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Abstract 

The Model of "Dux Femina" in Tacitus and Vergil 

Through Gender Theory 

Gender is defined as a set of characteristics and behaviors that are culturally 

formed and are applied to females and males. 

The concept of gender appears in the social roles that are culturally formed 

within a society and imposed automatically on each particular gender.  

The society expects each individual's commitment to his or her gender in 

those roles and the feelings and values that they carry with their expressions 

in daily behaviors.  

Francisca Santoro appointed "Dux Femina" as femina who acts as dux or 

who attempts to exercise imperium. Highlights Tacitus' depiction of the 

Julio – Claudian women as usurpers of masculine power . By combining 

femina and dux, has compounded an ambiguous , pejorative image for 

femina attributes feminine characteristics to dux just as dux ascribes 

masculine ones to femina. 

This term is mentioned at Tacitus' work  " Annals " and" De Vita Julii 

Agricolae" and at Vergil' " Aeneid " and means two types of women , first : 

women that describe literally  by this term as Boudicca and Agrippina 

Major in Tacitus' works and Dido and Camilla at Vergil' " Aeneid " The 

second are the women that refer to " dux femina " through their act , clothes 

and masculine behaviors as Plancia and Cornelia at Tacitus and 

Andromache , Creusa and Lavinia at Vergil , Or those- who ruled the 

empire through their husbands and sons as Livia and Agrippina Minor at 

Tacitus's works.    

  

 

 

 



 عند تاكيتوس وفرجيميوسد ة القائأنموذج المر  

098 
 

 الممخص:
در باعتباره مجموعة من الخصائص والسموكيات التي تشكمت ثقافًيا تم تعريف الجن   

ويتم اضفاؤىا عمى اإلناث والذكور. كذلك يظير مفيوم الجندر في األدوار االجتماعية 
يتوقع تم تشكيميا ثقافيًا في إطار مجتمع ما وفرضيا تمقائًيا عمى كل جنس بعينو و التي 

من مشاعر وقيم مع لجنسو بتمك األدوار وما تحممو  التزام كل فرد طبًقا المجتمع
 . التعبير عنيا في السموك اليومي

 Francisca Santoroومن خبلل ىذه النظرية جاء تعريف فرنشيسكا سانتورو    
بالمرأة التى تعمل عمل القائد أو التى تحاول  "Dux Feminaح "المرأة القائدة لمصطم

وىذا المصطمح يقصد بو اإلساءة  . imperiumأن تمارس السمطة اإلمبراطورية 
يمارس سمطتو القانونية  القائد الذى تناسب الذكر أي dux، ألن كممة والتحقير لممرأة

ل امرأة تقوم ساءة لكيقصد بو إ feminaث ، وعندما يقترن باالسم المؤنعمى جيشو
وينسب كل  dux. حيث إنو ينسب كل خصائص المرأة إلى كممة بميام القائد الرجل

" المرأة "Dux Feminaيقصد بيذا المصطمح و  feminaخصائص الذكر إلى كممة 
 . المغتصبة لمقوة الذكرية

ولقد ورد ىذا المصطمح عند كل من تاكيتوس فى عممو "الحوليات" و "عن حياة    
، ويصف بو تاكيتوس د فرجيميوس فى ممحمتو "اإلنيادة"يوليوس أجريكوال" وعن

وفرجيميوس نوعين من النساء ، النوع األول : النساء البلتى وصفن لفظًا بيذا التعبير 
شتركن فى الحروب أو المجال العسكرى مثل وىن نساء قد حكمن شعوبين بالفعل أو ا

الممكة عند تاكيتوس و  Agrippina Maiorوأجريبينا الكبرى  Boudicca الممكة بوديكا
: النساء البلئى وصفن فرجيميوس. والنوع الثانى عند Camillaو كاميبٌل  Didoديدو 

معنًا بيذا المصطمح ، ولقد وصفن من خبلل الزى أو الفعل أو السموك المائل لمسموك 
 Plancinaالذكرى أو من خبلل المفردات المستخدمة األقرب لمذكر وىن ببلنكينا 

والفينيا  Creusa كريوساو  Andromach عند تاكيتوس وأندروماخى Corneliaكورنيميا و 
Lavinia وكذلك النساء المسيطرات عمى الحكم عن طريق الزوج أو د فرجيميوسعن .

 . عند تاكيتوس Agrippinaأجريبينا الصغرى و   Liviaاالبن مثل ليفيا
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 نظرية الجندر 
باعتباره مجموعة  genderكممة الجندر  Maggie Hummىم  عرفت الباحثة ماجي    

 1إضفاؤىا عمى اإلناث والذكور. صائص والسموكيات التي تشكمت ثقافيا، ويتممن الخ
ن " مالجندر يشير إلى انتقال "الجنس ، أن مفيوم Pam Lieskeكما توضح بام ليسك 

 ث يتم اعتباره بناًء اجتماعًيا وموضوًعا بحثًيا، حيمجال الطبيعة إلى مجال الثقافة
نبًا إلى مرتبطًا بالسياق التاريخي لو تداعياتو المؤثرة في النظرية األدبية النسوية ج

يخ والفمسفة واألنثروبولوجيا وعمم النفس وغيرىا األفرع المعرفية األخرى كالتار  معجنب 
. كما تضيف مؤكدة عمى أىمية مفيوم الجندر في فيم البشر من التخصصات العممية

كيفية تغمغل في تشكيل ىوياتيم و  أثرىاقعيم داخل منظومة عبلقات القوى و لمو 
  2التخصصات والخطابات عمى تنوعيا.وى الجندر داخل عبلقات ق

فالمعنى المتعارف عميو لمفيوم الجندر يتبدى في األدوار االجتماعية التي يتم      
، فيتوقع كيميا ثقافيا في إطار مجتمع ما وفرضيا تمقائيا عمى كل جنس بعينوتش

و من التزام كل فرد منو، طبًقا لجنسو، بتمك األدوار وما تحمم -بالتالي  - المجتمع
، يتم في تربية ع التعبير عنيا في السموك اليومي. فعمى سبيل المثالقيم ممشاعر و 

، بينما يتم في تربية البنات التأكيد عمى قيم الخفر األبناء التأكيد عمى قيم الشجاعة
، بينما لشجاعة والجرأة لدى الفتاة مبرًرا لوصفيا " بالرجولة "والحياء، فيصبح سموك ا

مدعاة لمسخرية منو باعتباره خفر والحياء لدى األبن مذمومًا و عن اليكون التعبير 
 يتصرف كالبنات. 

حد ذاتيا أية معايير  التي ال تحمل فيىذا فيما يتصل بقيم كالشجاعة والحياء، و    
نما يتم إضلؤلنوثة  والذكورة ، و  يتخذ ذلك األمر فاؤىا عمى سموك أفراد من الجنسين. و ا 

                                                           
1
  - Humm . M.,  " Gender" in The Dictionary of Feminist Theory .Ohio State 

University Press , 1990  , p . 84 .  
2
 - Lieske . P ., " Gender " in Encylopedia of Feminist Literary Theory, ed . 

Elizabeth Kowaleski Wallace , Routledge , 2009 .p . 179 .  
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عمى السموك المعبر عن  في القيود التي يفرضيا المجتمع يًضاأ منحنى واضًحا
أو األلم مرفوض بالنسبة لمصبي  ، فالبكاء كتعبير عن الحزنلمشاعراالعاطفة و 

ببنيتنا  ذلك دون أي منطق يرتبطومقبول بالنسبة لمصبية في الموقف الواحد، و 
نما يتصل باألدوار االجتماعية التي البيولوجية كنساء ورجال، و  يفرضيا عمينا ا 

ن أخر في إطار عام يعمى قيم المجتمع البشرى بناء عمى انتمائنا إلى جنس دو 
سة ، ومن ىنا نشأت دراسات الجندر لدراومشاعر وسموكيات الذكورة عمى األنوثة

، ممثمة في السموك والقيم األدوار االجتماعية القائمة واختبلفاتيا بين الجنسين
عمييا من ما يترتب موب الحياة والقوانين المنظمة ليا، و والمشاعر وانعكاساتيا عمى أس

 . عبلقات قوى بين الجنسين
إلى مجال الدراسات االجتماعية  ويمكن القول إن مصطمح الجندر ىو مفيوم أقرب   
ى الجندر في سياقاتيا الثقافية واالجتماعية الثقافية التي تسعى إلى تتبع عبلقات قو و 

دراسات الجندر مقارنات،  من ىنا تتضمنىا وأسبابيا، و واالقتصادية وتحميل مظاىر 
الذكورة واألنوثة وما ترتبط بيا من سموكيات  المجال أمام دراسات فيتفسح و 

ثقافية صياغتيا في ظل أوضاع اجتماعية و  أشكال لمتعبير يتموخصائص وتصورات و 
ردة في والواجبات الواالحقوق التالي عمى األعراف االجتماعية و معينة تنعكس ب

 3التشريعات.
 "  Dux Feminaأواًل : تعريف مصطمح " المرأة القائد 

 Franciscaومن المنظور السابق لمصطمح الجندر عرفت فرنشيسكا سانتورو    
Santoro  مصطمح " المرأة القائدDux Femina  بالمرأة التي تعمل عمل القائد ، أو "

نسبة ليا  ىذا المصطمح بال. و imperiumالتي تحاول أن تمارس السمطة اإلمبراطورية 
" بمعنى " قائد" تناسب المذكر أي dux، ألن كممة "يقصد بو اإلساءة  والتحقير لممرأة

                                                           
  .14 – 12،  ص 2115مؤسسة المرأة والذاكرة، القاىرة  ، ،يالنسو  يىالة كمال ، النقد األدب 3
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عندما تقترن كممة "قائد " . و العسكرية عمى جيشوو  و القانونية القائد الذي يمارس سمطت
 سواء كانت رومانية أو، رأة " يقصد بو اإلساءة لكل امرأة" " امfeminaباالسم المؤنث "

  dux. حيث إنو ينسب كل خصائص المرأة إلى كممة بربرية تقوم بميام القائد الرجل
النساء المغتصبات لمقوة  يقصد بوو   feminaينسب كل خصائص الذكر إلى كممة و 

ىذا ىو المعنى الموجود في نظرية الجندر أي االختبلف في الخصائص و  4الذكرية.
 . ة لمذكر واألنثىاالجتماعية المنسوب

 في عممو " الحوليات   Tacitus لقد ورد ىذا التعبير عند كل من المؤرخ تاكيتوسو    
Annales وعن "حياة يوليوس أجريكوال  "Agricollae De Vita Iulii الشاعر " ، و

" ووصف بو  نوعين من Aeneidفي عممو " اإلنيادة  Virgiliusالممحمى فرجيميوس 
، وىن نساء حكمن البلئي وصفن لفظًا بيذا التعبير : النساءاألول ، النوعالنساء

 شعوبين بالفعل، أو اشتركن في الحروب أو المجال العسكري  مثل الممكة بوديكا
Boudicca   أجريبينا الكبرى  وAgrippina Maior  ديدو عند تاكيتوس وDido  كاميبل و

Camilla .بيذا المصطمح  ئي وصفن معًنا: النساء البلوالنوع الثاني عند فرجيميوس
السموك المائل لمسموك الفعل و ئي وصفن بالمعنى من خبلل الزى و وىن النساء البل

وكورنيميا  Plancina ، وىن ببلنكينا ى أو من خبلل المفردات المستخدمةالذكر 
Cornelia   عند تاكيتوس وأندروماخىAndromache    كريوسا و Creusa   الفينيا و 
Lavinia  عند فرجيميوس  أو المسيطرات عمى مقاليد الحكم عن طريق الزوج مثل ليفيا 

Livia  أو االبن مثل أجريبينا الصغرىAgrippina Minor  .5عند تاكيتوس 

                                                           
4
  - Santoro L'Hoir . F." Tacitus and Women's Usurpation of Power" CW 88  1 

(1994) . pp . 6, 8 .  
5
 - Ginsburg . J . Representing Agrippina : Constructions of Female Power in The 

Early Roman Empire. Oxford,  2006  . p . 112 .  
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، ناول ىذا المصطمح عند فرجيميوس وتاكيتوسسوف تتناول ىذه الدراسة كيفية تو    
 ؟فق األديبان عمى ىذا الفكر أم الات ، وىللجة الفكر الروماني ليذا التعبيروطريقة معا

  ذي تسمكو المرأة الرومانية آنذاك؟ وىل وافق الرومان عمى ىذا السموك الذكرى ال
 Dux Feminaحيث ال توجد أي دراسة بحثية تيتم بدراسة كممتي" المرأة القائد و    

"عند كل من تاكيتوس و فرجيميوس في إطار نظرية الجندر. فيذه الدراسة تعد أول 
دراسة تفصيمية ليذا المصطمح في ىذا اإلطار. كما أنو ال توجد أي دراسة عن ىذا 

 Dux Feminaالمصطمح عند تاكيتوس أما فرجيميوس فيناك دراسة واحدة بعنوان " 

Facti: Gender and Ethnicity in The Aeneid ولقد تم اختيار المؤرخ تاكيتوس ."
معنى موجودة عند ىذين  الشاعر فرجيميوس ألن نماذج "المرأة القائد" سواء لفظًا أوو 

، لذلك جاءت ىذه الدراسة لتجمع بين ىذين األدبين األدبين وغير موجودة عند غيرىما
فيو إثبات أن . أما ىدف ىذه الدراسة Dux Femina" فيما يخص تعبير "المرأة القائد 

نجاب األطفال الفكر الروماني كان فكرًا ذكوريًا ال ي رى لممرأة دورًا إال في الزواج وا 
، وال يحق ليا أن تتقمد أي مناصب سياسية وال أن تتدخل في الشؤون ورعايتيم

ىذا ىو الفكر الذي نجده واء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و العسكرية وال السياسية س
ء جندر التي تبحث عن االختبلف بين الجنسين لتحقيق العدالة لمنسافي نظرية ال

