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 دٔس األلضاو فٗ انؾٛبح ثًظش فٗ انؼظش انَٕٛبَٗ انشٔيبَٗ

 

 فبؽّخ ِؾّذ دعٛلٝ عبٌُ      ٔغٜٛ ػجذ اٌغٛاد صػ١ش     ٚؽ١ذ ػـ١خ ِؾّذ ػّشاْ

 عبِؼخ اٌف١َٛ ،و١ٍخ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق 

  ممخص
دهة الهىزلٓة لقد كاف لٗقزاـ بهصر فِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ العدٓد هف اٖدكار ا٘جتهاعٓة هثؿ الخ 

ـ كبائعٓف لمهىتجات، كالدٓىٓة هثؿ دكر ألٍة اٖقزاـ فِ الحهآة  كالصٓد كالرقص، كا٘قتصادٓة هثؿ دكٌر
ا، كسكؼ تتحدث الباحثة ٌىا عف ٌذي اٖدكار لٗقزاـ، كهكقؼ الحضارة الهصٓرة كالٓكىاىٓة  كالسحر كغٌٓر

ء اٖقزاـ. كالركهاىٓة هىٍـ، كسكؼ ٓتضح لىا الكثٓر هف الهعمكهات  التِ ىغفؿ عىٍا حكؿ ٌٚؤ
كقد تـ اختٓار ٌذا الهكضكع ىظرنا لٌٗهٓة التآرخٓة كالحضآرة الذل ٓهثمٍا ٌذا البحث، كتعد ٌذي الدراسة  

هف الدراسات الكصفٓة التحمٓمٓة، ٖىٍا تٍدؼ إلِ التعرؼ عمِ كصؼ الهكاقؼ أك الظكاٌر أك اٖحداث، 
أك الحدث الذل ٓهثؿ الطٓرقة أك اٖسمكب اٖهثؿ لجهع الهعمكهات هف  بٍدؼ تحدٓد الظاٌرة أك الهكقؼ

ا اٖكلٓة، كعرض ٌذي البٓاىات فِ صكرة ٓهكف ا٘ستفادي هىٍا كتحمٓمٍا ٘ستىباط الحقائؽ هف بٓف  هصادٌر
السطكر كرصد الظكاٌر التآرخٓة كالربط بٓىٍا فِ حٓدة كهكضكعٓة ثـ استخراج الىتائج العمهٓة هىٍا)عبد 

  (، لبىاء قاعدة هعرفٓة حكؿ أدكر اٖقزاـ بهصر فِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ.2011العٓزز،
 الرؽ.-ا٘عاقة -قصر القاهة-الشذكذ الجسهاىِ-القـزالكممات الدالة: 

ِ التِ ٓككف فٍٓا طكؿ القاهة هف القصر   تعتبر ظاٌرة التقـز هف الظكاٌر القدٓهة فِ الهجتهع الهصرل ٌك
ٓقؿ فٍٓا طكؿ القاهة عف هتكسط الطكؿ لٗفراد العادٓٓف هف ىفػس العهػر كالجػىس، ككػاف أكؿ حتِ الشذكذ ك 

ذكر لٗقزاـ بهصر فِ اٖسرة السادسة هف أجؿ الرقص فِ القصر الهمكػِ ٘دخػاؿ السػركر إلػِ قمػب الهمػؾ 
بِ الثاىِ ( ، كها أحضر الرحالة حرخكؼ قزهنا هعً هف رحمتً إلِ الجىكب فِ عٍد الهمؾ ب1995ٓ)فخرل،

(Roccatti.1982.) 
قتصادٓة كدٓىٓة إجتهاعٓة أدكارنا الركهاىِ الٓكىاىِ العصر فِ بهصر لٗقـز ككاف   هف الىاس كباقِ كا 

 هىٍـ الكثٓر جعؿ البشرل لمجسـ الهثالٓة بالهعآٓر تهتعٍـ كعدـ الهصرل، الهجتهع داخؿ العاهة الطبقات
 (.2113 دٓزف،) خدـكال الرقٓؽ هثؿ الهتدىٓة باٖعهاؿ ٓقكهكف
   األقزام من واإلغريقية المصرية الحضارة موقف

حظِ اٖقزاـ بقدر أكبر هف القبكؿ فِ هصر عمِ عكس ها كاف ٓحدث فِ بٛد الٓكىاف  
(Weeks.1979،راف كتشٓر الكثائؽ كتؤكد إلِ أف الهصٓرٓف بكجً عاـ استهركا ٓعٓشكف  ،(2002(،)ٌز

تفظٓف بعادتٍـ كتقالٓدٌـ الدٓىٓة كالقاىكىٓة كالفكٓرة، كهىٍا أىٍـ لـ ٓفرقكا كها كاف ٓعٓش أجدادٌـ هف قبؿ هح
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، حٓث تـ التعاهؿ هعٍـ بأكبر قدر هف  بٓف الشخص الهصرل العادل كالشخص الهصرل القـز
، كخاصة خٛؿ فترات عصر اٖسرة الهبكرة كالههمكة القدٓهة، كاف ٓىظر Sandison. 1983)ا٘حتراـ)

