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 الرومانية  دراسة المصادر األثرية لألوكسيليا

 والثاني الميالديين( )أثناء القرنيين األول
  د. مـــــروة فاروق مصطفى بدوي 

 معيد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق   ب مدرس بقسم اإلرشاد السياحى
 الملخص: 

أثناء القرنيين األول والثاني  1المصادر األثرية المتعمقة باألوكسيميابدراسة ال تيتم ىذه
 ىو عدم كفايةليذه الدراسة  والدافع. م212المرسوم األنطوني عام  بصدور نتياءإ الميبلديين

 تعطى ىذه .ىفى الجيش الروماناألوكسيميا قوات  الذى لعبتو دورالالدراسات العربية التى تناولت 
مثل البرديات والنقوش وأقواس النصر وشواىد  المتعددة المصادر األثريةىتماًما خاًصا بإ  الدراسة

حاول التوصل إلى ت باإلضافة إلى ذلك، بموضوع الدراسة مرتبطةوكميا القبور واألعمدة والمذابح 
 فى الجيش الرومانى أثناء ىذه الفترة. األوكسيمياقوات  لعبتو الذىالدور  حولالحقيقة التاريخية 

Abstract:- 
                 This study aims to outline the role of Auxilia

2
 during the first and second 

centuries AD, concluding with the issue of the constitutio Antoniniana in 212 AD. 

There was an insufficiency of Arab studies that dealt with the part played by the Auxilia 

troops in the Roman army. This study follows a descriptive and annalistic methodology 

to achieve its aim through various archaeological sources such as papyri, inscriptions, 

triumphal arches, gravestones, columns and altars; all of which are correlated to the 

subject of the study. The excpected results include finding out the historical role of the 

Auxilia troops in the Roman army during that era.                                                              

                           
   -:المقدمة -

بداية من مطمع القرن الثالث ق.م أصبحت روما أقوى قوه فى إيطاليا، فقد تطورت من -
 هكبير  مساحاتعددًا كبيرًا من المواطنين، وتسيطر عمى  تضممستوطنات صغيرة إلى دولة عظيمة، 

 تخوضيا من معارك صغيرة إلى حمبلت واسعة حروبيا طبيعة ونتيجة لذلك تغيرت ،من األراضي
أما أن  عمى أحد الخيارين انية، لذلك قامت روما بتكوين جيًشا قادرًا عمى إجبار الدولالدولة الروم

 الجيش الرومانى ىكذا أصبح. (Goldsworthy, 2000, p.9) تصبح حمفاء دائمين ليا أو أن تقوم بتدميرىم
أثناء الفترة الجميورية جيش حرب، يتكون من مجندين يتم تسريحيم عندما تنتيى ميمتيم فى 

 .(71،صـ2212)عمران، الحرب

                                                           
 القوات األجنبية التى شاركت فى تكوين الجيش الرومانى أثناء العصر اإلمبراطوري. األوكسيميا ىى -1

2
-Auxilia are the foreign troops that took part in the configuration of the Roman army during the imperial 

epoch.                                                                                                                                           
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ىو أن جنودىا كانوا المصدر  لقوة روما العسكرية فى ذلك الوقتالتصور الشائع أصبح -
الرئيسي لقوتيا، إال أن ىذا التصور بالطبع غير صحيح، فقد اعتمدت روما عمى مساىمات القوات 

يا ليا حمفاءىا، بناًء عمى طمب من مجمس ، التى قدمAuxilia Externaالمساعدة الخارجية المؤقتة 
مم يكن فكانت مشاركتيم ضعيفة،  لفترةتمك االشيوخ والقادة الرومان أثناء العصر الجميوري، وفى 

العصر اإلمبراطوري،  تأثير كبير عمى مسار الحمبلت الرومانية. ولم تستمر ىذه القوات أثناء ملي
ص دورىم بداية من اإلمبراطورية الرومانية؛ والسبب فى ذلك يرجع إلى ظيور قوات مساعدة فقد تقم

ك القوات التى تشكمت منيا سكان اإلمبراطورية ، تمAuxilia األوكسيميا قوات منتظمة تعرف باسم
 .ا يفتقروا إلى الجنسية الرومانيةالرومانية أثناء القرنيين األول والثاني الميبلديين، إال أنيم كانو 

وارتفع عددىم بشكل مطرد بمرور الوقت فى الجيش الرومانى، حيث كان عددىم فى القرن الثاني 
 .(Dąbrowa,2019,621) 3يةالرومانالفيالق  عددلالميبلدي مساوًيا 

 -القوات المساعدة الخارجية أثناء العصر الجميوري:أواًل:  -
ن من يأثناء القرنيين المتأخر Auxilia Externa عرفت روما القوات المساعدة الخارجية - 

العصر الجميوري، تمك القوات كانت تأتى من خارج إيطاليا، ترسميم الببلد الحميفة لمشعب 
الرومانى؛ من أجل تعزيزىم فى المعارك العسكرية، ولم تكن ىذه القوات جزء من المجتمع 

الرومان من أجل استكمال قوتيم  القادة اعتمد عمييم ،((Prag,2010,p.101 الرومانى، فيم قوات مؤقتة
الجيش قائدىم سواء حاربوا مع أو ضد ل واتىذه الق والء ، وكانيةالعسكرية، ودعم الفيالق الرومان

 .(Goldsworthy, 2000, p.118) الرومانى
 Ab Urbeباسم  المعروفة م( فى إحدى أعمالو17-ق.م59) Liviusويقول المؤرخ الرومانى ليفيوس 

