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 َٗ ٔانشٔيبَٗرطٕس فكشح انخهــــٕد فٗ انؼظشٍٚ انَٕٛب

 ثذٔ٘ يظطفٗ د. يــــــشٔح فبسٔق

 يذسط ثمغى اإلسشبد انغٛبؽٙ

 يؼٓذ انفشاػُخ انؼبنٙ نهغٛبؽخ ٔانفُبدق  

 -الممخص:
ٓمقِ البحث الضكء عمِ ظٍكر كتطكر فكرة الخمكد خٛؿ العصٓرف الٓكىاىِ كالركهاىِ، كالتِ تـ تشخٓصٍا 

فِ العصٓرف الركهاىٓٓف الجهٍكرل  أٓترىٓتاسٓـ، ثـ ا٘لٍة باسـ  ا٘لٍة أثىاسٓا فِ العصر الٓكىاىِ القد
عرض ٌذي كا٘هبراطكرم، ثـ بعد ذلؾ ٓتىاكؿ طرز ا٘لٍة   أٓترىٓتاس عمِ الىقكد الركهاىٓة ا٘هبراطكٓرة، ٓك

عرض أٌـ العبارات التِ ىقشت عمِ ىقكد ا٘لٍة أٓترىٓتاس.  الطرز بهٓزد هف الكصؼ كالشرح كالتكضٓح، ٓك
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 
رجع أصكؿ هعظـ  قصص عف أصكؿ ألٍة كأسهاءٌا كأىسابٍػػا كأشكاؿ الطقكس كأسس العبادات. ٓك

ٓسٓكدكس Ὅμηροςؿ ٌكهٓركساٖساطٓر إلِ البٛسٓجٓٓف ككتػػاب الهٛحـ الكبار هث   Ἡζίοδοςٌك
 . (21،صػ2005)ىصار، ككذلؾ لكتاب التراجٓدٓا 

قسـ الهؤرخكف ألٍة الٓكىاىٓة إلِ سبع شعب ٌـ آلٍة السهاء كآلٍة اٖرض كآلٍة الخصب، كألٍة  ٓك
 الحٓكاىٓة كآلٍة ها تحت اٖرض كآلٍة اٖبطاؿ كألٍة اٖكلهبٓة.

ىاث، تبعا لمىهكذج البشرل الذل ارتضكي، ككضعكا لكؿ هىٍـ كجسد الٓكىاىٓكف آلٍتٍـ عم ِ ٌٓئة ذككر كا 
ـ، فِ حٓف كاىت كظائفٍـ تتداخؿ تبعنا لمسٓاؽ اٖسطكرم الذل تىاكلً كؿ  ـ عف غٌٓر سهات كصفات تهٌٓز

 .(60-58،صػ2005)ىصار، هىٍـ
ر الهشاٌد اٖسطكٓر الٓكىاىٓة القدٓهة كراف فِ العصػػكاف الفىك  اٖكاىْ ة أك اٖدبٓة عمِ هٍتـ بتصٓك

ً فِ بعض اٖحٓاف ىجد ػػفِ ذلؾ الكقت، كالتِ ٓظٍر هف خٛلٍا العدٓد هف ألٍة الٓكىاىٓة. إٚ أى الفخآرة
د أىفسىا حائٓرف ػػاٖدبٓة، لذلؾ بىجاٖسطكٓرة ك ٓصكر عمٍٓا هشاٌد ربها فقدت هف الهصادر  بعض اٖكاىْ

فِ الهصادر  كإلٍػػة ة التِ لـ تذكرػػذي ألٍػف ٌػػا. كهػػرؼ اصمٍػػأهاـ العدٓد هف ألٍة التِ ٚ ىع
Αθαναζια  ,1993,p.34)(Shapiro أثىاسٓا إلٍة الخمكد التِ عرفت باسـاٖدبٓة اٖسطكٓرة ك 

.   
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ٚن خٛؿ  ،  فذكرت فِ الهصادر الٓكىاىٓةالٓكىاىٓة القدٓهة كرظٍرت فكرة الخمكد فِ البدآة خٛؿ العص أك
كالعصر   Πλϊτωνأفٛطكف كخٛؿ العصر الكٛسٓكِ عىد  μηροσὍعىد ٌكهٓركس الهظمهة العصكر 

هصادر اٖدبٓة فِ ال إٚ أىٍا ظمت فكرة، كلـ ٓتـ تشخٓصٍا، πολλόδωροςἈكدكرس مبكلالٍممٓىستِ عىد أ
 .هطمقنا

الىظٓر الركهاىِ لٙلٍة أثىاسٓا الٓكىاىٓة، كلـ  Aeternitasأها فِ العصر الركهاىِ فظٍرت ا٘لٍة أٓترىٓتاس 
تتمقِ  ا٘لٍة أٓترىٓتاس عبادة خٛؿ العصر الجهٍكرل. إٚ أىٍا تمقت عبادة خٛؿ العصر ا٘هبراطكرم، 

، Tarracoـ(، كبىاء لٍا هعبدان فِ تاراكك  27-14) Augustusس كذلؾ بعد أف اٌتـ بٍا ا٘هبراطكر أكغسط
ك الذل عرؼ باسـ "خمكد أكغسطس"   .((Aeternitas Augusta Axtell,1907,p.34ٌك

كعمِ الرغـ هف عدـ اٌٚتهاـ  بفكرة الخمكد خٛؿ العصر الجهٍكرل، إٚ أىىا ىجد اٌتهاـ بإلٍة الخمكد فِ 
شخصٍا كإهراي شابً، كتصكر عمِ سمسمة الىقكد العصر ا٘هبراطكرم. حٓث ٍٓتـ ب ٍا الفىاف الركهاىِ، ٓك

طمؽ عمٍٓا أسـ أٓترىٓتاس  .Aeternitas الركهاىٓة، ٓك
تىاكؿ اٌـ الهصادر اٖدبٓة التِ ذكرتٍا. ثـ ٓمقِ  ٚن عمِ ا٘لٍة أثىاسٓا الٓكىاىٓة، ٓك ٓمقِ البحث الضكء أك

أٓترىٓتاس عمِ ة فِ الدٓاىة. ثـ بعد ذلؾ ٓتىاكؿ طرز ا٘لٍة  الركهاىٓ أٓترىٓتاسالبحث الضكء عمِ ا٘لٍة 
عرض ٌذي الطرز بهٓزد هف الكصؼ كالشرح كالتكضٓح لٍذي الطرز،  الىقكد الركهاىٓة ا٘هبراطكٓرة، ٓك

