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 الطرز النقدية لإلمبراطور هادريانوس  دراسة ألحد
 بالقاهرة( المصري)من خالل نشر قطعتين نقديتين من المتحف  

   بدوى مصطفى مروه فاروقد.    
  الملخص:

سك فى الذى إصدار نقدى محدد من عصر هادريانوس،  دراسة البحث اهذ يتناول 
محفوظ فى قطعتين من النقود، كلتاهما بنشر الدراسة  وتهتم ،اإلسكندريةدار ضرب مدينة 

المتحف المصرى بالقاهرة، حيث قدمت الدراسة البيانات الخاصة بهما باإلضافة إلى الوزن 
وقد  ،م طبًقا لنقش الظهر128-127ويمكن تأريخ هاتين القطعتين بدقة إلى العام  ،بالجرام

، فقد ظهر هادريانوس على التصويريةمن الناحية أما ، ياعتمد البحث على المنهج الوصف
النقود متوًجا بالغار وملتحًيا، طبًقا ألسلوب تصويره فى الفن الرومانى، والتزال لحية وجه 

كما اهتمت الدراسة بطابع الظهر  ،نرسياهادريانوس وداللتها الحضارية مثار جدل بين الد
  .الهلينستىيًضا، حيث تظهر إيوثينيا متكئة على أبى الهول، وهو ما يمكن تتبعه فى الفن أ

 لدالة:الكلمات ا

 .أندروسفينكس، النقود السكندرية  ،يوثينياإ  هادريانوس،
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 ة:ــــــــــــــالمقدم

مHadrianus (117-138 )فى عهد اإلمبراطور هادريانوس  الضرب دورت أصدر 
 الواليات الرومانية مدن باقي اإلسكندرية أو من مدينة العديد من الطرز النقدية، سواء من

اإلمبراطور  انتصارق.م.، وذلك بعد  30ية رومانية منذ عام وال روقد كانت مص ،األخرى
 وكليوباترا Marcus Antoniusأنطونيوسماركوس على م(14-ق.م27)Augustusأوغسطس
منذ  اإلمبراطورية واليات باقيعن  انقدي   مصر عزل إلي أدي مما ، Κλεοπᾰ́τρᾱالسابعة

 مDiocletianus(284-305) ديوقلديانوسإلمبراطور النقدي ل اإلصالححتى ق.م 30عام
أصدرت مصر المجموعة النقدية المعروفة باسم  هذه الفترةأثناء م، 296عام فى حوالى 

   .لها السابقالبطلمي لنظام ل اً وكانت هذه المجموعة امتداد "النقود السكندرية"،
اإلمبراطور  بعهد تأريخهماتم  نشر قطعتين نقديتين، الدراسة حول ههذ وتتمحور

رومانية اإلمبراطورية ال حدودوصلت  حيثعظم أباطرة روما، من أ عدي  الذى و  هادريانوس،
 بعد الحدود.فى عهده إلى أ

من ضمن المجموعات السكندرية المحفوظة  النقديتين لقطعتينا اختيار تم وقد
 المصرىن فى المتحف مجموعتين مسجلتيتحت  المتحف المصرى بالقاهرة، ويندرجاب

 المجموعة، و S.R.2775 برقم الخاص السجل فى مقيدة: األولى المجموعة كالتالى: بالقاهرة
  .S.R.2700 برقم الخاص السجل فى مقيدة: الثانية

لى الوجه اإلمبراطور يصور ع، اً حدوا ًا نقدياً طراز  التصوير فين القطعتا تتبع 
طراز غير منتشر بكثرة على النقود السكندرية، يصور على الظهر هادريانوس، بينما 

 أندروسفينكس )إلهة الوفرة والرخاء( برفقة Εὐθηνία إيوثينيااإللهة يظهر عليه 
Ἀνδρόσφιγξ الهول(. )أبى 

 من معدن البرونز، نهماأوجدت الباحثة  ،موضوع البحث القطعتينوبعد وزن 
 . نصف الدراخمةال  ἡμιδραχμόνالهيميدراخمةالفئة النقدية المعروفة باسم تحت  يندرجاو 

البيانات الخاصة  ويتضمن ،متن البحث في النقديتين تينالقطع بنشر الباحثة تقومو 
 تينللقطع وصفها فى الباحثة وستعتمد ،لقطروا بالجرام القطعة وزن بهما باإلضافة إلى

 فنية رسوم من النقود على جاء ما لكل الوصفي المنهج على الذكر سالفتي النقديتين
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 فى المدرجتين النقديتين تينالقطع لهاتين الدقيق الوصف من االنتهاء بعد ثم ،ونقوش
 أو السياسية أو التاريخية األحداث من حيث شامالً  تعليًقا عليهما التعليق يتم سوف البحث،
 .الدينية أو الفنية

