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Abstract 

Unpublished Bust of a Literate from Middle-Delta 

Studies of Roman sculptures from Egypt in general, which deal with 

individuals in particular, are very rare; hence is the importance of this 

portrait. It seems interest to publish it here for the first time and describe it 

in details; the description including the clothing, hairstyle, and facial 

features, in addition, this paper will focus on identification of the owner. 

This study will try to highlight the Roman and Greek elite in the Egyptian 

society during the Roman era. In addition, the paper presents a detailed 

analytical study including comparisons between this portrait and other 

similar items have the same artistic style, concluding with the possible 

dating of the portrait. 

 

 الممخص:
اآلتية من مصر بشكل عام،  الرومانية ل أعمال النحتُتعد الدراسات التي تتناو 

، ورقة البحثية؛ ومن ىنا تأتي أىمية ىذه الجدا والتي تتناول األفراد بشكل خاص نادرة
والوصف ليذا البورتريو، مرة  ألول والتي ُيعد اليدف الرئيس منيا التركيز بالنشر

محاولة وصف المالبس، وتصفيفة الشعر، ومالمح الوجو، باإلضافة إلى متضمنة 
تحديد شخصية صاحب البورتريو، ووضع طبقة الرومان واإلغريق الراقية في المجتمع 

وعمل  التفصيمية، المصري خالل العصر الروماني، باإلضافة إلى الدراسة التحميمية
ماثمة أخرى من حيث الشكل وبورترييات م تمثال النصفيالمقارنات بين ىذا ال

 .، مختتما الورقة البحثية بمحاولة تأريخ البورتريوواألسموب الفني
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كفر الشيخ ببورتريو من الرخام محافظة تل الفراعين بفي يحتفظ المخزن المتحفي 
(. عثر عميو 46)سجل وسط الدلتا  536رقم سجل:  ، تحت(6 – 1)صور  لشاب

، وتم اختيار 1، بدلتا النيلكز سمنود، بمحافظة الغربيةة لمر في قرية أبو صيربنا، التابع
  ىذا البورتريو لينقل إلى العاصمة اإلدارية الجديدة لعرضو في متحف اآلثار ىناك.

 سم. 53سم.، أقصى عرض:  42أقصى ارتفاع:  المقاسات:
البورتريو في حالة حفظ كاممة وجيدة لمغاية. السطح في منطقة الرأس  حالة الحفظ:

انب األيسر لموجو بجانب العين اليسرى بو أجزاء مكشوطة. القاعدة في ظير والج
ىذه الدعامة  البورتريو مزخرفة بدعامة عريضة بشكل سعفة النخيل. الجزء األعمى من

لتثبيت تقريبا أسفل الدعامة  مربع تجويفيوجد بقايا لبعض الثقوب. يوجد ، و زالتياإتم 
                                                           

غرب مدينة سمنود. ُأطمق عمييا  –تقع قرية أبو صيربنا عمى بعد حوالي ستة كيمو مترات جنوب  1
أوزير"، وفي النصوص اليونانية  –أوزير" أو "بو  –في النصوص المصرية القديمة اسم "بر 

" أي "مقر أوزيريس"، ومنيا ُأشتقت التسمية العربية "أبو صير" Bousiris - Βούσιρις -"بوزيريس 
الحالية، إشارة لوجود قبر ألوزير في ىذه المدينة قبل أن ينتقل إلى العرابة المدفونة بأبيدوس في 

أوزير" مكانة مقدسة لدى  –سوىاج، المزار المقدس اآلخر ألوزير في مصر العميا. احتمت "بو 
و قدماء المصريين القدماء؛ إذ كانت مقر أساسي ألوزيريس، وكانت مقصد  ومزار ديني ميم يحج إلي

المصريين، وارتبطت بنشأة طقس "عزق األرض"، والذي انتقل بعد ذلك إلى أبيدوس. ارتبط ىذا 
الطقس بدفن أوزير في باطن األرض، وأصبح رمزا بعد ذلك لمبعث مرة أخرى، مثل الحبة التي يتم 

ديد بعد زرعيا في األرض تم تاخذ دورة الحياة من إنبات ونمو لتعكس مفيوم الحياة والبعث من ج
 أوزير" عمى العمود الفقري ألوزيريس، وكذلك الفكين.  –الموت. احتوت أرض "بو 

، 1999؛ عبد الحميم نور الدين، 207، 1944؛ سميم حسن، 47، 2005جالل أبو بكر،  -
55. 

أوزير" عاصمة اإلقميم التاسع من أقاليم مصر السفمى، والذي أطمق عميو  -وسياسيا، كانت "بو 
 " نسبة إلى المدينة الرئيسة في اإلقميم.Bousirite -مى اسم "المقاطعة البوزيرية الكتاب القدا

- Guthier 1935, 35; Strabo, XVII, 19. 
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مفقودة اآلن. يظير صف من الثقوب الصغيرة شبو ، لكنيا فوق قاعدة البورتريو
وتبدو ىذه  ،(4)صورة  عمودي أمام األذن اليمنى وسوالف الشعر أمام األذن اليمنى

 الثقوب متساوية في الحجم. 
تمثال نصفي يتكون من الرأس والرقبة والكتفين واألجزاء العموية من  الوصف:

رأس مثمث، والوجو بيضاوي، والجبية . ال(1)صورة  الذراعين ومنطقة الصدر بكامميا
، وتبرز عظمة الوجنتين، ، والوجنات ممتمئة ومحدبة قمياًل غير عريضة ومرتفعة قمياًل 
 ويغطي الوجو تعبير جاد. 

. حدقة ألعمىتبدو أنيا تتجو بالنظر ، و ، والنظرة بعيدةسعة وناتئة قمياًل العيون وا
ا نسبيً  بشكل ثقب كبيرنسان العين إا، وتم حفر بشكل نصف دائرة تقريبً  حززةالعين م

. الحواجب . الجفون العميا بارزةالجفن العموي أسفلالعين  في أعمى ثقابتم تنفيذه بالم
، ورفيعة، ويغطييا شعيرات تيشيرية خفيفة بشكل حزوز مائمة بارزة ومقوسة قمياًل 

 ومتوازية لإلشارة إلى شعر الحواجب، وُنفذت بضربات األزميل.
. قنطرة عند القاعدة، وفتحتا األنف مميزة وواسعة األنف طويل وقوي وعريض

أن األنف يميزه  لمبورتريو األنف مستقيمة، ويتضح من خالل النظرة األمامية والجانبية
الفم مغمق، والشفاة ممتمئة، وشبو مستقيمة، وبالنظر إلى الفم من  اإلستدارة في زواياه.

، والذقن مستدير وبارزة أكثر من العمياا ما ممتمئة نوعً  الجانب، تبدو الشفاة السفمى
، وتم معالجتيا بواقعية، ومحارة األذن وصغير وغير بارز. األذن صغيرة، وبارزة قمياًل 

 .(4 – 3)صورة  عميقة
، فروة الشعر كثيفة، وتغطي الرأس بالكامل، وتم تصفيفيا في شكل كتل بارزة قمياًل 

عة من الخصالت المجاورة، وتتكون كل كتمة من مجمو وكل كتمة منفصمة عن الكتمة 
ا، السيما أعمى الرأس وعمى والرفيعة والمتموجة وليست بالطويمة كثيرً  المتجاورة

، 4، 3)صور  االجانبين، ويأتي بعض ىذه الكتل فوق بداية بعض الخصالت أحيانً 
، . ُصففت خصالت الشعر أعمى الجبية بشكل فرنشة بسيطة ومقوسة قمياًل (6
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ر في ، وتسي(2 – 1)صور  8 ى األنف في منتصف الجبية بشكلومفروقة أعم
، ومنتظمة ومتساوية في طول خصالتيا أعمى اتجاىين عكسيين أعمى الجبية