باعتبارىن فئة تعرضت تاريخيًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا لبلستضعاف 
 . والتيميش

 ."عند تاكيتوس Dux Femina: مصطمح "المرأة القائد   ثانًيا
 . " لفًظاDux Feminaمصطمح " المرأة القائد   -
 أبعاًدا ا" امرأة " أكثر من مائة مرة متضمنً  femina استخدم تاكيتوس االسم   

. لقد ربط تاكيتوس  ىذا االسم خمسة عشر مرة مع بعض اجتماعية وأخبلقية وسياسية
بمعنى  "servitium"" بمعنى "السيطرة" أو "dominationالمصطمحات السياسية مثل 

. ىذه " بمعنى "السمطة""imperium" بمعنى "السمطة" أو "auctoritas"العبودية" أو 
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عندما تقترن م مذكر تعبر عن السمطة القانونية، و المصطمحات عندما تقترن باس
 6عبر عن السمطة المغتصبة من الرجل، أو السمطة غير القانونية.بالمرأة ت

، كمن الببلدلرجال في المعارك أو حلم يمدح تاكيتوس نساء البرابرة البلتي قدن ا   
 7التي ليس لين حق قانونى بادعائيا.يصفين بالنساء البلتي اغتصبن السمطة و 

  Boudicca: بوديكا  المثال األول
، ناجحة ضد اإلمبراطورية الرومانيةبوديكا امرأة قادت إحدى الثورات اإلقميمية ال   

ورغم أن نصرىا لم يكن مثمرًا في النياية ، إال أنو يضعيا عمى قدم المساواة مع 
 . الزعيم الجرمانى، ألد أعداء روما وأكثرىم وحشية Arminius 8أرمينيوس

ممك الشعب اإليكينى   Prasutagusكانت بوديكا زوجة الممك الثرى براسوتاجوس    
Iceni  ا الممك عين نيرون كوريث مشارك لبناتو عندما مات ىذوأنجبت منو ابنتين، و

طعة الشعب . لم يعامل المدير المالي لممقابشرط أن يحفظ نصف المممكة ليما
اغتصب بناتيا. وفي أثناء غضبيا أقنعت اإليكينى عمى أنو حميف، فجمد بوديكا و 

ظمت تقنع القبائل المجاورة قبيمة قبيمة. و  9شعب اإليكينى بالقيام بثورة ضده.ال

                                                           
6
 - Santoro – L'Hoir . F ., Tragedy  , Rheoric and The Historiography of Tacitus' 

Annales  , University of Michigan Press , 2009 ,  p . 113. 
7
 - Ibid .   p. 113 .  

8 - Arminius  ق . م و ىو ابن سيجيمير 19أرمينيوس : ولد عامSigimer  حصل عمى الجنسية ،
م استدرج فاروس  9القوات المساعدة  ، ترقى إلى طبقة الفرسان . وفى عام  الرومانية ، وخدم لفترة طويمة فى

P. Quinctilius Varus  وىو يقود ثبلث فرق عسكرية إلى مدينة منيعة تقع بين ايمسEms  و ليبى
Lippe  م حارب سيجيستيس 15و تم تدميرىم. وفى عامSegestes  قائد الحزب الرومانى   و تزوج من

م  بالرغم أن جيرمانيكوس قد اصابو بجرح وأصعفو ، إال أن 16. وفى عام  Thusnelda ابنتو ثوسنيمدا
أرمينيوس قد احبط التوسع الرومانى فى جرمانيا . عندما كان يتطمع ان يكون ممكًا واجو تمردًا بين شعبو ، 

م ، ولكنو سرعان ماقتل عمى يد أقربائو .  19بقتمو بالسم عام   Chattanرفض تيبريوس عرضًا من شاتان 
وقيل إنو كان تكتيكيًا حكميًا وسيدًا فى اليجوم المفاجئ و قال عنو تاكيتوس " إنو كان ببل شك محرر 

   liberator haud dubie Germaniae  "( Tac . Ann. 2. 88-)" الجرمان

OCD . s.v. Arminius . 
9
  - Toit . L . A. " Tacitus and The Rebellion of Boudicca " Acta Classica , vol . 20 

(1977), p.151.  
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وقبائل أخرى حمفاء  Trinovantes 11واستطاعت أن تجعل من  قبائل الترينوفاتيس 
 دى إلى دمار ثبلث مدن رومانية وىيليا، وقادت ىجومًا ضاريًا أ

 .Camulodunum  13كامولودونومو   Londinium 12ولندن  Verulamium 11فيروالميوم
  14.يد من مواطني ىذه المدن ومؤيدييادكما أدى إلى قتل الع

بوديكا ى ممحمة "اإلينيادة" لفرجيميوس و ىناك تشابو بين الممكة القرطاجية ديدو فو    
قادت جيشيا. وذلك بخبلف زوجات حكمت شعبيا و  تاكيتوس. فكل منيما عند

 ducesفئة  عمى الرغم من أنين ضمنيًا يقعن فياألباطرة الرومان األربعة؛  ف
feminae" تأثير  لكن كان لديينبشكل مباشر، و  امطمقً  " إال أنين لم يحكمن حكًما

 15ممحوظ عمى اإلمبراطورية.

                                                           
88

 - Trinovantes  ستّا يىْٛ أٍ٘ٙا ِٓ أصً تيٍجيىٝ ، فٝ عاَ ٘ٝ لثيٍح تشيطأيح ذمع فٝ ِٕطمح اعيىظ

.   ٚتعذ٘ا اعيذ َ اشرشوٛا فٝ اٌثٛسج اٌرٝ لاِد تٙا تٛديىا ٚ دِشخ اٌّغرعّشج أثش ٘زٖ اٌثٛسج  88

 ذؤعيظ ٘زٖ اٌّذٔيح ِشج اخشٜ . 

O CD. S.v . Trinovantes . 
88

 -  Verulamium  , تٍذج فٝ تشيطأيا تاٌمشب ِٓ عأد أٌثأض ٝ٘St Albans  . ٓتٕٝ عٍيٙا دص

سِٚأٝ ٌّذج لصيشج ، ستّا ِٕخ والٚديٛط اٌّٛاطٕح  ٌغىأٙا ، ذُ ذذِيش ٘زٖ اٌثٍذج تٛاعطح تٛديىا عاَ 

 . َ ٚ اعيذ تٕاإ٘ا ِشج أخشٜ  06اٚ  06

OCD . S.V. Verulamium . 
88

 - Londinium   ( ًٌٕذْ داٌيا ) ُوأد ذعذ ِشوضاً ذجاسياً ٘اِاً ، ٌُ يىٓ تٙا دصٓ عغىشٜ ِثىشاً ، ذ

َ ثُ اعيذ تٕاء ٘زٖ اٌّغرعّشج ٚأصثذد ذٕثض تإٌشاط  06اٚ  06ذذِيش٘ا عٍٝ يذ تٛديىا عاَ 

 . أصثذد فٝ أٚاخش اٌمشْ اٌثأٝ اٌّيالدٜ ِذيٕح وثيشج فٝ تشيطأيا  االلرصادٜ ، درٝ

OCD . S.V. Londinium .   
88

 -  Camulodunum   ( دذيثاً وٌٛشغرشColchester   ثُ اعيىظEssex ) ِٓ ِذيٕح راخ ِغادح وثيشج

ٌيجيٛ فاٌيشيا َ ، ٚذُ تٕاء لٍعح  34اٌعصش األٚغغطٝ ، ذُ االعريالء عٍيٙا فٝ دٍّح والٚديٛط عاَ 

Legio Valeria  . َذُ تٕاء ِغرعّشج ذغّٝ فيىرٛسيٕغيظ  34ٚفٝ عا َVictricensis  عٍٝ ِٛلع اٌمٍعح

، أصثذد أٚي عاصّح الٍيّيح ٚتٙا ِعثذ والٚديٛط اٌّئٌٗ ٚ ِغشح ٚ فٛسَ ، ذُ  ذذِيش٘ا عٍٝ يذ 

 .  َ  ثُ اعيذ تٕاإ٘ا ِشج أخشٜ  06اٚ  06تٛديىا عاَ 

OCD . S.V. Camulodunum. 
14

 - Benario . H. W . " Boudica Warrior Queen, " Classical Outlook , vol . 84 , N. 2 ,   
( 2007 ) , p . 70 .   

15
 - Mchugh . M . R . " Ferox Femina " Agrippina Maior in Tacitus's  Annales " 

,Helios 39(1) 2012 . p . 75 .  

https://www.researchgate.net/journal/1935-0228_Helios
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عن حياة يوليوس  لقد أورد تاكيتوس ىذه التفاصيل عن بوديكا في عممو "   
أحداث ، حيث يصف طبيعتيا الوحشية بطريقة غير مباشرة  سواء من خبلل أجريكوال"

يا بأحد خصوميا ، أو من خبلل اإلشارات التي لصقالتمرد الذي وصفو بالوحشية
 . الذكور المحتقرين

، الفقرة األولى في عممو " عن حياة يوليوس يستشيد تاكيتوس بثبلث فقرات   
ل إن الدم الممكي يجرى يقو تحدث تاكيتوس عن صفات بوديكا، و فييا ييكوال "  و أجر 

يصور نيا كانت تتمرد عمى العبودية. و وا   يتحدث عن استعدادىا لمقتالفي عروقيا، و 
بالمجتمع الفوضوي، ألنيم رضوا بأن يكونوا تحت حكم امرأة، أو   Britiniiريطانيين الب

لفقرة يستنتج تاكيتوس أن الحرب في ىذه اىي من كانت تقودىم. و باألحرى ألن امرأة 
  النتيجة الطبيعية لقيادة المرأة:الوحشية ىما و 

" His atque talibus in vicem instincti, Boudicca generis regii femina duce 

(neque enim sexum in imperiis discernunt) sumpsere universi bellum; ac 

sparsos per castella milites consectati, expugnatis praesidiis ipsam coloniam 

invasere ut sedem servitutis, nec ullum in barbaris [ingeniis] saevitiae genus 

omisit ira et victoria. " 

بمثل ىذا األسموب، الكل " ُحرضت ) ُأثيرت ( كل القبائل  بيذه ) الكممات ( و 
نيم بالفعل ا، امرأة من سبللة ممكية ) حيث إ، تحت زعامة بوديكوافق عمى الحرب

المبعثرين  ، وبعد متابعة  الجنود رفون بالتميز الجنسي  وسط حكاميم (ال يعت
 المستعمرة نفسيا التي، غزوا وبعد اقتحام قوات الدفاععبر حصون ) الرومان (، 

جد أي نوع من الوحشية البربرية في  غضبيم ، فبل يو عرش العبودية تمثل
 16". وانتصارىم

الفقرة الثانية من عممو " عن حياة يوليوس أجريكوال "  يستشيد فييا تاكيتوس    
يمدح فييا فضائل ، و  Galgacusبالخطبة التي ألقاىا القائد البريطاني جالجاكوس 

                                                           
16

 - Tac . Agri . 16 . 1-2 
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النشطاء لمحاربون الرجال أقوياء البنية و الجميورية القديمة التي يقارن فييا ا
يصف . و   socordiaالخمولالبلتى أصابين    Brigantiansبالمحاربات البريطانيات 
، عمى عكس المحاربين بأنو شعب يئن تحت نير  العبودية الشعب الذي تقوده امرأة

يقول إن و  18المسيطرين ألنيم محاربون ذكور ويقودىم قائد رجل.  17نالكاليدوني
المرأة  ، ألنقودىم قد تجردوا من صفات الذكورةالرجال الذين يسمحون المرأة أن ت

  19:تصبغيم بصبغتيا األنثوية
" Brigantes femina duce exurere coloniam, expugnare castra, ac nisi felicitas 

in socordiam vertisset, exuere iugum potuere: nos integri et indomiti et in 

libertatem, non in paenitentiam <bel>laturi; primo statim congressu 

ostendamus, quos sibi Caledonia viros seposuerit. " 

عت أن تحرق ) تدمر( ، التي استطاBrigantians 21 " امرأة قادت البريطانيين
ذا لم ة وتقتحم المعسكر و المستعمر  فسوف  ،تستطع أن تحول الخمول إلى انتصارا 

ظ عمى حريتنا وال نندم لنحافلعبودية : دعنا ال نتغير وال نقير و يكون مصيرىم  ا
اليدونيا تختار لنفسيا ، وأن كفي الحروب، ولنرييم من البداية األولى الثبات

 21" األبطال.

الذكوري الذي يرى أن المحارب والقائد والحاكم البد أن وىنا يظير الفكر الروماني    
ُوصف المحاربون ، لذلك األنثى في ىذه المقامات الثبلثة وال يعترف بوجود يكون ذكًرا

العبودية محاربات النساء فاقترن بالخمول و ، أما الالذكور بالنشاط واليمة والبنية القوية

                                                           
88

 -  Caledonia   يمصذ تٙا شعة شّاي تشيطأيا 

OCD . s.v. Caledonia . 
18 - Overbeck , J.C. " Tacitus and Dio on Boudicca's Rebellion " AJPh , vol . 90 , N. 

2,( 1969) . p . 137 .  
19

  - Santoro – L'Hoir . F ., Tragedy  , Rheoric and The Historiography of Tacitus' 
Annales  , Op . Cit . pp . 115 - 116 .  

88
 -  Brigantes  شعة ششق أجٍرشا ُ٘ٚ . 

