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       امللخص:

                                                                               يتناول هذا البحث نشر لبعض القطع الرومانية المبكرة غير منشورة، والتي تم  صدمدارها 

              مصممر، و ممد  اممم       عممدا      فيممما           الرومانيممة         الواليمما     فممى   م   492  -    ق.م   03      عممامي                    فمى الفتممرة فيممما بممي 

                                                                                   الباحثة باختيمار همذا القطمع مم  امم  القطمع النقديمة المحفولمة فمى المتحما المصمر  بالقماهرة، 

                                                       ويرجع السبب فى اختيار هذا القطع؛ أنه  ل  يصدروا مم  دار    ،                            والتي جاء  م  منطقة أشمونيي 

                                          ه  داخل مصر، ونتيجة لذلك، ندر وجموده  داخمل                                           ارب مدينة اإلسكندرية، لذلك ل  يت  التعامل ب

                                                                 المتاحا المصرية، ول  يهت  الباحثي  العرب بالبحث عنه  لدراسته .  

  .                                                                    النقود الرومانية المبكرة، دار ارب مدينة اإلسكندرية، الواليا  الرومانية                    الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This paper studies and publishes for some unpublished coins from the early 

Roman period,  These coins were issuance between 30 BC - 294 AD, which come 

from many Roman states except Egypt, The researcher selected these pieces from the 

coins stored in the Cairo Egyptian Museum. They came from Ashmonien district, The 

reason for choosing these pieces that they were not produced from the Mint of 

Alexandria, so they were not circulating inside Egypt, As a result, their presence in 

Egyptian museums were scarce, and Arab researchers were not interested in found 

them for study. 

Keywords: Early Roman coins, Mint of Alexandria, Roman states. 
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        التمهيد

     يطلم      حيمث                                                                   يهدف هذا البحمث صلمى نشمر مجموعمة مم  القطمع النقديمة الرومانيمة المبكمرة، 

                                                                                         علماء المسكوكا  اس  "النقود الرومانية المبكمرة" علمى النقمود التمي تم  صدمدارها فمى الفتمرة فيمما 

                      ول  تصدر هذا المجموعة    ،                                   م فى الواليا  الرومانية فيما عدا مصر   492        ق.م وحتى  03      عامي     بي 

     انيمة                                                                              النقدية م  دار ارب مدينة اإلسكندرية؛ وذلك ألنه فى همذا الفتمرة كانم  مصمر كواليمة روم

           ً                                                                     معزولة نقديًا ع  با ي الواليا  الرومانيمة األخمرى، كانم  دار امرب مدينمة اإلسمكندرية تصمدر 

                                           ، تلممك المجموعممة التممى اسممتمر صدممداراها منممذ عهممد                                        النقممود المعروفممة باسمم  "النقممود السممكندرية"

                               م( وحتمممى اإلدمممقد النقمممد  ل مبراطمممور   42-   ق.م  42 ) Augustus                 اإلمبراطمممور أوغسمممط 

   م.   492     عام       حوالى    فى   ( م   482   -033 )  Diocletianus            ديو لديانوس 

                                ً                                        وكانمم  النقممود السممكندرية تمممرب أسممميًا ممم  الفمممة، صال أنهمما كانمم  تحتمموى علممى نسممبة 

   فقم    %   4     م صلمى   492         ً                                  ائيلة جداً منها، فقد ودل  نسمبة الفممة فمى عمام 
4
                وتميمز  اإلدمدارا     ،

                                                                        بتنوع المواوعا  المصورة عليها، صال أن السياسة الرومانية ل  تنتجها بالشكل                    النقدية السكندرية

                                                                                           الفني القئ ، فل  تتس  بد ة الصنع وجودة اإلتقان؛ وربما يرجع ذلك صلى أنها كان  نقود محلية، ل  

                                                                               يمت  تمداولها خمارص مصمر، لمذلك لم  يكمم  هنمال امرورة ملحمة تمدعو صلمى تنفيمذها بمسممتوى راق  
4
 .  

                                                                         ار ارب مدينة اإلسكندرية التتردراخمة والدراخمة، وذلك م  أجمل التمداول فمى مصمر         وأنتج  د

                                                                               فقمم ، وعلممى الممرغ  ممم  ذلممك وجممد بعممض النقممود الرومانيممة المبكممرة فممى مصممر، صال أنممه لمم  يسممم  

                                               بتداولها داخل مصر حتى عهد اإلمبراطور ديو لديانوس
0
.  

                        ية المبكرة فمى مصمر، بسمبب                                                    وعلى الرغ  م  عدم السماد بمرب وتداول النقود الرومان

                                      ل  تخلوا م  هذ النوع م  النقود، والتمي                  المتاحا المصرية            ً                        عزلها نقديًا ع  با ي الواليا ، صال أن

                                                                                      منها مجموعه نقود البحث، وتعتقد الباحثة أن هذا النقود جاء صلى مصر ممع بعمض المزوار، المذي  

                           كان يسم  له  بزيارة البقد.

         الموجممودة                     النقديممة غيممر منشممورة و              اممم  المجموعمما                             عثممر علممى مجموعممة نقممود البحممث

                     ويمم  همذا المر   حموالى    .S..R.2779                         والتمي تم  تسمجيله  تحم  ر م                           بالمتحا المصر  بالقاهرة، 

                                                           
1-

 Curtis, J, W: The Coinage of Roman Egypt, The Roman Coinage of Alexandria , from Milne, G., 

Catalogue of Alexandrian coins, London, 1933.  

http://www.coinsofromanegypt.org/html/library/milne/milne_CoA.htm 

3-
 Heesch( J ,v): Some aspects of wage payments and coinage in ancient Rome (1st-3rd century AD), in 

J. Lucassen (ed.),  Wages  and  Currency: Global  and  Historical  Comparisons,  Peter Lang, 

Bern-Berlin, 2007, P. 83. 
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      منطقممه     ممم                                   جمماءوا صلممى المتحما المصممر  بالقماهرة              طعممة نقديمة،                     )سمتمائة تسممع وعشمرون(     249

  .       التاريخ        معروفه         وهى غير   ، Ashmonin        أشمونيي 

                                       هذا المجموعة، جميعه  بحالمة جيمدا، ويمكم                 طعه نقديه م                   احثة باختيار س          و ام  الب

    همذا        دراسمة                 بالبحث، بحيث يت        مدرص          في كتالوص    ه               سوف تقوم بنشر                          راءة ما عليه  م  نقوش. و

                          جميع المعلوما  العلميمة مم                    . ويتمم  الكتالوص  ة             الخاص بكل  طع          التاريخي         ً          القطع طبقًا للترتيب 

                                                       و مد اتفقمم  أوهانهم  مممع أوهان غيمره  ممم  النقمود األخممرى، التممى    ،        ذا القطممع                  ياسما  وتفادمميل لهم

  ،       المصمر        المتحما                  أر مامه  فمي سمجق           الكتمالوص               كمما سموف يتممم                     امرب  فمى نفم  الفتمرة. 

