمبراطور هادریان على العملة 

للنصر والخلود عند الرومان، كما إرتبط بالمعبود جوبیتر، كما كان هذا اإلكلیل األكثر إنتشارًا منذ عهد 

 ویرتدي ،)٢٠١٠كمال،(اإلمبراطور أكتافیوس في تزیین رؤوس األباطرة المصورین علي العمالت 

الدرع أسفل الرقبة الذي یرمز للمعبود جوبیتر، وتعكس تلك العناصر الفنیة رمزیة ألوهیة الحاكم  اإلمبراطور

)Mattingly, 1936 .(  

  العناصر المصریة المسجلة على العملة  - ٢

  النشأة والتطور :  bxnt الصرح: أوالً 

إسم الیوناني ُعرف بوخالل العصر ، )bxnt  )Erman, I, 1982القدیم على الصرح  أطلق المصري

Pylon  ،إتخذ المعبد تصمیمًا معماریًا جدیدًا نتیجة للمتغیرات السیاسیة والدینیة التي سادت مع بدایة  وقد

 التي تفاعل معها المصريعصر الدولة الحدیثة، وٕاتسم هذا التصمیم بمحاكاة الظواهر البیئیة والكونیة 

، فمحور قدس األقداس - قاعة األساطین - الفناء المفتوح - الصرح - ، حیث یتكون من طریق الكباشالقدیم

 النیل فیمثالن أساطین األعمدة التي إتخذت شكل نبات البردي واللوتس المعبد ُیمثل نهر النیل، أما ضفتي

  .)١٩٩٣عبدالرازق، ( )٢شكل رقم (

ُتزین قمته كورنیش، و تمیل جدرانة إلي الداخل كلما إرتفع ألعلي؛  ،من بوابة وسطي ببرجینیتكون الصرح و 

  ). ٢٠١٧عبدالباسط، (ویرتفع البرجین عن البوابة ویضم كل برج شرفتین 
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Axt األفق )Erman, I, 1982(  في

شكل ( Axtبرجي الصرح یمثالن التلین أو الجبلین لعالمة 

فأصبح الصرح تجسیدًا لبوابة األفق علي األرض، ُتشرق وتغرب الشمس 

، وبذلك تعكس لیضئ أجزاء المعبد وتغرب منه أیضًا لیحل الظالم في المعبد

  : حمایة بوابة األفق من خالل ما ورد من نص في العصر البطلمي

Bxnt…..sn.ti r snty Hr wTs itn 

  خري نفتیس إحداهما إیزیس واأل

  nbt-Hwt ونفتیس 

) ٤شكل رقم( یحمالن ویحمیان قرص الشمس مثل دورهما في أسطورة أوزیر

    

  حتي أصبحت شكل الصرح 

  

   عناصر المعبد المختلفة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٥ 

Axt عالمة أما عن األصل المعماري والدیني للصرح فقد جسد الفنان 

Assmann, 1980 (برجي الصرح یمثالن التلین أو الجبلین لعالمة  حیث

Candeiads, 2017( ، فأصبح الصرح تجسیدًا لبوابة األفق علي األرض، ُتشرق وتغرب الشمس

لیضئ أجزاء المعبد وتغرب منه أیضًا لیحل الظالم في المعبد من خالل برجي الصرح

)Assmann, 1980 .(  

حمایة بوابة األفق من خالل ما ورد من نص في العصر البطلمي

..sn.ti r snty Hr wTs itn…..wat m Ast kt m nb-Ht

إحداهما إیزیس واأل.....یشبه األختین اللتین تحمالن قرص الشمس

 Astإیزیس المعبودتان  فأصبح حمایة برجي الصرح من خالل

یحمالن ویحمیان قرص الشمس مثل دورهما في أسطورة أوزیر) 

Candeiads, 2017( .  

