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 ملخصال

التي تعبخ تعبيخا صادقا عغ تخاث ، كانت السالبذ في العرػر القجيسة مغ العشاصخ األساسية           
فقج امتدجت خصػط ترسيع الدي الخوماني مع الدي االغخيقي ، البذخية السجتسعاتأي فتخة مغ تاريخ 

مى أزيائيع ىا عالتي أدخمػ ، وذلظ بعج التعجيالت التجريجية ، السعالع  واضحوخخجت لشا بأسمػب حزاري 
ػط رت خصقج تصػ وماني الذخرية الخومانية،  التي تالئع شبائع الذعب الخوماني ، ف، وأعصت الدى الخ 

خصػط بديصة متػاضعة في أياـ الجسيػرية الخومانية األولى،  الى شخز فاخخة مغ األزياء الدى مغ 
بصخز أزيائيع ،  نيع اىتسػاأاال  بالخغع مغ انذغاليع في الحخوب ،ف ، أواخخ العيج االمبخاشػري الثاني 

نخيج التعخض  وىػ ما ،عشج الخجاؿ أو الشداء، وأشكاليا  باختالؼ  أنػاعيا دػجات شبالتشػع في ألػاف الس
 ىحه.لو في ثشايا مجاخمتشا 

 .السالبذ ،  روما ، التػجا ، التػنيظ ،الشداء ، الخجاؿ  : المفتاحيةالكلمات 
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Clothing, its history and development 

Roman civilization as a model 

Dr. Nora Mouas 

University of Algiers 2- Abul-Qasim Saadallah. 

 

Abstract 

        Clothes in antiquity were one of the basic elements, which express an 

honest expression of the heritage of any period in the history of human societies. 

The Roman character, the Roman personality, which suits the natures of the 

Roman people, the dress lines developed from simple and modest lines in the 

days of the first Roman Republic, to luxurious models of costumes at the end of 

the second imperial era. Of all kinds and forms, for men or women, which is 

what we want to address in the folds of our intervention. 

Keywords: clothes, rome, toga, tunic, women, men 

 
 مقدمة:

ي ال تقل أىسية عغ دراسة تاريخ اإلندانية ، فييعتبخ مػضػع السالبذ  إحجى مقػمات الحزارة       
وىي ، شخز متشػعة ألي حكبة مغ حكبات التاريخ  بخزه ىحا السػضػع مغيلسا  ،مغ الفشػف األخخى  غف

 خ تعبيخا واضحا عغ تخاث شعب مغ الذعػب في فتخة مغ فتخات التاريخية .ىاـ يعبسشج  

 

لذعب مغ الذعػب ،فإف مثل  الحزاري مجى التقجـ  تػضحالتي ، السالبذ أحج العػامل وباعتبار       
مديجا مغ الفيع لمطخوؼ التي تتفاوت وتؤدى الى تصػر السالبذ ، وبالخغع مغ أف ىحه الجراسة تتيح لشا 

إال أف التفػؽ العدكخي  معطع السالبذ في العرخ الخوماني اعتسجت عمى خصػط األزياء اليػنانية ،
التي كاف ليا صبغة  ،كاف وراء األثخ الػاضح عمى أزيائيع ، ػاشغ الخومانيالخوماني واختالؼ شابع الس
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و عشج الشداء كحلظ ، نياية ،أخاصة أو السجني  سػاء عشج الخجاؿ في لباسيع العدكخي  ،خاصة 
 .دراستشااإلمبخاشػرية الخومانية ، وىػ مػضػع 

 :المنهج

 التاريخي سشيجال ، نسػذجاأالحزارة الخومانية ، السالبذ تاريخيا وتصػرىااعتسجت في دراسة مػضػع 
  .الخومانية في الحزارة قرج التعخؼ عمى أىع السالبذ  ، التحميميالسبشي عمى والػصفي 

 

 :أهمية البحث

،  وذلظ أىع األلبدة الخومانية سػاء عشج الخجاؿ والشداءتكسغ األىسية العمسية ليحا البحث  في استجالء 
أىع في السجتسع الخوماني القجيع ، فزال عغ القاء الزػء عمى   أىسيتيا عشج السػاشغ مغ خالؿ  ابخاز 

 .  السختمفة األححية وأغصية الخأس

 :أهداف البحث

 مجسػعة مغ األىجاؼ مشيا :عمى تيجؼ ىحه الجراسة الى التعخؼ 

السمكية  ،مخاحميا التاريخيةخالؿ التي عخفتيا الحزارة الخومانية  أنػاع األلبدة القجيسة،ابخاز مختمف  ػ
 .الجسيػرية اإلمبخاشػرية 

حج مطاىخ التسايد بيغ الجساعات أ الستشػعة باعتبارىااأللبدة الخومانية الخجالية والشدائية  ػ التعخؼ عمى 
 البذخية.