عرض أٌـ الىقكش التِ ىقشت عمِ ىقكد ا٘لٍة أٓترىٓتاس.   ٓك
 ويتناول البحث فكرة الخمود عمى النحو التالى:

 ىاسٓا فِ الهصادر الٓكىاىٓة. أث أواًل:
 أثىاسٓا فِ الفف الٓكىاىِ. ثانًيا:
 فِ الدٓاىة الركهاىٓة. أٓترىٓتاس ثالثًا:
 عمِ الىقكد ا٘هبراطكٓرة. أٓترىٓتاس رابًعا:

 أواًل: أثناسيا فى المصادر اليونانية. 
  - :μηροςὍىوميروس -

، μηροσ Ὅ، فظٍرت فِ البدآة عىد ٌكهٓركستىاكلت الهصادر اٖدبٓة فِ العصر الٓكىاىِ فكرة الخمكد
ا كصفةفكرة الخمكد ، إٚ اىً لـ ٓشخصλιϊσἸفِ كتابة الرابع هف ا٘لٓاذة كذلؾ  كذلؾ . فقط ، فقد قاـ بذكٌر

ذكر ٌكهٓركس  ف عىدها ارسمكا ٓأف اٖخٓعىدها ٓتحدث عف الصراع بٓف اٖخٓٓف كأٌؿ طٓبً عمِ الحكـ، ٓك
ٚن لٍ Τυδεύσ  تٓدٓكس عىدها ك لمحكـ،  Πολυνεύκησهف أجؿ الهطالبة بعكدة بكلٓىكس  ؛ـ ٌٖؿ طٓبًكرسك

ا٘لٍة  كعكف بفضؿكذلؾ كصؿ تٓدٓكس إلِ ٌىاؾ، تحداٌـ فِ هباراة لمهصارعة، كتفكؽ عمٍٓـ جهٓعنا، 
لً كهٓىنا هف  أٌؿ طٓبً كأثىاء عكدت تٓدٓكس إلِ حمفائً، ىصبكبعد اٚىتٍاء هف الهباراة، .  Ἀθηνᾶأثٓىا 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29aqhna%3D&la=greek&can=*%29aqhna%3D0&prior=ai)thsame/nh


 جامعة الفٌوم،  –كلٌة السٌاحة  والفنادق  تصدرها - (IJHTH)الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة مجلةال

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

542 
 

ٛن، ككاف ٓ شبًٓ ، الذل شبً ٌكهٓركس بΑἱμονύδησ Μαύων هآكف بف ٌآهكف  ػـكدٌقخهسٓف رج
 ، فٓقكؿ الىص ها ٓمِ:(222، صػ2008، )عتهاف، ا٘لٓاذة ، كتذكر ٌىا الخمكد كصفًالخالدٓف

ῥηώδύωσ τούη οἱ ἐπύρροθοσ ἦεν Ἀθόνη  

οἳ δὲ χολωςϊμενοι Καδμεῖοι κϋντορεσ ἵππων 

ἂψ ἄρ᾽ ἀνερχομϋνῳ πυκινὸν λόχον εἷςαν ἄγοντεσ 

κούρουσ πεντόκοντα: δύω δ᾽ ἡγότορεσ ἦςαν, 

 Μαύων Αἱμονύδησ ἐπιεύκελοσ ἀθανϊτοιςιν. 

), 4. 394 ffIliad ,Homer( 
 ترجمتو:

أثٓىا الهساعدة، لكف الكادٓهٓكف كقائدم الخٓكؿ، كزعكا الغضب، كعىد عكدتً،  ا٘لٍة بسٍكلة تاهة هىحتً
 بف ٌآهكف شبًٓ الخالدٓف. هآكفا كهٓىنا قكٓنا، حتِ خهسٓف شابنا، كاثىاف هف القادة، احضرك 

 :- Πλάτωνأفالطون -
فٓدركس   الهعركؼ باسـ الخمكد، كذلؾ هف خٛؿ عهمًفكرة ؽ.ـΠλϊτων  (427-347 )ٓذكر أفٛطكف 

δροσῖΦα ، أفٛطكف  ٓصؼ  ."الركح كالفكر" كؿ هف العٛقة بٓف ٌذا العهؿ فْ أفٛطكفٓىاقش حٓث
ف ع حاكؿ أف ٓبٌر قكؿ أف ها ٓحرؾ الىفس ٌك هبدا الحركة، كهف  صحة مِالركح باىٍا خالدة، ٓك كٛهة،  ٓك

صؼ الركح باىٍا غٓر هخمكقة (62-61،صػ2000)هطر، الهستحٓؿ أف ٓفىِ، كاف كؿ ها ٓتحرؾ بالىفس خالد . ٓك
 عمِ الىحك التالِ: ، كذلؾكخالدة

κινοῦν ἢ ψυχόν, ἐξ ἀνϊγκησ ἀγϋνητόν τε καὶ ἀθϊνατον ψυχὴ ἂν εἴη 
περὶ μὲν οὖν ἀθαναςύασ αὐτῆσ ἱκανῶσ. 

)246, δροςῖΦα, Plat( 

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

 -:πολλόδωροςἈأبولمودورس - 
الخمكد فِ كتابة الثالث، كذلؾ فِ ىٍآة السبعة فكرة ؽ.ـπολλόδωροσἈ (180-120 )كر أبكلمكدكرس ٓذ

ا هثؿ ٌكهٓركس ك  ا شْفٛطكفأضد طٓبة، كلـ ٓشخصٍا أٓضن هادل،  ء، إٚ اىً اختمؼ عىٍـ، كاعتبٌر
أخذ هف ضهف ، ٌك σῖολεἰΑ  آٖكلٓكفهف جهاعة  Τσδεύς كدكرس أف تٓدٓكسم. فٓخبرىا أبكلٓعطِ ٓك

ـ، حدث هبارزة بٓف كؿ هف تٓدٓكس كهٓٛىٓبكس  ، Μελϊνιπποσالسبعة الذٓف زحفكا إلِ طٓبً، كأثىاء سٌٓر
ك أخر أبىاء هدٓىة استٓككس  ، كىتج عف ٌذي الهبارزة أصابت تٓدٓكس فِ بطىة، كتركة بٓف ςτακοσἌٌك

، هف أجؿ أف  ٓعطٍٓا الدكاء لً، Διὸσٓزكس  اٚلةهها دعِ ا٘لٍة أثٓىا  أف تتكسؿ إلِ  .الحٓاة كالهكت
كمٓٓس  Ἀμφιϊραοσكها أرادات ا٘لٍة أف ٓهىحً اٚلة ٓزكس الخمكد كهكافاة لً. كلكف  أهفٓاركس  ابف أٓك