                      

  )٣(شكل رقم 

حتي أصبحت شكل الصرح  Axtحل تطور عالمة اشكل ُیظهر مر 

  ١٩٩٣عبدالرازق، : نقًال عن

  )٢(شكل رقم 

عناصر المعبد المختلفةشكل ُیظهر 

  ١٩٩٣عبدالرازق، : نقًال عن

المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 
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أما عن األصل المعماري والدیني للصرح فقد جسد الفنان 

1980(تصمیم بوابة المعبد 

Candeiads, 2017() ٣رقم 

من خالل برجي الصرح

(رمزیة البعث والخلود 

    

  

  

  

  

  

  

  

حمایة بوابة األفق من خالل ما ورد من نص في العصر البطلميوجسد الفنان أیضًا 

Ht

یشبه األختین اللتین تحمالن قرص الشمس......الصرح

فأصبح حمایة برجي الصرح من خالل

) ١٩٩٣عبدالرازق، (

)Candeiads, 2017

شكل ُیظهر مر 



  وم،جامعة الفی –تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق 

٢٠١٩   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویر العناصر المعماریة المصریة من الطرز الشائعة على العمالت السكندریة منذ عهد اإلمبراطور 

ومنها  )Handler,1971) (م١٨٠- 

، بوابة معبد مهداه للمعبودة إیزیس الصرح محل الدراسة

العلویة المفتوحة التى كانت تستخدم لتثبیت 

، )Handler, 1971( أنشئت خالل العصر البطلمى

نالت المعبودة ایزیس من القدسیة فى العصر الفرعونى نتیجة دورها البارز فى اسطورة اوزیر مما جعل 

شر فى العصرین الیوناني والرومانى بمظاهر فنیة عدیدة من حیث التصویر 

أي التي تهیمن على وٕاسمها یعني العرش 

م عن طریق .فى بالد الیونان منذ القرن الخامس ق

إلهة الحكمة " أثینا"مثل المعبودة من المعبودات الیونانیة 

أحمد، (فأصبحت من أكثر المعبودات إنتشارًا فى العصر الیونانى 

ثم إنتقلت عبادتها إلى روما؛ والقت رواجًا كبیرًا بسبب إعجابهم بطقوس وأسرار عبادتها وشهدت 

حیث أعتبر " م٩٦-٨١دومتیان "مثل اإلمبراطور 

وٕاستمرت عبادتها فى جزیرة فیلة حتي 

ویعلو رأسها  ، وكانت تصور على العمالت بهیئة نصفیة

وكذلك صورت بالطراز الواقف، باإلضافة إلى تصویرها جالسة 

   Axtالمعبودتان إیزیس ونفتیس یحمالن قرص الشمس وعالمة 

تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق  –) IJHTH(المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 

٢٠١٩سبتمبر ) ٢(، العدد )١٣(المجلد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٦ 

  العصر الرومانيفى  العملةتصویر الصرح على 

تصویر العناصر المعماریة المصریة من الطرز الشائعة على العمالت السكندریة منذ عهد اإلمبراطور 

- ١٦١(حتي عهد اإلمبراطور ماركوس أوریلیوس 

الصرح محل الدراسة یمثلو ، )٢٠١٣إسماعیل، (مقیاس النیل 

العلویة المفتوحة التى كانت تستخدم لتثبیت  المعماري والفتحاتشكل الصرح من حیث التصمیم 

أنشئت خالل العصر البطلمى المعابد المصریة التى صروحصوارى األعالم مع 

  .)Poole, 1892( أعلى المدخل للمعبودة إیزیس

  المعبودة إیزیس فى العصر الرومانى 

نالت المعبودة ایزیس من القدسیة فى العصر الفرعونى نتیجة دورها البارز فى اسطورة اوزیر مما جعل 

شر فى العصرین الیوناني والرومانى بمظاهر فنیة عدیدة من حیث التصویر تقدسیتها وعبادتها تستمر وتن

وٕاسمها یعني العرش  ،)Magdy, 2012( داخل مصر وخارجها

فى بالد الیونان منذ القرن الخامس ق عبادتهاإنتشرت فقد  )٢٠١٠

من المعبودات الیونانیة ، وقد شبهت بالعدید )٢٠١٣

فأصبحت من أكثر المعبودات إنتشارًا فى العصر الیونانى إلهة الجمال، " أفرودیت

ثم إنتقلت عبادتها إلى روما؛ والقت رواجًا كبیرًا بسبب إعجابهم بطقوس وأسرار عبادتها وشهدت 