  : األلبدة ـ 1

احية يتعمق بالش، حػؿ ما والشرب التحكارية الجشائدية مرادر أساسية شكمت السعالع األثخية        
كاف عميو  ،الحي ال يختمف عمى ما العيج االمبخاشػري لمجشجي العدكخي الخوماني ، خاصة في  السطيخية

 .سػاء عشج الشداء أو عشج الخجاؿمرادرنا تؤكجه  في الفتخة الجسيػرية عمى ما
 

 عند الرجال : 1ـــــ 1
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مغ التاريخ الخوماني ، بديط  في الفتخات األولى السػاشغ الخوماني ػ الجشجي خاصة ػ كاف لباس        
يختجيو في فتخات الدمع والحخب ،  ،لباس مجني  فيػ لباس السػاششييغ العادييغ ،يختمف عغ  ، الججا

وأخح عمى أيجييع أشكاال  ،خارجي، ابتجعو الخومافرداء   وىػ ، )la (Toge (1 (كاف يعخؼ بػػػ "التػجا "و 
 "اج"التػ لباس كاف  السمكيي العرخ ،  ففوىػ الدي الخوماني الحي يسيدىا عغ السالبذ اليػنانية ،مختمفة

 الحي   السػاشغيختجيو   ، دي واألساسيوىػ يعتبخ مغ المباس الخئي رداء خارجي لمخجاؿ والشداء معا  ،
 .(2)يتستع بحقػؽ السػاششة الخومانية

أشمق عميو اسع فاختمفت التدسية التي أشمقت عمى ىحا الشػع مغ المباس عشج السػاشغ الخوماني ،      
، دوف " التػنيظ" يمبديا السػاشغ الخوماني كاف حيث ،  مغ نذأة روما    اتي " في العيػد  األولىتػج"

 (.3)االمباس التحتي لمتػج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Clovis(Lamarre), De la milice Romaine depuis la fondation de Rome ,Deuxième Edition (1 
(paris 1870) ,p.333 ;Renard(B.), Notes sur l’histoire militaire de l’Antiquité ,(Bruxelles 

1875),p.130 

Clovis(Lamarre),Op.Cit,p.333(2 

Lens André, Le costume ou essai sur les habillement et les usage de plusieurs peuple de(3 
l’antiquité beldiqes, 1776, p.259 

 

،  (4)ع  مغ دائخةفكانت عمى شكل قص ،الكاممة في العرخ الجسيػري واالمبخاشػري  " التػجا"اما        
كانت تديغ ، أوسع أجدائيا عسق سع  215و   ـ ،سع وسبع أقجا 555وكاف شػؿ الجدء السدتكيع حػالي  

، بيشسا  1رقع وىحا الصخاز  يطيخ في الذكل  ،في بعس األوقات بذخيط زيتي عمى شػؿ الصخؼ السدتكيع
 (.5)في الغالب مغصى الخأس غيخ
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 التػجا بجاية القخف األوؿ ؽ ـ (1الذكل )

الزيق شيئا فذيئا تسيل الى  فأصبحت ،(6)في االتداع حتى القخف األوؿ السيالدي  "التػجا "أخحت        
 ،تػجا كخداء لمسشاسبات  لكغ في القخف الثاني السيالدي بقيت ال شخيصا يمف حػؿ الخداء ، صارتتى ح

  أشخ " التػجا  " رداء أفبالخغع مغ  و ، القشرل الخوماني أصبح يختجييا  الخامذ السيالديوفي القخف 
في الكيسة اتفقت  لكشو، الحجع والخامة واألسمػب والمػف و العجيج مغ التعجيالت مغ حيث الذكل  اعميي

 .(7)التي تعتسج عمى الترسيع البشائي ،الجسالية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Leon (H.), ,Histoire du Costume Antique D’Après des Etud sur le Modèle Vivant , Librairie 
(4 Anciennne Honoré,p.245-246  

Michèle(B.), Michèle(B.),  Michèle , le Costume Antique ET médiéval, presses 
,universitaires(5 de France (paris 1961), , p57 ; Leon H., Op.Cit,p245. 

