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رطٕس فكشح انخهــــٕد فٗ انؼظش ٍٚانَٕٛبَٗ ٔانشٔيبَٗ
د .يــــــشٔح فبسٔق يظطفٗ ثذٔ٘
يذسط ثمغى اإلسشبد انغٛبؽٙ
يؼٓذ انفشاػُخ انؼبن ٙنهغٛبؽخ ٔانفُبدق

الممخص-:

ٓمقِ البحث الضكء عمِ ظٍكر كتطكر فكرة الخمكد خٛؿ العصرٓف الٓكىاىِ كالركهاىِ ،كالتِ تـ تشخٓصٍا

باسـ ا٘لٍة أثىاسٓا فِ العصر الٓكىاىِ القدٓـ ،ثـ ا٘لٍة أٓترىٓتاس فِ العصرٓف الركهاىٓٓف الجهٍكرل
كا٘هبراطكرم ،ثـ بعد ذلؾ ٓتىاكؿ طرز ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ الىقكد الركهاىٓة ا٘هبراطكرٓة ،كٓعرض ٌذي

الطرز بهزٓد هف الكصؼ كالشرح كالتكضٓح ،كٓعرض أٌـ العبارات التِ ىقشت عمِ ىقكد ا٘لٍة أٓترىٓتاس.

Abstract:The research light on the emergence and development of the idea of immortality during the
Greek and Roman times, which was personified as the goddess Athanasia in the ancient Greek
era, then the goddess Eternitas in the Roman Republic and the imperial ages, and then deals
with the patterns of the goddess Eternitas on the Roman imperial money, and presents these
models with more Description, explanation, and clarification, showing the most important
phrases inscribed on the money of the goddess Eternitas.

المقدمة-:
أف الفكػػر الرئٓسْ لمعقٓػػدة الٓكىاىٓة القدٓهػػة هصدرة الرئٓسْ اٖساطٓر الٓكىاىٓة القدٓهة ،كذلؾ بها تحكًٓ هف
قصص عف أصكؿ ألٍة كأسهاءٌا كأىسابٍػػا كأشكاؿ الطقكس كأسس العبادات .كٓرجع أصكؿ هعظـ

اٖساطٓر إلِ البٛسٓجٓٓف ككتػػاب الهٛحـ الكبار هثؿ ٌكهٓركس Ὅμηροςكٌٓسٓكدكس Ἡζίοδος

ككذلؾ لكتاب التراجٓدٓا (ىصار،2005 ،صػ.)21

كٓقسـ الهؤرخكف ألٍة الٓكىاىٓة إلِ سبع شعب ٌـ آلٍة السهاء كآلٍة اٖرض كآلٍة الخصب ،كألٍة

الحٓكاىٓة كآلٍة ها تحت اٖرض كآلٍة اٖبطاؿ كألٍة اٖكلهبٓة.

كجسد الٓكىاىٓكف آلٍتٍـ عمِ ٌٓئة ذككر كاىاث ،تبعا لمىهكذج البشرل الذل ارتضكي ،ككضعكا لكؿ هىٍـ

تبعا لمسٓاؽ اٖسطكرم الذل تىاكلً كؿ
سهات كصفات تهٓزٌـ عف غٓرٌـ ،فِ حٓف كاىت كظائفٍـ تتداخؿ ن
هىٍـ(ىصار،2005 ،صػ.)60-58
ككاف الفى ػاف فِ العصكر الٓكىاىٓة القدٓهة هٍتـ بتصكٓر الهشاٌد اٖسطكرٓة أك اٖدبٓة عمِ اٖكاىْ

الفخارٓة فِ ذلؾ الكقت ،كالتِ ٓظٍر هف خٛلٍا العدٓد هف ألٍة الٓكىاىٓة .إ ٚأى ػً فِ بعض اٖحٓاف ىجد
بعض اٖكاىْ ٓصكر عمٍٓا هشاٌد ربها فقدت هف الهصادر اٖسطكرٓة كاٖدبٓة ،لذلؾ بىج ػد أىفسىا حائرٓف
أهاـ العدٓد هف ألٍة التِ  ٚىع ػرؼ اصمٍ ػا .كه ػف ٌػذي ألٍ ػة التِ لـ تذكر كإلٍػػة فِ الهصادر

اٖسطكرٓة كاٖدبٓة إلٍة الخمكد التِ عرفت باسـ أثىاسٓا .(Shapiro,1993,p.34) Αθαναζια
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ظٍرت فكرة الخمكد فِ البدآة خٛؿ العصكر الٓكىاىٓة القدٓهة ،فذكرت فِ الهصادر الٓكىاىٓة أكٚن خٛؿ

العصكر الهظمهة عىد ٌكهٓركس  Ὅμηροσكخٛؿ العصر الكٛسٓكِ عىد أفٛطكف  Πλϊτωνكالعصر
الٍممٓىستِ عىد أبكلمكدكرس  ،Ἀπολλόδωροςإ ٚأىٍا ظمت فكرة ،كلـ ٓتـ تشخٓصٍا فِ الهصادر اٖدبٓة

هطمقنا.

أها فِ العصر الركهاىِ فظٍرت ا٘لٍة أٓترىٓتاس  Aeternitasالىظٓر الركهاىِ لٙلٍة أثىاسٓا الٓكىاىٓة ،كلـ
تتمقِ ا٘لٍة أٓترىٓتاس عبادة خٛؿ العصر الجهٍكرل .إ ٚأىٍا تمقت عبادة خٛؿ العصر ا٘هبراطكرم،

كذلؾ بعد أف اٌتـ بٍا ا٘هبراطكر أكغسطس 14-27( Augustusـ) ،كبىاء لٍا هعبدان فِ تاراكك ،Tarraco

كٌك الذل عرؼ باسـ "خمكد أكغسطس" .)Axtell,1907,p.34) Aeternitas Augusta

كعمِ الرغـ هف عدـ اٌٚتهاـ بفكرة الخمكد خٛؿ العصر الجهٍكرل ،إ ٚأىىا ىجد اٌتهاـ بإلٍة الخمكد فِ

العصر ا٘هبراطكرم .حٓث ٍٓتـ بٍا الفىاف الركهاىِ ،كٓشخصٍا كإهراي شابً ،كتصكر عمِ سمسمة الىقكد

الركهاىٓة ،كٓطمؽ عمٍٓا أسـ أٓترىٓتاس .Aeternitas

ٓمقِ البحث الضكء أكٚن عمِ ا٘لٍة أثىاسٓا الٓكىاىٓة ،كٓتىاكؿ اٌـ الهصادر اٖدبٓة التِ ذكرتٍا .ثـ ٓمقِ

البحث الضكء عمِ ا٘لٍة أٓترىٓتاس الركهاىٓة فِ الدٓاىة .ثـ بعد ذلؾ ٓتىاكؿ طرز ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ

الىقكد الركهاىٓة ا٘هبراطكرٓة ،كٓعرض ٌذي الطرز بهزٓد هف الكصؼ كالشرح كالتكضٓح لٍذي الطرز،

كٓعرض أٌـ الىقكش التِ ىقشت عمِ ىقكد ا٘لٍة أٓترىٓتاس.

