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Abstract 

The serpent amazed the ancients with its strange qualities; it was 

sanctified in ancient Egypt, Greece, Rome, Mesopotamia and 

other countries.  It was also associated with many Greek and 

Roman deities, for example Asclepius the god of medicine and 

his daughter Hygea the personification of healing and her Roman 

counterpart Salus, as well as the god Hermes, the messenger of 

the gods. The serpent was expressing the guardian spirit in the 

Greek religion and also the Roman, and there were known sorts 

of serpents in Greece that were protecting houses, so the Greeks 

opened their houses to host the serpents which considered the 

good or guardian spirits and called Agathodaimon, and the 

Agathodemon was mentioned for the first  Once with Alexandria, 

where he was linked to the construction of the city and 

considered the guardian spirit of the city of Alexandria, also 

serpents associated with many Egyptian deities such as the 

goddess Wajit and others, some of them represent the good and 

others represent the evil. 
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 مقجمة

ىامًا كسخمػق غامس مع قػي خارقة لمصبيعة وقج وضح دورًا  (الثعبان) ت الحيةلعب
ىػ  (الثعبان) الحية ، فسغ وجية نطخ البذخ1ىحا مغ خالل االثار واقجم الحزارات

وكانت  2رمد لمغسػض والحكسة وايزًا لمحكاء والسكخ لسا لو مغ قجرة عمي التخفي
عالقة البذخ بالثعبان مميئة بالكثيخ مغ السذاعخ السختمصة ما بيغ االشسئداز والكخالية 
والخػف وكل ىحه االزدواجية في السذاعخ ادي الي ضيػر العجيج مغ االساشيخ 

السرخية القجيسة او في الحزارة اليػنانية والخومانية  ، سػاء في الحزارة3والسعتقجات
والتي تعتبخ امتجاد لمحزارة السرخية القجيسة حيث انيا قامت عمي ارض مرخ في 
وقت الحق لمحزارة السرخية القجيسة وتأثخت بالفغ في مرخ القجيسة واصبح يػجج 

ىي  (الثعابيغات )وتعج الحي بيغ الحزارتيغ نقاط تذابو كسا كان ىشاك نقاط اختالف.
 Reptoوىي كمسة مذتقة مغ االصل الالتيشي  Reptilesنػع مغ انػاع الدواحف 

  )جذ( ُيظًى ػهٍٓب ٌُطهك فكبٌ انحٍخ أيب )حفاو(كان يصمق عمييا في مرخ القجيسة و 

انًهزٌٕخ انٍٓئخ ػهى ٔدالنخ ريشٌخ كبشبرح ٔكالًْب
 (الثعبان) ت الحية، وقج ُصػر 4

كثيخًا في الفغ السرخي القجيع واستسخ ترػيخه حتي العرخيغ اليػناني والخوماني، 
 .5اي ثعبان Οφιςوكان يصمق عميو باليػنانية 

 القجيطة مصر في والثعابين الحيات وداللة ماهية: 
 لمقػة رمدية كجالالت التاريخ قبل ما عرػر مشح والثعابيغ الحيات القجيع السرخى  اتخح

 مغ تحسيو التي وفّعالال
 الفخار رسػمات عمى ) الثعابيغ( الحيات ضيخت وليحا الذخيخة األرواح أذى

 ارتبصا قج ) الثعبان( الحية أن إلى باإلضافة ىحا الرخخية، والشقػش والراليات
 والجاللة األىسية يثبت مسا القجيسة السرخية والسعتقجات باألساشيخ وثيقاً  ارتباشا

 األزلية؛ برفة الساء ) ثعبان( الحية أترف وقج القجيسة السرخية الحزارة فى الةّعاالف
 ىحا بيغ القجيع السرخى  ربط وقج األزلية، السياه مغ ضيخت قج الخمق عسمية إن حيث

 . 6األزلى السعبػد وكحلظ الميمى الذسذ رب أتػم إن حيث أتػم، والسعبػد الثعبان
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 وكجاللة الخالق لمسعبػد كخمد )الثعبان) الحية ىيئة اختيار أن إلى اإلشارة وتججر
 الفجائى البدوغ تذبو التى السفاجئة الدخعة فى تتسثل التي الخرائز عغ معبخة
 أو جمجه يغيخ الثعبان أن عغ فزالً  ىحا الخمق، إف لحطة ات كع km At.f آلمػن 
 ليدتسخ ببعزيا حمقاتو ويرل الدمغ يججد حتى الدمغ مع يتشاسب وىحا ىيئتو يججد
 مغ لمدمغ ) الثعبان( الحية تجديج ويكسغ البديصة، وجو عمى الحياة وتتججد الكػن 
 الذكل ليحا مثال أقجم أن ويعتقج  )فسة فى ذيمو( ذيمو يقزع يسثمو الحى الذكل خالل
 لجدع الكاممة الجائخة أن حيث آمػن، عشخ تػت لمسمظ الثانية السقرػرة عمى صػر

 .7 الالنيائى الدمغ وتجدج بالكػن  تحيط وكأنيا صػرة الثعبان
  الحية في الحضارة اليهنانية :ماهية وداللة 

الحية عشج اليػنانيغ القجماء الي الجدخ ما بيغ االمػر الصبيعية واالمػر الخارقة تخمد 
لمصبيعة ففي االساشيخ اليػنانية ىي تسثل السجخل لمعالع االخخ او السسخ ما بيغ 

القجماء برفاتو الغخيبة فقج تع تقجيدو  (الثعبان) ت الحيةاذىموقج  .8االحياء واالمػات
في مرخ القجيسة واليػنان وروما وبالد الشيخيغ وغيخىا مغ البالد كسا انو ارتبط 
بالعجيج مغ السعبػدات، وُذكخ في العجيج مغ االساشيخ، فُعبج لسا لو مغ صفات 

ذو دم بارد، يكسغ في سسو وقجرات حيث انو كائغ سخيع بالخغع مغ عجم وجػد ارجل و 
الجاء والجواء، يسذي عمي االرض ويتدمق االشجار ويدبح في الساء، يدكغ الجحػر 
واعمي االشجار، لو فتحتان انف ولكغ ال يذع بيسا ويذع مغ خالل لدان مذقػق 

بالخؤية لياًل وفي  (لمثعبان) لمحية ولجيو فتحات فػق الفع تعسل كخادار حخاري يدسح
، وتقػم بتغييخ جمجىا بذكل دوري لحلظ كانت تعج رمد لمحفاظ عمي 9مذالطالم الجا

الجسال والخمػد والذباب االبجي، كسا انو كان ُيشطخ لو ككائغ حكيع ولجيو القجرة عمي 
رب الصب والعالج في الحزارة الذفاء لحلظ كان يطيخ ممتف عمي عرا اسكمبيػس 

نانية كان يطيخ الثعبان ممتف حػل جحع شبقًا لالساشيخ اليػ و  .10اليػنانية والخومانية
شجخة الحياه االسصػرية السقجسة التي كانت تشسػا في حجيقة ليدبخيجيذ بسا ليا مغ 
ثسار تقجم الذباب االبجي لسغ يرل ليا، وكان الثعبان يمتف عمي ىحه الذجخة 

