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    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

  األ�قار ل��م وت�ار ال��اف�� لق�س والف��ة ال�ار���ة ال�الالت

  ب�وما ب�ار��م ف�رم في

  ع�وص ب� إدمحم ناجي دمحم    

  كل�ة اآلداب ال�امعة األس���ة اإلسالم�ة 

Email: mh_benaros09@yahoo.com  

  :ال�ق�مة

أ��� ه�ا القـ�س علـى شـ�ف اإلم��ا�ـ�ر سـ������س سـ�ف��وس و�امـل أفـ�اد 

 argentarii et negotiantes)أس�ته م� ق�ل ت�ار ل��م األ�قـار وال�ـ�اف�� 

boirii)  ب�ار�ـ�م، فـي فـ�رم (Forum Boarium)  :م. أ�: �عـ� 204، سـ�ة

م�ور ع�� س��ات على ت�لي س������س الع�ش، اسـ��اع ف�هـا هـ�ا اإلم��ا�ـ�ر 

             اإلف��قـــــــي األصـــــــل ه���ـــــــة أهـــــــ� م�اف�ـــــــ�ه علـــــــى ال�ـــــــل�ة، ��ـــــــ�����س ن��ـــــــ�

) (Pescennius Nigerإس�س ���قعة (Issus) ،في العام:  ج��ب األناض�ل

  (Lyon) ) فـي مع��ـة ل�ـ�ن (Clodius Albinusو�ل�دیـ�س ال���ـ�س م، 194

م، ت�جه ل��ار�ة الف�س 197، وفي ص��: م197في العام:  ج��ب ش�ق ف�ن�ا

أع�اء روما ال�قل��ی�� الـ�ی� اسـ�غل�ا ف�صـة وجـ�د اإلم��ا�ـ�ر فـي الغـ�ب، وقـام�ا 

فقـــام  م،195) ال�ـــي أن�ـــأها ســـ������س فـــي العـــام: (Nisibsن�ـــ����  ���اصـــ�ة

) فــــــي العــــــام:  (Ctésiphon ق���ــــــف�ن  واســــــ��لى علــــــى عاصــــــ��ه� ب�����هــــــا،

  م. وم� ه�ا أك� م� ج�ی� للعال� ق�ة روما وع���ها.198
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�ع�  –واأله� م� ذل� �له أنه أعاد ال�خاء وال�الم لعاص�ة اإلم��ا��ر�ة 

وجعل م�  - ، وت���ات مق�لهم�حلة م� ال��ه�ر في زم� اإلم��ا��ر ���دوس

ح��ه ام��اد ل��� األ�ا��ة األن��ن��� م� خالل ن�� نف�ه إل�ه�، وفي العام:  

م دخل إلى روما �ع� ��اب دام ألك�� م� أر�ع س��ات، واسُ�ق�ل اس���اًال 202

مه�ً�ا، و�ه�ه ال��اس�ة اح�فل ب�واج اب�ه �اراكال م� بل�ت�ال اب�ة بل�ت�ان�س قائ� 

م أ��� 203م��ا��ر�، واب� ل��ة م�ق� رأس اإلم��ا��ر، وفي العام: ال��س اإل

له ق�س في الف�رم ال�وماني �العاص�ة روما م� ق�ل م�ل� ال���خ وال�ع� 

م 204)، وفي العام:  Romanus .Senatus Populus Queال�وماني ( 

�ن م�شً�ا ب�ا�ة ق)   ( Laudi Saeculareاح�فل اإلم��ا��ر �األلعاب الق�ن�ة

ج�ی�، وهي ذات ال��ة ال�ي أ��� ف�ها ال���ى ق�� ال�راسة م� ق�ل ه��ة اق��اد�ة 

اج��ا��ة جاء ل���س مآث� ه�ه األس�ة ودورها في ازدهار العاص�ة، ور��ا أ�ً�ا 

  الم��از ت��ل عل�ه ال���ِّس�� أنف�ه�.

ومع صغ� ح�� ه�ا ال���ى مقارنًة �األق�اس ال���سة لأل�ا��ة ال�ومان، 

م أن��ذجا ف��ً�ا ومهً�ا؛ ل�ا ت���ه م� م�اض�ع وا خ�الفه ع�ها مع�ار�ًا، فإنه ق�َّ

ف��ة م� خالل دراس�ها ���� ت��ع م�اه� االت�اهات الف��ة للعه� ال��ف���، 

و��ل� ��ا اح��اه م� م�ائل تار���ة، م� خالل م�اق��ها  ت�عل م�ه وث�قة 

�ف وال��� م� اخ��ار ه�ا ال���ى تار���ة مه�ة له�ه الف��ة، وفي ه�ا ���� اله

م�ض�ًعا لل���. ون�� أن ال�راسة س���ن لها أه���ها ال�اصة؛ ل��نها ح�� 

  عل��ا أول دراسة تق�م �اللغة الع���ة ع� ه�ا ال���ى. 

وح�ـــى ی��ـــ�ى ل�ـــا دراســـة هـــ�ا القـــ�س وت�ضـــ�ح أه���ـــه نق�ـــ� ال��ـــ� إلـــى 

ة، ونقـ� ال��ـ���، وال����تـات وت�اك��ـه ال�ع�ار�ـ الع�اص� اآلت�ـة: م�قـع القـ�س،

ال��فــــ�ة علــــى هــــ�ا القــــ�س ���اضــــ�عها ال���لفــــة، ول�ــــ�ن القــــ�س خ�ــــع لــــ�ع� 

ال�ع��الت س�اء تل� ال�ي ت�ـ� الـ�ق� أو ال����تـات، فـإن اإل�ـار ال�م�ـي لهـ�ه 

م ح�ــى تــار�خ ال�عــ��الت فــي العــام: 204ال�راســة ت��ــ� م�ــ� ت�شــ�� ال���ــى ســ�ة: 

  م.211
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  وت�اك��ه ال�ع�ار�ة: أوًال : م�قع الق�س

أ�: سـ�ق  ( Forum Boarium)ی���ـ� هـ�ا ال���ـى فـي م��قـة فـ�رم ب�ار�ـ�م 

ساحة مف��حة ت��� م� حل�ـة ال�ـ�اق ال��ـ�� )، ه�ا الف�رم ��ارة 1ال�اش�ة (ش�ل 

)Circus maximusال���ـ�، ولهـ�ه ال���قـة أه��ـة خاصـة فـي  ) إلـى ضـفة نهـ�

وهـ� عائـ� �األ�قـار  -هـ�ه األن�ـاء ال�قـى ه�قـل ال�قل�� األس��ر� ال�ومـاني، ففـي 

 .2)، وخلَّ� سـ�ان رومـا مـ� شـ�ِّهِ Casusبـ�اس�س ( - 1ال�ي اْف��َّها م� ج��ون 

وا  ــــ�ة ُســـ�ُّ ت أقـــام�ا مهــــ�جاًنا ســـ��ً�ا له�قـــل، و �هـــ� ل�ق�ـــل �اســـ�س،  فســـ�ان ال�ـل

ى ، ح�ـ� أشـ�ف� علـ(Ara Maxima)��ادتـه فـي هـ�ه ال�ـ�ة، فـأ��� لـه مـ�بــح   

ـــــة ( ـــــان ه�ـــــا: عائل ـــــه عائل� ـــــادة ال�اصـــــة بهـــــ�ا اإلل ـــــة �Potittiقـــــ�س ال�� ) وعائل

)Pinarii(3 و�ــان ی�جــ� �ــالف�رم أ�ً�ــا ت��ــال مــ� ال��ونــ� له�قــل یــ��� ��ـــارات ،

                                                           
ه� الع�ل العاش� م� األع�ال األث�ي ع�� ال�ي قام بها ه�قل ب��ل�� م� ال�ل� ی�ر����س  1

Eurytus وهي االس��الء على أ�قار ج��ون ،Geryon) في قادش �إس�ان�ا (Gades) ،(

  لل���� ی��� :

 Guirand, F., Larousse Encyclopedia  of Mythology, Batchwort Press 

Limited, London, 1959, p. 192-197.    
كاس�س على ح�� إح�� ال�وا�ات ه� اب� اإلله ف�ل�ان، ذا ح�� ض�� ���ج م� ف�ه  2

ح ال�ام�ة معلقة �اس���ار على �اب �هفه ال��ج�د ع�� سف الله� و ال�خان، و�ان� ال�ؤوس

. ع��ما عاد ه�قل �األ�قار ال���وقة م� ق�ل ج��ون في ال��ع تل أف���ای� إح�� تالل روما

ال��ق  قام �اق��اد ق��عه على ضفاف نه� ال����، وت�ك الق��ع ی�عى وأخل� لل��م، �اس�س 

�� له�قل تق�ي أث� أق�ام ال���ان ال���وقة قام ���ها قام ���قة ث�ان�ة م� ال���ان؛ ح�ى ال ��

إلى �هفه ب�اس�ة ال�یل، وهي ت��ي إلى ال�لف، غ�� أن ه�قل ت��ه إل�ها م� خالل خ�ارها، 

  : وقام �ق�ل �اس�س واس�عاد األ�قار ال���وقة، ع� ه�ه األس��رة ی���

 Jourdain-Annequin, C., « Héraclès en Occident. Mythe et Histoire », 

DHA, vol. 8,1982, p.227-282.; Breal, M., Hercule et Cacus: Etude de 

Mythologie comparée, Paris,1863, p.59-65. 
3 Breal, M., op cit, p. 59 65 - . 
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رومـــا ح�ـــل�  . أ��ـــا تـــ��� األســـ��رة أن1ال��ـــ� وقـــ� االح�فـــال �االن��ـــارات

بهـا الفـ�رم ���ـا �عـ� بـ�� على ث�وتها م� خالل لقاء ح�ث في ال���قـة ال�ـي أ�ـ�� 

  .Acca Larentia)2ه�قل وال����ة (

 Ara)أ���ـ� �ـالف�رم عـ�ٌد مـ� ال��ـاني �ـان أقـ�مها ال�ـ��ح ال�ـاب� الـ��� 

Maxima)  ی�و� أنه ب�ى م� ق�ل ال��ل نف�ه أو مـ� ق�ـل ،Evander) علـى (

)  �ـ�س لإللـه نف�ـه، Sanctuaireش�ف ض�فه ال�ه��، و�لى جان�ه ح�م دی�ي (

افة  إلــى ذلــ� ه�ــاك معابــ� أخــ�� ُ��ســ� إلــى ه�قــل فــي هــ�ه ال�ــ�احي أحــ�ها إضــ

أ��ا مع�� آللهة  )، و ی�ج��Aedes rotunda Herculisأخـ� ال��ل ال�ائـ�� (

ـــ� لـــ (Fortunaال�ــ�  )، وع�ــ� �ـــ�ف ال���قــة ی�جـــ� Mater Matuta(3) وآخـ

Maxima) Cloaca وهــي ق�ــاة ل�ــ�� ال��ــاه مــ� ال��ــ��قعات ت��ــ� إمــا إلــى ،(

ال�ل� تار�����س األك�� أو لل�ل� تار�����س ال�����، ��ل� ت�ج� �الف�رم ساحــة 

)، ســ��� هـــ��ا ��ـــ�� (Doliolaعلــى ضـــفة نهــ� ال�ـــ��� �ـــان� ت�ــ�ى ســـاحة الـــ 

ــــــــً�ا مـــــــ� األشــــــــ�اء ال�ــــــــق ـــــــ�أنـــــــه فــــــــي مـــــــ�ة احـ�ــــــــالل الغــــــــال ل�ومـــــــا، �عـ   �سة ت

  

                                                           
1
 Elise A. Friedland, Melanie Grunow Sobocinski, The Oxford Handbook of 

Roman Sculpture , Oxford University Press, 2015, p.230. 

ــة ن���ــة ل�هــان مــع حــارس مع�ــ�ه،  2 هــي امــ�أة ج��لــة جــً�ا، ���ــ� األســ��رة ق�ــ� معــه ل�ل

و���� لف�ائل ه�ه ال����ة ت�اه ه�قل قام ه�ا األخ�� ب��و��ها م� رجل م�� غ�ـي یـ�عى 

رثـ� ث�وتـه أوصـ� بهـا لل�ـع� ال�ومـاني، حـ�ل مـا سـ�� ، و�ع� أن و  (Faustulus) فاوس��ل�

  راجع:

 Daly. K., Rengel, M., Greek and Roman Mythology A to Z.,3edition, New 

York: Chelsea House, 2009, p. 1. 
 

اآللهة ال�ام�ة لل��اء ع�� ال��اض تق�م لها �ق�س ال��ادة م� خالل مه�جان سـ��� �عـ�ف  3

  .Harvey, S.P., O.C.C.L., Oxford, 1937, p. 263)، ی��� :    (�Matraliaاس� 
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، وفــي Condita in doliolis)(1اخـــفاؤها فــي هــ�ا الـــ��ان فــي جـــ�ار فــــ�ار�ة  

العه� اإلم��ا��ر� ت� إعادة ب�اء �عٍ� م� ه�ه ال�عابـ� وز��ـ� ��ـ�ل رائـع،  ��ـا 

أح��ـ� ال�ـاحة �األروقـة ال�خام�ـُة وهـ� مـا جعـل هـ�ا ال�ـ�ق ی��لـى عـ� و��ف�ـه 

�� جلــ� ال�اشــ�ة إلــى هــ�ه ال�ــاحة، ��ــا الق���ــة؛ فــي حــ�� أنــه �ــان فــي األصــل یــ

هــ� ال�ــال فــي أســ�اق ال�اشــ�ة لــ�ی�ا، ول�ــ� �عــ� ت�ــ�ر ال�ــاحة لــ� تعــ� ت�ــ�م م�ــل 

ه�ا االسـ���ام، ت��لـ� سـ�ق ال�ـ�وة ال���ان�ـة الق���ـة إلـى ب�رصـة الل�ـ�م، ح�ـ� 

  . 2ال��ار األث��اء وال���ف��ن ی���ع�ن في م�ات� ل���ی� وت�اول األسعار

ل�عــــ�ار� لل���ـــى ���ــــ� جــــً�ا، إذ ی��ـــ�ن مـــ� اث�ـــ�� مـــ� الـــ�عائ� ال���ــــ�� ا

ــــْ� مــــ�  ، و��ــــ��  (Opus testaceum)ال�ــــ��ة ال��ــــ���لة ال�ــــ�ل ُعِ�َل

�ال�خام، ���� عل�هـا (إن��الت�ـ�) مـ� ال�خـام األبـ�ــ�، ی��ــ�ن فـقــ� مـ� العارضـة 

ـــــــ�� �ع�قـــــــ� ـــــــة  وال��رن�ــــــــ�، ال  أنـــــــه �ـــــــان ���ـــــــل ف�قـــــــه م���عـــــــة ن���ـــــــة للعائل

ـــ���ى 3اإلم��ا��ر�ــة ـــ� تقـــ�م علــى قـ�اعـــ� مع��لــة مــ� ال��ـــ� ال��ــ��. ال ، وال�عائ

، 5م 3.30، وعـ�ض الفــ��ة بـ�� ال�عـــامات 4م 5.86م، وعـ�ض  �6.80ارتفـاع 

                                                           
1 Ramsay,W.,and  Lanciani,R., Manual of Roman Antiquities, 17th ed., 

London, 1901, p.65-68.   

  ولل���� م� ال�فاص�ل ح�ل ال�عاب� ال�ي �ان� م���ة له�قل راجع: 

Piganiol, A., «Les Origines du Forum Boarium», Mélanges d'archéologie et 
d'histoire, tome 29, 1909, p. 107-117.  
2 Madule, J., «Le monument de Septime Sévère au Forum Boarium», MEFR, 
41, 1924, p. 117. 

  وع� عالقة ال���ف��� ب��ار ال�اش�ة راجع: 

 Andreau. J., La vie financière dans le monde romain. Les métiers de 
manieurs d'argent (IVe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.), Rome : Ecole 
française de Rome, 1987, p.124. 
3 Coarelli, F., Rome and Environs : An Archaeological Guide, translated by 
Clauss, J., & Harmon,D., University of California Press, 2007, p.320. ; 
Desnier, J.L., «Omnia et realia. Naissance de l'Urbs sacra sévérienne (193-
204 ap. J.-C.) », MEFR,. Antiquité, tome 105, n°2, 1993, p. 578. 
4 Coarelli, F., op cit., p.320. 
5 Richardson, L. , A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1992, p.29.   
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-Saint(وجـــ�ء ���ـــ� مــــ� ال�عامـــة ال�ــــ���ة مـــ�مج فـــي ����ــــة القـــــ��� جـــــ�رج 

Georges du Vélabre .(  

مــ� ال�ــاح��� ب��ــ���ه �اســ� القــ�س ، فإن�ــا ومــع أنــه قــ� جــ�ت العــادة بــ�� 

خالل وصف ال���ى الح��ا أنـه ال ���ـ�� علـى العقـ�، وهـ� ال�ـ�ء األساسـي فـي 

) �ف�ــل ت�ــ���ه �ال�ــاب Madule)، األمــ� الــ�� جعــل ((Fornixت���ــ� القــ�س 

�ـان علـى صـ�اب؛ لعـ�م ذ�ـ�ه لهـ�ا ال���ـى ضـ��   Curtis)، و�ـ�� أن (1ال��في

)، علــى الــ�غ� مــ� ت�ــ���ه لهــ�ا ال���ــى (Pallottino. 2ومان�ــةقائ�ــة األقــ�اس ال� 

�الق�س، أشار إلى أن ع�ارته ل��� مأل�فــة علـى األراضــي ال�ومان�ـة، وأنـه خـاٍل 

، و���لـف عـ� �ـل أقـ�اس ال��ـ� م� أ� ت�اك�� مع�ار�ة ت�ــ� ع�ـارة األقـ�اس

م ال�ومان�ـــة، و��غـــای� ��ـــ�ل خـــاص مـــع قـــ�س ســـ������س ســـ�ف��وس، فـــي الفـــ�ر 

ال�وماني، م� أجل ش�ح ه�ا االخ�الف فإنه جعل م� ه�ا القـ�س أقـ�ب إلـى تلـ� 

األب�اب ال�ي ت�ج� في ال��ا�� ال�����ة لل�س�مات ال�ومان�ة،  و�ق�ل إن األصل 

ال��قي له�ه  األب�اب ال ���� إن�ارُه؛ ون���ة ل�ل� ی��و ش�ل ال��� فـي ن�ـ�ِه، 

ضـ�ع زخ�فـة هـ�ا ال���ـى ت�ـ�ن م�ـ��حاه ور��ـا ل�ـ�ن أشـ�ال وم�ا، 3و�أنه م���رد

مــ� أقــ�اس ال��ــ� ال�ع�وفــة، فقــ� أخــ� لــ�� ���ــ� مــ� ال�ــاح��� ت�ــ��ة (القــ�س) 

  وه� ما أخ�نا �ه أ�ً�ا خالل في ال���.  