ويتناول البحث فكرة الخمود عمى النحو التالى:

أوالً :أثىاسٓا فِ الهصادر الٓكىاىٓة.

ثانيا :أثىاسٓا فِ الفف الٓكىاىِ.
ً
ثالثًا :أٓترىٓتاس فِ الدٓاىة الركهاىٓة.

ابعا :أٓترىٓتاس عمِ الىقكد ا٘هبراطكرٓة.
رً
أوالً :أثناسيا فى المصادر اليونانية.
-ىوميروس -: Ὅμηρος

تىاكلت الهصادر اٖدبٓة فِ العصر الٓكىاىِ فكرة الخمكد ،فظٍرت فِ البدآة عىد ٌكهٓركس ،Ὅμηροσ
كذلؾ فِ كتابة الرابع هف ا٘لٓاذة  ،Ἰλιϊσإ ٚاىً لـ ٓشخص فكرة الخمكد ،فقد قاـ بذكرٌا كصفة فقط .كذلؾ
عىدها ٓتحدث عف الصراع بٓف اٖخٓٓف كأٌؿ طٓبً عمِ الحكـ ،كٓذكر ٌكهٓركس أف اٖخٓٓف عىدها ارسمكا

تٓدٓكس  Τυδεύσكرسكٚن لٍـ ٌٖؿ طٓبً؛ هف أجؿ الهطالبة بعكدة بكلٓىكس  Πολυνεύκησلمحكـ ،كعىدها

جهٓعا ،كذلؾ بفضؿ كعكف ا٘لٍة
كصؿ تٓدٓكس إلِ ٌىاؾ ،تحداٌـ فِ هباراة لمهصارعة ،كتفكؽ عمٍٓـ
ن
كهٓىا هف
أثٓىا  . Ἀθηνᾶكبعد اٚىتٍاء هف الهباراة ،كأثىاء عكدت تٓدٓكس إلِ حمفائً ،ىصب أٌؿ طٓبً لً ن
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خهسٓف رجٛن ،ككاف ٓقكدٌػـ هآكف بف ٌآهكف  ،Μαύων Αἱμονύδησالذل شبً ٌكهٓركس بشبًٓ

الخالدٓف ،كتذكر ٌىا الخمكد كصفً (عتهاف ،ا٘لٓاذة ،2008 ،صػ ،)222فٓقكؿ الىص ها ٓمِ:

τούη οἱ ἐπύρροθοσ ἦεν Ἀθόνη ῥηώδύωσ

δὲ χολωςϊμενοι Καδμεῖοι κϋντορεσ ἵππωνοἳ
ἄρ᾽ ἀνερχομϋνῳ πυκινὸν λόχον εἷςαν ἄγοντεσἂψ
πεντόκοντα: δύω δ᾽ ἡγότορεσ ἦςαν,κούρουσ
Μαύων Αἱμονύδησ ἐπιεύκελοσ ἀθανϊτοιςιν.
)(Homer, Iliad, 4. 394 ff

ترجمتو:

بسٍكلة تاهة هىحتً ا٘لٍة أثٓىا الهساعدة ،لكف الكادٓهٓكف كقائدم الخٓكؿ ،كزعكا الغضب ،كعىد عكدتً،
شابا ،كاثىاف هف القادة ،هآكف بف ٌآهكف شبًٓ الخالدٓف.
احضركا ن
قكٓا ،حتِ خهسٓف ن
كهٓىا ن
أفالطون :- Πλάτωνٓذكر أفٛطكف 347-427( Πλϊτωνؽ.ـ) فكرة الخمكد ،كذلؾ هف خٛؿ عهمً الهعركؼ باسـ فٓدركس
 ،Φαῖδροσحٓث ٓىاقش أفٛطكف فْ ٌذا العهؿ العٛقة بٓف كؿ هف "الركح كالفكر"ٓ .صؼ أفٛطكف
الركح باىٍا خالدة ،كٓحاكؿ أف ٓبرٌف عمِ صحة كٛهة ،كٓقكؿ أف ها ٓحرؾ الىفس ٌك هبدا الحركة ،كهف
الهستحٓؿ أف ٓفىِ ،كاف كؿ ها ٓتحرؾ بالىفس خالد (هطر،2000،صػ .)62-61كٓصؼ الركح باىٍا غٓر هخمكقة

كخالدة ،كذلؾ عمِ الىحك التالِ:
ἢ ψυχόν, ἐξ ἀνϊγκησ ἀγϋνητόν τε καὶ ἀθϊνατον ψυχὴ ἂν εἴηκινοῦν
μὲν οὖν ἀθαναςύασ αὐτῆσ ἱκανῶσ.περὶ
)(Plat, Φαῖδρος, 246

الترجمة:

أف ها ٓحرؾ الركح فِ حد ذاتً لٓس سكل الركح ،بالضركرة أف تككف الركح غٓر هخمكقة كخالدة.
-أبولمودورس -:Ἀπολλόδωρος

ٓذكر أبكلمكدكرس 120-180( Ἀπολλόδωροσؽ.ـ) فكرة الخمكد فِ كتابة الثالث ،كذلؾ فِ ىٍآة السبعة
أٓضا هثؿ ٌكهٓركس كأفٛطكف ،إ ٚاىً اختمؼ عىٍـ ،كاعتبرٌا شْء هادل،
ضد طٓبة ،كلـ ٓشخصٍا ن
ٓعطِ كٓأخذ .فٓخبرىا أبكلمكدكرس أف تٓدٓكس  Τσδεύςهف جهاعة آٖكلٓكف ٌ ،Αἰολεῖσك هف ضهف