الحاجبين، ثم تسير بعد ذلك في خصالت طويمة ومتموجة حتى األذنين. تنتيي 
سية تتجو ألسفل الخصالت أمام األذنين بشكل سوالف تيشيرية خفيفة ورفيعة ورأ

وال وجود لشعر المحية. ، األزميلت شعر المحية، وتم تنفيذىا بضربات كإشارة إلى منب
  .رة عن خصالت تيشيرية خفيفة نفذت بضربات األزميلالشارب عبا
مالبس ذات طابع يوناني، تتكون من قميص تحتي  صاحب البورتريويرتدي 

تغطي الجسم  Pallium -يوم بال   سمالعباءة المدنية المعروفة با )تونيك(، يعموه
فوق  U التونيك طية صغيرة وفتحة بشكلليدين. يميز لمذراعين وا وجودبالكامل، وال 

عند الكتف األيسر ثم تسير وتمتف خمف الظير وتأتي لألمام  يومالصدر. تبدأ البال  
لتعبر فوق الكتف األيمن، ثم تنسدل ألسفل عمى الصدر ثم تصعد ألعمى مرة أخرى 

ج عن ىذه "، ونتV" بشكل فتحة صدر مةشك  باتجاه الكتف األيسر وتستقر فوقو، مُ 
وم وجود طيات رأسية مائمة عديدة، منيا طية بشكل مثمث يالمعالجة إلرتداء البال  

 قاعدتو فوق الكتف األيمن لمتمثال ورأسيا ألسفل.
  :األسموب الفني والمقارنات

تتعمق عمى عدة مالحظات  والمقارنات ليذا البورتريوتعتمد دراسة األسموب الفني 
 وعناصره الوجو ومالمحتصفيفة الشعر، ؛ السيما العالية المنفذرخام والجودة بمادة ال

جميعيا عناصر تشير إلى حقيقة ف؛ سالمالب، وكذلك ىتمام شديداالتي نفذت ب
اإلنتقال من شخص في مرحمة ىو وىي أن صاحب بورتريو أبو صيربنا  ،واضحة

لمصري ينتمي إلى طبقة النخبة في المجتمع ا، و مرحمة الشباب إلى مرحمة الرجولة
يشير ذلك كمو إلى ورشة غير محمية، وىذا يقودنا إلى أن و ، خالل العصر الروماني

أو  إغريقي مثقف فنان يوناني لشخصو بواسطة نقترح أن ىذا البورتريو تم نحت
أن مدرسة "بوزيريس" قامت نفيذ فنان محمي، و وليس من ت في مصر عاش متأغرق
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يمة المحمية في مجتمعيا، ملمشخصيات الفي مواد مستوردة بعمل تماثيل نصفية 
المتعمقة بالعمل أن تنفيذ البورتريو تم في ورشة متأثرة بالمدارس  المعطيات وتشير كل

 الفنية اليونانية.
ىي نتاج ورش  التي ينتمي ليا بورتريو الدراسة بالرغم من أن البورترييات الخاصة

فنانين لم يتمتعوا بنفس جودة الفنانين الذين نفذوا األعمال الرسمية، لكن كان ليا 
ذات أىمية عظيمة، خاصة الخاصة األعمال الفنية ، وىذه فكر الفنان تعكسمميزاتيا، 

الفنانين الذين يتبنون في  أنيا تقدم األساليب الفنية التي يمجأ إلييا الفنان أو مجموعة
نممس في ؛ فورشيم اإلبتكارات الفنية التي كانت تستخدم في فن النحت في نفس الفترة

نعومة، وصياغة متقنة، ونظرة بعيدة، ويتفق ىذا البورتريو بأسموبو  الدراسة بورتريو
مدرسة  الفني ىذا مع اإلتجاىات واألساليب الفنية اليونانية أكثر من الرومانية؛ السيما

آسيا الصغرى الفنية المتأثرة باألساليب اليونانية، ولعل وجود دعامة الظير العريضة 
ا بشكل سعفة النخيل تدعم ىذا اإلفتراض، خاصة وأن ىذا الشكل لمدعامة كان مميزً 

عتبرت مدن آسيا الصغرى في العديد من الحاالت بمثابة اُ ؛ فقد 1لمورش الفنية اليونانية
روماني في المنطقة، وأن ىذه ينستية التي سبقت التحكم الالفنية اليم   الوريث لمتقاليد

تضم المكتشفات األثرية ؛ و 2ةالفنية الرئيسالمناطق استمرت لكي تكون بمثابة المراكز 
، وتشيد عمى الميالدي في أفروديسيا بورترييات منحوتة رائعة، ومؤرخة بالقرن الثالث

، ربما يكون أعمى من األعمال الفنية التي تنتمي من الرقي التقني والفني عال   ىمستو 
نفسيا، وعمى أية حال فإنيا تظير بشكل عام أنيا اتبعت روما إلى منطقة العاصمة 

تجاىات الفنية ألسموب وموضة البورترييات اآلتية من المراكز الفنية في نفس اال
 .3الغرب

                                                           
1 Angelicoussis 2001, 127. 
2 Wood 1986, 19. 
3 Wood 1986, 20. 
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في شكل مجموعات جاءت  الشعرخصالت نجد أن بالعودة إلى المعالجة الفنية، 
خصالت رفيعة ومتموجة بشكل أقواس قصيرة في اتجاىات من كل مجموعة مكونة 

ا ومتوازية ومتقاربة، والحزوز متساوية تقريبً ، و خصالت ليست بالطويمةوال مختمفة،
باستخدام األزميل، وبدون  خصالتالة، وتم معالجة تفاصيل الفاصمة بينيا غير عميق

عمق أو تجاويف عميقة بين الخصالت، وتم تحديدىا بأسموب فني رائع، وينتيي 
 الشعر أمام األذنين بشكل سوالف رأسية بسيطة وتنسدل ألسفل وال تصل لموجنتين.

، في كل شعر الرأس ما عدا الفرنشةالشعر بسماتيا السابقة خصالت انتشرت 
الت بسيطة ومتقاربة ومقوسة أعمى الجبية وتتجو مكونة من خصوالتي جاءت 

 ا. صف الجبية تقريبً في منت الحجم صغير 8 يا باتجاه الجانبين مكونة شكلخصالت
 فترةتفاصيل تشير إلى نجد أن تسريحة الشعر في بورتريو الدراسة تحمل مالمح و 

ة في ، مثل اختفاء خصالت الشعر المتناثر م.( 217 – 211) كاراكاالحكم  ما بعد
اتجاىات عدة، وكذلك البوكالت وعيونيا، وغاب التداخل بين خصالت الشعر 
وبعضيا البعض، تمك الخصائص التي وجدناىا في تصفيفات الشعر بداية من عصر 

وصوال لمعصر السيفيري، مما أدى إلى غياب تأثيرات  م.( 138 – 117) ىادريان
فاء التأثير الموني، واختفاء الضوء والظل والتالعب بيما، وما صاحب ذلك من اخت

ا سمات فنية مميزة لمفترات ، واختفت أيضً 1اتعبيرات اإلكتئاب النفسي، والذي وُجد سابقً 
 ا. السابقة مثل الشارب والمحية ذات الخصالت الكثيفة والمجعدة أحيانً 

تعتبر تسريحة شعر بورتريو الدراسة مرحمة انتقالية بين تصفيفات الشعر خالل 
المميزة مثل الخصالت الكثيفة المنفذة  األنطونيني والسيفيري بخصائصيمالعصرين ا

باستخدام المثقاب، وبين أسموب تصفيفة الشعر خالل باقي القرن الثالث بداية من 
اإلسكندر م.( و  204 - 218 – 222) Elagabalus يالجابالوس إبورترييات 

                                                           
 .153-152عزيزة سعيد، )د. ت.(،  1
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م.(، والتي يميزىا أسموب جديد يتمثل في تسريحة  235 – 222سيفيروس )
يالجابالوس بأن أصبحت التسريحة عبارة عن خصالت رفيعة ومتموجة بشكل أقواس إ