L.C.L . p . 82 . 
21

 -  Tac . Agri . 31 . 5. 
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ن أحرزن النياية إلى  ، إال أنين كن يقدن فيريأحيانًا النصر والتفوق العسك حتى وا 
 .اليزيمة و العبودية

الفقرة الثانية  من "الحوليات" الكتاب الرابع عشر يصف تاكيتوس بوديكا وىي  وفي   
قالت إن ، و خرى لمساندتيا في ىذه الثورةتركب عربتيا الحربية وتدعو القبيمة تمو األ

حة القتال، فيي ال تنتقم لمممكتيا، أن تقودىم امرأة إلى سامن عادات البريطانيين 
نما ىي واحدة من الشعب فقو  دت حريتيا وأصابيا الخزي وحل عمييا وعمى بناتيا ا 

جنس شعبيا س الضوء عمى جنس بوديكا كامرأة و في ىذه الفقرة يسمط تاكيتو العار. و 
كذلك يصف تاكيتوس  22.ليؤكد صفة الذكورة  عند بوديكا وتخنث جيشيامن الرجال 

، ووجودىن وسط ركةء بمحاربات يحاربن عمى قدم المساواة مع الرجال في المعالنسا
ويصفين تاكيتوس   muliebritasصفوف القوات المسمحة يمطخ الجيش كمو بالتخنث 

عمى  . وىى الصفات الجندرية التي يفرضيا المجتمعوالعويلبالفوضى والسعرة  
أو األلم مرفوض  كتعبير عن الحزن، فالبكاء السموك المعبر عن العاطفة والمشاعر

، وىذه وقف الواحد وال يتميز بيا الرجالمقبول بالنسبة لمصبية في المبالنسبة لمصبي و 
الشؤون بات كإناث أبعدتيم عن القيادية والحكم و الصفات حتى أن وجدت في المحار 

يضيف يتصفون بيذه الصفات األنثوية. و السياسية التي تصمح لمرجال الذين ال 
روماني يتخطى الحدود األخبلقية كيتوس أن نموذج المرأة القائدة في المجتمع التا

يستخدم تاكيتوس الصفة " مختمفة  والمجتمعية مًعا. فحكم المرأة يقود إلى العبودية. و 
diversa النساء المحاربات بالشعر غير المقيد مقابل " ليصف المقارنة بين القوتين ،

، أي يش الرومانيالحماسية مقابل الميارة المرتبطة بالج، العاطفة الرجال المسمحين

                                                           
22

 - Ella .H., "The Barbarian Dux Femina : A Study in creating Boudicca " ., B UJ C , 6 
(1) 2017 . p. 2. 
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   جال المنظم . أي جيش الر النظام، األنثى مقابل الذكرالعاطفة مقابل االنضباط و 
 23:جيش النساء الفوضويو 

 "Boudicca curru filias prae se vehens, ut quamque nationem accesserat, 

solitum quidem Britannis feminarum ductu bellare testabatur, sed tunc non 

ut tantis maioribus ortam regnum et opes, verum ut unam e vulgo libertatem  

amissam, confectum verberibus corpus, contrectatam filiarum pudicitiam 

ulcisci. eo provectas Romanorum cupidines ut non corpora, ne senectam 

quidem aut virginitatem impollutam relinquant. adesse tamen deos iustae 

vindictae: cecidisse legionem quae proelium ausa sit; ceteros castris 

occultari aut fugam circumspicere. ne strepitum quidem et clamorem tot 

milium, nedum impetus et manus perlaturos: si copias armatorum, si causas 

belli secum expenderent, vincendum illa acie vel cadendum esse. id mulieri 

destinatum: viverent viri et servirent ." 

، فمقد ديكا عربتيا الحربية أمام بناتيا، ذىبت إلى كل قبيمة عمى حدة" ركبت بو 
لكنى اآلن قيادة النساء، و استشيدت أن من عادة البريطانيين أن يحاربوا تحت 

نما واحدة من الشعب لست بينكم كو  احدة ألسبلف عظماء تمتمك الحكم والثروة، وا 
، ر لجسدىا المعذب من الجمد بالسوط، وعفة بناتيا المنتيكة، تثأفقدت حريتيا

السن وال حتى العذارى غير ار حيث إن األمنيات األخيرة لمرومان لم تترك كب
عرف أن فريق الجيش الذي . فمقد ولكن اآللية في صف اإلنصاف بالثأر. مموثين

ي معسكراتيم أو باقي الجيش مختفين فجريء عمى ) خوض ( المعركة قد دمر، و 
. فمن يصمدوا أمام ضجيج و صيحات العديد من الجنود وال يفكرون في اليروب

وزنوا (  دي ) حاممة السبلح ( . فإذا وضعوا في اعتبارىم)اليجمات العديدة و األي
أسباب الحرب معيما ، فبلبد أن ينتصروا في ىذه القوات الحربية المسمحة، و 

أغراض ) عزيمة ( المرأة الصارمة، لكن الرجال  . ىذه ىيالمعركة أو يموتوا
 24. يعيشون ويستعبدون"

                                                           
23

  - Roberts . M ., " The Revolt of Boudicca ( Tacitus , Annals 14 . 29- 39 ) and The 
Assertion of Libertas in Neronian Rome " , AJPh , vol . 109 , N.1 ( 1988) . pp . 
120 – 121 .  

24
 - Tac . Ann . 14 . 35 . 
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  "Stabat pro litore diversa acies, densa armis virisque, intercursantibus 

feminis; in modum Furiarum veste ferali, crinibus deiectis faces 

praeferebant; Druidaeque circum, preces diras sublatis ad caelum manibus 

fundentes, novitate aspectus perculere militem ut quasi haerentibus membris  

immobile corpus vulneribus praeberent. dein cohortationibus ducis et se ipsi 

stimulantes ne muliebre et fanaticum agmen pavescerent," 

م . معيلجيش  محتشًدا باألسمحة والرجال" عمى الشاطئ المقابل كان يقف ا
السوداء، بالمجانين بمبلبس الحداد ، وىن أشبو تركض المحاربات بين ) القادة (

يرفعن Druids 25يمسكن المصابيح  ممتفات حول معبد دروديس  بشعر أشعث
ن من الخوف. يضربن الجنود أيديين إلى السماء بالدعاء ) لآللية ( أن تغسمي

ا لو كانت أطرافين متشبثة باألرض، ويعرضن أجسادىن ، كمبشكل ال مثيل لو
يحفزوا أنفسيم أال فزوىم و ك يشجع القادة الجيوش ويح، وبعد ذلالثابتة لمجروح

 26" فرق النساء العديدة والعنيفة. يخافوا من

   Agrippina Maiorأجريبينا الكبرى المثال الثانى :
كان من المألوف في العصر اإلمبراطوري أن ترافق الزوجات أزواجين إلى      

الحمبلت العسكرية أو كذلك ترافق األزواج خبلل الحمبلت الرومانية، و المقاطعات 
، ألن ىذا ي يبعد المرأة عن المجال العسكريبالرغم أن الفكر الرومان 27،الدبموماسية

                                                           
88
 - Druids   ِعثذ يرعثذ تٗ أصذاب اٌذيأح اٌىٍريح ٛ٘ٚCeltic  ٘اجّٗ عٛيرٛٔيٛط تاليٕٛط ،Suetonius 

Paulinus  َعٕذِا أغذة ٌّٛاجٙح ثٛسج تٛديىا ، ٚ لذ ذشاجعد ٘زٖ اٌعثادج فٝ عصش  06أٚ  06عا َ

  .َ  84 – 87يٌٛيٛط أجشيىٛال عاَ 

OCD . S.V. Druids . 
26

  - Tac . Ann . 14 . 30 .  
27

 - Marshall . A.J . ," Tacitus and Governor's Lady : A Note on Annals iii . 33 -4 . " 
G&R , vol . 22 , N.1 ( 1975 ) . p . 14 .  

ويىيٍيا ِيريال    ِشافمح اٌضٚجاخ اٌذىاَ اٌٝ  ِماطعرُٙ تذأ ِٕز اٚاخش عصش اٌجّٙٛسيح ، فٍمذ سافمد 

Caecilia Metella    ٌٝوزٌه سافمد  وٛسٔيال صٚجٙا تِٛثٝ . ق  70ثيٕا عاَ أصٚجٙا عٌٛال ا ،  َ

  . َ . ق  34 – 37اٌٝ ٌيغثٛط ثُ اٌٝ ِصش ِٓ عاَ 
Marshall . A. J . op . cit . p . 11 .  
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إلى المقاطعات  المجال مخصص لمرجال فقط ، فمقد رافقت ليفيا أوغسطس خبلل سفره
 28س وجودىا في ببلد الغال:د تاكيتو أكفي الشرق والغرب، و 

"Quoties divum Augustum in Occidentem atque Orientem meavisse  

comite Livia!"  

 29الغرب والشرق أحيانًا كثيرة"." سافر أوغسطس المؤلو برفقة زوجتو ليفيا إلى 

، إال أن م يقدن الجيوش مثل القادة الرجالل الرغم أن نساء الببلط اإلمبراطوريوب   
. فمقد رافقت أجريبينا الكبرى ؤون الدولة العسكرية مؤكدةة في شتدخبلتين غير المبلئم

. كما رافقتو في م16إلى عام  .م14زوجيا جرمانيكوس إلى نير الراين من عام 
. ووصف م18رحمتو إلى الشرق عام و  م.15مانية عام حمبلتو العسكرية الجر 

لتكون بجوار احة طويمة تاكيتوس أجريبينا الكبرى في جرمانيا بالمرأة التي سافرت مس
 . شطة و التدريبات العسكرية عن قربأنيا تابعت األنزوجيا ، و 

اندلع وأول مثال لتدخميا في الشؤون العسكرية ىو دورىا في إسقاط التمرد الذي    
ابنيا الرضيع في مشيد ىروب أجريبينا الكبرى و  .بين الجنود بعد موت أوغسطس

جات أصدقاء جرمانيكوس عمى يا زو كاليجوال مع بكاء حشد من نساء الطبقة العم
  :لرحيل يستدعى الخزي بين الجنود وينيي التمرد في الحال، ىذا ارحيميا

"Diu cunctatus aspernantem uxorem, cum se divo Augusto ortam neque 

degenerem ad pericula testaretur, postremo uterum eius et communem 

filium multo cum fletu complexus, ut abiret perpulit. Incedebat muliebre et 

miserabile agmen, profuga ducis uxor, parvulum sinu filium gerens," 

بعد أن تردد ) جرمانيكوس ( طويبًل بعد أن أثبتت زوجتو الغاصبة أنيا تنحدر من " و 
 (طر أنيا )شخصيةتبرىن أمام المخاأنيا ) قادرة عمى ( أن أوغسطس المؤلو، و  صمب

 بعد أن عانقيا وعانق من كان سيصبحا، وفى بكاء شديد، و أخيرً رابطة الجأش. و 
 ، والذتوكب نسائي مثير لمشفقة في التحرك. بدأ مطفميما، حثيا عمى الرحيل

                                                           
28

  - Foubert . L ., " The Impact of Women's Travels on Military Imagery in The 
Julio-Claudian Period , Nijmegen , 2009 , pp . 349 – 350 .  

29
 - Tac . Ann . 3 , 34 . 33- 34 .  
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 31الذي كانت تحممو في حضنيا،" زوجة القائد بالفرار مع طفميا الصغير

الكبرى في الحياة العسكرية، وىو المثال األكثر يبينا المثال الثاني لتدخل أجر    
، عندما انتشر " عند تاكيتوسDux Feminaعمى مصطمح " المرأة القائد  وضوًحا

الرعب في المعسكرات الرومانية نتيجة شائعة كانت تقول إن القوات الرومانية بقيادة 
قد دمرت عمى يد العدو، وأن القوات الجرمانية بقيادة  Aulus Caecinaأولوس كايكينا 

، فأرادت بعض القوات الرومانية أن عمى وشك أن تغزو الغال Arminiusأرمينيوس 
، Vetera 31تقطع عمى العدو الطريق عن طريق تحطيم جسر نير الراين في فيتيرا  

ينا الكبرى بمنع جريب. فقامت أتدمير الجسر سوف يمنع  أيًضا عودة الجيش الرومانيو 
 ، ووصفيا تاكيتوسرنا تاكيتوس تفادت الخزي العسكريبذلك كما أخبتدمير الجسر. و 

ى حيث  وقفت عم  32بميام القائد،، التي تولت القيام بالمرأة التي لدييا شجاعة عظيمة
        ، وقامت بتوزيع المبلبس عمى المحتاجين رأس الجسر تشكر القوات العائدة

أجريبينا " بالمرأة القائد   وىنا يصف تاكيتوس لفظًيا 33الجرحى. والضمادات عمى
femina ducis : " 

"  ac ni Agrippina inpositum Rheno pontem solvi prohibuisset, erant qui id  

flagitium formidine auderent. Sed femina ingens animi munia ducis per eos 

dies induit, militibusque, ut quis inops aut saucius, vestem et fomenta 

dilargita est." 

بعض  ، لجرؤ( قد منعت جسر الراين من التدمير" لو لم تكن أجريبينا ) الكبرى 
، لكنيا كانت امرأة جبارة قامت بأداء ميام القائد في )الجنود ( عمى ارتكاب ذلك اإلثم
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في حاجة إلييا من الجنود ، أما من تمك األيام فقامت بتوزيع الثياب عمى من كان 
 34ن جريحًا فقد أعطتو الضمادات".كا

  "معًنا Dux Femina: مصطمح "المرأة القائد اثانيً 
 غسطس و زوجة أ Livia ليفياالمثال األول : 

 " ، استناًدا  Dux Feminaاعتبر تاكيتوس ليفيا ضمنيًا من فئة " المرأة القائد   
لمنزلتيا الفاضمة، فقد كان لميفيا تأثير غير مباشر عمى أىم الشخصيات في 

لكن طموح في الممارسة الفعمية لمحكم، و  اإلمبراطورية الرومانية، إذ لم  يكن لدييا
يصل ابنيا  تدبير موت الورثة الشرعيين لكياتيميا بقتل أغسطس بالسم، و تاكيتوس 

في أساءت ليفيا استعمال تأثيرىا بتدخميا  ، وبكممات أخرىإلى عرش اإلمبراطورية
 35شؤون السمطة بشكل غير مباشر.

