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ARTICLE INFO   الملخص  

 الكلمات الدالة 

 السمات الفنية

 تيبريوس 

  العمالت

 التماثيل 

 العصر الروماني 

يتناول هذا البحث مقدمه عن فترة حكم هذا اإلمبراطور و المقدمة من عهد أكتافيانوس  

امتزاج عائلتان و ارتباطهما معًا بعالقة وثيقه فى حكم اإلمبراطورية   أوغسطس  و 

وعن األسرة األيولية و التعريف بها ؛ من خالل ما تبين على العمالت فى كل سنوات 

بًا ؛ حيث تعرض الدراسة أمثله متعددة و متنوعة من حكم اإلمبراطور تيبريوس تقري 

العمالت المرتبطة باإلمبراطور تيبريوس وكذلك التماثيل المختلفة التى تصوره والتى 

 اتضح  بها مدى التنوع و اإلرتباط بأفراد العائلة . 

ولذلك يهدف هذا البحث إلى إبراز السمات الفنية لإلمبراطور تيبرريوس كالديوس       

ون قيصر من خالل عرض لبعض العمالت التى لم تنشر من قبل و محفوظة حاليًا  نير

بمتحف المجوهرات الملكى و المتحف القومى باإلسكندرية من خالل الوصف الدقيق  

هذا  سمات  الدراسة  توضح  سوف  كذلك  ؛  للوجهين  الواضحة  السمات  وعرض  لها 

فى متاحف العالم اجمع    اإلمبراطور من خالل عرض لبعض رؤوس التماثيل المحفوظه

و التى خرجت من مصر ، و ستحاول الدراسة توضيح مدى الربط بين المالمح الفنية 

  المصورة لإلمبراطور على عمالته و تماثيله .

(JTHH) 

Vol. 2 No. 1, (2021) 

pp 197-215. 

 المقدمة : 

التى تمتد قرابة المائة عام بإمتزاج عائلتان    فترة هذا اإلمبراطور من عهد اإلمبراطور أكتافيانوس أوغسطس الفترةتبدأ     

  ، اإلمبراطورية   حكم  فى  وثيقة  بعالقات  معًا  االيولية  وارتبطاهما  األسرة  وهى  "  أوغسطس   اإلمبراطور  تزوج  حيث 

" التى تنتمى إلى األسرة األستقراطية التى تحمل لقب " كالوديوس " ، لذا   " أحد أفراد األسرة األيولية من " ليفيا   1أوغسطس

 أطلق على العصر بأكمله لقب العصر األيولى الكالودى.  

كما امتدت هذه الروابط لفن التصوير الشخصى ألعضاء هذه األسرة حيث ظهر جميع أعضاء األسرة اإلمبراطورية        

تيبريوس  الشخصى   ، والطراز    يثمن ح   2مثل اإلمبراطور  التصوير  الرأس ، ولذلك يتميز  انحناءة  الشعر ، و  تسريحة 

للرجال فى هذه الفترة بأنها تمثل تقريبًا وحده واحدة ، من حيث عدم ظهور " الفردية " و إنما ظهور عنصر " المثالية " 

 المائل كثيراً إلى التعبير الكالسيكى فى الفن .  

الذى يتسم بالمثالية فى التصوير اإلمبراطور أوغسطس ، و تيبريوس ، و كلبيجوال ، و    الكالودى  األيولىحكام العصر        

 كالوديوس ، ونيرون ( 

الفنية إلى البحث هذا يهدف لذا        العمالت المحفوظة بمخازن متحفى   لإلمبراطور تيبريوس على بعض    إبرازالسمات 

(  ) القومى  األسكندرية  الملكى و متحف  المجوهرات  المتحفمتحف  والتى كانت عبارة عن سجالت  الرومانى  ،   اليونانى 
.

 

ق.م ، منح لقب    63صر بالتبنى ولد عام  قي هو جايوس اوكتافيوس ابن يوليوس    اإلمبراطور أوغسطس :  1

ق.م    30عام    يوسق.م من قبل مجلس السناتو الرومانى عقب أنتصاره على مارك أنطون  27أوغسطس عام  

 (.161 ، 2002،  ابو اليسرفرج)م  14ق.م حتى وفاته عام   30 ، وحكم روما بوصفه إمبراطور منذ عام
نيرون والذى    هو أحد أفراد األسرة األيولية الحاكمة ويسمى تيبريوس كالديوس  اإلمبراطور تيبريوس :    2

سمى فيما بعد بالقيصر تيبريوس يوليوس عندما قام اإلمبراطور أوغسطس بتبينه وهو ابن زوجة " أوغسطس 

ق . م ، تقلد حكم اإلمبراطورية الرومانية عقب وفاة أوغسطس   42"  المسماه " ليفيا  " ، ولد بمدينة روما عام  

 (.224  ،  د.ت،  عنايات محمد احمد  )( ؛174  ، د.ت ،  سرفرجابو الي )ميالدية    37ميالدية حتى توفى عام    14عام  
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، وعليه سييوف  بهذا اإلمبراطور    الخاصيية الفنية المالمحسييمات   أهم بتوضيييح االهتمام معالتماثيل   بعض رؤوس وكذلك

ثم الجزء الثانى تنقسيم هذه الدراسية إلى جزئين األول وهو عبارة عن دراسية لبعض للعمالت الخاصية باإلمبراطور تيبريوس  

 وهى رؤوس التماثيل  الخاصة باإلمبراطور تيبريوس .

   :باإلسكندرية القومى  و متحف المجوهراتبالمتحف بعض العمالت لالمبراطور تيبريوس المخزنه أوًلا : نماذج 

 -  :م 18 -17تيبريوس من العام الرابع من حكمه عام ت لعمالبعض ال -1

LΔ=4=ΑD 17/18 

 بقاعدة بيانات المتحف اليونانّي الرومانّي باإلسكندرية و الواقعة بمخزن  مسجلهعملة  -1-1

 فرس النهر  ظهرهارأس تيبريوس و على   وجههامتحف المجوهرات التي تمثل على 

 مالحظات  المادة  الوزن  القطر  مكانها  رقم األثر 
 

 

N. Alex. 6041 

 

 

مخزن متحف  

المجوهات 

 الملكي  

 

 

 مم  19

 

 

 ييييييي 

 

 

 

 برونز 

 

نجد على العملة رواسييييب تميل  

إلى اللون األخضيييير وبهيا ثقيب  

، األييمين  اليجييانييب  عيليى   مين 

غييييير   اليينييقييو   و  والييرمييوز 

 واضحة

  :الوصــــــف 

 . ، و األنف محدب    متجًها للجانب األيمنرأس تيبريوس  ":   "Obvوجه العملة 

  )عني تيبريوس و النقش  ي  الذى  ΤΙΒΕ ab( أو  RIOU)   ΤΙΒΕنقش  بجانبه      3  فرس النهر "Rev" : ظهر العملة  

LΔ)  ( 1. ) شكل رقم وهي تعني العام الرابع 

 Henri . N. Gbibaإكليالا من البلوط ها و على ظهر   Eنقش على وجه العمله بجانب   رأس لتيبريوس ، -1-2

Gewidmet, (1972).,26). ) 

 مالحظات  المادة  الوزن  القطر  مكانـــــها رقم األثر 
 

N. Alex. 6160 
 

مخزن متحف  

المجوهرات 

 الملكي  

 

 

   مم16

 

 

 جم 21

 

 

 

 برونز 

بها صدأ و الصدأ يميل إلى اللون  

و الرموز و    -متآكلة   –األسود 

النقو  غيرواضحة؛ بسبب تدهور 

 عملية السك 

   :الوصـــف

 . Eوأنف محدب إلى حد ما ويوجد نقش  ،رأس  لتيبريوس يتجه لليمين " :obvوجه العملة  "

شكل  . (وهي اختصارللعام الرابعΔ Lوهي اختصارلتيبريوس و   ΤΙيحيط بالنقش    4إكليل من البلوط    :"Rev"ظهر العملة  

 ( 2رقم 

 ΔLو   ΤΙΒΕحروف به يحيط   5تمساح هاوعلى ظهر  رأس لتيبريوس ، هاالتي تمثل على وجه  ةعمل-1-3

 مالحظات   المادة   الوزن   القطر   المـــــــكان  رقم األثر 
N. Alex. 6045   مخزن متحف

 المجوهرات الملكي  
 

 مم 14
 

 ييييي 
 

 برونز  
 –بها صدأ   –متآكلة 

 النقو  غير واضحة 
 

 

 

لم تحافظ على المعنى   " فرس البحر " رمزيته  Hippopotame: إن الحيوان الذي يعني اسمه  فرس النهر    3