    ها.                                                                       تح  عنوان السجل الخاص، ويتمم  الفئة النقدية لكل  طعة، وكذلك تاريخ صددار

                                       سمالفه المذكر علمى الممنهو الودمفي التحليلمي                                        وسمتعتمد الباحثمة فمي ودمفها للقطمع النقديمة 

                        ثم  بعمد االنتهماء مم  الودما         ونقموش،                                                    المقارن لكل ما جاء على النقمود مم  رسموم فنيمة وكتابما 

                                                   ً      ً بكتالوص البحث، سوف يت  التعلي  على جميع القطع تعليقًا شامقً          المرفقة                          الد ي  لهذا القطع النقدية 

                      أو الفنية أو الدينية.                                      م  ناحية األحداث التاريخية أو السياسية 

  :                       النقود الرومانية املبكرة

     ق.م   033                                            في الظهور واإلددار خقل العصر الجمهور  فمى عمام                        بدأ  النقود الرومانية

                                                   ما ت  مقارنتها بمالنقود اليونانيمة التمي أدمدر  فمي و م       صذا                           ، و د أددر  في و   متأخر،     ً تقريبًا

                   مبكر ع  ذلك التاريخ
4
                                                              وم  الواا  أن النقود الرومانية ل  تكم  متمأخرة فقم  فمى اإلدمدار عم    . 

ً                        النقود اليونانية، وصنما بنجد أنها كان  متأخرة ع  النقود اليونانية أيًما فى طمراه تصموير الحماك                                                                       

                                      ً      نستية منمذ بدايمة القمرن الثالمث ق.م تقريبًما، فمى   لي                                   فقد ت  تصوير الحاك  فى الممالك الهل   .          على النقود

         فمى رومما،           المرفواة                                                            و   كان طراه تصوير الحاك  على النقود الرومانية يعد م  األمور       ذلك ال

         ً        ق.م تقريبًما، وذلمك   22                             ً                         ً         صال أن هذا الرفض ل  يستمر طويقً، وتغير الحمال وأدمب  مقبموالً منمذ عمام 

   ث     . ه                   على النقود بعد مقتل      ق.م(  432   -28 )   (Pompeius                                 عندما ت  واع دورة بومبى )بومبيوس 

  Julius Caesar                        ، حيث استطاع يوليوس  يصر                           جوهر  فى التقاليد الرومانية        لك تغير          حدث بعد ذ

                     أددر نقود تحمل دورته  و  ، Senatus   س                               الحصول على موافقة مجل  السيناتو      ق.م(  22-   433 )

 ة                                 الشخصية، وهو ال يزال على  يد الحيا
4
.    

                                                           
1-

 Kouroumali (M, Cotsonis J).: Greek, Roman and Byzantine objects from the Archbishop Iakovos 

Collection,  Hellenic College Holy Cross. 2012, P.12-13. 
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            علمى النقمود،          الشخصمية                                           دب  يوليموس  يصمر أول حماك  رومماني يممع دمورته أ      وبذلك 

ً    اإلمبراطور  أيًما،        العصر       أثناء        خلفاءا                  واتبع هذا النظام                           منذ عهد اإلمبراطور أوغسمط       وذلك             

Augustus  سممهل الطممرق  أ                                                       حتممى نهايممة اإلمبراطوريممة البيزنطيممة. وأدممبح  هممذا الطريقممة ممم   و          

                  حيمث تم  تصمويرا علمى                                 دمورة اإلمبراطمور للشمعب الروممانى،                             الدعائية، التي تسماعد علمى نشمر 

ً                                                ً النقود فى دورة منمقة دائًما، ذلك باإلاافة صلى نقش  يحمل اس  اإلمبراطور كامقً                          
4
 .  

                 ق.م، هممي طريقممة دممب    444                                                       وكانمم  الطريقممة البدائيممة لتصممنيع النقممود الرومانيممة حتممي عممام 

     تترل                                                                                 النقود، والتي تت  ع  طري  دهر المعدن داخل األفران، ث  يصب فى  والب تتصل ببعمها، و

      ، وهمى 4                                                                                  لتبرد. ث  حدث تغير فى طريقة الصنع،  ليت  تصنيع جميع النقود الرومانية بطريقة  المرب

                                                                                         الطريقة األدق فى الصنع، لذلك كان  الطريقة الرسمية لتصمنيع النقمود فمى اإلمبراطوريمة الرومانيمة، 

         القطعمة،     وجمه    شمكل         السمفلى        القالمب     علمى       ويحفمر         القطعمة،     لهمر     شمكل        العلمو         القالب     على          حيث يحفر

    ثمم        األرض،     علممى        المثبمم          السممندان     علممى        السممفلى        القالممب                       المعممدن المصممهور، ويثبمم         بينهممما       ويواممع

       نقديمة،             وتصمب   طعمة           الجمانبي ،     علمى        مصمممـة       طعمة       فتخرص         العلو ،        القالب     على          بالمطر ة      يمرب

    ه   يع         ، تحممل جمم               "رومانيمة مبكمرة"            طمع نقديمة    سم                              . وسوف يعرض لنا كتالوص البحمث 0            ويت  تداولها

                        وفيما يلى كتالوص البحث:  .                 دور أباطرة رومان

Augustus

[CAESAR    AVGVST    PONT(IFEX) 

MAX(IMUS)] TRIBVNIC   

[POT(ESTATE)]. 

SC

S(ENATUS) 

C(ONSULTO) ، 

M(arcus) [S]ALVIVS OTHO III VIR A(uro), 

A(rgento), A(ere), F(lando), F(eriundo). 

BMC, 226, RIC, 431.

                                                           
3-

 Kouroumali (M, Cotsonis J): Greek, Roman and Byzantine objects from the Archbishop Iakovos 

Collection, P.12-13. 
1-

 David, (M, S): How to Collect Ancient Roman Coins, Littleton Coin Company, 2001.P.5.  
2-

 Jere M. Wickens: The production of ancient coins, Lawrence University,1996,P.1 

http://www2.lawrence.edu/dept/art/BUERGER/ESSAYS/PRODUCTION.HTML 
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Augustus

 

As   

  

 

Tiberius

TI(BERIUS) CAESAR DIVI 

AVG(USTI) F(ILIUS) AVGVST(us) 

IMP(ERATOR) VII 

SC

PONTIF(EX) MAXIM(US) TRIBVN(ICIA) 

POTEST(ATE)  XXXIIX. 

 RIC 64, BMC 135.
  

TiberiusAs  

  
 

Germanicus

GERMANICVS  CAESAR  TI(iberii)  

AVGVST F(illius) DIVI AVG(VSTI) 

N(EPOS).  

SC

C(=Caius) CAESAR AVG(ustus) 

GERMANICVS PON(tifex) M(aximus) 

TR(ibunicia)  POT(estate).

 

RIC, 35.
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Germanicus.As   

 
 

Domitianus

IMP(erator) CAES(ar) DOMITIAN AVG(ustus) 

GERM(anicus)  COS(=consul) XI. 

patera

 Minerva       مينيرفما

SC

RIC, 277.
  