، ون العسكرية لم تذكر عند تاكيتوسىناك حادثة أخرى توضح تدخل ليفيا في الشؤ    
لقد ذكرت ىذه الواقعة لكي أوضح أكثر ا ذكرت عند سويتونيوس وديو كاسيوس، و إنم

تدخل المرأة في الشؤون  ا يعترضون عمىكيف أن المؤرخين المعاصرين لتاكيتوس كانو 
ن المختمفة تحت منحت ليفيا المساعدة إلى ضحايا النيرا .م16السياسية. ففي عام 

ة اإلمبراطور أثناء حياة جقد اعتبر ىذا من ضمن واجبات زو حكم األباطرة، و 
أمو في شؤون ال  لقد ذكر سويتونيوس أن تيبريوس غصب بشدة لتدخلو  أوغسطس.
، خاصة الدور الذي لعبتو أثناء حادثة النار القريبة من معبد الربة فستا كامرأةتميق بيا 

Vesta فعمت في عيد ، مثمما حيث منحت المساعدة والتشجيع لممتضررين من الشعب
. فمقد انت في المقام األول خدمة عسكرية. فالرومان يعتبرون خدمة النار كأوغسطس

أنشأ أوغسطس وحدة مكونة من سبعة اآلالف رجبًل تسمى رجال اطفاء الحريق 
vigiles  دة المكونة من سبع مجموعات ، ىذه الوح.م6بعد وقوع حريق كبير عام
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معين بواسطة اإلمبراطور . ووحدة  tribunus، كل مجموعة يحكميا نقيب حربية
كثر من عمميا في بواجبات عسكرية أ يمكن أن ُتستدعى لمقيام vigilesاطفاء الحريق 
 اطفاء الحرائق:

"Sed et frequenter admonuit, maioribus nec feminae conuenientibus negotiis 

abstineret, praecipue ut animaduertit incendio ivxta aedem Vestae et ipsam 

interuenisse populumque et milites, quo enixius opem ferrent, adhortatam, 

sicut sub marito solita esset ." 

الميمة وغير المناسبة ليا كامرأة، ن " لكنو حذرىا مرات عديدة، أن تبتعد عن الشؤو 
ريق القريب من معبد الربة فيستا، عندما الح خاصة عندما الحظ حضورىا شخصًيا في

النار، كما اعتادت أن يم بجيودىا العظيمة من ىذه ، وأحضرتشجعت الشعب والجنود
 36." زوجيا وجود تفعل في

 Agrippina Minorالمثال الثاني : أجريبينا الصغرى  
"  Dux Feminaلم يصف تاكيتوس أجريبينا الصغرى مباشرة بالفظ " المرأة القائد     
استخدم لغة و  37.أة تطمح لكل من القوة العسكرية والسياسيةأنما قدميا عمى أنيا امر و 

يميا بالتدخل في حد كبير تمك المغة التي استعمميا مع كايكينا عندما ات تشبو إلى
 .الشؤون العسكرية

 : من ناحية الفعل  أواًل  
 إنيا لم تجمس عمى كرسي القضاء فيلقد وصف تاكيتوس أجريبينا الصغرى وقال 

كاراتاكوس  تقديم الوالء من القائد البريطانيمواجية لقامات رومانية عميا في محكمة  
Caratacus   وىذا المشيد ال  ،وعائمتو في روما، بل جمست بجوار اإلمبراطور نفسو

 عتاد فيجديد وغير م رومانية كما وصفو تاكيتوس" ىذا شيءمثيل لو في العادات ال
" وذلك إعبلن  novum sane  et moribus veterum insolitumالعادات القديمة

                                                           
36
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لقد استقبمت نفس التحية طورية التي أسسيا إسبلفيا. و اإلمبراالدعائيا مشاركتو في 
 وعائمتو:   Caratacusالمقدمة لئلمبراطور من القائد البريطاني األسير كاراتاكوس

" Ad ea Caesar veniam ipsique et coniugi et fratribus tribuit. Atque illi 

vinclis absoluti Agrippinam quoque, haud procul alio suggestu conspicuam, 

isdem quibus principem laudibus gratibusque venerati sunt. Novum sane et 

moribus veterum insolitum, feminam signis Romanis praesidere: ipsa semet 

parti a maioribus suis imperii sociam ferebat. " 

السجناء وزوجتو وأخوتو و اكوس ( نفسو " منح )كبلوديوس ( قيصر العفو ) لمقائد كارات
تجمس الطاعة ألجريبينا التي لقد قدموا الشكر ) االحترام ( و واألحرار من قيودىم. و 

. بجواره عمى العرش األخر. وقدم ليا نفس المدح والشكر الذي قدمو لئلمبراطور
المستويات  ، امرأة تجمس أمامشيء جديد وغير معتاد في العادات القديمة بالفعل ىذا

مبراطورية التي : أجريبينا نفسيا ) تتباىى ( بأنيا شريكة في اإلالرومانية ) العميا (
 38اكتسبيا إسبلفيا".

  ثانًيا: من ناحية الزي
ة في المجتمع تشير إلى الطبقة االجتماعيكان الزي عبلمة تشير إلى الجنس و    

م نظم 52الصغرى، ففي عام تشير إلى ذكورة أجريبينا  . بعض ىذه األزياءالروماني
احتفااًل بالنفق الذي انشأ  Fucinus 39كبلوديوس معركة بحرية عمى بحيرة فوكينوس 

، توجيت الحشود الكثيرة إلى المشيد الذي  Lirisفييا ليصل تمك البحيرة بنير ليريس 
المصنوعة  تيااءبعب، وىى العسكرية اءتوبعبس وأجريبينا الصغرى، ىو يترأسو كبلوديو 

  :من الذىب
"ipse insigni paludamento neque procul Agrippina chlamyde aurata 

praesedere." 
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يمبس العباءة الحربية  ، ىوس اإلمبراطور) كبلوديوس ( مترأًسا وأجريبينا بجواره" جم
 41بس عباءة من الذىب".تم الضخمة وىي

ربينيا الصغرى بالتدخل في أج ىناك مناسبات أخرى يذكر فييا تاكيتوس صمةو     
يبينا الكابيتول بالعربة ، فمقد وصف تاكيتوس كيف دخمت أجر الشؤون العسكرية

ن ىذا التميز في العادة إكذلك فتبر دليبًل عمى التدخل العسكري و تع الحربية، التي
  :فريًدا ا، ومنحو المرأة يعتبر أمرً ينةيمنح لمك

"Suum quoque fastigium Agrippina extollere altius: carpento Capitolium 

ingredi, qui honos sacerdotibus et sacris antiquitus." 

خمت الكابيتول بالعربة الحربية : فمقد دجريبينا الصغرى في تمجيد منزلتيا" استمرت أ
 41الشرف قديًما كان يسمح بو فقط لمكينة والصور المقدسة".ىذا و 

ن تحول أنيرون وىددتو ب عمى ابنيام عندما انقمبت أجريبينا 55ا في عام أيضً    
بإزاحتو من المعسكر اإلمبراطوري،  ىددتوساندتيا البن زوجيا بريتانيكوس و م
  42واألُلفة بالقوات العسكرية.. كل ىذا يدل عمى التدخل دهضتحريض القوات الحربية و 

ب، ذىب إلى الحزب الفاشمة لقتل أمو  بتدمير المرككذلك عند محاولة نيرون 
أن الحرس اإلمبراطوري سيبقى موالًيا  Burrus، فأخبره بوروس اإلمبراطوري لمساعدتو

ومن التدخبلت المباشرة ألجريبينا في  43ألجريبينا ومخمًصا لذكرى جرمانيكوس.
 44اإلمبراطورى واستبداليا بمؤيدييا:كذلك طردىا لمحرس  الشؤون العسكرية

"Simul qui centurionum tribunorumque sortem Britannici miserabantur, 

remoti fictis causis et alii per speciem honoris." 
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بدوا عطًفا مع قدر الترابنة الذين اقت كان يتم استبعاد قادة المئة و في نفس الو " و 
لبعض اآلخر تحت عباءة استبعد ابريتانيكوس، فاستبعد بعضيم ألسباب زائفة، و 

 45الترقي".
وبعد موت أجريبينا، ظل  46لحرس بورووس ليصبح رجميا الخاص.ضمنت قائد او    

إلى مجمس السناتوس في روما يوضح فيو جرائم  نيرون في خميج نابولي يكتب خطاًبا
نيا أخضعت رئيس الحرس اإلمبراطوري يذكر من ضمن ىذه الجرائم أينا و أجريب

الشؤون العسكرية ، حيث يعمم نيرون أن ىذه الجريمة أي تدخل النساء في لخدمتيا
ليس فقط عمى الحرس أكمل نيرون أن أجريبينا قد فرضت الطاعة تصيب بالذعر. و 

نما عمى مجمس السناتوس الروماني و  الشعب الروماني كمو كجزء من اإلمبراطورى وا 
 consortium imperii ."47ىدفيا وىو " السيطرة عمى اإلمبراطورية  

 ثالثًا: الكممات المستخدمة
كذلك توجد بعض الكممات التي وصف تاكيتوس بيا أجريبينا الصغرى تدل       

" ، فمقد وصف زواجيا من كبلوديوس" كما لو Dux Feminaضمنا عمى "المرأة القائد 
"  servitiumالكممات "العبودية  " و virile servitium   quasiكانت عبودية ذكورية 

، مثل ىذه المصطمحات تدل عمى " ىما من أىداف أجريبيناdomination"السيطرة و
  48السياسية غير القانونية وتدل عمى السخرية. السمطة
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  Plancinaالمثال الثالث بالنكينا  
عمى مجمس  .م21عام  49كايكينا سيفيروس Caecina Severusعندما اقترح    

، ألنين يعقن من مرافقة أزواجين إلى المقاطعاتالسناتوس بوجوب منع كل الزوجات 
 51ير الصحيح لمعمميات العسكرية، ويممن إلى التآمر وتشجيع السموك الفاسد.الس

كان أحد ىذه و  51لنساء الشؤون بالخارج.التي تفسد بيا تمك ا وأشار إلى تأثيراتين
أن و  52لزوجات في الشؤون العسكرية وألفتين مع الجنود،خل االتأثيرات السيئة ىي تد

، وتمك الزوجات يترأسن يكونون تحت خدمتين centurionesئة الرومان اقادة الم
التي  Plancinaاستشيد كايكينا بببلنكينا و   53ريبات ومناورات الجيش الروماني.التد

يا  التي إلى والية سور  Cn . Calpurnius Pisoرافقت زوجياجنايوس كالبورنيوس بيسو 
فت عمى تدريبات الكتائب الحربية ومناورات الجيش أشر عينو عمييا تيبريوس، و 

. حيث يرى تو التي ال ترافقو إلى المحافظاتبو وبزوج وضرب نموذًجا 54العسكرية.
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  والقيام  بدورىن كايكينا أن سفر الزوجات إلى المحافظات يضطرىن إلى ترك المنزل
ذلك ألن الرؤية الذكورية   55دث اضطراب في النظام االجتماعي.ىذا يحكزوجات و 

نجاب األطفال فقطلممر  ، أي أن مياميا داخل المنزل وليس ليا ميام أة ىي الزواج وا 
الخصائص الجنسية، عبدىا الذي فرضو عمييا المجتمع و خارج منزليا الذي يعتبر م

رؤية في ال ور يعتبر اضطراًباخروج عن ىذا الدالفدورىا ىو رعاية األطفال وخدمتيم، و 
  الجندرية المجتمعية لممرأة:

" Inter quae Severus Caecina censuit ne quem magistratum cui provincia 

obvenisset uxor comitaretur, multum ante repetito concordem sibi coniugem 

et sex partus enixam, seque quae in publicum statueret domi servavisse, 

cohibita intra Italiam, quamquam ipse pluris per provincias quadraginta 

stipendia explevisset."  

مقترًحا ( أن ال أحًدا من القضاة الذين  " قدم سيفيريوس كايكينا تقيمو بين ىؤالء )
كيف عاش ومو بتوضيح . وبدأ ىجلوالية يمكنو أن يصطحب معو زوجتوا عينوا في

ي منزلو كان يفعل ما يخدم . وكيف أنو ففي تناغم مع زوجتو،  وأنجبت لو ستة أطفال
حممة  ، بالرغم من أنو ىو نفسو أنجز أربعينالعامة، عن طريق إبقائيا في إيطاليا

 56عسكرية في مقاطعات عدة."
"Non imbecillum tantum et imparem laboribus sexum sed, si licentia adsit, 

saevum, ambitiosum, potestatis avidum; incedere inter milites, habere ad 

manum centuriones; praesedisse nuper feminam exercitio cohortium, 

decursu legionum." 
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 - Foubert . L ., Op . Cit . p . 352 . 
   " De consolatione ad Helviam Martem" ٔفظ ايذيٌٛٛجيح اٌرفىيش ٔجذ٘ا عٕذ عيٕيىا  فٝ  

َ ، ديث واْ عيٕيىا يذث أِٗ  36اٌزٜ  ورثٗ ألِٗ ِٓ ِٕفاٖ عاَ   "فٝ اٌعضاء اٌٝ األَ ٘يٍفيا" ِذاٚسج"

         جاٌيشيٛط اعرثاس٘ا اٌشخصيح اٌّثاٌيح، فٍمذ وأد صٚجح جايٛطالذخار عّرٗ ّٔٛرجاً ٌٍفصيٍح ، ٚ

ٚ لضد عرح عشش عاِاً ِشافمح صٚجٙا اٌٝ ِصش ، خالي ذٍه اٌفرشج ٌُ ذىٓ ِصذس ثشثشج أٚ شائعاخ فٝ 

ٌٕفغٙا  ، ٌُٚ ذرذخً فٝ شئْٚ صٚجٙا ، ٚ ٌُ ذثذث عٓ أٜ ِىاعة ِاديحٌّذافظح ، ٌُٚ ذظٙش اتذاً ٌٍعاِحا

.ش عٓ اٌغٍٛن اٌّثاٌٝ ٌٍّشاج اٌشِٚأيح أٜ ذعث. ٚ دصشخ دٚس٘ا واِشأج داخً إٌّضي  أٚ ٌألخشيٓ ،  
Senc . De consolation ad Helviam Martem. 19 . 6 .                        
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 - Tac . Ann . 3 . 33. 1-8 . 