Condita يس مدينة روما، أن الرومان استعانوا بالقوات حدث عن التاريخ الروماني منذ تأسالتى تت
ق.م، وكانت 217ق.م( فى حوالى عام 222-218المساعدة الخارجية منذ الحرب البونية الثانية )

ق.م( من سيراكوز 328-215)       Hiero IIاالستعانة بدرجة بسيطة، حيث الحظ  الممك ىيروا 
Syracuse لخارجية فى معسكرات الجيش الرومانى، وجود بعض القوات المساعدة ا حميف روما

 -: (Livy, XXII.37,7-8)         لذلك مدىم ببعض الرماة والقاذفين، وذكر النص ما يمى
milite atque equite scire nisi Romano Latinique nominis non uti populum Romanum: 

leuium armorum auxilia etiam externa uidisse in castris Romanis. itaque misisse mille 

sagittariorum ac funditorum.                                                                                                
   الترجمة:

                                                           
 وثبلثة الخفيفة، والمشاة الفرسان، سبلح ىم عناصر، خمسة من تألفوا وقد الرومانى، الجيش فى األساسية الوحدة ىى الرومانية الفيالق - 3

 أو ورمح بسيف تسمحييم وتم وخوذة، مستدير بدرع مجيزين وكانوا الشباب، المواطنين اغنى من تجنيدىم وتم الثقيمة،  المشاة من أنواع
 .(Goldsworthy, 2000, p.42) عددىم قمو ىو الفرسان سبلح ضعف نقطة أن إال اكثر،
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بالنسبة لمقدم الثقيمة والحصان عرف الممك أن الشعب الرومانى لم يستخدم سوى الرومان والبلتين، 
ولكن من بينيم القوات المساعدة الخارجية المسمحين بسيط، ورأى فى معسكرات الرومان األجانب، 

 لذلك فقد ارسل الف من الرماة والقاذفين.

االستعانة بالقوات المساعدة الخارجية فى الحرب األىمية بين كل من بومبى  كما تم-
ببلد اليونان فى عام  فى Pharsalusوقيصر، حيث تبمور الصراع بينيم فى معركة فرسالوس 

ات المساعدة الخارجية، فأخذ ق.م، فيقول قيصر أن بومبى استكمل العجز فى جيشو من القو 48
م من ىأخذ ،من الفرسان 7222من الرماة الكريتين والسوريين، و3222من الجنود القاذفين و1222

  .(Campbell, 2009, p.7) تراقيا ومقدونيا وسوريا
 -األوكسيليا أثناء العصر اإلمبراطوري:ثانًيا:  -

م( حكم اإلمبراطورية الرومانية بعد 14-ق.م27)Augustus تولى اإلمبراطور أوغسطس 
فطبًقا ، األوكسيميا ترك فييا عدد كبير منق.م، تمك المعركة التى اش31فوزه فى معركة أكتيوم عام 

  -:((Plutarch Plu., Ant., 37, 3 لبموتارخوس
ηῆρ Ἀπμενίαρ Ἀπηαοςάζδηρ, ἑξακιζσιλίοςρ ἱππεῖρ 
 أن ملك أرمنيا قدم فى المعركة حوالى ست الف من األوكسيليا من طبقة الفرسان

(Catherine,2017,p.83) . 
تحولت ىذه القوات قد وبعد ىذا الفوز خضعت األوكسيميا لنظام مختمف عن ما سبق، ف-

وخضعت لتجنيد سنوي، وتميز جنودىا بميارات من قوه مؤقتة إلى قوه محترفة دائمة ومنتظمة، 
 فجوات الضعف والنقص الواضحة فى الجيش الرومانى تالية عالية، لذلك استطاعوا مؤلق
. وعندما بدأ فى إعداد الجيش الروماني الذى سوف يحمى سيادة روما، استقر فى (128،صـ2212العمر،)

، الذين جاءوا األوكسيميا تدعيميم بعدد منب من القوات الرومانية، وقامفرقو  28تكوين الجيش عمى 
 .Campbell,2009,p.7))من العديد من المدن مثل اإلغريق واإلسبان والسوريين....الخ

أماكن بعيده عن موطنيم  وتدربت األوكسيميا بنفس معايير الفيالق الرومانية، وخدموا فى-
األوكسيميا قميبًل، لكى يسيل نقميم من  أعداد توخدموا فى وحدات مختمطة الجنسية، وكاناألصمي، 

 .(Goldsworthy, 2000, p.118) منطقة إلى أخرى 
ىم قوات سبلح الفرسان  -:ية اإلمبراطورية إلى ثبلثة أنواعاألوكسيميا فى بدا تم تقسيم-

(ala)،  وقوات المشاة((cohors،  والقوات المختمطة(cohors equilata) وبرز فى العصر ،
(units milliaria)اإلمبراطوري قوات جديدة عرفت باسم القوات األلفية 

 (Goldsworthy,2003,p.56-57) ،
قوات األوكسيميا، وقبل ظيور النوع األخير، كان يطمق عمى قوات وىذا النوع شمل جميع أنواع 

 (. 121،صـ2212العمر،) (units quingenaria)اسم وحدات الخمسمائة  األوكسيميا
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 -السن القياسي لتجنيد األوكسيليا:-
عاًما،  23إلى  18وكان السن القياسي لتجنيد األوكسيميا فى الجيش الرومانى من ُعمر - 

بعض التجاوزات، فعمى سبيل المثال وجد نقشين جنائزيين لجنديين من أن الدراسة رصدت إال 
 Caecilius  ، يدعى أحداىما باسم كايسيميوس دوناتوسBritainمن المشاة فى بريطانيا  األوكسيميا