تصوير اإلمبراطور هل تم  :ويجيب البحث على العديد من التساؤالت، من ضمنها
وهل طراز  ؟هادريانوس باألسلوب الرومانى على النقود السكندرية مثل الحكام السابقين له

 هو طراز رومانى أم طراز تم اقتباسه أندروسفينكسو الظهر الذى جمع بين اإللهة إيوثينيا 
اإلصدارات النقدية فقط أم ظهر  ظهور هذا الطراز على وهل اقتصر ؟الهلينستىمن الفن 

 .؟بعد ذلكالرومانى الفن  فى
 -النقدية:نشر القطع 

 )برونز( الفئة: هيميدراخمه S.R.2775:رقم السجل الخاص-1

 مم23:القطر ج13 :الوزن

  

 Εὐθηνία  إيوثينيا لهةصورة اإل ر:ـهــالظ
فى  مستلقية، فى المقدمة بكامل هيئتها

 الخيتون اإللهة ترتدىو  تجاه اليسار،ا
χιτών يبلوس والبπέπλος وتضع على .

ليل الذرة، ويوجد عود من الذرة سها إكرأ
، وهى اليمنىوترفع يدها  ق جبهتها.فو 

 وتريحالذرة مع الخشخاش،  حبوب حملة

مبراطور جانبية لإل ةصورة نصفي ه:ــالوج
نحو  بوجهه يتجه مكلاًل، Hadrianusوس هادريان

 ًيا وله شارب، ويرتدى درع الصدر.ملتحاليمين، 
 -بنقش نصه كالتالى:وتحاط الصورة 

AVT(οκράτωρ) KAI(σαρ)TPAI(ανóς) 

              AΔPIA(ανóς) CЄB(αστóς).  
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 ندروسفينكسأ على اليسرىيدها 
Ανδρόσφιγξ، ،والذى  المصغر الحجم

 .يمن من القطعةيوجد فى الجانب األ
سفل القطعة فى أويكتب 

وهى   ΩΔEK(α)[L(=ἔτους)Δ]الحروف
حكم  لى العام الثانى عشر منشير إت  

 .  Milne,1270 مبراطور هادريانوساإل

الحاكم المطلق القيصر ترايانوس  :ةترجمت
 هادريانوس األوغسطس.

 )برونز( الفئة: هيميدراخمه S.R.2700 :رقم السجل الخاص-2
 مم25القطر: جم13الوزن:

 

 

فى  نيا مستلقيةيلهة إيوثصورة اإل الظهر:
ليسار، تشابه من حيث الوصف تجاه اا

 (.1رقم ) القطعة
 ة الحروفسفل القطعــــويكتب فى أ

[L]ΔΩΔEK ،ابه من حيث الوصف تش
 (.1رقم ) القطعة

مبراطور صورة نصفية جانبية لإل الوجه:
رقم  يانوس، تشابه من حيث الوصف القطعةهادر 

 النقش المحيطوضوح  اختالفحظ إال أننا نال(.1)
                 كالتالى: باإلمبراطور

AVT(οκράτωρ) KAI(σαρ) TPAI(ανóς) 

 AΔPIA(ανóς)CЄB(αστóς)                     

 -ق:ــــــالتعلي
إلمبراطور ل جانبية ةنصفي ، صورةالنقديتين يصور على وجه القطعتين :هـــالوجأواًل 

اإلمبراطور  موت مباشرة بعدمقاليد حكم اإلمبراطورية الرومانية تولى  الذى، هادريانوس
عظم أباطرة روما، من أ هادريانوس إلمبراطورا ي عدو ، مTraianus (98-117) تراجانوس
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لم  الحكماإلمبراطور وعندما تولى  ،بعد الحدودوصلت اإلمبراطورية فى عهده إلى أ حيث
 حدودمين تأ يةتبع سياساو ، فأوقفها ،تراجانوس اإلمبراطور تبعهاا التوسع الذى ةيتبع سياس

  .(1)الرومانية اإلمبراطورية
إسبانيا، وبالتحديد  مدينة من تراجانوسجاء اإلمبراطور هادريانوس مثل اإلمبراطور 

 Aeliusم أيليوس هادريانوس ــــــساده ب. ويعرف والItalicaيتاليكا إ من مستوطنة

Hadrianusدوميتيا م ـسبا ته، وتعرف والدتراجانوسبن عم اإلمبراطور ، وهو ا
Domitia Paulinaبولينا

(2). 
سافر أثناء هذه الفترة ، تقريًبا حد وعشرين عاًمااحوالى و فى الحكم اإلمبراطور  وظل

وقته فى زيارة هذه واليات اإلمبراطورية الرومانية، فقد قضى معظم مدن إلى الكثير من 
  .(3)لذلك تميز عهده بالبناء ؛على إصالحاته اإلشرافجل الواليات؛ من أ