اإلسكندر في بورترييات  قصيرة في اتجاىات مختمفة، أو أصبحت فروة الشعر
منفذة عن طريق  ا بشكل كتمة واحدة متماسكة مكونة من خصالتسيفيروس فصاعدً 

ضربات صغيرة باستخدام األزميل، وتجعل الشعر أشبو بطاقية تعمو الرأس، وىي ما 
 . Calotta"1يطمق عمييا مصطمح "

 ا شكلفي اتجاىين عكسيين مكونً  امتد أسموب الشعر المفروق في منتصف الجبية
ونة كل مجموعة مكوفيو نرى ، فترات طويمة خالل العصر الرومانيل في مجموعات 8

من خصالت بشكل أقواس قصيرة ومتوازية، وتأخذ كل مجموعة اتجاه يختمف عن 
خصالت المجموعة األخرى، ولم يقتصر عمى فترة زمنية محددة، فنجده ظير مع 

في ، وفييا تسير خصالت الفرنشة م.( 14 –ق. م.  27) بورترييات أغسطس
وتأخذ شكل كالبة أو  ا،فوق الحاجب األيسر غالبً  8 اتجاىين متضادين مكونة شكل

 ، واختفت الكالبة أو الخطاف في تسريحة شعر تيبريوس2خطاف فوق الحاجب األيمن
فوق الحاجب  8 ا شكلعر الفرنشة المفروق مكونً ولكن استمر ش م.(، 37 – 14)

يتبع  م.( 68 – 54) ، وىناك بورتريو لنيرون3األيسر بوضوح عن أي امبراطور آخر
نفس تسريحة الشعر التي يميزىا خصالت الشعر الطويمة  "طراز ارتقاء العرش" لو

في منتصف الجبية  التي تنطمق من منتصف الرأس وتسير باتجاه الجبية، وتنقسم
 .4م 59 – 55ثم تسير نحو الجانبين، ومؤرخ بالفترة  8 ا بشكلتقريبً 

                                                           
 .177عزيزة سعيد، )د. ت.(،  1

2
 Boschung 1999, Kat. Nr. 150, Taf. 201; Burn 1999, 182—83, fig. 152; Ingholt, 

(Summer 1969), 177–187; Kiss 1984, 34ff, figs. 34-5, 37, figs. 46-7; Kleiner 1992, 

figs. 39-46; Ramage & Ramage 1991, 31, fig. 32; Walker 1995, 62-63, pl. 6; 

Walker & Higgs 2001, Nos. 323, 318. 
3 Bartman 1999, Cat. 64; Kleiner 1992, 124-5, fig. 100, 125, fig. 101; Poulsen 

1923, Cat. Nos. 45-46; Wood 1999, 53, 9.  
4 Helga von Heintze 1990, no. 168; Kleiner 1992. 136, fig. 111. 
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الظيور مرة أخرى  8 لمفروقة في المنتصف مكونة شكلعاودت موضة الفرنشة ا     
، والتي يميزىا توزيع خصالت شعر الفرنشة في م.( 98 – 96) ع بورترييات نيرفام

اتجاىين متضادين، وتتكون من خصالت شعر مقوسة وقصيرة، ويفصل بين كل 
. واعتمدت تصفيفات الشعر في عصر ىادريان 1خصمة وأخرى بحز غير عميق

لكثيفة والطويمة والعصر األنطونيني ثم السيفيري عمى بوكالت الشعر والخصالت ا
، لتعاود 8 مفروقة أعمى الجبية مكونة شكلوالمتداخمة مما أدى إلى اختفاء الفرنشة ال

بورترييات أكثر من بورتريو من  العصر السيفيري كما نراىا في الظيور مرة أخرى مع
، والتي بدأت في الطراز األولبورترييات  يتبعمنيا بورتريو م.(،  211 – 189) جيتا

م.، ومحفوظ في ميونخ، يصور جيتا بتصفيفة شعر مفروقة في  204ام الظيور ع
، الوجو بيضاوي أكثر منو مستدير، الشفاة مستديرة، األنف تتجو 8 المنتصف بشكل

، وتكررت نفس السمات الفنية مع بورتريو يمثل جيتا 2ألعمى مماثمة ألنف كاراكاال
 . 4الموفر، وبورتريو آخر بمتحف 3بمتحف "سان ريموند" بتولوز

ا من تسريحة الشعر التي تم استخداميا تقترب تسريحة شعر بورتريو الدراسة كثيرً 
مع  خرىبورتريو األالخصائص كذلك تتفق و ؛ يالجابالوسإإلمبراطور امن قبل 

يالجابالوس عمى العممة، والمؤرخ بالعام األخير من إلخصائص صور الطراز الثالث 
شعر الشارب، وشعر السوالف، وىو الطراز  موبأسم.(؛ السيما  222 – 221مو )حك

نتقال من مرحمة الشباب ا، وفي حالة االوقد أصبح أكثر نضجً  يالجابالوسإالذي يمثل 
إلى مرحمة الرجولة؛ ففي بداية ىذا الطراز أظيرت صور اإلمبراطور شعر السوالف 

د، وفي مرحمة ا، وفيما بعد امتد شعر السوالف حتى الخدو ا، والذقن مازال ناعمً قصيرً 
ن كان خفيفً الحقة بدأ يظير شعر المحية كاماًل   . 5ا بعد ذلك وا 
                                                           

1 Daltrop  et al. 1966, 110, pl. 40c-d; Kleiner 1992, 200-201, figs. 169-170 
2 Kleiner 1992, 325, fig. 289. 
3 Fittschen, K. 1999, pl. 128, a-b. (Toulouse, mus. St. Raymond, Inv. 30109). 
4 Fittschen, K. 1999, 189, a-d. (Paris, Louvre Mus. MA 4571). 
5 Baharal 1996, 57. 
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تفاق من قبل معظم العمماء عمى أن البورتريو المتعارف عميو أنو يخص تم اال
، ىو بالفعل ليذا اإلمبراطور، ونستطيع أن نصنفو بمتحف الكابيتول يالجابالوسإ

عمى العممة، فيو ُيظير  يالجابالوسإضمن بورترييات الطراز الثالث من بورترييات 
ويتفق في كثير من الخصائص الفنية مع ، 1افي سن التاسعة عشرة تقريبً  شاًبا

الشعر الثري، والذي يالجابالوس إبورتريو مح أىم مال خصائص بورتريو الدراسة؛ فمن
تم تصفيفو في خصالت طويمة ومتموجة تم تنفيذىا في نحت خفيض مع وجود 

خصالت الشعر، وتم التمييز والتفريق بين الخصالت فقط بواسطة سطحية بين 
نما خطوط  األزميل، ولم تعد القنوات الطويمة والمحفورة بواسطة المثقاب موجودة، وا 

، وتعبر نيايات خصالت الشعر أعمى الجبية وكأنيا في 2ضحمة بين خصالت الشعر
 ارة لمشارب.يالجابالوس أدنى اشونالحظ أن الفنان وضع إلميب الريح، 

م.،  218 – 217، مؤرخ بحوالي 3يالجابالموسيوجد بورتريو آخر يعتقد أنو إل
البورتريو مكون من الرأس والرقبة واألكتاف، وتوجد أجزاء مفقودة، يصوره بمالمح تنم 
عن شرقية اإلمبراطور بأسموب فني رائع، الوجو ناعم، ال يوجد لحية. تسريحة الشعر 

بورتريو الدراسة؛ حيث ُصفف الشعر بشكل قبعة مرتفعة، تقترب فيو من تسريحة 
والشعر مقسم فقط بشكل خصالت عمى سطح الرأس مباشرة بواسطة أخاديد محززة 

 ا مع مالمح الوجو الناعمة.قصيرة، وكتمة الشعر الناعمة مناسبة تمامً 

                                                           
1 Museo Capitolino inv. MC470 
Baharal 1996, 58, fig. 100a-b; Fittschen & Zanker 1985, cat. 98, pls. 115-117; 

Kleiner 1992, 262-3, fig. 320. 