ا لمهصٓرٓف، اإلِ ٌٓئاتٍـ  لطبٓعٓة عمِ أىٍا ٌدٓة سهاكٓة كالتهٓٓز كا٘ستبعاد اٚجتهاعْ غٓر هعركؼ تهاهن
كفْ هعظـ الحاٚت التْ جمبت فٍٓا اٖقزاـ إلِ أسرة جدٓدة، قيبمت عمِ الفكر كعضك جدٓد كاهؿ العضكٓة، 

ة كاٖهراء بجاىب كقد هىحكا كاجبات خاصة جدنا كاف ٓؤدكىٍا عادة هكظفكف هف أعمِ رتبة، هثؿ الكٍى
 الهمؾ، كسهح لٗقزاـ بالخدهة كالعهؿ أل أف هكقؼ الهصرل القدٓـ هف اٖقزاـ لـ ٓكف هكضع رفض أك ىبذ

 .(2003)دٓزف، 
دؿ عمِ ذلؾ الكثٓر هف الهىاظر فِ الهقابر التِ ظٍر بٍا لٗقزاـ كالتهاثٓؿ، كالذل ٓكضح ها كاف ٓتهتع  ٓك

دٌـ هىذ بدآة الدكلً القدٓهة كحتِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ، هثؿ بً قصار القاهة هف اٌتهاـ لدل أسٓا
   .(Junker. 1941) كاف قزهنا هصرٓنا ٓشغؿ هىصبنا رفٓعناقد ك القـز سىب 

ككاف ٓتـ ترشٓح اٖقزاـ لهصاحبة الهكتِ إلِ العالـ أخر ككاىكا هثؿ الخدـ ذك اٖحجاـ الطبٓعٓة ٓدفىكف  
دفف هعٍ ـ آىٓة هف الفخار أك أكعٓة حجٓرة كهٛبس هف الكتاف كالحمِ الشخصٓة هثؿ فِ تكابٓت خشبٓة ٓك

اٖساكر الهصىكعة هف حجر الصكاف كقطع اٖثاث، كها تكحِ بعض التهاثٓؿ التِ تهثؿ الصفات 
الجسهاىٓة ٖصحاب القرابٓف هف اٖقزاـ الذٓف كاىكا ٓعٓشكف فِ البٛط الهمكِ بأىٍـ ٓحظكف بهٓزة تقدٓـ 

فِ اٖهاكف الهقدسة التابعة لمدكلة، كٓعبر هشٍد هصكر عمِ الحجر الجٓرل عف هعتقدات  القرابٓف
الهصٓرٓف الباكرة فِ القكل الخارقة لمطبٓعة التِ ٓتهتع بٍا اٖقزاـ، ككؿ ٌذا ٓدؿ أىٍـ كاىكا هكضع قبكؿ 

 أما .(1975الركبِ،)كتقدٓر ككاىت لٍـ ٌالة قدسٓة، كها أرتبط اٖقزاـ بشكؿ كثٓؽ بقكل الشهس كالتجدد 
ٓف الرضع اٖطفاؿ هف بالتخمص  عاـ كلٓس خاص قاىكف لٍـ فكاف اليونانيين  الضعفاء أك جسهاىٓنا الهشٌك

 الجسهاىِ بالكهاؿ ٍٓتهكا ٖىٍـ كذلؾ هصر إلِ جاءكا عىدها القاىكف ٌذا ٓتبعكا كظمكا اٖصمِ هكطىٍـ فِ
ا كالذل ٓهمؾ ككاف ٓمـز اٖب بصفتً ٌك رأس اٖ ،(1999 السعدىِ،) سرة كالقائـ عمِ تصٓرؼ أهكٌر

دتً هباشرةن، ككاف ٓعترؼ بأبىً رسهٓنا فِ احتفاؿ اهفٓدركها  السمطة الهطمقة فِ تحدٓد هصٓر الطفؿ بعد ٚك
"Amphidromia كالذل كاف ٓعقد بعد الهٓٛد بأٓاـ قمٓمً، كلكف ٚ ٓهكف اٚحتفاؿ بٍذي الهىاسبً عىدها "

ات الجسهاىٓة ففِ ذلؾ الحالة ٓتـ التخمص هف الطفؿ الرضٓع ٓككف الطفؿ الهكلكد ه صاب بإحدل التشٌك
ككف هصٓري إها أف ٓهكت أك أف ٓأتِ هف ٓىقذي  الغٓر هرغكب بً كذلؾ بكضعً فِ العراء فِ هكاف عاـ ٓك

تخذي عبدنا، كٓرجع إصدار ٌذا القاىكف لػ"سكلكف " .  Golden.1986)" كالذل كاف فِ أثٓىا)Solonٓك
دد اٖسباب كراء التخمص هف اٖطفاؿ الرضع عمِ ٌذا الىحك، ففِ اٖساطٓر كالهسرحٓات الككهٓدٓة، كتتع

كاف اٖطفاؿ غٓر الهرغكب بٍـ ٓتشكمكف فِ اٖساس هف أطفاؿ غٓر شرعٓٓف أك هف ا٘ىاث، كربها كاىت 
 "فٛطكف كارسطكا٘صابة بالشذكذ الجسهاىِ تعد سبب قكل لٍذي الههارسات كفقنا ٔراء "بمكتارخ كأ

(Germain.1969.) 