واجهــة القــ�س: هــي ال�ــي ت�ــ�� نقــ� ال��ــ���، وال��ــ� (أ�: علــى ��ــ�� 

ــــة للقــــ�س (ال� ــــ�س)، و�ــــ�ل� ال�اجهــــات ال�ان�� ــــ�اخل للق ــــة و��ــــار ال عامــــة الغ���

. أمــا ال�انــ� ال�لفــي للقــ�س ���ــ�ن 5)، ت�ــ�ن م�خ�فــة �ع�ا�ــة4وال�عامــة ال�ــ���ة

                                                           
1 Madule, J., op cit., p.126.  
2Idem; Curtis, C. D., Roman monumental arches, Supplementary 
Papers of the American School of Classical Studies in Rom, vol.2, 
1908, p.70.  
3Grimal, P., «Massimo Pallottino, L'Arco degli Argentari (1949)»,REA, 
Tome 52, n°3-4, 1950, p.363.     

  5 :راجع ص ،عن الدعامة الشرقیة 4
ش��غال ھ��ذه المن��اطق، س��واء بالزخ��ارف األدمی��ة أو الحیوانی��ة أو إن��رى أن الفن��ان ق��د ب��الغ ف��ي  5

، وھو م�ا یع�رف ف�ي الف�ن باس�م درجة أنھ لم یترك أي مساحة خالیةل ؛األشیاء المادیةالنباتیة أو 
  ). (Horror vacui )الخوف من الفراغ(
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خالً�ــا مــ� أ� زخــارف، هــ�ه ال�ضــ��ة دعــ� إلــى االتفــاق علــى أن و��فــة القــ�س 

كــان ��ــ�م ��ــ�خل، غ�ــ� أنــه �ــال��ً� إلــى صــع��ة فهــ� ���غ�ا��ــة ال���قــة فإنــه 

ال��خل ی�� الـ�خ�ل مـ� خاللـه إلـى فـ�روم الی�ال م� غ�� ال���� ما إذا �ان ه�ا 

ب�ار�ــــــ�م، أم إلــــــى م��ــــــى ��ــــــارس ��ــــــه ال���ســــــ�� أن�ــــــ��ه� ال��ار�ــــــة وال�قا��ــــــة 

)Schola(1 فــإن لــه أه��ــة �الغــة؛ ل��نــه أول م�ــال ل���ــى ، ومه�ــا �انــ� و��ف�ــه

�قـ�م ��ــ�ل رسـ�ي مــ� ق�ـل م���عــة خاصـة اســ��اع� أن تع�ـ� مــ� خاللـه عــ� 

ــــة والئهــــا لألســــ�ة  ال�اك�ــــة ، وال ���ــــ� ت�ــــ�ر أن ال�ــــل�ة ال��ــــ�ولة عــــ� ال��ی�

ل� ی�� اس��ارتها لل��افقة على م�ـان ال��ف�ـ� الـ�� ی��غـي أن  ال����لة في ال��اف�

  ��غل م�ان أو م�قع مه� في ال�احة العامة.

  ثانً�ا: نق� ت���� ال���ى. 

)، 2 الــ�ق� الــ�� ��هــ� حالً�ــا علــى ال���ــى ی��ــ�ن مــ� ســ�ة أســ�� (شــ�ل

ءتــه علــى ال��ــ� اآلتــي، مــع إك�ــال االخ��ــارات ال�ــي ت�هــ� ه�ــا بــ�� ا���ــ� ق� 

  األق�اس:  

Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio Seuero Pio Pertinaci 

Aug(usto), Arabic(o), Adiabenic(o), Part(hico) Max(imo) Fortissimo 

Felicissimo, / Pontif(ico) Max(imo), trib(unicia) potest(ate) XII, Imp(eratori) XI, 

co(n)s(uli) III, patri patriae et / Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio 

Antonino Pio Felici Aug(usto), trib(unicia) potest(ate) VII, co(n)s(uli) III, p(atri) 

p(atriae) proco(n)s(uli) fortissimo felicissimoque principi et / Iuliae Aug(ustae) 

matri Aug(usti) n(ostri) et castrorum et senatus et patriae et Imp(eratoris) 

Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini Pii Felicis Aug(usti) / Parthici Maximi 

Brittannici Maximi, / argentari et negotiantes boari huius loci qui inuehent, 

deuoti numini eorum. 

                                                           
   راجع : مسألةال هھذ عن 1

Madule, J., op cit., p. 123-125; Desnier, J.L., op cit., p. 579. 
  
  



  
  
  

 عروص بن إدمحم ناجي دمحم

 

  )2018دیسمبر ( الثاني العدد) 31المجلد (

527 

ــــــى اإلم��ا�ــــــ�ر ���ــــــ� ل���ــــــ�س ســــــ�������س ســــــ�ف����س  ب�ــــــ�س   إل

  . 2. الع��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي1ب��ت��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك�س أوغ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��

                                                           
مــ� ق�ــل ف�قــه الع�ــ���ة فــي �ــارن�ت�م  09/04/193إم��ا�ــ�ًرا فـــي:  ع�ـ�ما نــ�د� ��ــ������س1

(Carnutum)  ـــــ�ان�ب، فأضـــــاف ال�اغـــــ� فـــــي ارتقـــــاء العـــــ�ش اإلم��ا�ـــــ�ر� اســـــ� ����ــــــقة ال

  اإلم��ا��ر ال�احل ب��ت�اك� إلى اس�ه وم� ه�ا أص��� ت����ه وف� اآلتي:

Impertor Caesar Lucius Septimus Severus Pertinax Augustus} { 

  والق�� م� ه�ا إ�هار رغ��ه في االن�قام م� ق�لة ب��ت�اك� راجع : 

Daguet-Gagey, A., Septime sévère. - Rome, l'Afrique et l'Orient, Paris, 

2000, p. 199. 

م� خالل س�اسة االن�قـام لل�ص�ل إلى الع�ش ن�� أن سـ�ف��وس أت�ـع خ�ـى �ـٍلّ مـ� أغ�ـ�� 

ح�� أ�ه� األول نف�ه م� أجل وص�له إلى الع�ش على أنه م��قٌ� ل�ق�ل ی�ل��س  و����اس�ان

���ـ�، وال�ــاني م�ـ�قٌ� ل�ق�ــل اإلم��ا�ــ�ر جال�ـا، الع�ــالت ال�اصــة �ـاإلم��ا��ر اســ���ت ت��ــل 

  م، ان��:198اس� ب��ت�اك� ح�ى العام: 

Louise, D., Continuatio et renovatio: l'idéologie impériale de Septimius 

Severus, Mémoire, Université de Montréal, 2009, p. 36 -37. 

م م�اشــ�ة �عــ� ان��ــاره علــى الفــ�س لــ�ع� شــ�ع��ه فــي ح�ــ� اإلم��ا��ر�ــة أعلــ� 195فـي العــام: 

ــال���ي لإلم��ا�ــ�ر مــار��س أور�ل�ــ�س، وفــي العــام  م أضــاف لقــ�  201ســ������س أنــه ابــٌ� �

 Severvs))، ال�ـاص ��ـ�ه �ـال���ي اإلم��ا�ـ�ر أن��ن�ـ�س ب�ـ�س، إلـى اسـ�ه Piusالـ�رع  (

Pius Aug)  : راجـعDaguet-Gagey, A.,(2000) op. cit., p. 255.   ، تقـ�� وورع

ســ������س بــ�زت مــ� خــالل ت�م��ــه لعــ�د مــ� ال�عابــ� ال��هال�ــة فــي رومــا، ومــ� أه�هــا مع�ــ� 

  ). ع� ه�ه ال�عاب� راجع :Vestaا (اإلم��ا��ر ����اس�ان، ومع�� اإللهة ����

Gorrie, C. L., The Building Programme of Septimius Severus in the city of 

Rome, these Ph. D., Université de la Colombie Britannique, 1997, p. 78-83. 

�عـ� ان��ـاره علـى ن��ـ�  ل��ن ن��� ت��ل على دعـ� الفـ�س وحلفـائه�، لـ�ا فـإن سـ������س 2

م في إس�س ت�جه ل��ار�ة حلفاء الف�س في م��قة �الد ما ب�� ال�ه��� العل�ا، وهـ� 194عام: 

العــ�ب، وم�ل�ــة أد�ــاب�� وعاصــ��ها أر�ــائ�ل� ( أر��ــل حال�ــا )، ان��ــاره علــى هــ�الء م��ــه لقــ� 

  ح�ل ه�ه ال��وب ی��� : ) .Arabico, Adiabenicالع��ي األد�ابي (

Dion Cassius, LXXV, 9-12;  Hérodien , III, 3_16;  Histoire Auguste, Vie de septime 

sévère, XV-XVII; Duruy, V., «Septime Sévère - (193-211) », Revue des Question 

historiques mai-août 1878, p.10-11.  
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، صــــاح� ال�ــــل�ة 2جــــً�ا ال�ـــاه� األع�ــــ� القــــ�� جـــً�ا ال�ــــع�� 1ال�ـــارثي الع�ــــ��

، (ت��ـــــل علـــــى ال���ـــــة اإلم��ا��ر�ـــــة) ح�ـــــي 3ال�����ن�ـــــة لل�ـــــ�ة ال�ان�ـــــة ع�ـــــ�

/ و لإلمبراط�ور 5الثالثة، أب لل�وطن ، ق��ل لل��ة�4ًرا لل��ة ال�اد�ة ع��ام��ا�

                                                           
في الغ�ب ت�جه م� ج�ی� إلى ال��ق لق�ال  �ع� أن اس��اع س�ف��وس ه���ة ال�����س 1

م، ت��ل على  198ی�ای�  28)  في: Ctésiphonالف�س و�اح�الله لعاص��ه� ق���ف�ن (

 وه� ذات اللق� ال�� ت��ل عل�ه م� ق�ل)،  Parthicus Maximusلق� ال�ارثي الع��� (

اشى مع سیاسة یتمم. وھو ما  98 :اإلمبراطور تراجان في نفس الیوم ونفس الشھر من العام
 لحاق نفسھ باألباطرة األنطونیین .حول ھذا الموضوع ینظر:إسیفیروس بالتشبھ و

Chastagnol, A., «Les fêtes décennales de Septime Sévère», BSNAF, 
1984, p.103; Louise,D., op. cit., p.40  

بیرتناكس مباشرة ھو من ترأس مراسم تألیھ  ،من خالل حدیث دیو كاسیوس أن سیبتیموس 2
لذا فإنھ من المؤكد أنھ كانت لدیھ في ھذا الوقت صفة م،  193 :روما سنة إلىبعد دخولھ 

  .: Pontifex Maximus (Dion Cassius, LXXIV, 4-5الكاھن األعظم (
) مجموع��ة م��ن السـلط��ـات المعت��رف بھ��ا  (Tribunitia Potestatsالس��لطة  التربیونی��ة    3

م�ن ب�ین ھذه السلطة كانت  ) خالل العھد الجمھوري. Tribunus Plebis (لمحامـي الشعـب  
ن�ھ یج�ب أمعركة فرسالوس، إذ ص�وت الس�یناتو یولیوس قیصر بعد  إلىنحت التشریفات التي مُ 

 23 :م�ن الع�ام یونی�و 27 :وف�ي ،ن یملك یولی�وس قیص�ر س�لطة مح�امي الش�عبأولمدى الحیاة 
انتظ��ام لك��ل امبراط��ور یرتق��ي ق��ام بتص��ویت مش��ابھ لص��الح أغس��طس، وج��دد ب ق.م، الس��یناتو

 ،وال تنتھ�ك حرمت��ھ ،بھ�ذه المزی�ة ش�خص اإلمبراط�ور یك�ون ف�ي ك�ل األوق�ات مق�دس ،الع�رش
ك یس��تطیع أن یوق��ف أي ق��رار یتع��ارض م��ع رغبت��ھ ع دع��وة الس��یناتو لالجتم��اع، وك��ذلویس��تطی

حب سلطة سیاسیة أو قضائیة أومن قبل مجلس شخص صا قبل من اسواء كان ھذا القرار متخذً 
  الشعب. للمزید ینظر:

Ramsay, W., A Manual of Roman Antiquities,1806-1865,  London, 1873, p. 
204. 

في العاشر من دیسمبر سنة:  طة التربیونیة للمرة الثانیة عشرسیبتیموس منح منصب السل 
  م : 204

Daguet-Gagey, A.,« L’arc des argentiers à Rome. A propos de l’inscription 
CIL VI, 1035 (= 31232 = ILS 426) », R H, 307,2005, p. 506 .  

طور كانت في الیوم الذي نودى تحصل علیھا اإلمبرا )Imperator(أول تحیة امبراطوریة  4
ترف بھا السیناتو في واع ،من قبل قواتھ في منطقة بانونیا م 09/04/193 :مبراطوًرا فيإبھ 

وبعدھا في كل نصر یحققھ یتحصل على التحیة اإلمبراطوریة. التحیة  م،193: نھایة العام
 198 :ینایر من العام 28 :( الثانیة عشر) تحصل علیھا اإلمبراطور في :الواردة في النقش ھنا

ر جنوده تركھا بعد ان أم) عاصمة الفرس والتي Ctésiphonم بمناسبة احتالل قطیسفون (
  حول انتصارات سیبتیموس والتحایا اإلمبراطوریة التي تحصل علیھا راجع: .بتخریبھا

Daguet-Gagey, A., (2000) ,op. cit., p. 235, 249, 254, 290. 
5 ) Pater Patriae   أو Parens Patriae(  إل��ى: رومول�وس عن�دما اختطفت��ھ العاص�فة 

)؛ بم�ا Parens Urbis Romaeالسماء ، یقال أنھ رحب أو ھلل ب�ھ ھن�اك ك�أب لمدین�ة روم�ا (
) ال��ذي أنق�ذ روم�ا م��ن الغ�ال ف�ي الع��ام Camillusمعن�اه أن�ھ مؤس�س مدین��ة روم�ا. ك�امیلیوس (

ق.م أخذ ھذا اللقب. ومن بعده لقب بھ یولیوس قیصر بعد انتصاراتھ في إس�بانیا ف�ي الع�ام  390
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صــاح�  3أغ�ــ�� 2، ب�ــ�س ال�ــع�� ���1ــ� مــار��س  أور�ل�ــ�س أن��ن��ــ�س

ال�ـــل�ة ال�����ن�ـــة لل�ـــ�ة ال�ـــا�عة، ق��ـــل لل�ـــ�ة ال�ال�ـــة، أب للـــ���، ب�وق��ـــل 

                                                                                                                                           

، وهـ� لقـ� ر��ـع �ا �ع� لق� �ه �ل األ�ا��ة م�اش�ة �ع� اع�الئه� للعـ�ش م�اشـ�ة ق.م، و�� 45

ذو مع�ــى دی�ــي ��عــل مــ� صــاح�ه علــى عالقــة �األجــ�اد ال��س�ــ�� لل��ی�ــة. حــ�ل هــ�ا اللقــ� 

  .Ramsay, W., op. cit.,   p. 208-209ی��� : 

ل��ف ع� أصله م.و�ال�الي م� خالله ُغ�َّ ا193س������س لق� �ه مع نها�ة العام 

  اإلف��قي. 
ـــال���ي لإلم��ا�ـــ�ر ال�احـــل مـــار��س  1 ـــا � ـــه ابً� ـــه ســـ������س أن فـــي نفـــ� ال�قـــ� الـــ�� أعلـــ� ��

أور�ل��س غ�� اس� اب�ه �ار�ال (وه� اللق� الـ�� عـ�ف �ـه) مـ� ل���ـ�س سـ�������س �اسـ�ان�س 

(L. Septimius Bassianus)   إلـى مـار��س أور�ل�ـ�س أن��ن��ـ�س )   M. Aurelius 

Antonius(  و��ل� فإن م�ادرة س������س في ان��ائه إلى األس�ة األن��ن�ة ق� أك�ها في شـ��

  .Daguet-Gagey, A.,(2000), op. cit., p. 255اب�ه �إل�اقه ه� اآلخ� به�ه األس�ة : 
 : لقــ� الــ�رع اســ�ع�ل خــالل العهــ� ال��هــ�ر� ولقــ� �ــه ابــ�) Felix) ال�ــع�� ((Piusالــ�رع  2

 علـى س���ـ��س ب�م��ـ�س  Metellus Numidicusم��لل�س ال��م�ـ�� ( 
َ
)، و���ـا �عـ� ُأضـفي

)Sextus Pompeius وم� ال����ل على آخ��� أ�ً�ا . اإلم��ا��ر �ال���ال رغ� فـي أن (

ی�ع� به�ا اللق� غ�� أن أول ام��ا��ر ت�لى �ه و��ـ�ل م�ـ��� �ـان اإلم��ا�ـ�ر أن��ن�ـ�س ، 

د أن یل�ـ� نف�ـه �األ�ـا��ة األن�ـ�ن��� قـ�ر أن ���ـل هـ�ا اللقـ� هـ� واب��ـه س������س ال�� أرا

وفـــي العهـــ�  )(Sullaارتـــ�� �اســـ� القائـــ� ال�ومـــاني ســـ�ال     Felix)كـــ�ل� . أمـــا لقـــ� ال�ـــع�� (

أول ام��ا�ــ�ر  اإلم��ا�ــ�ر� أول ام��ا�ــ�ر ات�ــ�ه ل�ً�ــا لــه هــ� ��ــ�دوس �عــ� ��ــ�دوس  �ــاراكال

ث� أصـ�ح شـائًعا لأل�ـا��ة ال�ـال��� لـه. حـ�ل مـا  ) (���Pius-Felixع ب�� لق� ال�رع وال�ع�� 

                    Ramsay, W., op. cit.,   p. 209س�� راجع:

. م، أ�ً�ـا 198وهى ال�ت�ة ال�ي ت��ل عل�هـا �ـاراكًال ���اسـ�ة احـ�الل ق���ـف�ن فـي العـام  3

 ,César :Histoire Auguste) � رفع أخ�ه األصغ� ج��ا إلى رت�ة ���� (به�ه ال��اس�ة ت

Vie de septime sévère, XVI .  علــى مـا ی�ـ�و أن هــ�ه ال��اسـ�ة قــ� أع�ـ� الف�صــة

  ال�����ة ل�������س ل�ـأس�� أس�ته ال�اصة (األس�ة ال��ف���ة) :

 Desnier, J.L., op cit., p. 570-571.      