 

 أحمد مهدي نهى 

988 
 
 

يكونا اإلخفاقات  األعمال لم فتقار إلى القدرة عمى التحمل فيالا" الضعف الشديد و 
عندما كانت الحرية موجودة، كان ىناك عنف، وطموح ونيم  الوحيدة لمجنس، ولكن
. فمقد كن يذىبن وسط الجنود ويسيطرن عمى قادة المئة في لمسمطة ) السيطرة (

 57بات الجيوش و مناورات الجنود."تترأس المرأة تدري ديين. وحديثًاأي

ضباط صوليما إلى سوريا أفسدا انلقد وضح تاكيتوس أن بيسو وببلنكينا بمجرد و    
قال تاكيتوس إن ببلنكينا قد فشمت  في إبقاء نفسيا في " حدود السموك ووالء الجنود، و 

"، وكانت تحضر التدريبات والمناورات  intra decora feminisالصحيح لؤلنثى 
،   exeritio equitum , decursibus cohortium interesseفرق الفرسانالعسكرية و 

زوجتو أجريبينا الكبرى ووجدا الدعم جرمانيكوس و يقذفان اإلىانات عمى وكانا 
وىنا ينتقد تاكيتوس سموك ببلنكينا غير  58ساندة بين بعض الجنود الممتازين.والم

ويوضح أنو عندما تتدخل  59األنثوي وتأثيرىا الفاسد عمى كل من كانوا يحيطون بيا.
تتسبب أيًضا في والء الجنود لقادتيم و المرأة في الشؤون العسكرية تتسبب في إفساد 

في مثل ىذه األعمال  األمني. فيو ال يرى لممرأة وجوًدانقبلبات العسكرية والفساد اال
 التي تنسب لمذكور، وحين تتدخل المرأة في ىذه األعمال تحدث اضطرابات عسكرية. 

    Cornelia : كورنيمياالمثال الرابع
 Calvisius Sabinusم عين تيبريوس كالفيسيوس سابينوس 36في أواخر عام    

، ولقد اتيم في الماضى بالخيانة العظمى عام Pannoniaحاكمًا عمى مقاطعة بانونيا 
تيمو كاليجوال بتيم غير م ا39يانوس، عندما رجع إلى روما عام ، بعد سقوط سم32

، ىذا ما ذكره تاكيتوس وأوضح لنا ديو بعض التفاصيل عن محدودة وانتحر بعدىا
التي ذىبت لزيارة المعسكر وىى ترتدي مبلبس  Corneliaزوجتو وتدعى كورنيميا 
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 - Tac . Ann . 3 . 33 . 10 – 14 . 
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  - Ibid. 2.55.6 .  
59

 - Foubert . L ., Op . Cit . p . 356 .  
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"وتدل عمى اتخذىا  Dux Feminaعسكرية  التي كانت من عبلمات " المرأة القائد 
كانت عسكري و متخفية فى ثياب الحرس ال قيل إنيا كانت تقوم بجوالتدور الذكر. و 

لقد ُأتيمت بنفس تيمة زوجيا، كما اتيمت نود أثناء المناورات الحربية، و تراقب الج
 كانت ىذه االتيامات تعتبر غطاًء ألفعاليا السياسيةباتيامات جنسية وسوء السموك، و 

في حضورىا المناورات  بين ببلنكيناغير التقميدية. ونجد أن ىناك تشابيًا بينيا و 
 61العسكرية:

"Ne feminae quidem exsortes periculi. quia occupandae rei publicae argui 

non poterant, ob lacrimas incusabantur." 

ن عن أن يتيميوألنيم لم يستط، ء لم يتم العفو عنين من المحاكمة" حتى النسا
 61ين كانت تعد جريمة ) اتيام (."، فدموعبالمشاركة في الشؤون السياسية

  "عند فرجيميوس Dux Femina: مصطمح " المرأة القائد  ثانًيا
"  Dux Feminaلم يكن تاكيتوس ىو أول من استخدم مصطمح " المرأة القائد     
نما سبقو في االستخدام الشاعر فرجيميوس في ممحمة " اإلنيادة" التي تحكى رحمة و  ا 

روما، فخبلل ىذه آينياس من طروادة إلى المدينة الجديدة التي سوف يشيدىا وىى  
الرحمة قابل آينياس شخصيات نسائية، كان لكل واحدة منين  دور مميز في إتمام 

ثر بالسمب أو ، سواء أكان ىذه الدور يؤ اس وفى بناء وطن جديد لمطرواديينميمة آيني
ى ، وفكان ليا دور في إتمام ىذه الميمةلكن كل واحدة منين اإليجاب عمى آينياس. و 

روح الشعب المقدر لو أن يحكمو. من خبلل ىذا الدور ياس القيادية و تشكيل طبيعة آين
ساعدت آينياس في إتمام ىذه ة بمثابة القائد لتمك الميمة و كانت الشخصية النسائي

 dux femina، لذلك كان فرجيميوس محقًا في أن يبدأ ممحمتو بجممة ميمة الشاقةال
facti   اسأثيرىا عمى ميمة آينيأي أعمال ) أفعال ( المرأة القائدة و ت. 
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  لفًظا "  Dux Femina: مصطمح " المرأة القائد أوالً 
  Didoالمثال األول :  ديدو 

نما من طروادة إلى روما فقط، وا   Aeneas لم تخبرنا اإلنيادة عن رحبلت آينياس    
ات نسائية في اإلنيادة ىي . فيناك خمس شخصييًضا أخبرتنا بمغامراتو العاطفيةأ

في  كل واحدة منين لعبت دوًرا واضًحا ،وأندروماخى وكاميبل وكريوسا والفينياديدو 
 . رقيةانتماءاتين العينياس من خبلل اختبلف جنسياتين و تشكيل ىوية آ

انت أىم ىذه الشخصيات النسائية واألكثر بروًزا ىي ديدو. تمك المرأة كو     
، فضائميا وثباتيا وشجاعتيا بجدارة و تاريخيا يؤكدحكمت مممكتيا  القرطاجية التي
فمقد رحبت فى مممكتيا بأينياس  ،في اإلنيادة يوضح سخاءىا و كرمياوأول ذكر ليا 
  :تيمطمأنوالطرواديين و 

"auxilio tutos dimittam opibusque iuuabo. 

vultis et his mecum pariter considere regnis? 

urbem quam statuo, vestra est;" 

 ،بحراسيوابعث بكم محاطين  بأموالي" فسوف أساعدكم 
 ، عمى قدم المساواة  في ىذه المممكة معي اإلقامةكنتم ترغبون في  إذا أما

 62"اآلن مدينتكم. أشيدىافالمدينة التي 

، فيي الممكة " تتجسد في عبلقة ديدو بآينياس Dux Feminaفكرة " المرأة القائد    
ديدة قوية  في ببلد غريبة مممكة ج إلى اآلمان، وشيدتاكمة التي قادت شعبيا الح

 Tyrus، لقد كانت تمتمك تأثيرًا كافيًا في إقناع الكثير من شعبيا أن يترك صور أجنبية
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 - Ver . Aend. 1 . 571 – 573  . 

  ،، ترجمة " عبد المعطى شعراوى  الجزء الثانى فرجيميوس ، اإلنيادة* اعتمدت الباحثة على ترجمة اإلنيادة ، 
" مراجعة و تقديم عبد المعطى شعراوى ، المركز القومى  ، أحمد فؤاد السمانإبراىيم   محمد حمدى 

 .  2111لمترجمة ، الطبعة الثانية ، 
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إن ديدو بذلك تتعدى  63حيث أنشأت مدينتيا القوية ىناك.يأتي معيا إلى إفريقيا، و 
أم، وليس ليا في كونيا زوجة و د دور المرأة حدود النموذج الروماني لممرأة الذي يجس

عن ىذه الفكرة في مواضع كثيرة  لقد عبر فرجيميوس دور آخر خارج المنزل. و 
 64وىي:

ت اآللية حينما رأت آينياس الذي اعتاد عمى حياة الدعة والراحة في عندما غضب -1
، فأرسمت اآللية مركيريوس كي ربة فينوس من ذلك الزواج المرتقبخافت القرطاجة، و 

وضع يوضح تأثير  ر آينياس بميمتو القومية، يصف فرجيميوس آينياس وىو فييذك
 : ديدو عميو قائبًل 

" Aenean fundantem arces ac tecta nouantem 

conspicit. atque illi stellatus iaspide fulua 

ensis erat Tyrioque ardebat murice laena 

demissa ex umeris, diues quae munera Dido 

fecerat, et tenui telas discreuerat auro. " 

 ، األصفرباليشب  مرصعاً  " كان آينياس يمتشق حساماً 
  أسفل إلىيتدلى من كتفيو  صورياً  ايرتدى معطفً 

 ىدايا صنعتيا إنيا – رجوانيأيتوىج بمون و 
 65، وانتقت نسيجيا من ذىب رفيع."جموأديدو الثرية من 

يتميز بمبلبسو الحربية  توضح أن أينياس بعدما كان قائًدا طروادًيا صارًما بياتواأل   
أصبح بعد مرافقتو لمممكة  ن،يمعروفة لدى الطرواديوال زينة و التى ليس بيا زركشة 

ءة الممونة بالمون األرجواني العباو يمتشق السيف ذا المون األصفر و تأثيرىا عميديدو و 
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 - Ramsby . T .," Juxtaposing Dido and Camilla in the " Aeneid " ", C O , vol . 88 , N 
. 1 (2010) p.14 . 

65
 - Verg . Aend . 4 . 260 – 264 .  



 

 أحمد مهدي نهى 

988 
 
 

إن ىذه األلوان الزاىية ال  66ما ىدية من ديدو.خيوط الذىبية وىنسجت بال التي
" الذي يظير  Dux Virتتناسب مع لبس القائد الصارم  وال تجسد فكرة " الرجل القائد 

، ومن ثم كان تأثير ديدو عميو بمبلبسو الحربية ومحارًبا قوًىا ال يعرف الدعة والراحة
 أدى إلى ترك ميمتو الوطنية. سمبًيا اتأثيرً 
 ) خطيب ديدو السابق ( كان غاضًبا  Iarbasعندما ذكر فرجميوس أن يارباس  -2

إىانة ، وتمك بواسطة رجل مخنث67) المقصود ديدو (، ألن جائزتو قد اغتصبت منو
، أي أن آينياس بدأ ييمل واجباتو الوطنية من أجل دعوة لمعايير الذكورة الرومانية

لوقت  في قرطاجة يجعمو تابًعا تافًيا ضعيًفا اء آينياسبق  في نظر يارباس وىي ،امرأة
بواسطة الحياة القرطاجية مؤقت بعد أن صرف االنتباه عن واجبو الوطني ليس فقط 

نما أيًضا فارتباطو بديدو يصبغو بالتخنث ويبعده عن الذكورة  ،بواسطة امرأة المنعمة، وا 
، وىذا يتضح فى حةالرومانية التي تتميز بالصرامة والشدة، وال تعرف الدعة والرا

وصفو أنو صمغ شعره بالعطور فالصمغ الشعر وصف يناسب خصائص الجندرية 
  68نثى وليس الذكر: لؤل

"Femina, quae nostris errans in finibus urbem 

exiguam pretio posuit, cui litus arandum 

cuique loci leges dedimus, conubia nostra 

reppulit ac dominum Aenean in regna recepit. 

et nunc ille Paris cum semiuiro comitatu, 

Maeonia mentum mitra crinemque madentem 

subnexus, rapto potitur:" 

 ، " إن امرأة متجولة، شيدت في مممكتنا مدينة صغيرة، ابتاعتيا بالمال
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 - Khan . A. H ., " Dido and The Sword of Aeneas " , CPh , vol . 63 , N. 4 , ( 1968) p 

. 283 .  
88

دو ، كما اغتصب عندما أطمق اسم باريس عمى آينياس ليدمغو بالرخاوة من جية و بأنو مغتصب لدي - 
دّذٜ اتشا٘يُ ، اٌّشوض . فشجيٍيٛط اإلٔيادج ، اٌىراب اٌشاتع ذشجّح د .  باريس ىيمينا ، من جية أخرى

   .   146. ص ( . 1666)  اٌمٜٛ ٌٍرشجّح 
68

 - Burke . R . Dux Femina Facti : Gender and Ethnicity in The Aeneid ,PhD. 
Department of Classics , (2011) , Emory University , p . 9 .  
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 .ين منطقتنا عميياصالحًا لمزراعة، وطبقنا قوان سيبًل  حيث منحناىا
 .واتخذت آينياس سيدًا في مممكتيا ،لقد رفضت طمبنا لمزواج 

 ،باريس مع حاشيتو الرخوة ىا ىوو  
 ، وقد صمغ خصبلتربط تحت ذقنو قمنسوة من مايونيا فقد

 69تمتع بغنيمتو التي اغتصبيا."أخذ يسشعره بالعطور، و 

، الشديد الذي أدى إلى انتحارىاضب ، غمرىا الغعندما قرر آينياس أن يترك ديدو -3
ممكة ديدو . إن اليا بالنسبة لمفكر الرومانيسمبياتفرجيميوس فكرة المرأة القائدة و  يوضح

، كيا الغصب بسبب رحيل آينياس عنيا، لكن بمجرد أن تممكانت امرأة حاكمة قوية
اىتمت قرطاجة من مجرد حميف إلى عدو، وأىممت مسؤولياتيا المدنية و تنتقل 

ن أجل . لقد نسيت كل شئ ماوفيا الشخصية، وفقدت سمعتيا الطيبة بين شعبييابمخ
. إن ىذا لقد فضمت العاطفة عمى الكرامة والرغبة عمى الوفاء ،أن يقبل آينياس زواجيا

الضعف الموجود في المرأة والمتمثل في الغضب البلعقبلني يعد من الخصائص 
، وال يصمح أن يصف بيا تناسب األنثىدرية الخاصة بالمجتمع الرومانى والتى الجن

، ىذا ال يجعميا فرجيميوس مناسبة لمحكمالقائد الذكر، وىذه الصفات بالنسبة لمرومان 
 :  جمب عمى مدينتيا الحروب البونية. يستشيد فرجيميوس باألبيات التالية الضعف الذي

" um vos, o Tyrii, stirpem et genus omne futurum 

exercete odiis, cinerique haec mittite nostro 

munera. nullus amor populis nec foedera sunto. 

exoriare, aliquis nostris ex ossibus ultor , 

qui face Dardanios ferroque sequare colonos, 

nunc, olim, quocumque dabunt se tempore uires. 

litora litoribus contraria, fluctibus undas 

imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque." 