σῆκλἰΟ كس همؾ أرج ργοσἌ ، قىاع أٌؿ ارجكس أف ٓسٓركا إلِ  Ἀργεῖοσكاف ٓكري تٓدٓكس؛ ٘حباطً كا 
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بقطع راس هٓٛىٓبكس، كأعطاٌا إلِ تٓدٓكس، الذل  ـطٓبً، لذلؾ عىدها ادرؾ ىٓة ا٘لٍة تجاي تٓدٓكس، قا
، كظىت ، كبقٓت صاهتًأشهئزتأثٓىا ذلؾ الهىظر البشع ا٘لٍة فتح راسة كشرب ها فِ عقمً، كعىدها رات 

جاء فِ ك  ، ((Trzaskoma, 2004,p.53 الخمكد هىًصفً  سكء الىٓة بتٓدٓكس، كالذل هف الهتكقع أف تعاقبً بسحب 
 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:
البطف، بٓىها كاف بٓف الحٓاة كالهكت،  فِ هٓٛىٓبكس احد الهتبقٓف هف أبىاء استٓككس، أصاب تٓدٓكس أف 

 س، كالتِ كاىت تىكل أف تجعمً خالدان.أحضرت أثٓىا الدكاء التِ قد تكسمت إلًٓ هف ٓزك 
لكف أهفٓاركس كاف ٓكري تٓدٓكس، ٘حباطً عف طٓرؽ 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، 
 ىدها رات أثٓىا ذلؾ، أشهئزت هف عهمً، كظىت سكء ىًٓ.  ، كعاكفصؿ تٓدٓكس راسً كشرب ها فٍٓ
 -ثانًيا: أثناسيا فى الفن اليونانى:

 ، التِ لـ ٓكف لٍا أسطكرة،ار الهجردةػػاٖفكالعدٓد هف ظٍر فِ الفف الٓكىاىِ اتجاي همحكظ ىحك تشخٓص 
الفف اٚتركسكاىِ  تشخص فِ إٚ أىٍا لـأكسٓر الخمكد هكضكع بحثىا.  عمِ ٌذي اٖفكار كهف اٖهثمة
Etruscanكذلؾ عمِ فِ ٓدٌا الٓهىِ أثٓىاا٘لٍة ؽ صغٓر تحهمً ػلٍٓا كإبٓرإاف أف ٓشٓر ػػ، كاكتفِ الفى ،

 .(Small&Puma,1994,p.193-194) (1الصغٓرة )اىظر الشكؿ رقـ تهاثٓؿ ال لاحد
قاـ  الكحٓدة التِ ٚ اىً ٌذي الهرة، إبام رهز ، فمـ ٓرهز لٍا الفىافًتٓكٓاٖ اٖكاىْعمِ ٓختمؼ اٖهر إٚ أف 

دكركس مك بكلأهشٍد الىٍآة الذل ذكري لثىاسٓا، كذلؾ هف خٛؿ كصفً أ، كاطمؽ عمٍٓا اسـ كإلٍة بتشخٓصٍا
ر. (Roger,2009,p.293) فِ السبعة ضد طٓبً ع لمفترة فٓها بٓف ػالتِ ترج اٖكاىْالهشٍد عمِ احدل  كتـ تصٓك

iراتر الك ؽ.ـ، هف ىكع430-440حكالِ 
bell- kraterإٓكبكلٓس افػػػ، التِ تىسب لمفى Eupolis. ِٓصكر عم 

رتدل الخٓتكف  تٓدٓكس جالسنا عمِ صخرة أىٓػػة  كشاب، كلـ ٓبدكا عمًٓ القمؽ هف فقداف الخمكد، ٓك
، كشابةثىاسٓا، التِ تبدكا ا٘لٍة أكتقترب هىً  .الهٓت أسفمً هٓٛىٓبكسكالٍٓهاتٓكف حكؿ كسطً، كراس 

ٛن،ا٘لٍة هف  فِ القاهة قصركا ا، أثٓىا قمٓ الخٓتكف كالٍٓهاتٓكف كعقد،  أثىاسٓا ترتدل التِ تقؼ بجكاٌر
كت ا، كتقػػـك ا٘لٍة أثٓىا بشػػد  ،فكقٍا Αθαναςιαب ىقش ػٓك كتػػرتدل ا٘لٍة أثٓىا الخٓتكف كالٍٓهاتٓكف أٓضن

                                                           
i - 2007)  ا، هف اجؿ هزج الخهر بالهاءػػن دـ فِ ركها قدٓهػػذات فـ كاسع، كاىت ٓستخ اءػػإىٌك الكراتر,p.17.Giroirer& (Roge.) 
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فِ  اٖخرلثىاسٓا برفع ٓدٌا أالدان، كتقكـ لتشفِ تٓدٓكس، كتجعمً خالتِ جاءت بٍا  ذراع ا٘لٍة أثىاسٓا،
بدكا عمٍٓا الرعب،  اتجاي إلِ الهفاجأة أك الكداع، بعد فعؿ تٓدٓكس  فِ هىظر ٓشٓرتٓدٓكس، ٓك

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

فسر شابٓرك  ثىاسٓا فِ ٌذا لفكرة الخمكد فِ ٌٓئة ا٘لٍة أ ٓكبكلٓس أسبب تشخٓص الفىاف Shapiro ٓك
ر كاجً هشكمة فِ قد  الفىاف أففٓرل الهشٍد،  ِ تصٓك براز ٌدٓة أثٓىا، التِ ٌذا الهشٍد، ٌك كٓفًٓ تصكٓر كا 

ِ  ٌدًٓ الخمكد، تٓدٓكس، إلِ  ٍاتقده  بتشخٓص فكرة الخمكد فِ شكؿ إلٍة، أطمؽ عمٍٓا أسـ  قاـ لذلؾٌك
 .(Shapiro,1993,p.36) رمأسطك غٓر الٌذا الهشٍد  الدكر فِلتقـك بٍذا ، ثىاسٓاأ

 -ثالثًا: أيترنيتاس فى الديانة الرومانية:
ِ تعتبر ة، الركهاىٓ ىظٓرتٍا أٓترىٓتاسثىاسٓا إلٍة بٛ أسطكرة فِ العصر الٓكىاىِ، كاف أكهثمها كاىت  ٌك

خٛؿ العصر الجهٍكرل، كبدأت فِ الظٍكر خٛؿ العصر  فِ ركها لـ تظٍر التْهف ألٍة الهستحدثة 
 براطكرم.ا٘ه

 Tarracoبىاء هعبد لٍا فِ تاراكك الذل قاـ عبادة خٛؿ عٍد ا٘هبراطكر أكغسطس،  أٓترىٓتاسا٘لٍة تمقت 
 . Aeternitas Augusta (Axtell,1907,p.34)بإسباىٓا، كعرؼ هعبدٌا باسـ  