يػنانيػن لحخاستيا، لحلظ فالثعبان والذجخة ُيعتبخان رمػز لمتججد والخمػد، وقج اعتاد ال
 .11زرع شجخة فػق كل قبخ ليحا الدبب
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 فاشمق عمييع>  (الثعابيغالحيات )وقج استخجم االغخيق مخادفات مختمفة لالشارة الي  

 Οφις           تعشي ثعبان 
 Εχις           تعشي الحية الدامة 
 Δρακων      تعشي الثعابيغ الغيخ سامة 
 Ασπις         تعشي الكػبخا السرخية 
 Παρειας     )12. تعشي الثعبان االسكميبي )الثعبان الخاص باسكميبيػس 

التي تحجث عشيا  (الثعابيغ) الحيات وقج قام عمساء الحيػان حجيثًا بترشيف انػاع
 االغخيق وصػرت في الفغ االغخيقي، وقام عمساء الحيػان بخبط السخادفات االغخيكية

بسا يػازييا في عمع الحيػان الحجيث كسا تع تحجيج انػاعيا  (لمثعابيغ) لمحيات
في بالد االغخيق تشتسي  (الثعابيغ) الحيات وفرائميا، فيخي عمساء الحيػان ان معطع

الغيخ سامة ويشجرج تحتيا الثعبان االسكميبي )الخاص  الثعابيغالحيات و  الي عائمة
ن االشػل، وقج اشمق عميو وىػ يعشي الثعبا (Elaphe Longissima)باسكميبيػس( 

ىحا االسع الرتباشو بالسعبػد اسكمبيػس الو الصب وىػ ثعبان شػيل غيخ سام يتدمق 
 13االشجار.

 الخلهد:مفاهيم بالتججد و  (الثعبان) الحية عالقة 
انشيٍ ػهى انذانخ انزيٕس يٍ ريشا ً ) انضؼجبٌ ( انحٍخ كبَذ

14
 دالنخ ثًضبثخ كبَذ كًب ، 

انمذًٌخ انًصزٌخ انحضبرح فً ٔانخهٕد االثذٌخ، يفبٍْى ػٍ ُيؼجزح
15

ً وليحا لعب ،
، وارتبط الثعبان اما بخمد مغ رمػز 16الثعبان دور ىام ورئيدي في االساشيخ

الخرػبة او بذخرية مقجسة تسشح الخرػبة فالخرػبة تسثل شكل مغ اشكال التججد 
لمججب والجفاف والبعث، حيث ان آلية الخرػبة يسػتػن ليبعثػا حيث يخمد مػتيع 

ويعبخ بعثيع عغ الخبيع بسا يحسمو مغ انبات وخرػبة مثل ديػنيدػس مغ اآللية 
 .17اليػنانية واوزيخيذ مغ اآللية السرخية وكحلظ آلية الخرػبة مغ حزارات اخخي 

 

 :ارتباط الحية بالطعبهدات اليهنانية والرومانية 
اليػناني مع الثعابيغ فانتذخت كانت ترػر السعبػدات في الفتخة االولي مغ التاريخ 

عبادة الثعابيغ في اليػنان القجيسة، وقج ارتبصت الثعابيغ بالعجيج مغ السعبػدات مشيع 
 .وايزًا ليجايا )سالػس( وروما18اسكمبيػس وىخمذ
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 :ارتباط الثعبان باسكلبيهس 

وكان اسكمبيػس ىػ الو الصب والذفاء في العرخيغ اليػناني والخوماني وىػ ابغ ابػلػ 
، فصبقًا لالسصػرة انو كان شبيبًا ماىخًا وكان 19رمده ىػ الثعبان السمتف حػل عرا

، وقج دمج االغخيق بيغ اسكمبيػس وايسحػتب الو الصب 20قادرًا عمي احياء السػتي
واشمق عمية االغخيق اسع )امػتيذ(، السرخي الحي تع تألييو في العرخ الستأخخ 

جيث رمد الصب بالخغع مغ ان ايسحػتب ُعخف قبل وضل اسكمبيػس في نطخ العالع الح
اسكمبيػس وىػ مؤسذ عمع الصب وىػ االولي ان يكػن رمد الصب ومع ذلظ تع 

قيام الحزارة اىسال ايسحػتب واصبح اسكمبيػس ىػ رمد الصب وذلظ بدبب 
االوروبية عمي انقاض الحزارة اليػنانية والخومانية اما الحزارة السرخية القجيسة فمع 

 21.خف عشيا العالع شيئًا اال بعج فظ رمػز حجخ رشيجيع

 :)ارتباط الثعبان بهيجايا )سالهس نظيرتها الرومانية 

ىي ابشة اسكمبيػس وكانت تجديج الرحة في العرخ اليػناني ووضيفتيا الحفاظ عمي 
، وكانت احيانًا يطيخ معيا ثعبان تصعسو حيث انيا كانت تعتبخ 22صحة السجتسع
عسل الثعبان وىػ اتسام الذفاء الحي تع بالفعل وليذ عسمية الذفاء تجديج لشتيجة 

 .23نفديا
 :ثعبان االجاثهدايطهن 

( في الجيانة االغخيكية وايزًا Geniusكان الثعبان يعّبخ عغ الخوح الحارسة )
، وقج ُعخفت انػاع مغ الثعابيغ في بالد اليػنان كانت تقػم بحساية السشازل 24الخومانية

يقػمػن بفتح مشازليع الستزافة ثعبان اعتبخوه الخوح الصيبة وىػ ثعبان  فكان االغخيق
، ُذكخ االجاثػدايسػن الول مخة مع االسكشجرية حيث كان مختبط ببشاء 25االجاثػدايسػن 

 26السجيشة، فقج خمق االغخيق حيػان مقجس ججيج ُعخف بانو حامي مجيشة االسكشجرية
 ،27الصيبة حساه السشازل واعتاد اىل االسكشجرية التزحية لالرواح
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ان االسكشجر االكبخ قخر بشاء مجيشة  Psendo- Callisthenesفيخوي السؤرخ  
االسكشجرية في السشصقة الػاقعة بيغ البحخ الستػسط وبحيخة مخيػط وبسجخد ان وضع 
اول لبشة خخج ثعبان ضخع مغ احج جػانبيا فامخ االسكشجر جشػده بقتمو وما ان ُقتل 

ن حتي خخجت مجسػعة كبيخة مغ الثعابيغ الغيخ سامة مغ مختمف انحاء ىحا الثعبا
السكان باتجاه مشازل السجيشة فاستخعي ىحا انتباه االسكشجر واعتبخه فأاًل حدشًا لبشاء 
السجيشة فكّخس محبح صغيخ ليحا الثعبان )االجاثػدايسػن( في نفذ السكان الحي ُدفغ 

 .28فيو
  ة االغريقية:في الحضار  (الثعبان) ر الحيةدو 

 عجة وضائف في الحزارة االغخيكية اىسيا> (لمثعبان) لمحيات كان
الحساية وقج تعجدت اآللية التي ارتبصت بالحساية وىي برفة عامة ضيخت في ىيئة  -