خالفة العـ�ش قـ� حلـ� لـ�� فقـ� عـ� ���ـ� وارث واحـ� فقـ� بـل أ�ً�ـا مـ� و��ل� فإن م�ألة 

  . خالل وارث إضافي في حالة حـ�وث أ� �ـار� 
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، أم أوغ���(نا)، 1ال��اع جً�ا وال�ع�� جً�ا / و�لى اإلم��ا��رة ج�ل�ا أوغ��ا

، وأم اإلم��ا��ر ���ـ� مـار��س 3(ال���)، أم ال���ات�، أم ال��� 2أم ال���ات

ــــ�س ال�ــــع�� أوغ�ــــ�� ــــارثي الع�ــــ�� ال����ــــاني 4أور�ل�ــــ�س أن��ن�ــــ�س ب� ، ال�

 . ���س ال���ف��ن وت�ار األ�قار فـي هـ�ا ال��ـان، الـ�ی� س��ـ��ردون،5الع���

  اإلله�ة.ه�ا الق�س م� �اب اإلخالص لق�ته� 

م ل� ��� ه��ا، 204ه�ا ال�ق� �األصل وق� ت���� ال���ى في العام: 

ح�� خ�ع لع�د م� ال�غ��ات األساس�ة ب�افع م�� ذ�� األش�اص وف� القان�ن 

                                                           
م�ح لها ه�ا اللق� ��ع�ى ام��ا��رة م�� ال��ة األولى ل��� زوجها وأص�ح �اهً�ا في �ل  1

  ال�ق�ش ال�ي ت��� ال�ها و��ل� و ��ل� على إص�ارات الع�لة  ال�ي ت��ل ص�رها. ی���: 

 Williams, M.G., «Studies in the Lives of Roman Empresses», A J A, 

Vol. 6, No. 3, 1902, p.261. 
م��ــ� ج�ل�ــا فــي ال�ا�ــع ع�ــ� مــ� اب��ــل فــي  �عــ� االن��ــار علــى ن��ــ� و األد�ــابي والعــ�ب 2

  )  ��ع�ى ام لل���:mater castrorumم لق� أم ال���ات  ( 195العام 

25Daguet-Gagey, A.,(2000), op. cit., p.  ل��افق�ها ل�وجها في ح�و�ه و�قام�ها في

جانـ� ال��ـ�. هـ�ا اللقـ� لـه هـ�ف��: األول هـ� ال�أك�ـ� علـى العالقـة ال�ث�قـة بـ��  إلىال����ات 

ال��� واألس�ة ال�اك�ة، وال�اني االن�ماج في ال�قال�� األن��ن�ة ح�� م�ح ه�ا اللق� سـا�ًقا فـي 

زوج اإلم��ا�ـ�ر مـار��س  (Faustine la June)لإلم��ا�ـ�رة فاوسـ��� ال�ـغ��  175العـام 

  ح�و�ه ال��مان�ة ال�ان�ة، راجع :أور�ل��س خالل 

 Dion Cassius, LXXI, 10 ; Histoire Auguste, Vie de Marc Aurèle, XXVI.  

  لل���� ح�ل ال�اع� م� إضفاء ه�ا اللق� على اإلم��ا��رة ی���:     

Williams, M.G., op. cit.,p.262-263., Louise, D., op. cit., p. 43-44 
م. وع�دة ج�ل�ا دوم�ا إلى روما،  211و�ع� م�ت اإلم��ا��ر في ی�رك ب����ان�ا س�ة  3

                             (Mater Senatus)م�ل� ال���خ ال�وماني م�ح ل��ل�ا ألقاب أخ�� ش���ة وهى أم ال���ات� 

 ها،  أن��: . اله�ف م�ه إ�هار دورها في ال��ال�ة ب�� اب��(Mater Patriae)وأم الـ��� 

Williams, M.G., op. cit., p. 284., Louise, D., op. cit., p. 114.  
   )25ع� ت���ة �ار�ال راجع الهام� (رق�  4
م ن���ة الن��اراته� ال�اه�ة  210ووال�ه وأخ�ه ج��ا في العام:  ه� لق� ت��ل عل�ه �اراكال 5

  في ب���ان�ا.   
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)، ه�ه ال�غ��ات س���اولها وفًقا  damnatio memoriae(1ال�ع�وف �اس� 

ل��ت��ها في ال�ق�، ول�� وفًقا ل�م� ح�وثها. أول ع�ل�ة م�ح لل�ق� ه�ا ت��ن 

م �أم� م� 211في ال��� ال�ال� وهي ت�� ج��ا ال�� ق�ل في نها�ة العام: 

  . فال�ع� ال�اص بـ �اراكال:2أخ�ه �ار�ال، وأم� ���� ذ��اه 

{P.P Procos fortissimo felicissimo que principi} 

  ق� حل م�ل اس� وألقاب ج��ا ال�ي �ان م� ال�ف��ض أن ت��ن :

{ET ⋅ P ⋅ Septimio ⋅ Getae  Nobilissimo ⋅ Caes(ari)}  

و���ن �الفعل ال�ع� األك�� ش��ًعا  3وه� ال�ق��ح م� ق�ل ���� م� ال�اح���

ل�صف االب� األصغ� لإلم��ا��ر ج��ا. ول�أك�� ح�ف ذ�� (ج��ا) م� ال�ق� 

  فإن ب�ا�ة ال��� ال�ا�ع ال�� ��� ج�ل�ا ق� ��أ عل�ه تع�یل فلق�:

{mater Aug(usti) n(aostri)} 

  

                                                           
1)damnatio memoriae( اس���اره مـ� خـالل م�لـ� ال�ـ��خ ��عـل مـ� صـ�ر : ح�� ی��

�ـــل ت�اث�لـــه ت��ـــ�،  ،��قـــه أنـــه شـــ�� ســـيء عـــ�و لل�ولـــة، و��ـــ� شـــ��ه مـــ� ذاكـــ�ة ال�ـــع�

  وص�ره ت��ى م� ال����تات، و��ل� ی�� ��� أ� ذ�� له في ال�ق�ش ال�س��ة.     
 هــ� فــيفــي ال�ــادس والع�ــ��� مــ� د��ــ��� �عــ� ال�ــ�س اإلم��ا�ــ�ر� ج��ــا ح�ــى ال�ــ�ت، و  2

، ف��ًقــا ل�ــا ذ�ــ�ه دیــ� �اســ��س أن �ــاراكال أخ�ــ� وال�تــه أنــه ی��ــ� إنهــاء عــ�اؤه� أح�ــان وال�تــه

األخــ��؛ ولــ�ا عل�هــا أن ت�ــ����ه �ــي ی����ــا مــ� م�اق�ــة ســ�ل ال�فــاه� ب��ه�ــا، وفــي ح�ــ�رها 

��ف�ها ��س��، وفي ال�ق� نف�ه دخل �ـاراكال ���ـاس إلـى ث��ـة ال�ـ�س اإلم��ا�ـ�ر� وأشـاع 

ــه، وقــال للقــ�ات إنــه ســع�� بــ�ل�؛ ألن هــ�ه ال��انــة ســ���ن ل�ــالح ال�ــ�س أن  ج��ــا حــاول ق�ل

��ع�ـى أنــه س��ــ�له� ��ــ�ائه، ع�ــ�ما وصـل إلــى غ�فــة وال�تــه �ــان �ـاراكال قــ� ن�ــ� لــه ��ــ�� 

وت� ق�له علـى الـ�غ� مـ� اح��ائـه ب�ال�تـه، وهـ� مـا سـ�� فـي إصـا�ة ج�ل�ـا نف�ـها ��ـ�وح، وفـي 

ال م�ل أمام ال���ات�، ل��ه� نف�ه �ـإم��ا��ر وح�ـ� ل�ومـا و�صـ�ار عفـ� عـام ال��م ال�الي �اراك

عــ� ال��ف�ــ��، و�ــ�ا ُح�ــٍ� �إدانــة ج��ــا وم�ــ� ذ�ــ�اه، ��ــا خا�ــ� ج�ــ�ده �إقامــة م���ــة ل���ــ�� 

  ,Dion Cassiusالــف رجــل وامــ�أة) مــ� م��لــف ال��قــات : 20ج��ــا راح ضــ���ها (

LXXVII, 2–4    
3 Daguet-Gagey A., (2005), op. cit., p. 506, n. 25,26,27.  
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  ���� ���ن:  1كان في األصل ی��� أن ج�ل�ا أم �ٍلّ م� (كاراكال) و(ج��ا)

{matri Augg(ustorum duorum) } 

) ال�ـــاني (Gوح�ـــى یـــ�� اســـ��عاد (ج��ـــا) ، و��ـــ�ل نهـــائي، فقـــ� اســـ���ل حـــ�ف الــــ 

)؛ لإلشــارة لل�فــ�د، ولــ�� غ��ً�ــا أن ی�عــ� ج��ــا ��ــفة أغ�ــ��، علــى ��Nــ�ف (

، ح�ـ� إن هـ�ا األمـ� ��ـ�ن فـي 2ال�غ� م� أنه �ان في ه�ه الف�ـ�ة ال یـ�ال ���ـ�

ـــ� مـــ� ال�قـــ�ش  ال�اقـــع ـــة معـــ� أو �اتـــ� الـــ�ق� 3شـــائعا فـــي ��� ؛ ر��ـــا لعـــ�م ر��

ال�ف��ل في ه�ا ال�ان�، م�ـا ��ـ�� ر��ـة أو ت���ً�ـا فـي ال�ـ�اغة، وخ��ًصـا 

  أن وض��ة ج��ا �ـ ���� ت��ن م���ة ض�� لق� ج��ا.   

ال��ـح ال�ــاني ال�هــ� وفًقــا ل��ت�ــ� األســ�� هــ� مــا �ــ�أ علــى ال�ــ�� ال�ا�ــع، 

)، زوجـة �ـاراكال و اب�ـة قائـ� Fulvia Plautillaذ�� ف�ل��ا بل�ت�ال ( ی�عل� ����

، ال�ـي �ــان (Fulvius Plautianus)ال�ـ�س اإلم��ا�ـ�ر� ف�لف�ـ�س بل�ت�ـان�س 

كاراكال ��ق�ها، و ل� ��� �األصل را�ً�ا �ال�واج م�ها، غ�ـ� أن هـ�ا الـ�واج حـ�ث  

، الـــ�� �ـــان مـــ�ف�ًعا �ال���ـــة ال�ـــ�ی�ة 4ت�ـــ� إل�ـــاح والـــ�ه ســـ������س ســـ�ف��وس

ل�ل�ت�ـان�س الـ�� ���ـح مـ� هـ�ا الـ�واج إلـى ز�ـادة عالق�ـه �العائلـة ال�اك�ـة؛ �ــأن 

                                                           
) ��ع�ى أم اإلم��ا��ر�� ��ه� ت���لها ��فة MAT AVGGا�هار ج�ل�ا ه�ا ��فة ( 1

  .Cybele .281 Williams, M.G., op. cit., p ):اإللهة األم س���ل (
. م ���اســـ�ة احـــ�الل ق���ـــف�ن 198فـــي العـــام:  (César) ج��ـــا رفـــع إلـــى رت�ـــة ���ـــ�،  2

Histoire Auguste, Vie de septime sévère, XVI. و�ـّل فـي هـ�ه ال�ت�ـة ح�ـى ،

-Daguet م ح�� رفع إلى رت�ة أغ��� أث�اء ح�لة س������س على ب���ان�ـا : 209العام: 

Gagey, A.,(2000), op. cit., p. 292 ،  وم� ث� أص�ح ج��ا ش��ً�ا م�اوً�ا ل�ار�ال فـي

  حالة م�ت س������س..ح�� اإلم��ا��ر�ة في
3 Madaule, J., op. cit., p. 113 n 3. 

لـــ� ��ـــ� راضـــً�ا وســـع�ً�ا بهـــ�ا الـــ�واج، ألنـــه نـــ�ج عـــ� ���ـــ� اإلكـــ�اه ولـــ�� االخ��ـــار  كـــاراكال 4

ال���ــي، وأنــه عــاش ح�ــاة ع�ائ�ــة مــع زوج�ــه ووالــ�ها، وصــل� حــ� االم��ــاع عــ� م�ــار��ها 

ف�اش ال��م، ومه�ًدا إ�اها في �ل م�اس�ة �الق�ل هي ووال�ها، حال�ا ���ح إم��ا�ـ�ر، وفـي �ـل 

ل ه�ه ال�ل�ـات ل�الـ�ها، الـ�� �غ�ـا� ل�ـ�اع هـ�ا ال�قـ� الـ�� نـ�ج عـ� هـ�ا م�ة �ان� ال�ا�ة ت�ق

  Daguet-Gagey, A., op. cit.,(2000), p. 335 ال�واج :
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، هــ�ه الف�ــاة ت�ــ� خ���هـــا إلــى �ــاراكال فــي العـــام ��1ــ�ح ح�ــ� ابــ� اإلم��ا�ـــ�ر

ــــ�ال م���ــــة فــــي ال�ــــ�ق  201 ــــة ال ت ــــ�ما �انــــ� العائل ــــار�خ 2م ع� ، وم�ــــ� هــــ�ا ال�

أ�؛ ح�ـى ق�ـل زواجهـا الـ�� أح�ُــفل  (Augusta) 3لقـ� أوغ�ـ�ا  أص��� ت���ل

�ه ���ء م� االح�فاالت الع���ة ال�ي رافق� ع�دة العائلة اإلم��ا��ر�ة إلى روما 

    .4م 202س�ة: 

ال�عـ�  (et (matri) senatus et patriae)ف�ـ�غة (أم) ال�ـ��ات� والـ��� 

ل�ـــ�ن هـــ�ا اللقـــ� لـــ� ��ـــ�ح ال�ـــاص ���ل�ـــا دوم�ـــا هـــ� إضـــافة فـــي م�حلـــة تال�ـــة، 

لإلم��ا�ــ�رة زمــ� ت�ــ��� ال���ــى، ولــ� ت��ــل عل�ــه إّال عقــ� ع�دتهــا إلــى رومــا 

م، وهــ� لقــ� ی�ــ�ز دورهــا فــي ال�فــا�  �211عــ� وفــاة زوجهــا فــي ب���ان�ــا ســ�ة: 

، ففـــي 5علـــى الـــ��� مـــ� خـــالل م�اوالتهـــا ال��ـــ���ة فـــي رأب ال�ـــ�ع بـــ�� اب��هـــا

ن م�ف�ًرا م�انها اس� بل�ت�ال ون�ً�ا ل��� ح�ـ� األصل ال�ل�ات ال�اب� ذ��ها �ا

علـى أن اسـ�  6ال��احة ال��ّ��ة له�ه ال�ل�ـات فـي الـ�ق�، فقـ� اتفـ� ال�ـاح��ن 

  بل�ت�ال �ان ق� ورد في ال�ق� �ال�الي:

{FVLVIAE ⋅ PLAVTILLAE ⋅ AVG}  

ـــــ�ت�ال  ـــــ�� بل ـــــ� ال�ـــــ�ور� ذ�ـــــ� ���عـــــة ال�ـــــلة ب ـــــه �ـــــان مـــــ� غ� ـــــ�و أن ولـــــ�ا ی�

��ع�ـــى uxor)  أو ( (coniux) فـــي الـــ�ق� �اســـ�ع�ال م�ـــ�لح و�ـــاراكال

زوج أو شــــــ���؛ ل�ــــــ�ن ���عــــــة العالقــــــة مع�وفــــــة لــــــ�� ال�ومــــــان. ���ــــــا ��ــــــ� 

تــــار�خ م�ــــ� اســــ� بلــــ�ت�ال ی�قــــى م�ــــل خــــالف بــــ�� ال�ــــ�رخ��، فهــــل حـــــ�ث فــــي 

                                                           
سعادة بل�تان��س �إت�ام ال�واج نفه�ها مـ� خـالل حـ�ی� دیـ� �اسـ��س الـ�� �قـ�ل إن ال�ائ�ـة  1

�ـــات ال�لـــ�ك، وأن هـــ�ه الهـــ�ا�ا ال�ـــي قـــ�مها بل�ت�ـــان�س الب��ـــه ت�فـــي ل�ـــ�و�ج خ��ـــ�� ف�ـــاة مـــ� ب

  Dion Cassius, LXXVI,1ش�ه�ت أث�اء نقلها إلى الق�� ال�ل�ي ع�� الف�رم.  
2 Daguet-Gagey, A., (2000), op. cit., p.316. 
3 Daguet-Gagey A., (2005), op. cit.,  p. 507 
4 Daguet-Gagey Anne,( 2000), op. cit., P.333 
5 Williams, M.G., op. cit., p. 283-284. 
6 Daguet-Gagey A., (2005), op. cit.,  p. 507.  
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م �عــــــ� مق�ـــــل والـــــ�ها بل�ت�ـــــان�س ونفــــــ�ها هـــــي وأخــــــ�ها إلـــــى جــــــ�ر  205العــــــام: 

م �عــــــــــ� ان أصــــــــــ�ح  �ــــــــــاراكال  211نــــــــــه حــــــــــ�ث فــــــــــي العــــــــــام: ، أو أ1ل��ــــــــــار� 

���ــــ� تع��فهــــا damnatio memoriae) ام��ا�ــــ�ًرا؟. ��ــــا أن عقـــــ��ة (

ـــــا اع��ـــــار واقعـــــة  عق��ـــــة ت��ـــــ� ذ�ـــــ� ال�ـــــ�� ال��ـــــ�فى؛ لـــــ�ا قـــــ� ��ـــــ�ن م���ً�

م؛ ألن ذ  205قــــــ� حـــــ�ث� �عـــــ� مق�ــــــل والـــــ�ها فـــــي العــــــام:  م�ـــــ� اســـــ� بلـــــ�ت�ال

ــــه مــــ�  ــــ� أن ــــ�ها. غ� ــــ��� وال ــــه اســــ���اًرا ل ــــي حــــ� ذات ــــ�ق�  ��ــــ�ن ف ــــي ال ك�هــــا ف

جانــــ� آخــــ� نــــ�� أن ســــ�ف��وس لــــ� ��ــــ� حاقــــً�ا علــــى زوجــــة اب�ــــه، ودل�ــــل هــــ�ا 

أن (كــــــاراكال)  لــــــ� ��ــــــ��ع أن  ی�ضــــــي حقــــــ�ه ت�ــــــاه زوج�ــــــه ال�ــــــا�قة إّال �عــــــ� 

اإلم��ا�ـــــ�ر عقـــــ� مـــــ�ت ســـــ������س؛ إذا إنـــــه م�اشـــــ�ة  أن وصـــــل إلـــــى م��ـــــ�

هــــ�ا و ، �2عــــ� اخ�فــــاء والــــ�ه لــــ� ی�ــــ�دد فــــي الــــ��ُل� نهائً�ــــا مــــ� بلــــ�ت�ال وشــــ��قها

م.  �211ع�ـــــى اح��ـــــال أن اســـــ� بلـــــ�ت�ال ُمِ�ـــــي مـــــ� الـــــ�ق� فقـــــ� فـــــي العـــــام: 

غ�ـــــ� أنـــــه ح�ـــــ� وجهـــــة ن��نـــــا یـــــ�� تأج�ـــــل ال�ـــــ�ی� عـــــ� هـــــ�ا األمـــــ� إلـــــى أن 

  �ة م�ح بل�ت�ان�س نف�ه واأللقاب ال�ي حل� م�له.ی�� ال�ع�ف ع� ع�ل

اســــــ� بل�ت�ــــــان�س ���ــــــ� رأ� دارســــــي الــــــ�ق� أنــــــه �ــــــان ��ــــــغل ال�ــــــ�� 

  ال�ام�، وحل� م�له ألقاب �اراكال األت�ة : 

{et Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini Pii 

Felicis Aug(usti) / Parthici Maximi Brittannici Maximi} 

وعل�ــــــــه نــــــــ�� أن ال��ــــــــاحة ال����ــــــــة لـــــــــ بل�ت�ــــــــان�س ضــــــــ�� الــــــــ�ق� 

فقـــ� بـــل ح�ـــى  ســـا�ًقا ت�ـــ�ن ذا ح�ـــ� م��ـــ�، ومـــ� ثـــ� لـــ� ت�ـــ� ت�ـــ�� إلـــى اســـ�ه

ألقا�ــــه، ل�ــــ� أ��ــــا مــــ� ألقــــاب هــــ�ا ال�جــــل ال�ــــي اح��اهــــا الــــ�ق�؟ بل�ت�ــــان�س مــــ� 

أصــــــــــل ل�ــــــــــ�او�، وت���ــــــــــه صــــــــــلة ق�ا�ــــــــــة ��ــــــــــ������س ��ــــــــــا �قــــــــــ�ل ال�ــــــــــ�رخ 

 ل���ـــــــ� قائـــــــ� ال�ـــــــ�س اإلم��ا�ـــــــ�ر� فـــــــي العـــــــام: ، َورُ 3ه��ود�ـــــــان
َ
ـــــــي م 197قِّ

                                                           
1 Dion Cassius, LXXVI, 6. 
2Idem  
3  Hérodien,  III, 34. 
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ــــــه فــــــي:  ــــــى مق�ل ــــــ� أن اع�لــــــى هــــــ�ا 1م205و�ــــــل فــــــي هــــــ�ا ال���ــــــ� ح� ، وم�

ال���ــــ� لــــ� ی�ــــ�دد فـــــي أن یل�ــــ� ب�ف�ــــُه عــــ�ًدا مـــــ� األلقــــاب و��ــــ�ٍل م��ـــــا�ع، 

وخ��ًصـــــــا �عـــــــ� أن زادت عالق�ـــــــُه ق�ً�ـــــــا �العائلـــــــة اإلم��ا��ر�ـــــــة، أوًال ����ـــــــة، 

  ب��ه بل�ت�ال ��اراكاال .وم� ث� زواج ا

) الــ�� �ع�ــي ال�ــ�ی� necessariesاألك�ــ� شــه�ة مــ� هــ�ه األلقــاب هــ� (

ـــًة مــ� عـــام:  ) (adfinisم، واآلخـــ� 199ال�قــ�ب، الــ�� �ـــه� عـــلى ال�قــ�ش ب�ای

ـــ�ا�ة مــ� العـــام:  ـــه، والــ�� ��هــ� علــى ال�قــ�ش ب م . وفـــي  201إشـــارة إلــى ق�ابـ�

بل�ت�ـــال مــ� �ــاراكال تـــ�رخ ل�هــ�ر نـــق�ًشا ت��ــل  صــ�غة نفــ� هـــ�ه الـــ��ة خ�ـــ�ة 

consocer et soccer) (ال��ــ�ق�لي )وال�ــي تـــع�ي أن بلـــ�ت�ان�س ال��ــ� ،(

لإلمــــ��ا��ر �ـاراكــــال مـــ� جـانــــ�، ومـــ� جــــان� آخــــ� أٌب ل�وجـــة ابــــ� ســـ������س 

ــــ�� صـــ�غة:     soccer et)ســـ�ف��وس، هـــ�ا اللــــق� وجــــ� عــــ�ة مــــ�ات ت

consocer auggustorum duorum) أ�ً�ـــا عـــ�ف بل�ت�ـــان�س بلقـــ� .

)comes(في ح�الته) ومـ� ثـ� فـإن ه�ـاك صـع��ة 2)  ��ع�ى رف�� اإلم��ا��ر .

في ت��ی� ص�غة اس� وألقاب قائ� ح�س اإلم��ا��ر في الـ�ق�، غ�ـ� أن ال�ـ�غة 

  :3األك�� اح��اًال ت��ن على ال��� اآلتي

                                                           
1 Christol, M., « Comes per omnes expeditions: l'adulation de Plautien 

préfet du prétoire de Septime Sévère», Cahier du Centre Gustave 

Glotz, 18,2007, p. 222; Daguet-Gagey A., (2005), op. cit., p. 508-

509 .  
  ح�ل ألقاب بل�ت�ان�س راجع: 2

Corbier, M., «Plautien, comes de Septime-Sévère», Mélanges de 

philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre 

Boyancé, École Française de Rome, 1974. pp. 213-218.  
 ,.Christol, Mلل���� ع� ال�ع��الت ال�ق��حة الس� بل�ت�ان�س على ه�ا الق�س راجع : . 3

op. cit., p. 234-236  
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{C(ai) Fului Plautiani, c(larissimi) u(iri), pr(aefecti) 

pr(aetorio), co(n)s(ulis) II, soceri et consoceri Augg, amici 

et necessari dominorum nn(ostrorum duorum) } 

أما ���ـا ��ـ� زمـ� م�ـح اسـ� بل�ت�ـان�س فإنـه ه�ـاك اتفاًقـا بـ�� ال�ـ�رخ�� 

  .  1م205أنه ح�ث ف�ر سق��ه؛ �ع�ي خالل العام: 

ــــ ــــ� ن ــــا ق ــــا ه� ــــى ل��� ــــار�خ �عــــ�د إل ــــة ال��ــــح هــــ�ه، ت ــــا آخــــ� لع�ل� �� تار�ً�

ـــــــــــــ� ل�ـــــــــــــ����: األول؛ أن اســـــــــــــ�ي (ج��ـــــــــــــا  211مـــــــــــــا �عـــــــــــــ� ســـــــــــــ�ة:  م ، وذل

و�ل�تـــــــان��س) �اله�ـــــــا قـــــــ� اســـــــ���ل �اســــــــ� وألقـــــــاب �ـــــــاراكال فـــــــإذا �ـــــــان اســــــــ� 

ـــــ�  205بل�ت�ـــــان�س قـــــ� تـــــ� ���ـــــه مـــــ� علـــــى الـــــ�ق�  فـــــي العـــــام:  م، فل�ـــــاذا ل

ــــــه �ــــــاراكال؟ ��ــــــ���ل �اســــــ� اإلم��ا�ــــــ�ر ســــــ������  ــــــ�ًال مــــــ� اســــــ� اب� س نف�ــــــه ب

أ��ــــا إذا اع��ــــ�نا علــــى أن اســــ� بلــــ�ت�ال ��ــــ� هــــ� اآلخــــ� فــــي ال�ــــ�ة نف�ـــــها 

ــــ�ها ــــي أفــــل ف�هــــا ن�ــــ� وال ــــه 2ال� ــــ�ًال مــــ� وال�ت ــــا ب ــــ� ��ــــ���ل �اســــ� ج�� ، فل�ــــاذا ل

ــــــ� م�ــــــل األســــــ�اء ال����ســــــة  ــــــي حل ــــــ�� أن األســــــ�اء ال� ــــــ� ن ــــــا. ومــــــ� ث ج�ل�

وال�تــــــــه اإلم��ا�ــــــــ�رة ج�ل�ــــــــا دوم�ــــــــا، هــــــــ�ا ت�ـــــــ�ن فقــــــــ�  لإلم��ا�ــــــــ�ر �ــــــــاراكال 

ــــه جــــ�ت  ــــى االع�ـــــقاد أن زمــــ� حـــــ�ف اســــ� �ــــل مــــ� بل�ت�ــــان�س واب�� ی�عـــــ�نا إل

م، ل�ـــــ�ن األ�ـــــا��ة اللـــــ�ی� علـــــى ق�ـــــ� ال��ـــــاة هـــــ� مـــــ� �هـــــ�ت  211فـــــي العـــــام:

  أس�اؤه� في ال�ق�، وه�ا �اراكال ووال�ته.

ال�ـــــ�� ال�ـــــاني: ی�علـــــ� ب�ـــــار�خ األلقـــــاب ال�اصـــــة �ال���ـــــ���� ال�ـــــالف 

لــ� }  et (matri) senatus et patriae {ذ��ه�ــا، فلقــ� ج�ل�ــا دوم�ــا 

ت��ـــــل عل�ـــــه ��ـــــا ســـــ�� وأن أوضـــــ��ا إّال �عـــــ� مـــــ�ت ســـــ������س فـــــي العـــــام: 

                                                           
  على س��ل ال��ال : 1

Varner, E.R., Mutilation and Transformation: Damnatio Memoriae and 

Roman Imperial Portraiture, Brill Leiden, Boston, 2004, p. 163; 

Daguet-Gagey A., (2005),  op. cit.,  p. 508; Madaule, J., op. cit.,  

p.115; Christol, M., op. cit.,  p. 233.  
  .14ص: راجع  2
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ـــــ� 1م 211 ــــــ �ـــــاراكال لـــــ�  }  {Brittannici Maximi، ولق ال�ـــــاص ب

ـــــه إّال �عـــــ ـــــا 2م �210 ســـــ�ة: ���ـــــل عل� ـــــ�ع� ح�ـــــ� وجهـــــة ن��ن ، وهـــــ� مـــــا ی

م 211ف�ضـــــ�ة أن ال�غ�ـــــ�ات ال�ـــــي أج��ـــــ� علـــــى الـــــ�ق� لـــــ� ت�ـــــ�ث ق�ـــــل عـــــام: 

و�ال���یــــــ� عقـــــــ� مـــــــ�ت ســــــ������س واســـــــ���ار �ـــــــاراكال �ــــــال��� �عـــــــ� أن ق�ـــــــل 

  أخاه األصغ� وش���ه في ال��� ؛ ج��ا.

ـــــــــ� تـــــــــ�ع� ف�ضـــــــــ���ا هـــــــــ�ه، وهـــــــــي أن  ـــــــــا ق م�اق�ـــــــــة أخـــــــــ�� نقـــــــــ�مها ه�

���س مـــــ� أجـــــل وصـــــ�له إلـــــى ��ســـــي العـــــ�ش خـــــاض صـــــ�اًعا قاســـــً�ا مـــــع ســـــ���

ـــــــ�س  ـــــــى ال���ـــــــ� ه�ـــــــا ��ـــــــ�����س ن��ـــــــ� و�ل�دی اث�ـــــــ�� مـــــــ� ال��اف�ـــــــ�� عل

م وعلــــــى ال�ــــــاني فــــــي العــــــام: 194ال����ــــــ�س وان��ــــــ� علــــــى األول فــــــي العــــــام: 

ــــــي 197 ــــــ���ا ف ــــــ� ی ــــــة هــــــ�ی� االن��ــــــار�� فإنه�ــــــا ل ــــــ�غ� مــــــ� أه�� ــــــى ال م، وعل

ـــــ� ال��ـــــ��� ل�ـــــ�ن ســـــ��� ـــــى ان��ـــــاره نق ـــــي أدت إل ـــــ�� أن ال�ـــــ�وب ال� ���س ی

علـــــى هـــــ�ی� ال��اف�ـــــ�� هـــــي حـــــ�وب رومان�ـــــة رومان�ـــــة ق�ـــــل ف�هـــــا ال���ـــــ� مـــــ� 

؛ ومـــــ� ه�ـــــا لـــــ� ی�غـــــ� أن تـــــ��� ل��ـــــ�� ل��حلـــــة قاســـــ�ة ووح�ـــــ�ة 3أب�ـــــاء رومـــــا

مـــــ� تـــــار�خ رومـــــا، ور��ـــــا �ال��ـــــل، ســـــ������س رأ� فـــــي مق�ـــــل بل�ت�ـــــان�س علـــــى 

�ال��انـــــة هـــــ� ان�ـــــقاق وت�ـــــ�ع داخـــــل األســـــ�ة یـــــ� صـــــه�ه �ـــــاراكال �عـــــ� اتهامـــــه 

ال�اك�ــــة، ومــــ� ال���ــــ� أن مق�ــــل بل�ت�ــــان�س ت�عــــه مق�ــــل عــــ�د مــــ� أت�اعــــه مــــ� 

ال�ومــــان، ومــــ� ثــــ� دمــــاء رومان�ــــة أهــــ�رت وهــــ� مــــا جعــــل ســــ������س ال ی�غــــ� 

                                                           
  .31، هام�: 10راجع ص:  1
  .33، الهام� رق�: 11راجع ص: 2
، وت�جهه ع� ه�ه ال��وب وع�م اح�فاله �االن��ارات ال��ققة ف�ها ع� ن��ة س������س 3

م�اش�ة إلى ال��ق، ل��ار�ة األع�اء ال�قل��ی�� لل�ومان، وأن ال��� ال��ق� على الف�س فق� 

  ه� ال�� ���ن ج�یً�ا �أن ی�ت�� �اس�ه،  راجع: 

Janiszewska (D.), «The Ideology of the Victory of the Emperor 

Septimius Severus in the Period 193-197 AD in Numismatic 

Sources», Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicate, 

103, Poznari, 2011, p. 148.    
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فـــــي إ�هـــــار هـــــ�ه ال�ادثـــــة للعامـــــة؛ ومـــــ� ه�ـــــا لـــــ� ُ���ـــــح اســـــ� بل�ت�ـــــان�س فـــــي 