إخكاف الحقكؿ خٛؿ تضحٓة كذلؾ فِ ركها، هف  أٓترىٓتاسا٘لٍة تـ العثكر عمِ أكؿ دلٓؿ عمِ عبادة قد ك 
ـ، كذكر اسهٍا 66فِ عاـ  Nero ىٓركف ا٘هبراطكر لٕلٍة، بعد هحاكؿ اغتٓاؿ  fratres Arvalesالزراعٓة 

 التضحٓة عمِ الىحك التالِ:  ـضهف قائهة ألٍة الذٓف قدهت لٍ
 ---] eod[em d]ie s[a]cratissi/[m ---Ma]rti [taurum Provi]dentiae / [vacc(am)    vacc(am)

va]cc(am) Hon[or]i vacc(am) Aeterni/[tati imperi(i).                                                                 

      

 -ترجمتو:
,CIL, VI, n.2044) ا٘هبراطكٓرة ٓترىٓتاسٖ كالتضحٓة ٍكىكسالتضحٓة لالتضحٓة لهارس كبرفٓتٓىتا ك 

 

Scheid,1998) . 
 عمى النقود اإلمبراطورية. سأيترنيتارابًعا: 

هعابد كلػػـ ٓكف لٍا أٓترىٓتاس لـ تكف هف ألٍة الهعركفة فِ العالـ الركهاىِ، ٓتضػػح هها سبؽ أف ا٘لٍة 
كتعتبػػػر هف ألٍة الهستحدثة التِ  هىتشرة فِ ركها، كلـ تستمـ عبادة خٛؿ العصر الجهٍكرل، كهذابح

عمِ سمسمة الىقكد  تشخٓصٍا فقد تػػـ كعمِ الرغـ هف ذلؾ رم.ظٍرت فِ ركها خٛؿ العصر ا٘هبراطك 
اكاطمؽ عمٍٓا ، ا٘هبراطكرمالركهاىٓة خٛؿ العصر  ٌر ، ترتدل أهرايٌٓئة عمِ  أٓترىٓتاس، كتـ تصٓك

مة،هٛبسٍا  تىكع طر  ،كتصكر أحٓاىنا هحجبة الطٓك آك  .Stevenson, 1964, S.V) بٓف كاقفة كجالسً ٌز

AETERNITAS). 
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 عمِ ظٍر الىقكد ا٘هبراطكٓرة  هىذ عٍد ا٘هبراطكر ڤسباسٓاىكس هشخصًا٘لٍة أٓترىٓتاس تصكر 

Vespasianus  (69-79لكِ تعبر عف فكرة  خمكد الكقت ،)ـ .
(Jones, 1990, s.v. Aeternitas)  فىجد احدل

ا ا صكرة ا٘هبراطكر ڤسباسٓاىكس، كتصكر ا٘لٍة أٓترىٓتػػالقطع الىقدٓة، ٓصكر عمِ كجٍٍ اس عمِ ظٌٍر
ِ كاقفً بكاهؿ ٌٓئتٍ Lunaلكىا كا٘لٍة  Solسكؿ اٚلً ف ػػػ، كتحهؿ راس كؿ هفِ الهقدهة اػػٌك

i كتتجً ىحك ،
كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ ا٘لٍة  هقاـ فِ الجاىب آٖسر هف القطعة، اي هذبح،ػػالٓسار فِ اتج

 .(RIC, 838)( 3)اىظر الشكؿ رقـ  AETER_NITASأٓترىٓتاس 
ـأٓترىٓتاس بهخصصات جدٓدي تصكر ا٘لٍة  globusالكرة اٖرضٓة جمكبكس  ٌك

ii  كالصكلجاف كقرف
ـ(، ٓحهؿ كجٍٍا صكرة 79-81) Titusعمِ أحدل القطع الىقدٓة، التِ تىسب لٙهبراطكر تٓتكس الخٓرات 

ِ كاقفة بكاهؿ ٌٓئتٍا فِ الهقدهة، كتستدٓ ر براسٍا ىحك ا٘هبراطكر، أها الظٍر تصكر عمًٓ ا٘لٍة ٌك
ؿ، بٓىها تحهؿ  الٓهٓف، كترفع احد قدهٍٓا عمِ الكرة اٖرضٓة جمكبكس، كتهسؾ بٓدٌا  الٓهىِ صكلجاف طٓك

ىقش عمِ كٛ الجاىبٓف الحرفاف  ها اختS.Cبٓدٌا الٓسرل قرف الخٓرات،  ٓك ار اسـ هجمس ص، ٌك
 AETERNIT(as) "اٖكغسطس، كتحاط الصكرة بىقش "خمكد S(ENATUS) C(ONSULTO)سالسٓىاتك 

AVG(usti) ( 4)اىظر الشكؿ رقـ(RIC²,218) كتعتقد الباحثة أف الهخصصات التِ استخدهٍا الفىاف هع .
عمِ ٌذي القطعة، ٓشٓركا إلِ هدل ٌٓهىً ا٘هبراطكر عمِ ا٘هبراطكٓرة الركهاىٓة، فتشٓر  أٓترىٓتاسا٘لٍة 

جاف كقرت الخٓرات إلِ سمطً ا٘هبراطكر عمِ الكرة إلِ العالـ كباٖخص ا٘هبراطكٓرة، كٓشٓراف الصكل
 ا٘هبراطكٓرة الركهاىٓة. 

عكد ظٍكر طراز اى ا٘هبراطكرفِ عٍد  اٚلً سكؿ كا٘لٍة لكىا هع  أٓترىٓتاس   ا٘لٍة ٓك  كس ٌادٓر

Hadrianus(117-138ـ) تحهؿ عمِ كجٍٍا راس بعض الشْء. فكجػػد أحدل القطع  هختمؼ بشكؿ، كلكف
صكر كسٓراىٌادا٘هبراطكر  ػػػا، ٓك ِ كاقفةأٓترىٓتاس  ا٘لٍة عمِ ظٌٍر بكاهؿ ٌٓئتٍا فِ الهقدهة،  ٌك

ِ حاهمة عمِ كؿ هىٍها  راس كؿ هف سكؿ  كلكىا اٚثىٓف، ، كترفع ٓدٍٓاكتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار   ٌك
 .(RIC, 81)( 5)اىظر الشكؿ رقـ 