الذين حكموا اإلمبراطورية  من الحكام سبقوه من عنهادريانوس ور اإلمبراطختلف او 
فى نمط  واضًحا، وظهر ذلك اإلغريقيةون واآلداب عاشًقا للفن رجالً  كان فقد، الرومانية

 به عرفي  سم وهو ا)  Γραικύλος- Graeculus   المتأغرق سماب حياته. حيث عرف
نهم يتصرفون أ إال، الرومانية اإلمبراطورية داخل، ويعيشون نياإلغريقيغير  األشخاص
فترة  أثناء اإلمبراطورعلى  ضًحاوا اإلغريقي التأثير، وقد ظهر (يةاإلغريقبالطريقة 

 .(4)حكمه
التأثير  وضوحمدى  وجه القطعتين موضوع البحث، دراسة من للباحثة اتضح وقد
 -:التاليهادريانوس على هاتين القطعتين على النحو  اإلمبراطورفى صورة وجه  اإلغريقي

 ، يتجه نحو اليمين، نصفى على هيئة تمثال هادريانوس مبراطوراإل تم تصويرفقد 
كأحد  أوالً  اإلغريقيقد ظهر فى الفن  ، ومن المعروف أن إكليل الغارالغار إكليلويرتدى 

لفن الرومانى، حيث كان فى ابعد ذلك ظهر ، ثم Ἀπόλλων نأبوللو مخصصات اإلله 

                                                           
)1(

Blanchard, M, Hadrian: A Greek Influence on the Latin Rome. Dr. Crispin Corrado, 2016, 

p.1.                                                                                                           
)2(

 Aelio, Espartano, “Life of Hadrian”,16, In: Historia Augusta, vol.1. Trad. D.  Magie. Harvard: 

The Loeb Classical Library, 1921, p..3                                  

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Historia_Augusta/Hadrian/1*.html   
)3(

 Sabino, R, C., Roman Art at the Art Institute of Chicago: Cat. 6 Portrait Head of Emperor 

Hadrian, A.D. 130/38, Technical Report • April 2016, p. 1/62.                            
)4(

 Blanchard, M, Hadrian: A Greek Influence on the Latin Rome, p.1.  

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Historia_Augusta/Hadrian/1*.html
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 الحكام، ووضع على صورة وجه للنصر اً رمز  دعي  ، وهو Jupiterله جوبيتر يرتديه اإل
على صورة وجه  وضعحيث ق.م، 44عام فى حوالى  الجمهوريالعصر  منذ الرومان
  .(5)قبل وبعد اغتياله Caesar قيصر
 (2،  1)القطعة رقم هنقود على هادريانوس اللحية والشارب اإلمبراطوروضع  ي عدو 

األباطرة  باقيهادريانوس عن  اإلمبراطور ميز هو تقليد جديد هبورتريهات وكذلك على
شعر  هو حالقةالمتبع قبل اإلمبراطور هادريانوس كان التقليد الرومانى  حيثالسابقين له، 

إال  ،هادريانوس اإلمبراطورستمر حتى عهد وا ق.م،300عام هذا التقليد منذ  وبدأ ،الوجه
أسًسا  ، وبدألإلمبراطورية الرومانية القديمة اإلمبراطور عندما جاء للحكم غير األسسأن 
ن له حتى عهد معظم األباطرة الالحقو فيها  تبعهاللحية التى  ضافةإ، من ضمنها ةجديد

فى  المتبعة م(، الذى قام بتغير التقاليد306-337) Constantineسطنطين ناإلمبراطور ق
 .(6)، وصور بدون لحيةذلك الوقت

فى فن  مةمه بورتريه هادريانوس باللحية الكاملة نقطة تحولويتضح مما سبق أن  
  .(7)على بورتريهاته ألنه أول إمبراطور يضع اللحية ؛التصوير الرومانى

هو تقليد جديد يوضح مدى تأثر لحية الكاملة، تصوير اإلمبراطور هادريانوس بالو  
 حيث، اإلغريقي الفنمن  هذا التقليد قتبسافقد ، اإلغريقية بالتقاليد الروماني اإلمبراطور

 .(8)ة فى اليونان قديًمالو لرجبداية الالعالمة التقليدية كانت اللحية 
حد أفتقول  ضع اإلمبراطور هادريانوس للحية،اآلراء حول تفسير سبب و  واختلقت

، والهدف منها أن اإلغريقي للفنتباع وليس اهادريانوس كانت ضرورة ن لحية إ :اآلراء
أم ال؟ إال أننا ال  حقيقي ذا كان هذا الرأي، وا  وجهه تغطى البقع الطبيعية الموجودة على

 .(9)للحيتهإنكار محبة هادريانوس  يمكننا

                                                           
)5(
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(London 1926), p. 192.                                                             . 
)8(