ـــه مـــ� بل�ت�ـــان�س عهـــ�ه، ول�ـــ� �عـــ� م�تـــه و��ـــام �ـــا ـــل أخ�ـــه شـــفى غل�ل راكال �ق�

واب��ــــــه وأخ�ــــــه ف�ــــــ�ف أســــــ�اءه�، علــــــى أنهــــــ� أعــــــ�اء لل�ولــــــة. ومــــــ� ثــــــ� قــــــ� ال 

ن�ـــــ�ن علـــــى خ�ـــــأ إذا اف��ضـــــ�ا أن ع�ل�ـــــة م�ـــــح اســـــ�ى بل�تـــــان��س واب��ـــــه قـــــ� 

  م.  211ت�� في ال��ة نف�ها ال�ي ُم�ي ف�ها اس� ج��ا أ� س�ة: 

ال�ـــــ�� ال�ـــــادس مـــــ� الـــــ�ق�  وآخـــــ� هـــــ�ه ال�عـــــ��الت هـــــ� مـــــا �ـــــ�أ علـــــى

ت��ــــل فــــي إعــــادة  ال�ــــ�اغة ال�اصــــة ����ســــي الــــ�ق�، غ�ــــ� أن ال�اعــــ� علــــى 

هـــ�ا ال�عــــ�یل فــــي هــــ�ه ال�ــــ�ة لــــ� ��ــــ� س�اســــً�ا؛ ��ع�ــــي أنــــه لــــ� �فــــ�ض مــــ� ق�ــــل 

ال���مــــــة، بــــــل ال���ســــــ�ن أنف�ــــــه� هــــــ� الــــــ�ی� وجــــــ�وا أنــــــه مــــــ� ال�ف�ــــــ� تعــــــ�یل 

  �ان على ال��� اآلتي:ص�اغ�ه� األصلـ�ة لل�ـ�. فال�ق� في ال��ا�ة 

{Argentarii et negotiantes boari huius loci devote 

numina eorum} 

  وض�� ص�غ�ه ال�ال�ة ���ن:

{Argentarii et negotiantes boari huius loci qui invehent 

devote numina eorum} 

ـــــى أن �ل�ـــــة ( ـــــي وقـــــ�  loci)��ع� ـــــي األصـــــل، وف ـــــ�رة فقـــــ� ف ـــــ� م�ف �ان

الحـــــــ� حـــــــ�ف� إلع�ـــــــاء ح�ـــــــ� م�ـــــــاني، ثـــــــ� ���ـــــــ� مـــــــ� ج�یـــــــ� مـــــــع إضـــــــافة  

)، ��ع�ـــــى الـــــ�ی� س��ـــــ��ردون، وهـــــي ج�لـــــة ت�ـــــ�و (qui invehentجــــــ�لة: 

ـــــى مـــــ� فهـــــ� الـــــ�ق�، مـــــ� خـــــالل اســـــ���ام  ـــــل لل�هلـــــة األول غ�ـــــ� م��اســـــقة، وتقل

ـــــ�و  ـــــا فـــــي نـــــ� صـــــ�غ ال��ـــــارة ال��ـــــ�فة فـــــي صـــــ�غة ال��ـــــ�ق�ل، وهـــــ�ا ی� غ��ً�

  �ع�ا�ة فائقة، وه� ما دعا ال�اح��� إلى إ��اد تف���ات له�ه ال��غة.

مـــــادول إن ه�ـــــاك مـــــ� �علـــــل هـــــ�ا ال�غ��ـــــ� �ال���قـــــة ال�ال�ـــــة: فـــــي  �قـــــ�ل

م�حلـــــة ت�ـــــ��ة ال��ـــــا�ات �عـــــ� ال�ـــــ��اء رف�ـــــ�ا اإلســـــهام فـــــي دفـــــع ت�ـــــال�� 

�ــــ� أن ���ـــــ�ردوا ال��ــــاء، ومــــ� ثــــ� قــــ�رت ال����عــــة أنــــه فقــــ� أول�ـــــ� الـــــ�ی� ��

هــــــ� الـــــــ�ی� ســــــ�ف یــــــ�فع�ن ح�ــــــ�ه�، ��ع�ــــــى أن مــــــ� یــــــ�فع س��ــــــ��رد، ومــــــ� 

ــــه  ه�ــــا اســــ���ام ال��ــــ�ق�ل ��ــــ�ن مف�ــــً�ا فــــي ن�ــــ�ه� علــــى هــــ�ا ال��ــــ�، غ�ــــ� أن
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ـــــع ال��ـــــارة  ـــــه ال ���ـــــ� أن ت�� ـــــع بهـــــ�ه الف�ضـــــ�ة، فال�ـــــ��ات ���ـــــ� رأ� ال �ق��

ـــــــ�ع� أع�ـــــــائها، وأن ال����ـــــــات ال�ه��ـــــــة فـــــــي رومـــــــا، خاصـــــــًة فـــــــ ي ب�ا�ـــــــة ل

ــــى أع�ــــائها  ــــ� ��ــــ� لهــــا ال�ــــل�ة ال��لقــــة عل ــــ�، ل ــــي  –القــــ�ن ال�ال ال�ــــل�ة ال�

ــــــة والع�ــــــ�ر ال�ســــــ�ى  ــــــي أواخــــــ� اإلم��ا��ر� ــــــ� ت��ــــــل�ا عل�هــــــا الحًقــــــا ف  –ق

ــــــل  ــــــة مــــــ� ق� ــــــاألح�� م���ــــــات تعاضــــــ��ة مــــــ�خ� لهــــــا وم�ا�� ــــــ� � وأنهــــــا �ان

) �ـــــــان خ�ـــــــأ مـــــــ� �اتـــــــ� (invehentال�ـــــــل�ات العامـــــــة، و�ع�قـــــــ� أن ��ا�ـــــــة: 

)، ��ع�ــــــــى �invehuntق�، وأن ال�ــــــــ�اغة ال�ــــــــ���ة ��ــــــــ� أن ت�ــــــــ�ن  (الــــــــ

ال��ــــــ��ردی�. ����ــــــ� ن�ــــــ�ه أن ن�ــــــة ال���ســــــ�� ت�ــــــ�و واضــــــ�ة جــــــً�ا، فــــــِ�ْ�ُ� 

ال��ـــــان �ال��ـــــ�ة لهـــــ� غ�ـــــ� �ـــــاٍف، ل�ـــــي ���ـــــ�ه� عـــــ� ال�ـــــ�ار��، ت�ـــــار فــــــ�رم 

ب�ار�ـــــ�م، ودون أدنـــــى شـــــ�، فهـــــ� أرادوا أن ی�ضـــــ��ا أن ت�ـــــارته� ل��ـــــ� ت�ـــــارة 

ـــــــة، وهـــــــ� م�ـــــــ��ردون؛ ألن الفعـــــــل ال���ئـــــــة ) (invehere، ول�ـــــــ� ت�ـــــــارة ال��ل

  . 1ال ���� أن �ع�ي أ� شيء آخ� غ�� االس���اد

م عـ� القـ�س والـ�ق� �1946االت��� ضـ�� ال�راسـة ال�ـي قـ�مها فـي العـام: 

اق��ع �ف��ة وج�د إش�ال�ة ع� دفع ت�ال�� ال��اء، ل��ه اع��ض على ف��ة أن مـ� 

) ��ع�ــى (qui invehentة؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ح أن نفهــ� ص�غســ��فع س��ــ��رد، واق�ــ

مــ� ســ��ل� ال�ــال ل�ــ��وق ال����ــة بــ�فع م�ــ��قاته، ومــ� ثــ� فإنــه ال ���نــ�ن 

مع��ـ�� مــ� خــالل هــ�ا ال��ـ��� ال�قــ�م للعائلــة اإلم��ا��ر�ــة، ولـ� ت�ــ�ن لهــ� صــفة 

ال���ســـ�� إّال أول�ـــ� ال�ـــ�اف�� أو ت�ـــار الل�ـــ�م الـــ�ی� ســـ�ل��م�ن �ال��ـــار�ة فـــي 

  . 2ج�ع��ه� ت�ال�� ال��اء ب�فع م�ار�اته� ل���وق 

غ�ـــ� أن ال�ـــ�� أنـــ�ر�ا ج�اردی�ـــا قــــ�م قــــ�اءة حـ�یــــ�ة وم�ضــــ�ة ��ــ�ــــل أكــــ��، 

ال ���ـ� تف���هــا إّال ��ع�ـى االسـ���اد،  (qui invehent)ف��ـ� رأ�ـه أن �ــل�ــة 

وهي ال ت�� ت�ار الل��م فق� ��ا هـ� وارد فـي ال�ـف��ــ��� األولـ��، بـل ت�ـ� 

على ه�ا  -ن األرج��ار� وال��ار� أرادوا أن ���دوا أ�ً�ا ح�ى ال�ّ�اف��، و��� أ

                                                           
1 Madule, J., op cit., p. 118-119. 
2 Grimal, P., op cit., p. 364. 
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ال���ى ال��عل� ���ا��ي م���ع�ه� ال�ه���� �األع�ال ال��ار�ـة ال���ـ�ة، ومـ� ثـ� 

تعــــه�ه� ���اصـــلة هـــ�ا ال��ـــا� ، ل��ـــه لـــ� ی�ضـــح ال�ـــ�� الـــ��  -ت�ـــ��� ال��ی�ـــة

لـ�� یـ�� ��ـه دعاه� إلى ال�أك�ـ� علـى االس��ــ�اد، وال الـ�م� الـ�� تـ� ��ـه، الـ�م� ا

  .1َغْ�ُ�ُه أنه ح�ث م�اش�ة �ع� االن�هاء م� ب�اء القـ�س

�االع��ــاد علــى إشـــارت�ا �اح��ال�ــة أن ال�عــ��الت ال�ـــي حــ�ث� علــى الـــ�ق� 

��ـــ�� س�اســـي، ��ـــ�ف اســـ� �ـــل مـــ� (ج��ـــا و�لـــ�ت�ال و بل�ت�ـــان�س)، قـــ� حـــ�ث� 

، ���ــ� ل�ــا القــ�ل إن هــ�ا ال�عــ�یل هــ� اآلخــ� حــ�ث فــي ج��عهــا فــي زمــ� �ــاراكال

ه�ه ال��ة، وس��ه ���� رأی�ا �ع�د ل�الثـة اح��ـاالت: األول: أن ه�ـاك خ�ًفـا مـ� 

ـــ��  ـــ�انه� االســـ�ق�ار ال س�اســـة اإلم��ا�ـــ�ر �ـــاراكال ت�ـــاه ت�ـــار فـــ�رم ب�ار�ـــ�م وفق

���ـل م�اولـة  ت��ع�ا �ه زم� أب�ه س������س، وتأك��ه� على اس���ار�ة االسـ���اد،

م�ه� إلث�ات والئه� له، وم� ث� ح��له� على ع�ف، وتأی�� ال�اك� ال��یـ�. أمـا 

ال�ــــاني، وهــــ� الع�ــــ� مــــ� ذلــــ� فــــإن ه�ــــاك ام��ــــاًزا ت��ــــل�ا عل�ــــه مــــ� ال�ــــل�ة 

ـــى اســـ���اره� فـــي ن�ـــا�ه� ال�عهـــ�د ��ـــ�ع مـــ�  ـــ�ة، فأكـــ�وا عل اإلم��ا��ر�ـــة ال��ی

�: وه� أن األزمـة االق��ـاد�ة ال�ـي بـ�أت ال��� له�ه ال�ل�ة. أما االح��ال ال�ال

مع ح�� �اراكال ال�ي دع�ه إلعالن م�س�مه ال�� ی�� ���ح ال��ا��ة ال�ومان�ـة 

ل�ــل ال�جــال األحــ�ار مــ� أجــل ز�ــادة عــ�د دافعــي ال�ــ�ائ�، ومــ� ثــ�  ز�ــادة دخــل 

ـــة اإلم��ا��ر�ـــة، هـــ�ه األزمـــة أثـــارت م�ـــاوف العامـــة فـــأراد م��ســـ� الـــ�ق�،  خ�ان

  لل�ل�ة اإلم��ا��ر�ة، ��أن�ه� �االس���ار في ت���� العاص�ة .  ال��ال�ن 

ل�ـا أن م��ـ� ما ���� إضاف�ه في ال��ء ال�ـاص �ال���سـ�� أنهـ� أوضـ��ا 

،هــ�ا (huius loci)ن�ــا�ه� ال��ــار� �ــان فــي فــ�رم ب�ار�ــ�م مــ� خــالل ��ــارة: 

�رم و��عهـا، �ان م�ـ� القـ�م سـ�ًقا لل��ـ�ان، ح�ـ� یـ�� جلـ� ال�اشـ�ة داخـل الفـ الف�رم

ول�� ش�ُ�ا ف�ـ�ً�ا أحـ�� �أروقـة مع��لـة مـ� ال�خـام ال�ـي تفـي ��اجـة ال��ـار وز�ـ� 

                                                           
1 Giardina, A., the romans, translated by Lydia G. Cochrane, 

University of Chicago Press, 1993,  P. 263. 
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�ال�عابـــ� ال�ائعـــة، ف�غ�ـــ� هـــ�ا ال�ـــ�ق ال�ـــ�ائي إلـــى ب�رصـــة لل�ـــ�م، ح�ـــ� ال��ـــار 

  .1األث��اء وال���ف��ن ق� ت��ع�ا في م��ى خاص به�  ل���ی� وت�اول األسعار

ومــــــــ� ه�ــــــــا ن�ــــــــل إلــــــــى اســــــــ���اج أن نقــــــــ� ال��ــــــــ��� �ــــــــان م�ضــــــــ�ًعا  

ألر�ــــــع تغ�ــــــ�ات:  ثالثــــــة م�هــــــا �ــــــان �ــــــأم� مــــــ� ال�ــــــل�ة العل�ــــــا، وهــــــي ت�ــــــ� 

ـــــــ�ة  ـــــــ� هـــــــ�ه األخ� ـــــــ�ت�ال) ، ووال ـــــــه �ـــــــاراكال  (بل ـــــــا وزوجـــــــة أخ� اإلم��ا�ـــــــ�ر ج��

ــــــ�  بل�ت�ــــــان�س الــــــ�� �ــــــان ��ــــــغل م��ــــــ� قائــــــ� ال�ــــــ�س اإلم��ا�ــــــ�ر�، وال�غ�

���ســـــ�ن أنف�ـــــه� الیـــــ�ال ســـــ��ه م�ـــــل جـــــ�ال بـــــ�� ال�ـــــ�رخ��، ال�ا�ـــــع قـــــام �ـــــه ال

مــــ� ال�ف�ــــ� ه�ــــا أن ن�ــــ�� حــــ�ی��ا عــــ� الــــ�ق� ب�ضــــع ال�ل�ــــات ال���وقــــة فــــي 

الــــــ�ق� م�ــــــل ال�ل�ــــــات ال�ــــــي ت�هــــــ� م�لهــــــا فــــــي ال�قــــــ� ال�ــــــالي، مــــــ� أجــــــل 

إع�ـــــاء صـــــ�رة واضـــــ�ة عـــــ� الـــــ�� فـــــي صـــــ�رته األصـــــل�ة ال�ـــــي �ـــــان عل�هـــــا 

  م:  204وق� ت���� ال���ى في العام: 

Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Septimio Seuero Pio Pertinaci 

Aug(usto), Arabic(o), Adiabenic(o), Part(hico) Max(imo) Fortissimo 

Felicissimo, / Pontif(ico) Max(imo), trib(unicia) potest(ate) XII, 

Imp(eratori) XI, co(n)s(uli) III, patri patriae et / Imp(eratori) Caes(ari) 

M(arco) Aurelio Antonino Pio Felici Aug(usto), trib(unicia) potest(ate) 

VII, co(n)s(uli) III et P(ublio) Septimio Getae, nobilissimo Caes(ari) et / 

Iuliae Aug(ustae) matri Augg(ustorum duorum) et Fuluiae Plautillae 

Aug(ustae) Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini Pii Felicis 

Aug(usti), / filiae C(ai) Fului Plautiani, c(larissimi) u(iri), pr(aefecti) 

pr(aetorio), co(n)s(ulis) II, soceri et consoceri Augg, amici et necessari 

dominorum nn(ostrorum duorum), / argentari et negotiantes boari 

huius loci qui inuehent, deuoti numini eorum. 

  

                                                           
  ح�ل ت��رات الف�رم ال��الحقة  و��اء األروقة وال�عاب� راجع :    1

Piganiol, A., op. cit., p.118  - 127  

 



  
  
  

  بروما بواریوم فورم في األبقار لحوم وتجار الصرافین لقوس والفنیة التاریخیة الدالالت

 

  نسانیةإلاة ویرعشلا وم: العلمجلة الجامعة األسمریة
542 

  ثالً�ا: م���تات الق�س:  

  م���تات ال�ان� ال�اخلي (ال���).  )1

ال����تات ال����ة واألك�� أه��ة تل� ال��ض�عة على ال�انـ� الـ�اخلي مـ� 

القــ�س علــى ��ــ�� وعلــى ��ــار الــ�اخل، وهــي ت��ــل ال��ــ��ة علــى شــ�ف العائلــة 

اإلم��ا��ر�ـــة، الل�حـــة ال���لـــة علـــى ال�انـــ� األ��ـــ� ُتْ�هـــ� اث�ـــ�� مـــ� ال��ـــاه�، 

وس �ق�م �إراقـة ال��ـ� ): العل�� م�ها ���ل اإلم��ا��ر س������س س�ف�� 3(ش�ل 

و�لـى جان�ــه زوج�ــه ج�ل�ــا دوم�ـا، وال�ــفلي ���ــل اق��ــاد ال�ـ�ر وات�ــام ع�ل�ــة الــ��ح، 

)، فهــي األخــ�� م��لــة فــي 3شــ�ل ( و�ــ�ل� الل�حــة ال�ــاه�ة علــى ال�انــ� األ��ــ�

اث�ــ�� مــ� ال��ــاه�: العلــ�� م�هــا ��هــ� ف�هــا �ــاراكال �قــ�م �إراقــة ال���ــ� وال�ــفلي 

  م�ه� ذ�ح ال��ر.