 (. 114، 1992نفسه ، إنه حيوان مضر ، و كان شعار اإلله " ست " الذي قتل أوزيريس ، )سيرنج ،
: رمز متناقض ، باعتباره يجسد النصر و المجد و السيادة و التفاني و القداسه    Wreathاإلكليل    إكليل البلوط :  4

أو المنقذ الروماني  ، و كان اإلمبراطور الروماني يضع على رأسه   ل، و كان إكليل العشب يكافأ به الجندي  البط

 (. 684، 2014(؛ )جي سي كوبر،298، 1992،سيرنج )إكلياًل من الزهور. 
  –  164،    1992الرومانية  في مصر، لإلحتفال بفتح البالد . )سيرنج ،  العمالتهو الشعار على    التمساح :  5

165  .) 
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  :الوصـــف 

 متجًها للجانب األيمن.رأس لتيبريوس  ":obv"وجه العملة 

)     .LΔ   (Milne, J.G.,(1933,1971).,1, 154 – 155)و    ΤΙΒΕتمساح لليمين  و النقش     :"  Rev"ظهر العملة  

 .  (3 شكل رقم

   -:م  18–  19العام الخامس من حكمه عام  بعض عمالت

LE = 5 = AD 18 / 19 

ثل على وجه عملة -1-3 ّ  فرس النهر هارأساا لتيبريوس، و على ظهرها تم 

 

 مالحظات  المادة   الوزن   القطر   المــــكان رقم األثر 
 

N. Alex.6063 
مخزن متحف  

 المجوهرات الملكي  
 

 مم 20

 

 

 يييييي 
 

 برونز 
والنقو    –صدأ بها  –متآكلة 

 غير واضحة 

  :الوصـــف 

لليمين ؛ المالمح الرومانيه    "Obv":وجه العملة   المعبرة عن   رأس لتيبريوس يتجه  العين المحددة  واضحة في تصوير 

األستغراق في التفكير ، الحاجب رفيع أعلى العين ، و يليه األنف الطويل المدبب ثم الفم الصغير و شفتين مضمومتين ، مع  

 .بروز عظام الذقن و الوجنه ، بينما الشعر مصففآ بعناية في شكل خصالت صغيرة

 0(4اختصارلتيبريوس ) شكل رقم   ERو  in ex LE فرس النهر متجه لليمين  و نقش : "Rev"ظهر العملة 

 ΤΙ LEإكليل من البلوط يحيط بالنقش  هارأساا لتيبريوس، و على ظهر ها التي تمثل على وجه  عملة -2-2

 مالحظات  المادة   الوزن   القطر   المـــــــــــــــكان  رقم األثر 

 

N. Alex.6052 
متحف المجوهرات  مخزن 

 الملكي  
 

 مم 16

 

 

 يييييي 
 

 برونز 
وبها   -ة متآكل  -بها صدأ

والنقو   -رواسب خضراء 

 غير واضحة 

  :الوصـــف 

 . Sebastosوهو اختصارسيباستوس   ΣΕرأس لتيبريوس يشبه السابق، و يوجد النقش : ""Obvوجه العملة

شكل )  اختصارلتيبريوس   ΤΙوهي اختصارللعام الخامس  و     LEالنقش  ه  : إكليل من البلوط يحيط ب"Rev"ظهر العملة  

 ( 5 رقم

   م(21- 20العام السابع من حكمه من ) ةعمل-3

LΖ = 7 = ΑD = 20 / 21 

 كتافيانوس أوغسطس يوجد رأس مشع أل هارأًسا مكلًًل بالغارلتيبريوس،و على ظهر ها تمثل على وجه ةعمل

 مالحظات  المادة   الوزن   القطر   المـــــــــــــــكان  رقم األثر 

 

N. Alex. 6184  

 

مخزن متحف  

 المجوهرات الملكي  

 

 مم 28
 

 جم 136
 

 بيلون
 

على ظهر العملة  نجد  

اإلمبراطور أوغسطس   

 متجًها  لليسار 

  :لوصــف ا

العملة   بالغار:  ""Obvوجه  مكلل  بنظره  ملتيبريوس    6رأس  متجًها  البروفيل  بوضع  المالمح  إلى  صور  وتبدو   ، اليمين 

الرومانية واضحة فى تصوير نظرة العين المحددة المعبرة عن األستغراق فى التفكير، وظهور حاجب رفيع أعلى العين ويليه 

نما جاء الشعر مصففًا بعناية  األنف الطويل المدبب ، ثم الفم الصغير ذو شفتين مضموتين ، مع بروز عظام الذقن و الوجنة ، بي

م في إنقاذ اإلمبراطورية اهفي شكل خصالت صغيرة يظهر من خاللها إكليل الغار رمز النصر الروماني  ، ويرتديه كل من س

شريطان طويالن خلف  من اإلكليل  شبه اإلمبراطور أوغسطس بحيث يتدلى  يإال أنه في هذا التصوير    من أي خطر أحاط به

د الرأس فوق الرقبة طويله وهي من أهم مالمح تصوير األسرة األيولية ، ويختص هذا النوع من التصوير  و تستن  الرقبة ،

 
(، 2014: البعث والتجدد )جي سي كوبر،)   Romanيرمز لتجديد الحياة و الخلود ، وعند الرومان    :  Bayالغار    6

47 .) 
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مرحلة الفتوة و الشباب عند اإلمبراطور وهذا النوع من التصوير يبرز عنصر " المثالية " المائل كثيًرا إلى التعبير الكالسيكى  ب

باللغة الالتينية تبدأ من الجانب األيمن السفلى لوجه العملة فى شكل دائرى   بكما تظهر على وجه العملة عبارة مكتو،  فى الفن  

 : وتستمر خلف الرقبة على النحو التالى 

ΚΑΙΣΕΒΑΣΤΟΣ LZ ΤΙΒΕPIOΣ 

 .هو العام السابع   LZلتيبريوس قيصر سيباستون لقب أوغسطس ،والنقش    :ترجمة النقش

       ، أوغسطس  أسرة  وقوة حكم  بسيطرة  الشعب  لتعريف  على عمالته كوسيلة سياسية  العبارة  هذه  تيبريوس  استخدم  قد 

ويالحظ وجود إطار دائرى للزخرفة فى شكل حبات كبيرة متصلة تظهر بعض أجزائها فى الجانب العلوى من وجه العملة ، 

 مع اإلستدارة الكاملة لإلطار الخارجى للعملة .  

: رأس مشع ألوغسطس يصور بوضع البروفيل متجًها بنظره اليمين متشبًها بتصوير تيبريوس ، وتبدو "Rev"ر العملة  ظه

المالمح الرومانية واضحة فى تصوير نظرة العين المحددة المعبرة عن األستغراق فى التفكير ، وظهور حاجب رفيع أعلى  

ر ذو شفتين مضموتين ، مع بروز عظام الذقن و الوجنة ، بينما جاء الشعر العين ويليه األنف الطويل المدبب ، ثم الفم الصغي

مصففًا بعناية فى شكل خصالت صغيرة يبرز من خاللها عظمة األذن التى تأخذ شكالً أكبر من حجمها الطبيعى إشارة إلى 

ير أوغسطس ، ويختص هذا  رقبة طويلة وهى من أهم مالمح تصو الأن اإلمبراطور يعرف كل ما يدور داخل أمبراطوريته ،  

النوع من التصوير مرحلة الفتوة و الشباب عند اإلمبراطور ، وهذا النوع من التصوير يبرز عنصر " المثالية " المائل كثيًرا  

 .إلى التعبير الكالسيكى فى الفن

ΘΕοΣ ΣΕΒΑΣΤοΣ  

   .(6 شكل رقم )  ( لقب أوغسطس ) لبيوس سيباستوس :ترجمة النقش 

 م(26)العام الثالث عشر من حكمه  ة منعمل-4

LIG = 13 ΑD 

 تمثاًلا نصفياا لتيبريوس   هاتمثاًلا نصفياا لنيرون ،و على ظهر هاتمثل على وجهة عمل

 مالحظات  المادة   الوزن   القطر   المــــــكان  رقم األثر 

 

 

N. Alex.655  

 

 

مخزن متحف المجوهرات  

 الملكي  

 

 يييييي 
 

 ييييييي 
 

 بيلون
 

  النقو  والرموز غير واضحة

 ومتآكلة   –بها صدأ  -على العملة 

وهي اختصارللعام     LAGتمثال نصفي  لنيرون ينظر لليمين، و يرتدي درًعا مشعًا أمام    ":obv"  وجه العملة :الوصــف  