Michèle(B.), Op.Cit, p57-68(6 

Leon( H.), Op.Cit,p234(7 

 

، فقط  عمى الترسيع البشائي ليا لع تعتسج " التػجا " أف   ( Lens André)لكغ يحكخ الباحث        
 والتجثخ ، كانت تتصمب ميارة فائقة لتذكيمياتجائيا وتذكيميا حػؿ الجدع، فر بقجر ما اعتسجت عمى أسمػب ا
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ثخ واضح عمى أسمػب أفسيارة  الذخز دور و الكيسة الجسالية لسختجييا   إلعصائيا ،بيا عمى الجدع
 (.8و)ارتجائ

 

شبقا لصخيقة استعساليا وتصػرىا  ،وأسساء مختمفة بألػاف،  (9)ضيخت أنػاع أخخى مغ التػجا           
"   ،الصبيعي  ف"الييساتيػ "اسع روماني لمعباءة االغخيكية  وىػ (Pallium) مشيا ما يدسى بػػػػ " الباليـػ

(Himation)،  بشفذ الصخيقة التي  "التػنيظ"تمف ىحه العباءة فػؽ  وىي عباءة مدتصيمة أو مخبعة الذكل
حيث استعسميا الفالسفة  ،ـ( 395 – 284)استعسميا االغخيق، واستسخت الى العيج االمبخاشػري الثاني

وخاصة السديحييغ كخداء خارجي ، وكاف الخوماف يفزمػف ىحه العباءة ، وكحلظ رجاؿ الجيغ ، الخوماف 
التي اقترخ استعساليا عمى السشاسبات الخسسية " ،التػجا  ""ألعساليع اليػمية عمى غخار، كمباس يػمي 

 (.15ط)فق

االرجػاني ، مػف ال(  ، ذو Praetextaالبخيتيكدتا "  ) رداء " كاف ، سبق  الى ما باإلضافة         
الجشجي ىػ رداء  "لعباءة الحخبيةأو "ا  (paludamentum) ـ"البالػدامشتػ  "أما لباس ،خاص بالحكاـ 

بسذبظ عمى  ة الذكل تثبت، مدتصيم اسػاء كاف مغ السذاة أو الفخساف ، ضابصا كاف أو قائج ،الخوماني
 .( 2)الذكلتكػف بالمػف القخمدي و ، الكتف األيسغ

 
 البالػدامشتع (2الذكل )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Lens André ,Op.Cit ,p.269(8 

Michèle(B.),Op.Cit, p.60(9 

Leon( H.),Op.Cit,,p.232(10 
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يعػد الى القخف  يعخؼ ب" ساغػـ " ،  ، كاف نػعا آخخ مغ المباس الخوماني  السػاشغ  ابتكخ      
وقج تذكل ىحا المباس عمى  )الرجرية ( ،فػؽ واقية الرجر  لجشجي ا يختجيو،  (11) الثالث قبل السيالد

 أقسذة  أو ستخة مفتػحة نرف دائخية واسعة مغ األسفل ، يتع ربصو عمى الكتف األيسغ ويثبت بحمقة
 .، ويكػف الحراع األيسغ الحاممة لمديف عارية ، حتى يدسح لو ذلظ بالحخكة   (12)

 

، اشتخؾ في  وىي عباءة نرف دائخية تذبو الجخس ( ،3)الذكل  كسا ال نغفل عغ ذكخ " البيشػال "      
مغمػقة  لشداء والخجاؿ في الجػ البارد  ، ترشع مغ االندجة الدسيكة وكحلظ الجمج ،اارتجاء ىحه العباءة 

 عادة نججىا مفتػحة مغ األماـ .، لكغ مغ جسيع الجيات غالبا 

 
 ( البيشػال3ل)الذك

الحي كاف ترسيسو " التػنيظ ، بػؼ خ نػع أخخ مغ المباس يع ،كحلظ  السػاشغ الخوماني ارتجى       
أو الكتاف مخيصيغ معا عمى الجانبيغ والكتفيغ  ،مخبعيغ مغ الرػؼ  يتكػف أساسا مغ شخيصيغ ،بديصا