)؛ فعلــى �ــل جانــ� 6-4كــال اللــ�ح��� وضــع�ا ضــ�� إ�ــار م��اب�(شــ�ل.

زخـــ�ف بلفـــائف أغ�ـــان األكـــان��، ال�أل�فـــة فـــي   (Pilastre)م�هـــا ی�جـــ� ع�ـــاد 

زخ�فــة الع�ــادات، ال�ــي ســ�� ت�ف�ــ�ها علــى عــ�د مــ� ال��ــاني م�ــ� عهــ� أغ�ــ��، 

، ال�خ�فة ت��أ م� األسفل ب�اقـة أكـان��  1وهي تع�د �أص�لها إلى الف� الهل����ي

��ع� م�ها غ��ان ی��هان إلى األعلى ���ل حل�وني، ���نان لفائف ت��س�ها 

أزهــار م��لفـــة األشــ�ال، اللفـــائف ت��هــي ع�ـــ� الق�ــة ب��ـــ� ��ــارع ح��اًنـــا زاحًفـــا، 

ن���ــة ت�ف�ــ� هــ�ه ال�خــارف ردی�ــة، ول��ــ� لهــا ���ــة ف��ــة، فال��ــ� ال ��ــ�ن غــائً�ا 

  . 2رجة أنه ی�ف� ال��ء وال�ل ال��ل�ب وج�ده�ا في م�ل ه�ه ال����تاتل�

                                                           
1  Toynbee (J.M.C.) et Ward-Perkins (J.B.), «Peopled Scroll: a 

Hellenistic Motif in Imperial Art», PBSR, XVIII, 1950, p. 17,   
م� أه� ال��اذج ال����ة ال�ي ت��اف� ف�ها دقة ال��ف�� ن��ها في ال�از�ل��ا ال��ف���ة في م�ی�ة  2

  ل��ة ال����:

Benaros, M., Les Developpements Architecturaux à Leptis Magna 

Pendant L'epoque Severienne (193 – 235), thèse de doctorant en 

histoire ancienne, Université Paris IV -Sorbonne, 2013, fig40  - 41. 
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كل ع�اد ���ل تاًجا م� ال��از ال��رن�ي م� ال��ع ال�أل�ف االس���ام 

للع�اد ال�ع��، ال�اجهات ال�الث لل�اج ن�� عل�ها صفان م� أوراق األكان��، 

��س شغل ��ل�ة األول: م�ها ی���ن م� ورق���، وال�اني: ثالث ورقات، األخ�

              )، نق�� عل�ها زخ�فة ال���ة ومق�مة ال�هـ�Ovoloال����ة ال����ی�ة (

(Ove et dard)  ال��افة ب�� ال���ان شغل� �اث��� م� آلهة ال��� ت�� ���ا ،

في اللغة الّالت���ة، وفي اللغة الف�ن��ة �اس�:  Encarpa)ما �ع�ف �اس�: ( ب��ها

Feston)رة ع� نق� ���ل ح�ًال ز��ً�ًا �الف�اكه وال�رود، ُ�����م وه� ��ا )؛

ك�خ�فة في ال����� أو ال���، و���ل خاص على ال��اني ذات ال�ا�ع ال�ی�ي 

     . وال��ائ�� 

  الل�حة ال�اقعة على ���� ال�اخل للق�س. -أ

) ، فه�ــا مالح�ــة 4-���3ــا ��ــ� ال��ــه� العلــ�� مــ� هــ�ه الل�حــة (شــ�ل 

ال�هلــة األولــى، وهــي أن هــاذی� الــ�وج�� ال ���ــال �امــل م�ــاحة ت�ــ�ز نف�ــها مــ� 

الل�حة، وه� ما دعـا ال�ـاح��� إلـى االف�ـ�اض ب�جـ�د ش��ـ�ة أخـ�� فـي ال��ـاحة 

 rais deال��ــ�ن مـ� زخــ�فة   ( 1ال�ـي تقـع بـ�� جــ�ل�ا و��ــار اللــ�حة ال�ئ��ـي

Coeurوم��� ). ه�ه ال����ة ر��ا ت�� ج��ا االب� األصغ� لإلم��ا��ر ،

م �ـأم� مـ� أخ�ـه �ـار�ال، ��ـا رأی�ـا سـا�ًقا فـي م�ـ� اسـ� ج��ـا  �211ع� مق�لـه فـي

 قــ�ر اإلم�ــان فــي إخفــاء الفــ�اغ الــ�� خلف�ــه ع�ل�ــة ال��ــح 
َ
مــ� الــ�ق�، وقــ� ُســِعي

ــــــع �ات�ـــــاه األســــــفل مـــــ� جهــــــة ال���ــــــ�ة  هـــــ�ه؛ إذ إن رداء اإلم��ا�ــــــ�رة قـــــ� ُوِسّ

  ال���وقة. 

مــع أنهــا ال تقــ�م أ� صــع��ة فــي ال�عــ�ف  صــ�ر ســ������س وج�ل�ــا دوم�ــا،

عل�ها أوفي تف���ها، فإنها مع ذل� م���ة لاله��ـام مـ� وجهـة ن�ـ� ف��ـة، فقـ� م�ـل 

                                                           
  : ال�� ال ���� إلى وج�د ه�ا ال��حSalomon Rbinach ) �����ى م� ه�الء: ( 1

Rbinach, S., Repertoire de Reliefs Grecs et Remains,  Paris, 1909, p. 

272.  
 .زخ�فة ن�ات�ة م��نة م� أوراق على ش�ل قل� ت��اوب مع رؤوس ال�هام  
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ـــ( ) ورأســه 1Pateraاإلم��ا�ــ�ر �قــف أمــام ��ســي ثالثــي القــ�ائ� ، و���ــ� ب�ــ�ه ال

، وف� ال�قال�� ال�ومان�ة لل�ه�ة ال�ومان (capite uelato)مغ�ى ���ء م� ردائه 

، وال ��ــاد �عــ�ف إّال مــ� خــالل خ�ــالت ال�ــع� 2لــ�ی� �ق�مــ�ن �ع�ل�ــة ال��ــ��ةا

ال�الث ال���ل�ة على ج�ه�ه، ه�ه ال��الت م� ال����ات ال����ة لإلم��ا��ر، 

ح�� ت�ه� علـى �ـل صـ�ره علـى �هـ� الع�ـالت، و�ـ�ل� فـي ال��اث�ـل ال��ـ��ة، 

  .3وال��اه� ال����ة ال�ي ت��له

ـــــــ� ��ـــــــ�ل أمـــــــا ج�ل�ـــــــا دوم�ـــــــا، فقـــــــ� و  ضـــــــع� فـــــــي م��ـــــــ� الل�حـــــــة وم�ل

ــــــــــى ��فهــــــــــا األ��ــــــــــ� ��هــــــــــ�:و م�اجــــــــــه،  ، ورأســــــــــها مــــــــــ��� (Caduceus)4أعل

ب�اســـــ�ة تـــــاج مغ�ـــــى ���ـــــاب ی��ـــــ�ل ��ـــــ�ل م�ـــــ��� علـــــى ال��فـــــ��، وشـــــع�ها 

ــــى ق�ــــ���  ــــة ت�ــــ�� �ال�جــــه، مف�ــــ�ل إل ب��ــــ����ه ال���جــــة، ��هــــ� ��ــــ�ل هال

ــــ�أ ع�ــــ� ال��هــــة، وت��ــــ� ح�ــــى م���ــــف  ــــة ت� ــــ� َفْ�َق ــــ�أس، وهــــى ذات عــــ� ��� ال

ــــــى الع�ــــــالت و ال�ــــــ�ر ال��ــــــ��ة ــــــ�ة لإلم��ا�ــــــ�رة عل ــــــ�راع 5ال��ــــــ���ة ال��� ، ال

ت�هـــــ�  -حالً�ـــــا جـــــ�ء م�هـــــا م��ـــــ�ر ع�ـــــ� أســـــفل ال��فـــــ� -ال���ـــــى لإلم��ا�ـــــ�رة 

                                                           
  .25ع� ه�ه األداة راجع ص:  1

2 Daguet-Gagey A., (2005), op. cit., p. 513, n 52. 
3 Madule, J., op. cit., p. 131 

ص�ل�ان اإلله م����ر�: ���ن ع�ا �إث��� م� األج��ة و�ل�ف ح�له ث��انان، ���لها ه�ا 4

اإلله  ��ف�ه ال�امي لل��ار، فهي م�ت��ة �ال��ارة واألع�ال ال��ار�ة، خ�ائ� ع���ة 

ن��� إلى ه�ا ال��ل�ان م� ق�ل ال�ع�اء، م�ل: ت���� ال�جال، و�ح�اء ال��تى، وأس���م 

ام، وم� ث� فإن ج��ع ال�ف�اء ال�ی� ُی�سل�ن إلى ال�الم ُ��ل� عل�ه� اس� ك�م� لل�الم وال�ئ

)Caducedtores) ت��له ج�ل�ا ه�ا ��ف�ها أم ال��� .(mater castrorum وق� ح�ل�ه ،(

سا�ًقا اإلم��ا��رة فاوس��� ال�غ��، وال�ي ح�ل� هي األخ�� اللق� نف�ه ح�ل ما س�� 

  راجع: 

Tuck, S. L., A History of Roman Art. Malden: Wiley Blackwell, 2015; 

Levick,B., Julia Domna: Syrian Empress, Routledge, 2007,p.135 
5 Madule, J., op. cit., p. 131 
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، ����1ــــة غ�ــــ� مأل�فــــة، فهــــي م�ف�عــــة إلــــى األعلــــى، ور��ــــا تقــــ�م بــــ�ش ال��ــــ�ر

ـــــــة ال��ـــــــاه�ی� ـــــــه ��امهـــــــا ب��� ـــــــ� م� خـــــــالل وضـــــــ��ة  وهـــــــ�ا ی��ـــــــح مـــــــ� 2أك�

ــــ�رك  ــــى ال ــــ�راع األخــــ�� ت��ــــ�ل عل ــــى شــــيٍء مــــا. ال األصــــا�ع و�أنهــــا ت�ــــ�� عل

ـــــا، دون  ��ـــــ�ل غ�ـــــ� مالئـــــ�، وهـــــ� مـــــا �ع���ـــــا ان��اًعـــــا، و�أنهـــــا أضـــــ�ف� الحًق

أدنـــــى اه��ـــــام أو م�اعـــــاة لل��ـــــ�، مـــــ� أجـــــل ال����ـــــ� مـــــ� الفـــــ�اغ الـــــ�� حـــــ�ث 

�هــــــ� ه�ــــــا ن���ــــــة إخفــــــاء ال���ــــــ�ة ال���ــــــ�حة إلــــــى ��ــــــارها. صــــــ�رة ج�ل�ــــــا ت

�ع�ـــــ�ة عـــــ� ال�اق��ـــــة، فهـــــي ال ت�هـــــ� �ال��ـــــال الـــــ�� عهـــــ�ت �ـــــه هـــــ�ه األم�ـــــ�ة 

ال�ــــ�ر�ة األصــــل، بــــل م�لــــ� و�أنهــــا امــــ�أة م�ــــ�ة ذات مالمــــح م��هلــــة، فقــــ� مــــا 

. اإلم��ا�ـــــ�رة م�لـــــ� ��ـــــ�ل م�اجـــــه فـــــي ����3هـــــا هـــــ� ت�ـــــ���ة شـــــع�ها ال�ـــــام�ة

ً�ــــــا الف�ــــــان لــــــ� ، أ�4الل�حــــــة ون��اتهــــــا تل�ــــــح إلــــــى ال�ــــــارج، �ات�ــــــاه ال��ــــــاه�ی�

ــــــ��ح فــــــي إع�ــــــاء ال��ــــــ� ال�����ــــــة لألشــــــ�اص، ف��ل�ــــــا ال�ــــــي ت�هــــــ� فــــــي  ی

  .5م��� الل�حة ت�ه� ���ل أك�� ح�ً�ا م� زوجها

أســفل هـــ�ا ال��ـــه� ی�جـــ� حــ�ام زخ�فـــي ��ـــ�ل إف��ـــ�، ��ــ�ل فاصـــًال عـــ� ال��ـــه� 

). مــ� 5ال�ــفلي، ُنق�ــ� عل�ــه األدوات ال��ــ���مة فــي تقــ��� األضــ��ة، (شــ�ل. 

أن هـــ�ه األدوات التـــ�ال م�ف��ـــة ��ـــ�ل ج�ـــ�، إلـــى درجـــة أنـــه ی��ـــ�ى ل�ـــا  ال���ـــ�

  ت���� �ٍل م�ها ��ه�لة، وهى ت���ن م� ال��ار إلى ال���� وف� اآلتي :  

1-Litus Augural   .ع�ا الع�اف؛ �����مها الع�اف ل�ع�فة ال���ق�ل :  

2- Praefericulum :  م�ه��ة ���لة ����� ُت��ل أث�اء ال��اك�، وت�ـ���م

  في ال����ة ل��� ال����.

                                                           
1idem  
2 Ryberg, I.S., Rites of the state religion in Roman art, American 

Academy in Rome, 1955, p.138. 
3 Madule, J., op. cit., p.132  
4 Ryberg, I.S., op. cit., p.138 
5 Tuck, S. L., op. cit., p.287 
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3- Patera :  ـ� أو صـ�� دائـ�� قل�ـل الع�ـ�، ��ـ�ل �ـأس واسـع دون قـ�م��

ودون م���، عادة ���ع م� الف�ار، وفي �ع� األح�ان م� ال�عـ�ن �ـال��ون� 

ال�ـ��ة أو علـى �����م ألجل س�� ال���ـ� علـى رأس والف�ة أو ح�ى ال�ه�،  

  ال���ح، و���ن م�خ�ًفا �ع�ا�ة، وه�ا ن�� أنها م�خ�فة ب�رق األكان��. 

4-  Gale'rus-Albo  : هـي قل��ـ�ة یل��ـها ال�ه�ـة أث�ـاء تقـ��� القـ�اب��، ذات

   ) ���ل غ��� ز���ن.Apex (    ل�ن أب��، ولها ن��ء ع�� ق��ها

5-  Aspergillum:   أداة ت�ــ���م لــ�ش ال�ــاء ال�قــ�س لغــ�ض ال��ه�ــ�، ق�ــل

تق��� األض��ة لآللهة، س�اء على األضـ��ة أو األشـ�اص ال��ـار��� فـي ال�فـل 

الـــ�ی�ي، وهـــي ت�ـــ�ه ع�ـــا صـــغ��ة مـــ� ال��ـــ� أو ال�عـــ�ن، مـــ�ودة ع�ـــ� نهای�هـــا 

  ��ع� جاف أو ��ة، وت��� م���عة م� ال�ق�ب. 

6-  Simpulum عقة ب�� ���لة، ُ�����م ل�ـ�� ال�ـائل : وعاء صغ�� �أنه مل

) أو م� أ� وعاء آخ�، ����ـات قل�لـة مـ� Craterال�ق�س (ال����)، م� ال����� (

  . )Libationأجل ات�ام �ق� إراقة ال���، (

7- Vagina غ�� أو ق�اب ����� على ثالث م��ات لل��ح، وه�ا م��� ���ـ�ان :

  ) . )Chimaeraخ�افي �ع�ف �اس� ال�����ا

)، ���ر ل��ة إت�ام ع�ل�ة ال��ح، الل�حة ت���ن م� 5ش�ل. (  ال��ه� ال�فلى

،  (tibicen))، وعازف ال��مار )Camilliس�ة أش�اص؛ اث��� م� ال�ام�لي 

                                                           
  ح��ان خ�افي ��ل� ال�ار م� ف�ه؛ ی���� م� ثالثة أن�اع م� ال���انات: رأس أس�، وج��

  ماع� ب��، و���هي ب�یل ت���.  
 ) ال�ف�د �ام�ل��س(Camillusه� م� �ق�م�ن ���افقة وخ�مة ال�اه� أث�اء  ، وال�ام�لى

ع�ل�ة ال����ة ، و����� ف�ه� أن ���ن�ا أق��اء ال���ة و����ع�ن ���ة ج��ة ، على أن ی�� 

اخ��اره� م� أس� ال��الء، وأن ���ن�ا أح�ار ال��ل�، غالً�ا ما ی�� ت���له� في الف� وه� ���ل�ن 

  ما س��  ی���: األواني ال�����مة في ال�ق�س ال�ی��ة. ح�ل

Smith, W.,  A Smaller Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 

London, 1884, p. 69; Rich, A., the illustrated companion to the Latin 

dictionary and Greek lexicon, London,1849, p.103.  
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ال��ه�  .)(Victimariiوثالثة م� األش�اص ال���ل إل�ه� إت�ام ع�ل�ة ال��ح 

) ���ل ب��ه ال���� Camillusی��ه م� ال��ار إلى ال���� : ن�� في ال��ا�ة (

)، أَماَمُه (Praefericulum، و���ه ال���ى Vagina)غ�� م��ة ال��ح (

Camillus) آخ� ���ل في ی��ه ص��وق ال���ر (Acerra) ال�ف��ح قل�ًال، ث� (

Victimarius) ی�فع فأًسا م��عً�ا ل��ب ال��ر، ال��ر نف�ه م���ً�ا ب�اس�ة (

Victimarius)اء و�ق�م ب��ي األق�ام األمام�ة لل���ان؛ ل�ي ) ��ل� الق�ف�

ُیـ���ُه على م� َرَق�ِ�ِه لألمام، في ح�� أح� زمالئه، ال�� ال ��ه� م�ه س�� 

ال��ء العل�� م� ج��ه ( ال��ر) ی��و أنه ���� األق�ام ال�ل��ة لل��ر، على 

��ار ه�ا األخ�� ��ه� عازف ال��مار، ومع أن ال��ر ��ه� ش�ه جاثي على 

ألرض، فإن�ا ن�ع�، و�أنه ی���ع �الق�ة وال����ة، و�قاوم ��ل ق�ته م�ه�دات الــ ا

Victimarii)(1م� أجل إخ�اعه وال����ة عل�ه.   