 ،صور، تعقبوا حينئذ بالعداوة نسمو وكل ذريتو المقبمة أىلنتم يا أ" و 
 ، لتنعدم المحبة والوفاق بين شعبينا رفاتي إلى كل ىذا قرباناً  ثم قدموا 
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، والسيفن المستوطنين بالشعمة يمنتقم يطارد الدرداني عظاميمن  لينيضو 
 .القوة بأسبابيتزود فيو  الذيالوقت  في، بعد فيما أو اآلن

 تظل شواطئيم المعادية لشواطئنا،  أن اآللية إلى أتوسلننى إ 
 ، ألسمحتنامعادية  أسمحتيمومياىيم معادية لمياىنا، و 

 71شقاق مستمر معنا". في أحفادىميظموا ىم و  أنو 

لى الحروب التي سوف تدمر شعبيا وتؤدي عاطفة ديدو غير الطبيعية تؤدى إ -4
. كذلك فإن ىجر آينياس لديدو كان يعنى إعادة التأكيد ديدو ونياية قرطاجة إلى نياية

فمصير ديدو وآينياس ىما نموذجان لقرطاجة وروما،  71.لذكورتو وىويتو الرومانية
 ديدو مرتبط بمصير قرطاجة نفسيا:

"non coeptae adsurgunt turres, non arma iuuentus 

exercet portusue aut propugnacula bello 

tuta parant: pendent opera interrupta minaeque 

murorum ingentes aequataque machina caelo." 

 ، براج المعدة لئلنشاء عن االرتفاع" لقد توقفت األ
افئ أو مراكز الدفاع توقف تجييز المر السبلح،  و يعد الشباب يتدرب عمى حمل ولم 

 الحرب، وتأجل العمل في المنشئات  لخطر اآلمنة درًءا
 72وقباب األسوار الضخمة واآلالت التي تطاول السماء".     

" مرتين وىذا يدل عمى عاطفة ديدو غير hostisلقد دعت ديدو آينياس "بالعدو    
  حت تمقبو بالعدو بمجرد أن ىجرىا:، أصبلحبيبة من بعد أن لقبت آينياس باالطبيعي

" soror, atque hostem supplex adfare superbum: " 

ار٘ثي يا أخراٖ ، ٚ خاطثي اٌعذٚ اٌّرعجشف في ضشاعح" .  
88

" 
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 - Verg . Aend . 4 . 86- 89 .  

73
  - Ibid. 4 . 424 .  



 عند تاكيتوس وفرجيميوسد ة القائأنموذج المر  

980 
 

tu prima furentem his, germana, malis oneras atque obicis hosti." 

 نك لم تتحممي أن يا أختاه لقد كنت أول من أثقمني في ثورتي بيذه اليموم ، أل أنتِ " و 
 74لقيت بى في مواجية عدوى."أاذرف الدموع، و 

لقد عبر فرجيميوس عن ىذا في موقفين  وكان موت ديدو يعنى تدمير قرطاجة، و    
 لقرطاجة:حار ديدو يعتبر تدميرًا إن انت Annaالموقف األول عندما قالت أختياأَنا 

"non aliter quam si immissis ruat hostibus omnis 

Karthago aut antiqua Tyros," 

 قديمة قد سقطت في أيدي عدو " كأن قرطاجة بأسرىا أو صور ال
 75 "غاز.

بكاء عمى موت ديدو الاني عندما شبو فرجيميوس الصراخ والنواح و الموقف الثو     
اليائمة النيران اجة القديمة عند غزو العدو ليا و قرطالنواح عمى سقوط بذلك الصراخ و 

. وىنا تأكيد من فرجيميوس عمى صفات الجندر التي وضعيا تجتاح المنازل والمعابد
لعويل من الصفات الجندرية امع الروماني معيارًا لجنس المرأة، فالصراخ و المجت

رجيميوس فيو يؤكد ، لذلك عندما يؤكد عمييا فلؤلنثى، وليست من صفات القائد الذكر
. وذكر فرجيميوس أن قرطاجة ة ديدو وعدم صبلحيتيا كقائد وحاكم لبمدىاعمى أنوث

الرومان ( فتدمير ديدو يرمز إلى التدمير  وف تباد عمى يد أحفاد آينياس ) أيس
  76الوحشي لقرطاجة عمى يد الرومان.

  Camillaالمثال الثاني : كاميال 
نيا تنحصر في دور النموذج الجنسي لممرأة من كو إذا كانت أندروماخى تمثل     

 كانت تمثل المرأة المحاربة التي انشغمت بفنون الصيد ، فإن كاميبلالزوجة واألم
 . دور المرأة المتجسد في الزوجة واألم وظمت محتفظة بعذريتيا تجنبتوالقتال. و 
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 - Verg . Aend. 4 . 550 – 551 .  
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 - Ibid. 4 . 669 – 670 .  
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 - Farron . S.," The Aeneas – Dido Episode as an Attack on Aeneas' Mission and 
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القادة الحمفاء و ي الكتاب السابع من اإلنيادة، ضمن قائمة أول ذكر لكاميبل ف    
   في حربو ضد آينياس  Turnus 77المذكورين الذين سيحاربون في صف تورنوس  

اسميا جاء في آخر قائمة بل ىي المرأة المحاربة الوحيدة و كانت كاميو الطرواديين، و 
يترك لممحارب الذي لديو مميزات كان المكان األخير في القائمة و  78القادة المحاربين.
 79يمة:وسمعة حربية عظ

"Hos super aduenit Volsca de gente Camilla 

agmen agens equitum et florentis aere cateruas, 

bellatrix, non illa colo calathisue Mineruae 

femineas adsueta manus, sed proelia uirgo 

dura pati cursuque pedum praeuertere uentos." 

 ،كاميبل ، سميمة الجنس الفولسكىت " باإلضافة إلى ىؤالء حصر 
 ،تقود فصيمة من الفرسان وجميورًا مييبًا بأسمحتو النحاسية

 ،ناس ) أى مغزل( منيرفا أو سبللياإنيا محاربة لم تعتد يداىا األنثويتين قر 
 ارية بل ىي عذراء اعتادت أن تتحمل المعارك الص

 81في سرعة قدمييا". تفوق الرياحو 

اب التاسع  الذي يتحدث عن نشأة وطفولة كاميبل، الذكر الثاني لكاميبل يرد في الكت   
دربيا أبوىا  ،فرجيميوس إنيا نشأت في البرية وتربت عمى لبن أنثى الفرس البرى يقولو 

نيا من قبيمة األمازون وكرست حياعمى فنون لقتال، و  عبادة الربة تيا لفنون القتال و ا 
                                                           

88
 - Turnus  بن داونوس تورنوس  ىو بطل ايطالى فى انيادة فرجيميوس ىو اDaunus  من الحورية فينيبل

Venilia  وكان دوره فى اإلنيادة أنو منافس آلينياس فى ايطاليا ، كان ممك أرديا ،Ardea و خطيب 

    ألفيٕيا اتٕح اٌٍّه الذيٕٛط ، سفض اٌصٍخ ِع آيٕياط ٚجٓ جٕٛٔٗ ٌرذخً اٌشتح جٛٔٛ ٌصاٌخ آيٕياط ، 

ٚ أثاس اٌالذيٓ ضذ سجً طشٚادج ، ٚفٝ اٌذشب اٌرٝ داسخ تيٕٗ ٚ تيٓ آيٕياط داسب تشجاعح وؤِيش 

 . جعٍٗ طائشاً ٚ لادٖ فٝ إٌٙايح اٌٝ اٌّٛخ عٍٝ يذ آيٕياط   Pallasالذيٕٝ ، ٚ ٌىٓ اِرالوٗ ٌغيف تالط 

OCD . S.V. Turnus . 
78

 -  Ramsby . T., Op . Cit . p .13 . 
79

  - Becker . T . H ., " Ambiguity and The Female Warrior : Vergil's Camilla " 
Electronic Antiquity, Vol .          4 , N.1 ( 1997 ) . p . 1  

80
 - Verg . Aend . 7 . 803 – 807 .  
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ليس باألنثى، لقتال من الصفات الخاصة بالذكر و ريب عمى فنون االتد. و  Dianaديانا
 81.ًا يذكرنا بأنيا أنثى وليست ذكًراميبل دائملذلك نجد فرجيميوس عندما يتحدث عن كا

ث إن فرجيميوس حدد ليا واإلشارة الثالثة لكاميبل ترد في الكتاب الحادي عشر حي   
  82ور الذين قتموا عمى يد كاميبل،يذكر فييا العديد من المحاربين الذك ستين بيًتا
وس حيث كان فوقو بأجاسيريس و  يونيوس بن كموتيوس، ثم طعنت بعدهوأوليم أ

اآلخر جرد من السبلح أحدىما يمسك المجام وطرحو حصانو لمخمف، فطعنتو و 
ىما تيربوس بعدأماستروس الذي طعنتو برمحيا، و  قتمتو، ثمو  وطرحتو أرًضا

 ، ثم قتمت القناصارباليكوس وديموفوون وخروميس كل أولئك طعنتيم بسيامياوى
أورنيتوس  ثم صرعت أورسيموخوس وبوتيس الذى صرعتو بفأسيا واآلخر بضرباتيا 

حمامة ضعيفة   ، ثم الشاب ابن أونوس الذي قتمتو مثل الصقر الذي يطاردالقوية
 83ويمزقيا بمخالبو القوية:

"Quem telo primum, quem postremum, aspera virgo, 

deicis? aut quot humi morientia corpora fundis? " 

 ، ومن" أيتيا العذراء القاسية، من ستصرعين أواًل بمزراقك
 84". ؟م من أجساد القتمى ستطرحين أرضاً ؟ أو كستصرعين أخيراً 

بتت قدرة فائقة في المعارك، وعمى الرغم من صغر سنيا وانعدام خبراتيا إال أنيا أث   
فمقد وصفيا فرجيميوس بمصطمحات المقاتل ذى الخواص الذكرية ، فيي تستخدم 
الرمح أكثر من القوس و السيم األقرب ألنوثتيا. كذلك كانت كاميبل توبخ ضحاياىا 

                                                           
81

 -Westman .D., Camilla and The Image of Women in Virgil . McGill University , M 
. A , 1987 , Department of Classics . Montreal . p . 11 . 

82
 - Stock . L . K ., "  "Arms and The Woman" in Medieval Romance : The Gendered 

Arming of Female Warriors in The Roman d' Eneas " and Heldris's " Roman de 
silence " Arthuriana , vol . 5 , N. 4 ,( 1995) P . 58 .  

83
  - Verg . Aend . 11 . 664-724 .  

84
 - Ibid. 11 . 664 – 665 .  
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كذلك  Lausus ،85ألنيم سقطوا بسبلح امرأة، كما فعل آينياس عند موت الوسوس 
  86:استخدم تورنوس نفس التعميق عند قتل ضحاياه

Telo cecidisse Camilla . 

 87" وقد سقطت بمزراق كاميبل ".
، لشيرة الحربية ألسمائيم  الثبلثة، ذكر كان أم أنثىىذا التعميق يؤكد عمى او     

.    رغميا عمى مواجية الخصم األكبر والتحدي األعظمففخرىا المبلئم لمميول الذكرية ي
ابن أونوس محمامة في المنازلة بين كاميبل و لقد استخدم فرجيميوس تشبيو قتل الصقر ل

Aunus ،  شيا ، بينما يتطاير ريالذي يمزق أحشاء الحمامة بمخالبوذلك الصقر
 88الممطخ بالدماء في السماء:

" haec fatur virgo, et pernicibus ignea plantis 

transit equum cursu frenisque aduersa prehensis 

congreditur poenasque inimico ex sanguine sumit: 

quam facile accipiter saxo sacer ales ab alto 

consequitur pennis sublimem in nube columbam 

comprensamque tenet pedibusque euiscerat uncis; 

tum cruor et uulsae labuntur ab aethere plumae. " 

 البرق سرعة في، قالت العذراء ىذه الكممات، وبقدمين خفيفتين" 
 نازلتبمجامو، و  أمسكت، طريق الحصان، وعندما واجيتو اعترضت

 ،، ذلك الطائر المقدسعدوىا، وانتقمت من دمو بسيولة. مثل الصقر
 يمسكو ، سحابة فيعندما يطارد بجناحيو من فوق صخرة عالية حمامة محمقة 

09."ثر دميا وريشيا الممزق من السماء، بينما يتناالمعقوفةيمزقيا بمخالبو بفريستو، و 
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 - Verg . Aend .  10 . 829-30 
86

 - Ibid. 9. 742.  
87

  - Ibid. 11 . 689 .  
88

 - Becker , T . H ., Op . Cit . p. 8 
89

 - Verg . Aend . 11 . 719 – 724 .   
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يا قائدة عمى فريق من حرسو الذي جعم  Turnusاكتسبت كاميبل احترام تورنوس و     
تقترح عمى تورنوس  استراتيجية القتال التي  . ونراىا في الكتاب الحادي عشرالخاص

ىي وجنودىا يمعبون فييا الدور البارز في المعركة، حيث يقومون بيجوم عدواني 
يقبل تورنوس بامتنان ىذه رنوس ىو حراسة أسوار المدينة، و جرئ، و كان دور تو 

تيا العذراء يا " أيد ايطاليا مجيد بينيما بوثيقة تعيد العذراء و المساعدة، ويدعو ىذا التع
يمنحيا فريق يوافق تورنوس عمى خططتيا و  decus Italiae virgo  O" .91مجد إيطاليا 

 .  قواتو الحربية يكون تحت قيادتيا من
سواء احتفظت بيذه  91لقد وصف فرجيميوس كاميبل بالمرأة التي تحب الغنائم،   
يا سبب موت  كاميبل ىو أنلقد ذكر فرجيميوس أن ا لممعابد. و يتئم لنفسيا أو كرسالغنا

في  طمًعا  Chloreusطاردت الكاىن خموريوس انشغمت عن الحرب ضد آينياس و 
ىذا وقتميا، و  Arrunus 92خوذتو الذىبية،  فطاردىا الطروادي أرونس عباءتو وقوسو و 

، يا وغنائميايوضح تفاىة سموكسخرية من دور المرأة كمحاربة، و يتضمن في طياتو ال
 األعمى قيمة:ارب الرجل ينظر إلى الغنائم األكثر نفعًا و في حين أن المح

"hunc virgo, sive ut templis praefigeret arma 

Troia, captiuo sive ut se ferret in auro 

venatrix," 

 " كانت العذراء تطارده، إما لكي تعمق عمى واجية المعبد أسمحة طروادية، 
 93بغنيمة من الذىب،" أو لكي تتباىى

                                                           
90

- Verg . Aend . 11 . 508 .,  Becker , T . H ., Op . Cit . pp . 6 -7 .  
91

 - Ibid. 11 . 782  
                               femineo praedae et spoliorum ardebat amore, 

 " بدافع حب المراة لمغنيمة و االسبلب " .
98

 - Arrunus  وىو رجل التينى األصل من مدينة براينومينPraenomen   اإلتروسكية و ظير فى
  اإلنيادة يحارب بجوار الحمفاء اإلتروسكيين آلينياس .