جني  في كػف األوؿ عغ التػنيظ الس التػنيظ العدكخي ، يختمف و ، (13)مع تخؾ فتحات لميجيغ والخقبة
 (.14)مغ الجانبيغ يخفع يخبصو الجشجي بحداـ  عادة ما و ل  الى الخكبتيغ،، حيث ير أشػؿ نػعا ما 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Clovis(L.),Op.Cit,p.334(11 

Renard(B.),p.130(12 

Goldsworthy(A.), Goldsworthy(Adrian), The Coulston (J.C.N.), Roman Army ,Thames 
and(13 Hudson , (London 2003) ,p.117-118  
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Clovis(L.),Op.Cit,p.335 ;Goldsworthy(A.) ,2013,p.118-119(14 

يختمف بيغ الجشػد ، فعمى سبيل السثاؿ جشػد حاممي الخايات العدكخي ،  كاف لباس التػنيظ           
 لع يتجاوز شػؿ ىحا المباس ديج مغ الحخية أثشاء الحخكة ،الى م السحتاجيغ والفخساف والسذاة الخفيفة 

 الحخكة.لتدييل ،  (15) خةالى األسفل مغ الحداـ ،كسا كانت أكسامو قري عشجىع 

 

وىػ لباس ،  (Trabea) ا"" التخابي رداء  الخوماني السػاشغ  نجج عشج باإلضافة الى التػنيظ ،       
كاف  كسا( ، 16)ليغ أنجرى   يحكخ ،  وعدكخي عشج البعس عمى مامجني خفي يعػد الى العيج السمكي ، ش

" السيخنا ػػػػػ ""وىػ الحي كاف يعخؼ ب، لسعصف الذتاء كسا يدسيو بميشػس الكبيخ ، أىسية كبيخة 
(Lacerna) ، يمبدو كل جشػد السذاة ، الحي (17ـ)ػ خذغ عكذ لباس ساغ ،يحتػى  عمى غصاء الخأس 

 ، وىػ مقاوـ  لمبخودة واألمصار .(18)

 

في القخف الثاني السيالدي، كحلظ  التػنيظ  رداء عمى (Dalmatica) ا"الجالساسي"أشمق الخوماف اسع       
عمى حج سػاء ،  خجاؿ والشداء لم خارجيرداء ىػ سعة السديشة أشخافو بأشخشة، االػ  باألكساـ حيث تسيد
، كخداء ذاع استعساؿ ىحا الخداءفتتذابو وشخيفة تفريل التػنيظ ذي االكساـ ،  ، شخيقة تفريموذلظ ألف 

 .خاصة بعج القخف الخابع السيالدي   ،رئيدي ديشي  زي كيشػتي وأصبح 

 
 ( الجالساسيا4)الذكل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Clovis(L.),Op.Cit ,p.334(15 

Lens (A.), Op.Cit ,p276 (16 
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Lens( A.),Op.Cit ,p287 -288(17 

Le Bas(MPh), Le Bas(MPh),,Antiques Grecques et Romaines,(pari1837),p.371(18 

 مالبس النداء :  2ــــ  1

فاكتخثت السخأة  الخومانية ، شأف أزياء الشداء اإلغخيكيات   الخومانياتالشداء  تشػعت مالبذ        
، مفتػحة أو  بجوف أكساـ أو بأكساـ قريخةاـ سذات أك ، سختمفةال ابأنػاعي" التػنيكا " حيث لبدت، سطيخىاب
 وأ (Zona)بحداـ يصمق عميو اسع زونا تخبط  ، ي رداء داخمالتػنيكا  الشدائية ، و عادة  شػيمة وأ
وىػ ال يختمف عمى الحداـ االغخيقي ، (Castola)تارة أخخى أو كاستػال  (Sotrovium)ـ" ستخوفيػ "

، (T)ىػ عمى شكل حخؼ يتخح عادة شكل مدتصيل و  تدتخجمو السخأة لمف الخرخ وما حػلو بذكل حداـ 
 (.19ة)أصبحت تتخح شكل دائخة أو مخبعثع ،فكية األفتحة الخقبة  تسيد التػنيظ بكسا 

 