مثل اإلمبراطور  ،)٢٠١٣إسماعیل، (شجیعًا من قبل األباطرة الرومان 

وٕاستمرت عبادتها فى جزیرة فیلة حتي ، )٢٠١٤أحمد، ( عبادتها دیانة رسمیة وأقام لها المعابد فى روما

، وكانت تصور على العمالت بهیئة نصفیة )Wilkinson, 2003(القرن السادس المیالدي 

وكذلك صورت بالطراز الواقف، باإلضافة إلى تصویرها جالسة  قرص الشمس بین قرنین أو ریشتین،

  .)٢٠١٠عبدالعزیز، (وترضع المعبود حربوقراط 

   

  )٤(شكل رقم 

المعبودتان إیزیس ونفتیس یحمالن قرص الشمس وعالمة شكل ُیظهر 

  ١٩٩٣عبدالرازق، : نقًال عن

المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

تصویر الصرح على 

تصویر العناصر المعماریة المصریة من الطرز الشائعة على العمالت السكندریة منذ عهد اإلمبراطور  كان

حتي عهد اإلمبراطور ماركوس أوریلیوس ) م٦٩- ٦٨(جالبا 

مقیاس النیل  –الصرح 

شكل الصرح من حیث التصمیم  ویتفق

صوارى األعالم مع 

للمعبودة إیزیس كما صورت

المعبودة إیزیس فى العصر الرومانى : ثانیاً 

نالت المعبودة ایزیس من القدسیة فى العصر الفرعونى نتیجة دورها البارز فى اسطورة اوزیر مما جعل 

قدسیتها وعبادتها تستمر وتن

داخل مصر وخارجها والنقش وغیرها

٢٠١٠نورالدین، (السلطة 

٢٠١٣إسماعیل، (التجار

أفرودیت"وكذلك المعبودة 

ثم إنتقلت عبادتها إلى روما؛ والقت رواجًا كبیرًا بسبب إعجابهم بطقوس وأسرار عبادتها وشهدت ) ٢٠١٤

شجیعًا من قبل األباطرة الرومان ت

عبادتها دیانة رسمیة وأقام لها المعابد فى روما

القرن السادس المیالدي 

قرص الشمس بین قرنین أو ریشتین،

وترضع المعبود حربوقراط 

شكل ُیظهر 



  وم،جامعة الفی –تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق 

٢٠١٩   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحتى عهد ) م٦٩- ٦٨(على العمالت السكندریة منذ عهد اإلمبراطور جالبا 

 الرداءب المعبودة إیزیس على العملة 

ة بتسریحة الشعر التى تتخذ اللفات الطویل

هى كلمة التینیة تعنى وعاء، وهو إناء طقسي على شكل ثدى لیسمح بتدفق السائل لینسكب 

األوزیریة ویرتبط هذا اإلناء بالمعبودة إیزیس من خالل الماء بالطقوس 

عبارة عن ساق طویلة كاملة وهو ؛ 

الیانعة، وُیعد هذا الصولجان من أبرز صور إستخدام البردي فى الرموز 

البردي  شأحراحورس فى  من خالل تخبأة

  تمثال للمعبودة إیزیس تحمل إناء ستیوال 

Savvopoulos 

  معبد فیلة  –المعبودة إیزیس تمسك صولجان البردي 

تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق  –) IJHTH(المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 

٢٠١٩سبتمبر ) ٢(، العدد )١٣(المجلد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٧ 

  تصویر إیزیس على العملة 

على العمالت السكندریة منذ عهد اإلمبراطور جالبا المعبودة إیزیس 

 وظهرت، )٢٠١٣إسماعیل، ) (م٣٠٥-٢٨٤(انوس 

بتسریحة الشعر التى تتخذ اللفات الطویل تمیزت كما، بالعقدة التقلیدیة فوق الصدر الضیق ویتمیز