OCD . S.V. Arrunus . 
93

 - Verg . Aend . 11 . 778 – 780 .  
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،  ليذكرنا بأنيا أنثى وليست ذكًراوثة كاميبلكذلك كان فرجيميوس دائمًا يشير إلى أن   
، عشرة مرة  في الكتاب الحادي عشر بمعنى عذراء أربع virgoفمقد استخدم االسم 

كان دمًا  كذلك دميا عندما تدفق منيا 94.لك وصف أسمحتيا باألسمحة العذريةكذ
ى أن األميات اإلتروسكيات رغبن في أن تكون كذلك أشار فرجيميوس إل 95.عذرياً 
بعض كذلك كان فرجيميوس يستخدم   96 زوجة ألحد أبنائين دون جدوى.كاميبل

"، و " محاربة أنثى  regina" ، " ممكة femina" امرأة  األسماء التي تدل عمييا مثل
bellatrix " كما أن كاميبل كانت تذكر ضحاياىا من الذكور بأنيم ماتوا بأسمحة أنثوية ،

muliebribus armis ."97تحتذي بو األميات  كانت كاميبل تعد نموذًجا 98بعد موتيا

                                                           
94

  - Verg . Aend. 11.808 
95

 - Ibid. 11.804 . 
96

 - Ibid. 11. 581-2 . 
97

  - Ibid. 11. 687.    Becker , T . H ., Op . Cit .  pp . 8-9 .  
98

يشبو فرجميوس موت كاميبل بنفس الوصف الذى استخدمو فى موت تورنوس، ىذا البيت يشير إلى فقدان  - 
   البطل المحارب و التكمفة المطموبة لمنصر النيائى آلينياس و روما    .

' simul his dictis linquebat habenas  

ad terram non sponte fluens. tum frigida toto  

paulatim exsoluit se corpore, lentaque colla  

et captum leto posuit caput, arma relinquens,  

vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras."        ) Verg . Aend . 11.829- 830 .) 

 

اداتيا عندئذ ، وقد " بيذه الكممات ، أسقطت كاميبل المجام ، وفى نفس الوقت انزلقت إلى األرض ، رغم إر 
سرت البرودة ، أرخت جسدىا كمو وعنقيا الواىن ، ورأسيا تممكو الموت ، تاركة أسمحتيا تسقط وفى أنين 

  فارقت حياتيا ساخطة إلى ظممات العالم اآلخر". 
"ast illi soluuntur frigore membra  

uitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras." (Verg . Aend . 12. 951 952.) 
".أِا أٚصاي ذٛسٔٛط فمذ اعرّاٌد ِشذخيح تاسدج ،ٚتآ٘ح فاضد سٚدٗ داٌمح اٌٝ األطثاق فٝ اٌعاٌُ اٌغفٍٝ"   
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ثمما كانت كن يمسكن السبلح معن مدنين ضد الطرواديين، و  ًعاافن دالبلئى حارب
 99تمسك كاميبل السبلح:

" ipsae de muris summo certamine matres 

monstrat amor uerus patriae, ut uidere Camillam 

tela manu trepidae iaciunt ac robore duro 

stipitibus ferrum sudibusque imitantur obustis 

praecipites, primaeque mori pro moenibus ardent ." 

 لقين، أالحوائط" عندما رأت األميات كاميبل بأعينين من خمف 
 مدفوعات –، وفى أوج المنافسة بينين بسبلحين من أيديين، مرتعدات

 خوابيرتسابقن في صنع السبلح، بأوتاد و  –بحبين الصادق لوطنين 
 111من خشب البموط الصمب وقد تحمسن وتسابقن نحو الموت أمام األسوار.يابسة 

ن أجل تحارب م القوية  التياربة المحميبل إذن تمثل البطمة الممحمية و شخصية كا    
موت كاميبل كان ذكورتيم في المدينة الجديدة، و  تأسيسطرد الطرواديين عن وطنيا و 

سبة ، ألن شخصية كاميبل كانت مفيدة بالنرًا لنقل الحرب لصالح الطرواديينتصوي
تي تدل تغير اليوية الطروادية إلى اليوية الرومانية اللمطرواديين في سرعة التحرك و 

 الذكورة عند الرومان: عمى
"deiecta crudescit pugna Camilla; 

incurrunt densi simul omnis copia Teucrum 

Tyrrhenique duces Euandrique Arcades alae. " 

 ،" وبسقوط كاميبل احتدت المعركة
 القادةت واحد ، بدأ جيش التيوكريين كمو، و وفى وق
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 - Fratantuono . L . M .& McOsker . M . F ., " Camilla and Cydippe : A Note on 

Aeneid 11 , 581- 582 " Quaderni Urbinati di Cultura Classica , vol . 96 , N. 3 
( 2010) , p . 112 .  
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 111كتائب إيفاندروس األركادية يياجمون بكثافة " التورىينيون و 

 معنًا  Dux Feminaمصطمح " المرأة القائد 
  Andromacheاألول :  أندروماخى  مثالال

عندما التقى آينياس بأندروماخى قويت روابطو كانت أندروماخى تمثل طروادة، و    
 112ا:بطروادة أكثر من األول فيما االثنان يفضبلن الموت في وطنيم

" Tydide mene Iliacis occumbere campis 

non potuisse . " 

 113" يا ابن تيديوس ليتنى كنت استطعت أن اسقط فوق سيول طروادة " . 

كانت ىوية أندروماخى طروادية فيي تمثل نموذج المرأة الطروادية فيي زوجة 
ىي بذلك و  115.طروادةفقدت زوجيا وابنيا و  Astyanax ،114ىكتور وأم أستياناكس 

ياس الذي كان عميو أن يكمل ميمتو، فيو ، عكس آينلم يكن لدييا دورًا آخر تكممو

                                                           
101

 - Verg . Aend . 11 . 833- 835 . 
102

  - Reed .J . D ., Virgil's Gaze : Nation and Poetry  in The Aeneid . Princeton 

University Press , 2007 .  p . 109 . 
103

 - Verg . Aend . 1. 97 – 98 .  
104 - ( تؤكد عمى درو المرأة المتمثل فى  4-1نجد فى مسرحية "أندروماخى " ليوريبيديس األبيات من ) 

    :الزواج وانجاب األطفال
"Ἀζηάηηδνο γῆο ζρῆκα, Θεβαία πόιη, 

ὅζελ πνζ' ἕδλσλ ζὺλ πνιπρξύζῳ ριηδῇ 

Πξηάκνπ ηύξαλλνλ ἑζηίαλ ἀθηθόκελ 

δάκαξ δνζεῖζα παηδνπνηὸο Ἕθηνξη," 

 "أندروماخى : أيا زينة أرض آسيا ، يا مدينة طيبة
 التى جئت منيا يومًا ما ومعى مير من الذىب
 البراق إلى قصر الممك برياموس وقد تزوجت

 ىكتور ألنجب لو نسبًل ".
Euripiders, Electra , Orestes ,Iphigeneia in Taurica , Androache and Cyclops , (4 

Vols ),  Trans by, S.W. Arthur .,  L.C.L.(1978). 
105

 - West . G.S., " Andromache and Dido " , AJPh , vol .104 , N. 3 ( 1983), P .257 . 
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، 116ليس لدييا ىدفًا لمتحرك من أجمو أمقائد، أما أندروماخى فيي زوجة و محارب و 
. في ذلك الوقت كان آينياس مدفوعًا ان ىدفو ىو بناء المدينة الجديدةأما آينياس فك

جديدة غير مموثة بيزيمة أن عميو أن يشيد طروادة  Helenusبنبوءة ىيمينوس 
  117الماضي.

"hos ego digrediens lacrimis adfabar obortis: 

'viuite felices, quibus est fortuna peracta 

iam sua: nos alia ex aliis in fata vocamur." 

 قول ليم، بينما كنت أوداعيم" أما أنا ) آينياس ( فقد بدأت أذرف الدموع عند 
 انتيى سعيكم ." لتحيوا في سعادة وىناء، يا من أنجزتم ما كتب عميكم و 

 118قدار تنادينا من مصير آلخر".أما نحن فبل تزال األ

بوطنيا المحتل، مما  يي متعمقة عاطفًيا، ففميس ألندروماخى مصير أو مسعى   
 العبودية، وتعتبر نفسيا تعسة الحظ، ألنيا لم تمت  ، تعانىجعميا في حزن وحداد دائم

 
                                                           

ة وىى أ( عمى النظرة الجندرية لممر 493-491يؤكد ىوميروس أيضًا  فى عممو " اإللياذة " األبيات من ) 116
 :فتترك لمرجال فقطأن مكانيا ىو منزليا وشوؤن بيتيا ، أما شوؤن الحرب 

"ἀιι' εἰο νἶθνλ ἰνῦζα ηὰ ζ' αὐηῆο ἔξγα θόκηδε 

ἱζηόλ η' ἠιαθάηελ ηε, θαὶ ἀκθηπόινηζη θέιεπε 

ἔξγνλ ἐπνίρεζζαη· πόιεκνο δ' ἄλδξεζζη κειήζεη 

πᾶζη, κάιηζηα δ' ἐκνί, ηνὶ Ἰιίῳ ἐγγεγάαζηλ." 

 " يقول ىيكتور ألندروماخى التى كانت تبكى وىى تودعو :
عودى إلى بيتنا ، واعتنى بشؤنك من نول ومغزل،"   

 ومرى وصفاتك أن يقمن بواجباتين ، أما شئون الحرب
 لمرجال ) لكل الرجال( ، ومن شأنى أنا قبل جميع من يقيمون فى اليوس " .

Homer , The Iliad ,( 2Vols), Trans by , A. T., Murray , L.C.L , ( 1999). 

رج ، اٌىراب اٌغادط ،ذشجّح أدّذ عرّاْ ِٚجّٛعح ِٓ األعاذزج ، اٌّشوض اٌمِٛٝ ذشجّح  ِ٘ٛيشٚط ، اٌإلٌيا

.   1667ٌٍرشجّح ، اٌطثعح اٌثأيح ، اٌما٘شج ،   
107

 - Grimm . E.R .," Aeneas and Andromache in Aeneid III " AJPh , vol . 88 , N. 2 ,( 
1967) PP .159 , 162 . 
108

  - Verg . Aend . 3 . 492- 494 .  
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 119مثل زوجيا وابنيا:
"nos patria incensa diversa per aequora vectae 

stirpis Achilleae fastus iuvenemque superbum , 

servitio enixae tulimus;" 

 ،ة، نقمنا عبر بحار غريبة نائي" أما نحن، فبعد أن احترق وطننا
 ،من غطرسة سميل أخيميوس اليافع ناعانيو 

 111نجب أطفااًل في ظل العبودية".لن

ىو المجال المخصص ليا كامرأة  واإليماءات الدرامية لمحداد، كتقطيع  ىذا الحداد   
 111الشعر  والنواح وتمزيق المبلبس، كميا عبلمات لممرارة ورمز لؤلمم المحتمة.

يؤكد االنتقال من أنوثة  مع أندروماخىلقاء آينياس لكتاب الثالث و ابتداء من او     
مدىا المحتل ( إلى ذكورة الغزو ) المتمثل في حزن أندروماخى عمى بالخضوع 
عبث البحث عن مة آينياس في بناء مدينة جديدة و ( المتمثمة في إكمال مي)االنتصار
كان نموذج أندروماخى و  112ل ميمتو،يكممحتمة ( فبلبد لو أن ينسى حزنو و طروادة ال

                                                           
109

  - West . G . S ., Op . Cit . p . 258 .  
110

 - Verg . Aend . 3. 325 – 327 . 
      يؤكد يوريبيديس عمى أن الصفات الجندرية الخاصة بمشاعر المرأة تكمن فى البكاء و العويل ، -   111

 :( 95 – 91يتضح ىذا فى مسرحية أندروماخى" األبيات من ) و 
{Αλ.} ρώξεη λπλ· ἡκεῖο δ', νἷζπεξ ἐγθείκεζζ' ἀεὶ 

ζξήλνηζη θαὶ γόνηζη θαὶ δαθξύκαζη, 

πξὸο αἰζέξ' ἐθηελνῦκελ· ἐκπέθπθε γὰξ 

γπλαημὶ ηέξςηο ηῶλ παξεζηώησλ θαθῶλ 

ἀλὰ ζηόκ' ἀεὶ θαὶ δηὰ γιώζζεο ἔρεηλ. 