يشة يعخؼ بتػنيكا تاالريذ ز عمى شكل خصػط متػات ، بيا حياكة  الخومانيا ا"تػنيك" تكان      
(Tonica Talaries)  السخأة الخومانية في  تفزمو الحي الشػع وىػ ،، مديغ بأشخشة مغ المػف األرجػاني

مشدػجا مغ قصعة واحجة  اكاف التػنيك ،ـ(395ػ 284)حفالت ، وفي أواخخ العيج االمبخاشػري الثانيال
و ذىبية أشخشة شػيمة ارجػانية أبتديشات جسيمة تديجه جساال ويزاؼ اليو  ة، بأكساـ مديشغيخ مربػغة

 ( .25ة عادة)خامة ثسيشب يديغ  وأيرشع مغ القساش او الحىب ،

 
 ( التػنيكا 5الذكل)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 Michéle (B.), Michèle(B.),  Michèle , le Costume Antique ET médiéval, presses ,(19 
universitaires de France (paris 1961),p.62 

Cagnat(R.),Lexique des Antiquités  Romaines ,Librairie du collège de France, (20 (paris 
1965),p.295.  

  ، فأصبح بأكساـ واسعة ،أشخافيا ا"التػنيك لباس" ، في القخف الثاني السيالدي  الخوماف  شػر        
في تفريل  التي كانت تعتسج ،نفذ التفريمة يعتسج ألنو ، شمق عميو اسع الجالساسية ، وأبأشخشة مديشة 
، بفتحة في الخقبة تذبو القارب ، أما أكسامو اتخحت شكال مائال عشج تفريميا ، بحداـ يحيط بخط االتػنيك
خالؿ العيج " عشج عامة السػاششيغ  انقز رداء "التػنيك العجيج مغ السخاجع أشارت الى لكغ .(21)الػسط

 (.22)مانيات الخاقيات  في السجتسع الشداء الخو  دوف أكساـ وتختجيوشججه عادة ف، ثاني االمبخاشػري ال

 

 ،الخجاؿ" دالساسيا " ، التي تذبو الى حج بعيج ثػب " ية  الجلساسالخومانية "  السخأة  لبدت  لقج       
ذو كسيغ  وىػ  ،يغصي الرجر  مشو  القسيز الحي يغصي االرداؼ وجدء أو "البت  "  فػؽ  تختجيو السخأة 

عمى يجؿ ، وىػ ما مامية بأشغاؿ االبخة االكساـ الػاسعة بأشخشة أ   تديغ، ضيقيغ وال يمبذ معو حداـ 
صبح أفي تفريمو ،حيث  كثخ اناقةأشكال " الجلساسية "خح زي ، وفي القخف الخابع السيالدي أعمػ شأنيا

  .(23)واتخحت شكال مائال عشج تذكيميا ، شكل السخبعا كساميأقجت ف ،ناقة واتداعاأكثخ أ
 

 ،السشدؿ ، وىػ عالمة  لمذخؼ داخل "دتػاللا" رداء ا " التػنيك لباس " فػؽ   ،ة ارتجت السخأة الخوماني      
سفل فتحة أخاصة  بالآللئمخصع مديغ عشج الحيل بالذخيط الحىبي، وأحيانا يكػف مدود بصخؼ قخمدي 

  .(24)التي تحاؾ حافتيا العميا أو تثبت عمى مدافات عمى شػؿ الحراع، الخقبة وعمى أشخاؼ أكسامو

 
 Stola) (الدتػال ( 6)الذكل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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Cagnat(R.), Op.Cit,p.295-296(21 

Daremberg (ch.) ,Et Saglio (EDM.),DICTIONNAIRE DES AntiquttésGreques et Romaines 
,(22 T.4 libraire Hachette ,paris,1900,p1522 

Cagnat(R.), Op.Cit,p.296(23 

Bernard (A.),yvers (A.), dictionnaire Latin de poche (Latin Français ) librairie de France (24 
,(paris, 2000) ,p.637 ; ; Cagnat(R.), Op.Cit, p.270 . 