ـــ��  فـــي �ـــال ال��ـــه�ی� الـــ�ی� ��هـــ�ون ��ـــ�ل  وضـــ��ة األشـــ�اص ال���ل

م�اجــه لل��ــاه�، و�ــ�ل� وضــ��ة ال�ــ�ر ال�ــالف ذ�ــ�ه؛ ن�ــ�ها م�ــابهة إلــى درجــة 

مــ� �ــاب� العل�ــة  �ــ���ةال��ــ��ة ال���ــل علــى ال�اجهــة ال�ــ�ال�ة ال ك��ــ�ة ل��ــه�

Attique) ومـــع 2) �قــ�س اإلم��ا�ــ�ر ســ������س ســـ�ف��وس ���ی�ــة ل�ــ�ة ال��ــ�� ،

ان�قـاد ال�ـاح��� مـ�اًرا ل�ـا�ع ال��اجهـة ال�ــي نفـ�ت بهـا صـ�ر العائلـة اإلم��ا��ر�ــة، 

، ��ل� ت��ر اإلشـارة �3ةفإنها ق� ت��اس� ه�ا إلى حٍ� ���� مع س�د م�ه� ال���

إلــى أن هــ�ا ال��ــه� ��ــ�ل مــع ال��ــه� العلــ�� ل�حــة واحــ�ة : ســ������س وزوج�ــه 

(واب�ه�ا ج��ا) �قف�ن أمام ال��سي ال�الثي الق�ائ�،  و���ه�ن �أن�اره� إلى ع�ل�ـة 

ال����ة ال�ي ت��� أمامه� ، ول�� الف�ان ن�ً�ا لل��احة ال���اف�ة له، اض�� أن 

                                                                                                                                           
  ل�� اإلغ��� و��ا ال�ومان الع�ف على ال��مار ی�اف� ع�ل�ة تق��� الق�اب��، وال��اس�

  .Smith, W., op cit., p. 377   ال��ائ��ة، �اإلضافة إلى حفالت ال��ل�ة. لل����:
  Madule, J., op. cit., p.135-136ح�ل ق�اءة ه�ا ال��ه� راجع :  1

2 Benaros, M., op. cit., p.148 fig 66. 
3 Richardson, L., op. cit., p. 95  
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ا ال�ــ�ث �أســل�ب م��ــ�، فــي ت�ــ��ل��: علــ�� وســفلي، �ف�ــل ب��ه�ــا �قــ�م ل�ــا هــ�

  إف���، نق�� عل�ه األدوات ال�����مة في ال����ة. 

هـــ�ا األســـل�ب فـــي العـــ�ض ن�ـــ�ه فـــي م�ـــه� ال��ـــ��ة ال�ق�مـــة علـــى شـــ�ف 

ســـ������س وأســـ�ته علـــى ق�ســـه فـــي م�ی�ـــة ل�ـــ�ة، وال���ـــ� علـــى ال�انـــ� الـــ�اخلي 

لل�حـــة هـــي األخـــ�� م�لـــ� فـــي ت�ـــ��ل�� تف�ـــل ألحـــ�� دعامـــات القـــ�س، فهـــ�ه ا

ب��ه�ـــا ��لـــة رخام�ـــة م�ـــ�زة و�أنهـــا درج ال�ع�ـــ�، أ�ً�ـــا الف�ـــان ه�ـــا لـــ� یـــ��ح فـــي 

إع�اء ال��� ال�����ة ل����ات الل�حـة ح�ـ� األه��ـة ؛ فالعائلـة اإلم��ا��ر�ـة 

ت�هــ� ب��ــ� أقــل مــ� ال���ــ�ات األخــ�� ال���لــة فــي الل�حــة، ف�ــان ��ــ� علــى 

��هـــ� اإلم��ا�ــــ�ر وعائل�ـــه ب��ــــ� أك�ـــ� مـــ� تلــــ� ال���ـــ�ات ســــ�اء الف�ـــان أن 

  .   1ال��ار�ة أو ال��ف�جة على ه�ا ال��ث ال�ه�

  الل�حة ال�اقعة على ��ار ال�اخل للق�س.  - ب

)، ��ه� ف�ها �اراكال على ��ار 6ال��ه� العل�� م� ه�ه الل�حة (ش�ل. 

� ���ـل واضح أنها تع�ض� الل�حة، وال��احة ال�ا��ة ال�ي عــلى ����ه، ���هـ

م��� أس�اؤه� م�  الّل�ی�لل��ق، �ع�ق� أنها ت�� بل�ت�ال ووال�ها بل�ت�ان�س 

  ال�ق�، وعلى ه�ا ال��� ت���ل ص�ر العائلة اإلم��ا��ر�ة ال���س له� ال���ى.

َر عـار� ال�أس، و�قف أمام �ـ�سي ثـالثي الق�ائ� وضع� عل�ه  كاراكال ُصِ�ّ

). ومع ال�قفة ال��هفة لألم�� فإن مالمح ��Pateraه (سلة ف�اكه، و���� ب

م،  204ال�جه ت��و واض�ة؛ في ال�ق� ال�� نف� ��ه ه�ا ال��� في العام: 

س�ة، وه� ال�� ال�� ت���ل  16م �ان ع��ه: 188كاراكال ال��ل�د في العام: 

مالمح  ال��ة وال��امة ت�ه� واض�ة ه�ا  ��ه ش���ة ال�جل في ذل� العه�،

نف�ها  ال�ي ت��� ص�ره ال����ة س�اء في  في وجه �اراكال، وهي ال�المح

  .2أو على ع�الته ح�ى نها�ة عه�هت�اث�له ال����ة 

                                                           
1Benaros, M., op. cit., p.149 fig 67.  
2Madule, J., op. cit., p. 123  
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أسفل ه�ه الل�حة ���� ح�ام زخ�في ���� األدوات ال�����مة في 

�فلي، وهي ال���فة )، ���ل فاصل ب�� ال��ه� العل�� وال7 ال����ة (ش�ل

نف�ها ال�ي رأی�اها لإلف��� ال�� �قع أسفل ل�حة اإلم��ا��ر س������س وج�ل�ا 

  دوم�ا، ه�ه األدوات ت��ن م� ال��ار إلى ال���� وف� اآلتي : 

1- Acerra .ال���وق ال�� ی�ضع �ه ال���ر ال���ع�ل ع�� تق��� األض��ة :  

2- Sacena .ال�ل�ة ال�����مة في ال��ح :  

3- Patera  ال��� أو ال��� ال�ق�س، م�اب� ل�ا ه� م�ج� في إف��� :

األدوات ال�� درس�اه سا�ًقا، غ�� أنه ه�ا م�خ�ف ب�خ�فة ال��اوح ال���ل�ة 

(Palmette).  

4- Bucranium  ع��� زخ�في ی���ل في رأس ث�ر �ق�ون م���ة �األكال�ل :

وال��ا�ح ��م� ل�ع��ة  وال�رود وهي ت����م عادة في ت���� أفار�� ال�عاب�

  ال���ة.  

5- Praefericulum  ه�ــــــا ت�هـــــــ� أك�ـــــــ� ح�ً�ـــــــا مـــــــ� تلـــــــ� علـــــــى اإلف��ـــــــ�  :

  ال�الف ال���.

6 – alleusM  م��قــــة ���ــــ�ة مـــــ� ال��ــــ� یــــ�� بهـــــا ضــــ�ب ال�ــــ�ر إلســـــقا�ه :

  أرًضا و�ع�ها ی�� ذ��ه �ال���ة.

7- Labrum  م�ه��ة ����ة ��افة صل�ة وم���ی�ة م�ل ال�فاه ت�ضع ف�ها :

  ت����م في ال��ه�� م� ال��ا�ا.     ال�ي (Aqua lustralis)ال��اه الُ��ِه�ة 

م� ال�الح� أن األدوات في �ال ال��ام�� ال�خ�ف��� ق� وضع�ا ���ل 

،   (Albo-Gale'rus) م�ت�، ففي ال��ام األول ُشغل ال���� �قل���ة ال�اه�

  . (Bucranium)وال��ام ال�اني �����ة ال��ر

أسفل ه�ا ال��ام ال�خ�في ��ه� ال��ه� ال�فلي ال�� ���ل ع�ل�ة 

)، وه� م�ا�ه لل��ه� ال�قابل له على ال�ان� األ���، 8  ال����ة ب��ر، (ش�ل

ر اث��� م� ال�ام�لي   ؛(Camilli)ال�� س�� وصفه، ب�ا�ة م� ال��ار ُصِ�ّ

مف��ًحا  (Acerra)��ع� ���ل و��ت�� رداء ذا أك�ام، و���� ب���ه  : األول

قل�ًال، وال�اني: ��ه� ب�أس مغ�ى و�أنَُّه �اه�، و���� �إح�� ی��ه 
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)Praefericulum) و�األخ�� ،(Patera أ�ً�ا ن�اه� ،(Victimarius) ،(

  . ���1ع� ل��ب ال��ر، أما �اقي الل�حة ����ن ُمه�ًما

����ـــ� فـــي م���تـــات ال�انـــ� الـــ�اخلي (ال��ـــ�)، ت�ـــ�ن مـــ� ال�الحـــ� أن ال

)، Libationم��ـــ�ة علـــى شـــع��ة ال��ـــ��ة ســـ�اء �انـــ� دم��ـــة أو إراقـــة لل��ـــ� (

ك�ــ�� لالزدهــار ال�ــي ح�ــل� عل�ــه رومــا واإلم��ا��ر�ــة ��ــ�ل عــام ت�ــ� ح�ــ� 

ســ������س ســـ�ف��وس ، ل�ـــ� ل�ـــ� قـــ�م� ال��ــ��ة ه�ـــا ، هـــل لإللهـــ�� ال���لـــ�� 

مـ� الـ�ق�؛ ه��قـل و ج���ـ�س أو أن ال�ق�ـ�دی� �ال��ـ��ة ه�ـا على �ل جانـ� 

العائلــة اإلم��ا��ر�ــة نف�ــها؟ ��ــاب أ� ذ�ــ� لهــ�ی� اإللهــ�� فــي نقــ� ال�أســ��، 

وفي ال�قابل أن ت���� ال�ق� ��ا رأی�ا �ـان ألع�ـاء األسـ�ة اإلم��ا��ر�ـة، و�ـ�ا 

 Devoti numiniوصف مان�ي الق�س ألنف�ـه� �عابـ�ی� ألل���ـة هـ�ه األسـ�ة (

eorum) هــ�ا األمــ� دعــا إلــى اح��ال�ــة أن األســ�ة ال��لــه،(Domus divina( 

 به�ــا 
َ
نف�ــها هــي ال�ــي ت�ــ�ن مق�ــ�دة �ال��ــادة ه�ــا، و�ن �ــال ال�ــ�ر�� قــ� ُضــِ�ي

، قـ� ال ی�عـارض مـع ) فـي یـ� سـ������س و�ـاراكال(Paterae، ووجـ�د الــ 2ألجلها

هــ�ا ال�ف�ــ��، فال�قال�ــ� اإلغ����ــة ال�ــي م�لــ� اآللهــة ���ــار�ة فــي االح�فــاالت لــ� 

ت�ــ� غائ�ــة عــ� الفــ� ال�ومــاني، و�ــ�ا �ــ�ن أن ســ������س ��هــ� ورأســه مغ�ــاه 

، فهـ� ه�ـا ��ـ�م ��ـف���، األولـى: ��نـه اإلم��ا�ـ�ر ���3ء م� ردائه و�أنه �ـاه�

 Pontifex)�ة ، وال�ان�ـة: ��ـفة ال�ـاه� األع�ـ� (ال��له ال�� قـ�م� لـه ال��ـ�

Maximus أ�ً�ا ما ���� فه�ه 4أ�: رئ�� ال�ه�ة في ال��ام ال�ی�ي ال�وماني ،

م� خالل هـات�� اللـ�ح��� هـ� ال�أك�ـ� علـى ضـ�ان ت�ر�ـ� ال�ـاللة اإلم��ا��ر�ـة، 

ومـــ� ثـــ� االســـ�ق�ار الـــ�� روَّج لـــه ســـ������س مـــ� خـــالل ال�ـــاق نف�ـــه �األ�ـــا��ة 

                                                           
1Madule, J., op. cit., p. 136.  
2 Ryberg, I.S., op. cit.,  p.138. 

  .23راجع ص:  3
4 Eisner, J., «Sacrifice and narrative on the Arch of the Argentarii at 

Rome», JRA, 18,2005, p. 95. 
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) إشــارة إلــى أنــه االبــ� ال�ر�ــ� (Patera؛ ف�هــ�ر �ــاراكال و��ــ�ه الـــ 1األن�ــ�ن���

(ل��نـــه األك�ـــ�)، وهـــ�ا الـــ�ارث ���ـــ�م ال�قـــ�س وال�قال�ـــ� ال�ومان�ـــة و یـــ��� ��ـــادة 

  .  2األج�اد

  م���تات ال�اجهة  - 2

على ���� ال�ق� ال�الف ذ��ه وش�اله، ُم�ل اث�ان مـ� اآللهـة؛ إلـى ال��ـار 

م��ً�ـــا ب�ـــ�ه ال���ـــى علـــى الهـــ�اوة، )، 9، (شـــ�ل. Hercule)ُصـــ�ر اإللـــه ه�قـــل ( 

و���ـــل ��ـــة جلـــ� األســـ� علـــى ذراعـــه األ��ـــ�، و�لـــى ال��ـــ�� شـــ�ل م��ـــ�ر جـــً�ا 

) ، ل�ـ� صـ�رته  (3Liber Patreحـ�دت ه���ـه فـي ال��ا�ـة علـى أنـه ل��ـ� �ـات�

  .(Genius Populi Romani)4ت��اب� مع ال��ر ال�اصة بــ 

، ال���ـــى 5الـــ�عام�ان علـــى ��ـــ�� و��ـــار ال�ـــ�خل ت�ـــ�ن ب�خارفـــه م��ا�قـــة 

م�هــا زخارفهــا لــ� ی�ــ� م�ــه شــيء ســ�� الع�ــاد ال�ــائ� علــى ��ــ�� ال�ــ�خل؛ ��ــ�� 

                                                           
ت��ر اإلشارة إلى أنه م� م���ع ال��الع وال���ءات ال�ي أذاعها س������س إلث�ات ش�ع��ه  1

في ال��� أنه رأ� في ال��ام فاوس���� زوجة اإلم��ا��ر مار��س أور�ل��س ُتَ��� ب�ف�ها 

وزوج�ه ج�ل�ا دوم�ا ل�لة زفافه�ا في مع�� ال��ة ف���س  غ�فة ال�فاف ال�اصة ��������س

   وروما، وه��ا ت��ن فاوس��� ضامً�ا ل����ة ال�الفة األن��ن�ة م� خالل األس�ة ال��ف���ة :

Dion Cassius., LXXIV, 3. 
2 Desnier, J.L., op. cit., p. 580 

، ول� (César)لق�س ���� االب� األصغ� لإلم��ا��ر، ج��ا، �ان الی�ال ع�� م�حلة ب�اء ا

م أث�اء  209رفعه إلى رت�ة أغ���، ��ع�ى أنه ش��� ألخ�ه في ال���، إّال في العام: ی�� 

  .37هام�  11 ح�لة س������س على ب���ان�ا. راجع ص:
 

���ل اإلله ل��� �ات� مع اإلله ه�قل اإلله�� ال�ارس�� ل��ی�ة ل��ة ال����، وجعل م�ه�ا  3

س������س اإلله�� ال�ارس�� له وألس�ته، ح�ل هاذی� اإلله�� وعالق�ه�ا ���ی�ة اإلم��ا��ر 

  ل��ة ی���:

Laronde (A.) Degeorge (G.), Lepcis Magna, La splendeur et l’oubli, 

Hermann, Paris, 2005, p. 75. 
4 Ryberg, I.S., op. cit., p. 138.;  Rbinach, S., op. cit.,  p. 271-272. 
5  Madule, J., op. cit., p. 135.   
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��� ال�الي: علـى ب�اء ال����ة على ه�ا ال�ان�. أما ال���� ����� ب�انها على ال

كل جانـ� م�هـا ی�جـ� ع�ـاد ت�ـ�� ب��هـا اث�ـ�� مـ� ال��ـاه� ال����تـة، واحـ�ة فـي 