  ).٢٠١٤أحمد، ( من الخلف والقصیرة على الجبهة

  بالعملة الرموز المقدسة التى تحملها إیزیس 

Situla ) ٥شكل رقم (  

هى كلمة التینیة تعنى وعاء، وهو إناء طقسي على شكل ثدى لیسمح بتدفق السائل لینسكب 

ویرتبط هذا اإلناء بالمعبودة إیزیس من خالل الماء بالطقوس ، )٢٠١٢أبوالحمد، 

  ).٢٠٠٧ویلكنسون، (ومن خالل اللبن بدورها كأم للمعبود حور 

 ) ٦شكل رقم (

؛ )٢٠١٣إسماعیل، (صورت المعبودة إیزیس تمسك صولجان البردي 

الیانعة، وُیعد هذا الصولجان من أبرز صور إستخدام البردي فى الرموز من نبات البردي تتوجها زهرتها 

من خالل تخبأة نبات البردي بأسطورة إیزیس وأوزیریس إلرتباط

 .(  

   

  )٥(شكل رقم 

تمثال للمعبودة إیزیس تحمل إناء ستیوال 

Savvopoulos, 2012؛  ٢٠٠٧ویلكنسون، : نقًال عن

  

  )٦(شكل رقم 

المعبودة إیزیس تمسك صولجان البردي شكل ُیظهر 

 (Bénédite, 1895): نقًال عن

المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تصویر إیزیس على العملة 

المعبودة إیزیس صورت 

انوس اإلمبراطور دقلدی

الضیق ویتمیزالطویل 

من الخلف والقصیرة على الجبهة

الرموز المقدسة التى تحملها إیزیس 

Situlaإناء ستیوال  -

هى كلمة التینیة تعنى وعاء، وهو إناء طقسي على شكل ثدى لیسمح بتدفق السائل لینسكب  Situlaكلمة 

أبوالحمد، ( على األرض

ومن خالل اللبن بدورها كأم للمعبود حور 

  

  

  

  

  

  

  

  

( صولجان البردي -

صورت المعبودة إیزیس تمسك صولجان البردي 

من نبات البردي تتوجها زهرتها 

إلرتباط، وذلك الدینیة

). ١٩٨٥الصغیر، (

  

  

  

  

  



  وم،جامعة الفی –تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق 

٢٠١٩   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسجیل  فىرغب لتصویري فى الكتابة الهیروغلیفیة، فعندما 

على النحو یستغل الفراغ  على العمله؛ كان مقیدًا بالمساحة المتاحة، فبدء

وبالتالى جمع الفنان بین   ما بین البرجین

Erman, II, 1982(  بالنقش الغائر.  

بمعني معبد    Hwtإستغل الفنان شكل الباب ما بین برجي الصرح كعالمة صوتیة 

معبد ب لقب إیزیسبمعنى إیزیس سیدة المعبد كنایة عن 

عبر المصري القدیم عن معتقداته الدینیة من خالل الرموز؛ وكانت أغلبها مستمدة من حیوانات وطیور 

وزواحف مثل الثعابین، وُیمكن أن ُیشیر الرمز إلى المعنى ومضاده، فالثعبان یرمز إلى الشر ولكنه إرتبط 

إتخذها والتي الكائنة فى جسم الثعبان، 

الرشیدي، ( الة لحمایته من أذى األرواح الشریرة

 )Johnson,1990(بأن للعالم السفلي بوابات تقوم بحراستها الثعابین 

ویرمز  خالل العصرین الیونانى والرومانى والذي ُیمثل البدایة التى تبتلع النهایة

Kakosy, 1982( وتتطابق تلك الصفات ،

  .)٢٠١٠، عبدالرازق(

أبرزت الدراسة أن العملة ُتعد مصدر لتأریخ بعض األحداث في عهد اإلمبراطور هادریان أثناء زیارته 