التيل أو الحخيخ أو  قساش مغ  ،يالخومانالسػاشغ يرشعو  ،رداء شػيل (Stola)  "الدتػال" كانت       
حػؿ الخرخ ،  ميغقػـ السخأة بتثبيتو بحداـ  أو حداوت ،و االغخيكية أعمى الصخيقة االيػنية  الرػؼ عادة 

كساـ الزيقة أو الستدعة كانت ذات األ "دتػاللاػػ " االكساـ ، ف في ،"دتػال  ال" و "االتػنيك"والفخؽ بيغ 
 (.25ـ)كساأالجاخمي بجوف  اما كاف التػنيك ج ، خاصة في حالة تغصي العز

 

الحجع، ومغ أىسيا رداء مغ حيث شخيقة التفريل أو  ،لمخومانيات األردية الخارجية  اختمفت       
" عشج خخوجيا مغ  الػ دتال "  جييا السخأة الخومانية فػؽ عباءة تخت، وىي  التي أخحت أشكاال متعجدة ،"الباال"
ؼ الخفيف ، وتديغ الرػ ترشع مغ كل مخبع ، يكػف ليا ش وعادة ماتتخح شكل مدتصيل ،  ، السشدؿ

وتتبعو  (.26ي)دالى غاية القخف الثالث السيال ، ضمت الشداء الخومانيات  تدتعسميا ، ةبتديشات مختمف
ودة ، سػاء عشج الدفخ أو عشج خخوجيا مغ الحي يكػف واقي لمسصخ والبخ ،  (Paniula)ال انػ عادة بخداء الب

 (.27ؿ)السشدؿ وىي مساثمة لبيشػال الخجا

 

داء " البانػال " ، ر " الباال  رداء " نافذـ ( ، 284ؽ ـ  ػ  27)اإلمبخاشػرية العميا  خالؿ             
الخوماني  ويدتعسمو  ، واألشخاص البدصاء، الحي كاف في بجاية األمخ لباس خاص بالسدافخيغ والعبيج 

"  شكل جخسي وىػ سسيظ وثقيل ، دوف  أو أثشاء سقػط األمصار، ويأخح رداء " الباالالبخودة عشج  خاصة 
 أكساـ ،
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 ( الباال7الذكل )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Bernard (A.),yvers (A.) ,Op.Cit, ,p.536(25 

Daremberg (Ch.) ,Et Saglio (EDM.),Op.Cit,p539(26 

Le Bas(MPh),Op.Cit,p.371(27 

 

 (.28ة)يرل في الصػؿ لحج الخكبتيغ، وىػ خاؿ مغ أي زركذ

 

لبذ  ،في البجاية المػف األبيس ولكغ خالؿ العيج االمبخاشػري  لباس السػاشغ الخوماني، اتخح        
االرجػانية المػف أو البشفدجي الفاتح ، أما األلػاف القاتسة  التػنيكاتعمى حج سػاء ، الخجاؿ والشداء 

كالمػف البشي واألسػد والخصاصي  "،  خوليتاريا السعجمةبال" الجنيا أو  فكانت مخررة لمصبقات الفقيخة
 . (29)التي كانت تدتخجـ في العباءات والتػنيكات

، أبيس ف في الغالبكا" التػجا خداء " ف العاجي ، المػف األبيس عمى ،الخوماني  لخجل ل افز          
ومانية فقج تعجدت ألػاف خ كانت عاجية المػف مدودة بذخيط عمى حافتيا ، أما بالشدبة لمسخأة ال ادة ماوع

ي كجليل عمى بيغ األحسخ الغامق واالخزخ واالزرؽ الفاتح والغامق ، والمػف البشفدج ما األلبدة عشجىا ،
 . (35)بالمػف األبيس واألحسخ فتشفخد  لخومانيةالعخوس ا عمػ الديجة ، أما 

، كانت تدتخجـ في أنػاع الديشة ،  حيث  ي الخومانالسػاشغ  كانت لؤللػاف ، أىسية في حياة          
 االجتساعي وخاصة المػف البشفدجي وىي تجؿ الى حج كبيخ عمى مخكد الذخز، التي تديغ فييا األزياء 
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 في االقسذة ترشع مشو غالبا رداء" التػجا"الزارب الى الدرقة األحسخ ما المػف القخمدي والمػف أ، 
تقيجوا في مالبديع بألػاف معيشة ،عمى عكذ الشداء الشخيل ، لكغ رجاؿ البالط لع ي تػجا السشقػشة و 