بىاءن عمِ قرار هف ، Faustina Iفكستٓىا اٖكلِ  كتتألػػػؽ ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ سمسمة ىقكد ا٘هبراطكرة
 أف، بعد ا٘هبراطكرةذكرل كفات  أحٓاءـ، كذلؾ هف اجؿ 140عاـ كفاتٍا فِ حكالِ  بعد، سهجمس السٓىاتك 

 صفً الخمكد كأعطاٌػػػػا ،ـAntoninus Pius (138-161) ا٘هبراطكر أىطكىٓىكس بٓكس زكجٍا بتألٍٍٓاقاـ 
   .(Stevenson, 1964, S.V. AETERNITAS)بعد هكتٍا

                                                           
اٖكقات  ٛؿ. بٓىها تصكر فْ العدٓدٌِ إلٍة القهر، كتصكر عمِ الىقكد فْ شكؿ بكرتٓرً ىصفِ، كتضع فكؽ راسٍا الٍفِ العالـ الركهاىِ لكىا  -2

   (Stevenson, 1964, , S,V, Luna, Sol)هع إلً  الشهس سكؿ، الذل ٓضع التاج الهشع فكؽ راسً 
ٔلٍة الجمكبكس ٓرهز لمعالـ، كصكرا أكؿ هرة عمِ ىقكد ا٘هبراطكر أكغسطس، كها ظٍر بكثرة عمِ الىقكد ا٘هبراطكٓرة، كصكر فْ ٓد العدٓد هف ا-3
 .Providentia ........... (Stevenson, 1964, S.V. Globus) كبركفٓدىتٓا Fortunaكسكؿ كأٓترىٓتاس كفكرتكىا  Jupiterٍـ جكبٓتر هى
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ػػا،  ا٘لٍةتصكر بٓىها ، ا٘هبراطكرة فكستٓىا اٖكلِصكرة  كجٍٍػػػاعمِ الىقكد تحهؿ  أٓترىٓتاس عمِ ظٌٍر
ِ جالسً ا اٖرضٓةكرة الكتتجً ىحك الٓسار، كتحهؿ فِ ٓدٌا الٓهىِ  بكاهؿ ٌٓئتٍا، ٌك هخصص  ٓعمٌك

ترآاىكس هز لمخمكد، كجد فْ البدآة عمِ ىقكد ا٘هبراطكر ر ٓر ػٌك طائ) νιξῖφο -phoenixالفكىٓكس  جدٓد
 Traianusك كاقؼ عمِ الكرة  ا٘هبراطكر أىطكىٓىكس بٓكسذ عٍد ػػـ صكر هىػػ، ث كاصبح هىذ ، اٖرضٓةٌك

كتهسؾ بٓدٌا الٓسرل (، (Jones, 1990, s.v. Phoenix)عمِ الىقكد أٓترىٓتاس ا٘لٍةهف اٌـ هخصصات  ذلؾ الحٓف
ٛن  اصكلجاىن   ,RIC) (6)اىظر الشكؿ رقـ  AETERNITAS  ا٘لٍة، كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ طكٓ

1103B) كتعتقد الباحث أف طائر الفكىٓكس فكؼ الكري اٖرضٓة ٓشٓر إلِ خمكد كىٍضة ا٘هبراطكٓرة .
 الركهاىٓة.

كجً  صكرةتحهؿ  عمِ ىقكد بىفس الهخصصات السابقة، كلكف بطراز هختمؼ أٓترىٓتاسكها تصكر ا٘لٍة 
ِ ػأٓترىٓتاس عمِ الظٍ ةػتظٍر ا٘لٍحٓث  .ـ147عاـ حكالِ ، كتصدر بعد اٖكلِفكستٓىا ا٘هبراطكرة  ر ٌك

، كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار، كتحهؿ بٓدٌا الفكىٓكس الكاقؼ فكؽ الكرة فِ الهقدهة اػكاقفً بكاهؿ ٌٓئتٍ
عمكي اٖرضٓة ، اٖهؿإلٍة  Spes سبٓس ا٘لٍةهثؿ  اٖخرلالٓد ، كتحهؿ جزء هف هٛبسٍا فِ الٍالة، ٓك

 RIC III, Antoninus))(7)اىظر الشكؿ رقـ   AETE-RNITASأٓترىٓتاسأسـ ا٘لٍػة كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ 

Pius, 347. 
تظٍر ا٘لٍة عمِ حٓث ا٘لٍة أٓترىٓتاس عمِ ظٍر ىقكد ا٘هبراطكرة فكستٓىا اٖكلِ، كبطراز أخر تصكر 

ِ كاقفة فِ كضع الهكاجٍة، كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار، كتهسؾ ب الىقدٓة أحدل القطع الٓهىِ الكرة ٓدٌا ٌك
أسـ فكؽ راسٍا، كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ الهتطآر  حجابٍابٓدٌا الٓسرم طرؼ بٓىها تهسؾ ، اٖرضٓة
 .(RIC, 351 )( 8)اىظر الشكؿ رقـ  AETERNITAS ا٘لٍة
عاـ حكالِ بعد كفاتٍا فِ كذلؾ ـ( 176-147عمِ ىقكد فكستٓىا الثاىٓة ) خرلهرة أ أٓترىٓتاسا٘لٍة تظٍر 
اأٓبعد كفاتٍا  تألٍٍٓاتـ قد ، ك اٖكلِفكستٓىا  كالدتٍا ىفس اسـ ا٘هبراطكرة تحهؿك ـ، 176 در ػػػػػاصلذلؾ  .ضن

 أصدرتىفس الطرز الىقدٓة التِ ـMarcus Aurelius (161-180 )هارككس أكٓرمٓكس ا٘هبراطكر زكجٍا 
ا ا٘لٍة  صكر عمْىقدًٓ ٓفاصدر قطع  ،ا لكالدتٍاتكٓرهن  القطع  هف حٓث الكصؼ تشابً ،أٓترىٓتاس ظٌٍر
أٓتٓرىتاس عمِ  ا٘لٍة، كتصكر هؤلًٍحٓث تظٍر ا٘هبراطكرة عمِ الكجً  كبىفس الهخصصات. السابقة

ِ كاقفة بكاهؿ ٌٓئتٍا فِ الهقدهة، كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار، كتتكئ بٓدٌا الٓسرم عمِ  الظٍر، ٌك
عهكد، كتهسؾ بٓدٌا الٓهىِ الفكىٓكس الكاقؼ عمِ الكرة اٖرضٓة، كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسهٍا 

AETE-RNITAS  ( 9)اىظر الشكؿ رقـRIC, 740)  .) هستىدي عمِ عهكد، ٓشٓر ِ كربها أف ظٍكر ا٘لٍة ٌك
    إلِ استقرار ا٘هبراطكٓرة الركهاىٓة.