 جامعة الفٌوم،  –كلٌة السٌاحة  والفنادق  تصدرها - (IJHTH)الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة مجلةال

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

181 
 

، أىً أعطِ  "، الهؤسس اٖسطكرل لهؤسسات إسبرطةLykourgosٓىسب "بمكتارخ" إلِ "لٓككرجكس  
الدكلة الحؽ فِ تقٓرر هصٓر الرضٓع سكاء بأف تقبؿ بً عضكنا فِ الهجتهع أك تتخمص هىً "لـ تكف تربٓة 

اب،   Lescheلسؾٓع إلِ هكاف ٓسهِ اٖطفاؿ بإرادة اٖب حٓث كاف اٖب ٓحهؿ طفمً الرض )عبد الٌك
1991(،)(Forrest. 1936 حٓث ٓخضع لفحص رسهِ هف قبؿ أفراد القبٓمة هف كبار السف، فإذا كاف ،

الطفؿ ٓتهتع بالصحة كالقكي البدىٓة، فٓعطكا أهرنا إلِ اٖب بتربٓتً كرعآتً كهدي بقطعة هف اٖرض، أها إذا 
ي فكاف ٓتـ التخمص هىً بإرسالة إلِ هكاف ٓطمؽ عمًٓ "ابك ثٓتِ كاف الطفؿ لـ ٓتهتع بصحة جٓد

Apothetae ك هكاف ٓشبً الٍكة أك الصدع ٓقع عىد سفح جبؿ تٓجٓتس ، بدافع أف ٌىاؾ Taygetus"، ٌك
اعتقاد راسخ بأف حٓاة ٌذا الطفؿ الرضٓع الذل لـ تهىحة الطبٓعة أسباب الصحة كالقكة هىذ البدآة، لـ 

ش  ع ىفسً أك الدكلةٓستطتٓع أف ٓىف ككاف الٍدؼ هف ٌذا ا٘جراء ٓستٍدؼ فِ  ،(1999السآح ،-)درٓك
اٖساس الحفاظ عمِ تفكؽ الطبقة الحاكهة التِ كاىت تحظِ بالسٓادة عمِ الرغـ هف ضآلة عدد أفرادٌا 

ة جسهاىٓنا، إلِ أف الٍمٓكتس كالبٓرككِ  )ٌْ "  εἵλωτες" بالٓكىاىٓةك كذلؾ بالتخمص هف الهكالٓد الهشٌك
طبقة العبٓد فْ إسبرطة( كالذٓف لـ ٓككىكا هكاطىٓف لـ ٓخضعكا فٓها بعد لهثؿ ٌذي العهمٓة ا٘ىتقائٓة 

((Schmidt. 1983 . 
ٓف الرضع اٖطفاؿ هف التخمص راءإج ٓرجع ك   ٖسباب أك دٓىٓة حتهٓة ضركري إلِ الٓكىاف بٛد فِ الهشٌك

 تثٓر كاىت الجسهاىٓة العٓكب أف تعتقد فٍِ ،(Delcourt. 1938) اٖذٌاف فِ الهسٓطرة بالخرافات تتعمؽ
ا، الىفكس فِ ا ٚ عار دٚئؿ تعد كاىت حٓث الىٍٓرف، بٓف ها بٛد فِ الحاؿ كاف كها فزعن  سكل ٓطٌٍر

ا ٓكجد ٚك الهكت،  كأرسطك بمكتارؾ ٓبرر العكس عمِ الٓكىاف، بٛد فِ الدٓىِ التفسٓر ٌذا ٓكضح ىصن
ٓف الرضع اٖطفاؿ هف التخمص كأفٛطكف   فقط الىسؿ كتحسٓف السكاف بحجـ تتعمؽ ٖسباب بالقتؿ الهشٌك

Fevrier. 1955) )، ف لـ كربها كاىت ٌذي الههارسات بهثابة عرفنا أ ك تقمٓدنا ٓحظِ بالقبكؿ هف الىاس، كا 
تكف سائدة فِ أثٓىا كلكف فِ الحقٓقة كاف أٌؿ أثٓىا ٓقابمكف ٌذي ا٘جراءات بإستٍجاف، لذلؾ ىجد سقراط  

  (. 2003ٓسدل الهدٓح ٌٖؿ أثٓىا كذلؾ ٖهتىاعٍـ عف اقتراؼ جٓرهة قتؿ اٖطفاؿ الرضع الهىكرة )دٓزف
 لٗشخاص بالىسبة هٍـ شئ كاف ا٘غٓرؽ عىد الجسـ كتىاسؽ الجسهاىِ الجهاؿ أف سبؽ هها كىٛحظ 

 فِ هعٍـ ٓىدهج بأف جسهاىٓة عٓكب لدًٓ شخص ٖل ٓسهحكا كلـ ا٘غٓرقِ، الهجتهع فِ الهكجكدٓف
 تشكي أك عجز بأل الهصابٓف اٖطفاؿ هف بالتخمص ٓقكهكا كاىكا بؿ بً، ٓعترفكا ٚ أىٍـ حٓث الهجتهع
ذا جسهاىِ، دتً عىد إصابتً تظٍر لـ الذل اٖشخاص ٌذي هف أل ىجِ كا   بً هعترؼ غٓر عبدنا فٓككف ٚك