Domitianus.Sestertius   

  
 

Faustina

[DI]VA FAVSTIN[A] 

Vesta

patera

palladium

SC

AVGV[ST]A 

RIC, 1180.
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Faustina Sestertius   

  
 

Aurelianus

IMP(erator)  AURELIANUS 

AVG(ustus). 

Jupiter

IOVI CONSER(vatori). 

RIC, 48 corr.
  

Aurelianus.

 

Antoninianus   

   

  :        ـــــــق    ــــ       التعليـ

 -      األولى:       القطعة 

  Gaius            وس أوكتمافيوس   ــمـ             اإلمبراطمور جاي                    وجمه القطعمة النقديمة         يصمور علمي      ً       أوالً الوجه:

Octavius( 42  وهو اإلمبراطور المعروف باس  أوغسط ، ويذكر أن االس  الحقيقمي   42-   ق.م ،)م                                                             

                                    ، و د تغير اسمه بعد أن تبناا يوليوس C(=Gaius)Octavius   وس   ان                          ل مبراطور هو جايوس أوكتافي

               ، ثم  يتغيمر ممرة C(=Gaius) Iulius Caesar                  جايوس يوليوس  يصمر          بعد ذلك            ليصب  اسمه       يصر، 
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                                                                             أخممرى ليصممب  جممايوس يوليمموس  يصممر أوكتافيممانوس، واشممتهر اإلمبراطممور باسمم  أوكتافيممانوس، 

   ق.م  42                                  واستمر يطل  علية هذا االس  حتى عام 
4
.  

              بعد دراسمة همذا  و                                                             على النقود الرومانية المبكرة اس  اإلمبراطور أوغسط  مع القابة،      نقش و

                                               لقب القيصر، وهذا اللقب أخذا اإلمبراطور بعد وفاة        النقش                                      القطعة، وجدنا هذا األلقاب، فذكر فى أول 

     بما ي              ً           دب  صمبراطموراً، ثم  اتخمذا  أ                      بهذا اللقب حتى بعد أن    ا                                   ً أبيه المتبنى يوليوس  يصر، ولل محتفظً 

 ا              األبماطرة ممم  بعمد
4
          ذلممك اللقممب   ، Augustus             لقممب األوغسمط                          بعمد لقممب  يصمر علممى القطعمة    نقممش  و  . 

                                واتبعه بعد ذلك خلفاءا م  األباطرة      ق.م،  42       فى عام                س ألوكتافيانوس                  منحه مجل  السيناتو
0
.  

                       ، الممذى كممان أثنمماء العصممر Pontifex Maximus                                 كممما حملمم  القطعممة لقممب الكمماه  األعظمم  

                                                                                          الجمهور  منصب، يمن   لكل م  هو أعلى مكانة فى الديانة الرومانيمة القديممة، ولم  يممن  صال لطبقمة 

                                                                        ق.م. ول  يستمر اللقب بنف  القيمة الدينية أثنماء العصمر اإلمبراطمور ، صال أنمه    432               النبقء حتى عام 

                            ً   أوغسط ، وأدب  منصب صمبراطوريًا،              ً                                    تحول تدريجيًا صلى منصب سياسي، أطل  على اإلمبراطور

  Gratianus                                                                     وأطل  على خلفاء اإلمبراطور أوغسمط  مم  بعمدا حتمى عهمد اإلمبراطمور جراتيمانوس 

  .2                                                                  م(، الذى  رر أن يمحو هذا اللقب م  اسمه، ول  يظهر هذا اللقب بعد ذلك   080-   023 )

        ا اللقمب   همذ   ، وTribunitia Potestas                                           ونقمش علمى القطعمة لقمب تربيمون الشمعب )الروممانى(

                            يكمون لمه الحم  فمى تمثيمل الشمعب      د    نه أ                                 كبر م  القوة الذى يتمتع بها، كما  أ     وة               من  ل مبراطور ي

        الروماني
3
    أول      وكمان      ق.م،   40                                                 وفور حصول اإلمبراطور أوغسط  علمى همذا السملطة فمي عمام    .

                                      الشعب علي نقودا، ولهر هذا اللقمب بحمروف                                            صمبراطور رومانى يتشرف بها، سجل لقب تربيون

                                         ، و مد اسمتطاع االحتفمال بهمذا اللقمب حتمي مماتمه.TR.P.,TR.POT.,TRIB.POT           مختصرة همى: 
2
 .    

                                                                           ونتيجة حصمول اإلمبراطمور أوغسمط  علمي همذا اللقمب، اسمتطاع أن يتمتمع بحقموق وسملطا  ال 

        كان على                   جتماع فى أ  و  ، و      صلي اال   س                                                   حدود لها، مثل دعوة  كل م  الجمعية الشعبية والسيناتو

        نه تمتع  أ                                                                            رأس جلساتهما، كما كان يح  له س  القواني ، ويح  له االعتراض علي أ   انون، كما 

                                        بالقداسة السياسية الممنوحة لشخص التربيون
2
.  

                                                           
1- 

Jones, (J, M): A Dictionary of ancient Roman coins, Seaby, London, 1990, s.v. Names Roman, P.205 

 
3 -  

David, (M, S),: How to Collect Ancient Roman Coins, P.14. 
4 - 

Smith, (W):  A  Dictionary  of  Greek  and  Roman  Antiquities, John Murray, London, 1875, P.940. 

   
6-

 Madden, (F,W): The Handbook of Roman Numismatics, London, John Russell, Smih, 1861, P.15-16-17. 
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   ،          على النقمود   ا ر ي  صو    ت  ت                      اإلمبراطور أوغسط  الذى          بورتريه                          وم  الناحية الفنية نجد أن 

                                                                  م  الوا عيمة، تلمك المثاليمة المذى دمور بهما الحكمام الهلينسمتي . ومم  خمقل      كثر أ                  يميل صلى المثالية 

        الشخصممية    ه                                                                    دراسممة مقممم  اإلمبراطممور علممى النقممود الرومانيممة، نجممد أنممه لمم  يتممم  فيهمما مقمحمم

          فمى العممر،          الطبيعمي                             كما أن دورته ل  تساير التقدم    ،                                       المميزة، صال أننا يمكنا التعرف علي دورته

ً  ائًما        ً   يصور شابًا د   ا    فنجد   
4
.    