 .الثالث عشر،والمالمح  الرومانية  واضحة

وهي تعني تيبريوس   ΙΒΕΡ ΚΑΙΣالمالمح الرومانيه واضحة ونقش    تمثال نصفي  لتيبريوس،و"Rev":ظهر العملة    

  . (7 شكل رقم) قيصر  

بعض العمالت المسجلة بأرقام سجالت المتحف اليونانّي الرومانّي وغير متضح فيها سنة الحكم و المحفوظة بالمتحف  -5

 : القومى باإلسكندرية و متحف المجوهرات الملكيّ 

 :ليفيا ل ا رأسا  هاوجهتمثل على  عملة  -5-1

 مالحظات  المادة  الوزن  القطر  المكان رقم األثر 

 

N. Alex.702  
مخزن المتحف المقومي  

 باإلسكندرية
 

 يييييي 
 

 ييييييي 
 

 برونز 
و الرموز  – متآكلة 

 غيرواضحة والنقو 

  :الوصـــف 

وهي والده اإلمبراطور تيبيريوس  ،لإلمبراطوره ليفيا  رأس  أنها  Breccia و   Noeske ذكر كل من  ي  ":Obvوجه العملة"  

 الروماني  على أنها رأس   اليوناني   ؛ وهي مسجلة بقاعدة بيانات سجالت المتحف

 .أنها رأس ليفيا  Brecciaو Noeske ىو الباحثه تتفق مع رأ ، لتيبريوس 
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و يوجد النقش  ،    من نبات الخشخا   الذرة و اثنانمن أذان  ظهراثنان ي  Brecciaو    Noeskeتبعًا لي   "Rev" :ظهر العملة 

LΔو الباحثه تتفق مع رأي ،أربعة عيدان من القصب    ،الروماني      اليوناني    ؛ وهي مسجلة بقاعدة بيانات سجالت المتحف

Noeske  و Breccia   (Noeske et alii, 1914, p.306); Breccia, (1914), 34,306-305(10)).  )(  8  شكل رقم) 

 :اجالسا  انسرا  هاوعلى ظهر ،لتيبريوس  ارأسا  هاتمثل على وجه لة التي عم-5-2

 

 مالحظات  المادة  الوزن  القطر  المكان رقم األثر 

 

N. Alex.703 
  مخزن المتحف القومي  

 باإلسكندرية
 

 يييييي 
 

 ييييييي 
 

 برونز 
و الرموز والنقو    –متآكلة 

 غير واضحة 

  :الوصـــف 

 .يمين للتجه ي رأس لتيبريوس  " :Obvوجه العملة "

 (9شكل رقم )  .7نسر جالس  :  "Rev"ظهر العملة 

 :عصا الكادسيوسها وعلى ظهر،لتيبريوس  ارأسا  هاتمثل على وجه ةعمل-5-3

 

 مالحظات  المادة  الوزن  القطر  المكان رقم األثر 
 

N. Alex.1018  

 

مخزن المتحف  القومي  

 باإلسكندرية
 

 يييييي 
 

 يييييي 
 

 برونز 
 

 بها صدأو –متآكلة 

  :الوصـــف 

  .رأس  مكلل بالغار لتيبريوس والنقش غير واضح  " :Obvوجه العملة "

العملة   اختصار  SC ىحرف  رىساليو  ىمنالي  ةالجهعلى    (   Cadesus)كادسيوس:     "Rev"ظهر   Senatusوهي 

Consolto    ،  بأمر من مجلس الشيوخ    أُْصدَرتوالقصد من نقش هذين الحرفين، هو أن هذه العملة  ،وتعني مجلس الشيوخ

 ( 10شكل رقم  . (

 س: تمثال جال ظهرال و ، رأس لتيبريوس  عمله تمثل على الوجه -5-4

 

 مالحظات  المادة  الوزن  القطر  المكان رقم األثر 
 

N. Alex.1019  

 

مخزن المتحف  القومي  

 باإلسكندرية
  

 يييييي 
  

 يييييي 
  

 برونز 
 

بها صدأ   و – متآكلة 

 وبها ثقب 

   :الوصــــف

 .رأس لتيبريوس " :Obvوجه العملة "

على كرسى دون دعامة للظهر وال يظهر من مالمح الوجه تفاصيل واضحه سوى   تمثال جالس : تمثل    " Rev"ظهر العملة  

بين   ايمسك رمحً ،    و الرقبة الطويلة وربما هذا التمثال هو تمثيل لإلله )ربما كبير األلهه جوبيتر (    األنف الرومانية الطويله

 (11شكل رقم ) .بأمر من مجلس الشيوخ  رت وهي تعني أن هذه العملة  أصد ،   S.Cحرفي 

 :ةكره أرضي ظهرهاوعلى ،لتيبريوس  ارأسا   عمله تصور على وجهها -5-5

 

 مالحظات  المادة   الوزن   القطر   المكان  رقم األثر 

 

N.Alex.1022   

 

مخزن المتحف  القومي  

 باإلسكندرية
  

 يييييي 
 

 يييييي 
 

 برونز 
النقش بها صدأ   و -متآكلة 

 ممسوح 

 

   :الوصــــف

 .رأس لتيبريوس " :Obvوجه العملة "

 
وهو رمز و الدالله االمبراطورية    Apollo: يعبرالميثولوجيا اإلغريقية الرومانية: مقدس عند أبوللو  النسر    7

 (. 654، 2014جي سي كوبر ،)الرومانية كشعار على قوة حكم هذه اإلمبراطورية وتملكها األراضى  
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، وهى داللة على مدى قوة اإلمبراطورية الرومانية فى ذلك الوقت وتحكمها فى كرة أرضية   : "  Rev"ظهر العملة 

 ( 12شكل رقم   (.  S.Cحرفي أمتالك كل الدول على الكرة األرضية أى أن تيبريوس إمبراطور العالم ، ممثله بين 

 :اإللهة إلبيس هاوعلى ظهر،لتيبريوس  ارأسا   عمله تصور على وجهها -5-6

 

 مالحظات  المادة   الوزن   القطر   المكان  رقم األثر 
N. Alex.1024 

 
مخزن المتحف  القومي  

 باإلسكندرية
   

 يييييي 
  

 يييييي 
  

 برونز 
بها صدأ    –متآكلة 

 النقش ممسوح و

   :الوصــــف

 .رأس لتيبريوس " :Obvوجه العملة "

وهي ترفع طرف ثوبها بيدها   واقفهدائًما في هيئة واحده   تظهر إلبيس    Elpis: اإللهة إلبيس " Rev"ظهر العملة 

 ( 13رقم  لشك ( (. 133،   125، 2010اليسرى في حين تمتد يدها اليمنى إلى األمام ماسكه زهرة ، )حسين عبد العزيز، 

 :اإللهة منيرفاها وعلى ظهر،لتيبريوس  ارأسا   عملة تصور على وجهها -5-7

 

 مالحظات  المادة   الوزن   القطر   المكان  رقم األثر 

 

N. Alex.1025  

 

مخزن المتحف  القومي  

 باإلسكندرية
   

 يييييي 
  

 يييييي 
  

 برونز 
ممسوحة  وبها  و -متآكلة

 شرخ 

   :الوصــــف

 

   .رأس مكلل بالغار لتيبريوس " :Obvوجه العملة "

 . (14شكل رقم  ) S.C بين حرفي  ةواقف  Minerva 8اإللهة منيرفا: " Rev"ظهر العملة 

وبعد هذا العرض من األمثله المتعددة للعمالت المرتبطه باإلمبراطور تيبريوس و التى سكت فى أعوام مختلفة ، والتى         

كانت من ضمن سجالت المتحف اليونانى الرومانى باإلسكندرية و المحفوظه حاليًا بمخازن المتحف القومى باإلسكندرية و  

من خاللها مدى التنوع و األرتباط بالعائلة ، وظهر بها بعض السمات الفنية الواضحه    متحف المجوهرات الملكى و التى اتضح

فى وجه هذا اإلمبراطور ، و التى سنحاول عرض السمات الفنية المماثله على بعض رؤوس التماثيل لبعض لإلمبراطور  

 المحفوظه بالعديد من متاحف العالم . 