 بؿ الدكلة، فِ الهكجكدي الهىاصب هف أل تكلِ أك الجٓش فِ أكا٘ىخراط بالتعمـ لً ٓسهح ٚك الهجتهع فِ
 فاٖقزاـ بٓكتٍـ، فِ اٖثٓراء خدهة أك الصىاعٓة الحرؼ أك الزراعة فِ سكاء الهتدىٓة باٖعهاؿ ٓقكهكا كاىكا

 الذل الجسهاىِ بالجهاؿ ٓتهتعكا ٚ ٖىٍـ الهجتهع، ىفس فِ هعٍـ ٓعٓشكا أف ٓستحقكا ٚ لٙغٓرقٓف بالىسبة
تـ دهج اٖقزاـ فِ  وفى الحياة المصرية البطممية  ( . (Athens. 1974  كبٓري أٌهٓة لٍـ ٓهثؿ كاف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ا هف اٖعهاؿ الهىزلًٓ، كاستخدهكا كعبٓد كخدـ فِ الهىازؿ، حٓث  أعهاؿ الزراعة كالصىاعة كالتجارة كغٌٓر
كاىكا ٓأتكف فِ ىٍآة السيمـ اٚجتهاعِ هثؿ هٛٓٓف الهصٓرٓف ككاىكا عهاد الحٓاة اٚقتصادٓة فِ عصر 
ؿ، حٓث كاف الٍدؼ الرئٓسِ لمىظاـ  البطالهة هثؿ ها كاىكا فِ كؿ عٍد هف عٍكد التآرخ الهصرل الطٓك

جعؿ الهمؾ غىٓنا كقكٓنا، فكاف ٓتعٓف تركٓز جٍكد اٌٖالِ كهف بٓىٍـ اٖقزاـ عمِ اٚقتصادل البطمهِ ٌك 
لِ جاىب ذلؾ كاف ٓفرض عمٍٓـ الكثٓر هف الخدهات ا٘جبآرة 1966)ىصحِ،  تحقٓؽ ٌذا الٍدؼ (، كا 

كأعهاؿ السخرة كبىاء الجسكر كشؽ القىكات كالعهؿ فِ الهىاجـ كالهحاجر ىظٓر أجر تافً، حٓث كاىت 
ٚن لـ الغ البٓة العظهِ هىٍـ هف اٖهٓٓف، ككاىت كسائؿ البطالهة  تٍدؼ أساسنا إلِ استغٛؿ البٛد استغٛ

 . (2001ٓسبؽ لً هثٓؿ )عبد الحهٓد،
ٓف كالعدد الزائد هف  وكان الرومان ا ٓتبعكف ىفس سٓاسة الٓكىاىٓٓف فِ التخمص هف اٖطفاؿ الهشٌك آضن

ـ اٖطفاؿ داخؿ اٖسرة الغٓر هرغكب ف ككف هصٌٓر ٍٓـ كالتِ كاف ٓتـ التخمص هىٍـ برهٍٓـ فِ العراء، ٓك
صبحكا عبٓد، فمـ تخمِ أسرة هف كجكد كاحد أك أثىٓف هف الرقٓؽ  إها الهكت أك ٓمتقطٍـ أحد اٖشخاص ٓك
كهف بٓىٍـ اٖقزاـ كبعض اٖسر اهتمكت أكثر هف ذلؾ، ككاف ٓقكـ اٖقزاـ فِ ٌذا العصر بالكثٓر هف 

ٛن كبٓرنا عمِ هٛكٍـ  ا أفاٖعهاؿ، كه بعضٍـ كاف ٓيدرب عمِ بعض الحرؼ كالهٍارات التِ كاىت تدر دخ
 . (1991)الىاصرل،

 الرومانى -اواًل: الدور اإلجتماعى لأل قزام بمصر فى العصر اليونانى 
صٓد تعددت أدكار اٖقزاـ ا٘جتهاعٓة بهصر فِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ ككاف هف أٌـ ٌذي اٖدكار ال 

(، 2018الذل كاف أحد اٖىشطة الترفٍٓة هىذ العصكر القدٓهة كحتِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ )الجبالِ، 
 سكاء حٓث كاف لٍـ دكران كبٓران فِ عهمٓة الصٓد، كىرل ذلؾ هف خٛؿ لكحات الفٓسفساء التِ تهثؿ اٖقزاـ

س الىٍر كالبجع كالتهاسٓح كغٓر ذلؾ  أثىاء قٓاهٍـ بعهمٓة صٓد الحٓكاىات كافر  أسٓادٌـ هع أك بهفردٌـ
  (Boissel. 2007) .   كالرقص هف أجؿ إهتاع كتسمٓة أسٓادٌـ،

س، فسٓفساء هف لكحً :4 رقم شكل  .الركهاىِ الٓكىاىِ الهتحؼ الركهاىِ،ا٘سكىدٓرة، العصر تهٓك

 
 Boissel, 2007, p.83-85 :المصدر
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ىٓـك بكهبْ هف فسفساء،ال لكحة عمِ الصٓادٓف لٗقزاـ هىظر: 2 سلى شكم ركٚك  العصر بٍا، الهحٓطة كالفٓٛت كستابْ ٌك
 .         الركهاىِ