بینت الدراسة أن الفنان نجح فى إبراز العناصر التشریحیة لوجه اإلمبراطور باإلضافة إلى نقش اإلكلیل 

تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق  –) IJHTH(المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 

٢٠١٩سبتمبر ) ٢(، العدد )١٣(المجلد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٨ 

  على العملة    Ast nbt Hwt" إیزیس سیدة المعبد

لتصویري فى الكتابة الهیروغلیفیة، فعندما لجأ الفنان فى العصر الروماني إلى التعبیر ا

على العمله؛ كان مقیدًا بالمساحة المتاحة، فبدء" معبد ال

ما بین البرجین) ٢٠١١عبدالرازق، (   Astإیزیس 

  .لتعبیر التصویرى

nbt  )II, 1982  بمعني سیدة تالمة نبلجأ الفنان إلى نقش ع

إستغل الفنان شكل الباب ما بین برجي الصرح كعالمة صوتیة 

Gardiner, 1973( .  

بمعنى إیزیس سیدة المعبد كنایة عن    Ast nbt Hwtأصبح لقب اإللهة إیزیس 

Erman( .  

  النشأة والتطور 

عبر المصري القدیم عن معتقداته الدینیة من خالل الرموز؛ وكانت أغلبها مستمدة من حیوانات وطیور 

وزواحف مثل الثعابین، وُیمكن أن ُیشیر الرمز إلى المعنى ومضاده، فالثعبان یرمز إلى الشر ولكنه إرتبط 

الكائنة فى جسم الثعبان،  یرةالُمستدهیئة خالل ال ؛ من)٢٠١٠، عبدالرازق

الة لحمایته من أذى األرواح الشریرةقوة فعالمصرى القدیم منذ عصور ما قبل التاریخ رمزا ل

بأن للعالم السفلي بوابات تقوم بحراستها الثعابین القدیم إعتقد المصري 

خالل العصرین الیونانى والرومانى والذي ُیمثل البدایة التى تبتلع النهایةمتد الدور الهام للثعبان 

Kakosy, 1982(إلي الحدود الخارجیة للكون بینما ُیمثل الفراغ الداخلي األرض 

Agathodaimon  الذي یطوق مدینة األسكندریة لحمایتها)

أبرزت الدراسة أن العملة ُتعد مصدر لتأریخ بعض األحداث في عهد اإلمبراطور هادریان أثناء زیارته 

 . لمصر كوالیة رومانیة

بینت الدراسة أن الفنان نجح فى إبراز العناصر التشریحیة لوجه اإلمبراطور باإلضافة إلى نقش اإلكلیل 

المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 
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إیزیس سیدة المعبد"كتابة لقب 

لجأ الفنان فى العصر الروماني إلى التعبیر ا

السیدة "لقب إیزیس 

  : التالي

إیزیس تصویر المعبودة  - 

لتعبیر التصویرىالكتابة وا

لجأ الفنان إلى نقش ع - 

إستغل الفنان شكل الباب ما بین برجي الصرح كعالمة صوتیة  - 

)Gardiner, 1973

أصبح لقب اإللهة إیزیس  - 

Erman, II, 1982(فیله 

النشأة والتطور  الثعبان: ثالثاً 

عبر المصري القدیم عن معتقداته الدینیة من خالل الرموز؛ وكانت أغلبها مستمدة من حیوانات وطیور 

وزواحف مثل الثعابین، وُیمكن أن ُیشیر الرمز إلى المعنى ومضاده، فالثعبان یرمز إلى الشر ولكنه إرتبط 

عبدالرازق(بإله الشمس 

المصرى القدیم منذ عصور ما قبل التاریخ رمزا ل

إعتقد المصري  اكم، )١٩٩٨

متد الدور الهام للثعبان إ و 

إلي الحدود الخارجیة للكون بینما ُیمثل الفراغ الداخلي األرض 

Agathodaimon مع ثعبان 

  الخاتمة 

  أبرزت الدراسة أن العملة ُتعد مصدر لتأریخ بعض األحداث في عهد اإلمبراطور هادریان أثناء زیارته