السبعة الذٓف زحفكا إلِ طٓبً ،كأثىاء سٓرٌـ ،حدث هبارزة بٓف كؿ هف تٓدٓكس كهٓٛىٓبكس ،Μελϊνιπποσ

كٌك أخر أبىاء هدٓىة استٓككس  ،Ἄςτακοσكىتج عف ٌذي الهبارزة أصابت تٓدٓكس فِ بطىة ،كتركة بٓف

الحٓاة كالهكت .هها دعِ ا٘لٍة أثٓىا أف تتكسؿ إلِ اٚلة زٓكس  ،Διὸσهف أجؿ أف ٓعطٍٓا الدكاء لً،

كها أرادات ا٘لٍة أف ٓهىحً اٚلة زٓكس الخمكد كهكافاة لً .كلكف أهفٓاركس  Ἀμφιϊραοσابف أكٓكمٓٓس

 Οἰκλῆσهمؾ أرجكس  ،Ἄργοσكاف ٓكري تٓدٓكس؛ ٘حباطً كاقىاع أٌؿ ارجكس  Ἀργεῖοσأف ٓسٓركا إلِ
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طٓبً ،لذلؾ عىدها ادرؾ ىٓة ا٘لٍة تجاي تٓدٓكس ،قاـ بقطع راس هٓٛىٓبكس ،كأعطاٌا إلِ تٓدٓكس ،الذل
فتح راسة كشرب ها فِ عقمً ،كعىدها رات ا٘لٍة أثٓىا ذلؾ الهىظر البشع أشهئزت ،كبقٓت صاهتً ،كظىت
سكء الىٓة بتٓدٓكس ،كالذل هف الهتكقع أف تعاقبً بسحب صفً الخمكد هىً

))Trzaskoma, 2004,p.53

 ،كجاء فِ

الىص ها ٓمِ:
Μελϊνιπποσ δὲ ὁ λοιπὸσ τῶν Ἀςτακοῦπαύδων εἰσ τὴν γαςτϋρα Τυδϋα τιτρώςκει. ἡμιθνῆτ
οσ δὲ αὐτοῦ κειμϋνου παρὰ Διὸσαἰτηςαμϋνη Ἀθηνᾶ φϊρμακον ἤνεγκε, δι᾽ οὗ ποιεῖν ἔμελ
λεν ἀθϊνατον αὐτόν.
Ἀμφιϊραοσ δὲ αἰςθόμενοσ τοῦτο, μιςῶν Τυδϋα ὅτι παρὰ τὴν ἐκεύνου γνώμην εἰσΘόβασ ἔπ
ειςε τοὺσ Ἀργεύουσ ςτρατεύεςθαι, τὴν Μελανύππου κεφαλὴν ἀποτεμὼνἔδωκεν αὐτῷ τιτρ
ωςκόμενοσ δὲ Τυδεὺσ ἔκτεινεν αὐτόν. ὁ δὲ διελὼν τὸν ἐγκϋφαλονἐξερρόφηςεν. ὡσ δὲ εἶδν
Ἀθηνᾶ, μυςαχθεῖςα τὴν εὐεργεςύαν ἐπϋςχε τε καὶἐφθόνηςεν.
)(Apollodorus,3.6.8

ترجمتو:

أف هٓٛىٓبكس احد الهتبقٓف هف أبىاء استٓككس ،أصاب تٓدٓكس فِ البطف ،بٓىها كاف بٓف الحٓاة كالهكت،
أحضرت أثٓىا الدكاء التِ قد تكسمت إلًٓ هف زٓكس ،كالتِ كاىت تىكل أف تجعمً خالدان.

لكف أهفٓاركس كاف ٓكري تٓدٓكس٘ ،حباطً عف طرٓؽ إقىاعً أٌؿ أرجكس لمهسٓرة إلِ طٓبً ،لذلؾ عىدها

ادرؾ ىًٓ ألٍة ،قطع راس هٓٛىٓبكس ،كأعطاٌا إلِ تٓدٓكس ،الذل جرح عمِ الرغـ هف اىً كاف قد قتؿ،

كفصؿ تٓدٓكس راسً كشرب ها فٍٓا ،كعىدها رات أثٓىا ذلؾ ،أشهئزت هف عهمً ،كظىت سكء ىًٓ.

ثانيا :أثناسيا فى الفن اليونانى-:
ً
ظٍر فِ الفف الٓكىاىِ اتجاي همحكظ ىحك تشخٓص العدٓد هف اٖفك ػار الهجردة ،التِ لـ ٓكف لٍا أسطكرة،
كهف اٖهثمة عمِ ٌذي اٖفكار أكسٓر الخمكد هكضكع بحثىا .إ ٚأىٍا لـ تشخص فِ الفف اٚتركسكاىِ

 ،Etruscanكاكتفِ الفى ػاف أف ٓشٓر إلٍٓا كإبرٓػؽ صغٓر تحهمً ا٘لٍة أثٓىا فِ ٓدٌا الٓهىِ ،كذلؾ عمِ
احدل التهاثٓؿ الصغٓرة (اىظر الشكؿ رقـ .(Small&Puma,1994,p.193-194) )1

إ ٚأف اٖهر ٓختمؼ عمِ اٖكاىْ اٖتٓكًٓ ،فمـ ٓرهز لٍا الفىاف بام رهز ،إ ٚاىً ٌذي الهرة الكحٓدة التِ قاـ
بتشخٓصٍا كإلٍة ،كاطمؽ عمٍٓا اسـ أثىاسٓا ،كذلؾ هف خٛؿ كصفً لهشٍد الىٍآة الذل ذكري أبكلمكدكركس

فِ السبعة ضد طٓبً ) .(Roger,2009,p.293كتـ تصكٓر الهشٍد عمِ احدل اٖكاىْ التِ ترجػع لمفترة فٓها بٓف
حكالِ 430-440ؽ.ـ ،هف ىكع الكراتر  ،ibell- kraterالتِ تىسب لمفىػ ػاف إٓكبكلٓس ٓ .Eupolisصكر عمِ

جالسا عمِ صخرة كشاب ،كلـ ٓبدكا عمًٓ القمؽ هف فقداف الخمكد ،كٓرتدل الخٓتكف
أىٓػػة تٓدٓكس
ن
كالٍٓهاتٓكف حكؿ كسطً ،كراس هٓٛىٓبكس الهٓت أسفمً .كتقترب هىً ا٘لٍة أثىاسٓا ،التِ تبدكا كشابة،
كاقصر فِ القاهة هف ا٘لٍة أثٓىا قمٓٛن ،التِ تقؼ بجكارٌا ،ترتدل أثىاسٓا الخٓتكف كالٍٓهاتٓكف كعقد،