 يضع فيتشن بورتريو ايالجابالوس في متحف الكابيتول ضمن بورترييات الطراز الثاني.
Fittschen & Zanker 1985, cat. 98. 
2
 Wood 1986, 51, fig. 14.  

 .Ny Carlsberg Glyptotel, Copenhagen, Invي اسطنبول، ومحفوظ في رخام. عثر عميو  ف 3

No. 741 
Helga von Heintze 1990, 170, 183, no. 177. 
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يمكن مقارنة بورتريو الدراسة بقناع من الجص لشاب محفوظ بمتحف ىيمدسيايم، 
، ويمكن المقارنة بينيما من حيث 1المحتمل أنو تم العثور عميو في تونا الجبل ومن

التشابو في المرحمة العمرية، والوجو البيضاوي، وتصفيفة الشعر المكونة من خصالت 
ليست بالطويمة، ومتموجة، وتغطي كل أنحاء فروة الرأس، مع وجود شعر سوالف 

لشعر المحية والشارب، وتم تنفيذ حدقة العين خفيفة أمام األذنين، مع عدم وجود أثر 
نسان العين بشكل حفرة أسفل الجفن عن طريق حز بشكل نصف دائرة تقريبً  ا، وا 

 العموي، وىي التقنية المتبعة في النصف األول من القرن الثالث الميالدي. 
م لدى الرومان باسم بال يو  ةمعروفالعباءة المدنية اليرتدي صاحب بورتريو الدراسة 

"Pallium ،"تعتبر البال يوم مرادفة، و 2عبارة عن عباءة مستطيمة، وخفيفة، ومريحة يوى 
العباءة يمثل  لييماتيونفا من حيث الشكل والوظيفة؛ himationلمييماتيون اليوناني 
باءة ، وبالمثل كانت البال يوم المستطيمة لمرجال الرومان بمثابة ع3اليونانية خارج المنزل

، وداخل عامةعمى األقل في المناسبات الىا خارج المنزل، ؤ ية، ويتم ارتدالمحياة اليوم
، وتم تبني البال يوم من قبل الرومان عندما أصبح الرومان عمى 4المنزل في الريف

طمق عمى طراز األعمال الفنية التي ترتدي ىذه ، وأُ 5تواصل حضاري مع اإلغريق
 استخدموا ىذه العباءة نص الذياشخاأل"، بينما حمل Palliatus typeالعباءة مصطمح "

"Palliati "مصطمح 
6. 

                                                           
. اإلرتفاع: Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim, Inv. No. 386محفوظ في  1

 سم. 45سم.، العمق:  23سم.، العرض:  35.2
Eggebrecht 1996, 117, Cat. No. 112; Kayser, 1973, S. 118, Abb. 96. 
2 Helga von Heintze 1990, 153. 
3
 Bieber 1959, 382, 412; Goldman 2014, 229. 

 .1، حاشية 87، 2006منى الشحات،  
4 Goldman 2014, 217, 229. 
5 Bieber 1959, 413. 
6 Hallett 2005, 208; Heskel 2014, 134-35. 

 .88، 2006منى الشحات، 
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لدى أكثر من فئة؛ فقد ظل ىذا الطراز من  نلعدة قرو استمر ارتداء البال يوم 
 تكانو  ،1ينستية والرومانية والمسيحية المبكرةا خالل العصور اليم  المالبس مستمرً 

بالرغم و ، 2يرتدييا الشباب في الحضارة اإلتروسكية كما نرى في بعض األعمال الفنية
الرومان  من أنو كان من المفترض أن كبار الموظفين، وأعضاء مجمس السناتو

ا إال أنيم أحيانً  ا ارتداء البال يوم،ولم يكن محببً  يرتدون التوجا في المناسبات العامة،
فقد السيما اإلرجوانية المون،  مية مفضمين ارتداء البال يوم؛المالبس الرس كانوا يتركون

الزي الرسمي الروماني لكبار رجال الدولة والموظفين والحكام الرومان خالل كانت 
، وظيرت 3العصر الجميوري في المناسبات المختمفة بما في ذلك أثناء حفالت المآدب

رىا بشكل متكرر مع الرجال البال يوم مع بعض تماثيل العصر الجميوري، وتم تصوي
 . 4في شواىد قبور العصر الجميوري المتأخر والعصر اإلمبراطوري المبكر

ق.  Lucius Sulla (138–78القائد الروماني العظيم لوكيوس سوال   فنعرف أن 
 Rabiriusالروماني رابيريوس بوستوموس المصرفي  ، وكذلك5البال يومم.( ارتدى 

Postumus  53 – 54عام  إلسكندريةل توار يز  يوناني عبارة عن بال يوم عندزي ارتدى 
عمى الرغم من الثاني عشر )الزمار(  بطمميوسالممك  ضيافةفي ، عندما كان م. ق.
 .م .ق Gaius Verres (120 جايوس فيريس ونجد .6كان يرتدي التوجا في روما أنو
صقمية خالل ل احاكمً بوصفو ( عضو مجمس الشيوخ الروماني، و . تقريبام .ق 43 -

                                                           
1 Bieber 1959, 415. 
2 Bieber 1959, 384, figs. 9-10. 
3 Heskel 2014, 134-35. 
4 Bieber 1959, 385, 395, figs. 11-12; Helga von Heintze 1990, 141. 
5 Hallett 2005, 151; Heskel 2014, 135. 

كان رابيريوس بوستوموس أكبر دائني بطمميوس الزمار عندما كان في روما، وحضر رابيريوس  6
 إلى اإلسكندرية ليحصل عمى أموالو وفوائدىا بعد استرداد الزمار لممكو.

Bieber 1959, 415; Hallett 2005, 151; Heskel 2014, 135. 
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العصر الجميوري المتأخر قد استعرض طبيعتو اليونانية بارتداء تونيك غامق وبال يوم 
 . 1أرجواني

ا المتعمقة بيذا األمر، فإنو حتى اآلن لم يصمنا تماثيل طبقا لمدراسات الحديثة نسبيً 
أن أغسطس ا و ؛ السيم2يومباطرة رومان وتكون مرتدية البال  أنيا أل ةمؤكدأو بورترييات 

، إال بمبس التوجا في المناسبات العامةألسرة اإلمبراطورية وكبار رجال الموظفين األزم 
أعدتيا مارجريت بيبر  سةادر ترى حيث ؛ اا دائمً لم يكن متبعً  يبدو أنو أن ىذا المرسوم

في خمسينات القرن العشرين أن بعض األباطرة ارتدوا عباءة البال يوم في المناسبات 
 ال يوم وصنداًل ب خدماست اإلمبراطور تيبريوسا عمى بعض األدلة، من ذلك أن استنادً 
 98) ونجد اإلمبراطور تراجان، رودس مناسبة رسمية عندما كان في جزيرة في ايونانيً 

، وكان مفضال ليادريان 3يرتدي البال يوم في تمثال عثر عميو في تيفولي م.( 117 –
ون اليوناني( عن التوجا الرومانية، وذلك في معظم ارتداء البال يوم )الييماتي

، ويؤكد ىذا 5؛ فقد ارتدى ىادريان بال يوم في حفالت المآدب اإلمبراطورية4المناسبات
ن كان البعض يرى أن رأس و 6األمر تمثال ليادريان مرتديا البال يوم  ال التمثال جسم، وا 

وحضر  .7واحد، وأن البدن ينتمي لشخصية أخرى غير ىادريان ينتميان لعمل   ال
 161) سيبتميوس سيفيروس حفالت مآدب اإلمبراطور ماركوس أوريميوساإلمبراطور 