Donatus، واألخر يعرف باسم بوستوميوس سولوس Postumius Solus             ((RIB 502. 

inscription for Quintus Postumius Solus، ( عاًما أثناء تجندييما. 14يبمغوا من العمر أربعة عشر ) كانوا
 -:التالى حمل النصالميبلدى، ويلمقرن الثالث  أحدىمايرجع و 

D(is) M(anibus) 

C(a)ecilius Donatus B- 

essus na- 

tione mili- 

tavit ann- 

os XXVI vix- 

it annos XXXX 

  ترجمتو:
 42عاًما وعاش  26إلى أرواح الراحمين، خدم كايسيميوس دوناتوس، وىو رجل من قبيمة بيسيان، 

 .(RIB, 523. inscription for Caecilius Donatus).عاًما
 C.Valerius  يعرف باسم جايوس فاليريوس فيكتورد الجنو  حدنقش أل عثر عمىكما -

Victor
(RIB,365.inscription for Gaius Valerius Victor) ( 28يبمغ من العمر ثمانية وعشرين )، وقد كان

 -:فقد جاء بو النص التالىلمقام لو، النقش الجنائزي اكما جاء ب، (Hook,2006,p.7) عاًما أثناء تجنيده
D(is) M(anibus) 

G(aius) Valerius G(ai) f(ilius) 

Galeria (tribu) Victor 

Lugduni sig(nifer) leg(ionis) II Aug(ustae) 

stip(endiorum) XVII annor(um) XLV  

  -ترجمتو:
جاليريا، من لوجدونوم، حامل لواء ألرواح الموتى، جايوس فاليريوس فيكتور، ابن جايوس، من قبيمة 

 . عاًما (45خمسة وأربعون )عاًما، عاش  (17) سبعة عشر الفيمق الثانى أوغسطا، خدم

بعد فوزه فى معركة أكتيوم،  األوكسيميا اإلمبراطور أوغسطس جيًشا جديدًا موحدًا من كون -
الخدمة فى جميع الفروع المختمفة وتم توزيعو فى جميع أنحاء اإلمبراطورية، كما أنو وحد شروط 

(. Catherine,2017,p.95)ق.م13فى عام  ؤلوكسيميال
 

 من القبائل الجرمانية م9عام  Varusوبعد ىزيمة الجيش الرومانى فى موقعة  فاروس -
خمسة  ، تم تخفيض عدد الفيالق إلىيةبألمانيا، وبعد أن أبيدت ثبلثة قوات من الفيالق الرومان
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قوه، وتم استكماليم بعدد متساوي من األوكسيميا وقوات التحالف، مما زاد من عدد  (25) وعشرون 
 .(Potter,2009,p.208) األوكسيميا فى الجيش الرومانى

 األوكسيميا عمى االعتماد زادم، 14أثناء الحمبلت األلمانية األولى فى أواخر عام -
عدد  تضمم( قوه مسمحة كبيرة، 19-ق.م15) Germanicus فقد أعد القيصر جيرمانيكوس بوضوح،
من  (4222أربعة الف )و من المشاة،  (1322الف وثبلثة مئة ) ما بيناألوكسيميا،  كبير من

 .(Saddington,1970,p.90)فرسان ال
 م( أحد كبار قادتو فسباسيانوس 54-68)Nero م، أرسل اإلمبراطور نيرون 67وفى عام -

Vespasianus من أجل إخماد ثورة الييود، وطبًقا ليوسيفوسJosephus  أن فسباسيانوس دخل
من األوكسيميا، ومن المحتمل أن  (220222) عشرون الف وىو معو Judaeaمستعمرة الييود إيوديا 

اء الصراع م، وذلك أثن69وزاد العدد فى عام ىذا العدد يبمغ ثمثي أجمالي عدد القوات فى الشرق. 
أربعون  حيث كان يوجد حوالى ،Danubain براطورية الرومانية فى واليات الدانوبعمى حكم اإلم

 .(Cheesman,2018,p.31)  األوكسيميا من( 420222الف )
ويمكن القول أن تحت حكم اإلمبراطور أوغسطس وخمفائو المباشرين، تحولت األوكسيميا إلى قوه 

 .  (144،صـ2212العمر،)أكثر مينية واحترافية عن ذي قبل
 -نظام تجنيد األوكسيليا:-
كان يمتحق جنود األوكسيميا بالجيش الرومانى تطوًعا، ونادرًا ما كان يفرض التجنيد   

، إال أن ىذا النظام لم يكن مماثل فى جميع فترات (Goldsworthy,2000,pp120-121) اإلجباري 
 م( كان ىناك تجنيد الزامًيا68-14) كبلودية-اإلمبراطورية الرومانية، فنجد فى الفترة اليوليو

عينية، تقدميا ىذه األقاليم الضريبة نوع من الؤلوكسيميا، ويفرض عمى األقاليم الخاضعة لروما كل
 ، أصبح التجنيد اختيارًياىام( وما بعد96-69ية )ف، ولكن فى الفترة الفبللروما ُياسنو 

 .    (112،صـ2212العمر،)
جندى األوكسيميا لنظام تأديب قاسى، وكان يحظر عميو الزواج، وفى بعض األوقات كان يخضع 

ويرجع السبب الرئيسي فى ذلك ىو تردد الدولة فى قبول  ؛اج موجود يتم إلغاؤه عند التجنيدواي زو 
المسئولية المالية لمجنود وأسرىم، ولم يطبق ىذا الحظر بصرامة، ألنو كان يوجد عدد من الجنود 

 . (Goldsworthy, 2000, p.120)النساء واألوالديعيشوا حياه مستقرة مع 
 -األوكسيليا ومدة الخدمة:-