                                
 

 Bricault and.Meyboom, 2005,p.179 انًظذس:
    

كها كاف لٗقـز بهصر فِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ دكرنا فِ الرقص كالعزؼ عمِ أٚت الهكسٓقة 
، 2018الجبالِ،( كعة كأعهاؿ الهسرح كالتِ كاىت هف ضهف اٖعهاؿ الترفٍٓة لٗقزاـالهتى

ـ 2011البسٓكىِ، (، كىرل ذلؾ هف خٛؿ العدٓد هف التهاثٓؿ الهصىكعة هف التراككتا كالبركىز التِ تصكٌر
ـ ٓشارككف فِ ٌذي اٖىشطة الترفٍٓة كالتِ كاىت تدخؿ البٍجة كالسركر إلِ الىفكس     ٌك

Garmaise.1996).) 
 

 العصر البطمهِ.،ا٘سكىدٓرة،الركهاىِ الٓكىاىِ الهتحؼ ،تهثاؿ تراككتا لقـز راقص :3شكل رقم 

 
Garmaise, 1996, p.261, fig.50   انًظذس:

 

 .البٓرطاىِ البطمهِ،الهتحؼ العصر قزهة، لراقصة البركىز هف تهثاؿ: 1 رقم شكل

 
 .23 شكؿ ،113 ص ، 2118، القاضِ :المصدر
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 .بمتٓهكر لمفىكف، كالترز هتحؼ الركهاىِ، ا٘سكىدٓرة،العصر هدٓىة إلِ ٓرجع راقص، لقـز البركىز هف تهثاؿ :5 رقم كلش

 
   Waser, 2010, P.193,fig. 46: A1e5 : انًظذس   

 

 

 الهتحؼ ا٘سكىدٓرة، إلِ ٓرجع كهاىِ،الر  الٓكىاىِ العصر الهزدكج، الهزهار عمِ ٓعزؼ لقـز التراككتا هف تهثاؿ :6 رقم شكل
 .البٓرطاىِ

 
 .23شكؿ ،113 ص ، 2118، القاضِ :المصدر

الهتحؼ الٓكىاىِ -تهثاؿ لههثؿ تراجٓدل قـز ٓهسؾ قىاع هف التراككتا، العصر الٓكىاىِ الركهاىِ، ا٘سكىدٓرة :7 رقم شكل
 الركهاىِ.

 
 فقد اٖقزاـ، بٍا قاـ التِ القدٓهة العصكر فْ الترفٍٓٓة اٖىشطة أحد هف الهصارعة ٓراضة ككاىت   

 كىرل ،Manuelian. 1969)) القدٓهة الدكلة هف هصر هقابر فْ الهصارعة هىاظر هف العدٓد صكرت
 فِ اٖقزاـ كاستهر ،(2116، سعد-عمِ)بالهىٓا حسف بىْ هقابر فْ كجكدةاله الهىاظر خٛؿ هف ذلؾ

 . (Lodder. 2017) الركهاىِ الٓكىاىِ العصر حتِ الٓراضة ٌذي ههارسة
 لعبة كاىت القتالٓة، الٓراضة كفِ كهٛكهٓف تدربكا بهصر الركهاىٓة ا٘هبراطكٓرة فْ اٖقزاـ أف ذكر كقد

Pankration قادٓرف كاىكا الٓراضٓٓف لكف كالهصارعة، الهٛكهة تقىٓات الٓراضٓكف فٍٓا استخدـ ٓراضة 
ا  ٓيحـر ككاف اٖرض عمِ كالخىؽ كاٖقفاؿ كالحهؿ الركؿ هثؿ اٖخرل، القتاؿ تقىٓات استخداـ عمِ أٓضن



 جامعة الفٌوم،  –كلٌة السٌاحة  والفنادق  تصدرها - (IJHTH)الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة مجلةال

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

184 
 

 تهثؿ التِ التهاثٓؿ هف العدٓد عمِ عثر كقد ،(Georgiou .2008) الخصـ عضٛت عٌض  هف فقط
ـ اٖقزاـ  .البركىز هف الٓكىاىِ العصر فِ بهصر القتالٓة بالحركات ٓقكهكف ٌك

هتحؼ الفف  هقاتؿ، العصر الركهاىِ،عثر عمًٓ فِ ا٘سكىدٓرة،قطعً هف اٖثاث  هف البركىزعمٍٓا قـز : 8 رقم شكل
 اٖكادٓهْ، بكف .