الثعبان مشيا زيػس الحامي لمسستمكات وزيػس الخؤوف وايزًا االجاثػدايسػن 
 .29وغيخىا

ان الثعبان قج احزخ عذبة اعادت ثعبان اخخ العالج والذفاء كسا ذكخت االسصػرة  -
لمحياه اي ان الثعبان كان عمي عمع باالعذاب وبالتالي لجيو القجرة عمي العالج 
والذفاء وذلظ جعمو ارتبط باسكمبيػس مؤسذ الصب عشج االغخيق وايزًا ليجيا ربة 

 .30الرحة
س حامي تججد الحياه والخرػبة حيث انو ارتبط بآلية تخمد لمخرػبة مثل زيػ  -

السستمكات حيث يرػر في ىيئة ثعبان ممتف حػل قخن الخيخات وايزًا الجيػسكػري 
 .31وديستخ واالجاثػدايسػن 

في مختمف انػاع الفشػن لسا  (الثعبان) الحية وقج اىتع االغخيق وايزًا الخومان بترػيخ
يا لو مغ اىسية كبيخة تع ذكخىا فيسا سبق، ومغ اىع القصع االثخية التي ُصػر عمي

الثعبان العسالت لسا ليا مغ اىسية كبيخة عشج االباشخة والسمػك حيث انيا ىي افزل 
 ية وتػصيل فكخة معيشة لمذعب.سوسيمة لمجعاية الديا
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 علي العطالت الرومانية: (الثعبان) الحية تصهير 

عمي العجيج مغ العسالت اليػنانية ولكغ سػف يتصخق  (الثعبان) الحية تع ترػيخ
البحث لمعسالت الخومانية فقط حيث ان القصع السشػشة بالجراسة مغ مجسػعة الستحف 

 السرخي تؤرخ بالعرخ الخوماني.

وتزع مجسػعة الستحف السرخي عجد كبيخ مغ العسالت الدكشجرية والخومانية 
فسشيا عسالت  (لمثعبان) لمحية شاضخ مختمفةالستذابية الباشخة مختمفة والتي تحسل م

 وحيةلثعبان االجاثػدايسػن وعسالت السكمبيػس وسالػس وايزًا الجاثػدايسػن 
 (لمثعبان) لمحية الكػبخا، لحلظ تع اختيار نساذج مغ العسالت التي تحسل مشاضخ مختمفة

 .(لمثعبان) لمحية حيث يزع كتالػج البحث اربع عسالت تحسل ترػيخ

 

 32(1رقم )عطلة 

> االمبخاشػر العصر، > تتخادراخسةالفئة، > بيمػن الطعجن، 3445> رقم سجل خاص
 م 75 -75التأريخ التقريبي:  ،نيخون، روماني

مرػر رأس االمبخاشػر نيخون متجو لميسيغ ومكمل باكميل الغار ونقر حػل الهجه: 
 الخأس باليػنانية>

[ΝΔΡΩ] [ΚΛΑΥ](διος) ΣΔΒΑ(ζηος) ΓΔΡ(μανικος) 
[ΑΥΤΟ](κραηωρ). 

 اي> نيخون كالوديػس الكيرخ االوغدصذ قاىخ الجيخمان الحاكع السصمق.
> مرػر ثعبان االجاثػدايسػن مشتربًا يختجي تاج الذسال التاج االحسخوحػلو الظهر

اي العام الخابع،  LΓسشابل القسح والخذخاش، وفي اليامر االيسغ سشة الزخب 
 ونقر حػلو باليػنانية>

[ΝΔΟ](ς) ΑΓΑΘΓΑΙΜ(ων) 

 اي> الخوح الصيبة الججيجة.

 

 



 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED STUDIES IN WORLD ARCHAEOLOGY 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2785-9606 VOLUME 5, ISSUE 2, 2022, 76 – 104.  

 

78 
 

 التعليق:

ىحه العسمة سكشجرية اي انيا ضخبت في مجيشة االسكشجرية خالل العرخ الخوماني، 
ولع تدتخجم ىحه العسالت سػي في مرخ حيث انيا لع يكغ ليا اي قيسة خارج 

اليػنانية عمي مرخ، فكانت ترجر تمظ العسالت بشقػش اغخيكية عمي غخار العسالت 
كسا ضل ، 33عكذ عسالت الػاليات الخومانية االخخي التي كانت ترجر بشقػش التيشية

لالسمػب البصمسي حيث ضمت تشفح  شخازىا الفشي اغخيقي فاعتبخت ىحه العسالت امتجاد
حكع االمبخاشػرية باالبقاء  بايجي فشانػن محميػن اغخيق حيث قام اغدصذ عشجما تػلي

االضافات  الشقجي السرخي السشغمق عمي مرخ ولكغ اضاف بعسعمي الشطام 
 الخومانية كحاكع ججيج وضل ىحا الشطام حتي االصالح الشقجي الحي قام بو

 .34ديػقميجيانػس
اصجرت ىحه العسمة في العام الخابع مغ حكع االمبخاشػر نيخون، ولكغ بجاية ضيػر 

لعسالت الدكشجرية الول مخة كان ىحا  الصخاز الحي يرػر ثعبان االجاثػدايسػن عمي ا
في العام الثالث مغ حكع نيخون واستسخ ترػيخه بعج ذلظ عمي عسالت االباشخة 

ولكغ ليذ بشفذ الشقر وىحا الشقر عمي عسالت نيخون يذيخ الي فكخة  35الالحقيغ لو
تأليو االمبخاشػر حيث انو ىػ اول امبخاشػر يتذبو بثعبان االجاثػدايسػن عمي 

 .36العسمة
قج اختار نيخون شخاز االجاثػدايسػن النو مغ اىع رمػز الخرػبة ولحلظ صػر حػلو و 

، ولكغ ليذ ىحا ىػ الدبب 37نباتات الخذخاش والقسح لمتأكيج عمي فكخة الخرػبة
السباشخ الحي جعل نيخون يختار ىحا الصخاز لترػيخه وانسا لالشارة الي فكخة عبادة 

 صيبة لمعالع في بخدية مغ بخدي اوكديخنخػساالمبخاشػر، فقج ُوصف بانو الخوح ال
، وىشا عمي ىحا الصخاز قج وصف نيخون 38والتي ورد فييا اعالن جمػسو عمي العخش

 .39نفدو بالخوح الصيبة الججيجة لكي يذيخ الي انو ىػ مانح الخرػبة والحساية والشساء
اج السددوج ُصػر ثعبان االجاثػدايسػن عمي العسالت الدكشجرية مشتربًا يختجي الت

السرخي لحا فان ىحا الثعبان يذيخ الي االمبخاشػر نفدو وليذ السقرػد بو 
االجاثػدايسػن نفدو كخوح شيبة، وضيػر االمبخاشػر في ىيئة الثعبان مختجيًا التاج 
السددوج السرخي عمي العسالت الدكشجرية يجل عمي انو ىػ الخوح الصيبة الحارسة 

 لسرخ كميا وليذ لمعالع اجسع.
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وتع ترػيخ االجاثػدايسػن مشتربًا وممتفًا وسط حقل مغ نبات الخذخاش وسشابل 
القسح وىحا السشطخ ما ىػ اال مذيج صغيخ مغ مشطخ كبيخ، ىحه الشباتات مغ الشباتات 
التي اشتيخت بيا مجيشة االسكشجرية حيث ان القسح كان يسثل محرػل القسح الحي 

الخذخاش فيػ نبات يشتج مشو االفيػن ولو كان يرجر لخوما مغ اجل الغحاء، اما 
 خرائز دوائية والشاتيغ مختبصان بالخرػبة.