أٓضا ،كتقػػكـ ا٘لٍة أثٓىا بشػػد
كٓكتػب ىقش  Αθαναςιαفكقٍا ،كت ػرتدل ا٘لٍة أثٓىا الخٓتكف كالٍٓهاتٓكف ن

i

-الكراتر ٌك إى ػاء ذات فـ كاسع ،كاىت ٓستخ ػدـ فِ ركها قدٓهػنا ،هف اجؿ هزج الخهر بالهاء
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ذراع ا٘لٍة أثىاسٓا ،التِ جاءت بٍا لتشفِ تٓدٓكس ،كتجعمً خالدان ،كتقكـ أثىاسٓا برفع ٓدٌا اٖخرل فِ

اتجاي تٓدٓكس ،كٓبدكا عمٍٓا الرعب ،فِ هىظر ٓشٓر إلِ الهفاجأة أك الكداع ،بعد فعؿ تٓدٓكس

الهشهئز(اىظر الشكؿ رقـ . (Gisela,1936,p.171-172) )2

كٓفسر شابٓرك  Shapiroسبب تشخٓص الفىاف أٓكبكلٓس لفكرة الخمكد فِ ٌٓئة ا٘لٍة أثىاسٓا فِ ٌذا

الهشٍد ،فٓرل أف الفىاف قد كاجً هشكمة فِ تصكٓر ٌذا الهشٍد ،كٌِ كٓفًٓ تصكٓر كابراز ٌدٓة أثٓىا ،التِ
تقدهٍا إلِ تٓدٓكس ،كٌِ ٌدًٓ الخمكد ،لذلؾ قاـ بتشخٓص فكرة الخمكد فِ شكؿ إلٍة ،أطمؽ عمٍٓا أسـ

أثىاسٓا ،لتقكـ بٍذا الدكر فِ ٌذا الهشٍد الغٓر أسطكرم ).(Shapiro,1993,p.36
ثالثًا :أيترنيتاس فى الديانة الرومانية-:

كهثمها كاىت أثىاسٓا إلٍة ب ٛأسطكرة فِ العصر الٓكىاىِ ،كاف أٓترىٓتاس ىظٓرتٍا الركهاىٓة ،كٌِ تعتبر

هف ألٍة الهستحدثة التْ لـ تظٍر فِ ركها خٛؿ العصر الجهٍكرل ،كبدأت فِ الظٍكر خٛؿ العصر

ا٘هبراطكرم.

تمقت ا٘لٍة أٓترىٓتاس عبادة خٛؿ عٍد ا٘هبراطكر أكغسطس ،الذل قاـ بىاء هعبد لٍا فِ تاراكك Tarraco
بإسباىٓا ،كعرؼ هعبدٌا باسـ Aeternitas Augusta

).(Axtell,1907,p.34

كقد تـ العثكر عمِ أكؿ دلٓؿ عمِ عبادة ا٘لٍة أٓترىٓتاس فِ ركها ،هف كذلؾ خٛؿ تضحٓة إخكاف الحقكؿ
الزراعٓة  fratres Arvalesلٕلٍة ،بعد هحاكؿ اغتٓاؿ ا٘هبراطكر ىٓركف  Neroفِ عاـ 66ـ ،كذكر اسهٍا
ضهف قائهة ألٍة الذٓف قدهت لٍـ التضحٓة عمِ الىحك التالِ:

vacc(am) Ma]rti [taurum Provi]dentiae / [vacc(am) ---] eod[em d]ie s[a]cratissi/[m --)va]cc(am
Hon[or]i
)vacc(am
Aeterni/[tati
imperi(i).

ترجمتو-:
التضحٓة لهارس كبرفٓتٓىتا كالتضحٓة لٍكىكس كالتضحٓة ٖٓترىٓتاس ا٘هبراطكرٓة

(CIL, VI, n.2044,

).Scheid,1998

ابعا :أيترنيتاس عمى النقود اإلمبراطورية.
رً
ٓتضػػح هها سبؽ أف ا٘لٍة أٓترىٓتاس لـ تكف هف ألٍة الهعركفة فِ العالـ الركهاىِ ،كلػػـ ٓكف لٍا هعابد
كهذابح هىتشرة فِ ركها ،كلـ تستمـ عبادة خٛؿ العصر الجهٍكرل ،كتعتب ػػر هف ألٍة الهستحدثة التِ

ظٍرت فِ ركها خٛؿ العصر ا٘هبراطكرم .كعمِ الرغـ هف ذلؾ فقد تػػـ تشخٓصٍا عمِ سمسمة الىقكد

الركهاىٓة خٛؿ العصر ا٘هبراطكرم ،كاطمؽ عمٍٓا أٓترىٓتاس ،كتـ تصكٓرٌا عمِ ٌٓئة أهراي ،ترتدل

أحٓاىا هحجبة ،كٓتىكع طرزٌا بٓف كاقفة كجالسً
هٛبسٍا الطكٓمة ،كتصكر
ن
).AETERNITAS
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تصكر ا٘لٍة أٓترىٓتاس هشخصً عمِ ظٍر الىقكد ا٘هبراطكرٓة هىذ عٍد ا٘هبراطكر ڤسباسٓاىكس
79-69 (Vespasianusـ) ،لكِ تعبر عف فكرة خمكد الكقت ) .(Jones, 1990, s.v. Aeternitasفىجد احدل

القطع الىقدٓةٓ ،صكر عمِ كجٍٍ ػا صكرة ا٘هبراطكر ڤسباسٓاىكس ،كتصكر ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ ظٍرٌا
كٌِ كاقفً بكاهؿ ٌٓئتٍ ػا فِ الهقدهة ،كتحهؿ راس كؿ هػ ػف اٚلً سكؿ  Solكا٘لٍة لكىا  ،iLunaكتتجً ىحك

الٓسار فِ اتج ػاي هذبح ،هقاـ فِ الجاىب آٖسر هف القطعة ،كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ ا٘لٍة