وكان يتوجب عميو ارتداء التوجا، وبموجب أوامر  ا البال يوم،مرتديً  م.( 180 –
لبال يوم داخل روما ا عمى المواطنين الرجال ارتداء ااإلسكندر سيفيروس أصبح واجبً 
عمى التوجا التي عانت من اإلىمال بموجب ىذه  يءنفسيا، مما كان لو األثر الس

                                                           
1 Heskel 2014, 143. 
2 Hallett 2005, 209. 
3 Bieber 1959, 399. 
4
 Campbell 2007, 395. 

5 Bieber 1959, 415, fig. 38. 
6 Bieber 1959, 399, 415, figs. 38a-b. 

 (.no. 1381ا في المتحف البريطاني )عثر عمى ىذا التمثال في قوريني، ومحفوظ حاليً 
7 Hallett 2005, 209, note: 65. 
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األوامر، والتي أدت إلى انتشار البال يوم عمى نطاق واسع داخل روما والواليات خالل 
 بروبوس أوريميوس ماركوساألباطرة  ، لذلك وجدنا1القرن الثالث ثم الرابع الميالدي

يرتدون بال يوم أرجوانية م.Carinus (283 – 285  ) - وكارينوس م.( 282 – 276)
، واستمرت لنراىا مع بعض أباطرة القرن الرابع الميالدي، 2ممزوجة بالذىبو منسوجة 

 – 361) ومن أفضل األمثمة عمى ذلك التمثال المحمتل أن يكون لجوليان المرتد
 . 3.م 363-361، ومؤرخ بحوالي م.( 363

صر الرومانية بعدد ضئيل من األعمال الفنية التي تصور أصحابيا ساىمت م
رأس، في المتحف المصري بالفاتيكان، لشخص  بدونيرتدون البال يوم، منيا تمثال 

. التمثال 4"، من المحتمل أن عثر عميو في اإلسكندريةJulianusيدعى جوليانوس "
بيده اليسرى المنسدلة بجانب مؤرخ بعصر األسرة اليوليوكالودية، ويمسك بمفافة بردي 

 (.EIOYLIANOS - Julianus)سم اليوناني الجسم. القاعدة تحمل اال
ىكذا وجدنا اإلقبال الشديد عمى ارتداء البال يوم من طبقات متنوعة ذات حيثية في و 

المجتمع الروماني، وعمى مدار قرون عديدة لدرجة أننا وجدنا السيدات الرومانيات في 
عباءة مشتقة من عباءة  نالمتأخر؛ السيما في القرن الثالث، ترتدي العصر الروماني

"، ويحمل طراز تماثيميا مصطمح Palliaالبال يوم، وُأطمق عمييا في الالتينية "
"Palliata type"5. 

ىناك قضية أخرى ذات أىمية مرتبطة بالبورترييات الخاصة التي ينتمي ليا 
، وذلك من القرن الثالث الميالديخالل نحت الفي فيم فن  وتتمثل تريو الدراسة،بور 

                                                           
 .90- 89، 2006منى الشحات،  1

2 Bieber 1959, 415. 
 .2323م. متحف الموفر  1.8رتفاع: رخام. عثر عميو في روما، اال 3

  Helga von Heintze 1990, 141, 153 no. 130. 
4 Bieber 1959, 395-98, fig. 36. 
5 Bieber 1959, 409-412. 
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، والتي ساىمت في تطور الفن الروماني، المختمفةالرومانية  دراك دور الوالياتإخالل 
من المالحظ أن خصائص و . 1باإلضافة إلى مظاىر الحضارة الرومانية األخرى

ي مؤثر رومانية خالصة دون وجود أل –بورتريو الدراسة خضعت لتأثيرات فنية يونانية 
تجاه العام الذي ميز فن البورتريو فني مصري، وتميزت بالواقعية دون مغاالة، وىو اال

الروماني منذ مطمع القرن الثالث الميالدي، ونتيجة ليذا العامل ظير لدينا بعض 
"، Veristicالمفاىيم الفنية خالل القرن الثالث، منيا األسموب الفني الذي ُأطمق عميو "

ألي دراسة متعمقة لفن البورتريو في القرن الثالث الميالدي، ويمكن  وىو مصطمح مفيد
وعدم التقييد بالمثل  الواقعية تحديد ىذا المصطمح بأنو يمثل استخدام التفاصيل

التقميدية لمجمال، مثل خطوط الوجو، واإلجياد الجسدي، أو الضغط العاطفي. مثل 
اقعي بشكل غير مبيج لشخص ما تمك التفاصيل تخدم الغرض من وراء انتاج تشابو و 

ا استخدامو لمتعبير عن مفيوم أىداف كما يعكسو بورتريو الدراسة، لكن يمكن أيضً 
تعبيرية، باإلضافة إلى وسائل لنقل الحالة العاطفية لمشخص. نشأ ىذا األسموب في 

 Antonine baroqueا بـ "رف اصطالحً القرن الثالث كرد فعل مقابل لألسموب الذي عُ 

styleانطمقت بسبب كتل من  "، الذي يتميز بالنعومة، والمعالجة السائمة لموجو، والتي
، والتي كان يستخدم فييا المثقاب إلحداث الضوء والظل، مما جعل كل متناثرةالشعر ال

ظير "تجديد لمشكل البورترييات المنحوتة والمؤرخة بالفترة األولى من القرن الثالث تُ 
وأظيرت تجنب الفنان لمتضاد فيما يتعمق بالضوء والظل  "،Form plasticالبالستيك 

 .2في شعر الرأس والمحية
 
 
 

                                                           
1 Wood 1986, 18. 
2 Wood 1986, 13. 
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 السياق األثري
بوسط  ا في قرية أبو صيربنابالنظر إلى موضع العثور عمى البورتريو، وتحديدً 

ثري ليذا حتماالت المتعمقة بالسؤال حول السياق األفإنو يوجد بعض اال الدلتا،
 البورتريو ووظيفتو.

نتقال الثالث، وىي أن األمراء ىناك حقيقة كانت قائمة في مصر خالل عصر اال
، واستمرت 25حتى األسرة  22مدينة "بو أوزير" خالل حكم األسرة  أقاموا فيالميبيين 

ا بالعصرين البطممي مرورً  مركز ميم لإلستقرار خالل عصور األسرات التاليةك
بالمنطقة خالل فترة الستينات من القرن  ، فقد كشفت الحفائر التي أجريتوالروماني

، منيا جزء من تمثال 26الماضي عن بعض األعمال الفنية المؤرخة بعصر األسرة 
، وجزء من تمثال آخر لمممك "واح ايب رع"، 26لمممك بسماتيك األول، مؤسس األسرة 

عصر كما عثر بيا عمى بقايا بوابة معبد مؤرخة بعصر الممك الفارسي دارا األول من 
 .271األسرة 

احتمت المدينة أىمية عظيمة في التاريخ المصري القديم لمكانتيا الدينية، فإلى 
جانب أنيا كانت موطن أوزيريس؛ فقد احتضنت معابد وأعياد آللية أخرى ذات مكانة 

 ارئيسً  افي الديانة المصرية؛ حيث ذكر ىيرودوت المدينة وأشار إلى أن بيا معبدً 
يزيس، حيث ُيعد أكبر معبد ليذه المعبودة إألوزيريس إلى جانب معبد آخر لزوجتو 

حتفاالت التي كانت تقام في مصر، آنذاك، وكان ُيعقد بالمدينة ثاني أىم وأكبر اال
يزيس، ويأتي في المرتبة الثانية بعد العيد الشعبي العام إعمى شرف اإللية وكان يقام 

وظمت المدينة محتفظة بمكانتيا خالل العصرين  ،2"المقام في مدينة "بوباسطيس
                                                           

 .56 – 55، 1999؛ عبد الحميم نور الدين، 47، 2005جالل أبو بكر،  1
يزيس في بوزيريس العديد من المظاىر، مثل الصيام قبل ىذا إشممت طقوس وشعائر احتفال  2