 . (31)ردية عشجىغألػاف األتعجدت المػاتي 

سيظ الد، بأنػاعو  التيل متشػعة مثل ، لرشاعة مالبدو ،أقسذة  السػاشغ الخوماني استعسل        
لفقخاء خاصة العبيج ، أما السددوج فكاف كاف يدتعسل مغ قبل ا الحيالخفيف ، باإلضافة الى والسددوج

يدتخجـ مغ قبل ذوي الصبقات العميا ، في حيغ الدادة استخجمػا قساش الرػؼ  السددوج في أواخخ العيج 
، الحي اشتخوه استخجاـ الخوماف لمحخيخ الػارد مغ الريغ ذكخ  كسا ال نغفل عغخاصة ، االمبخاشػري  

 .في السجتسع اال عشج ذوى الصبقات العميا ججهة ، وىحا الشػع ال نبأثساف باىط

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Cagnat(R.),  Op.Cit  ,p.357(28 

Dedord  Robert , Dedord  Robert ,Le vêtement Romain ,latrine Latine  Loquere (2006),(29 
p40-41. 

Michéle (B.),Op.Cit, p63- 64(30 

Dedord  Robert ,Op.Cit,p41-42 ; Michéle (B.),Op.Cit, p63- 64(31 

 ألبدة القدم :ــــ  2

لبذ الخوماف األححية ذات الخقبة الصػيمة وكحلظ األححية األتخورية والتي تحمى بذخائط ترل الى        
فيو الجدء الدفمي سسيظ ، مخصع بالعجيج مغ   الحي يكػف  (Caliga) "" الكاليجا و مغ  أىسيا العقب ، 

ر في العيج االمبخاشػري ، لكغ ىحا الشػع تصػ  (32)األشخشة الجمجية تخبط بالكاحل مع كذف أصابع القجـ
تربح شائعة عمى نحػ متدايج مع و  ححية العدكخية مثل أححية الديقاف،مع ضيػر أنػاع أخخى مغ األ
 (.33)احتفاضيا بالسداميخ في أسفميا 

 

ف األحسخ يفزمغ المػ ف األخيخة أاال الشداء ،  الخجاؿ و أححية تذابو بيغ  بالخغع مغ أف ىشاؾ        
البديط الى "  الرشجاؿ "  ألػاف متعجدة  مغفكانت أنػاع مختمفة و ،  باإلضافة الى األبيس ، واألخزخ 

 (.34)كل حدب مكانتو وحاجتو  ،الححاء الكامل الصػيل 
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تحمى بذخائط نيا أخاصة و عشج السػاشغ الخوماني ،  ، السفزمةذات الخقبة الصػيمة ، كانت األححية       
ة الصػيمة السبصغ بحاء السيجاف ذو الخقحالسيسة التي لبديا الخوماني ىػ  األححيةترل الى العقب ، ومغ 

ذات  باإلضافة الى أححية  الشبالء  غالبا بالفخاء ويتجلى مغ الحافة العميا لمححاء رأس حيػاف غيخ شبيعي ،
مػف وقج فزل الخقبة الصػيمة مرشػعة مغ جمج الحيػاف دوف دىاف مربػغ ومختبط بأربعة أشخشة سػداء ال

 (.35)أعزاء مجمذ الذيػخ ىحا الححاء بالمػف األحسخ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Dedore(R.) ,Op.Cit,p.40(32 

Goldsworthy(A.),Op.Cit,p.120(33 

Cosme( p.) Cosme (pierre ,L’Armée Romaine ,VIII S.AVANT j.c. - Ve Saprès J.C (34 
Deuxièmeédition ,Armand Colin(paris 2012),pp39 

  Dedore(R.) ,Op.Cit,p.41;Cosme( p.) , 2012,,pp39-41(35  

 

كاف يعخؼ بػػػػ " ، باإلضافة الى العبيج و معا الخجاؿ والشداء  ، ؿ اجالرش في ارتجاء ححاء ؾاشتخ        
الححاء السعخوؼ ب" كالكػ"، والحي  الخوماني ، السػاشغ الخخوج  مغ السشدؿ لبذ  أثشاء لكغ ، الخف " 

يغمب وكانت لو فتحة مغ الجانب ويحمى بذخيط و ، كاف يغصى القجـ كميا وجدء قميال مغ الى أعمى الداؽ 
 ، ضيخت أنػاع أخخى مغ األوؿ  خالؿ القخف الثاني مغ العيج االمبخاشػري أما ، البشي  عميو المػف 