 متاحف :  ثانياا : تماثيل اإلمبراطور تيبريوس بال

)تبعًا لقاعدة سجالت المتحف اليوناني  الروماني  التي قامت  الباحثه بالزيارة    : لإلمبراطور تيبريوس بمتحف طنطارأس تمثال   -1

 .لها(الميدانية 

 بكامله الوجه (15رقم شكل  (3368 رقم تحت مسجل طنطا بمتحف نُقل الدقيقة الحبيبات يذ األبيض الرخام من رأس        

  . اليمين نحو قلياًل  الرأس وينحني ، الخلف من طوليًا مكسور الرأس و مجدر(( تآكل

 كتل عن عبارة وهي ، خصييالته متسيياوية أفقي   خط في تكون تكاد فرنشيية تعلوها عريضيية الجبهة و مثلث الرأس     

 أعلى شيكل تأخذ و الجبهة أعلى مسيتقيمة فرنشية مكونة   اليسيرى العين أعلى عكسيي ين اتجاهين في وتسيير ومقوسية، عريضية

 ، فمتآكلة الرأس شييعر خصييالت بقية أما ،الوجنتين حتى للخارج األذنين أمام بأقواسييها الخصييالت تمتد و،   اليمنى العين

 العين إنسييان أو الحدقة فيها تحدد لم ملسيياء و و غائرتان العينان و التآكل بسييبب سييميكة؛ وتبدو قلياًل  مقوسيية والحواجب

 قويان والفكان – قلياًل  السيييفلي   عن بارزة منها والعليا – رفيعة الشيييفاه و مغلق و صيييغير الفم و عريض بالحفرواألنف

 .بارزتين غير و بالرأس ملتصقان األذنان و بارزة الذقن و ممتلئة والخدود

 ,Curtius  الكابيتول بمتحف التماثيل كتلك تيبريوس لإلمبراطور الشييخصييية الصييور في نجدها السييمات  كلها هذه       

1935, 309) ;(Stuart,d.n,101,24,( 28)) ) البريطاني   وصييورة تيبريوس بالمتحف (Smith, 1880,151)  شييكل(

 اليونانى  والرومانى    بالمتحف محفوًظا تيبريوس لإلمبراطور أخرى ارأسييً  تشييبه كماوالتى سييوف نقوم بشييرحها    (16رقم

 ,Kiss ,1984) ;(Breccia,1925-31,6,102.Pl.LIX) ;(Breccia, 1931, 268 ,(17) ,( 33) , 2,3)  باإلسيكندرية

 .G.Botti, 1901, 52,(1102)) البطلمى   للعصر خطأ الرأس هذا نسب قد Botti  كان وإن (64 – 63

 
: هي إلهة العقل والحكمة وربة جميع المهارات والفنون والحرف اليدوية عند قدماء    Minervaاإللهه منيرفا   8

  .Athena ،(Haydock, 1995,215)أثينا الرومان، اندمجت منذ وقت مبكر باإللهة اإلغريقية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
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و نسييييبيتيهييا فيييفضييييييل   Graindor أمييا          ، احيتيمييال كييان إن ليتيييبيرييوس   دروسييييوس لشييييقيييق ونتيكي  أن ييرى 

 Curtius كان إن و قائم األخوين بين الشبه احتمال إن أى   (Graindor,d.n,46, (191)) ; (Kiss,1984,63-64)األكبر

 هذا نسيبة في Bonacasa مع نتفق ونحن ، (Curtius,1935,313) األخالق و الشيكل في ة بينهماالبين االختالفات أبرز قد

   (Bonacasa,1962,75–177, (11–12))وهو مصور كشاب   محلي  إنتاج من وأنه تيبريوس لإلمبراطور الرأس

 الهلينسيتى التأثير فيه نلمس كماولذلك نجد شيكل تمثال تيبريوس متأثر بصيورة تمثال أوغسيطس كما فى كالبة الفرنشية ،      

 بنفس المحفوظ اآلخر لتيبريوس الرأس و الرأس هذا بين الكبير التوافق وبسييبب،  الرأسوانحناءة   االنسيييابيه خطوطهفي 

 Adoption باسيم المعروف للطراز السيابقه المرحله إلى إغريقي   تأثير من فيه بما الرأس هذا إرجاع يمكن ؛لذلك المتحف

type   . 

  : باإلسكندرية الرومانيّ اليونانّي   متحفالب محفوظ تيبريوس لإلمبراطور رأس-2

 مسييجل باإلسييكندرية بالمتحف اليوناني  الروماني   محفوظ الكبيرة الحبيبات ذي األبيض الرخام من لتيبريوس رأس         

 ,Breccia,1931,268) ;(Breccia,1925-31,64,102,Pl.Lxx,201) 22237رقييييييييم تييييييييحييييييييت

(17),Pl.XXXIII,2,3);(Graindor,1934,46,188) (.17رقم  شكل) )  54 ، 1990 ،هبذال أبو أحمد حنان ؛ 

   

 عكسيي ن اتجاهين في تتجه مقوسية رفيعة خصيالت من يتكون والشيعر  مرتفعة غير و عريضية الجبهة و مثلث الوجه     

 أوغسيطس  رؤوس في كما ؛ خصيالتها طول في متسياوية منتظمة فرنشية  مكونة اليسيرى العين تعلو التي المنطقه من ابتداءً 

 . الرقبة خلف إلى الشعر خصالت وتمتد ، األذن عن بعيدة قوس بشكل السوالف اتجاه حظنال أننا ،كما

   

 تحدد لم واسيعتان العينان و رفيعة و مسيتقيمة تكون تكاد والحواجب ، بالجص الرأس من الخلفي   الجزء اسيتكمل ولقد     

 و صييغير الفم )– السييفلي   جزئه في مهشييم وهو (عريض واألنف صييغيرة والجفون ، بالحفر العين إنسييان أو الحدقة فيها

   مليئة الخدود و بارزتين فليسيتا األذنين أما لإلمام بارزة الذقن و قويان الفكان و بارزة العليا الشيفاه و رفيعة الشيفاه و مقفول

. 

 فهى  (Polacco, 1955, 117,Pl.136)  لتيبريوس الرسييييمية  الصييييور أولى من يعد  الرأس هذا  أن  Polacco ويرى   

  ؛ ولذا (Gim,1978,136) ;(Kiss, 1984,42,63,64) ;(Bonacasa,1962, 171,1,3)  شيابًا صيغيًرا  تيبريوس  تصيور

  إلى نُقل  الذي المتحف  المحفوظ بنفس  الرأس  مثل  الرأس  هذا أن كما أوغسييطس، تصييوير  تأثير  تعكس  فيها  بما  الفرنشيية نجد

رقييم  طيينييطييا  مييتييحييف رأس   ; (Jucker,1981,686, fig.15(a, b))  اإلغييريييقييي    الييتييأثييييير  فيييييه  يييظييهيير(  16)  ، 

(Bonacasa,1962,171)  العملة على بصوره  مقارنة  والسيما. 

  :"Ny Carlsberg Glyptothek"بكوبنهاجن بمتحف محفوظ تيبريوس لإلمبراطور رأس تمثال -3

    "Ny  Carlsberg Glyptothek   "  بكوبنهاجن بمتحف محفوظ الفيوم في عليه عثر الرخام من رأس تمثال       

 ;(West,1933,130, fig.135) ;(Kiss, 1975,43, fig.69-70) (18 رقم ) شييييكل  1445  رقم تحت مسييييجل

(Bonacasa,1962, 173, fig,7,8). 

  :الوصف

 

 ومقوسية رفيعة خصيالت شيكل هوعلى و كله، الرأس يغطي والشيعر عريضية الجبهة اليسيار نحو ويتجه مثلث الرأس      

 متخذه اليسيرى العين أعلى مضيادين اتجاهيين في أقواسيها تتجه الجبهة فوق الطول ومتسياوية منتظمة فرنشية شيكل ويأخذ

 لصيور السيائد بالطراز بتأثره يشيير بما أوغسيطس  بصيور يذكرنا بماالخصيالت فوق العين اليمنى  وتنِسيدل ، ثمانية شيكل

  . الوجنتين ؛حتى األذنين أمام المقوسة بخصالتها السوالف وتمتد – أوغسطس 

 عظمة فوق ويبرزقلياًل  مدبب  ،واألنف العين إنسان أو الحدقة فيهما تحفر لم ملساء والعينان ومقوسة رفيعة الحواجب     

 األذنان كذلك و  ، السفلى عن بارزة  العليا والشفاه  رفيعتان والشفتان خفيفة ابتسامة وعليه ومغلق  صغير العليا،والفم األنف

 . بارزتان

 ساد النصفي   لتمثالل الحجم هذا مثل و الصدر، من وجزًءا الكتفين من وجزًءا الرقبة و الرأس  النصفي   التمثال هذا يمثل     

 كما .(Bienkowski,1895 , 29)  بيانكوفسكي قانون َوْفق تيبريوس  اإلمبراطور وخليفته أوغسطس   اإلمبراطور زمن