منذ بداية اإلمبراطورية الرومانية كان يمنح جنود األوكسيميا حق المواطنة الرومانية بعد 
 Claudius خدمة مشرفة، إال أن ىذا المنح أخذ شكمو النيائي فى فترة حكم اإلمبراطور كبلوديوس

م(، الذى أنشاء نظام لمكافاة ىذه القوات، فقد ثبت مدة الخدمة ثبلثين عاًما، لكنو منح 41-54)



 مو يفلا ةعماج – قدانفلاو  ةحايسلا ةيلك اىر دصت  IJHTH ةفايضلاو  ةحايسلاو  ثار تلل ةيلو دلا ةلجملا
 2021 وينو ي (1) ددعلا (15) دلجملا

 

6 
 

المواطنة الرومانية بعد خدمة مدتيا خمسة وعشرين عاًما، وكذلك لزوجتو وأوالده، الذين ولدوا أثناء 
عاًما، وبذلك يكون  ية انخفضت المدة إلى خمسة وعشرينف. وأثناء الفترة الفبل(Cuff,2010,p.6) الخدمة

التسريح فى نفس عام الحصول عمى حق المواطنة، وبعد ىذه الفترة من الخدمة يتم تسريحيم 
 بالجيش الرومانى فى القرن األول بطريقة مشرفة، مما أعطى دافًعا كبير لجنود األوكسيميا لبللتحاق

 . (112،صـ2212العمر،) الميبلدى
التى تثبت حصول جنود األوكسيميا عمى حق المواطنة الرومانية، ووجد العديد من األدلة األثرية -

الميبلدي، توضح أن فى بعض األحيان كان يصل  دى النقوش التى ترجع لمقرن األولحيث نجد إح
 -:(Campbell,2009,CIL,3,3271)ما يمى أحد النقوشب جاءمدة خدمة الجندي إلى ثبلثين عاًما، حيث 

 ala))فاليريوس ابن بريتيوس، صنف من قوات سالح الفرسان الثانية إلى تيبيريوس كلوديوس  
 ، خدم ثالثين عاًما فى الخدمة العسكرية.، عمره خمسين عاًمامن أرافاسى، من إسبانيا

نتيجة لما تميز بو جنود األوكسيميا، زاد رغبة العديد من األشخاص فى االنضمام إلى -
م من 123الوثائقية، حيث نجد بردية  ترجع إلى عام  الجيش الرومانى، ويثبت ذلك إحدى األدلة

، تفيد بإدراج أسماء ست أشخاص إلى فرق مTraianus (98-117)تراجانوس عصر اإلمبراطور 
 عمى ما يمى:((P.Oxy. 7 1022األوكسيميا من المشاة وتنص البردية 

 

] -ca.?-            c      a        e   a o   o(*)[[c] 

 a     e  

 roba o  a       (*)  ro e   e    

-punctus)) in nume-(orte) cui praees ((highcoh 

ros referri iube ex xi 

- a e da   ar  a   o   

 a eor   e   co      o  

   c e      ae   b ec    

 a e fra er  ar      e  
 :ترجمتيا

جايوس مينيكيوس إتالوس عزيزى سمسيانوس، تحيو، أعطى أوامر بأدراج الست مجندين، الذين 
من شير  (19) التاسع عشر وافقت عمييم فى مجموعة المشاة تحت قيادتك فى الرتب اعتبارًا من

 فبراير، أرفقت بيذه الرسالة أسمائيم وأوصافيم وداًعا أخي العزيز.
    -:األوكسيليا والمرسوم األنطوانى-

ثم حدث تغير فى ىذه االمتيازات بداية من عصر اإلمبراطور ماركوس أوريميوس 
وذلك بعد إصدار المرسوم  مCaracalla (188-217،)أنطونينوس المشيور باسم كاركالبل 

م، والذى يمنح حق المواطنة الرومانية لكل 212عام  The Constitutio Antoniniana األنطوني
                             رجل وامرأة أحرار، مع استثناء طفيف لبعض أسرى الحرب

http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;7;1022#to-app-choice01
http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;7;1022#to-app-choice02
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(Domingo,2018"The Constitutio Antoniniana") وبناًء عمى ىذا المرسوم منحت مجموعات عديدة من .
ة، وكذلك أطفاليم الذين ولدوا بعد مم من الخداألوكسيميا حق المواطنة الرومانية قبل خروجي

تم تغير وضع األوكسيميا فى  عميو أيًضاوبناًء  .(Cheesman,1914,pp.32-33) خروجيم من الخدمة
اإلمبراطورية، فقد أصبحوا جميعيم مواطنين أحرار، وبذلك كان من حق الدولة تجنيد أى ذكر مقيم 
حر من المواطنين الرومان، واستمر تجنيدىم بجانب البربرى غير الرومانى، الذى يتم تجنيده من 

 .(Goldsworthy,2003, p74) خارج حدود اإلمبراطورية الرومانية
 -األوكسيليا فى الفن الرومانى:-

فقدمت وألىمية دور األوكسيميا فى الجيش الرومانى، اىتم الفنان الرومانى بإبرازه وتصويره، 
العديد من المصادر األثرية مثل النقوش وأقواس النصر وشواىد القبور واألعمدة والمذابح،  الدراسة

من الحروب الكبرى  ديدفى الجيش الرومانى، واشتراكيم فى الع التى تؤكد الدور العظيم لؤلوكسيميا
 -عمى النحو التالى: لروما

بعد زيادة أعداد األوكسيميا فى الجيش الرومانى، أصبحوا مرتبطين بالعديد من المعارك -
لدعم روما أثناء ثورة مTiberius (14-37 ) العسكرية اليامة، فقد استخدميم اإلمبراطور تيبيريوس