لمصر كوالیة رومانیة

  بینت الدراسة أن الفنان نجح فى إبراز العناصر التشریحیة لوجه اإلمبراطور باإلضافة إلى نقش اإلكلیل

   .على رأسه
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 متمثلة في الثعبان الذي أخذ الهیئة المستدیرة العملة بعدد من العناصر المصریة؛  أوضحت الدراسة تأثر

   .حول العملة مما ُیشیر إلى الحمایة باإلضافة إلي الصرح وتصویر المعبودة إیزیس

  أستنتج الدارس أهمیة نقش الصرح علي العملة كرمز لمصر كوالیة رومانیة من خالل العنصر السائد

  .ین الیوناني والروماني وهو الصرحنیة في العصر في المنشأت الدی

 وأیضاً ، أنه ینتمي لمعبد فیلهالدارس من خالل نقش الصرح وتصمیمه المعماري البسیط  أستنتج 

 Ast nbt" سیدة المعبد" في معبد فیلة إستخدام الكاتب التعبیر التصویري في كتابة لقب المعبودة إیزیس

Hwt  من خالل نقش المعبودة إیزیس بین برجي الصرح ثم عالمةnbt  ثم المدخل الُمعبر عن عالمة

Hwt .  

  قائمة المراجع

  أوًال المراجع العربیة 

كلیة اآلداب،  رسالة دكتوراه غیر منشورة،  ،"دراسة أثریة"أوانى الستیوال فى مصر القدیمة  ) ٢٠١٢(، خالد أبوالحمد -

 .المنوفیة

  .الفنون الصغرى فى العصرین الیوناني الروماني، االسكندریة) ٢٠١٤( أحمد، عنایات -

  . تاریخ مصر فى العصرین الیونانى والرومانى، االسكندریة) ٢٠٠٧(أحمد، عنایات  -

م .ق ٣٠تصویر العناصر المصریة على عملة مصر تحت الحكم الرومانى فى الفترة من ) ٢٠١٣(إسماعیل، خالد  -

 . ، عین شمسماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلدابم، رسالة ٢٩٦وحتى 

الثعبان ومغزاه عند المصرى القدیم من البدایات األولى وحتى نهایة الدولة الحدیثة، رسالة ) ١٩٩٨(الرشیدي، ثناء  -

 .دكتوراه غیر منشورة، القاهرة

 . البردي واللوتس في الحضارة المصریة القدیمة، القاهرة) ١٩٨٥(الصغیر، محمد  -

نشرها، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة  یسبقنشر مجموعة من النقود من العصر البطلمي لم ) ٢٠٠٨(مروه  بدوي، -

 . ، القاهرة ة عین شمسعجام –اآلداب 

حتي نهایة العصر المتأخر، رسالة ماجستیر نقوش بوابات معابد طیبة منذ بدایة الحدیثة ) ٢٠١٧(عبدالباسط، محمد  -

 . جامعة جنوب الوادي، قنا -غیر منشورة، كلیة االثار

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد )م٣٥٠ –م .ق١٥٥٠(الصرح في مصر ومروي ) ١٩٩٣(عبدالرازق، جمال  -

 . البحوث والدراسات األفریقیة، القاهرة

، كلیة المستدیرة فى المعتقدات المصریة القدیمة حتى نهایة العصر الرومانىهیئة الثعبان ) ٢٠١٠(عبدالرازق، جمال  -

 .االداب ، االسكندریة

 .الجزء األول، االسكندریة ،يتوظیف اللغة المصریة القدیمة فى مجال اإلرشاد السیاح) ٢٠١١(عبدالرازق، جمال  -

 . العملة الرومانیة والبیزنطیة، االسكندریة) ٢٠١٠(عبدالعزیز، حسین  -

  . آثار مصر فى العصرین الیوناني والروماني، االسكندریة) ٢٠٠٥(قادوس، عزت  -

 . العمالت الیونانیة والهللینستیة، االسكندریة) ٢٠٠٨(قادوس، عزت  -



  وم،جامعة الفی –تصدرھا كلیة السیاحة والفنادق  –) IJHTH(المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة 