وكان يجتمع اآلالف من ، النيلالعيد، والتضحية بثور عظيم، وكان يتم إلقاء رأس ىذا الثور في 
الخدود بعد  ونالرجال والنساء عمى السواء يمطم بمدينة "بوزيريس"، وكانيزيس إل البشر في احتفا
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ا عمى لحق بالمدينة دمارً البطممي والروماني حتى نياية القرن الثالث الميالدي، عندما 
 .1م.، وذلك بعد تمرد المدينة عمى الحكم الروماني 293ا عام يد الرومان، وتحديدً 

ميمة سواء في سياق الحياة العامة  وظائف تلعبالخاصة البورترييات يبدو أن و 
 نلخدمة وظائف مختمفة ع ظفتوُ  أنيا، و مدينة "بو أوزير"مجتمع  في أو الخاصة

تم استخداميا في المنازل والمقابر  ن ىذه البورتريياتإ؛ حيث البورترييات الرسمية
 لشخصيات رومانية غيرمن أماكن أخرى بشكل عام، ولدينا العديد من األعمال الفنية 

ا من سياق جنزي ، وجاءت غالبً تشيد عمى ىذا األمر األباطرة يرتدي أصحابيا البال يوم
 . 2أو فيالت خاصة

وربما اعتمد ىذا األمر عىمى عادة حفظ بورترييات في المنزل سواء لمشخص نفسو 
أو ألحد األسالف، والتي كانت مميزة ومقبولة وسط الطبقات األرستقراطية في 

الرومانية، وترجع جذور ىذا التقميد لمعصر الجميوري، والمتمثمة في اإلمبراطورية 
حفظ أقنعة لمموتى من أعضاء األسرة، وظمت عادة حفظ بورترييات األسالف في فناء 

، واستمرار األىمية الجنائزية لتمك 3المنازل مستمرة وشائعة خالل العصر اإلمبراطوري
 أومن خالل الدليل األثري لممنحوتات  البورترييات خالل العصر اإلمبراطوري يتحقق

ا تؤكد وظيفتيا ذات البورترييات التي وصمتنا من مواقع مختمفة، والتي تحمل نقوشً 
 .4الصبغة الجنائزية

                                                                                                                                                    

ون يبالغون في حزنيم بأن يقوموا يلك بمناسبة ذكرى قتل أوزيريس، وكان الكاريذتقديم األضحية؛ و 
 .بتقطيع جباىيم بالمشارط

Herodotus, Histories, II: 59, 61.  

 207، 1944سميم حسن، 
 .56 – 55، 1999؛ عبد الحميم نور الدين، 47، 2005جالل أبو بكر،  1

2 Hallett 2005, 209. 
 . 19 – 17عزيزة سعيد، )د. ت.(،  3

4 Wood 1986, 7. 



 

 عبد الحميد مسعود 

853 
 
 

في  حيثية الي ةلشخصي يبدو أنوبورتريو أبو صيربنا بناء عمى ما سبق، فإن  
والعثور عمى مثل تمك البورترييات يشير إلى مفيوم راسخ مرتبط باإلشارة  ،مجتمعيا

 ؛1إلى النسل النبيل، وارتبطت باألشخاص الذين احتموا مكانة رفيعة وسط أفراد العائمة
في أماكن  استقرو والشخصيات البارزة قد اأصحاب اإلقطاعيات  فمن المعروف أن

عدد ىائل منيم استقر في مدن الدلتا عديدة في مصر خالل العصر الروماني، وأن 
من المعروف أن األشخاص الذين ينتمون و  ، لخصوبة أرضيا ووفرة خيراتيا،المتفرقة

ا لحجم وشكل طبقً ، و ة كان يتم تصويرىم في ىذه الييئةإلى الطبقة األرستقراطي
ا ما إلى سياق مدني، وذلك ينتمي يومً  ، يقترح الباحث أن البورتريو كانالبورتريو
وجود آثار لبعض الثقوب في الجزء ولعل  ؛بمكتشفات مماثمة في منشآت مدنية مقارنة

في دعامة عمى أحد الجدران بواسطة البورتريو   تثبيتالعموي من الظير تشير إلى 
   .(5)صورة ية ة معدندعام

متين مينة ذات طابع اأو  ربما احتل صاحب البورتريو مكانة أدبية رفيعة المستوى
المالبس ا إلى استنادً  ستنتاجويأتي ىذا اال؛ إلى جانب مكانتو األسرية ثقافي فمسفي أو

البال يوم ذات اليوية اليونانية المرتبطة بالطبقة  ي عباءةوىالتي يرتدييا ىذا الشخص، 
فيي أردية غير شائعة في البورترييات الرومانية، المثقفة والمتعممة في الفكر اليوناني، 

ىا ؤ ، وارتداأو المتأغرق باعتبارىا مالبس مميزة لمشخص اإلغريقينظر إلييا وكان يُ 
عالن عن ىوية الشخص الذي يرتديياىنا ربما يُ   .2عد بمثابة تأكيد وا 

كانت البال يوم الزي المعتاد لممواطن اليوناني، لكن بالنسبة لمرومان، فيي تميز 
ا، أو شخصية متحضرة الشخص الذي يرتدييا بأن يكون فيمسوًفا، أو كاتًبا، أو شاعرً 

لمذين يرتدون  palliati، وكان ُيستخدم مصطمح 3والثقافة نالت درجة عالية من التعميم

                                                           
1 Wood 1986, 7. 
2
 Angelicoussis 2001, 127. 

3 Bieber 1959, 416; Hallett 2005, 209; Helga von Heintze 1990, 153. 
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األدب والمغة الميتمين برتدى البال يوم كذلك كل من ؛ وا1البال يوم كمرادف لمفالسفة
، ولعل السبب في 2ن ومراقبي الطيورين والفمكييوالموسيقوالنحو والبالغة والرياضيات 

يمسكون في األعمال الفنية ذلك أن الكثيرين ممن ظيروا يرتدون البال يوم تم تصويرىم 
، ويشير وجود المفائف عمى 4، أو ألنيم يقفون بجانب خزنة مميئة بمفائف الكتب3بمفافة

، ويستطيعون أداء أي مينة تعتمد عمى والمثقفة أن حاممييا ينتمون لمطبقة المتعممة
 .5التعميم تحصيل

ا أن األطباء ارتدوا عباءة البال يوم؛ ويبرىن عمى ذلك أثبتت الشواىد األثرية أيضً 
" وأبيو "أولوس Clodius Tertiusشاىد قبر بمتحف الموفر لممدعو "كموديوس تيرتيوس 

"، الطبيبان من "فرسكاتي Aulus Clodius Metrodorusكموديوس ميترودوروس 
Frascati ثر ، وشاىد قبر آخر عُ شرق روما –جنوب  يطاليا،إبوسط " بإقميم التسيو

عميو في كريت، ومحفوظ في المتحف البريطاني، يصور طبيب ُيدعى "أوريميوس 
 . 6" يرتدي البال يومAurelius Alexanderاإلسكندر 

تحتفظ إحدى المجموعات بانجمترا ببورتريو روماني لرجل مسن، يتكون من رأس 
مالبس مماثمة لمالبس بورتريو الدراسة. الرأس تم تثبيتو بواسطة وتمثال نصفي يرتدي 

رقبة رخامية طويمة وحديثة فوق تمثال نصفي منفذ في نوع رخام آخر مختمف عن 
. يصور البورتريو رجل متقدم في السن، أسموب تنفيذ شعر الرأس 7رخام الرأس

 161 – 138) رجح تأريخ الرأس بعصر أنطونينوس بيوسومعالجة شعر المحية يُ 
ن م.، بينما يمكن تأريخ التمثال النصفي ببداية القر  160 – 140ا بالفترة ، وتحديدً م.(