ىتاس عمِ ىقكد فكستٓىا اٖكؿ فِ كضع الجمكس، كها صكرت ا٘ل اصك كتـ تٍة أٓتٓر عمِ إصدارات  ٌٓر
عمِ ىقكد هارككس أكٓرمٓكس فِ حكالِ عاـ فظٍرت الهخصصات.  سفكستٓىا الثاىٓة بىفس الكضع كىف
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أٓترىٓتاس، هتجٍة ىحك  ا٘لٍةتجمس  كعمِ الظٍر فكستٓىا الثاىٓة، حٓث صكر الكجً ا٘هبراطكرة ـ،175
ٓسار، كتحهؿ بٓدٌا الٓهىِ الفكىٓكس، الكاقؼ فكؽ الكرة اٖرضٓة، كتحهؿ بٓدٌا الٓسرم صكلجاىنا، كتحاط ال

 .(RIC, 1696)( 10)اىظر الشكؿ رقـ  AETERNITAS ا٘لٍةالصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ 
فس (، بى283-285) Carinus جآرىكس فِ عٍد ا٘هبراطكر هرة أخرل كد ا٘لٍة أٓتٓرىتاس لمظٍكرػػتعك 

حٓث تصكر ا٘لٍة عمِ فكستٓىا، ا٘هبراطكرة هىذ هائة عاـ فِ ذكرل كفات  ا٘لٍة الطراز الذل ظٍرت بً
ِظٍر احدل القطع الىقدٓة،  الكرة اٖرضٓة، كتهسؾ بالٓد  ًالفكىٓكس فكق كتحهؿ كاقفة بكاهؿ ٌٓئتٍا، ٌك

 AETE-RNIT(as)ا٘هبراطكٓرٓفرة خمكد ػػػااٖخرل طرؼ هٛبسٍا، كتحاط الصكرة بعب

AVGG(=Augustorum)   (  11)اىظر الشكؿ رقـ(.(RIC, 248 
 
 -نقوش اإللية أيترنيتاس عمى النقود اإلمبراطورية:-

ا  كهف خٛؿ البحث فِ الهجهكعات الىقدٓة، كجدت الباحثة العدٓد هف القطع الىقدٓة، التِ ٓىقش عؿ ظٌٍر
ٚن تشخٓصٍاأٓترىٓتاس فقط بدكف  ا٘لٍةاسـ  فكرتكىا Victoriaفٓكتكٓرا هىٍا ألًٍ أخرل هثؿ  ، كٓصكر بد

Fortuna   كبركفٓدىتٓاProvidentia:ْعمِ الىحك التال .- 
، لٓشٓر إلِ خمكد الشعب الركهاىِ، كذلؾ عمِ أحدل الطرز الىقدٓة الغٓر أٓترىٓتاسٓىقش أسـ ا٘لٍة 

ا ٓصكر عمْـ. حٓث 70عاـ  فسباسٓاىكس هىتشرة فِ عٍد ا٘هبراطكر ِ تقترب  ٘لٍةا ظٌٍر ا ٌك فٓكتكٓر
كتحاط الصكرة بىقش خمكد الشعب  ، palladium ٛدٓـكمتقدـ لً البلكِ فسباسٓاىكس،  ا٘هبراطكرهف 

 Aeternitas Populi Romaniالركهاىِ 
(Royal Numismatic Society, 1837, p.46)إلِ  ٌذا الهشٍد . ربها ٓشٓر

هف ركها، كدخؿ الهدٓىة  قٓربً عمِ هسافةالذل كاف  ،اىكسفسباسٓ الفترة قبؿ استٛـ الحكـ  لٙهبراطكر
ٚن، بىاءن عمِ عرض هف ا٘هبراطكٓرة هف اجؿ استقرار  اٖبدمالتِ عرضت عمًٓ السٛـ  ،فٓكتكٓرا ا٘لٍة أك

 . (Stevenson, 1964, S.V. AETERNITAS.P.R)الركهاىٓة 
ا  ٓصكر، اٖكلِفكستٓىا  اطكرةإصدارات ا٘هبر  إلِالتِ تىسب  الىقدٓة د احدل القطعػػىجك   ا٘لٍةعمِ ظٌٍر

، بٓىها rudderدفة السفٓىة   الٓسرلتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار، كتحهؿ بٓدٌا ٌِ فكرتكىا فِ الهقدهة، ك 
)اىظر   AETE-R-NITASأٓترىٓتاس   ا٘لٍة، كتحاط الصكرة باسـ اٖرضٓةتحهؿ بٓدٌا الٓهىِ الكرة 

 .(12الشكؿ رقـ 
.(RIC III, Antoninus Pius, 348) 

ا لٙهبراطكرة تعكد  أخرلكىجد قطعة  ا٘لٍة عمٍٓا ـ،  تصكر 141فكستٓىا اٖكلِ، كتصدر بعد عاـ أٓضن
ا بركفٓدىٓتا ِ بركفٓدىٓتا حٓث تصكر ا٘لٍة أٓترىٓتاس، ، بىفس طراز ا٘لٍة  عمِ ظٌٍر كاقفة بكاهؿ ٌك

، كتهسؾ بٓدٌا الٓسرل جزء اٖرضٓةٓدٌا الٓهىِ الكرة ب ا٘لٍةٌٓئتٍا، كتستدٓر براسٍا ىحك الٓسار، كتهسؾ 
)اىظر الشكؿ  AETE-R-NITASأٓترىٓتاس   ا٘لٍةكتحاط الصكرة باسـ ، هف حجابٍا الهتطآر فكؽ راسٍا

 (13رقـ 
(RIC III Antoninus Pius 351)
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ظٍر  ك خمكد  ـCaracalla (198-217)كاركالٛ  ا٘هبراطكرأٓترىٓتاس عمِ ىقكد  لٙلٍةجدٓد  ىقشٓك ٌك
كاركالٛ، كٓصكر عمِ  ا٘هبراطكركجد قطعً ىقدٓة، ٓصكر عمِ كجٍٍا  فهف خٛؿ البحث، ا٘هبراطكٓرة

ا -Septimius Severus (193كاركالٛ كسبتٓهكس سٓفركس  ا٘هبراطكٓرٓفتهثالٓف ىصفٓٓف لكؿ هف  ظٌٍر
 (14)اىظر الشكؿ رقـ  AETERNIT(as) IMPERI(i)  ا٘هبراطكٓرة، كتحاط الصكرة بىقش خمكد ـ(211

(RIC, 32b)
  