 أجمع ولقد  ،(Hekler,1913,293); (Poulsen, 1939,24,Pl.24) جنبكوبنها المتحف بنفس أوغسطس   تمثال في نراه

  (Adoption type) طرازالتبني  مع يتفق ؛لما شبابه في تيبريوس إلى النصفى   لتمثالا  هذا نسبة على العلماء

(Poulsen,1960, 29); (Polacco,1955, 110-119, Pl. xiii, xiv, xviii,1) ;(Bonacasa, 1962 ,173).  
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 نصفين تمثالين مع عليه عثر قد البورتريه أن  السيما  تيبريوس أوغسطس   تبنى حينما الميالدي   الرابع العام بنحو أرخ     

 ولد قد تيبريوس إن إذآ سنًا أصغر شكله أن يرى Kiss ،ولكن .(Grimm , 1975,136) لليفيا اآلخر و ألوغسطس   أحدهما

 هذا بين الكبير التشابه نري كنا إذا و   (144,(Kiss, 1984)  الميالد قبل السابع عام  إلى يرجعه  ولذلك  ؛ م  . ق  42 عام

 صور لتأثير الفن خضع وقت في  سنة  صغر عن  يعبرتمثاله   أن في Kiss مع نتفق فإننا لذلك  ؛أوغسطس   صور و التمثال

  أوغسطس.

 :اإلنثروبولوجي بجامعة كاليفورنيا  بمتحفحالياا  محفوظ تيبريوس لإلمبراطور تمثال نصفى -4

 بجامعة اإلنثروبولوجي بمتحف حاليًا محفوظ و،  مصر من أنه يظن الكبيرة الحبيبات ذي األبيض الرخام من رأس        

  (19رقم) شكل  8/4587 رقم تحت مسجل ببرملي   كاليفورنيا

  :الوصــف

 ،ومن مهشم األنف،  الخلفية من و اَْنتَزعَ  بارًزا نحتًا منحوتًا الرأس كان  لو كما،  رأسيًا مكسور الرأس  من الخلفي   الجزء    

 الرأس شعر ليصاغ ربما رأسيًا كشط قد الرأس من الجزء هذا أن ،و  موجود غير الرأس شعر من األيمن الجانب أن المالحظ

 المحفوظ زيوس رأس  : مثل اإلسكندرية مدرسة في الرؤوس من كثير في متبع هو بما أسوة Stucco ) الجص(    بالستكو فيه

تُْنحت   يتم لم  أو تستكمل كانت لو كما مبسط بشكل صيغت األذن  (Breccia.,1910 ,95) باإلسكندرية الروماني   بالمتحف

  .متقنغير ولكن محلي إنتاج من الرأس هذا أن وواضح بعد

 الجبهة منتصف فوق الواقع الجزء و  ، ومقوسة عريضة خصالتها فرنشة شكل أعالها الشعر يتخذ و عريضة الجبهة    

 العين فوق الواقعة إلى المنطقه وصلت ما إذا حتى  ، اليسرى األذن نحو يتجه اليمنى العين فوق الواقعة المنطقة من ابتداءً 

 الفرنشة شعر لخصالت التصفيف ،وهذا ثمانية شكل مكونة اليسرى األذن عن بعيدًا عكسي   اتجاه في الخصالت أخذت اليسرى

 الفرنشة خصالت حيث تسير أوغسطس ؛ و تمثال   (Adoption type ) الي تيبريوس شكل التمثال في سائد هو ما يطابق ال

 المحفوظ تمثاله في ممثل هو  ما مثل إمبراطوًرا أصبح أن بعد  تيبريوس تمثال في عادة سائد هو كما منتظم أفقي   خط في

 .(Mommsen,1193,487) نابولي بمتحف

 كذلك و بارزة الذقن و رفيعتان الشيفتان و خفيفة ابتسيامة وتظهر مغلق والفم ، ملسياء العينان و ، فرفيعة الحواجب أما    

  بالالتينية ) إلمبريوما على حصيل حينما تيبريوسل ينتمى  الرأس هذاأن     Polaccoيرجح،   مليئة ليسيت والخدود ، األذن

Imperium) الشيعر تصيفيف شيكل إلى اسيتنادًا م  13 عام(Polacco, 1955,110,119) تصيفيف طريقة و يتفق ال إذ ؛ 

ا فيييه يرى Gross أن إال أوغسييييطيس     إمبراطوًرا أصييييبح أن بعييد لتيبريوس صييييورة أو لجيرمييانييكوس راسييييييً

(Gross,1940,524). صغير الرأس هذا في يبدو ال تيبريوس أن اعتقادنا وفي  ، تيبريوس  تماثيلأواخر من يعدها (.ولكن 

 بولسن به تقدم الذي التاريخ يدعم مما كلوديوس تماثيلل تقربيًا   العريضة بخصالته نراه كما الشعر تصفيف طريقة من السن

Poulsen الرأس لهذا. (Poulsen, 1962,78-80) 

  : رومانية عناصر مع ) مصري قديم ( فرعوني ى شكلف  تيبريوس اإلمبراطور  -5

عليه   701رقم تحت مسجل  القاهرة بمتحف محفوظ الفرعوني   النمط على الوردي   الجرانيت من ضخم تمثال          عثر 

 .  (20  مرق شكل ( الرابع لإلسكندر ووهبه سوتر بطلميوس معبد في بالكرنك تقريبًا

 مقسمة سميكة خصالت من  مكونة الفرنشة و  ، الجبهة أعلى فرنشة   uraeus بي مزينو nemes الي يرتدي مثلث الوجه   

 في الشعر بخصالت تذكرنا متساوية الخصالت كل و  ، اليمين إلى منتظم بشكل اجميعً  تتجه و، أرفع خصالت إلى داخليًا

ومتحف  ( ،  17)شكل رقم     اإلسكندرية متحف في تيبريوس تمثال في كما تيبريوس لإلمبراطور الشخصية رؤوس التماثيل

 قلياًل  به تبرز و ومدبب كبير واألنف  ملساء والعينان مقوسة و رفيعة الحواجب ، (18نى كارلسبرغ بكوبنهاجن ) شكل رقم  

 . بارزتان األذنان و الخدود كذلك بارزة غير الذقن و قلياًل  مفتوح و صغير والفم ، العليا العظمة

 ويتمثل ذلك الفرعوني   النمط على لمصر حاكًما يمثل أنه الواضح من كان إن و ، التمثال هذا نسب في العلماء اختلف لقد    

 .   uraeus بالي المزينه nemes الي ارتدائه في

 بعض اعتقد لذلك سييوتر؛ األول  بطلميوس أقامه الذي  الرابع اإلسييكندر معبد من جزء في التمثال هذا اكتشيياف وبسييبب    

 من هناك أن إال البطالمه أحد يمثل أنه آخرون عد ه ولقد (Dutilh,1905,48 ,15)  الرابع اإلسيييكندر يمثل إنه العلماء

 ولكن (Bothmer.,1960, 133); (Michalowski,1935,75-76, fig.1) مصير في الروماني   الحكم يةبدا إلى يرجعه

 ,Kiss., 1984) تيبريوس لإلمبراطور التمثال هذا نسيبة في وغيره Kiss مع نتفق فإننا المنتظمة الفرنشية و النحيل وجهه

42-43, fig. 7, 68); (Polacco,1955,89 -190, (Type 5), pl. XXI)    بعد توليه الحكم مباشييييرة و لذلك يعكس

 األتجاه المثالى الذى اتسم به العصر السابق.