 Blanchard, M, Hadrian: A Greek Influence on the Latin Rome, p.2-3   
)9(

 Aelio, Espartano, “Life of Hadrian”, p. 26.1  
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على الجزء العلوى من  الرومانىدرع الصدر مرتدًيا اإلمبراطور هادريانوس  ظهر
لتكريم األبطال العسكريين والجنراالت  الرومان ابتدعه، عسكريرومانى  ملبس، وهو جسده

  .(10)الذكورمن الحاكمة أيًضا أعضاء العائلة  وكان يرتديه، فى الحروب نيالمنتصر 
 بالطرازتميزت هادريانوس على نقوده  اإلمبراطورن بورتريهات إ :ويمكن القول

ع مر ، ولم يظهر العمر تصففى م ن دائًما كرجل، حيث ظهر ما حد  إلى  مثالىال
أننا  إال ،المثالى للطرازتباعه ، وعلى الرغم من اعلى القطع النقدية الحقيقي اإلمبراطور

ظهر مموج  إذ، تمشيط شعره منها ،والواقعية المثالى الطراز بين ماالمزج نجد بعض 
 .(11)الواقعية، ويميل إلى الخصالت

 األوغسطس هادريانوسلقب البحث  موضع النقديتين القطعتينوجه وينقش على 
HADRIANVS AVGVSTVS ، صادف م، وي123اللقب على نقوده منذ عام نقش هذا و

بلقب  اإلنعامعلى تاريخ  المائة والخمسونهذا العام أن يكون ذكرى مرور العام 
  .(12)ق.م27 عامحوالى  فى Octavius أوكتافيوساألوغسطس لإلمبراطور 

 Εὐθηνίαنيا ياإللهة إيوث يصور على ظهر القطعتين النقديتين، صورة -الظــهــر:ثانًيا 
 المصرى الهول أبىاليسار، وتستند بيدها اليسرى على  فى اتجاه وهى مستلقية
فى العالم  والرخاء إلهة الوفرةكاإللهة إيوثينيا  عرفتو  . Ἀνδρόσφιγξ أندروسفينكس

، وهى تعنى الرخاء Euthenia لمةكك عرفت، فقد فى البدايةولم تشخص اإللهة  ،الرومانى
 فى الفترة الرومانية، ت المتكررةمن الكلما وأصبحت .θηνὐΕ األحيانكتبت فى بعض و 
كل للمعنى ا ةقريبوهى  ،للوفرة والرخاء كإلهة تشخيصهاويتم  بعد ذلك،طور هذه الكلمة تلت

  .(13)(الزراعي اإلنتاج)Annonaأننونا  واإللهة)الفيض(  Abundantiaأباندانتيا  اإللهةمن 

                                                           
)10(

 Gergle, R.A., A Late Flavin Cuirssed Torso in The J. Paul Getty Museum, The J. Paul Getty 

Museum Journal: Volume 16, 1988, p.5.   
 العليا الدراسات معهد مجله الرومانى، اليونانى الفن فى النيل تصوير حامد، زكى قادوس، عزت(11)

 .63، صـم2017 األول، الجزء الترميم، وفنون والنقوش للبردى
 العربية، النهضة دار والحضاري، السياسي الرومانية اإلمبراطورية تاريخ على، أحمد الناصري، سيد(12)

 .250،صـ1991 الثانية، الطبعة
)13(

 Sider, D., Hellenistic Poetry: A Selection, University of Michigan Press, 2016, p.14.  
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 هيفايستوسله اإل بنةإيوثينيا كانت ا اإللهة نإف ρφικάὈطبًقا لألورفيه 
Ἥφαιστος (الذى اوالبرونز والصناعة والنار الحدادة رب )لياختلط مع آج Ἀγλαΐα 

يوثينيا ( ةالسمعة الحسنΕὔκλεια ( من إيوكليا كالً نجبا (، وأوالمجد والروعةالجمال ) وا 
Ευθηνία (و ال)يوفيمىو  فرة والرخاء وتزوجت  .(14)روح صيحات االنتصار() Εὐφήμη ا 

له الذى يجسد نهر اإلفى العالم الرومانى، وهو   Νείλος نيلوس اليونانيله إيوثينيا من اإل
 . (15))المياه العذبة(  Τηθύς يسوتيث )المحيط(  κεανόςὨ وكيانوسابن أ النيل

 -اإللهة إيوثينيا على النقود السكندرية:
 اإلمبراطور عهد منذ السكندرية النقود علىاإللهة إيوثينيا  تصوير بدأ
 تعدلم  فهيفترة طويلة، لتستمر  لذلك لم ؛تتمتع بشعبية كبيرة إال أنها لم ،(16)أوغسطس