                  ، وهممما اختصممار السمم  S.C          الكبيممري                             نقممش علممى لهممر القطعممة الحممرفي       ً           ثانيًااا الــــااـ :

               هو مركمز اإلدارة    س                       ، و د كان مجل  السيناتوS(ENATUS) C(ONSULTO)  س              مجل  السيناتو

                                                                         العصمر الجمهمور ، وعنممدما تمولى الحكم   اإلمبراطممور أوغسمط ، أراد أن يلعمب المجلمم         أثنماء

                                                          ً                 نفمم  الممدور فممي العصممر اإلمبراطممور ؛ وذلممك ألن معظمم  المحنكممي  سياسمميًا خرجمموا ممم  مدرسممة 

   همو    س                                                                   ، و د أدرل اإلمبراطور أوغسط  هذا الحقيقيمة، كمما أدرل أن مجلم  السميناتو س        السيناتو

                          غسممط  علممي هيممادة أهميممة مجلمم   و                         ولألسممباب السممابقة فقممد عمممل أ   ،                   روممما المااممي والحااممر

              مجلم  فمي نهايمة  ل              الحروف األولمي ل        اختصار                               ، وذلك ع  طري  حرده علي أن يمع  س        السيناتو

                              ، وبمذلك يككمد اإلمبراطمور أوغسمط   ا                                                 أ   رار يتخذا، وكذلك علي النقود التي أددر  في عهمد

          ومسئولياته   س                      على حقوق مجل  السيناتو
4
.  

                        غسمط  وحتمي عهمد اإلمبراطمور  و                                    نقمش همذان الحرفمان منمذ عهمد اإلمبراطمور أ       واستمر 

                                                       ، ونقش بكثرة علي النقود البرونزية، وذلك علي عك  النقود   مGallienus ( 430   -423   )        جاللينوس

                           ً                                                    الذهبيممة والفمممية، التممي نممادراً ممما لهممر عليهممما هممذان الحرفممان؛ ويرجممع ذلممك أن اإلمبراطممور 

                  ، ووامع  دور الممرب   ته                        ذهبيمة والفممية تحم  مسمئولي                             أوغسط  واع كل م  دور الممرب ال

 س                                    البرونزية  تح  مسئولية مجل  السيناتو
0
.  

           المسمئول عم       اسم                                       حمروف بشمكل مختصمر، تشمير همذا الحمروف صلمي                ونقش على القطعة 

                                       سمالفيوس أوثمو، والمذى يرجمع أدموله صلمى نسمل         مماركوس       ، وهوM.Salvius Otho       النقود      ارب

  ،       المفمممل  Livia                     ، و ممد كممان حممامي ليفيمما Ferentium           فيرينتيمموم    ممم   Etruscan          صتروسممكان       عائلممة

  ،  س                                                                       هوجتك اإلمبراطور أوغسمط ، وتم   بولمه كمسمئول عم  امرب النقمود مم  مجلم  السميناتو

Otho      أوثو                    وحفيدا هو اإلمبراطور 
2
.  

                                                           

 

 
3-

 Stevenson, (S.W).: A Dictionary of   Roman Coins, Republican and Imperial, London,1964, P.719. 
4- 

Pannekeet, (J.G.C),: Bronze coins minted in Gaul and Augustus 44 B.C Italy in the era of Octavian 

14 AD, The Nertherlands. 2014, P.37. 
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           نفم  الو م ،                                                                    وميز  هذا القطعة النقدية سالفتي الذكر ع  با ي القطع التى أدمدر  فمى

                                             أوثو، الذى يعتبر م  اشهر اماربي النقمود فمى همذا          سالفيوس                             بسبب اس  اارب النقود ماركوس

                                                                                        الفترة،  فقد وجد العديمد مم  القطمع النقديمة بمنف  الطمراه السماب ، وترجمع صلمى نفم  العمام، صال أن 

      طعمه                                                                            الظهر نقش عليه أسماء اماربي نقمود ال نعمرف معلومما  عمنه ، فعلمى سمبيل المثمال وجمد

                                         ، وبالبحث ع  اسمه واس  عائلته، ل  نجمد أى M. Maecilius Tullus                        كتب عليها اس  اارب نقود 

 ( 4    شكل  )        معلوما  
4
 .   

 -                القطعة الثانية: 

            م(، وكممان ممم    02-  42      ريمموس ) ي             اإلمبراطممور تيب            وجممه القطعممة         يصممور علممى      ً        أوالً الوجااـه:

                                                       ذلمك الو م ، شمارل فمي الحكم  خمقل العشمر سمنوا  األخيمرة مم  حكم                         فمل القادة الروممان فمى أ

                  اإلمبراطمور أوغسمط ،              أبيمه المتبنمى                                               اإلمبراطور أوغسط ، و د اتبع فمى حكممه نفم  سياسما  

                       و د اهدهر  روما فى عهدا
4
.  

  ،  ا              الرابعة م  عمر   ذ                                 ريوس فى أحمان اإلمبراطور أوغسط  من ي                  وعاش اإلمبراطور تيب

   ه  بيمم أ                عق ممة اإلمبراطممور ب    لمى           موامموعاتها ع       تحتمموى                   دا الذهبيمة والفمممية                     لمذلك نجممد أن معظمم  نقممو

      نمه لم   أ   صال    ،                                                                       المتبنى، وع  عق ته بأعماء أخري  فى عائلته، وكذلك عم  الفممائل اإلمبراطوريمة

                                                                                يبره على نقودا اإلنجماها  التمى ميزتمه عم  اإلمبراطمور أوغسمط ؛ وربمما أراد بمذلك أن يككمد 

                                 تجمع بينه وبي  اإلمبراطمور أوغسمط .       التى                          ككد على مدى العق ة القوية  ي           فى الحك ، و        شرعيته

              ألسملوب المثمالي  ا                اسمتخدام تيبريموس      حيمث  ،                     فمى تصمويرا علمى النقمود                     ولهر  مدى همذا العق مة 

                    مثل اإلمبراطور أوغسط              لبورتريهاته
0
 .   

    د    ، وClaudius Nero                               صلى أب يعرف باس  كقوديوس نيرون            فى البداية       ريوس ي        ونسب تيب

ً                                                                لممل محتفًظمما باسمممة صلممى أن تممولى حكمم  اإلمبراطوريممة الرومانيممة. بعممد ذلممك تمم  تغيممر          سمممه صلممى  ا       

     انظر                             ، ونقش هذا االس  على النقود )Tiberius Caesar Augustus                    ريوس القيصر األوغسط   ي   تيب

                                  بالتبني اإلمبراطور أوغسمط ، و مد كمان    ه                       (، وهو بذلك يرث اس  أبي 4    ر          القطعة    4           اللوحة ر   

                                            م  حقوق االب  المتبنى أن يرث كافة القاب والدا
2
.  

                                                           
1-

 Pannekeet,(C,GJ),: The moneyers issues under Augustus, Slootdorp 2013, P.26. 
2  -

 David, (M, S).: How to Collect Ancient Roman Coins, P.14. 
1-

 Sutherland, (C.H.V): The Roman Imperial Coinage I: from 31 BC to AD 69. rev. ed.  London, 1984, 

Tiberius, 68.
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   س                 السم  مجلم  السميناتو        اختصمار       ، وهمما S.C                      نقش علمى الظهمر الحمرفي        ً           ثانيًا الـــــ :

                                                 كمما لهمر دمورة دفمة سمفينة عموديمة أممام الكمرة األرامية،     (. 4          القطعة ر     4     ر          اللوحة      انظر )

                                     ريوس على صدارة اإلمبراطورية بشكل جيد،  ي                                              وربما يرمز هذان الرمزان صلى  درة اإلمبراطور تيب

                                                         ، وذلك ألن دفة السمفينة همي التمى توجمه السمفينة نحمو االتجاهما ،    حي  ص                ها نحو االتجاا ال ه     وتوجي

   ال                                 كما أن الكرة األراية ترمز صلى الع
4
 .   