أٓترىٓتاس ( AETER_NITASاىظر الشكؿ رقـ )3

).(RIC, 838

تصكر ا٘لٍة أٓترىٓتاس بهخصصات جدٓدي كٌـ الكرة اٖرضٓة جمكبكس  iiglobusكالصكلجاف كقرف

الخٓرات عمِ أحدل القطع الىقدٓة ،التِ تىسب لٙهبراطكر تٓتكس 81-79( Titusـ)ٓ ،حهؿ كجٍٍا صكرة

ا٘هبراطكر ،أها الظٍر تصكر عمًٓ ا٘لٍة كٌِ كاقفة بكاهؿ ٌٓئتٍا فِ الهقدهة ،كتستدٓر براسٍا ىحك
الٓهٓف ،كترفع احد قدهٍٓا عمِ الكرة اٖرضٓة جمكبكس ،كتهسؾ بٓدٌا الٓهىِ صكلجاف طكٓؿ ،بٓىها تحهؿ

بٓدٌا الٓسرل قرف الخٓرات،

كٓىقش عمِ ك ٛالجاىبٓف الحرفاف  ،S.Cكٌها اختصار اسـ هجمس

السٓىاتكس) ،S(ENATUS) C(ONSULTOكتحاط الصكرة بىقش "خمكد اٖكغسطس" )AETERNIT(as

)( AVG(ustiاىظر الشكؿ رقـ .(RIC²,218) )4كتعتقد الباحثة أف الهخصصات التِ استخدهٍا الفىاف هع

ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ ٌذي القطعةٓ ،شٓركا إلِ هدل ٌٓهىً ا٘هبراطكر عمِ ا٘هبراطكرٓة الركهاىٓة ،فتشٓر
الكرة إلِ العالـ كباٖخص ا٘هبراطكرٓة ،كٓشٓراف الصكلجاف كقرت الخٓرات إلِ سمطً ا٘هبراطكر عمِ

ا٘هبراطكرٓة الركهاىٓة.

كٓعكد ظٍكر طراز ا٘لٍة أٓترىٓتاس هع اٚلً سكؿ كا٘لٍة لكىا فِ عٍد ا٘هبراطكر ٌادرٓاىكس

138-117(Hadrianusـ) ،كلكف بشكؿ هختمؼ بعض الشْء .فكجػػد أحدل القطع تحهؿ عمِ كجٍٍا راس
ا٘هبراطكر ٌادرٓاىكس ،كٓصكر عمِ ظٍرٌ ػػا ا٘لٍة أٓترىٓتاس كٌِ كاقفة بكاهؿ ٌٓئتٍا فِ الهقدهة،

كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار ،كترفع ٓدٍٓا اٚثىٓف ،كٌِ حاهمة عمِ كؿ هىٍها راس كؿ هف سكؿ كلكىا

(اىظر الشكؿ رقـ .(RIC, 81) )5

بىاء عمِ قرار هف
كتتأل ػػؽ ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ سمسمة ىقكد ا٘هبراطكرة فكستٓىا اٖكلِ  ،Faustina Iن
هجمس السٓىاتكس ،بعد كفاتٍا فِ حكالِ عاـ 140ـ ،كذلؾ هف اجؿ أحٓاء ذكرل كفات ا٘هبراطكرة ،بعد أف
قاـ بتألٍٍٓا زكجٍا ا٘هبراطكر أىطكىٓىكس بٓكس 161-138( Antoninus Piusـ) ،كأعطاٌػ ػػا صفً الخمكد
بعد هكتٍا).(Stevenson, 1964, S.V. AETERNITAS

2

 -لكىا فِ العالـ الركهاىِ ٌِ إلٍة القهر ،كتصكر عمِ الىقكد فْ شكؿ بكرترًٓ ىصفِ ،كتضع فكؽ راسٍا الٍٛؿ .بٓىها تصكر فْ العدٓد اٖكقات

هع إلً الشهس سكؿ ،الذل ٓضع التاج الهشع فكؽ راسً
3

)(Stevenson, 1964, , S,V, Luna, Sol

 -الجمكبكس ٓرهز لمعالـ ،كصك ار أكؿ هرة عمِ ىقكد ا٘هبراطكر أكغسطس ،كها ظٍر بكثرة عمِ الىقكد ا٘هبراطكرٓة ،كصكر فْ ٓد العدٓد هف ألٍة

هىٍـ جكبٓتر  Jupiterكسكؿ كأٓترىٓتاس كفكرتكىا  Fortunaكبركفٓدىتٓا . (Stevenson, 1964, S.V. Globus) ...........Providentia
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تحهؿ الىقكد عمِ كجٍٍ ػػا صكرة ا٘هبراطكرة فكستٓىا اٖكلِ ،بٓىها تصكر ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ ظٍرٌػػا،
كٌِ جالسً بكاهؿ ٌٓئتٍا ،كتتجً ىحك الٓسار ،كتحهؿ فِ ٓدٌا الٓهىِ الكرة اٖرضٓة ٓعمكٌا هخصص

جدٓد الفكىٓكس ٌ( phoenix- φοῖνιξك طائػر ٓرهز لمخمكد ،كجد فْ البدآة عمِ ىقكد ا٘هبراطكر ترآاىكس
 ،Traianusث ػـ صكر هى ػذ عٍد ا٘هبراطكر أىطكىٓىكس بٓكس كٌك كاقؼ عمِ الكرة اٖرضٓة ،كاصبح هىذ

ذلؾ الحٓف هف اٌـ هخصصات ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ الىقكد) ،)(Jones, 1990, s.v. Phoenixكتهسؾ بٓدٌا الٓسرل

صكلجاىا طكٓٛن ،كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ ا٘لٍة ( AETERNITASاىظر الشكؿ رقـ )6
ن
) .1103Bكتعتقد الباحث أف طائر الفكىٓكس فكؼ الكري اٖرضٓة ٓشٓر إلِ خمكد كىٍضة ا٘هبراطكرٓة
(RIC,

الركهاىٓة.