وأثناء الفترة مCaracalla (198-217 .) بعد عهد اإلمبراطور كاركالال  هابمفرد تظهر
تم تصويرها بالعديد من الطرز، منها طراز فى هيئة تمثال نصفى، وتتوج السابقة الذكر، 

يرجع إلى  طراز اإللهةتفاصيل فى  ثم حدث تغير ،الحبوب، وطراز وهى واقفه أو جالسةب
بجوار  بيدها الحبوب مستلقية وتمسكظهرت ، حيث عهد اإلمبراطور هادريانوس

 . (17)البحثموضوع  أندروسفينكس )أبى الهول المصرى(
 -:اإلله نيلوس على النقود السكندريةإيوثينيا و  اإللهة

 اإلصدارات النقديةا على العديد من معً نيلوس  واإلله إيوثينيا اإللهة صورت
كانوا فى المرتبة الثانية من نهم إال أ ،الفنية أشكالهموقد تعددت ، (1)الشكل رقم  السكندرية

 باسم القديمةمصر فى  ه نيلوساإلل عرفو  ،فى ذلك الوقت يث األهمية على النقودح
الرومانى، العصر أثناء سكندرية فى اإل شتهرنه اأ إال ،، وقد كان إلًها بسيًطاHapi حابى
عن العصر  معه بمزيد من الحرية يتعاملون سكندريةاإل مدينة  ضربى دار ف الفنانون وبدأ

 له أوزوريساإل نه نظير، وكانوا يعتقدون أ، وصمموا له العديد من الطرزالمصرى القديم
Όσιρις
(18). 

                                                           
)14(

Otto, Kern., Orphica, Theogonies Fragments,182   
)15(

Fischer, J, C., Breaking with Convention in Italian Art, Cambridge Scholars Publishing, 2017, 

p. 37.                                                                                                         
                                                  .             

)16(
Sider, D., Hellenistic Poetry, p.14.   

)17(
 Milne, J.G., Catalogue of Alexandrian Coins. Univ. of Oxford, Ashmolean Museum, Oxford, 

1933, p. xxx.                                                                                                             
                          

)18(
 Curtis, J, W, The Coinage of Roman Egypt , Chapter 1: the Gods of Egypt, from Milne, G.,     

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%A8%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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 -:Ἶσις باإللهة إيزيس اإللهة إيوثينياعالقه 
فقد ، القديمة المصرية الديانةلى إجدًا  متأخرةإضافة إيوثينيا اإللهة كانت و 
 .(20)إيزيس اإللهة كتسبت مكانةاو ، (19)البطلميالعصر  أثناءنيلوس اإلله  قرينة أصبحت

ق.م، حيث صورت مع  80وبدأت الدعاية لعبادة إيزيس تظهر على النقود منذ عام 
الخاص  sistrum -σεῖστρον  وزهرة اللوتس والتماسيح واألهرامات والسيسترومالعقارب 

 ،حتفاالتهما فى القدماء نالمصريو  يستخدمها( ةإيقاعي) موسيقية آلة وهى باإللهة إيزيس،
، وكل (21)اليمنى اليد فى عادة هاوتمسك خاص، بشكل إيزيس لهةاإل عبادة في ستخدمتوا

  .(22)مقدسة إليزيس مخصصاتهذه األشياء 
، فصورت على الخارجيوقد تشابهت اإللهة إيوثينيا مع اإللهة إيزيس فى المظهر 

بنفس المالبس المميزة لإللهة إيزيس، حيث  البحثبهاتين القطعتين النقديتين المدرجتين 
ند معقودة عالوالمالبس  ἱμάτιονوالهيماتيون   χιτών صورت وهى ترتدى الخيتون 

 إللهة إيزيس، وسميت هذه العقدة باسمهابها ا تلك المالبس التى اشتهرتالصدر، وهى 
 ."Nodus Isiacus" (23)عقدة إيزيس

ديد منذ القرن ج ها بشكلشعر  ومشطتإللهة إيزيس بهذه المالبس وقد ظهرت ا
من  )وهو عبارة عن تونيك يربط بحزام، ويوجد نوعانالخيتون  لبستالثالث ق.م، حيث 

أو  خارجي)هو لباس  ἱμάτιον ونـوالهيماتي، (Doric دورية وأ  Ionicيونيةأ إما الخيتون
على الصدر ة عن عقدة من المالبس معقودة فى أمع عقدة إيزيس، وهى عبار  (24))عباءة

                                                                                                                                                            
Catalogue of Alexandrian coins, London, 1933.                                                   

http://www.coinsofromanegypt.org/html/library/curtis/curtis_chapter_I.htm 
 

)19(
 Curtis, J, W. , The Coinage  of Roman Egypt.  