  : بباريس الوطنية بالمكتبه محفوظ تيبريوس لإلمبراطوررأس تمثال ـ 6

  ( Cabinet des Medailles) بباريس  الوطنيه بالمكتبه محفوظ  مصر من أنه يظن Faience الفايانس من رأس تمثال    

 .(21 رقم شكل) .(Kiss,1984,44, fig.72-73) الصدر و الكتف من  جزًءا و الرقبة و الرأس تمثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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   :الوصــف

 رأس في كما منتصفها عند بسيط أفقي   انخفاض وبها مرتفعة، و عريضة والجبهة  مثلث هو و  اليمين نحو يتجه الرأس    

 الرأس يغطي الشعرو    Fitzwilliam Museumبكامبريدج يامفيتزويل بمتحف  المحفوظ الفايانس من المصنوع تيبريوس

 خصالتها في مستقيمة فرنشة الجبهة أعلى مكونة مقوسة و رفيعة خصالت عن عبارة هو و األذنين أسفل الرقبة خلف حتى  ؛

 الوجنتين عظمة حتى تمتد و  ،  للخارج مقوسة األذنين أمام والسوالف ،    اليسرى  العين فوق الجبهة أعلى  ثمانية شكل تتخذ التي

 إنسان  أما ، دائرة نصف شكل على محفور بحز العين حدقة صورت ،ولقد  رفيعة الجفون و ، مقوسة ،و رفيعة والحواجب ،

 الزجاج و الكريمة األحجار في الفن عرفها طريقة وهي العلوي   الجفن قرب الحدقة منتصف في حفرتين هيئة على فحفر العين

 بارزة الذقن و السفلى عن بارزة العليا الشفاه و صغير والفم ومدبب  مستقيم واألنف . الميالدي   األول القرن في الفايانس و

  . بارزتان األذنان و  ممتلئة غير والخدود لإلمام

 بمتحف المحفوظ لإلمبراطور النصفي   التمثال في شاهدناها كما تيبريوس اإلمبراطور مالمح و تتفق الشخصية  المالمح    

كما يظهر من    امسنً  التمثال هذا في تيبريوس ويبدو  ،(  18شكل رقم )(West,1933,130) بكوبنهاجن  جليبتوتك كالسبرح ني

 تماثيل تيبريوس المختلفة . التجعيدات المحيطة باألنف و التى تمتد خارج الفم ، كما نجد تأثير هلينستى كالذى عهدناها فى

 :بكمبريدج  Fitzwillian Museum بمتحف محفوظ الفايانس من تيبريوس لإلمبراطور   لتمثال رأس - 7

 ,Kiss,1984)  بكمبريدج  Fitzwillian Museum بمتحف 115.1937 رقم تحت مسجل الفايانس  من لتمثال  رأس    

44,fig.71) (22 رقم شكل. ) 

   :الوصـــف

 تبدو والفرنشة الرأس كل تغطي و  ، مقوسة و صغيرة الشعر وخصالت  مرتفعة و عريضة الجبهة و  ، مثلث الرأس      

 الطريقه هذه  ومثل  ، مركزها في محفورة بدائرة العين حدقة حددت لقد  و ،  العينان و رفيعة والحواجب ،  مستقيم مثل خط

  اإلمبراطورية من األول القرن  في الفايانس و ة  الكريم األحجار و الزجاج في الفن  عرفها العين تصوير في

(Grimm,1978,135) عن بارزة العليا الشفاه و رفيعتان الشفتان و  مغلق ، و صغير الفم و مدببًا، كان األنف أن ويبدو 

 .فبارزتان الوجنتان اما مكسور األذن من البارز الجزء و بارزة الذقن و السفلى

 هي و الفيانس من الرأس هذا وألن  ؛ تيبريوس اإلمبراطور صور في عرفناها التي المالمح وتلك تتفق المالمح هذه كل    

  . الروماني   العصر في مصر في صنع قد الرأس هذا أن المؤكد فمن لذلك ؛ الفرعونية العصور منذ مصر في نشأت صناعة

 إنها إذ  ؛ .(Kiss., 1984,44) هلنستي   طراز و أسلوب عن تعبر  ةالدقيق التفاصيل هذه تصوير أن الواضح من أنه كما       

 .اإلتقان من عالية درجه على

 بفلورنسا  Galleria degll uffizi بمتحف محفوظ  األزرق التراكواز من لإلمبراطور تيبريوس رأس -8

(Delbrüeck,1925,8-15,fig.6). 

 الشعر من كبير  جزء و الذقن و ،واألنف لإلنسان الطبيعي    الحجم 3/ 1 إلى يصل سم5.5 ارتفاعه لتيبريوس يبلغ رأس   

 . بعد فيما بالرخام رمم

 نقطة شكل على العين إنسان وسطها في حفر كذلك ،و دائري   نصف شكل على العين حدقة حفرت و الملمس ناعم الوجه    

هلينستية، هي و مستديرة  ،  (36,(Kiss,1984 ) الرومانيه  اإلمبراطوريه زمن الصغرى الفنون في استمرت و ظاهرة 

  .اليسار نحو قلياًل  يتجه الرأس

 

 أن من البد أنه و األربعين سيين في هو و ، أوغسييطس   اإلمبراطور أنه يمثل على الرأس هذا Delbrück نسييب ولقد    

 رأوا نيأخر علماء ولكن   هذا  (Delbrüeck,1925,15) الصيلبة األحجار في الحفر عرفت مصير ألن ؛ مصير من يكون

 تفتقد فهي ألوغسيييطس  ليسيييت و .(Hekler,1913,164 ff,179 ff) تيبريوس لإلمبراطور رأس يمثل  هذا الرأس أن

 متسياوية الرأس هذا في الفرنشية الخصيالت كذلك ، اليمنى العين فوق أوغسيطس  فرنشية خصيالت تمتاز بها التي الفرنشية

رؤوس التماثيل  مختلف في نراها كما تيبريوس فرنشيية تميز هذه و ، الجبهة أعلى مسييتقيًما خًطا كانت لو  ، كما الطول في

 (.23 رقم ل)شك (Mommsen,1933,487)نابولي بمتحف تيبريوس تمثال في كما

 

 الخاتمة :

للعمالت و رؤوس تمثال اإلمبراطور الرومانى تيبريوس كالوديوس نيرون قيصر فى   بعد أن تم عرض بعض األمثله      

 متمثله فى:  بأفراد األسرةو اإلمبراطورتيبريوس علي العمالت و التماثيلالربط بمالمح مصر نجد ان 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81+%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjIjpf_5cXhAhWnxoUKHduKBBEQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81+%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjIjpf_5cXhAhWnxoUKHduKBBEQkeECCCkoAA
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 األنف فيو الوجه مالمح جانب إلى  الطويلة  الرقبة تصوير في والسيما  ، المصورة للشخصية الرومانية المحددة المالمح     

 وخصالت  عريضةال الجبهةشكل  و    الفن في الكالسيكي   التعبير إلى كثيًرا المائل المثالية عنصر وظهور  ، المدبب الطويل

 محفورة بدائرة العين حدقة حددت قد و ، العينان و رفيعة والحواجب ، والفرنشة  الرأس كل تغطي و  ، مقوسة و صغيرة الشعر

 . األذن من البارز الجزء و بارزة الذقن و السفلى عن بارزة العليا الشفاه و رفيعتان الشفتان مغلق ،و و صغير الفم و

 معه عناصر و رموز تواجد قد أنه لنا يتضح اإلمبراطور بهذا  المرتبطة العمالت في شرحه و توضيحه تم ما من خالل      

قد سبق   المصري ة البيئية العناصر من مستوحاة كبيرة  قيمة لها مختلفة  سكها تم سكندرية عمالت هي أن  التوضيححيث 

 .  كبير بشكل مصر عن تعبر فهي مصر في بها  للتعامل خصيًصا

 استقراء يمكن اًلعتيادية السكندرية عمالتال على صورت التي المصريّة الدينيّة للعناصر  التحليلية و  الوصفية الدراسة من

  : استنتاجه و يأتي ما

 مع تتطابق أو اإلمبراطور  يمثل العملة وجه من بعًضا فنجد الفنية العناصر تصوير يخص فيما الدراسة اعتمدت -1

وإن الشبابية الصور  األباطرة عمالت بعض عن تمييزها يمكن ال لتيبريوس  البرونزية العمالت من الكثير ، 

 يقال أن نفسه يمكن ئوالش  ، صريحة تيبريوس عمالت سك قوالب على المنقوشة التواريخ تكن لم وإن األخرى،

 العمالت ظهر أنواع  مع باالرتباط ليفيا رأس وجهها على يمثل التي لتيبريوس  الصغيرة البرونزية العمالت على

 .  اإلمبراطور حكم من بنقو  منقوشة كانت منهم واحدة وال المختلفة،

رَ  المالمح -2  ، حكمه من األولى مرحلةال في أي  ، وقوته شبابه فترة في تظهره تيبريوس اإلمبراطور بها التي ُصو 

 وجه على أوغسطس   المؤله ابن عبارة  ظهور و  ، رأسه فوق الروماني   النصر رمز  الغار إكليل وضع جانب إلى

 .  تيبريوس حكم من المبكرة الفترة في سكت قد تالعمال هذه أن يؤكد ، وهذا كله العمالت

 اصطالًحا عرفت  برونزية نقدية فئات االعتيادية السكندرية النقود بجانب اإلسكندرية مدينة في السك  دار أصدرت -3

 ألسباب النقود  تلك الرومانيه دولةال إصدار وراء من الهدف يكون أن الممكن ومن  ،  اإلقليمية النقدية الفئات باسم