      ، صلمى     ريموس ي             اإلمبراطمور تيب         علمى نقمود   S.C                                   وربما يرجع سمبب اسمتمرار نقمش الحمرفي  

                 ً    ، لذلك حاول جاهداً أن                    تجاا مجل  السيناتوس                         نف  نهو اإلمبراطور أوغسط                   أتباع اإلمبراطور

                                                                    فقد كمان يستشميرا فمى أممور هاممة كثيمرة بمما فمى ذلمك الشمئون العسمكرية، وفمى   ، ا          يراى أعماء

         مقمر مجلم       صلمى       امتمه  ص         ريموس مقمر  ي                   ، نقمل اإلمبراطمور تيب س                       للتقرب م  مجلم  السميناتو   ة     محاول

 ه   نفسمم   س        السمميناتو
4
                                                                وبالبحممث وجممد  الباحثممة  طعممه نقديممة مشممابهة للطممراه السمماب ، وتحمممل نفمم    . 

   caduceus      المجمن                                                                        النقش والتاريخ، صال أن فنان النقمود اسمتبدل دمورة دفمة السمفينة بالكادوسميوس

   (. 4    شكل  )             )عصا هيرمي ( 

 -               القطعة الثالثة:

                              ً  القيصممر جيرمممانيكوس، حيممث كممان شممابًا         النقديممة             وجممه القطعممة         يصممور علممى      ً       أوالً الوجااه:  

                                   ، فقد كان أبية نيرو كقوديوس دروسموس             فى ذلك الو                  الشعب الرومانى          جميع فئا       ً     محبوبًا م  

 Marcus        أنطونيموس            ابنمة مماركوس          الثانيمةAntonia        نطونيما  أ   ممه  أ   ، وNero Claudius Drusus     األكبمر

Antonius  الصغرى     فيا ي   وكت أ و      Octavia    شقيقة اإلمبراطور أوغسط                      
0
                       و د توفى هذا القيصمر فمى    ،

                                                                                    بداية حياته، وأايا صلى اسمه لقب جيرمانيكوس؛ وذلك بسبب انتصماراته العديمدة فمى جرمانيمة، 

ً                 و د من  له هذا اللقب بعد وفاته تكريًما لهذا االنتصارا                                     
2
.  

        أوغسمط ؛         ووالدا     ريوس  ي                                 اس  والد جيرمانيكوس اإلمبراطور تيب                    ونقش على هذا القطعة 

                                                                                    بسبب أحياء ذكرى استعادة جيرمانيكوس نسور م  الفيال  الثقثة، تلك النسور التمي فقمد  خمقل 

 م 9    عمام  Teutoburger                                                   المعركة الذى استولى عليه األلمان فمى غابمة  تيوتموبيرص 
3
            ذلمك باإلامافة   . 

      كبيمرة    ة       له شعبي            جيرمانيكوس     كان    د  و   . م 2   ام  ع   فى                            ، ذلك اللقب الذى حصل عليه    قيصر ل ا    لقب     صلى 

                                                           
3-

 Rawlings, (G.B).: Ancient Medieveal Modern Coins and How to Know Them, Ammon Press, 

Chicago, 1966 , P.163. 

4- 
David, (L, V): Coinage and History of the Roman Empire, Routledge, 2016, Germanicus, P.136. 

5- 
Ian, (Sellars, J).: The Monetary System of the Romans: A description of the Roman coinage 

from,early times to the reform of Anastasius, 2013, P.75. 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ian+J.+Sellars%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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         بممي  جنممودا
4
                                                ً                      وتبنمماا عمممه اإلمبراطممور تيبيريمموس فممي نفمم  العممام تقريبًمما، وهممو والممد اإلمبراطممور    ،

  مCaligula   ( 02  -24  )       كاليجوال
4
.    

                       ، وهممما اختصممار السمم  مجلمم  S.C                             نقممش علممى الظهممر القطعممة الحممرفي        ً           ثانيًااا الــــااـ :

                                     أدمدر  همذا القطعمة امم  سلسملة  طمع نقديمة  و   ، ( 4          القطعة ر     4                انظر اللوحة ر    )   س        السيناتو

    . ( 0    شكل    ه )   وأم   ه                 جل أحياء ذكرى أبي أ     ؛ م   ه                                            كثيرة، أددرها اإلمبراطور كاليجوال فى بداية حكم

 -               القطعة ال ابعة:

                               دوميتيانوس، و د كان االب  األدغر           اإلمبراطور             وجه القطعة         يصور على      ً        أوالً الوجـه:  

                        دمغر القيادمرة االثنمي عشمر،  أ         ، وهمو مم    مVespasianus( 29  -29  )                      ل مبراطمور فسباسميانوس 

   س                                                          المممرائب، والممذى نممتو عنهمما وجممود عممداوة بينممه وبممي  مجلمم  السمميناتو     جمممع          همم  أعمالممه  أ   ممم   و

                انتهيم  بقتلمه مم         والتمي  ،                  م  أجل التخلص منه           المكامرا                                         والطبقة العليا، فقاموا بتدبير العديد م 

        أهممل بيتممه   َ ِ  َبِممل
0

                            بوا عيممة، فيظهممر فممى دممورة شمماب،                 القطعممة النقديممة                   يصممور اإلمبراطممور علممى    ، و

                                   نفه المعقوفة، وشفته العالية البارهة أ    مثل    ه                عيوب فى بعض مقمح           البورتريه      ويظهر 
2
.  

                  ونقشم  علمى وجمه همذا    ،                                                  وم  ام  األلقاب التى حصل عليها اإلمبراطور دوميتيانوس  

                                                  حصمل اإلمبراطمور علمى همذا اللقمب بسمبب المواجهما  الصمعبة      فقد                           القطعة لقب  اهر الجرمــان، 

            دمعب المعمارل  أ   مم         وتعتبمر    م،   80                             كان  بداية هذا المواجها  عام  و                       التى خااها اد الجرمان، 

       القمموا                                                                            التممى خااممها اممد  بائممل الممداكيي ، الممذي  توجهمموا بقيممادة ملكهمم  ديكابممالوس، وسممحقوا 

               طرد تلك القبائل             الذى تمك  م                                                          الرومانية، مما أدى صلى  يادة دوميتيانوس للجيش الرومانى، 
3
.    