                                                           
1 Hallett 2005, 209. 
2 Bieber 1959, 416. 
3
Bieber 1959, 412, figs. 11, 23-24, 36-38, 41, 47, 52, 59.  

4 Bieber 1959, 412, figs. 36-38, 40-41, 43, 45, 47-49. 
5 Bieber 1959, 413. 
6 Bieber 1959, 412. 

 . 1752سم.، تم شراؤه في روما عام  78.2اإلرتفاع الكمي:  7
Angelicoussis 2001, 126-127, pls. 56,4; 57,1-4; 58,4. 
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 األيسر، مكونة فتحة صدر بشكل تنسدل فوق الكتف الثالث؛ ويرتدي تونيك وبال يوم
"Vوربما يمثل ىذا البورتريو شخصية إغريقية؛ حيث كان يعتبر ىذا " عمى الصدر ،

جال أصحاب الجنسية واليوية اإلغريقية، ويوجد دعامة ظير بشكل ا لمر الرداء مميزً 
فتراض كون صاحب البورتريو إغريقي، حيث سعفة نخيل، وىي األخرى تدعم ىذا اال

ا يشير حجم ىذه الدعامة إلى تميزت ورش النحت اليونانية بوجود ىذه الدعامة، وأيضً 
ور تتفق جميعيا مع بورتريو ، وىي أمال ببداية القرن الثالث الميالديتأريخ التمث

 الدراسة.
عثر عمى ستة تماثيل فاقدة لمرؤوس في أجورا أثينا، ومؤرخة بالعصر األنطونيني، 
ترتدي جميعيا البال يوم، ثالثة من تمك التماثيل تحتفظ بخزنة كتب بجوار الساق 

يوجد تابوت في نابولي مؤرخ بمنتصف القرن الثالث الميالدي يصور و . 1اليسرى
، يرتدي في كل اجادً  ا، ويعمو وجيو تعبيرً ةالمتوفى أربع مرات بشعر رأس ولحية قصير 

مرة زي مختمف، منيا البال يوم تكشف عن منطقة الصدر، والمتوفى في ىذه الحالة تم 
ا من ا وافرً تصويره في زي يوناني لمتعبير عن كونو شخصية متحضرة نالت قسطً 

  .2والثقافة التعميم
 ظرة لتماثيل الشخصيات الذين يرتدون البال يوم من مصر الرومانية،كانت نفس الن

عثر عمى تمثال من الرخام األبيض في ؛ فقد بالطبقة المثقفة والمتعممة وارتباطيم
. التمثال لخطيب روماني أو كاتب؛ حيث 3ا البالميوماألشمونين لشخص يرتدي أيضً 

ساقو اليمنى يعموىا مجموعة من يمسك بيده اليسرى لفافة، ويوجد خزانة كتب بجوار 
 ؤرخ بالقرن الثاني الميالدي.مُ  ،المفائف

                                                           
1 Bieber 1959, 399, figs. 41-6. 
2 Hallett 2005, 213-214. 

3
 سم. 182(. اإلرتفاع: 3661الروماني باإلسكندرية )رقم سجل:  –المتحف اليوناني   

Graindor (n. d.), 102-104, no. 47, pl. XLIa. 
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؛ 1يتفق بورتريو الدراسة مع تمثال من الرخام عثر عميو في مينا البصل باإلسكندرية
وذلك من حيث األردية الثرية المكونة من تونيك وبال يوم، وكذلك الوجو البيضاوي، 

ا، والُمصفف بشكل كتل منفصمة والشعر القصير نسبيً والجبية المرتفعة غير العريضة، 
عن بعضيا البعض، والحواجب المقوسة، والمنفذة بشكل تيشيرات متوازية ومائمة 
نسان العين تم حفره بشكل حفرة في  باستخدام ضربات األزميل، حدقة العين محفورة وا 

ية، والذقن غير ، والفم صغير ومغمق والشفاة لحمأعمى العين، الخدود ممتمئة قمياًل 
بارز، واألذنان غير بارزتان، وال يوجد شارب، بينما توجد لحية خفيفة لمغاية، ويعتقد 
أن التمثال ألحد أثرياء أو مثقفي اإلسكندرية الذين استوطنوا المدينة خالل الربع األول 

 . 2من القرن الثالث
 ريخالتأ

يختمف عن تمك البورترييات التي قابمتنا  د أننا أمام عمل فني من طرازمن المؤك
 بورتريو الدراسة ويمكن تأريخخالل العصر األنطونيني وبداية العصر السيفيري، 
يالجابالوس إا عصري األباطرة بالنصف األول من القرن الثالث الميالدي، وتحديدً 

بعض ا عمى اعتمادً م.(،  235 – 222اإلسكندر سيفيروس )و م.(،  222  - 218)
تصفيفة ؛ وكذلك معالجة العيونو  ،البورتريوحجم  تأتي في مقدمتيا، و لفنيةدلة ااأل

 .الشعر
زاء العموية واألج ة والكتفينوالرقب رة عن تمثال نصفي يتكون من الرأسعباالعمل  

يتفق مع التأريخ  بيذا التكوين وىذا الحجم عمل، والمن الذراعين، والصدر كاماًل 
؛ فالبنظر إلى ىذا القانون نجد أن أعمال النحت التي بيانكوفيسكيطبقا لقانون  المقترح

                                                           
 سم. 192(. اإلرتفاع: 24006الروماني باإلسكندرية )رقم سجل  –المتحف اليوناني  1

Grimm 1974, 109, pl. 55, 1; Grimm 1979, cat. No. 174. 

 .89، كتالوج رقم 141 – 139، 1990حنان أبو الدىب، 
 .141، 1990حنان أبو الدىب،  2
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ا عمى بعض القطع اآلتية من مصر، كان البورتريو تنتمي إلى عصر أغسطس، تطبيقً 
يتكون من الرأس والرقبة ويصل إلى منتصف الكتفين، باإلضافة إلى جزء عموي 

في العصر الفيالفي، صغير من الصدر، بينما وصل البورتريو ليضم األكتاف كاممة 
ومع مجئ عصر تراجان أصبح البورتريو يضم أجزاء صغيرة من الذراعين وجزء عموي 

منذ عصر  الصدر كاماًل بدأ يظير أكبر من الصدر باإلضافة إلى األجزاء السابقة، و 
في العصر  ووصل الجذع حتى الوسط واشتمل العمل عمى جزء من العضد، ،ىادريان

النصف األول السيفيري و ا بالعصر بعد ذلك مرورً  يذا التكوينواستمر باألنطونيني، 
 .1، وظير الذراعان حتى أعمى المرفقالقرن الثالثمن 

نسان العين ا  ك عمى معالجة حدقة و ىذا اإلتجاه التأريخي لمبورتريو اعتمد كذل
بشكل نصف  ، وحدقة العين محززةعميق بو ثقب العين نسانفإ ؛ذا األسموببالحفر بي
 مارست إنتاجيا فنية ةرسمد تنفيذمن  أبوصير بنابورتريو من أن  تضحيو ، ادائرة تقريبً 
فمن المعروف أن تقنية تحديد  ؛األول من القرن الثالث الميالديالنصف في فترة 

 إنسان وحدقة العين بالحفر لم تكن معروفة في النحت الروماني قبل عصر ىادريان؛
عصر ىادريان، بدأ الفنانون في تحديد حدقة العين مع وجود نتوء في وسط  فمنذ

العين لتحديد إنسانيا، وبدأنا نالحظ منذ عصر أنطونينوس بيوس استدارة حدقة العين 
عن طريق حز بشكل ثالثة أرباع دائرة، مع تحديد واضح إلنسان العين، وبدأت تظير 

ا كان يتم تنفيذ إنسان محكم، وأحيانً عمى نطاق واسع مع مجي ماركوس أوريميوس ل
ا في الجزء العموي من العين أسفل ا شكاًل ىالليً العين بشكل نقطتين متجاورتين مكونً 

نسان العين في بورترييات  ؛2الجفن العموي يالجابالموس إبينما تطور تنفيذ حدقة وا 
حدقة، بشكل فجوة عميقة في أعمى ال واإلسكندر سيفيروس؛ حيث ُحفر إنسان العين

                                                           
 .151، 123؛ عزيزة سعيد، )د. ت.(، 249، 1990حنان أبو الدىب،  1

2 Jucker 1981. 715. 

 .250، 1990؛ حنان أبو الدىب، 153، 123عزيزة سعيد، )د. ت.(، 
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نسان ، في أسموب يتفق تمامً 1مما يعطي شعور بأن النظر يتجو ألعمى ا مع حدقة وا 
 العين في بورتريو الدراسة.