كها تصكر ا٘لٍة أٓترىٓتاس بىفس الهخصصات السابقة ،كلكف بطراز هختمؼ عمِ ىقكد تحهؿ صكرة كجً

ا٘هبراطكرة فكستٓىا اٖكلِ ،كتصدر بعد حكالِ عاـ 147ـ .حٓث تظٍر ا٘لٍػة أٓترىٓتاس عمِ الظٍػر كٌِ
كاقفً بكاهؿ ٌٓئتٍػا فِ الهقدهة ،كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار ،كتحهؿ بٓدٌا الفكىٓكس الكاقؼ فكؽ الكرة

اٖرضٓة ،كٓعمكي الٍالة ،كتحهؿ جزء هف هٛبسٍا فِ الٓد اٖخرل هثؿ ا٘لٍة سبٓس  Spesإلٍة اٖهؿ،
( (RIC III, Antoninus

كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ أسـ ا٘لٍػة أٓترىٓتاس ( AETE-RNITASاىظر الشكؿ رقـ )7

.Pius, 347

كبطراز أخر تصكر ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ ظٍر ىقكد ا٘هبراطكرة فكستٓىا اٖكلِ ،حٓث تظٍر ا٘لٍة عمِ

أحدل القطع الىقدٓة كٌِ كاقفة فِ كضع الهكاجٍة ،كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار ،كتهسؾ بٓدٌا الٓهىِ الكرة

اٖرضٓة ،بٓىها تهسؾ بٓدٌا الٓسرم طرؼ حجابٍا الهتطآر فكؽ راسٍا ،كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ أسـ

ا٘لٍة ( AETERNITASاىظر الشكؿ رقـ .( RIC, 351) )8

تظٍر ا٘لٍة أٓترىٓتاس هرة أخرل عمِ ىقكد فكستٓىا الثاىٓة (176-147ـ) كذلؾ بعد كفاتٍا فِ حكالِ عاـ

ضا .لذلؾ اصػ ػ ػدر
176ـ ،كتحهؿ ا٘هبراطكرة ىفس اسـ كالدتٍا فكستٓىا اٖكلِ ،كقد تـ تألٍٍٓا بعد كفاتٍا أٓ ن
زكجٍا ا٘هبراطكر هارككس أكرٓمٓكس 180-161( Marcus Aureliusـ) ىفس الطرز الىقدٓة التِ أصدرت
ٓها لكالدتٍا ،فاصدر قطع ىقدًٓ ٓصكر عمْ ظٍرٌا ا٘لٍة أٓترىٓتاس ،تشابً هف حٓث الكصؼ القطع
تكر ن
السابقة كبىفس الهخصصات .حٓث تظٍر ا٘هبراطكرة عمِ الكجً هؤلًٍ ،كتصكر ا٘لٍة أٓترٓىتاس عمِ
الظٍر ،كٌِ كاقفة بكاهؿ ٌٓئتٍا فِ الهقدهة ،كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار ،كتتكئ بٓدٌا الٓسرم عمِ
عهكد ،كتهسؾ بٓدٌا الٓهىِ الفكىٓكس الكاقؼ عمِ الكرة اٖرضٓة ،كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسهٍا

( AETE-RNITASاىظر الشكؿ رقـ )9

).)RIC, 740

كربها أف ظٍكر ا٘لٍة كٌِ هستىدي عمِ عهكدٓ ،شٓر

إلِ استقرار ا٘هبراطكرٓة الركهاىٓة.

كها صكرت ا٘لٍة أٓترٓىتاس عمِ ىقكد فكستٓىا اٖكؿ فِ كضع الجمكس ،كتـ تصكٓرٌا عمِ إصدارات
فكستٓىا الثاىٓة بىفس الكضع كىفس الهخصصات .فظٍرت عمِ ىقكد هارككس أكرٓمٓكس فِ حكالِ عاـ
546

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

175ـ ،حٓث صكر الكجً ا٘هبراطكرة فكستٓىا الثاىٓة ،كعمِ الظٍر تجمس ا٘لٍة أٓترىٓتاس ،هتجٍة ىحك
صكلجاىا ،كتحاط
الٓسار ،كتحهؿ بٓدٌا الٓهىِ الفكىٓكس ،الكاقؼ فكؽ الكرة اٖرضٓة ،كتحهؿ بٓدٌا الٓسرم
ن
الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ ا٘لٍة ( AETERNITASاىظر الشكؿ رقـ .(RIC, 1696) )10
كتع ػكد ا٘لٍة أٓترٓىتاس لمظٍكر هرة أخرل فِ عٍد ا٘هبراطكر جارٓىكس  ،)285-283( Carinusبىفس
الطراز الذل ظٍرت بً ا٘لٍة هىذ هائة عاـ فِ ذكرل كفات ا٘هبراطكرة فكستٓىا ،حٓث تصكر ا٘لٍة عمِ
ظٍر احدل القطع الىقدٓة ،كٌِ كاقفة بكاهؿ ٌٓئتٍا ،كتحهؿ الفكىٓكس فكقً الكرة اٖرضٓة ،كتهسؾ بالٓد
اٖخرل

طرؼ

هٛبسٍا،

كتحاط

الصكرة

)( AVGG(=Augustorumاىظر الشكؿ رقـ ) 11

بعب ػػارة

(.(RIC, 248

خمكد

ا٘هبراطكرٓٓف

)AETE-RNIT(as

نقوش اإللية أيترنيتاس عمى النقود اإلمبراطورية-:كهف خٛؿ البحث فِ الهجهكعات الىقدٓة ،كجدت الباحثة العدٓد هف القطع الىقدٓة ،التِ ٓىقش عؿ ظٍرٌا

اسـ ا٘لٍة أٓترىٓتاس فقط بدكف تشخٓصٍا ،كٓصكر بدٚن هىٍا ألًٍ أخرل هثؿ فٓكتكرٓاVictoriaفكرتكىا
 Fortunaكبركفٓدىتٓا  .Providentiaعمِ الىحك التالْ-:

ٓىقش أسـ ا٘لٍة أٓترىٓتاس ،لٓشٓر إلِ خمكد الشعب الركهاىِ ،كذلؾ عمِ أحدل الطرز الىقدٓة الغٓر

هىتشرة فِ عٍد ا٘هبراطكر فسباسٓاىكس عاـ 70ـ .حٓث ٓصكر عمْ ظٍرٌا ا٘لٍة فٓكتكرٓا كٌِ تقترب

هف ا٘هبراطكر فسباسٓاىكس ،لكِ تقدـ لً البمٛدٓكـ  ،palladiumكتحاط الصكرة بىقش خمكد الشعب

الركهاىِ

)(Royal Numismatic Society, 1837, p.46

 .Aeternitas Populi Romaniربها ٓشٓر ٌذا الهشٍد إلِ

الفترة قبؿ استٛـ الحكـ لٙهبراطكر فسباسٓاىكس ،الذل كاف عمِ هسافة قرٓبً هف ركها ،كدخؿ الهدٓىة