                                       اإلمبراطور دوميتيانوس ككماه ، يسمكب الخممر         القطعة              يصور على لهر      ً           ثانيًا الـــــ :

   لمممه                                وهمممى اإللهمممة التمممى انبثقممم  مممم  عقمممل اإل  .  Minerva              اإللهمممة مينيرفممما    ة               أممممام امممري  لعبممماد

           ولممد  اإللهممة      حيممث    لممه،     س اإل أ      ً                             ، وطبقًمما لألسمماطير يقممال أنهمما ولممد  ممم  ر ه   نفسمم  Jupiter         جمموبيتر

               ، وعبمد  كحاميمة Pallas  Athena                                                        مسلحة، وعرف  اإللهة مينيرفا فى اليونان باإللهمة أثينما بماالس 

                    ، وبنى أول معبمد لهما  Juno    جونو                                بد  مع االلة جوبيتر وهوجته اإللهة                          لألبطال. أما فى روما فقد ع

                                                                 فى الكابيتول فى روما، كإلهة الحكمة، وكان  حامية للشعراء والمعلمي 
2
.    

                                                           
1- 

David, (M, S).: How to Collect Ancient Roman Coins, P.15. 
2- 

Seaby, (H, A).: Roman Silver Coins, volume11, Tiberius to Commodus, London.1979, P.3. 
3- 

David, (M, S).: How to Collect Ancient Roman Coins, P.17. 
4- 

Sydenham, (E.A., and Mattingly, H).: The Roman Imperial Coinage II: Vespasian to 

Hadrian London 1926, P.52. 
5- 

David, (L, V),: Coinage and History of the Roman Empire, Domitian, P.218. 
6- 

Stevenson, (S.W)., A Dictionary of Roman Coins, Republican and Imperial, P.558. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythology)


  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

127 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

                                                                          ول  تصور اإللهة مينيرفما بنفسمها علمى لهمر همذا القطعمة، صال أنهما دمور  بنفسمها علمى 

                                ميتيمانوس، وتم  تصمويرها وهمى ممسمكة                                               العديد م  القطع األخمرى التمى أدمدرها اإلمبراطمور دو

ً  درًعا ورمًحا                                           ، ألنه م  ولائفها صرشاد الجنود أثناء الحروب ( 2                انظر الشكل ر   )     ً     
4
.  

                                                                      ويرجممع سممبب اختيممار اممري  اإللهممة مينيرفمما علممى نقممود اإلمبراطممور دوميتيممانوس؛ أن 

                        الحقيقية فقفيا دوميتميق    ـه م                                         ة األم البديلة له، وذلك بعد المو  المبكر ألـ                      اإلمبراطور وجد فى اإلله

Flavia Domitilla
4
    تمه                                                               لذلك أدعى اإلمبراطور دوميتيمانوس أن اإللهمة مينيرفما كانم  تقموم بحماي   ،

                                                                              بشممكل خمماص، فأ ممام معبممد لهمما فممي منتممدى نيرفمما فممي روممما فممي النصمما الثمماني ممم  القممرن األول 

       الميقد 
0
              المعقمدة، التمى         النقديمة   ع                                                      ومم  الناحيمة الفنيمة تعتبمر همذا القطعمة مم  امم  سلسملة القطم  . 

                     كمحممارب وكمنتصمر وككمماه    ه                            تصمور اإلمبراطممور دومتيمانوس نفسمم
2
                  حيممث دمور علممى الوجممه   ، 

             مماهر الجرمممان                وذلممك ممم  خممقل لقممب                          اإلمبراطممور كمحممارب ومنتصممر، 
3
               ودممور علممى الظهممر    ،

  .                                           ، يسكب الخمر أمام اري  لعبادا اإللهة مينيرفا     ككاه 

 - :       الخامسة        القطعة

            ، وهممى هوجتممك Faustina                                       يصممور علممى وجممه القطعممة اإلمبراطممورة فوسممتينا    :      الوجااـه     ً أوالً 

                     م(، و مممد حصمممل  علمممى لقمممب    408   -424 )  Antoninus Pius                         اإلمبراطمممور أنطونينممموس بيممموس 

                       بعممد ثقثممة سممنوا  ممم  تممولي                    م. وتوفيمم  فوسممتينا   408                                   صمبراطممورة بعممد تممولى هوجهمما الحكمم  عممام 

                                 ً       ً                                             هوجها الحك ، وحزن هوجها عليها حزنًا شديداً، ويتم  ذلك م  األلقاب العديد التمى منحهما لهما، 

                                                                                       ومأل  روما وتماثيلها بعد وفاتها، كما  ام اإلمبراطور بتأليهها، وهذا واا  م  المنقش الموجمود 

                            على القطعة "فوستينا المكلهة"
2
                                مبراطورة علمى القطعمة النقديمة، همي                     ويقحظ أن مقم  وجه اإل  . 

                                                                 نف  مقمحها عند وفاتها، أ  أن بورتريه اإلمبراطورة يميل صلى الوا عية
2
.    

                         ، وهمى صلهمه المو مد والبيم  Vesta                               يصمور علمى لهمر القطعمة اإللهمة فسمتا            الـــــ :      ً ثانيًا

             برومما، وعرفم                              ، ولم  تنطفما النمار فمى معبمدها Ἑστία                                         والعائلة، وكان  نظيرتها اليونانية هيستيا 

                  ً      ً                            ، وكان يقام احتفماالً كبيمراً علمى شمرفها كمل عمام يعمرف باسم  Vesta Virgins                  كهنا  معبدها باس  

                                                           
1 -  

 
2- 

Olivier, (H): Emperors and Ancestors: Roman Rulers and the Constraints of Tradition, OUP 

Oxford., 2015,  P. 255. 
3- 

Cartwright, (M).: "Minerva". Ancient History Encyclopedia, published on 07 January, 2014, 

Minerva, P.1. 
4- 

William, (M, E).: The Oxford Handbook of Greek and Roman Coinage, OUP USA, 2012, P.386. 
5- 

Olivier, (H).: Emperors and Ancestors: Roman Rulers and the Constraints of Tradition, P. 255. 
6- 

Berens, (E, M).: The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome, Amsterdam, 2009, P .30. 
7- 

Sydenham,( E.A)., and Mattingly, H.: The Roman Imperial Coinage III: Antoninus Pius to 

Commodus London, 1930, P.349a. 



  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

128 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

Vestalia ويعتبر هذا الطراه م  ام  الطمره التمى أدمدرتها دار امرب مدينمة رومما، تكريًمما .   ً                                                                       

                             ل مبراطورة فوستينا عقب وفاتها
4
                                                   وبالبحث وجمد  الباحثمة العديمد مم  الطمره األخمرى ل لهمة،     ،

    (.  3          الشكل ر        انظر                                                 وم  امثله هذا الطره، طراه ل لهة فستا وهى جالسه )

                                                                         وتصور اإللهة على هذا القطعة وهى وا فة وحاملة الثني  م  مخصصاتها، وهما طاسمة 

                      ب السوائل فى االحتفاال                                                ، وهى عبارة ع  وعاء احل بدون يد، كان يستخدم لصPatera      الخمر 

                                                                                الدينية على المذاب ، مثمل مما همو واام  علمى همذا القطعمة، كمما كمان يسمتخدم فمى دمب الحبموب 

                                  والمل  على األاحية فمى بدايمة التممحية
4
       وهمو فمى   ، Palladium                         والمخصمص الثماني البلقديموم   . 