 :اآلتيتيين النقطتين  في نجملها أن يمكن و سواء، حد على وسياسية اقتصادية

 في استقرار أعقبها والتي  مصر، في السياسية األوضاع استقرار فرصة استغلت ربما الرومانيه مبراطوريةاإل إن -1

منذ االقتصادي   ، الثاني والقرن الميالدي   األول القرن نهاية الوضع   حركة تنشيط جانبها من فحاولت الميالدى 

 على يعتمدون السكان  أغلب ألن ؛   والحكومة الفالحين بين   )االنونا وشرائه( القمح بيع وعملية الداخلية  التجارة

 .  األقاليم عواصم في الموجودة الحكومية األسواق من مخفضة بأسعار القمح شراء

 نهاية منذ القديمة المصري ة الديانة تجاه روما اتبعتها التي الديني   التسامح سياسة استغلت الرومانيه ةمبراطورياإل أن -2

  .الميالدي   األول القرن

 

 

 ولقد تميزت عمالت هذا اإلمبراطور باألتى : 

 الرقبة تصوير في والسيما المصورة للشخصية الجوليوكالودي المحدده ألفراد األسرة الرومانيه المالمح ظهور استمرار -1

 . المدبب الطويل األنف في والسيما الوجه مالمح جانب إلى الطويلة

 . الفن  في الكالسيكي   التعبير إلى كثيًرا المائل ةاليالمث عنصر ظهور -2

 .الروماني   للسالم بوصفها رمًزا العملة ظهر على ليفيا والدته تصويرس ب تيبريو عمالت امتازت -3

 )إكليل الغار بها أحاط خطر أي من اإلمبراطورية إنقاذ في أسهم من كل يرتديه و  ، اإلمبراطور رأسعلى     اإلكليلظهور   -4

 .( و البلوط 

 .تدوين فترة حكمه على ظهر العملة  -5

و االلهه و   و العناصر اآلخري كالتماسيح و فرس النهر و نبات الخشخا     الحيوانية و  النباتية العناصر ظهور بعض -6

 و غيرها . الكرة األرضية

داخل المتاحف ، وقد تبين اختالف في تصيييويره علي   تيبريوس اإلمبراطور تماثيل رؤوس    بتتبع الدراسييية قامت كما     

 األنف والسييييما في الوجه مالمح جانب إلى الطويلة الرقبة تصيييوير في ، والسييييما الرومانية بالمالمح العمالت الممثلة

 وخصييالت  مرتفعة و عريضيية الجبهة و  ي  الكيالسيييك التعبير إلى كثيًرا المائل المثالية عنصيير ، وظهور المدبب الطويل

الشييعر و  الفن في و  محفورة بدائرة العين حدقة حددت لقد و ، العينان و رفيعة والحواجب ، مقوسيية و صييغيرة الشييعر

 ايًضا كفرعون مصري .  كما ُمثل ، الفرنشة



Zaki, A. et al.  (JTHH) Vol. 2 No. 1, (2021) pp 197-215 

207 

 

الربط فال يوجد اختالف بين   لهذا العصر  المميزة اإلمبراطور تيبريوس الخصائص والسمات اتبع وبناًء على ما سبق قد     

 فنجد كاآلتي : ،  مصر في الروماني   الفن فيها نلمس أن نستطيع و التي تميزت بخصائص محددة، في العمالت و التماثيل

سواء  من هذا المسح الشامل لما كشف عنه العمالت و التماثيل المنحوته و التى ترجع إلى العصر الرومانى فى مصر        

محفوظه بمتاحف داخل مصر او خارجها هذه المنحوتات التى تمثل صور شخصية ألباطرة الرومان أو أفراد أسرهم ، أن  

 نلمس السمات الفنية لالمبراطور تيبريوس ومدى تأثره بأوغسطس وأفراد أسرته. 

 التماثيل  العمالت

( جاء الشعر   6،  5،  4شكل رقم )  :جاء فى من حيث شعر الرأس

مصييفصييفًا بعناية فى شييكل خصييالت صييغيرة يظهر من خاللها  

 إكليل .

 

وتبيدو  (  4،5،6: جياء فى شييييكيل رقم )    من حـيث مالمح الوـجه

المالمح الروميانيية واضييييحية فى تصييييوير نظرة العين المحيددة 

التفكير، وظهور حاجب رفيع أعلى   المعبرة عن األسييييتغراق فى

العين ويليه األنف الطويل المدبب ، ثم الفم الصيييغير ذو شيييفتين  

 .  مضموتين ، مع بروز عظام الذقن و الوجنة

 

 .و تستند الرأس فوق الرقبة طويلهمن حيث الرقبه : 

 

من التصيييوير يبرز عنصييير " المثالية " المائل  وبناًءا على ذلك

التعبير   إلى  الفنكثيًرا  فى  ذلييك نجييد   الكالسيييييكى  وبنيياًءا على 

السييمات الفنية لإلمبراطور تيبريوس متأثر بتصييوير أوغسييطس 

تصييوير نظرة العين المحددة المعبرة عن األسييتغراق فى كما فى  

   التفكير

 

  العمليه  وجيه  على  يكون  ربميا  ( ان7حييث نالحظ فى عمليه رقم )

  نيرون  كالديودس  تيبريوساسيييمه  الن  بتيبريوس  وتأثيره  نيرون

مصيفصيفًا   الشيعر و من حيث خصيالت مختلف  بشيكل  ممثل  قيصير

ومن  بعناية فى شييكل خصييالت صييغيرة يظهر من خاللها إكليل

  .المالمح الرومانية واضحة  حيث مالمح الوجه

 

 حكم  نيرون الن مختلف  بشيكل  ممثل  نفسيه  تيبريوس  يكون  وربما

( م 68  - 54)  من  حكم  نيرون  سيييينيه 30حوالى  ب  تيبريوس  بعيد

 حكم  تيبريوس  بعييد  بييالتييالى  و  م(37  -14  من )  حكم  تيبريوس

 اسييييم  وان  جيدا  كبيرة  بفترة  نيرون  وبيالتيالى  كالوديوس  كياليجوال

 قصير   كالوديوس نيرون  كالديودس  تيبريوس

 

م من حكم تيبريوس فى عمله   13العام  فبالتالى العمله مسيجله من 

كما يظهر   امسييينً  التمثال هذا في تيبريوس ويبدو( ولكن 7رقم )

من التجعييدات المحيطية بياألنف و التى تمتيد خيارج الفم ، كميا نجيد 

 تأثير هلينستى كالذى عهدناها فى تماثيل تيبريوس المختلفة.

 

 

 و كله، الرأس يغطي والشيييعرمن حيث الشــــعر : 

 شيكل ويأخذ ومقوسية رفيعة خصيالت شيكل هوعلى

 تتجه الجبهة فوق الطول ومتسيياوية منتظمة فرنشيية

 اليسيرى العين أعلى مضيادين اتجاهيين في أقواسيها

الخصييالت فوق العين  وتنِسييدل ، ثمانية شييكل متخذه

 بتأثره يشير بما أوغسطس  بصيور يذكرنا بمااليمنى 

 السيوالف وتمتد – أوغسيطس  لصيور السيائد بالطراز

 الوجنتين ؛حتى األذنين أمام المقوسييية بخصيييالتها

قبييل تولييية تيبريوس   ونالحظ هييذا االتجيياه يسييييتمر 

فى   المحفوظييه   13السييييلطييه  تميياثيلييه  فى  كمييا  م 

( ولكن بعد ذلك ينتهى    17،   15باإلسييييكندرية رقم )

أن   إال  تيبريوس  تميياثيييل  الكالبيية فى رؤوس  ظهور 

الخصييالت المقوسيية و أن الفرنشيية متسيياوية بسييبب  

تمثال رقم  انتظام و تسييياوى خصيييالتها كما فى رأس 

ا أن الخصييالت المقوسيية الواقعة  21) ( نالحظ أيضييً

أمام األذنين ) السيييوالف ( تسيييير على نمط سيييوالف  

 أوغسطس فى ذلك . 