ىتشر عمِ الىقكد ا٘هبراطكٓرة ىقش أخر لٙلٍة  ك خمكد اٖكغسطس،تاسٓأٓترىٓك كظٍر ٌذا الىقش  ، ٌك
ىقش حكلٍـ اسـ ا٘لٍة  عدٓدي، تحهؿ آلٍة الىقدٓة التِ قطععمِ العدٓد هف ال كهف  "خمكد اٖكغسطس".ٓك

 )الً الخصكبة كالزراعة(. usSaturn كساتكرف سكؿ ألٍة أبرز ٌذي
ـ(، ٓصكر عمِ كجٍٍا 241-243) Gordian III جكردٓاف الثالث لٙهبراطكرترجع ىقدٓػً كجدىا قطعة ك  

صكر، ا٘هبراطكر ك كاقؼ بكاهؿ ٌٓئت عمِ الظٍر ٓك ستدٓر، فِ الهقدهة ًػػػاٚلً سكؿ، ٌك براسً ىحك  ٓك
حهؿ بكفة  رفع ٓدي الٓهىِ عالٓنا، كتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ ، ٓكاٖرضٓػػةالكرة  آٖسرالٓسار، ٓك

كآترىٓتاس  ا٘لٍة  (15)اىظر الشكؿ رقـ  AETERNITATI AVG(ustus) اٖكغسطسخمكد  ٌك
(RIC, IV, 

83)
  

ىقش اسـ خمكد ا٘هبراطكٓرٓف  كذلؾ  ،ـPhilippus (244-249) فمٓب اٖكؿا٘هبراطكر عمِ ظٍر ىقكد ٓك
، اٖكؿفمٓب  ا٘هبراطكر كجٍٍاكر عمِ ػػٓصك ـ، 247تؤرخ فِ حكالِ عاـ  التِ عمِ احدل القطع الىقدٓة

ٍن ٓصكر  عمِ الظٍر أها ركب عمِ ظٍري هرشد ٓكجًٍ االفٓؿ الٍىدل، هتج كتحاط الصكرة ، ىحك الٓسار، ٓك
.(16)اىظر الشكؿ رقـ  AETERNITAS AVGG (=Augustorum)اٖكغسطسٓف بىقش خمكد 

(RIC, IV, 58)
  

ا رت ٌذي القطعة ضهف العدٓد هف القطع التذكآرة، أصدقد ك  فِ الذكرل الهائة لتأسٓس التِ تـ إصداٌر
ٌذي القطع العدٓد هف صكر الحٓكاىات كبعض اٖلعاب، كتشٓر ٌذي القطعة إلِ خمكد كصكرا عمِ ركها، 

  (Aeternitas). ا٘هبراطكٓرٓف فمٓب اٖكؿ كابىة
ـ، ٓصكر 267تؤرخ بعاـ ك ـGallienus (260-268 ،) ر جالٓىكسا٘هبراطك  إلِ عٍدككجدىا قطعة ترجع  

ا اٚلً ا٘هبراطكرعمِ كجٍٍا  صكر عمِ ظٌٍر ك كاقؼ بكاهؿ ساتكرف، ٓك ٓرتدل ك فِ الهقدهة،  ٌٓئتً، ٌك
)عبارة ٌف سٓؼ،  harpa الحاربً فِ ٓدي الٓسرل الحجاب كهمتحٓنا، كٓستدٓر براسٍا ىحك الٓهٓف، كٓهسؾ

عتبر هف رهكز اٚ لً ساتكرىكس، الذل ظٍر هعً خٛؿ العصر الجهٍكرل كالعصر ا٘هبراطكرم ٓك
(Stevenson, 1964,S.V.

 
HARPA) )  كغسطسخمكد اٖ  ا٘لٍػةكتحاط الصكرة بىقش ٓحهؿ اسـ AETERNITAS 

AVG   ( 17)اىظر الشكؿ رقـ((RIC V, Sole Reign 606. 
ـMaxentius (306-312 ،)  هاكسىتٓكس لٙهبراطكر أٓترىٓتاس عمِ ىقكد تىسبا٘لٍة  كأخٓران ٓظٍر اسـ 

ٓصكر عمِ كجٍٍا ا٘هبراطكر، كٓصكر عمِ حٓث ـ، 312-309 عاهِ كتؤرخ ٌذي القطعة لمفترة فٓها بٓف
ٓرتدكا ٌـ ، ك Castor and Pollux كاستكر كبكلككسا٘لٍٓف اٖشقاء الهعركفٓف باسـ  الظٍر كؿ هف
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قؼ جد ىجهة فك الخٛهٓس عمِ أكتافٍـ، ٓك هسؾ ا٘لٍٓف كؽ راس كؿ هىٍها، ٓك أهاـ بعضٍها البعض، ٓك
كرة ػٓهسككا المجاـ فِ أٓدٍٓـ اٖخرل، لكِ ٓقكدكا الخٓكؿ، كتحاط الصبٓىها ، بٓدٍٓـ كؿ هىٍها صكلجاف

 ( 18)اىظر الشكؿ رقـ  .AETE-RNITAS AVG(usti) N(ostri)خمكد إهبراطكرىا  بىقش
(RIC, VI, 35) 

 الخاتمىىىىىىىىىة
ا كصفً فقط ك  ىستىتج هها سبؽ أف فكرة الخمكد لـ تشخص فِ اٚساطٓر ك اٚدب الٓكىاىِ القدٓـ، كتـ ذكٌر

ا شْ هادل  ءهف قبؿ ٌكهٓركس كأفٛطكف، كىجد اختٛؼ بعض الشْء لدل أبكلمكدكركس الذل اعتبٌر
أخذ، إٚ أىٍا لـ تشخص كإلٍة.  ٓعطِ ٓك

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

 التِ هىحتٍا ا٘لٍة أثٓىا إلِ البطؿ تٓدٓكس، لذلؾ قاـ بتشخٓصٍا هف اجؿ ٌذا الٍدؼ فقط. ٓكضح الٍدًٓ
أها فِ بدأًٓ العصر الركهاىِ، كخاصً خٛؿ الفترة الحكـ الجهٍكرل، فمـ ٓختمؼ كضع فكرة الخمكد عف 

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

تضح ذلؾ هف خٛؿ تضحًٓ إخكاف الحقكؿ ىٓرك  رثـ حظٓت ببعض اٌٚتهاـ فِ عٍد ا٘هبراطك  ف، ٓك
 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.
هعٍا العدٓد هف الهخصصات التِ تساعد فِ تأكٓد فكرة خمكد ا٘هبراطكر كا٘هبراطكٓرة الركهاىٓة، كصكر 