               دة، وأحممرا صلمى     طمروا      دممار    مم        أنقمذا                 يعتقمد أن صينيماس              ل لهة أثينا،      مقدس      خشبي            األدل تمثال

ً              سمالًما، ويظهمر امم              بمالبلقديوم         االحتفمال     علمى       يعتممد      رومما      نجاد            أن استمرار       ُ  َ َ كما يُعتَقَد       روما،    

  .0                                   مخصصا  كل م  صينياس وفستا وفيكتوريا

 - :       السادسة       القطعة 

                                       اإلمبراطممور أوريليممانوس، وهممو يرتممدى الممدرع،            وجممه القطعممة          يصممور علممى      ً        أوالً الوجااـه:

               ، فقد كان يشغل      عسكر               نه كان م  أدل  أ             يرجع ذلك صلى  و  ،   ية    وا ع                         وتبدوا دورته بمظهر حربى

   نمه  أ                       دمب  خبيمر بمالحرب، لدرجمة  أ                        و مد تممرس فمى الجنديمة حتمى    ،                         منصب  ائد الفرسمان المدرعمة

   أ                                                                                 طل  علية لقب "اليد على السيا"، وكان يرى العنا فق  همو الحمل، وبهمذا المنطم  الصمارم بمد أ

                      مستعيد العال  الرومانى              طل  علية لقب أ                     يستعيد اإلمبراطورية، و
2
 .   

           له جوبيتر،                                                    ويصور على لهر هذا القطعة اإلمبراطور أوريليانوس مع اإل      ً           ثانيًا الـــــ :

    معممه      يحمممل                                          اليونممانى، الممذى يظهممر ملتحممى، وعممار  الجسممد، و  Zeus                    وهممو مقابممل االلممة هيمموس 

                                علمممى النقمممود بعمممدة القممماب خمممقل العصمممر            لمممه جممموبيتر    ر اإل ي  صمممو    تممم  ت                    الصمممولجان رممممز القممموة. 

    كمما    ،                                           وجمود عق مة خادمة بينمة وبمي  اإلمبراطمور الرومماني            هذا األلقماب                  اإلمبراطور ، توا 

      .5         له جوبيتر                     وحمايته  تح  سيطرة اإل     منه  أ                         أن األباطرة الرومان واعوا      تبي  

          اإلمبراطمور                                                 له جوبيتر باإلمبراطور الرومانى صلى فترة  بل عهمد                    وترجع فكرة ارتباط اإل

                 اإلمبراطمموريي  ـ             تحم  حكمم  كممل ممم           طممره نقديممة         وخصمص لهمما         الفكممرة      بممدأ      حيممث            أوريليمانوس، 

               . واهداد  فكمممرة   مHadrianus ( 442   -408   )           وهادريمممانوس   مTraianus   ( 98  -442    )    انوس جممم  تر
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                                                                   ه والحاك  فمي بدايمة حكم  اإلمبراطمور أوريليمانوس، واسمتمر  لممدة عمامي  مم   ل              االرتباط بي  اإل

 م   420              م حتى ديا عام    424        ديا عام 
4
.   

               الهمممى ل مبراطمممور        كراعممي                  اإلدمممدارا  النقديمممة                          همممذا الفتممرة  مممدم جممموبيتر علممى         وأثنمماء

          لمه جموبيتر                    م؛ وذلمك كشمكر صلمى اإل   420                              لهر نقش جموبيتر المنتصمر فمى عمام     حيث             أوريليانوس، 

    علمى                                                                              بسبب انتصار اإلمبراطور على بالمورا فى شمال صفريقيا. وفى أعقماب همذا االنتصمار لهمر 

                      (، حيممث يصممور اإلمبراطممور  2           القطعممة ر مم   2                انظممر اللوحممة ر مم                             النقممود مشممهد التنصمميب اإللهممي )

ً                                      متوًجمما، ويمممد يممدا ليسممتل  الكممرة األراممية ممم  اإل            صلممى سمميطرة                   ، يشممير هممذا المشممهد      جمموبيتر   ه لمم   

             جوبيتر الحامى      عبارة                   وينقش حول المشهد        العال ،                  مقاليد الحك  فى     على           اإلمبراطور
4
.    

   أن               مم  همذا النقمود                                                           وأددر همذا الطمراه علمى النقمود بكميما  كبيمرة، وكمان الهمدف األول 

      يوجممه                                                                              تممدفع صلممى الجيمموش المحاربممة، فتكممون دافممع للنصممر لهممذا الجنممود، كممما أراد اإلمبراطممور أن 

                                                    له الذى اختير على األرض، مما يزيد م  حماس هكالء الجنود  اإل   هو    نه  أ       ، تفيد  ة           للجنود رسال
0
.  

                                                                           وباإلاافة صلى المشهد السماب ، لهمر االلمه جموبيتر بمفمردا علمى لهمر العديمد مم  القطمع 

                 م، لكى يككد فنان    423-   423                                                         التى تحمل دورة وجه اإلمبراطور أوريليانوس، وترجع للفترة م  

   (. 2                                             النقود العق ة بي  اإلمبراطور واإلله )الشكل ر   

                 اخلامتـــــــــــة

                                      لم  يمت  نشمرها مم   بمل، ومقارنتهما بمالقطع        والتمي              كتمالوص البحمث،                             بعد دراسة القطع المدرجة فى

                                                         كثر م  ناحية، فقد تودل البحث صلى عدة نتائو أهمها ما يلى: أ                                       الشبيه لها، والتعلي  على جميع القطع م  

o  تنسممب جميممع القطممع موامموع البحممث صلممى النقممود الرومانيممة المبكممرة، مممما يككممد احتممواء                                                                          

                                                 وع م  اإلددارا ، على الرغ  م  عدم تداولها فى مصر.                          المتاحا المصرى على هذا الن

o   جمماء  هممذا القطممع صلممى مصممر مممع الزائممري ، الممذي  كممان يسممم  لهمم  بزيممارة الممبقد، ولمم                                                                         

                              ً                          ً                         يتعاملوا بها مع المصريي  نهائيًا؛ ألن مصر كانم  معزولمة نقمديًا عم  بما ي الواليما  األخمرى، 

                                       وتستخدم النقود السكندرية فى معامقتها. 

o ممم  معممدن البرونممز،                                                            اتممم  للباحثممة أن هممذا القطممع المدرجممة فممى كتممالوص البحممث جممميعه                 

                                                             وتنتمى لثقث فئا  نقدية رومانية مختلفة، وه  على النحو التالي:
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o  األس    As :  البدايممة ممم  معممدن البرونممز، ومممع اسممتمرار                   رومانيممة أدممدر  فممى   ة            وهممى فئممة نقديمم                                     