بىاء عمِ عرض هف ا٘لٍة فٓكتكرٓا ،التِ عرضت عمًٓ السٛـ اٖبدم هف اجؿ استقرار ا٘هبراطكرٓة
أكٚن ،ن
).(Stevenson, 1964, S.V. AETERNITAS.P.R
الركهاىٓة

كىج ػد احدل القطع الىقدٓة التِ تىسب إلِ إصدارات ا٘هبراطكرة فكستٓىا اٖكلِٓ ،صكر عمِ ظٍرٌا ا٘لٍة
فكرتكىا فِ الهقدهة ،كٌِ تستدٓر براسٍا ىحك الٓسار ،كتحهؿ بٓدٌا الٓسرل دفة السفٓىة  ،rudderبٓىها
تحهؿ بٓدٌا الٓهىِ الكرة اٖرضٓة ،كتحاط الصكرة باسـ ا٘لٍة أٓترىٓتاس ( AETE-R-NITASاىظر

الشكؿ رقـ .)12

).(RIC III, Antoninus Pius, 348

أٓضا لٙهبراطكرة فكستٓىا اٖكلِ ،كتصدر بعد عاـ 141ـ ،تصكر عمٍٓا ا٘لٍة
كىجد قطعة أخرل تعكد ن
بركفٓدىٓتا عمِ ظٍرٌا ،بىفس طراز ا٘لٍة أٓترىٓتاس ،حٓث تصكر ا٘لٍة بركفٓدىٓتا كٌِ كاقفة بكاهؿ
ٌٓئتٍا ،كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار ،كتهسؾ ا٘لٍة بٓدٌا الٓهىِ الكرة اٖرضٓة ،كتهسؾ بٓدٌا الٓسرل جزء

هف حجابٍا الهتطآر فكؽ راسٍا ،كتحاط الصكرة باسـ ا٘لٍة أٓترىٓتاس ( AETE-R-NITASاىظر الشكؿ

رقـ )13

)(RIC III Antoninus Pius 351
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كٓظٍر ىقش جدٓد لٙلٍة أٓترىٓتاس عمِ ىقكد ا٘هبراطكر كاركال217-198( Caracalla ٛـ) كٌك خمكد
ا٘هبراطكرٓة ،فهف خٛؿ البحث كجد قطعً ىقدٓةٓ ،صكر عمِ كجٍٍا ا٘هبراطكر كاركال ،ٛكٓصكر عمِ

ظٍرٌا تهثالٓف ىصفٓٓف لكؿ هف ا٘هبراطكرٓٓف كاركال ٛكسبتٓهكس سٓفركس -193( Septimius Severus
211ـ) ،كتحاط الصكرة بىقش خمكد ا٘هبراطكرٓة )( AETERNIT(as) IMPERI(iاىظر الشكؿ رقـ )14
)(RIC, 32b

كٓىتشر عمِ الىقكد ا٘هبراطكرٓة ىقش أخر لٙلٍة أٓترىٓتاس ،كٌك خمكد اٖكغسطس ،كظٍر ٌذا الىقش

عمِ العدٓد هف القطع الىقدٓة التِ تحهؿ آلٍة عدٓدي ،كٓىقش حكلٍـ اسـ ا٘لٍة "خمكد اٖكغسطس" .كهف
أبرز ٌذي ألٍة سكؿ كساتكرف ( Saturnusالً الخصكبة كالزراعة).

ككجدىا قطعة ىقدٓػً ترجع لٙهبراطكر جكردٓاف الثالث 243-241( Gordian IIIـ)ٓ ،صكر عمِ كجٍٍا

ا٘هبراطكر ،كٓصكر عمِ الظٍر اٚلً سكؿ ،كٌك كاقؼ بكاهؿ ٌٓئتػ ػً فِ الهقدهة ،كٓستدٓر براسً ىحك

عالٓا ،كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ
الٓسار ،كٓحهؿ بكفة آٖسر الكرة اٖرضٓػػة ،كٓرفع ٓدي الٓهىِ ن
(RIC, IV,
ا٘لٍة آترىٓتاس كٌك خمكد اٖكغسطس )( AETERNITATI AVG(ustusاىظر الشكؿ رقـ )15
)83

كٓىقش اسـ خمكد ا٘هبراطكرٓٓف عمِ ظٍر ىقكد ا٘هبراطكر فمٓب اٖكؿ 249-244( Philippusـ) ،كذلؾ

عمِ احدل القطع الىقدٓة التِ تؤرخ فِ حكالِ عاـ 247ـ ،كٓص ػكر عمِ كجٍٍا ا٘هبراطكر فمٓب اٖكؿ،
أها عمِ الظٍر ٓصكر الفٓؿ الٍىدل ،هتجٍنا ىحك الٓسار ،كٓركب عمِ ظٍري هرشد ٓكجًٍ ،كتحاط الصكرة
بىقش خمكد اٖكغسطسٓف )( AETERNITAS AVGG (=Augustorumاىظر الشكؿ رقـ .(RIC, IV, 58) )16
كقد أصدرت ٌذي القطعة ضهف العدٓد هف القطع التذكارٓة ،التِ تـ إصدارٌا فِ الذكرل الهائة لتأسٓس

ركها ،كصك ار عمِ ٌذي القطع العدٓد هف صكر الحٓكاىات كبعض اٖلعاب ،كتشٓر ٌذي القطعة إلِ خمكد
ا٘هبراطكرٓٓف فمٓب اٖكؿ كابىة

).(Aeternitas

ككجدىا قطعة ترجع إلِ عٍد ا٘هبراطكر جالٓىكس 268-260( Gallienusـ) ،كتؤرخ بعاـ 267ـٓ ،صكر

عمِ كجٍٍا ا٘هبراطكر ،كٓصكر عمِ ظٍرٌا اٚلً ساتكرف ،كٌك كاقؼ بكاهؿ ٌٓئتً فِ الهقدهة ،كٓرتدل
كهمتحٓا ،كٓستدٓر براسٍا ىحك الٓهٓف ،كٓهسؾ فِ ٓدي الٓسرل الحاربً ( harpaعبارة ٌف سٓؼ،
الحجاب
ن
كٓعتبر هف رهكز اٚلً ساتكرىكس ،الذل ظٍر هعً خٛؿ العصر الجهٍكرل كالعصر ا٘هبراطكرم

) كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ ا٘لٍػة خمكد اٖكغسطس AETERNITAS

)(Stevenson, 1964,S.V. HARPA

( AVGاىظر الشكؿ رقـ .(RIC V, Sole Reign 606( )17

كأخٓ انر ٓظٍر اسـ ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ ىقكد تىسب لٙهبراطكر هاكسىتٓكس 312-306( Maxentiusـ)،
كتؤرخ ٌذي القطعة لمفترة فٓها بٓف عاهِ 312-309ـ ،حٓث ٓصكر عمِ كجٍٍا ا٘هبراطكر ،كٓصكر عمِ

الظٍر كؿ هف ا٘لٍٓف اٖشقاء الهعركفٓف باسـ كاستكر كبكلككس  ،Castor and Polluxكٌـ ٓرتدكا
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الخٛهٓس عمِ أكتافٍـ ،كٓكجد ىجهة فكؽ راس كؿ هىٍها ،كٓقؼ ا٘لٍٓف أهاـ بعضٍها البعض ،كٓهسؾ
كؿ هىٍها صكلجاف بٓدٍٓـ ،بٓىها ٓهسككا المجاـ فِ أٓدٍٓـ اٖخرل ،لكِ ٓقكدكا الخٓكؿ ،كتحاط الصػكرة
بىقش خمكد إهبراطكرىا (( .AETE-RNITAS AVG(usti) N(ostriاىظر الشكؿ رقـ )18

)(RIC, VI, 35

الخاتمىىىىىىىىىة

كىستىتج هها سبؽ أف فكرة الخمكد لـ تشخص فِ اٚساطٓر ك اٚدب الٓكىاىِ القدٓـ ،كتـ ذكرٌا كصفً فقط
هف قبؿ ٌكهٓركس كأفٛطكف ،كىجد اختٛؼ بعض الشْء لدل أبكلمكدكركس الذل اعتبرٌا شْء هادل

ٓعطِ كٓأخذ ،إ ٚأىٍا لـ تشخص كإلٍة.

كلـ تتمؽ فكرة الخمكد أل عبادي خٛؿ العصكر الٓكىاىٓة القدٓهة ،إ ٚأىٍا هع ذلؾ ظٍرت هشخصً فِ الفف
هرة كاحدي فقط عمِ احدل اٖكاىْ الفخارٓة ،التِ تصؼ هشٍد غٓر أسطكرم ،كٌك ىٍآة السبعة ضد طٓبً
لدل أبكلمكدكركس ،كاطمؽ عمٍٓا الفىاف الٓكىاىِ القدٓـ اسـ أثىاسٓا ،كقد أراد الفىاف فِ ٌذا الهشٍد أف

ٓكضح الٍدًٓ التِ هىحتٍا ا٘لٍة أثٓىا إلِ البطؿ تٓدٓكس ،لذلؾ قاـ بتشخٓصٍا هف اجؿ ٌذا الٍدؼ فقط.

أها فِ بدأًٓ العصر الركهاىِ ،كخاصً خٛؿ الفترة الحكـ الجهٍكرل ،فمـ ٓختمؼ كضع فكرة الخمكد عف

العصكر الٓكىاىٓة القدٓهة ،فمـ تحظِ الفكرة بأل اٌتهاـ سكء عمِ الهستكل الدٓىِ أك الفىِ أك اٖدبْ.

إ ٚاىً خٛؿ فترة الحكـ ا٘هبراطكرم ،حظٓت فكرة الخمكد الهشخصة فِ ٌٓئة ا٘لٍة أٓترىٓتاس باٌتهاـ

ا٘هبراطكر أكغسطس ،الذل أقاـ لٍا هعبدان فِ إسباىٓا .كهىذ ذلؾ الكقت دخمت ا٘لٍة فِ الدٓاىة الركهاىٓة،
ثـ حظٓت ببعض اٌٚتهاـ فِ عٍد ا٘هبراطكر ىٓركف ،كٓتضح ذلؾ هف خٛؿ تضحًٓ إخكاف الحقكؿ

الزراعٓة.

أها عمِ الىقكد الركهاىٓة التِ اصدرت خٛؿ العصر ا٘هبراطكرم ،فىجد الفىاف الىقدل ٍٓتـ با٘لٍة

أٓترىٓتاس ،فقد اصدر لٍا العدٓد هف الطرز فِ كضعْ الكقكؼ كالجمكس ،كقد ظٍرت ا٘لٍة كإهراي ،ترتدل
هٛبسٍا كاهمً.

كصكر هعٍا العدٓد هف الهخصصات التِ تساعد فِ تأكٓد فكرة خمكد ا٘هبراطكر كا٘هبراطكرٓة الركهاىٓة،

هثؿ حهمٍا لمشهس كالقهر لكِ تعبر عف فكرة خمكد الكقت ،كحهمٍا لمكرة اٖرضٓة كالصكلجاف كقرف

الخٓرات المذاف ٓشٓراف إلِ ٌٓهىً سمطً ا٘هبراطكر عمِ ا٘هبراطكرٓة الركهاىٓة ،كطائر الفكىٓكس فكؽ

الكرة اٖرضٓة المذاف ٓشٓراف إلِ ىٍضة كاستقرار ا٘هبراطكرٓة الركهاىٓة.

ككذلؾ ىقش عمِ الىقكد العدٓد هف الىقكش ،التِ تشٓر إلِ ا٘لٍة أٓترىٓتاس ،سكء تـ تصكٓر ا٘لٍة ،أك تـ

تصكٓر ألًٍ أخرل .كتشٓر ٌذي الىقكش إلِ خمكد ا٘هبراطكر كا٘هبراطكرٓة كالشعب الركهاىِ.

كٓهكف القكؿ أف ألٍة أٓترىٓتاس استخدهت كأحدم الطرؽ الدعائٓة ،لتعبر عف فكرة خمكد ا٘هبراطكر

أٓضا إلِ فكري عدـ قدرة اٖعداء عمِ قٍر ا٘هبراطكرٓة
كا٘هبراطكرٓة الركهاىٓة لٛبد ،كها تشٓر إلِ ن
الركهاىٓة ،لٍذا الٍدؼ حظٓت أٓترىٓتاس عمِ بعض اٌٚتهاـ هف قبؿ دكر الضرب الركهاىٓة.
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