كان الخذخاش يشسػ بذكل شبيعي في حقػل القسح واحيانا كان يدرع عسجًا بيغ 
السحاصيل لتشذيط التخبة لحلظ كان يعتبخ رمد لمخرػبة وىػ مغ احج رمػز الخبة 

 .40ديستيخ ربة الدراعة
ديسيتخ تحسل في يجىا عػد خذخاش وحدمة قسح رمػز الحياه  -ايديذوكانت ترػر 

 .41والسػت
وكان القسح يعشي الحياه النو يختبط بالبعث وتججد الحياه فكان يشبت بعج الجفاف 
ويصعع الشاس شػال العام وىحا يعشي الحياه الججيجة، اما الخذخاش فيػ يعشي السػت 

نو يدتخخج مشو مادة االفيػن والتي يذتق وذلظ بدبب تأثيخه السخجر والسشػم حيث ا
مشيا السػرفيغ ندبة الي مػرفيػس الو االحالم، وارتبط مػرفيػس بالخذخاش لتأثيخه 
عمي الجياز العربي وتدببو باليالوس التي تذبو االحالم، وقيل ان الخذخاش ارتبط 

م الشػم ( وىػ تػأThanatosبالسػت وارتبط السػت بالشػم فالو السػت ىػ ثاناتػس )
( والن االثشيغ ومعيع مػرفيػس كانػا يدكشػا العالع الدفمي Hypnosىيبشػس )

فكان يعتبخ الشػم مثل السػت السؤقت النشا نطل ساكشيغ  42والخذخاش مغ رمػزىع
لحلظ يعتبخ الخذخاش  44فان السػت يذبو الشػم الصػيل 43وفاقجيغ الػعي اثشاء الشػم

االدراك الحدي كسا انو كسا انو يسكغ ان يؤدي دااًل عمي السػت بدبب تأثيخه عمي 
 لمسػت اذا ذادت جخعتو

 اذًا فالخذخاش يخمد الي السػت والقسح يخمد لمحياه.
 لحا نخمز مغ كل ماسبق>

 ان نيخون قام بترػيخ نفدو بييئة االجاثػدايسػن كشػع مغ تأليو نفدو وعبادتو.  -
 كميا كحاكع مصمق. ويختجي التاج السددوج ليذيخ الي انو حاكع مرخ -
واختار نز الخوح الصيبة الججيجة ليذيخ الي انو ىػ الخوح الصيبة والحارسة الججيجة  -

 لسرخ تحجيجًا.
ويقف الثعبان وسط حقل مغ الخذخاش والقسح كخمػز لمسػت والحياه وانو ىػ  -

 السديصخ عمييع برفتو الحاكع السصمق والسؤلو.
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ع مغ الثعابيغ الغيخ سامة ليجدج شخرية فشان قج اختار نػ ويالحع ىشا ان ال
 آكل لمقػارضو وكانت وضيفة  ثعبان االجاثػدايسػن كحارس لمسشازل  االجاثػدايسػن 

ثعبان الشسخ  نػع مغ الثعابيغ الغيخ سامة يصمق عميويتفق مع صفات  يجعمووغيخىا 
Hemorrhois nummifer ، وقج عاش ىحا الشػع مغ الثعابيغ قجيسًا في مرخ

وجدر البحخ الستػسط وكان يتغحي عمي واليػنان، وحاليًا فيػ يشتذخ في شسال افخيكيا 
، اذًا فان ثعبان الشسخ ىػ الثعبان الحي كان يسثل االجاثػدايسػن 45والدحاليالقػارض 

 نان.وىحا الشػع مغ الثعابيغ مازال يعير حتي االن في مرخ واليػ 

 
 46(2عطلة رقم )

مبخاشػر اال العصر:، تتخادراخسة الفئة:، بيمػن  الطعجن:، 322439> رقم سجل عام
 .م463 -462 التأريخ التقريبي:، رومانيجػرديان الثالث، 

صػرة نرفية لالمبخاشػر جػرديان الثالث متجو لميسيغ يختجي اكميل الغار الهجه: 
 ومحاط بشز يػناني>

Α(σηοκραηωρ) Κ(αιζαρ) Μ(αρκος) ΑΝ(ηωνιος) ΓΟΡΓΙΑΝΟς 
εΥ(ζε)Β(ης) 

 ػنيػس جػرديانػس الػرع.صالحاكع السصمق الكيرخ ماركػس ان اي>
مرػر اسكمبيػس واقفًا يختجي الييساتػن ويسدظ اناء اباتخا فػق محبح مصػق  الظهر:

 LΓباالزىار، ويدتشج بيجه اليدخي عمي عرا ممتف عميا ثعبان وفي اليامر االيدخ 
47. 

 اي ان العسمة ضخبت بالعام الخابع مغ حكع االمبخاشػر.
 التعليق:

ىحه العسمة سكشجرية مغ عرخ االمبخاشػر جػرديان الثالث وىػ حفيج جػرديان االول 
م اعصاه مجمذ الذيػخ لقب االميخ :45م، وفي عام 466 -:45وحكع في الفتخة مغ 

وفي نفذ العام تع اعالنو  الذاب واصبح الكيرخ وكان في الثالثة عذخ مغ عسخه
 ،48حاكساً 
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وبعج ذلظ غدا ممظ الفخس شابػر االول بالد ما بيغ الشيخيغ ثع انتذخ الخعب عبخ  
ايصاليا ايزًا فاتخح االمبخاشػر جػرديان الثالث استعجادات ىائمة لسػاجية ىحا العجو 

الي وشخع في حسمة ضج السسمكة الفارسية وكانت ناجحة لمغاية حيث اضصخ الفخس 
 .49اخالء بالد ما بيغ الشيخيغ

ضخبت ىحه العسمة السشػشة بالجراسة في العام الخابع مغ حكسو ومرػر عمييا االلو 
اسكمبيػس الو الصب، وكان االباشخة يختارون السػضػعات التي يتع ترػيخىا عمي 
عسالتيع لالشارة الي حجث معيغ يخيجون تخميجه عمي العسمة او الحتياجيع الحج 
السعبػدات التسام عسل معيغ فيقػمػن باختياره لمترػيخ عمي عسالتيع ولالسف لع 
يرمشا الكثيخ عغ حياة جػرديان الثالث ندتشتج مشو سبب اختيار اسكمبيػس لترػيخه 
عمي عسالتو الدكشجرية حيث ان االحجاث التي وصمت لشا في ذلظ الػقت ىي احجاث 

ا ان ىشاك احجاث لع ترمشا كانت تدتجعي سياسية وليذ ليا عالقة بالو الصب فخبس
ترػيخ اسكمبيػس، خاصة وان شخاز اسكمبيػس عمي العسالت الدكشجرية لع يكغ 
بالكثيخ بالخغع مغ وجػد اقبال شجيج عمي عبادة اسكمبيػس في مرخ اال انشا لع نخي 