     ق.م.    40                                                                      انخفاض وهنها، أددر  م  معدن النحاس، وذلك عقب صدقد أوغسط  اال تصاد  عام 

o   سساات ويوس         SESTERTIUS:   دمممغيرة الحجمم ، أدمممدر  فممي عمممام    ة            وهممى نقمممود فمممي                          

    عهمد                                      س ، أددر  همذا الفئمة مم  معمدن المذهب فمى  أل          ونصا م  ال   4           ، وتســـاوى     ً تقريبًا     ق.م   444

                                     سمم ، وبسممبب كبممر حجمهمما، خصصمم  ألحيمماء ذكممرى  أ   2                             اإلمبراطممور أوغسممط ، وكانمم  تسمماوى

                                                                                  الحكام الرومان، أددر  هذا الفئة م  البرونز الصغير الحج  منذ القرن الثالث الميقد .

o أنتونينياااااس            ANTONINIANUS يعتبممممر أول ممممم  ادممممدر هممممذا الفئممممة النقديممممة هممممو :                                         

 M. Aurelius                م، نسممبه صلممى اسمممه   444          حمموالى عممام     فمميCaracalla                  اإلمبراطممور كمماركلق 

Antoninus Caracallaفمي المائمة، وللم  همذا     33   فممة   ة                               ، وكان  همذا الفئمة تحتموى علمى نسمب                    

  ر                                                                          النسمممبة تمممنخفض فمممى همممذا الفئمممة، ثممم  تممم  صلغائهممما فمممى عهمممد اإلمبراطمممور  نسمممطنطينوس األكبممم

Constantine  the Great  
4
.  

o  اتفق  أوهان هذا القطع مع أوهان غيرها م  القطع النقديمة األخمرى لمنف  الفتمرة، وذلمك                                                                              

                                                                                      م  خقل مقارنته  بالقطع المدرجة فى الكتالوجا  النقدية األخرى، وت  تأكيمد األوهان المعتمادة 

                 فى تلك الفترا . 

o  حممث،                         ( المممدرجي  فممى كتممالوص الب 3- 4                    طممع النقديممة األولممى )        الخمسممة   أن          الباحثممة       ووجممد    

         مجلم  علمى   ال                 ، ممما يككمد سميطرة  س             مجل  السيناتو        اختصار       ، وهما S.C                    ينقش عليه   الحرفي  

                                دور المرب البرونزية لفترة طويل.

o (عبممارة عمم  دممور ر 2- 4                                     كممما يقحممظ أن األربعممة  طممع النقديممة األولممى )                سممية لألبمماطرة  ا            

          والسادسمة         الخامسمة                                تتجمه نحمو اليسمار، فيمما عمد القطعمة    ة                                  الرومان، تارة تتجه نحمو اليممي  وتمار

                                           الذى دور فيها اإلمبراطور فى شكل دورة نصفية.

o  اذص ممم  الطممراه المثممالي وكممذلك نممماذص ممم  الطممراه ـ                        عممرض لنمما كتممالوص البحممث نممم    و ممد                                            

 -                         الوا عي على النحو التالى:

o  نجد أن القطعة األولى والثانية والثالثة، استخدم األباطرة الرومان فمى تصمويره  الطمراه                                                                                

                                         لطراه المشابهة لطراه الملول اليونانيي .               المثالى، ذلك ا

o  للطممراه المموا عي، وذلممك ممم  خممقل القطعممة الرابعممة             ثقثممة نممماذص                  كممما عممرض لنمما البحممث                                           

          وفوسمتينا            دوميتيمانوس         األبماطرة       كل مم  ل   ه                            ، تلك القطع التى تعرض بورتري        والسادسة          والخامسة

                                                           
1-
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                       أنه  ل  يسمتطيعوا صخفماء    ؛  لى                            تخلى األباطرة ع  األسلوب المثا                وربما يرجع سبب  ،            وأوريليانوس

                           نفسمه  بالطمابع الموا عي، ذلمك  أ       يصوروا       بدأوا      لذلك    ،          كثر م  ذلك أ                           الحقيقة على الشعب الرومانى 

             نه  رجال منه  أ            ويككد للشعب    ،                            الطابع الذى يظهر عيوب مقمحه 
4
.  

o ريموس ي                        اإلمبراطوريي  أوغسط  وتيب     ها                                       كما الحظ  الباحثة لهور تشابه بي  بورتري      

                        ، ذلك علمى المرغ  مم  تقمدم   ية    شباب      أكثر                                                على القطع المدرجة، فقد لهر اإلمبراطوريي  فى شكل

                           ؛ تبمي  أن ذلمك بسمبب فكمرة أن         المتخصصمة                                           عمرهما فى ذلك الو م ، وبعمد البحمث فمى المراجمع 

ً                       الشباب الدائ  ل مبراطور يرمز صلى الشباب الدائ  ل مبراطوريمة أيًمما. كمما أنمه مم  المعمروف                                                               

                                                                   ة اإلمبراطورية تتمثل فى دمورة اإلمبراطمور، وكلمما تحسمن  دمورة اإلمبراطمور،        أن شخصي

                                      كلما تأكد أن اإلمبراطورية تدار بشكل جيد
4
.  

o س كل م  اإلمبراطوري  سمابقي  المذكر، ووام  همذا  أ                            كما وجد تشابه أخر بي  دورة ر                                           

    .  ما                                              ري  الشعر، واستخدام الطريقة المثالية فى تصويره س                  التشابه فى طريقة ت

o صال انممه وجممد بعممض االختقفمما  فممى مقممم    ،                                      علممى الممرغ  ممم  التشممابه فممى معظمم  التفادمميل و                                

  .0                                التى اتس  بها اإلمبراطور تيبيريوس                                  فى الجبهة العريمة والعي  المتسعة                  الوجه، واتم  ذلك

        اللوحات
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        املراجع:

                  : املراجع العربية:   ً أواًل

   عممي                                                        حمممارة الرومممان منممذ نشممأتها وحتممى نهايممة القممرن األول الممميقدى   : (             محمااود رباا ا ي  ) ي      السااع ن ،      

  . م    4998  ،  4 ط                                      للدراسا  والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 

    دار المعرفممة                                                       اإلمبراطوريممة الرومانيممة النظممام اإلمبراطممور  ومصممر الرومانيممة   : (     مصااطفى )       العباااد ،              

  . م    4999  ،         الجامعية
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   م    4992  ،            ، اإلسكندرية                                     العملة الرومانية مدخل للدراسا  األثرية   : (    حسين )          عب  العزيز .  

     الطبعممة الثانيممة، دار                                             تمماريخ اإلمبراطوريممة الرومانيممة السياسممي والحمممار    : (        أحماا  علااي )       الناصاا ،                      

  . م    4994  ،               النهمة العربية

ً                   ثانيًا: الرسائل العلمية:      

   رسممالة                                                        نشممر مجموعممـه نقممود سممكندرية لمم  يسممب  نشممرها، "دراسممة  وتعليمم "   : (          نجاا م محمااود )   عاازت ،        
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