 
 Waser, op.cit., P.204, fig.88 :انًظذس

، عثر عمًٓ فِ ا٘سكىدٓرة، العصر الركهاىِ  :9 رقم شكل  .تهثاؿ  هف البركىز لقـز

 
  Waser, 2010, P.204, fig.158: A5a13 المصدر:

فِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ كاخدـ، حٓث شارككا فِ العدٓد هف اٖعهاؿ الهىزلٓة عهؿ اٖقزاـ بهصر     
(، كهف أٌـ ٌذي اٖعهاؿ رعآة الحٓكاىات 1998ككاىكا ٓقكهكف بخدهة أسٓادٌـ كالهقربكف هىٍـ)الكشاحِ،

اركة فِ (، كالتِ كاىت هف أٌـ أعهاؿ اٖقزاـ هىذ بدآة الدكلة القدٓهة، كالهش(Liedtke.1996اٖلٓفة 
 الجعة كإعداد ٓكهٓنا تجرل التِ اٖساسٓة الهىزلٓة باٖعهاؿ ٓقكهكف ك أعهاؿ التىظٓؼ كطٍِ الطعاـ

كها أىٍـ شارككا بأعهاؿ هتعددة فِ ا٘حتفاٚت كىرل  ،(1998الكشاحِ،) الطعاـ كتقدٓـ كالطٍِ كالخبز
 ٓكىاىِ الركهاىِ.ذلؾ هف خٛؿ العدٓد هف التهاثٓؿ البركىٓزة التِ ترجع إلِ العصر ال

، البركىز هف تهثاؿ :40 رقم شكل  القرف الثاىِ إلِ اٖكؿ قبؿ الهٓٛد. إلِ ٓرجع لقـز
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 .الزقآزؽ الركهاىِ، العصر اٖبٓض، بالكف الهطمٓة التراككتا هف جالس لقـز تهتاؿ :44 رقم شكل

 
 .ستراسبكرغهتحؼ  ا٘سكىدٓرة، كهاىِ،الر  الٓكىاىِ العصر الدٓؾ، هع لقـز البركىز هف تهثاؿ: 42 رقم شكل

 
 
 
 
 
 

 
 

Picard,1958, p.83-85   :انًظذس
 

 الرومانى –ثانًيا: الدور اإلقتصادى لألقزام بمصر فى العصر اليونانى 
عهؿ اٖقزاـ بجاىب غالبٓة عاهة الهصٓرٓف فِ عصر الركهاف بالزراعة، كقد فرض الركهاف كافة  

 فكاىكا ،( 2118عمِ،) السخرة أعهاؿ فِ اٖقزاـ بعض كعهؿ همة عمٍٓـا٘لتزهات كأداء ضٓربة الرأس كا
زرعكىٍا اٖرض ٓحرثكف شقكف ٓك قكهكف الترع ٓك )ر.ددلِ،  ذلؾ كغٓر الىقؿ أعهاؿ ك الجسكر ببىاء ٓك
 اٖقزاـ بعض قاـ كقد ، (1991الصخكر كهىاجـ الذٌب )الصافكرل، هحاجر فِ عهمكا كها (،1979
ـ التِ التهاثٓؿ بعض عمِ كعثر الهىتجات لبعض كاٖسكاؽ بٛدال فِ كبائعٓف بالعهؿ  قٓاهٍـ أثىاء تصكٌر
ٛن  العهؿ، بٍذا  .الخشب هف بائع لقـز بهصر، الركهاىِ العصر إلِ ٓرجع تهثاؿ عمِ عثر فهث

كرؾ هتركبكلٓتاف هتحؼ ا٘سكىدٓرة، الركهاىِ، العصر البركىز، هف لقـز تهثاؿ: 42 رقم شكل  .لمفىكف،ىٓٓك
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Stoner, 2015, p. 91–99, fig. 1a–c   انًظذس:

  
مِ فِ العصكر الهتأخرة كالعصر الٓكىاىِ الركهاىِ، كلكف لـ ٓتـ  ظؿ اٖقزاـ ٓعهمكف فِ هٍىة صىاعة الحي
رجع ذلؾ إلِ ها حدث فِ هصر هف هصائب عبر العصكر الهتأخرة هثؿ  ـ فِ ٌذي العصكر، ٓك ٌر تصٓك

ِ الفىكف أثىاء الثكرة، كبعد عكدة ا٘ستقرار السٓاسِ كاٚجتهاعِ لمبٛد ىٍب ثركات البٛد، هها أثر ذلؾ عم
أصبحت اٚتجاٌات الفىٓة هختمفً، حٓث بدأ الفىاىكف إضافة عىاصر جدٓدة عمِ اٖسالٓب الفىٓة الهختمفة، 

ر اٖقزاـ فِ  هىاظر كتخمكا عف بعض التقالٓد الفىٓة القدٓهة، كهف بٓف هاتخمكا عىً هف تقالٓد كاىت تصٓك
ا ٖىٍا أصبحت لٓس لٍا أٌهٓة عىد الفىاىٓف بدآة هف الدكلة الكسطِ كها بعدٌا، ككها  الصٓاغة كغٌٓر
ذكرىا هف قبؿ أف اٖقزاـ فِ العصٓرف الٓكىاىِ كالركهاىِ لـ ٓحظكا باٌٚتهاـ ٖىٍـ كاىكا ٓؤهىكا بالكهاؿ 

اـ أل هىاظر هصكرة لٍـ فِ صىاعة الذٌب الجسهاىِ كالذل لـ ٓكف ٓتهتع بً اٖقزاـ، لذلؾ لـ ٓكف لٗقز 
 (.        2003فِ العصٓرف الٓكىاىِ كالركهاىِ)دٓزف، 

ـ      ذا عمِ عكس ها حدث فِ هصر القدٓهة فقد ىرل العدٓد هف الهىاظر التِ تصكر اٖقزاـ الذككر ٌك ٌك
رات حٓث أىٍـ أشترككا فِ بعض عهمٓات الصٓاغة، كخ اصة فِ ٓشارككف فِ حرفة صٓاغة الهجٌك