ذفاء لو لمإجو ان الجور الحي لعبو سيخابيذ كىحا االقبال عمي العسالت الدكشجرية  فيب
، لحا فسغ السسكغ ان ىحه 50في مرخ قج قمل كثيخا مغ دور اسكمبيػس وحّج مغ شيختو

العسمة قج حسمت شخاز اسكمبيػس لسا لو مغ اىسية وشيخة واسعة فاراد االمبخاشػر 
الحفاظ عمي ترػيخ مثل ىحه الذخرية عمي عسالتو، او ربسا انو اختاره بػصفو الو 

حتياجو لو بعج تمظ الحسمة العدكخية التي قام بيا ضج الصب والذفاء واحياء السػتي ال
بالد الفخس وذلظ الحتياج الجيػش والجشػد الحتسي لالشباء بعج خػض مثل ىحه 

 الحخوب.
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 51(3عطلة رقم )ال

> انتػنيشػس العصر ،> ليسيجراخسةالفئة ، > بخوندالطعجن ، 49:2> رقم سجل عام
 .م376-375> التقريبيالتأريخ ، بيػس، روماني سكشجري 

مرػر عمي الػجو صػرة نرفية لفػستيشا الثانية متجية لميسيغ والسشطخ محاط الهجه: 
 بشز يػمشاني>

[ΦΑΥΣΤΙΝΑ ΣΔΒΑΣΣΤΗ] 

 اي> فػستيشا اوغدصا )السقجسة(
متف حػل تيغ قخنيغ و ختجي قخص الذسذ بتالكػبخا  حيةعمي اليسيغ  مرػرالظهر: 

الديدتخوم، وعمي اليدار ثعبان االجاثػدايسػن ممتحي ويختجي التاج السددوج ويمتف 
 اي الدشة الدابعة عذخ. L-I-Zحػل الكادوكيػس، ونقر في اليػامر 

 التعليق:

ضخبت ىحه العسمة الدكشجرية في العام الدابع عذخ مغ حكع االمبخاشػر انصػنيشػس 
زوجة ماركػس اوريميػس  وكان في ىحا الػقت مازال بيػس البشتو فػستيشا الرغخي 

 قيرخ.

ُصػر عمي ىحه العسمة احج السػضػعات اليامة التي اىتع االباشخة بترػيخىا عمي 
االجاثػدايسػن، مرػر عمي ثعبان الكػبخا و  حيةعسالتيع، حيث ُصػر عمي الطيخ 

سذ، وىحه الييئة ما تاج ايديذ القخنيغ يتػسصيسا قخص الذ ةالكػبخا مختجي حيةاليسيغ 
 –ثخمػثيذ، اما الثعبان عمي اليدار فيػ يسثل سيخابيذ  –ىي اال ترػيخ اليديذ 

 اجاثػدايسػن.
 ثرمهثيس: –اواًل: ايزيس 

ثخمػثيذ ىي معبػدة ىمميشدتية ذات ارجل ثعبانية او ثعبان بخأس امخأة، وضيخت ىحه 
رنشػتيت، وكانت رنشػتيت السعبػدة في العرخ البصمسي حيث انيا تجسع بيغ ايديذ و 

، وقج اشمق عمييا ايزًا ثخمػثيذ 52الية الحراد ومخازن الحبػب في مرخ القجيسة
 .53وكانت تطيخ في ىيئة الكػبخا وىي ام نبخي تجديج القسح
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وُيعتقج ان فتخة االنتذار القرػي لعبادة ثخمػثيذ كانت في عيج ىادريان وتخاجان 
يج مغ العسالت التي تسثل ثخمػثيذ بسفخدىا او وانصػنيشػس بيػس حيث ان ىشاك العج

 .54مراحبة لديخابيذ ويطيخا كدوجان
 اجاثهدايطهن: -ثانيًا: سيرابيس 

سيخابيذ ىػ الو قجيع ُعبج في اليػنان وقج ُعبج في مرخ في مجيشة االسكشجرية وانجمج 
وقج  مع العجيج مغ السعبػدات اليػنانية مثل اسكمبيػس حيث ُعخف بانو روح الذفاء،

انجمج مع االجاثػدايسػن واخح دور الحامي وكان يرػر مختجيًا التاج السددوج 
 . 55السرخي واصبح يبخابيذ مداويًا الوزيخ لحلظ اُعتبخ ىػ ايزًا الو لمخرػبة

كان الثالػث السقجس اليػناني السرخي مكػن مغ ايديذ وسيخابيذ وحخبػقخاط، وقج 
اليديذ وسيخابيذ كثعابيغ في مرخ في ُضخبت ىحه العسالت التي تحسل ترػيخ 

، فكان ُيشطخ 57وكانت تزخب ىحه العسالت لالباشخة وزوجاتيع 56العرخ الخوماني
اليديذ وسيخابيذ عمي انيسا قػي كػنية عالسية شبقًا لمبخديات التي اكتذفت في 
سيخابيػم مشف وتخجع لمقخن الثاني ق.م وكانت تحتػي عمي رسالة مغ شالب التساس 

اتػر ويحكخ فييا )ولعل ايديذ وسيخابيذ اآللية االعطع بيغ اآللية ان يسشحػك لفيمػم
 .58واوالدك حكع جسيع البالد التي تذخق عمييا الذسذ لالبج(

وقج ُوجج العجيج مغ الذػاىج االثخية التي ضيخ عمييا السعبػدان معًا ويثبت انيسا 
تع اعادة بشاءه بالكامل  زوجان إالليان مثل ذلظ الذاىج االثخي في روما وىػ ضخيح

يخجع تاريخو لشياية القخن االول ق.م ويػجج عمي جانبي الزخيح ثعبانان عمي اليدار 
يػجج ثعبان ممتحي يختجي التاج السددوج وعمي اليسيغ الكػبخا متػجة بقخص الذسذ 
ومغ ىشا يسكغ تفديخ الثعبانان عمي انيسا ايديذ ثخمػثيذ وسيخابيذ اجاثػدايسػن 

 .59اويان اليديذ واوزيخيذوىسا مد

والجليل عمي ان ىحان الثعبانان ىسا ايديذ سيخابيذ تمظ المػحة مغ الحجخ الجيخي 
السحفػضة في الستحف القػمي في ليجن والسرػر عمييا ايديذ بجدج كػبخا ورأس 
آدمية اليديذ متػجة بقخص الذسذ بيغ قخنيغ ومرػر ايزًا سيخابيذ بجدج ثعبان 

 (.4بيذ متػجًا بسكيال الحبػب )شكل ورأس آدمية لديخا
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اذًا فسغ خالل عخض ىحه الذػاىج االثخية يسكغ الجدم بان ىحان الثعبانان السرػران 
اجاثػدايسػن، وقج  –ثخمػثيذ وسيخابيذ  -عمي العسمة السشػشة بالجراسة ىسا ايديذ 

ىحان  ُضخبت ىحه العسمة لفػستيشا الرغخي وزوجيا كان مازال قيرخ بالخغع مغ ان 
الثعبانان كانا يسثال زوجان إالليان اي يسثال االمبخاشػر او السمظ وزوجتو، وىشا عمي 
ىحه العسمة تسثل فػستيشا وماركػس اوريميػس بالخغع مغ انيسا ليدا الدوجان الحاكسان، 
كسا ُوجج عسمة سكشجرية ُضخبت لساركػس اوريميػس ككيرخ في نفذ العام الحي 

ا مغ حكع انصػنيشػس بيػس وتحسل نفذ شخاز عسمة فػستيشا ُضخبت بو عسمة فػستيش
ثخمػثيذ  –حيث ُصػر عمي الػجو رأس ماركػس اوريميػس وعمي الطيخ ايديذ 

 اجاثػدايسػن.–وسيخابيذ 

اذًا ندتشتج مغ كل ما سبق عخضو ان كل الخمػز السرػرة عمي ىحه العسمة تسثل 
 الخرػبة حيث تع اختيار>

 تسثل انجماجًا بيغ ايديذ ورنشػتيت ربة الخرػبة والدراعة . ثخمػثيذ التي -ايديذ -

اجاثػدايسػن الحي يسثل انجماجًا بيغ سيخابيذ واالجاثػدايسػن رمد  –سيخابيذ  -
 الخرػبة.