 " تقول أندروماخى لمخادمة : إذىبى اآلن ،  أما عنى
 فسنرسل إلى عنان السماء العويل و النواح
 و البكاء الذى يبلزمنى دائما ، فمن طبائع
 النساء أن تجد المراة لذة فى ترديد شقائيا " .
.  41، ص 1945ترجمة محمد سميم سالم ، البدائع ، الجزء األول ، مكتبة النيضة المصرية ،   

112
 - Burke . R ., Op . Cit . p . 19 .  
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، وكان استعبادىا ىذا رأة االسيرة المقيورة والمستعبدةنوثة يحصرىا في موقع الملؤل
نشاء الوطن الجديد الذي تشعر مانية ألينياس عمى إكمال ميمتو و يحث الذكورة الرو  ا 

 113يو النساء الرومانيات بالحرية.ف

  : Creusa & Laviniaالشخصيتان: كريوسا و الفينيا المثال الثانى : 
، وكذلك تبدأ  Latiumتبدأ رحمة آينياس من طروادة وتنتيي في اقميم التيوم    

ريوسا تجسد شخصية الزوجة . كانت كLaviniaتنتيي ببلفينيا و  Creusaبكريوسا 
أندروماخى، كانت مرتبطة بمدينة طروادة أكثر من القديمة ومدينة طروادة القديمة، و 

النساء األخريات ومصيرىا مرتبط بمصير ركيا مثل باقي لم يكن مسموحًا ليا بتو 
. فعندما كانت تحترق المدينة حثت كريوسا طروادة، ولقد فقدت كريوسا وطروادة معاً 

ىي إنقاذ مى تركيا وأن يعود إلى  المعركة، وذكرتو باألولويات الضرورية و آينياس ع
لو أنيا  وأوضحت 114،، وقالت لو أن ىذه ىي إرادة اآللية Penatesآلية البيت و أبيو 

أكدت عمى صمتيا سعيدة بحظيا واليروب من العبودية عمى يد اإلغريق المنتصرين، و 
دينتيا المحببة إلييا أنيا سوف تظل في ممقدسة فيي متصمة بالربة فينوس و باآللية ال
وكما كان مصير أندروماخى كانت  Cybele.115لكن كخادمة لمربة كبيمى طروادة، و 

بمثابة النبوءة،  116ية الكتاب الثاني وبداية الكتاب الثالثيرة لو في نياكمماتيا األخ
وىناك سوف تكون مممكتو ، ب إلى غرب المحيط عند نير التيبرأمرتو أن يذى حيث

تمثل كريوسا نموذج الزوجة الوفية المطيعة التي  117الجديدة وسوف يتزوج من ممكتيم.
يمتو، ويبنى الوطن مقابل أن يكمل آينياس م قررت أن تضحى بنفسيا وأن تموت في

                                                           
113

 West . G . S ., Op . Cit . p . 260 
114

  - Hughes . L . B ., " Vergil's Creusa and " Iliad 6"  " , Mnemosyne , vol . 50 , N . 4 
( 1997 ) , p . 417 .  

115
 - Khan . H . A ., " Exile and The Kingdom : Creusa's Revelations and Aeneas' 

Departure from Troy " Latomus . T. 60 , 4 ( 2001) . pp . 908- 909 .  
116

  - Verg . Aend . 2 . 780- 784 .- 3 . 1-8 . 
117

- Ibid. 2 . 775 – 790 .   Khan . H . A ., Op . Cit . p .906 .,   
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زوجة الرومانية فيي غير أنانية ، إن كريوسا تمثل الفضائل المثالية لمالجديد
، ومتسامحة، تعذر آينياس عمى ما حدث ليا، وأنيا سعيدة بمصيرىا وروحيا آمنة

وسا عمى منزلتيا كزوجة آلينياس وزوجة مثالية، كذلك اىتماميا بزوجيا كذلك تؤكد كري
بنيا تدل عمى الفضائل الرومانية التي تصل إلى أنيا تشجع زوجيا العناية الحنون الو 
ة الرومانية لذلك فبل مكان لكريوسا في الميم 118مى الزواج مرة أخرى بعد موتيا.ع

ل تضحية الرج لنموذج المذكر لمفضيمة المتمثل في، وىى تمثل اتركت في طروادة
نثى وال منوط بالذكر دون األ ، وىذا الدوربكل ما يممك إلنقاذ أىل بيتو وبناء وطنو

  يصمح لؤلنثى أن تقوم بو:
"si periturus abis, et nos rape in omnia tecum; 

sin aliquam expertus sumptis spem ponis in armis, 

hanc primum tutare domum." 

 " إن كنت سوف تذىب إلى الموت ، فخذنا لنقاسى معك كل شئ
ن كنت تعمق أي أمل عمى استخدام السبلح قد تقاسيو  أنت خبيرو  –، وا 

 119فدافع أواًل عن ىذا المنزل." –في ىذا الميدان 

ا التي أسدتيا آلينياس، لقد لعبت كريوسا دور القائد بالنسبة آلينياس فموال نصائحي   
قد كشفت لو عن المستقبل الوردي والسعادة المذين ، فمما أكمل آينياس ميمتو

. فيي تتمتع باليوية تجاه كريوسا تعتبر عائقًا لميمتومشاعر آينياس ، و 121هينتظرا
قبمت األوامر األولى ليصبح رومانيًا . و  الطروادية وفى نفس الوقت ىي من تعطيو

ل الزواج الذي يدمج الطرواديين والبلتين في ضحت بحياتيا من أجبالرضي و  مصيرىا
فقد ضحت أيضًا بشبابيا وحبيا ورضيت  الفينياأما  121روما ويجعميم شعًبا واحًدا.

                                                           
118

 - Grillo . L ., " Leaving Troy and Creusa : Reflections on Aeneas' Flight " . CJ , vol . 
106 ,N. 1 ( 2010) , pp . 57 – 58  .  

119
 - Verg . Aend . 2 . 675- 677 .  

120
  -  Ibid.  p . 909 .   

121
 - Hughes . L . B ., Op . Cit . pp . 417- 418 . 
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كي لبالزواج من آينياس من كي تجمب السبلم لوطنيا. فمقد كانت تحب تورنوس، و 
فينيا زوجة آلينياس الممك التينوس كان البد أن يقدم التنتيي الحرب بين الطرواديين و 

فرجيميوس ، وقد قدميا نت الفينيا مطيعة راضية بقدرىا ومصيرىالقد كالجمب السبلم، و 
  122يني تنفذ طقوس العائمة الدينية.عمى نحو د

الفينيا من أقل النساء أىمية في اإلنيادة وىما أكثر رومانية وأكثر تعتبر كريوسا و      
. كما أنيما يمثبلن نموذج المرأة صارتا ضحيتين لممصمحة الرومانية صمتًا بعد أن

يوضح عمى الجانب  ر التضحية ىذالتي تكمل ذكورة آينياس الرومانية. ودو الرومانية ا
يوضح أن آينياس و  123تقال بسبلم من طروادة إلى روما.األخر فشل آينياس في االن

نما يساق بواسطة ىدفو السياسي الحربي لبناء طريق الحب، و ال يرتبط بأية امرأة عن  ا 
تابع لجديدة في شبو الجزيرة اإليطالية. فحبو لكريوسا وديدو اإلمبراطورية الطروادية ا

 124ليذا اليدف، وزواجو من ألفينيا زواج سياسي.
، لعبت دور الذكر كل عمى شاكمتو وبطريقتو ىكذا فإن تمك الشخصيات النسائيةو    

د الرومانية لمحدود الجنس البشرى، وعبر عنو كل من ىذا الدور الذي رفضتو التقالي
نما اآلخرين، وا  ل بشاعر أو مؤرخ دون ، فميس ىذا الرأي مستقفرجيميوس وتاكيتوس

ىي وجية نظر رومانية موحدة لممرأة الرومانية أو لممرأة بشكل عام، ألنيم ال يجدون 
البعد عن أي دور سياسي، دورًا سوى الزواج وتربية األطفال والتمتع باألمومة و  ليا

ة ليا دوًرا سياسًيا خاص  حتى دور التضحية في سبيل إنشاء وطن جديد يعتبر بالنسب
 . يس موكل لمنساء بخوض ىذا الدوربالذكر، ول

 

                                                           
122

  - Woodworth . D . C ., " Lavinia : An Interpretation " , TPAPhA , vol . 61 , ( 1930) 
pp . 179 – 180 .  

123
-  Burke . R . Op . Cit . p. 36 .  

124
  - Perkell . C . G . ," On Creusa , Dido , and The Quality of Victory in Virgil's 

Aeneid " , Women in Antiquity , New York , 1981 . p . 358 .    
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  :النتيجة
لسموكيات تشكمت امن الخصائص و تم تعريف الجندر عمى أنو مجموعة   -1

ي ، وىذه الخصائص ىثقافًيا واجتماعًيا ويتم إضفاؤىا عمى اإلناث والذكور
التي تحدد أدوار كل من الذكر واألنثى داخل ىذا المجتمع، وبالتالي تمزم كل 

لجنسو بتمك األدوار وما تحممو من مشاعر وقيم مع التعبير  فرد فيو طبًقا
، فإن النساء داخل السموك اليومي. وكما رأينا في ىذا البحثعنيا في 

، وأي ني ليس لين دور إال الزواج وتربية األبناء ورعاية المنزلالمجتمع الروما
الذي  درعن إطار الجن لسياسية أو العسكرية يعتبر خروًجاتدخل في الشؤون ا

 . فرضو ىذا المجتمع لؤلنثى
من  ، إما" يشير إلى المجال العسكري  Dux Feminaمصطمح " المرأة القائد -2

، أو من ناحية الزى ) أي المبلبس التى تشبو خبلل الظيور في ميدان القتال
السموك المذان ينتميان إلى سموك العسكرية ( أو من قبل األفعال و  المبلبس

التي من ات لوصف بعض الشخصيات النسائية و لمفردالرجل، أو من خبلل ا
أو المشاركة في حكم خبلليا يشير المؤرخ إلى اغتصاب القوة الذكورية 

 . اإلمبراطورية
ييا، إال أنيما وفرجيميوس و تاكيتوس بالرغم من اختبلف الفترة التي عاشا ف -3

الشؤون تدخمين في و أن وجود النساء في المقاطعات و ، وىيممكان نفس الفكر
ويحدث مزًجا في دور المرأة ، يحولين إلى مغتصبات لقوة الذكور العسكرية

أي تدخميا في الشؤون السياسية  دورىا الخاصالطبيعى كزوجة وأم و 
ىو الدور الذي يؤدى إلى الفوضى والفساد العام والعبودية. العسكرية و و 
 تاكيتوس باستشياده بموقف تيبريوس الذي اعترض عمى يظير رأيو 

ناقش كيف أن حصول المرأة عمى راين، و تصرفات أجريبينا الكبرى عند نير ال
اتيميا تاكيتوس بالطموح القوات العسكرية يعتبر صدمة كبرى، و شعبية بين 



 عند تاكيتوس وفرجيميوسد ة القائأنموذج المر  

988 
 

ىذا يوضح فكر لمحدود الجنس األنثوي، و  parum ambitioseغير المبلئم 
. ألن الرومان ة تدخل المرأة في المجال العسكريعام  روماني الذي يكره فكر 

حمل السبلح مينة خاصة بالرجال. إن فكرة قائد عسكري يعتبرون أن مينة 
كان يعتبر أمًرا غريًبا وبربرًيا ، وربما يرجع إلى كميوباترا مرأة في ثوب ا

 . والممكة بوديكا، ولكنو غريب عمى التجربة الرومانية
الممكة ديدو ، عندما وصف وس في " اإلنيادة "عمى ذلك الفكروأكد فرجمي  -4

تقود شعبيا إلى السبلم لتي استطاعت أن تبنى مممكة جديدة، و الممكة القوية ا
شعبيا  ، فانكسر قمبيا وضاعرأة الضعيفة التي ىزمت أمام الحبواألمان بالم

التي يريد  فيذه ىي تقمبات األنثىوىزم من قبل المحب العدو آينياس، 
ألنيا  ،والحكم المرأة لمقيادةيؤكد عمى عدم صبلحية فرجميوس أن يوضحيا، و 

، ا أنو كان يؤكد عمى أنوثة كاميبل. كمبذلك تعرض شعبيا لمفوضى واليزيمة
جانب الرجال المحاربين وبالرغم من وصفيا بالمحاربة الشرسة التي توضع ب

 . األنثوي الموضح في تفاىة غنائميا، إال أنو يوضح تفاىة فكرىا المشيورين
 و "السمطة  imperium "" مع الكممات "السيطرة feminaتكرار كممة " امرأة "  -5

 auctoritas و "الحكم " " dominatio  مرض مستوطن يوضح أن حكم النساء
، وفى " الحوليات"  ليس لو مكان في المجتمع الروماني، و بين الواليات التابعة

يوضح  تاكيتوس أن الحكومة الرومانية كانت تتكون من اإلمبراطور مع 
كبلودية  -لكن نساء األسرة اليوليوس الشيوخ والشعب الروماني. و مجم مرافقة

دما كن يممن إلى السمطة الذكورية، خاصة في الشؤون العسكرية مثل ليفيا عن
، أو عندما تخمد حاصرت القصر الممكي وطوقت الشوارع مع الحرس المسمح

ى عمى قدم ، أو عندما تشرف ابنتيا أجريبينا الصغر أجريبينا الكبرى التمرد
 المساواة مع زوجيا كبلوديوس عمى ترابنة الجيش. 
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