م. ونتيجة ألدائيم المتميز فى ىذه المعركة، منحيم اإلمبراطور حق المواطنة 21الغاليين فى عام 
 . (Hook,2006,p.9)المبكرة، وذلك لجميع الرجال الذين اشتركوا فى ىذه المعركة

األوكسيميا من فئة سبلح الفرسان عمى إحدى  وبسبب أدائيم المتميز، قام الفنان الرومانى بتصوير
وىو لم يكن قوس نصر ، فى فرنسا Triumphal Arch of Orange قوس نصر أورانج مشاىد

)الشكل   بالمعنى الحقيقي، فيو عبارة عن بوابة ضخمة عند مدخل المدينة مكونة من ثبلثة فتحات
ييا وقد نصب فى عيد اإلمبراطور تيبريوس، وزينو بالعديد من األلواح، التى يصور عم .(1رقم 

وقد بنى من أجل تكريم قدامى المحاربين فى  .(Press,2018,p.10) الخوالخوذات..األسمحة من الدروع 
ورجال األوكسيميا من سبلح الفرسان،  يةالحروب الغالية، يظير عمى إحدى مشاىده الفيالق الرومان

وىم ممسكين بأدواتيم الحربية، ويحاربوا أعدائيم من الجنود الغاليين، وينص الميثاق الرومانى عمى 
 .  (Goldsworthy, 2003, p.167) (2أن قتمى العدو فقط يتم عرضيم فى مشاىد المعركة )الشكل رقم 

 -شواىد القبور:-
شاىد قبر ألحد فرسان من األوكسيميا  تعرضت ليا الدراسةلتى ومن ضمن األدلة األثرية ا

(ala) ُم فى مدينة بون 1891ثر عميو عام ، عBonn يعود تأريخو لمنصف األول من القرن األول ،
، وىو Vonatorixصور عميو فارس يدعى فوناتوريكس  م. يُ 54-41الميبلدى بالتحديد لمفترة من

راكًبا عمى حصان، ويمف جزء من جسده جية المشاىد، وتظير قدمو ثابتو فى مكانيا من الجانب 
األيمن، أما قدمو اليسرى فتظير أسفل بطن الحصان. ويرتدى فوناتوريكس قميًصا بسبلسل مع 
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سترة طويمة، ويمسك فى يده اليمنى رمح طويل، ويوجد سيف كبير متصل بحزام مربوط حول 
ويحمل الفارس درًعا مستطيبًل فى يده اليسرى ولكنو غير مرئي بشكل واضح )الشكل رقم جسده، 

3) p.87, 89)  Kramer, 2014,). 
 -ويوجد أسفل صورة الفارس نقش بارز بسيط متعدد األسطر كالتالى:

Vonatorix Du/conis f(ilius) eques ala / Longiniana an/norum XLV stipen/diorum XVII 

h(ic) s(itus) e(st).                                                                                                                  
 :ترجمتو

عاًما، وخدم سبعة ، عاش خمسة وأربعون alaفوناتوريكس ابن دوكونيس جندي من سبلح الفرسان 
 . يكون ىنا عشر عاًما، أنو

  RIB  201.  inscription for) (4جنود األوكسيميا )انظر الشكل رقم  حدشاىد قبر أخر ألكما وجد  -

Longinus Sdapeze) الذين خدموا فى بريطانيا، ويعود لمقرن األول الميبلدى، ومن المحتمل تأريخو ،
يصور فى منتصف الجزء العموى منو تمثال ألبى . Hook,2006,p57)) م49إلى  43يعود لمفترة من 

اليول المجنح، يوجد عمى جانبيو أسدين، ويمف حول جسدىما ثعبانين. ويوجد أسفميما فارس يركب 
عمى حصان، متجًيا نحو اليمين، ويرتدى خوذة نصف كرويو، ويحمل درع بيضاوي بيده اليسرى، 

بيده اليسرى درًعا أسفمو. وفى األسفل  ويجمس تحت بطن الحصان بربرًيا عاري الجسد، ويمسك
 نقش نصو كالتالى:دون 

Longinus Sdapeze 

Matyci (filius) duplicarius 

ala prima Tracum pago 

Sardi(ca) anno(rum) XL aeror(um) XV 

 erede  e    e  a  e  o   f ac e d     c    ra er     

h(ic) s(itus) e(st) 

 :ترجمتو
اتوكوس، مكرر من فوج الفرسان األول من التراقيين، من منطقة سارديكا، البالغ لونجينوس ابن م
عام، يقع ىنا مدفوًنا، ورثة تحت  (15)عاًما، خدم حوالى خمسة عشر  (42)من العمر أربعون 
  .إراداتو أقاموا ىذا

 -النقوش:-
 الدراسة ألحدتعرضت حيث ومن ضمن األدلة األثرية المتعمقة باألوكسيميا النقوش،   

جنود األوكسيميا  أحدم. يصور عميو 85، ويرجع إلى عام Mainzنقوش التى تعرف باسم ماينز ال
من المشاة، وىو يتجو نحو اليسار، ويحمل دراًعا بيضاوي الشكل، ورمحين فى يده اليسرى، ورمح 

  (Goldsworthy, 2003, p.55).(5فى يده اليمنى )انظر الشكل رقم 
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 -تراجانوس:عمود -
حكم اإلمبراطورية الرومانية، عاد إلى سياسة التوسع  عندما تولى اإلمبراطور تراجانوس