فالبورتريو يعكس  المقترح؛ التأريخأسموب تصفيفة الشعر ما يؤكد  نرى كذلك في
تجاىات فنية جديدة تتعمق بخصالت تسريحة الشعر، والتي بدأت تظير مع عصر ا

غياب ، وترسخت في عصر اإلسكندر سيفيروس، وتزامن ىذا األمر مع إيالجابالموس
التالعب بالضوء والظل الناتج عن استخدام المثقاب بكثرة، والذي وجدناه بكثرة في 

؛ السيفيري حتى فترة حكم كاراكاال أعمال النحت خالل العصر األنطونيني والعصر
نفذ باستخدام المثقاب، ة من خصالت كثيفة تُ والتي ميزىا موضة تسريحة الشعر المكون

ولكن أصبحت تسريحة الشعر كما نراىا في بورتريو الدراسة تُنفذ بشكل كتمة واحدة 
، وال وجود لمحية، ، وتم تنفيذىا باستخدام األزميلةقصير متماسكة مكونة من خصالت 
ألعمال مع ا تطابقيرات بسيطة، وىي سمات فنية توالشارب خفيف تم تنفيذه بتيش

، وزادت بعد ذلك لكي تصبح موضة الشعر القصير إيالجابالموس مواكبة لحكمالفنية ال
سمات تسريحة شعر بورترييات ؛ فة بداية من عصر اإلسكندر سيفيروسموضة أساسي

رفيعة،  و مقوسة قمياًل ا، و ليست بالطويمة كثيرً خصالت تتمثل في اإلسكندر سيفيروس 
، والتأكيد والفرنشة عمى الجبية متساوية ومقوسة قمياًل ومنفصمة عن بعضيا البعض، 

 وىذا يرجح ىذا التأريخ. ، 2عمى شعر الحواجب، ونعومة الجمد
يتفق ىذا البورتريو من الناحية التأريخية مع تمثال نصفي إليزيس من الرخام في 
جودة فنية عالية، عثر عميو في رومانيا؛ وذلك من حيث شكل الدعامة في القاعدة 

نسان العين؛ حيث تم تنفيذ الحدقة بشكل نصف دائرة ا لخمفية، وكذلك معالجة حدقة وا 
ا، وحفرت الحدقة بشكل ثقب عميق في أعمى العين بالقرب من الجف العموي، تقريبً 

                                                           
 .178، 176عزيزة سعيد، )د. ت.(،  1

2 Ramage & Ramage 1995, 255. 

 .153-152عزيزة سعيد، )د. ت.(، 
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ا ليذه وتم تأريخ تمثال إيزيس بالنصف األول من القرن الثالث الميالدي، طبقً 
 . 1المعالجات الفنية
ا بالقناع الجصي الذي يمثل شاًبا، ومحفوظ بورتريو الدراسة تأريخيً يمكن مقارنة 

، فباإلضافة إلى التماثل في العديد من السمات الفنية كما أسمفنا، 2بمتحف ىيمدسيايم،
فإن من أىم المالحظات فيو، ىو تنفيذ حدقة العين عن طريق حز بشكل نصف دائرة 

نسان العين بشكل حفرة أسفل الجفتقريبً  ن العموي، وىي مماثمة بدرجة كبيرة ا، وا 
لمعالجة العين في تمثال الدراسة، والتقنية المتبعة في النصف األول من القرن الثالث 

 الميالدي. 
 الخاتمة

من الواضح أن ىذا التمثال ال يمثل أحد أفراد البالط اإلمبراطوري بالرغم من 
بس، فيبدو أنو يمثل شاًبا جودتو وقيمتو العالية، ومن خالل المالمح والييئة والمال

ا عاش في مثقًفا يونانًيا أو متأغرًقا عاشًقا لمفردات الحضارة اليونانية، وربما كان أسيويً 
ا في النصف بوزيريس )بنا أبوصير( بدلتا مصر خالل العصر الروماني، وتحديدً 

خم ا من خالل األنف الضاألول من القرن الثالث، ويمكن اإلستدالل عمى كونو أسيويً 
 والقوي، وكذلك الوجو المثمث الذي يميل لمنحالة.

إلى  مختمفةتشير األدلة الالبال يوم عند الرومان ما ىي إال الييماتيون اليوناني، و 
من قبل الرومان منذ عصر  يومالبال   -حقيقة واضحة؛ وىي استخدام الييماتيون

المناسبات و الجميورية حتى العصر الروماني المتأخر، وذلك في نطاق الحياة اليومية 
الفنية، ونستطيع أن نستنتج من خالل  األعمالفي  انتشارىا مما انعكس عمىالعامة، 

                                                           
1 Canarache, V. et al., 1963, Cat. No. 7, pls. 21-24. 

. اإلرتفاع: Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim, Inv. No. 386محفوظ في  2
 سم. 45سم.، العمق:  23سم.، العرض:  35.2

Eggebrecht 1996, 117, Cat. No. 112; Kayser, 1973, S. 118, Abb. 96. 
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األباطرة  المقارنة فيما يتعمق باستخدام الرومان لمبال يوم، أن الشخصيات البارزة مثل
وأعضاء مجمس السيناتو قاموا بارتداء البال يوم عندما كانوا في مناطق جغرافية يغمب 
عمييا الطابع الحضاري اليوناني؛ فاإلمبراطور تيبريوس كان في رودس، وىي جزيرة 
يونانية الطابع، أما بالنسبة ليادريان فيكفيو ولعو المعروف بمظاىر الحضارة اليم ينية، 

ا ليبيا، والتي شيدت فريقيا، وتحديدً أيموس سيفيروس، جاء من شمال وكذلك سيبت
ستوطنات، وفيما يتعمق السيما إقامة المير من مظاىر الحضارة اليونانية؛ الكث
رابيريوس بوستوموس كان في اإلسكندرية، يونانية الطابع واليوى، أي أنيم  مصرفيبال

لى جانب ذلك ، لحضارة اليونانيةى اتصال قوي باتبنوا البال يوم عندما أصبحوا عم ن فإوا 
الكثيرين من الرجال الذين ارتدوا البال يوم في األعمال الفنية، كانوا أعضاء ينتمون 
لمطبقة العميا، وىي الطبقة التي شجعت عمى تبني الفن والحضارة اليونانية بين 

مفردات الرومان، ويأتي ىذا األمر في إطار محاكاة الرومان لإلغريق في كثير من 
 الحضارة اليونانية؛ حيث اشتقوا الكثير من الحضارة والتعميم اإلغريقي.

تكمن أىمية ىذا التمثال في العثور عميو في "بو أوزير" بوسط الدلتا؛ حيث لم 
يصمنا إال القميل من األعمال الفنية ذات الطابع اليوناني من وسط الدلتا، ولشخصية 

 صري خالل العصر الروماني.مثقفة ليا حيثيتيا في المجتمع الم
بعض  ا إلىالتمثال مؤرخ بفترة النصف األول من القرن الثالث الميالدي استنادً 

؛ وكذلك العيونإنسان وحدقة معالجة و  تمثال،البحجم  المتعمقة لفنيةا مالحظاتال
 .تصفيفة الشعر
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