 سيخابيذ كان مداويًا الوزيخ لحلظ اعتبخ سيخابيذ رمدًا لمخرػبة.  -

 خاء.الكادوكيػس الحي كان يخمد في العرخ الخوماني الي الخ  -

لحلظ فان ىحه العسمة تخمد الي الخرػبة اي خرػبة ارض مرخ وما تشتجو مغ قسح 
وثخوات نباتية، اذًا فان ىحه العسمة تعخض اىسية مرخ كارض خربة تشتج القسح 

 الحي يسج روما بالغحاء.

 :اما في مصر القجيطة 

السرخي كثخت الدواحف في مرخ القجيسة وقج ساعج عمي ذلظ وجػد الرحاري وقام 
، ولمحية نػعان االول حية ذات قخون )مقخنة( 60القجيع بتقجيذ بعزيا خػفًا مغ إذاىا

والثاني بجون قخون وىحا الشػع لو انػاع وفرائل عجيجة ولكغ اشيخىا في مرخ القجيسة 
، كسا ان ىشاك مشيا الغيخ سام وقج قام السرخي القجيع 61الكػبخا والرل السرخي 
 غ مشفعة تعػد عمي البيئة والبذخ.بتقجيدو ايزًا لسا لو م
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وكان الثعبان يسثل اىسية كبيخة بدبب مكانتو التي يحتميا في مسمكة الحيػان وشبيعتو 
الجدجية فيػ رمد لمصاقة والقػة والخيخ والذخ والحكسة والخمػد، وقج تع احتخام الثعبان 

عمع الفمظ في مرخ القجيسة كسخمػق غامس ذو قػة خارقة لمصبيعة وارتبط بالجيغ و 
 .62والقػي الدحخية

 :ارتباط الحية بالطعبهدات الطصرية 

بذكل  الحياتولع يشطخوا لكل  حياتكان السرخيػن يرػرون السعبػدات عمي ىيئة  
سئ فسشيا السسيد مثل رنػتيت التي ارتبصت بخرػبة الحقػل وايزًا واجيت ومخت 

 )تجديج القجر والسريخ(.، وكحلظ السعبػد شاي 63الكػبخا حيةسجخ ويسثالن بييئة 
 :الطعبهدة رنهتيت 

ىي الخبة السدؤولة عغ خرػبة الحقػل وكانت ترػر في ىيئة سيجة بخأس حية او 
(، وخالل العرخ الستأخخ كانت تشجمج 3في شكل حية تختجي التاج الحتحػري )شكل 

مع ايديذ واصبح اسسيا ثخمػثيذ، وُعبجت في الفيػم في مجيشة ماضي وتع تسثيميا 
( او حية ذات رأس امخأة، وقج 4في ىيئة معبػدة ذات جحع انثػي وذيل حية )شكل 

فكانت ىحه  64اتخحت رنػتيت ىيئة الكػبخا بدبب ارتباط ذلظ الثعبان باالرض الخشبة
وىحا ىػ عسل الكػبخا  65السعبػدة تقػم بالقزاء عمي افات السحاصيل مثل الفئخان

والتي تشتذخ انتذار واسع في  (7)شكل  Naja hajeالسرخية التي يصمق عمييا اسع 
 .66شسال افخيكيا

 :الطعبهدة واجيت 

ىي الخبة التي ُعبجت بالجلتا وتعشي الخزخاء او التي تشتسي الي البخدي وكانت تسثل 
وقج اختار الفشان الكػبخا السرخية  67(8بالتاج االحسخ)شكل  ةمتػج حيةفي ىيئة 

تحجيجًا لتجديج الخبة واجيت الن ىحا الشػع مغ الكػبخا يعير في الذسال في احخاش 
الجلتا والخبة واجيت ىي ربة الجلتا والتي تشتسي الي البخدي كسا يذيخ اسسيا لحا فان 

 الكػبخا السرخية ىي الثعبان الحي يسثل الخبة واجيت.
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  سجر:الطعبهدة مرت 

ىي ربة قسة جبل شيبة اي الجبل الحي يذخف عمي وادي السمػك لحلظ فيي حارسة 
( 5، تأخح الخبة مخت سجخ ىيئة الكػبخا )شكل 68الجبانة ويعشي اسسيا السحبة لمرست

او كػبخا بخأس سيجة  وكانت ُتعبج في شيبة وديخ السجيشة وتعتبخ مغ الخبات الحاميات 
، 69ا كانت تعاقب مغ اقتخف ذنبًا او اخصأ بالعسي الفػري كسا اعتقج السرخي القجيع اني

الكػبخا لتجديج السعبػدة مخت سجخ ولكغ  حيةوقج قام الفشان السرخي القجيع باختيار 
اي نػع كػبخا تع اختياره ؟ فمع تكغ الكػبخا السرخية ىي نػع الكػبخا الػحيجة التي 

ايزًا والتي  (6)شكل  Naja Nubianتعير في مرخ ولكغ ىشاك الكػبخا الشػبية  
مخت سجخ، كسا ان ىحا  اتعير في صحخاء شيبة في نفذ الرحخاء التي ُعبجت بي

الشػع مغ الكػبخا مغ الشػع البخاخ الحي يشفث الدع في اعيغ الزحية فتريبيا بالعسي 
وىحا يتفق مع الصخيقة التي كانت السعبػدة مخيت سجخ تعاقب بيا مغ اخصأ، لحا فان 

السرخي القجيع لتجديج السعبػدة مخت  ااختارى تيال الحيةا الشػبية ىي نػع الكػبخ 
 سجخ.