 

   : الوجه  حيث  تباينت    من   رفيعة الحواجبكما 

 أو الحدقة فيهما تحفر لم ملساء والعينان ومقوسة

 عظمة فوق ويبرزقلياًل  مدبب  ،واألنف العين إنسان

 خفيفة ابتسامة وعليه ومغلق صغير العليا،والفم األنف

 و  ، السفلى عن بارزة العليا والشفاه رفيعتان والشفتان

 .بارزتان األذنان كذلك

 

  و تستند الرأس فوق الرقبة طويله:    من حيث الرقبه

 كما ظهر أيضا بتصوير على العمالت  

 محفوظ تيبريوس لإلمبراطوررأس تمثيال  كميا نجيد  

 المالمح  )    21رقم)    ببياريس الوطنيية بيالمكتبيه

 تيبريوس اإلمبراطور مالمح مع تتفق الشيييخصيييية

فى  لإلمبراطور النصييفي   التمثال في شيياهدناها كما

 التمثال هذا في تيبريوس ويبدو ،( 18شيييكل رقم )

كميا يظهر من التجعييدات المحيطية بياألنف و    امسيييينيً 

التى تمتد خارج الفم ، كما نجد تأثير هلينسييتى كالذى 

ا تتفق   عهدناها فى تماثيل تيبريوس المختلفة  و ايضيييً

من التصييييوير  وبناًءا على ذلك(  ، 7مع عملة رقم )

يبرز عنصيييير " المثياليية " الميائيل كثيًرا إلى التعبير 

وبناًءا على ذلك نجد السييييمات   الكالسيييييكى فى الفن

بيتصييييويير   ميتييأثير  تيييبيرييوس  ليإلميبيراطيور  اليفينيييية 

تصييييوير نظرة العين المحيددة أوغسييييطس كميا فى  

 .المعبرة عن األستغراق فى التفكير

لقد تباينت هذه المكتشفات العصر الرومانى من مصر 

فنية   مدارس  لتأثيرات  خضوعه  و  التمثال  شكل  من 

نمًطا مصريًا إذ وجدنا  دون    مختلفه  خالًصا  فرعونيًا 
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فيه  تختلف  ال  البارز  النحت  فى  خارجى  تأثير  أى 

تمثال   فى  كما  أجنبى  تأثير  أى  نلمس  وال  المالمح 

( ولكن اختلف الوضع فى التماثيل  17تيبريوس رقم )

. 

 

 قائمة األشكال و الصور : 

 

 (   .LΔ = 4 = 17/18 ΑD) العام الرابع من حكم تيبريوس عملة من(   1شكل رقم  )

(  تصوير الباحثه. ) فرس النهر  هاو علي ظهر رأس لتيبريوس  هاوجه تمثل علي  

 

 LΔ = 4 = 17/18 ΑD ( عملة من العام الرابع من حكم تيبريوس  2شكل رقم ) 

 ( الباحثه) تصوير  إكليل من البلوطالعمله   و علي ظهر  Eويوجد نقش لتيبريوسرأس ها  تمثل علي وجه

 

 LΔ = 4 = 17/18 ( عملة من العام الرابع من حكم تيبريوس3شكل رقم )

و   ΤΙΒΕلحروف ه ايحيط ب و تمساحو علي ظهرها   رأس لتيبريوستمثل علي وجهها    

LΔ  الباحثه  تصوير 

 

  LE = 5 = AD 18 / 19م  19 – 18  العام الخامس من حكمه عام( عملة من 4شكل رقم )

 ( تصوير الباحثه . ) فرس النهر  و علي الظهر  رأس لتيبريوستمثل علي وجهها    

 

 ظهر العمله  وجه العمله  

 

 ظهر العمله  وجه العمله  

 

 وجه العمله 
 ظهر العمله 

 وجه العمله  ظهر العمله 

 وجه العمله  ظهر العمله 
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 / LE = 5 = AD 18م  19 – 18  الخامس من حكمه عامالعام ( عملة من 5شكل رقم )

19 

تصوير ) ΤΙ LEالنقش حوله إكليل من البلوط و علي الظهرها  رأس لتيبريوستمثل علي وجهها  

 ( الباحثه

 

 = LΖ = 7 = ΑDم (  21 - 20)   العام السابع من حكمه من( عملة من   6شكل رقم ) 

20 / 21 

تصوير  . ) رأس مشع ألوغسطسو علي ظهرها  رأس مكلله بالغارلتيبريوس  علي وجهها

 الباحثه ( 

 
 عامالعام الثالث عشر من حكمه ( عملة من 7شكل رقم )

  LIG = 13 ΑDم (  26) 

 تصوير الباحثه ( . )  لتيبريوسنصفي تمثال  و علي ظهرها  نتمثال نصفي لنيروتمثل علي وجهها 

  

نالحظ على وجهها رأس ليفيا وعلى ظهرها قصب   عملة غير واضحه( 8شكل رقم)

 البوص او نبات الخشخاش ولكن العمالت في حالة تدهور تمامآ. ) تصوير الباحثة ( 

 

 رأس تيبريوس وعلى الظهر نسر جالس .) تصوير الباحثه ( (  عملة ممثل عليها9 شكل رقم )

 

 ظهر العمله 
 وجه العمله 

 ظهر العمله 
 وجه العمله 

 وجه العمله  ظهر العمله 

 ظهر العمله  وجه العمله 

 وجه العمله  ظهر العمله 
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 رأس لتيبريوس وعلى الظهرعصا الكادسيوس بين حرفي(  وجه العملة : 10شكل رقم )

SC  ) تصوير الباحثة( . 

 

) مجلس    S.Cرأس تيبريوس على الوجه وعلى الظهر حرفي   (  عمله تمثل11 شكل رقم )

 السناتو( . 

 ) تصوير الباحثة ( 

 

.  S.Cرأس تيبريوس وعلى الظهر كره أرضية بين حرفي  على وجه العمله  (12 شكل رقم )

 ( تصوير الباحثه )

 

  Elpisعلى الوجه رأس تيبريوس وعلى الظهر اإللهه إلبيس  عمله تمثل (13 شكل رقم )

 جالسه تنظر جهه اليسار . ) تصوير الباحثة ( 

  

بالغار لتيبريوس متجه لليسار على ظهر العمله اإللهه   على الوجه رأس مكللهعمله تمثل  (14شكل رقم )

 ) تصوير الباحثه ( S.Cمينرفا تنظر جهة اليمين بين حرفي 

 ظهر العمله 
 وجه العمله 

ظهر 

 العمله 
 وجه العمله 

 ظهر العمله 

 وجه العمله 

 وجه العمله  ظهر العمله 
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نقالا عن: قاعدة سجالت المتحف اليونانى  لإلمبراطور تيبريوس  رأس (  15شكل رقم )

 بالزيارة الميدانية لها .  الرومانى التى قامت الباحثه

 

   https://www.britishmuseum.org لإلمبراطور تيبريوس بالمتحف البريطاني رأس نصفى (  16شكل  رقم )
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( رأس لإلمبراطور تيبريوس عثر    18كل رقم ) ش

 Ny Carlsbergعليه في الفيوم محفوظ بمتحف  

Glyptothek  بكوبنهاجن مسجله تحت رقم  

1445.  ،

https://www.glyptoteket.com/producص

t/tiberius  

لإلمبراطور تيبريوس يظن أنه  رأس(   19شكل رقم ) 

بمتحف بجامعه كاليفورنيا   امن مصر محفوظ حاليا 

 Berkeley , Robert H. Lowieببركلي 

   Museum of Anthropologyاألنثروبولوجي 

 . 8 –  4587مسجله تحت رقم 

 http://www.lib.berkeley.edu/  

( تمثال ضخم من الجرانيت الوردي    20شكل رقم ) 

 علي النمط الفرعوني محفوظ بمتحف القاهرة 

(  1990) حنان أحمد ، )  . 701مسجل تحت رقم  

 (  113، صوره رقم  

 

لإلمبراطور تيبريوس   رأس(   17شكل رقم ) 

مسجل )محفوظ بمتحف اليوناني الروماني 

( نقالا عن : قاعدة سجالت   22237تحت رقم 

المتحف اليونانى الرومانى التى قامت الباحثه 

 بالزيارة المدانية لها 

 

https://www.glyptoteket.com/product/tiberius
https://www.glyptoteket.com/product/tiberius
http://www.lib.berkeley.edu/
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 قائمة المراجع 

 

  

يبريوس محفوظه  تلألمبراطور  رأس (   22شكل رقم ) 

بكمبريدج مسجل    Fitzwillian Museumبمتحف 

( ،  1990) حنان أحمد ، )   115.1937تحت رقم 

 (  131صوره رقم 

   Galleria degil Uffiziلإلمبراطور تيبريوس محفوظ بمتحف  رأس (23شكل رقم )

 بفلورنسا . 

 ) أ ، ب ( ( 132( ، صوره رقم 1990) حنان أحمد ، )   

 

 

 

لإلمبراطور تيبريوس يظن  رأس (   21شكل رقم)

وظنية بباريس  أنه من مصر محفوظ بالمكتبه ال

) أ ، 130( ، صوره رقم 1990)حنان أحمد ، )  

 ب( ( 
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