األعلــى، واألخــ�� فــي األســفل، �ف�ــل ب��ه�ــا شــ��� خــاٍل مــ� ال�خ�فــة، زخــارف 

الع�ــاد ه�ــا ت��لــف عــ� ال�ــي ســ�� وصــفها ل����تــات مــ�خل القــ�س، إذ ن�ــ� فــي 

م��ا�ــ�ر�، أعلــى م�هــا صــ�ر ن�ــ��ة الق�ــ� ال�ــفلي مــ� الع�ــاد را�ــات ال�ــ�س اإل

أ�ً�ـــا بــ�� تـــاجي الع�ـــاد ��هـــ� ن�ـــ�ان  )،10(شـــ�ل.  1أل�ــا��ة األســـ�ة ال�ـــ�ف���ة

  .���2قار�ه�ا Encarpa)م�قا�الن ���الن ال��ل ال���ي (

)، ال (��Togaهـــ� �ـــه شـــ�� ی�تـــ�� ال��ـــاءة ال�ومان�ـــة ال��ـــه� العلـــ�� 

). 1 وتقل�ـــات ال�قـــ�، (شـــ�ل ���ـــ� ت��یـــ� مالم�ـــه، ن�ـــً�ا ل�ـــأث�� عامـــل الـــ�م�

األم� ال�� جعل مع�فة ه���ـه، و�ـ�ا ه��ـة ال�ـ�� الـ�� علـى ال�عامـة ال���ـى، 

م�ـــل اخـــ�الف بـــ�� ال�ـــاح��� الـــ�ی� اســـ��ع�وا م�ـــ� ال��ا�ـــة أن ���نـــا مـــ� العائلـــة، 

ل��نها  ق� م�ل� ع�ـ� مـ�خل ال���ـى، وع�ل�ـة ت�ـ�اره� أمـ� م�ـ��ع�؛ ومـ� ه�ـا مـ� 

ال���الن على ال�اجهة وفي م�ان واضح لل�ؤ�ـة، وهـ� مـا ���ن هاذان ال���ان 

�ع�ــي أنه�ــا مــ� ال���ــ�ات ال�ــارزة، فهــل ���نــان ن��ــاء ال�����ــ�� الّل�ــ�� قام�ــا 

"بل�ت�ان�س وس�������س ج��ا"  203، أو أنه�ا ق��َال عام:  3ب����� ه�ا ال���ى

 .M)�س ل��� (أن��س فالف�  204، أو أنه�ا ق��َال عام: 4وه� ما �ق��حه مادول

Annius Flavius Libo  ) وفـاب��س سـ�ل� سـ��������سL. Fabius Cilo 

Septiminus 5)، وهــ� الــ�أ� الــ�� أورده �ــال���� أوًال وأیــ�ه  د��ــ���ى ���ــا �عــ� ،

وه�ا األخ�� ی��� �ق�له: إن تع��ـ�ه� مـ� ق�ـل اإلم��ا�ـ�ر؛ ل�ـغل هـ�ه ال���فـة فـي 

ق�ن�ــة، ��ــه� علــى األه��ــة ال�����ــة وال�م��ــة العــام الــ�� ســُ���فل �ــه �األلعــاب ال

ـــــ�جل��، فـــــاألول: وهـــــ� أن�ـــــ�س حف�ـــــ� ابـــــ� عـــــ� اإلم��ا�ـــــ�ر مـــــار��س  لهـــــاذی� ال

                                                           
1  Eisner, J., op. cit., p. 94. 
2  Madule, J., op. cit., p. 147.  
3  Eisner, J., op. cit., p. 94.  
4   Madule, J., op. cit., p. 142.  
5  Desnier, J.L., op. cit., p.589-592.   
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أور�ل��س، وه�ما س�ح ل�������س ب����� ال�ـاللة األن��ن�ـة و�قامـة را�ـ� إضــافي 

 معـها ، أما الـ�ـاني: ه� فاب��س فق� شغل ع�د م� ال��ـاص� ال�ه�ة و��الٍء م�ـ��

)، و�ه�ه ال�فة م� ال����  (Praefectus urbanusكان آخـ�ها م�افـ� لل��ی�ة

أنــه لعــ� دوًرا مهً�ــا فــي س�اســة ال���ــ�� ال��ــ�� لل��ی�ــة، و�ــان علــى األقــل قــ� 

  أع�ى رأ�ُه في إقامة ه�ا ال���.  

وم� ث� فإنه ح�ى وجـ�د دالئـل أخـ�� حـ�ل ه��ـة هـ�ی� الـ�جل�� ی�قـى هـ�ا 

لــ�� أك�ــ� الــ�أ� األك�ــ� ق�ــ�الً  ؛ لقــ�ة ال��ــة ال�ــي �ع��ــ� عل�هــا، ول�ــ�ن الــ�أی�� األوَّ

ضعًفا ح�� وجهة ن��نا؛ إذ إن ت���ل نق��ي العامـة، وه�ـا ال ���ـالن أ� صـفة 

س�اس�ة أو دی��ة، و�ه�ا ال�ضـ�ح علـى م��ـى ُصـ�رت عل�ـه األسـ�ة ال�ـ�ف���ة،  قـ� 

حـــــ�ه�ا وهـــــ� م، ل�ـــــ�ن أ ��203ـــــ�ن م�ـــــ��عً�ا. و�ـــــ�ا �ال��ـــــ�ة لق��ـــــلي عـــــام: 

ــه 1بل�ت�ــان�س �ــان قــ� ُم�ِّــل إلــى جانــ� �ــار�ال ، وقــ� ��ــ�ن مــ� غ�ــ� ال�ف�ــ� ت���ل

  نف�ه.   م�ت�� على ال���ى

) ، ���ـــــ�ر ثـــــ�ًرا ل��ـــــة ��ادتـــــه إلـــــى 11أمـــــا ال��ـــــه� ال�ـــــفلي ( شـــــ�ل. 

، اللـ�ی� ��هـ�ان عـ�اة ح�ـى م��قـة  (Victimarii)ال����ـة، ب�اسـ�ة اث�ـ�� مـ� الــ

�ان ن�ًعـــا مـــ� ال��ـــ�ر، ضـــ�� و���ـــ�ل ح�ـــى ال�احـــل تق��ً�ـــا، ال�ـــ�ام، ع�ـــ�ها ی�تـــ�

  ).Sacenaوأح�ه�ا ���ل على ال��ف�� الـ(

  ال����تات ال�ائ�ة على ال�عامة الغ���ة. -3

 م���تــات هــ�ه ال�اجهــة هــي األخــ�� ت�ــ�� م�ــه�ی�: علــ�� وســفلي (شــ�ل 

للع�ـادات ب�خـارف م�ـابهه  )،(Pilastre) ، �قع علـى �ـل جانـ� م�هـا ع�ـاد 12

ال�ي ت��� بل�ح�ي س������س و�اراكال. ال��افة ال�ي بـ�� ال�ـاج�� بـ�ًال مـ� آلهـة 

) ���لــ�ن ���ــا (Camilliال��ــ� وال��ــ�ر ال�ــي رأی�اهــا ســا�ًقا، ن�ــ� اث�ــ�� مــ� الـــ 

ــــ�ه� م��ــــ�ة  ــــي م�اكــــ� ال��ــــ� -)(Turibulumب� ــــي ت�ــــ���م ف ــــ�  -ال� ــــي ال� وف

، وعلـى �ـل جانـ� مـ�ه� اث�ـ�� مـ� الــ األخ�� ل�ل م�ه�ا ت�هـ� أدوات ال��ـ��ة 

                                                           
  .27راجع ص  1
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Camilli) هــــ�ا ال��ــــه� مــــ� ال����ــــل أنــــه ��ــــاكي م�ــــهً�ا م�ــــا�ه علــــى قــــ�س ،(

  .Beneventum (1 (اإلم��ا��ر ت�اجان في ب��ف����م 

ال��ــه� العلــ�� ���ـــل أر�عــة أشـــ�اص؛ اث�ــ�� مــ� ال��ـــ�د ال�ومــان �قـــ�دان 

قــ�م وصــًفا م��ــً�ا لهــ�ا ال��ــه� ���ــ� ب�انــه علــى ال��ــ�  أســ���� فارســ���، مــادول

)،تعل�هـــا (Tunicaال��ـــ��ان ال�ومـــان ی�تـــ��ان ردْاء أو ســـ��ة ق�ـــ��ة ’’ ال�ـــالي : 

، الـــــ�أس عـــــاٍر و ی�ـــــ�عالن ال�ـــــ��ل  (Sagum)��ـــــاءة ذات حـــــ�اف م�ـــــ��ة

)Calceus  ال شيء ���ن ذا ص�غة ع����ة في ه�ا ال�� ، ن�� نع�ف فق� ،(

��نه�ا ���ال ال���، و�ق�دان األس���� ال�������. ال��ـ�� األول ��فـه صف�ه�، ل

األ��� م��في خلف ��ف ر��قه، و��ه� أنه �ق�د األس�� ال�� ال ن�� م�ه س�� 

القــ�م�� فــي خل��ــة الل�حــة ، أمــا ال��ــ�� ال�ــاني ����ــ� فــي یــ�ه ال���ــى ال�الســل 

مالمـح ال�جـه لل��ـ�ی��  ال�ي ت��� األس�� الـ�� ��هـ� ��ـ�ل �امـل علـى الل�حـة،

ت�ـــ�ن حالً�ـــا غ�ـــ� واضـــ�ة �فعـــل عامـــل الـــ�م�. مـــ� خـــالل الـــ�� مـــ� ال���ـــ� أن 

األس���� م� الف�س، األس�� الـ�� ��هـ� ��ـ�ل �امـل، ی��ـا�ه مـع األسـ�� علـى 

قــ�س ســ������س فــي الفــ�رم ال�ومــاني، إذ ��هــ� ورأســه مغ�ــى ب�اســ�ة القل��ــ�ة 

)Pileus الفارس�ة، و�ل�� س�واًال ( ض�ًقا ی���ل ح�ـى ال�احـل، و�ـ�داءTunic) (

ضـــ��، �علـــ�ُه مع�ـــف معقـــ�د ���ـــ�� فـــ�ق ال��ـــف األ��ـــ�، �ـــال ذرا��ـــه م����ـــة 

خلــف �هــ�ه، ووجهــه ال�ل��ــي ال ت�هــ� �ــه أ� مالمــح ع���ــة، وال نــ�� ��ــه ســ�� 

  .  2‘‘الُ��ن واإلح�ا� �فعل اله���ة، ف�ًال ع� ال�ع�

ف��ـ� الـ�� ���ـ� ت�ـ� صـ�ر العائلـة أسفل ه�ه الل�حة اف��� ب�ف� ح�ـ� اإل

ـــ� مهـــ�م؛ مـــا �قـــي م�ـــه ُ��ـــ�ر أســـل�ة  اإلم��ا��ر�ـــة، جـــ�ء ���ـــ� مـــ� هـــ�ا اإلف��

وضع� ���ل غ�� م�ت� إشارة لل��ـ� الع�ـ���، وللغ�ـائ� ال����ـل عل�هـا مـ� 

ال�ــ�ب، ور��ـــا �ــاقي اإلف��ـــ� ال�هــ�م ��ـــ�� ع��ــات أخـــ�� للغ�ــائ�. ومـــ� ثــ� فـــإن 

��ـار م�اضـ�ع أفـار��ه؛ فـاألدوات ال��ـ���مة فـي ال��ـ��ة الف�ان �ان د��ًقا فـي اخ

                                                           
1 Eisner, J., op. cit., p.93. 
2 Madule, J., op. cit., p.138-139 
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وضـــع� ضـــ�� ال��اضـــ�ع ال�ی��ـــة، واألســـل�ة ال����ـــة ضـــ�� االن��ـــار، وال��ـــ� 

  الع���� الُ�ع�َّ� ع�ه ���ادة األس����. 

ال��ه� ال�فلي: ه� اآلخـ� م��ـ�ر، مـا �قـي م�ـه فـالح �قـ�د أمامـه ثالثـة  

ال�لفي فق� ؛ و�ال��� إلى ال��احة ال�����ـة  ث��ان ال�ي  ال ��ه� م�ها إّال ال��ء

مــ� الل�حــة ال�ــي ت�ــ�ن مه�مــة ���ــ� القــ�ل إن ال�اعــي ال �قــ�د أمامــه ثالثــة ث�ــ�ان 

ف���، بل ق��ًعا م� ال���ان، م� ال����ل أن الف�ان م� خالل ه�ه الل�حة، أراد 

ل أن �عـ�ض ل�ـا ب�ا�ـة ال�ـ�ث الـ�� ��ــ��� علـى م���تـات ال��انـ� األخـ��؛ فق�ــ

أن ��ــ�ن ال�ــ�ر قــ� نقــل، ومــ� ثــ� ق�ــ� لل��ــ��ة، ��ــ�ن ی�عــى ضــ�� ق��ــع مــ� 

، أو قـــ� ��ـــ�ن تل��ً�ـــا واضـــً�ا ألحـــ� ال�����ـــ�� الل�ـــ�� قام�ـــا ب��ـــ��� 1ال�اشـــ�ة 

  .2 (negotiantes boari)ال���ى، وه� ت�ار ال�اش�ة

  ال�ات�ة: 

م� خالل دراسة ه�ا ال���ى ـ ومع صغ� ح��ه، و��نه نف� م� ق�ل ه��ة 

خاصة ـ ی���� ل�ا و���ل جازم ��ن ال���ى ���ل وث�قة مه�ة ع� الع�� 

ال��ف��� س�اء م� ال�ان� ال�ار��ي أو الف�ي، وال �قل أه��ة ع� ال�ثائ� األخ�� 

األك�� شه�ة م�  ال�ي ت�ث� له�ه ال��حلة، بل إنه ��ارع في أه���ه الق�س��

م��انا ه�ا والل�ی� ��سا لإلم��ا��ر س�ف��وس وعائل�ه؛ الق�س ال�� ی���� في 

الف�رم ال�وماني ب�وما، والق�س ال�ائ� ع�� تقا�ع ال�ارع�� ال�ئ����� في م�ی�ة 

  ل��ة ال����.

م� خالل ب�اء ال��� في ه�ه ال���قة ی��و أن �ال الُ�َ��ََّ��ْ�� أرادتا 

هار س�ادته�ا أو س���ته�ا على ال���قة ال�ي هي �األساس م�ل �ال�أك�� ا�

  .م�ارسة أن���ه�ا م�� ب�ا�ات روما

                                                           
1 Sacrifice p.87 
2 Madule, J., op. cit., p.134. 
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وم� خالل ه�ا ال���ى ��ه� ل�ا و��ض�ح أن س������س ح�ى و�ن �ان 

إف��قي ال��ل� واألصل ووصل إلى ال�ل�ة �الق�ة، إّال أنه ن�ح في إح�اء ال�ضع 

ا تاًما مع ال�قال�� ال�ومان�ة، وشارك في ال��اسي واالق��اد�، وأ�ه� ان��امً 

إقامة مع�ق�اتها؛ ل�رجة أن هات�� ال������� ل� ت�اوم على ال��امه�ا في ال�عا�ة 

ال�ادرة م� ق�ل ال�ل�ة اإلم��ا��ر�ة. فال����تات و�ل�ات ال�ق� ال�ق�مة م� 

ق�ل ت�ار ال��لة وال��اف�� على ه�ا ال���ى، تق�م مل�ً�ا ل���ع أساس�ات 

ل�ل�ة ال��ف���ة وال����ة ال�ي ی��غي أخ�ها في ال���ان، وال�ي �ال�ا َروَّج لها ا

س������س س�ف��وس: ش���ة ال�الفة م� خالل ر�� ن�� العائلة مع األ�ا��ة 

األن��ن���. ال�رع ال�ی�ي للعائلة ال�اك�ة م� خالل م�ار��ها في إقامة �ق�س 

ل�م��ة أو شع��ة إراقة ال���� فق�، ���� تق��� ال����ة س�اء او  ال��ادة ال�ومان�ة

لآللهة ال�ي م��� االزدهار وال�عادة للعائلة ال�اك�ة، وروما، و�امل 

اإلم��ا��ر�ة. ف��لة ال��� الع���� م� خالل ع�ض الغ�ائ� ال����ة وال�اد�ة 

ال����ل عل�ها م� االن��ارات ال�ارج�ة ذات األه��ة ال�الغة ض� الف�س، أو 

أو ال���ر  Encarpa)ر�ات ال��� ال����ات �ال��ل ال���ي ( م� خالل ع�ض

  ال�ي ت��� ال�عاب��.  

 - وم� ه�ا فإن هات�� ال������� ال��ف���� ذات ال���ى االق��اد�

االج��اعي، أرادت ال�أك�� على ح��قة مه�ه في ع��ن ال�ع� ال�وماني، وهي 

أن ال�الم واالس�ق�ار الل�ی� ���دان روما ت�ققا �ف�ل األس�ة األن��ن�ة ال��ی�ة، 

الف�ل، وأنه عل�ه�ا  وم� ه�ا فإن هات�� ال����ع��� �ان�ا على وعي تام به�ا

ال�ع���ـ م� خالل ه�ا الق�س ـ للعائلة ال�اك�ة ول��ان ال��ی�ة على حٍ� س�اء 

  ��ع�ر االم��ان وال�ضا ت�اه م� �ع�لي س�ة ال���. 

 قائ�ة االخ��ارات:

ABSA     =  Annual of the British School of Athens 

AJA        =    American Journal of Archaeology 
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