هثؿ حهمٍا لمشهس كالقهر لكِ تعبر عف فكرة خمكد الكقت، كحهمٍا لمكرة اٖرضٓة كالصكلجاف كقرف 
ائر الفكىٓكس فكؽ الخٓرات المذاف ٓشٓراف إلِ ٌٓهىً سمطً ا٘هبراطكر عمِ ا٘هبراطكٓرة الركهاىٓة، كط

 الكرة اٖرضٓة المذاف ٓشٓراف إلِ ىٍضة كاستقرار ا٘هبراطكٓرة الركهاىٓة.
ر ا٘لٍة، أك تـ  ككذلؾ ىقش عمِ الىقكد العدٓد هف الىقكش، التِ تشٓر إلِ ا٘لٍة أٓترىٓتاس، سكء تـ تصٓك

ر ألًٍ أخرل. كتشٓر ٌذي الىقكش إلِ خمكد ا٘هبراطكر كا٘هبراطكٓرة كال  شعب الركهاىِ.تصٓك
هكف القكؿ أف ألٍة أٓترىٓتاس استخدهت كأحدم الطرؽ الدعائٓة، لتعبر عف فكرة خمكد ا٘هبراطكر  ٓك
ا إلِ فكري عدـ قدرة اٖعداء عمِ قٍر ا٘هبراطكٓرة  كا٘هبراطكٓرة الركهاىٓة لٛبد، كها تشٓر إلِ أٓضن

 هف قبؿ دكر الضرب الركهاىٓة.   الركهاىٓة، لٍذا الٍدؼ حظٓت أٓترىٓتاس عمِ بعض اٌٚتهاـ
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 األشكــــــــــــبل

 (1انشكم سلـــــــــــــــى )

 

Small&Puma,1994,p.193-194, fig 17,8 

 

 (2انشكم سلـــــــــــــــى )

 

Gisela,1936,p.171-172 

 

 

 (3انشكم سلـــــــــــــــى )
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RIC II, Part 1 (second edition) Vespasian 838 

 

 (4انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC II, Part 1 (second edition) Titus 218 

 (5انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC II, Hadrian 81b 

 (6انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC, 1103b var  

 (7انشكم سلـــــــــــــــى )
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RIC III, Antoninus Pius, 347 

 (8ــــــــى )انشكم سلـــــــ

 

RIC, 1105, BMC 1490 

 

 (9انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC III, Marcus Aurelius, 740 

 (10انشكم سلـــــــــــــــى )
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RIC,1696 

 (11انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC, 248 

 

 (12انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC III, Antoninus Pius, 348 

 (13ـــــــــى )انشكم سلــــــ
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RIC III, Antoninus Pius, 351 

 (14انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC, 32b 

 (15انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC, IV, 83 

 (16انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC, IV, 58 

 (17انشكم سلـــــــــــــــى )
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RIC V, Sole Reign 606 

 (18انشكم سلـــــــــــــــى )

 

RIC, VI, 35 

 لبئًخ انًظبدس ٔانًشاعغ

 -أٔالً: انًشاعغ ثبنهغخ انؼشثٛخ:

 .2008 اٌمب٘شح، ٌٍضمبفخ، األػٍٝ اٌّغٍظ / ،د ِشعؼخ ٚ رؾش٠ش ،إل١ٌبرح،اؽّذ، ػزّبْ

 .2000ِـش، أ١ِشح ؽٍّٝ، ِؾبٚسح فب٠ذسٚط ألفالؽْٛ أٚ ػٓ اٌغّبي، داس غش٠ت ٌٍـجبػخ ٚإٌشش، 

 .2005ش اٌذ٠ٕٝ ػٕذ ا١ٌٛٔبْ، داس اٌٙذا٠خ، اٌـجؼخ اٌضب١ٔخ، ٔظبس، ػظّذ ، اٌفى -

 :انًشاعغ ثبنهغخ األعُجٛخ :  صبًَٛب

-Axtell, H.L., (1907): The Deification of Abstract Ideas in Roman Literature and Inscription, 

Chicago.                

-Giroirer, C., and Roge, D., (2007): Roman Art from the Louvre, Hudson Hills.                           

-Gisela, M. A.  (1936):  Richter  Red - Figured  Athenian  Vases  in                                       the 

 Metropolitan  Museum of Art, Vol. 1, Metropolitan Museum of Art.                                     

-Jones, J., (1990): A Dictonary of ancient Roman coins, Seaby, London.                                      

                         

-Roger, D., (2009): Woodard The Cambridge Companion to Greek                                          

Mythology, Cambridge University Press. Scheid, J., (1998): Commentarii fratrum Arvalium 

qui supersunt:   les copies epigraphiques des protocoles annuels de la Confrerie Arvale (21 av.-

304 ap. J.-C.) : recherches archeologiques a la Magliana.                                                              

                               

-Shapiro, H.A, (1993): Personifications   in    Greek    Art.  The               Representation  of  

Abstract Concepts. 600- 400 B.C. Zurich. 

-Stevenson, S.W., (1964), A Dictionary   of   Roman   Coins, Republican and  Imperial, 

London. 

-Trzaskoma, S, M., (2004): Apollodorus, Anthology of Classical Translated by, Hackett 

Publishing Company, Inc. 

-Small, J, P., Puma, R, D., (1994) Murlo  and  the  Etruscans:  Art  and  Society in Ancient 

Etruria, Univ of Wisconsin Press. 

 -صبنضًب االخزظبساد:

CIL= Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol. VI: Inscriptiones urbis Romae. 

RIC = The Roman Imperial Coinage= 
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Mattingly, H., (1926): volume 2 :Vespasian–Hadrian (69–138), Edward Allen Sydenham, 

London. 

192), E.A. Sydenham, –Commodus (138–.,(1930): volume 3: Antoninus Pius                       

London,. 

217) E. A. –Geta VII and Caracalla (193–.,(1936): volume 4a: Pertinax                      

Sydenham, London,. 

Mattingly, H., (1949): volume 4c : Gordian III–Uranius Antoninus (238–253), E. A. 

Sydenham, C.H.V. Sutherland, London,. 

310), by Percy H. –Maximian (276–(1933): volume 5b: Marcus Aurelius Probus.,                     

Webb, London. 

313), by C. H. V. –II (294 Maximinus–(1967) volume 6:The Diocletian Reform.,                      

Sutherland, London,. 

 -:)األَزشَذ( انًٕالغ ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبدساثًؼب: 

-Apollodorus, The Library 3 
https://www.theoi.com/Text/Apollodorus3.html 

-Homer, Iliad 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Hom.+Il.+1.1&redirect=true  

Plat, Φαῖδρος.- 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0173%3APhaedrus 

Aeternitas - The Personification of Eternity.- 
http://www.forumancientcoins.com/moonmoth/reverse_aeternitas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