، الذى كان قد عقد معو Daciaالعدواني ألول مرة منذ سقوط الجميورية، وكان ىدفة ىو ممك داكيا 
م( صمًحا، واعتبر الرومان ىذا الصمح إىانة ليم، 81-96)  Domitianusاإلمبراطور دوميتيانوس 

لذلك أراد تراجانوس إعادة كرامة الرومان. مما جعل تراجانوس يقود حممة ضد الداكيين فى عام 
د تراجانوس يغادر المنطقة، حتى م، وبعد مضى حوالى عام استسمم ممك داكيا، ولكن لم يك121

ن ضد الرومان، فعاد تراجانوس من جديد لبلنتقام منيم عام مر ممك الداكيين مع ممك البارثييآت
   .(242صـ ،1991)الناصرى،  م، واحتل ىذه المممكة126
م، ألحقت روما ىزيمة فادحة بمممكة داكيا، وأدخمتيا تحت سيطرتيا، 126بعد عام -   

  إلى الجيش الرومانى، ونتج عن ذلك توسيع قاعدة تجنيد األوكسيميا وانضم عدد كبير من الداكيين
بانتصاره الكبير عمى الداكيين من خبلل العمود  وس. واحتفل اإلمبراطور تراجان(112،صـ2212العمر،)

أبرز فى ىذه الحرب،  لؤلوكسيميا، وبرز من خبللو الدور الكبير أقيم باسمو فى روماالشيير الذى 
المشاىد اليامة، التى يظير فييا  حدأشاىد التى تؤكد ىذا الدور. فنجد من الم العمود العديد

 واقًفا بعد أن صعد إلى الجبال، حيث يقف عمى صخرة وبجواره ديسيبالوس وساإلمبراطور تراجان

Decebalus  م(، الذى يمسك اإلمبراطور بقوة من ذراعو، ويحاط بجنوده الذين 126-87)ممك داكيا
فى األمام، حيث يقف أمامو  األوكسيمياايات عن نتائج حروبيم األخيرة،  وتقف يسردون لو رو 
عاري الخصر، ويرفعوا رؤوس األخر يقف و أحداىما يرتدى سترة كتان، ، األوكسيمياجنديان من 

 (6رجال قتموا أثناء المعركة، من أجل المطالبة بتأييد اإلمبراطورية ليم )الشكل رقم 
Pollen,1874,p.146)).   

كنوع  الرومانى،وفى ىذا المشيد يقوم جنود األوكسيميا بتقديم الرؤوس المقطوعة إلى اإلمبراطور - 
فى أوروبا،  من تأكيد براعتيم فى القتال كزعيم ليم، وىذه العادة كانت شائعة أثناء العصر الحديدى

وقد حظر الرومان ممارسة صيد الرؤوس، إال أنو من الواضح أنيا كانت ال تزال تمارس فى بعض 
 ,p.118)  (Goldsworthyالوحدات فى الجيش الرومانى، واقتصرت ىذه العادة عمى وحدات األوكسيميا

2000, 
 ، وىم يعالجوا جروحيم أثناء المعركةأخريد مشكما تظير األوكسيميا فى -

(Goldsworthy,2003,p.100)،  حيث يظيرون وىم يرتدون جميعيم عباءه من الكتان وفوقيا العباءة
العسكرية، ويضعوا الخوذة فوق رؤوسيم. ويظير فى مقدمة ىذا المشيد جريحان يتكئان عمى 
صخرة، ويظير أحداىما لديو جرح فى قدمو، ويقوم رفيقو بربط الجرح لو. ويظير مصاب أخر، 
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رأسو قبعة الرئيس، ويجمس عمى ركبتو، ويربط ذراعيو خمف ظيره، ويدير رأسو لمخمف، يضع عمى 
  .((Pollen,1874,p.133 (7ويظير فى الخمفية الجنود وىم يستعدون لمحرب )الشكل رقم 

كما يصور العمود مشاىد من المعركة، حيث تظير األوكسيميا وىم يشعمون النار فى بمدة -
، التى ىجرىا المدافعون عنيا، وينظرون لموراء لرؤية الدمار، وخمفيم خط من التحصينات داكية

عمى يظير و الداكية، تمك التحصينات المزخرفة بصف من الرؤوس المقطوعة والمركبة عمى أعمدة، 
فى الجانب  ويوجدمن خبلل التضاريس الوعرة،  يةعمود من مسيرات الفيالق الرومان األيمنالجانب 

  .(Goldsworthy,2003,p.173) (8األيسر رجل يقطع النير، ويضع فوق رأسو خوذتو )الشكل رقم 
واألوكسيميا، وىم يحاولوا اقتحام عاصمة داكية  يةيصور مشيد أخر جنود الفيالق الرومان-

األوكسيميا يتسمق سمم ويضرب العدو، بينما يمسك  بواسطة سمم، ويظير فى أقصى اليمين جندى
 (9برأس مقطوعة فى يده اليسري، وظير الطرف الحامل لمسمم عمى اليسار )الشكل رقم 

Goldsworthy,2003,p.195)   .) 