 (.36)جػلجورث الباحث يحكخ ما، خاصة العدكخية مشيا عمى  (8)الذكل األححية
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 ( اححية متشػعة8الذظ)

 ـــــــ  أغطية الرأس :ــ3

 

الحي كاف تذكيمو مغ أوراؽ ، كتاج الشرخ  الخوماني  أغصية الخأس لمديشة ،السػاشغ استعسل       
تكخيع ، باإلضافة موكاف ىحا التاج يػضع عمى رأس القائج السشترخ ل ، لجػاىخبااألشجار الحىبية السصعع 

جه خاصة عشج رجاؿ الجيغ ، باإلضافة الى االباشخة ج،الحي يرشع مغ الحىب ون السذعذعالى التاج 
تيجاف   كانػا يزعػف عمى رؤوسيع نيع مقجسػف ، في حيغ الجشػد أأمثاؿ االمبخاشػر نيخوف عمى اعتبار 

  ليع بعج تكخيع ،التي يقػمػف بيا كلية عساليع البصػ أل نباتية ترشع مغ الحذائر والشباتات ، تسشح ليع
 (.37)تفي بالغخضكانت  الخػذة السرشػعة مغ الجمج او السعجف الحقا لكغ  ،الحخوب 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Goldsworthy(Adrian), 2003) ,p.120(36  

Renel(CH) ,Cultes Militaires de Rome ,les Enseignes , Lyoon,( paris 1903),p.157(37  
 

أو " البشػال "، كغصاء لمخأس ،عشجما  عادة ما يكتفي  السػاشغ الخوماني بدحب شخؼ "التػجا "لكغ        
و عاصف ، ومع ذلظ فكانت تعخؼ عشجىع  عجة ترسيسات كأغصية لمخأس، فعشجما أيكػف الجػ متقمب 

في  ،أحيانا ع بجأ السػاشغ الخوماني  يدتعسل أغصية الخأس لبذ  قبعة مغ الفميغ ذات اشار ضيق أو واس
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حيغ الحي  كاف يقزي أوقات أكثخ في الخالء يختجي قبعة  مغ الجمج او مغ القر السججوؿ او 
 . (38)السطفخ

 

 :الخاتمة 

التػصل  ، مكششا مغ أنسػذجاػػػػ الخومانية الحزارة  ػػػػػ اف دراسة المباس مغ خالؿ الحزارات القجيسة       
 الى عجة نتائج مشيا :

خالؿ مخاحميا التاريخية السمكية الجسيػرية  ،عجة أنػاع مغ األلبدة القجيسةػ عخفت الحزارة الخومانية 
بية واأل والعطسةتسشح صاحبيا الػقار  التي ،ػػالتػجا الخومانية ػ ثػبيع الػششي بامتياز و اإلمبخاشػرية ،

مجمذ الذيػخ  ألعزاءسياسية بالشدبة  أو و عدكخيةأخاصة اذا كانت ذات ميدات ديشية كيشػتية  ،والشبل
 .والقادة العدكخييغ والشبالء مغ الصبقة الخاقية 

التي  تسيد رداء " الباال "، و " الدتػال " ، باإلضافة الى الجاخمية" التػنيكا  " الشدائية األلبدة ػ مغ أبخز
  .انة السخمػقة في السجتسع السخأة الخومانية ذات السك

الحزارات في فالمباس  ،عغ الػضائف والسخاتبالستشػعة  األلبدة الخومانية الخجالية والشدائية عبختػ 
 حج مطاىخ التسايد بيغ الجساعات البذخية.أالقجيسة يعج 

نيا تحمى بذخائط أاألححية ، ذات الخقبة الصػيمة ، السفزمة عشج السػاشغ الخوماني ، خاصة و ػ كانت 
 .ة الصػيمة بحاء السيجاف ذو الخقحالسيسة التي لبديا الخوماني ىػ  األححيةترل الى العقب ، ومغ 

كاف تاج الشرخ ، الحي كالتاج السذعذع  و  ،خاصة  لمديشةسختمفة الاستعسل الخوماني أغصية الخأس ػ 
 .يػضع عمى رأس القائج السشترخ لمتكخيع 
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