 :الطعبهد شاي 

ىػ تجديج لسعشي القجر او السريخ في مرخ القجيسة ولع يكغ مغ السعبػدات 
، وكمسة شاي تعشي الحي يختب االقجار Psaisالخئيدية، وقج اشمق عميو االغخيق اسع 

، واصبح في 70زوجتو ىي ربة الحراد والدراعة رنػتيتوالحي يحجد السريخ وكانت 
الجيانة الذعبية يأخح ىيئة الثعبان لحلظ كان يحخس الحقػل وايزًا السشازل وخالل 
العرخ البصمسي تصابق مع الو الخيخ االجاثػدايسػن الحامي والحارس لمسشازل في 

 .71ىيئة ثعبانية
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 :دور الثعبان في الحضارة الطصرية القجيطة 

كان لمثعبان العجيج مغ الػضائف في مرخ القجيسة سػاء في حياه االندان او في 
 العالع اآلخخ، فسغ وضائفو في الحياه>

اعتقج السرخي القجيع ان وجػد الثعابيغ في البيت يجمب الدعادة والحع، وارتبط  -
ايزًا بعسمية الػالدة وبالصفل لحلظ يعج حامي لالم والصفل، فكانت رنػتيت تحزخ 
الػالدة لتسشح الصفل قخيشو )الكا(، وكحلظ الذفاء مغ اىع وضائفو حيث انو ارتبط ببعس 
السعبػدات التي كان الذفاء مغ ادوارىا كالخبة ايديذ وجب بػصفو سيج الثعابيغ، 
وارتبط ايزًا بالتدمية والتخفيو حيث انو ارتبط بمعبة )محغ( وىػ اسع الثعبان الحي 

ن يخخج مغ لفاتو العجيجة وكسا نجح في ىحه المعبة فيػ كان عمي مغ يقػم بالمعب ا
 .72يدتصيع الشجاح في الخخوج مغ السحشة في العالع االخخ

 اما في العالع االخخ>

اتخح السرخي القجيع الثعبان كػسيمو لمحساية مغ االعجاء في العالع الدفمي، واشعام  -
الثعبان محغ مغ يقػم  الستػفي والعشاية بو، اضاءة الصخيق امام مخكب االلو وكان

 .73بيحه الػضيفة، كسا ان الثعبان ارتبط باعادة والدة اآللية
 ( الثعبانالحية) :حجيثًا وارتباطه بالعالج 

واستخجام سسو في عمع االدوية وذلظ في القخون  (الثعبان) الحية اعيج تعخيف رمدية
اعجابو االولي ق.م.واستسخ ىحا حتي العرػر الػسصي فقج اوضح جاليشػس مجي 

الحيات ، وقج اىتع الباحثيغ حجيثًا ب74واستخجامو لمعالج اوسسي (الثعبانالحية )ب
خاصًة الدامة لسا ليا مغ اىسية كبيخة لمصب حيث ان سسيا يدتخجم  (الثعابيغ)

ذات اىسية شبية  الحيات لرشاعة مزادات الدسػم واالدوية، ويػجج نػع معيغ مغ
رمد اسكابيػس الثعبان السمتف حػل عرا  ، وكان75الكػبخا السرخية وىيكبيخة 

شػيمة ىػ رمد الصب والعالج لحلظ اصبح ىحا الخمد ىػ شعار الجسعيات الصبية 
 العالسية الحجيثة.

 

 

 



 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED STUDIES IN WORLD ARCHAEOLOGY 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISSN: 2785-9606 VOLUME 5, ISSUE 2, 2022, 76 – 104.  

 

88 
 

 :مضطهن الجراسة 

الحزارة السرخية القجيسة وايزًا في مغ خالل استعخاض دور الحية في  لػحع
كامتجاد لمحزارة السرخية القجيسة مغ خالل السشاضخ  الحزارة اليػنانية والخومانية

 انو يسكغ استخالصالفشية السرػرة عمي العسالت الخومانية والفغ في مرخ القجيسة 
وكحلظ التأثيخات السرخية في  عجة نقاط تػضح التذابو واالختالف بيغ الحزارتيغ

 كسا يمي> الفغ اليػناني والخوماني
 :نقاط التشابه بين الحضارتين 
 اتخح بعس اآللية الييئة الثعبانية. -
 لعب دور ىام في سخد االساشيخ والفكخ والعقيجة. -
 لعب دور ىام في الحساية والتججد والخرػبة والذفاء والعالج. -
 كانت الثعابيغ تقػم بسداعجة اآللية لمكيام بسياميا كثعبان اسكمبيػس . -
عشج الخومان وشاي عشج استخجم الثعبان لتجديج بعس السعاني السجخدة مثل سالػس  -

 السرخي القجيع.
 استخجمت الكػبخا السرخية في فشػن السرخية القجيسة واليػنانية والخومانية. -
 :نقاط االختالف بين الحضارتين 
كان يسثل الثعبان في الحزارة السرخية القجيسة الخيخ وايزًا الذخ اما عشج االغخيق  -

 كان يسثل الخيخ
السرخية معبػدات كبخي اما عشج االغخيق كان يسثل  كان يسثل الثعبان في الحزارة -

 وليذ آلية كبخي فقط. ةل وانراف آلية وتجديج معاني مجخدابصا
ارتبط الثعبان في الحزارة السرخية القجيسة بػضائف ديشية ودنيػية اما عشج االغخيق  -

 فقج ارتبط بجػانب دنيػية فقط.
انو تع ترػيخه عمي العسالت تػاجج ثعبان الشسخ في مرخ واليػنان قجيسًا اال  -

 الدكشجرية في العرخ الخوماني.
كان يتع تأليو بذخ حكيقييغ في مرخ القجيسة كايسحػتب بيشسا االغخيق قامػا بتأليو  -

 ابصال اسصػرييغ كاسكمبيػس.
تع ترػيخ الكػبخا الشػبية في السشاضخ السرخية فقط ولع يدتسخ استخجاميا في الفغ  -

 والخوماني بالخغع مغ استسخار تػاججىا في مرخ حتي االن. اثشاء العرخيغ اليػناني
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 في الحضارة اليهنانية والرومانية: التأثيرات الطصرية 
 ترػيخ الثعبان ممتحيًا كسا كان يرػر اآللية في مرخ القجيسة. -
 ترػيخ الثعبان يختجي التاج السددوج . -
 والخومانية . استسخار عبادة بعس السعبػدات السرخية في الحزارة اليػنانية -
تع دمج ايسحػتب الو الصب في مرخ القجيسة مع الو الصب اليػناني والخوماني  -

 اسكمبيػس.
 :نتائج البحث 
جدجت الحيات والثعابيغ العجيج مغ السعبػدات والسعاني السجخدة في الحزارة  -

 السرخية وكحلظ الحزارة اليػنانية والخومانية.
لتججد والحساية والذفاء والعالج والفغ والعقيجة ارتبصت الحيات والثعابيغ بالخرػبة وا -

 سػاء في الحزارة السرخية القجيسة او الحزارة اليػنانية والخومانية.
واليػنانية بالخغع مغ االختالف الحزاري والثقافي بيغ الحزارتيغ السرخية  -

تأثيخ وديشية ودنيػية وكان لمفغ السرخي ية والخومانية اال انيسا اتفقا في عجة نقاط فش
 كبيخ عمي الفغ اليػناني والخوماني.

تصابقت بعس السعبػدات السرخية مع بعس السعبػدات اليػنانية والخومانية بدبب  -
 تذابو ادوارىع ومياميع.

عاشت انػاع وفرائل حيات وثعابيغ في مرخ واليػنان وروما قجيسًا وىي مازالت  -
والحيات وفرائميا مغ خالل الفغ متػاججة حتي االن وقج تع تحجيج انػاع ىحه الثعابيغ 

السرخي والفغ اليػناني والخوماني واييع استخجمو الفشان السرخي القجيع او الفشانيغ 
اليػنانيغ والخومان وسبب اختيار ىحه الفرائل تحجيجًا وكحلظ ربصيا بعمع الحيػان 

 الحجيث.
أثيخ السرخي استخجام مرخ القجيسة لمعسالت اال انو يسكغ رؤية التبالخغع مغ عجم  -

عمي السشاضخ الفشية السرػرة عمي العسالت اليػنانية والخومانية في العرػر الالحقة 
 لمحزارة السرخية القجيسة.