يزيس هي إلهة قادمة(20)   األسرة أثناء مصر فى وظهرت أصلها، عن شيًئا نعرف وال النيل، دلتا من وا 
 نفتيس وأخت( السماء) Νέουτ ونوت( األرض) Κηβ جب ابنة هي إيزيس فان لألساطير وطبًقا الخامسة،
Νέφθυς ،وسيث Σηθ ، مصر ملك وأوزوريس. 

Poutrino, D, M., The statues of Isis in the Sanctuary of the Egyptian Gods in Marathon: Meaning 

and Context in a Global Roman World, Leiden, 2015, p.12.
 

)21( 
Smith, W., A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 1875,s.v. 

SISTRUM.
    

)22(
Domizio, D, D., The Cult of Isis and Other Mystery Religions in Pompeii and the Roman 

World, Classics 304: The Graeco-Roman World   Pompeii, 2016, p.9.                                             
)23(

Bøgh, B., The Handbook Of Religions In Ancient Europe, "The Hellenistic-Roman cult of 

Isis", 2013, p. 235.                                                                                                         
                  
 

)24(
John J, A., A Dictionary of Ancient Greek Coins, Hardcover – June 1(1986), p.52, 112. 

http://www.coinsofromanegypt.org/html/library/curtis/curtis_chapter_I.htm
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اإللهة  ستمرتحول الجسد، وا قاء المالبس ملفوفة(، وكان الهدف منها إب2الشكل رقم )
 .(25)والروماني العصرين اليونانيفى بهذه المالبس 

 -التشابه بين اإللهة إيوثينيا واإلله نيلوس:
طراز  تشابهالحظت الباحثة  ،النقديتين موضوع البحث القطعتينظهر وبعد دراسة 

           المحفوظ بمتحف الفاتيكان له نيلوس وهو مستلقىاإل تمثالمع  ايإيوثين اإللهة
 بدون أبى الهول على النقود السكندريةلإلله  طراز المنتشرالمع  وكذلك، (3)الشكل رقم 
صورت اإللهة وهى حيث فى المخصصات،  االختالف ظهر إال أن ،(4)الشكل رقم 

ل بيدها اليسرى فى بعض األحيان تحمو تمسك بيدها اليمنى حبوب الذرة والخشاش )
وفى اليد  ،واحدة مرة يزيسإ باإللهةالخاص  السيستروم حملت فى يدها اليمنىو الصولجان، 

(26) اللوتس(زهرة اليسرى 
. 

 -:(الهول المصرى )أبى ندروسفينكسأ
 ظهرالذى  الطرازبنفس الهول  أبىتمثال يدها اليسرى على إيوثينيا  اإللهة وتستند  
لشمس ل Har-em-khutiالهول  أبىيرمز و ، (3)الشكل رقم  له نيلوساإل تمثال به

بهدف  م  م  ص   الهول إيوثينيا وأبى اإللهة المزدوج بين الطرازيكون هذا  أن، ويمكن المشرقة
، وكان إنسانس ن تمثال أبى الهول هو جسد أسد برأأل؛ (27)ربط وفرة مصر بالشمس

تصالها ببرج عتقد المصريون أن الشمس عند اا، و فى مصر القديمة رمزًا للشمس األسد
النيل يفيض عندما  نإ إذكباعث لفيضان النيل،  Sothisإيزيس  اإللهةيظهر نجم  األسد

 :(29)ويبرهن على ذلك بلوتارخوس فى النص التالى. (28)األسدتكون الشمس فى فلك 

τῶν τ᾽ ἄστρων τὸν σείριον Ἴσιδος  νομίζουσιν, ὑδραγωγὸν ὄντα. καὶ 

τὸν λέοντα τιμῶσι καὶ χάσμασι λεοντείοις τὰ τῶν ἱερῶν θυρώματα 

κοσμοῦσιν, ὅτι πλημμυρεῖ Νεῖλος 
ἠελίου τὰ πρῶτα συνερχομένοιο λέοντι 

                                                           
)25(

 Poutrino, D, M., The statues of Isis in the Sanctuary of the Egyptian Gods in Marathon, p.17-

18.                                                                                                                      
                           

)26( Poole, R, S., Catalogue of the  Coins of Alexandria and the Nomes, London, 1892,p.lxxviii
 

)27( Poole, R, S., Catalogue of the  Coins of Alexandria and the Nomes, p.lxxviii
  

 - اآلداب كلية مجلة الروماني، و اليوناني العصرين في النيل عبادة الحسين إبراهيم، العطا، أبو(28)
 .408صـ ،م2008 ،42 مصر، – المنصورة جامعة

29-
Plutarch,, De Iside et Osiride, Moraloa v, 38 
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 -:تهاترجم
ألنه  ؛نجم إيزيس ،بالموجودة نجم الكل مو نجال من بين أن (المصريون) ونيعتقد هم