، كلكىٍا تحتاج إلِ دقة فِ  James) (1927.العهمٓات الىٍائٓة البسٓطة التِ ٚ تحتاج إلِ جٍد كبٓر
رات كالخرز الثهٓىة فِ القٛدة، ككاف العهؿ فِ ٌذي الهٍىً  ٛن كاىكا ٓسمككف حبات هف الهجٌك اٖصابع، فهث

فِ هشٍد ٓصكر أقزاـ تٓزف سٓدٌـ )دٓزف،  لمذككر هف اٖقزاـ فقط، كىرل ذلؾ فِ هقبرة "بتاح حتب الثاىِ"
2003.) 

 الرومانى-ثالثًا: الدور الدينى لألقزام بمصر فى العصر اليونانى
 حهآة أك الهتكفِ جسد بحهآة تٍتـ التِ السحٓرة بالجكاىب ٓتعمؽ فٓها ٌاهنا دكرنا اٖقزاـ لٕلٍة كاف 

 القـز ا٘لً دكر هثؿ الركهاىِ، الٓكىاىِ العصر فِ بهصر ٓصبٍـ قد ضرر أل كهف اٖهراض هف اٖحٓاء
ذ كالرقِ كالتهائـ ك  باتآككل، بتاح ك بس  الشافٓة التهاثٓؿككاف ٓعتهد فِ العٛج هف السحر عمِ التعآك

 (. (Andrews. 1997السحٓرة كالمكحات
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 القـز دكر ا٘لً كها كاف لٕلٍة اٖقزاـ أدكارنا هتعددة فِ الرقص كالهكسٓقِ هف أجؿ الترفًٓ كالتسمٓة، هثؿ
ك ٓصكر فىجدي كالهكسٓقِ، بالرقص هرتبطنا كاف الذل بس  أل الهزدكجة الهكسٓقٓة الفمكت آلة فِ ٓىفخ ٌك
ؤدل الدؼ، أك كالطبمة الدائٓرة الىقر آٚت عمِ ٓىقر أك القٓثارة عمِ ٓعزؼ أك الىال  ترفٍٓة رقصات ٓك

 .(Russmann.1989) هضحكة
 لطردا هتعددة أخرل كالتِ تهثمت فِ أدكر ا٘لً بس كبتاح باتآككل كهحارب ككاف لٗلٍة اٖقزاـ أدكارن  

 ككحاـً كدكري فِ الخصكبة كخمؽ البشر  ،Schulz.1990)) اٖعداء عمِ كا٘ىتصار الشٓررة اٖركاح
، حجرات فِ صكري كجكد كثر لذا كاٖسرة، لمهىزؿ كحارس  عمِ  الىـك حجرات قطع بعض كتشكمت الىـك
 .(2112ؿ،كاه) ٌٓئتً

 كربنا بس ا٘لً دكر خٛؿ هف ذلؾ كىرل كالحدكد، الصحراء حهآة فِ دكر بس القـز لٙلً كاف كها 
ك تهاثٓمً بعض فِ ظٍر حٓث لمصحراء  كالعداء الشر إلِ ترهز التِ الهؤذٓة، الحٓكاىات عمِ ٓقبض ٌك

Kemp. 1979) ، ا٘لً فظٍر بس، ا٘لً دكر ؿخٛ هف ذلؾ كىرل الشهسٓة بالدٓاىة اٖقزاـ ألٍة ارتبط 
ك الركهاىِ، الٓكىاىِ العصر كحتِ الحدٓثة الدكلة هىذ تهاثٓمً بعض فِ بس  أك أكتافً عمِ القردة ٓحهؿ ٌك

 فِ اٖقزاـ دكر أستهر ،(Hawass. 1996) الشهس كشركؽ هٓٛد عىد كخادـ كدكري أقداهً عىد ٓضعٍـ
 البطمهِ العصر إلِ ترجع لكحة عمِ كتب ها ذلؾ ؤكدٓك الركهاىِ الٓكىاىِ العصر فِ الجىائزل الرقص
 .( (Piehl.1884 الهقبرة هدخؿ عىد اٖقزاـ رقصة لِ ستؤدل" ٓقكؿ كالىص
كرؾ، هتركبكلٓتاف هتحؼ البطمهِ، العصر ،"cippus" السحٓرة حكر لكحات عمِ بس ا٘لً: 41 رقم شكل ٓتهثؿ  لمفىكف،ىٓٓك

 لهخاطر.دكر ا٘لً القـز بس كإلً لمحهآة هف ا

 
Allen, 2005, p. 63–64, no.53 :انًظذس 

 
 

 

 فِ الفىِ الهتحؼ -المكفر هتحؼ الركهاىِ، الٓكىاىِ العصر ، التراككتا هف بس" القـز با٘لً خاصة تهائـ: 45 رقم شكل
 . الهتركبكلٓتاف



 جامعة الفٌوم،  –كلٌة السٌاحة  والفنادق  تصدرها - (IJHTH)الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة مجلةال

 2019 رسبتمب( 2، العدد )(13)المجلد 
  

188 
 

   
Petrie, 1914, fig.XXXIV   :المصدر

 
ٛن  بس القـز لٙلً تهثاؿ 46 شكل رقم  برقـ. البٓرطاىِ،لىدف الهتحؼ الركهاىِ، العصر القرد، قدهًٓ كبٓف ؿغزا خاه

EA20845، ٓهثؿ دكر ا٘لً القـز بس كاربنا لمصحراء ككاف ٓقـك بالحهآة هف الهخاطر                          .      