   ٢٠١٩سبتمبر ) ٢(، العدد )١٣(المجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٠ 
 

جامعة عین  –األكالیل في الفنین الیوناني والروماني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب ) ٢٠١٠(كمال، وفاء  -

 . شمس، القاهرة

  . الدیانة المصریة القدیمة، الجزء األول المعبودات، الطبعة الثانیة، القاهرة) ٢٠١٠(نورالدبن، عبدالحلیم  -

  ثانیًا المراجع المترجمة 

قراءة الفن المصري دلیل هیروغلیفي للتصویر والنحت المصري القدیم، تقدیم زاهي حواس،  ) ٢٠٠٧(ریتشارد  ویلكنسون، -

  .س األعلي لآلثار، القاهرةترجمة یسریة حسني، المجل

  ثالثًا المراجع االجنبیة 

- Assmann, J. (1980) "Horizont" in LÄ III, Wiesbaden, 3. 
- Barret, D., (2000) Greek and Roman Coins in the Antiquities Museum of the University of 

Queensland, Third Edition, Lucia. 
- Bénédite , G., (1895) " Le Temple De Philae " , MAF 3 , Paris. 
- Burnett, A. (2008) "The early coinage of Hadrian and the deified Trajan at Rome and 

Alexandria", AJN 20, 459-477.  
- Candeias, J. (2017) "The ritual scenes of smiting the enemies in the pylons of Egyptian 

temples: symbolism and functions", In Acta Archaeologica Pultuskiensia, Vol. VI, Pultusk, 
257-262. 

- Claridge, A. (2016) "Hadrian Succession and the Monuments of Trajan", In: Hadrian; Art, 
Politics and Economy, The British Museum, London. 

- Donadonis, S. (1975) "Antinooupolis" in LÄ I, Wiesbaden, 323. 
- Emmet, K. (2001) Alexandrian Coins, Wisconsin.   
- Erman, A. & Grapow, H., (1982) Wörterbuch Der Ägyptischen Sprache, V Band, Berlin. 
- Gadriner, A., (1973) Egyptian Grammar: being an introduction to the study of Hieroglyphs, 

Oxford.  
- Handler, S., (1971) "Architecture on The Roman Coins of Alexandria", JAE 75, No.1, 57-76 
- Johnson, S., (1990)  The Cobra Goddess of Ancient Egypt Predynastic Early Dynastic and 

Old Kingdom, London.  
- Kàkosy, L. (1982), “Urorboros”, LÄ VI, Wiesbaden, 886-887 
- Magdy, H. (2012) The University of Isis During The Graeco-Roman Periods and Her Role 

in The Tourist Advertisment to Egypt (A Cultural, archeological and Tourist Study), 
Unpublished Doctor Thesis, Faculty of Tourism and Hotel, Alexandria. 

- Magele, S. (2016) "A Colossal Portrait of Hadrian and the Imperial Group from the Roman 
Baths at Sagalassos", In: Hadrian; Art, Politics and Economy, The British Museum, 
London.    

- Mattingly, H. (1936) Coins of The Roman Empire in The British Museum, Vol.III Nerva 
To Hadrian, London. 

- Poole, R. (1892), A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum "Alexandria and 
the Nomes", London. 

- Savvopoulos, K. & Bianchi, R. (2012) Alexandrian Sculpture in The Graeco-Roman 
Museum, Alexandria.  

- Tomber, R. (2016) "Hadrian and Egypt: Exchange and Embassies in 2nd Century Trade 
with East", In: Hadrian; Art, Politics and Economy, The British Museum, London.  

-  Wilkinson, R. (2003) The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, New York. 
  رابعاً المواقع اإللكترونیة 

- https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_ima
ge_gallery.aspx?assetId=677051001&objectId=1309171&partId=1 (accessed 20/4/2019 9 AM)  

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=677051001&objectId=1309171&partId=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=677051001&objectId=1309171&partId=1