 نأل  ؛المفتوحة األسود بأفواهم معابده أبوابويزينون  األسد ويقدرون .يجلب الماء
 .األسد بمرافقةلشمس يفيض عند أول شروق ل (النيل)نهر  نيلوس

، Ανδρόσφιγξندروسفينكس باللغة اليونانية باسم أالهول المصرى  أبىيعرف 
ة شسب عنخ، وهى تعنى الصورة من العبارة المصري Σφίγξوتشتق كلمة سفينكس 

 ولم يتمكن اإلغريق من قراءة هذه الكلمة، فحرفوها لتصبح سفنكس.، (30)الحية

ا للخير وحارًسا له، محب  الهول المصرى فى صورة ذكر، ويعتقد أنه كان  ويصور أبى
وكان حقودًا مع  ،ىأنث جسد أسد ورأس وثدىالهول اإلغريقي الذى صور فى  أبى بخالف

 الهول المصرى السلطة الملكية، وغالًبا يمثل وهو يضرب أعداء الملك، الناس. ويجسد أبى
  .(31)الهول أو يمثل الملك نفسه على هيئة أبى

 فى نصوص األهرامات،  حيث يظهر باسم المصرى الهول يظهر أول اسم ألبىو 
، Atum تومباإلله أ ان مرتبطً له األسد المزدوج(، وكاروتى )إلها فى صورة أسد، ويسمى إ

رف باسم شسب الدولة الوسطى فقد ع   أثناءأما  ة،حتى الدولة الحديث وظل هذا االرتباط
وشسب الهول، ويبدو أن اسمى روتى  ىلتماثيل أب سم عامالحى، وكان االتمثال أى عنخ، 

 .(32)الهول بصورة عامه عنخ كانا يطلقان على طرز أبى
 .اإلغريقيفى الفن الهول المصرى  أبىو اإللهة إيوثينيا 

من خالل وذلك  ؛البطلميالعصر  فى الهول أبى اإللهة إيوثينيا برفقة تم تصوير
عام الذى يعود إلى  Tazza Farneseفى  الكريمة األحجار أحد مشهد مصور على

 الهول أبىو مشهد اإللهة إيوثينيا  قتبسالرومانى ا أن فنان النقود وتعتقد الباحثةق.م. 100
يصور حيث . (5)الشكل رقم  المشهدمن هذا  اإلصدارات النقدية موضوع البحثعلى 
 متمثلةنيلوس كرجل عجوز، يستند على جذع شجرة، وتجلس إيوثينيا تحت قدميه، اإلله 

                                                           
 .21، صـم2006ولى،األ الطبعة الفرعونية، للحضارة الشاملة الموسوعة جى، راشيه،(30)
 .32صـ، م2000 مدبولي، مكتبة القديمة، مصر فى والرموز المعبودات معجم مانفرد، لوركر،(31)

 .133-132، صـم1999األسرة،  مكتبة الهول، أبو حسن، سليم،  (32)
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 األيمنفى الجانب يوجد الهول، و  أبىعلى  وهى مستلقية اإللهة تظهرو إيزيس،  اإللهةفى 
ة خر اآلمسك قرن الخيرات بينما تمسك تإحداهما ن على صخرة، من الهوارى، جالستا ناثنا
ربما  ،ايمسكان بوقً هما ، و يطيران ثنين من الذكورالقطعة اعلى فى أكما يصور ، اسً كأ

ويظهر فى منتصف القطعة حورس الشاب وهو  يرمزان إلى الرياح التى تأتى باألمطار،
على  وهى مستلقية إيوثينيا اإللهة ويعتقد أن مشهد له نيلوس،يمسك قرن الخيرات مع اإل

 .(33)يعبر عن خصوبة النيل وفيضانه قتبسه الفنان الرومانى،الذى ا الهول أبى
 -:فى الفن الرومانىإللهة إيوثينيا ا

على  ثم ، أوالً  ينستىالهلفى الفن  المصرى الهول أبى برفقةإيوثينا  وبعد ظهور
 تمثاالً الفنان الرومانى نحت  .الميالدي األولالقرن  فى موضوع البحث النقود السكندرية

 جدقد و و  ،ختالفاتاالبعض مع وجود  الميالدي الثانيالقرن فى  النقدىا ملطرازه امشابهً 
 اآلثاروهو موجود فى متحف  ،El-Mehamara (Sidi Bishr) اإلسكندريةفى  التمثال
 ،(6)الشكل رقم  Alexandrian Bibiotheca Antiquities Museum اإلسكندرية ةبمكتب

تمثال س رأيدها اليسرى على وتستند ، اليسار تجاها فى إيوثينيا مستلقية اإللهة عليه وتظهر
مالبس  اإللهةوترتدى  ،الهول الصغير، الذى وضع فى المقدمة، وينظر للمشاهد بىأ