 
 Dasen, 1988 ,fig.4.3 انًظذس: 

     .البطمهِ العصر البطمهِ،ا٘سكىدٓرة، العصر بس، القـز كا٘لً العازفٓف هف لهجهكعً التراككتا هف تهثاؿ: 47 رقم شكل

 
Vendries, 2013, p.226   انًظذس:

 

 
 لمفىكف بكسطف هتحؼ البطلمى، العصر ،تستخدـ  فِ الحهآة هف الهخاطر باتآككل بتاح القـز لٙلً تهٓهة :48رقم شكل

 .ٌارفار جاهعة الجهٓمة،
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                                               .1-13 ،شكؿ421،ص2002دٓزف، :المصدر                                                            

                             

 .لمفىكف كالترز هتحؼ البطمهِ، العصر تهساح، عمِ باتآككل بتاح القـز لٙلً تهٓهة: 49 رقم شكل

           
 .3-13 ،شكؿ421،ص2002دٓزف، فركىٓؾ :المصدر

  

 .EA20865 لندن، البرٌطانى، المتحف البطلمى، العصر ،تهثاؿ خشبِ لٙلً القـز بس :20 رقم شكل

  
Shaw and Nicholson, 1995, p.53, fig.6., Pinch, 1994, fig.43   انًظذس:
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 أىم النتائج:
لـ ٓكف عىد الهصٓرٓف أل هكقؼ ىحك التشكي الجسهاىِ بشكؿ عاـ كهف بٓىٍـ اٖقزاـ، حٓث أىٍـ لـ  -

ٓربطكا فِ أذٌاىٍـ بٓف هٓٛد اٖجىة الشاذة كسكء الطالع، كها أىً ٚ ٓكجد أل أدلة أدبٓة أك أثٓرة 
ٓف أك ا٘ىاث أٓضن  ذكر أف ٌذي تكضح ههارسة الهصٓرٓف عادة التخمص هف اٖطفاؿ الرضع الهشٌك ا، ٓك

 العادة ترجع إلِ العصر الٓكىاىِ الركهاىِ ككاىت تحدث بٓف أفراد الشعب الٓكىاىِ بهصر.
ـ فِ اٖعهاؿ الترفٍٓٓة كتشهؿ الصٓد كالرقص  كالغىاء  - قاـ اٖقزاـ بالعدٓد هف اٖدكار ا٘جتهاعٓة كادكٌر

ـ فِ الخدهة كالعزؼ عمِ أٚت الهكسٓقٓة كالتهثٓؿ فِ الهسرح كههارسة اٖل عاب القتالٓة، كأدكاٌر
عداد الجعة كالطٍِ كتقدٓـ الطعاـ،  الهىزلٓة كتشهؿ رعآة الحٓكاىات اٖلٓفة كالهشاركة فِ ا٘حتفاٚت كا 

 كها عهؿ الىساء اٖقزاـ فِ التهٓرض كاقبٛت هاٌرات تتهٓزف بصغر الٓد.
ـ  فِ السحر هف أجؿ حهآة اٖحٓاء كاف لٕلٍة اٖقزاـ العدٓد هف اٖدكرا الدٓىٓة الٍاهة كادكٌر -

كاٖهكات هف اٖضرار كالشركر التِ ٓتعرضكف لٍا  كادكر ا٘لً بس كا٘لً بتاح بتآككل فِ الحهآة، 
ـ فِ الخصكبة كخمؽ  كها كاف لٍـ دكرنا كهحاربٓف لطرد اٖركاح الشٓررة كا٘ىتصار عمِ اٖعداء، كدرٌك

 البشر.
زرعكىٍا اٖرض ٓحرثكف فكاىكا كاف لٗقزاـ دكرنا فِ الزراعة  - شقكف ٓك قكهكف الترع ٓك  ك الجسكر ببىاء ٓك

 هحاجر فِ كالعهؿ الحمِ صىاعة فِ دكرنا لٍـ ككاف لمهىتجات، كبائعٓف اٖقزاـ عهؿ كها الىقؿ، أعهاؿ
 .الذٌب كهىاجـ الصخكر

 المراجع العربية
 . اٖداب،القاٌرة ،كم2ًٓط،سياسى والحضارىتاري  اإلمبراطورية الرومانية ال ،( ـ1991)سٓد، الىاصرم، أحهد
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Abstract 
 The dwarfs of Egypt in the Greco-Roman era had many social roles such as domestic service, 

fishing, dance, and economic as their role as sellers of products, religious as the role of the 

dwarfs in protection and magic, etc. The researcher will talk here about these roles of pygmies 

and the attitude of Egyptian, Greek, Much of the information we have overlooked about these 

dwarfs will be clear to us. 

Keywords: Dwarf - physical anomalies - short stature - disability - slavery. 