نياية الحرب الداكية األولى، حيث  تجديد العيد، يرجع إلى يميا فى مشيدصور األوكست-   
فيو اإلمبراطور الرومانى وىو واقف بكامل ىيئتو بين جنوده، ويقف بجانبو اثنين من  يظير

جنراالتو، وأسفمو ثبلثة من جنوده، وجميعيم يرتدون ستره فضفاضة وعباءة عسكرية، ويظيرون 
أيًضا ستره فضفاضة وفوقيا عباءة  الرومانى بدون خوذات وغير مسمحين. ويرتدى اإلمبراطور

ويقف اإلمبراطور عمى حافة مرتفعة، تنتيى بحافة  ة مربوطة عند مشط القدم.عسكرية، وأحذي
جنود األوكسيميا، وىو مرتدًيا ثياًبا من الكتان والعباءة  أحدمنحدره، يقف أمامو عند الحافة المنحدرة 

العسكرية. ويمسك اإلمبراطور بيده اليسرى مخطوط، من المحتمل انو يحتوى عمى سجل لرغباتو، 
بابة يده اليمنى نحو رأس الجندي الواقف أمامو، من أجل تجديد عيده لئلمبراطور )انظر ويمد س

 .   (Pollen,1874, p.150)  (12الشكل رقم 
امتمكوا  فقدلم تكن األعمال الحربية فقط ىي التى تميز بيا قوات الجيش الرومانى، -

ميارات أخرى مثل األعمال اليندسية، لذلك كان يسحب من صفوف الجيش الرومانى الرجال 
صبلح السفن. وظير ذلك واضًحا من  القادرون عمى بناء أنظمة كبيرة من التحصينات، وبناء وا 

ير ، حيث يصور الفيالق من المواطنين الرومان واألوكسيميا من غوسمشاىد عمود ترجان أحدخبلل 
 (.(Goldsworthy,2000,p.102 (11ببناء تحصينات فى داكيا )الشكل رقم  ن المواطنين الرومان، وىم يقومو 

 -االوكسيليا والجدار األنطونى: -
أنطونينوس بيوس  حكم اإلمبراطور أثناءاألوكسيميا  تسجل المصادر األثرية دوركما 

Antoninus Pius (138-161،)أى حروب وثورات  هحاكًما مسالًما ولم يحدث فى عيد فقد كان م
   . (274صـ ،1991الناصرى،)        من أىم أعمالو القضاء عمى المتمردين فى بريطانيا أنإال نادرًا،  إال 
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المصادر األثرية اليامة، التى تؤكد اشتراك األوكسيميا فى القضاء عمى  أحد ورصدت الدراسة-
تمرد بريطانيا، وىو الجدار األنطوني، الذى يعد أكبر بناء رومانى داخل إسكتمندا، يرجع لعام 

م. يصور عمى الجانب األيسر من الجدار فارس من سبلح الفرسان، فى مشيد يذكرنا بشواىد 142
يظير الفارس عمى و  ،(Goldsworthy,2003,p.138) مى البرابرة البريطانيين العراهالقبور، وىو يدحرج ع

أسفمو أربعة من البريطانيين، أحدىم يدوسو الفارس وىو حصان، ويمسك أدواتو الحربية، ويوجد 
أما فى حالة من اليائس واضحة،  الثالث يجمس وًعا، واألخر يجرى برمح فى ظيره، يحمل در 

 (.12قطع رأسو )الشكل رقم تم يقيد و ف الرابع
 -األوكسيليا وعمود أورليان:-

م(، حيث ىاجمت القبائل 175-167يظير دور األوكسيميا فى حروب الدانوب )كما 
وكانت  البربرية حدود اإلمبراطورية الرومانية، ووصمت إلى ساحل البحر االدرياتيكى فى الجنوب.

اإلمبراطورية الرومانية فى موقف صعب، بسبب نقص شديد فى الجيش، ولكن اإلمبراطور ماركوس 
م( قابل ذلك بشجاعة، وقام بتجنيد العبيد، واستخدم 161-182) Marcus Aureliusاوريميوس 

الجنود المرتزقة، وأستطاع الجيش الرومانى أن يطرد القبائل البربرية المغتصبة من األراضي 
 . (281،صـ1991الناصرى،) لرومانيةا
وقد ، األوكسيميا دور أورليان ركوس اوريميوس المعروف باسم عمودعمود اإلمبراطور مايوضح -

االحتفال بحمبلت  بمناسبو ىذا العمود ُشيدو  .(Ackeren,2012,p.251) م195انتيى بناءه فى حوالى عام 
مشاىد العمود القوات الرومانية وىى تحرق مستوطنة محمية، ويبرز  أحديصور  حيث الدانوب،

األوكسيميا وىو يقطع رأس أسير راكع، فقد كان ثمن القتال ضد  عمى اليمين أحد المشاة من
 . (Goldsworthy, 2003, p.197)(13دائًما باىظ )الشكل رقم  نيةرومااإلمبراطورية ال

 -المذابح:-
األوكسيميا، حيث وجدوا بالقرب من  المذابح التى أقاميا جنود منكما وجد العديد من 

ادتين لية األم )وىن ثبلثة إليات، من أصل غالى، ظيرت ليتم عبآل تم تكريسو مذبح الحصون 
 -:، ووجد لين عدد من المذابح فى بريطانيا(بشكل خاص من الفرسان

م )انظر 238يرجع لعام  Benwell, England (Dixon, 2013,p.122)فعمى سبيل المثال وجد مذبح من   
 ويحمل األوكسيميا، تم تكريسو آللية األم واإللو جينيوس من فرسان (RIB, 1334)( 14الشكل رقم 

 -:نصونقش 
Matri{ri}bus Campes[t]r[i]b(us) 

et Genio alae pri(mae) Hispano- 

r       r            

          ord  a  ae                  
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Agrippa prae(fectus) templum a so(lo) res- 

tituit 

 ترجمتو:
األم من موكب األرض والى اإللو جينيوس من أفواج الفرسان األولى من طراز اإلسبان  آليةإلى 

 االستوريين.....جورديات تيتوس اجريببا، المحافظ، أعاد ىذا المعبد من مستوى األرض.
 -ج:ــــــــالنتائ

  -خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج اليامو التى يمكن حصرىا فيما يلى: 