يزيس، وينسدل ، ويبدو شعرها مجعدًا مثل إ)مالبس إيزيس( العاريمعقودة بين ثديها  طويلة
لصب مسك بيدها اليمنى زهرة اللوتس، وتحمل فى يدها اليسرى وعاء وت   ،على كتفها
 .(34)أطفالبها ثمانية  يحيطو الشراب، 

شعر اإللهة  تمشيططريقة فى  السكندرىو النقدى  ويبدو االختالف بين التمثالين
على التمثال إكليل الذرة، بينما وهى واضعة  النقدىالتمثال على  تصويرها تم ، حيثإيوثينيا

خر فى المخصصات التى ، واالختالف اآلمشطت شعرها مثل اإللهة إيزيسالسكندرى 
زهرة اللوتس ووعاء بوهى ممسكة  على التمثال السكندرىحيث صورت  ،حملتها اإللهة

على  وظهر ،حبوب الذرة والخشخاش التمثال النقدىما حملت على نلصب الشراب، بي
، له نيلوستمثال اإل علىلما ظهروا ، مثباإللهةيحيطون  األطفالعدد من  السكندرى التمثال

                                                           
 .100الرومانى، صـ اليونانى الفن فى النيل تصوير حامد، زكى عزت قادوس، (33)

)34(
Fischer, J, C.,Breaking with Convention in Italian Art,,p.36.                               
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هؤالء األطفال إلى األذرع التى ترتفع بها ماء النيل وقت الفيضان ليكون ذلك ويشيروا 
 .(35)ذراًعا 16 األذرعمبشرًا  لفيضان النيل، وكان عدد 

 الخاتمـــــــــــة
ا من قبل، ملم يتم نشره والتيفى البحث،  تينالمدرج النقديتين تينبعد دراسة القطعو -

 السياسية أو التاريخية األحداث حيث من يهماا، والتعليق علمله ةا بالقطع الشبيهمومقارنته
          -، توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها ما يلى:الدينية أو الفنية أو
غلب ي على وجه القطعتين النقديتين اإلمبراطور هادريانوس بورتريهأن  الدراسة أوضحت -

اإلمبراطور هادريانوس درع الصدر الرومانى، ليصبح  يرتدىلذلك  ؛اإلغريقيعليه الطابع 
كسب ود بذلك  ، وتعتقد الباحثة أنه أراد والروماني اإلغريقيمن الطراز  االبورتريه مزيجً 

   الشعب الرومانى.
، المصرى الهول أبى تصوير اإللهة إيوثينيا برفقة أن بعد دراسة ظهر القطعتين تبينو  -

التى ترجع لعام  مهمةاألحجار ال من خالل أحد لينستىالهمن الفن واضح  قتباساهو 
    . ق.م100

 للشــمس الهــول هــو رمــز ن أبــىمصــر بالشــمس، ألإلــى ربــط وفــرة  طــراز الظهــريهــدف و  -
يوثينيا رمزًا للوفرة.  وا 

وذلك من  ،ألنه يجلب الرخاء والوفرة ؛لمصر النيل هذا الطراز على مدى أهمية كما يدل-
         ال تكمل بدون الشمس. خالل الزراعة، وهى عملية

الذى يرجع  السكندرى تمثالال نحت، تم موضوع البحث الطراز النقدى فكرة وألهمية -
، لينستىالهحد األحجار فى العصر على أ لذى وجدا بنفس الشكل، الميالدي الثانيللقرن 

، لكى يؤكد اإلسكندرية دار ضرب مدينة من رهاصدإ تم وكذلك الطراز النقدى الذى
 الدعاية لفكرة ربط وفرة مصر بالشمس. 

  

                                                           
 .405-404أبو العطا، الحسين إبراهيم، عبادة النيل في العصرين اليوناني و الروماني، صـ(35)
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A Study of one of the monetary styles of emperor 

Hadrianus 

(By publishing two coins from the Cairo Egyptian 

Museum) 

Dr. Marwa  Farouk Moustafa  Badwy


 

Abstract: 
          This research deals with studying a specific monetary issue in 

the Hadrianic age, which was minted in Alexandria city. The study is 

concerned with publishing two pieces of coins; both are kept in the 

Cairo Egyptian Museum, where informative data are presented in 

addition to the weight in grams. The two pieces are certainly dated 

back to 127-128 AD according to the reverse inscription. The 

research depended on the descriptive methodology, 

 ichnographically; in which the obverse shows Hadrianus with 

corona laurea and beard according to the standard roman styles. The 

Hadrian beard and its cultural significance are much debated among 

scholars. The reverse type is stressed as well where Euthenia is 

leaning against Andro-Sphinx, which is traceable back in Hellenistic 

art.    
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Hadrianus, Euthenia, Andro-Sphinx, Alexandrian coins 
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