وجػد فكخة التأليو في الحزارة السرخية القجيسة والحزارة اليػنانية والخومانية مع  -
حكيقييغ انسا  اختالف اسمػب تصبيقيا حيث ان السرخييغ القجماء قامػا بتأليو اشخاص

  اليػنانييغ والخومان قامػا بتأليو ابصال اسصػرييغ.
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 االشكال واللهحات

 

 

                 

 

 

 

                                                                                                                                   

                     
 3عسمة رقع 

 عسمة االمبخاشػر نيخون، ترػيخ الباحثة
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            4عسمة رقع                                                           
 عسمة االمبخاشػر جػرديان الثالث، ترػيخ الباحثة.                                                         
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 5عسمة رقع                                                           
 عسمة االمبخاشػرة فػستيشا الثانية عرخ                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل          3  

 الخبة مخيت سجخ، اوستخاكا مرػر عمييا
 الستحف السرخي 

https://www.wikiwand.com/en/Meretseger#/google_vignette29/11/2021 
 

 

 

                     

 6شكل 
 الكػبخا الشػبية

https://www.reptilefact.com/wp-content/uploads/2017/1/Nubian-spitting-cobra-pi 
29/11/2021 

 

 

https://www.wikiwand.com/en/Meretseger#/google_vignette29/11/2021
https://www.reptilefact.com/wp-content/uploads/2017/1/Nubian-spitting-cobra-pi
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                                                                     7شكل                     
                  الكػبخا  السرخية                                                   

ايسغ عبج التػاب حدغ، الثعبان بيغ االسصػرة والخمد عشج 
 .:422االغخيق، رسالة دكتػراه، جامعة عيغ شسذ 

 

 

 

 

 8شكل                                            
 الخبة واجيت                                        

 .يزاجؼخ ,لذري احًذ .رزجًخ انمذًٌخ، انًصزٌخ انذٌبَخ رشٍزًَ، ٌبرٔطالف

.7991ًرنالصب االػهً انًجهض يطبثغ ,9ًكزبة انًبئخ يشزٔع ,يبْزطّ يحًٕد
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و،096ًق.ؤًحز32ًًًخبنذًػصبوًانذًٌٍدمحم،ًرصٌٕزًانؼُبصزًانًصزٌخًػهًًػًهخًيصزًرحذًانحكىًانزٔيبًًَفًًانفززحًيًٍ

ً.321،ًص0273ًرطبنخًيبجظٍُزًغٍزًيُشٕرح،ًجبيؼخًػًٍٍشًض،ًانمبْزحً
29
ايمًػجذًانصًذًػجذًانًُؼى،ًريشٌخًانضؼجبًٌفًًانفًٍانجُبئشيًانٍَٕبًًَثشأًٌاررجبطًانحٍخًٔانضؼجبًٌثبنحًبٌخًراجغ:ًً

 .701ٔانزٔيبًَ،ًصً
30
ايمًػجذًانصًذًػجذًانًُؼى،ًريشٌخًانضؼجبًٌفًًانفًٍانجُبئشيًانٍَٕبًًَثشأًٌاررجبطًانحٍخًٔانضؼجبًٌثبنؼالطًراجغ:ًً

 .613ً-610،ًصًًٔانزٔيبًَ
31
ايمًػجذًانصًذًػجذًانًُؼى،ًريشٌخًانضؼجبًٌفًًانفًٍانجُبئشيًثشأًٌاررجبطًانحٍخًٔانضؼجبًٌثبنزجذدًٔانخصٕثخًراجغ:ًً

 .613،ًصًًانٍَٕبًًَٔانزٔيبًَ
32
ًSNG.301; Köln 1. 127; BMC. 172. 

33
 .19ً،90،ًص0272ًًحظًٍٍػجذًانؼشٌش،ًانؼًهخًانزٔيبٍَخًٔانجٍشَطٍخ،ًاالطكُذرٌخًً

34
ً Howgego, C.ًHeuchert, V. & Burnett, A., Coinage and Identity in the Roman Provinces, 

Oxford 2007, P. 167. 
35
 .323،ًصًرصٌٕزًانؼُبصزًانًصزٌخًػهًًػًهخخبنذًػصبوًانذٌٍ،ًثشأًٌصؼجبًٌاالجبصٕدإًًٌٌراجغ:ًً
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دراطخًً-أًًٌٍسٌزي،ًيفٕٓؤًيظبْزًانخهٕدًفًًيصزًانمذًٌخًحزًًَٓبٌخًػصزًانذٔنخًانحذٌضخًً-

ًو.0229جبيؼخًانمبْزح،ًً-نغٌٕخًحضبرٌخ،ًرطبنخًدكزٕراًِغٍزًيُشٕرح،ًكهٍخًاالصبر

 .8:;3لقجيسة، السصابع االميخية حدغ عبج الخحسغ خصاب، الثخوة الحيػانية في مرخ ا -

 .4232حديغ عبج العديد، العسمة الخومانية والبيدنصية، االسكشجرية  -
خالج عرام الجيغ دمحم، ترػيخ العشاصخ السرخية عمي عسمة مرخ تحت الحكع الخوماني في  -

م، رسالة ماجدشيخ غيخ مشذػرة، جامعة عيغ شسذ، القاىخة 8;4ق.م وحتي  52الفتخة مغ 
4235. 

عدت زكي حامج قادوس، الثالػث الدكشجري السقجس كشػع مغ الجعاية الدياسية لمبصالسة، حػلية  -
 .:423، 43االتحاد العام لآلثارييغ العخب 

، 88نجاه خيخ هللا كاضع، آلية الحراد في مرخ القجيسة، مجمة دراسات في التاريخ واالثار  -
 .:423بغجاد 

مجسػعة نقػد سكشجرية لع يدبق نذخىا، رسالة دكتػراه، جامعة عيغ نذخ نجالء محسػد عدت،  -
 .:422شسذ 

لذتشبخج، ف.د، الحيػانات والبذخ تشاغع مرخي قجيع، تخجسة. فاشسة عبج هللا، مخاجعة. محسػد  -
 .4234ماىخ شو، السخكد القػمي لمتخجسة 

في الحزارتيغ االغخيكية  مشال اسساعيل تػفيق، دراسة مقارنة لمسعتقجات السختبصة بالثعبان -
والسرخية القجيسة، كتاب السؤتسخ الثالث عذخ، االتحاد العام لآلثارييغ العخب، الشجوة العمسية 

 .;422الحادية عذخ، دراسات في اثار الػشغ العخبي، القاىخة 
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ىاري، ج، ايسحػتب الو الصب واليشجسة، تخجسة. دمحم العدب مػسي، مخاجعة. محسػد ماىخ شو،  -
، القاىخة 34ػ وعي حزاري معاصخ> سمدمة الثقافة االثخية والتاريخية، مذخوع السائة كتاب نح

3;;8. 
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