عرفت روما القوات المساعدة منذ العصر الجميورى، وكان يطمق عمييا اسم القوات المساعدة  -
 ، إال أن دورىم كان مؤقًتا، ويتم تسريحيم بعد نياية المعركة.Auxilia Externa  الخارجية

، ويطمق المساعدة خبلل العصر اإلمبراطوري، ليصبح وجودىم دائم ومنتظماختمف دور القوات -
 .Auxilia عمييم اسم األوكسيميا

عام، إال أن من خبلل النقوش  23إلى  18من ُعمر  وكسيمياكان سن التجنيد المعروف لؤل-
د فى التجاوزات فى ىذا الشأن، فقد كان يتم التجنيوجدت بعض التى رصدتيا الدراسة الجنائزية 

 عاًما. 28عاًما ومن سن  14بعض األحيان من سن 
النضمام إلى الجيش الرومانى، وذلك من فى ااألثرية رغبة العديد من األشخاص أثبت باألدلة -

 م.123حدى البرديات التى ترجع إلى عام دراسة أخبلل 
 العصر اإلمبراطوري.فى العديد من المعارك اليامة التى دخمتيا روما أثناء األوكسيميا حاربت -
تم التأكد من خبلل قوس نصر أورانج فى فرنسا، اعتماد اإلمبراطور تيبيريوس عمى األوكسيميا فى -

 م.21ثورة الغاليين عام 
، وسم، وأكد ذلك عمى عمود تراجان126كما اشتركت األوكسيميا فى ىزيمة مممكة داكيا عام -

ت من خبلل العديد من المشاىد المصورة عمى حيث أبرز الفنان الرومانى الدور العظيم لمقوا
 العمود.

أنطونينوس بيوس عمى األوكسيميا فى القضاء  اإلمبراطور كما أكدت المصادر األثرية عمى اعتماد-
 عمى المتمردين فى بريطانيا من خبلل الجدار األنطوني.

م(، وأكد ذلك أحدى مشاىد عمود 175-167كما اشتركت األوكسيميا فى حروب الدانوب )-
 اإلمبراطور ماركوس أوريميوس المعروف باسم عمود أورليان.

من نقوش، اتضح تحممو ، ومن خبلل ما اىد القبور التى تنسب لؤلوكسيمياالعديد من شو  عثر عمى-
 الرومانى.األوكسيميا لفترات طويمة داخل الجيش  ةخدم
تمك األوكسيميا، مما يوضح مدى انغماس  أفراد من أقامتياكما وجد العديد من المذابح التى -

 القوات فى المجتمع الرومانى، وعبادتيم لآللية الرومانية.
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نستنتج مما سبق أن األوكسيميا أثناء الفترة اإلمبراطورية كانت جزء ىام من الجيش الرومانى،  -
 وتحميميا ، ومن خبلل دراستياأبرزتيا الدراسةالتى  األثريةواثبت ذلك من خبلل العديد من المصادر 

  .أكدت عمى ىذا الدور العظيم لؤلوكسيميا فى العديد من المعارك اليامة
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 األشكــــال

 
 (1الشكل رقم )

 )قوس نصر أورانج(
(Bouchet E A, 1981, p.6) 

 
 

 
 (2الشكل رقم )

 احدى مشاىد قوس نصر أورانج
(Bouchet, 1981, p.57) 
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 (3الشكل رقم )

 شاىد قبر الحد فرسان األوكسيليا
(Kramer,2014, fig 29,p.88) 

 

  

 
 (4الشكل رقم )

 األوكسيلياجنود شاىد قبر ألحد 
RIB 201. inscription for Longinus Sdapeze)) 
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 (5الشكل رقم )

 نقش لجندي من األوكسيليا
(Goldsworthy, 2003, p.55) 

 

 
 (6الشكل رقم )

 أحد مشاىد عمود تراجان
(Goldsworthy, 2000, p.118) 
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 (7الشكل رقم )

 أحد مشاىد عمود تراجان
(Goldsworthy, 2000, p.120) 

 

 
 (8الشكل رقم )

 أحد مشاىد عمود تراجان
 (Goldsworthy, 2000, p.173) 

 
 
 
 



 مو يفلا ةعماج – قدانفلاو  ةحايسلا ةيلك اىر دصت  IJHTH ةفايضلاو  ةحايسلاو  ثار تلل ةيلو دلا ةلجملا
 2021 وينو ي (1) ددعلا (15) دلجملا

 

18 
 

 ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9لشكل رقم )ا                
 أحد مشاىد عمود تراجان

(Goldsworthy, 2000, p.195) 

 

 
 (11الشكل رقم )

 أحد مشاىد عمود تراجان
(Goldsworthy, 2000, p.94) 
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 (11)الشكل رقم 

Image No. 0277046 
https://granger.com/results.asp?image=0277046&itemw=4&itemf=0001&itemstep=1&i

temx= 

 

 
 (12الشكل رقم )

 الجانب األيسر من الجدار األنطونى
(Goldsworthy, 2000, p.138) 

https://granger.com/results.asp?image=0277046&itemw=4&itemf=0001&itemstep=1&itemx
https://granger.com/results.asp?image=0277046&itemw=4&itemf=0001&itemstep=1&itemx
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 (13الشكل رقم )

 احد مشاىد عمود أورليان
Goldsworthy, 2003, p.197)) 

 

 
 (14الشكل رقم) 

 األوكسيليا قوات جنودأحد مذبح من 

 

RIB 1334. Dedication to the Mother Goddesses of the Parade-ground and the Genius of 

the First Cavalry Regiment of Asturian Spaniards 
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