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 مقدمة:

هيأت ثروات واليات شمال أفريقيا فرص النمو واألزدهار. فمنحت كل البالد جميع 

ور الوسائل الالزمة من وجهة نظر الرومان الترفية عن الشعب وإلهائه عن منظ

السياسة األستعمارية الجديدة فقامت بإنشاء المسارح مخاطبة عقول العامة 

بالمسرحيات الهزلية تارة والمسرحيات الكوميدية تارة أخرى وأنشأت السيرك وماله 

من أثر فى نفوس العامة من الناس بمشاهدة المصارعات الدموية العنيفة بين 

خر, وأقامت الحمامات العامة التى الحيوان واألنسان وبين األنسان واألنسان األ

كانت بمثابة نادى إجتماعى لجميع الفئات. وكانت سياسة الرومنة التى قامت بها 

روما تقوم على مبدأ األدماج فى منح الحقوق المدنية الرومانية لألفارقة فكانت تمنح 

ياسة تلك الحقوق فقط للطبقة األرستقراطية, وذلك ما يفسر بقاء عامة الناس خارج س

الرومنة ووضعهم فى منزلة العمال فقط وهذا أيضا ما شدد عضد المقاومة األفريقية 

لسياسة الرومنة وقيامهم بالثورات المسلحة , ورفضهم األنحالل فى حضارة شيدها 

غزاة احتلوا البالد واستوطنوها بقوة السالح وتمسكهم بخصائصهم الذاتية 

 والحضارية.  

 األطفالأواًل: لعب 
األشياء. ومنها أيضًا اللعب ر فى كل يحاول الصغار دائمًا فى كل األزمنة تقليد الكبا

أطفال البيوت وهو ما نستنتجه من وصف الشاعر الالتينى )هوراسيوس( حينما يتحدث عن 
أما )سنيكا(  (1) الصغيرة, وقرنهم الفئران إلى العربات, واستعمالهم للقصب كركوب الخيل للكبار.

فهو يشير إلى أنه حينما يوجه الطفل الصغير أهتمامه صوب ألعاب الكعب والنرد وقطع 
أهتمامهم العمالت وتكديس الرمال على شواطئ البحار محاولين بناء قصور رملية, يوجه الرجال 

 (2) إلى إكتساب الذهب وجمع الثروة وبناء المدن.
لم يكن هناك فرق عند الرومان بين لفظ الرضيع واللعبة, حيث ال وجود لكلمة )لعبة( فى 

( على pupusالالتينية, فكان الطفل الرضيع بالنسبة لوالديه لعبة نفيسة, حيث يطلق أسم )
 (3) ( على الرضيع األنثى.pupaالرضيع الذكر و)

                                         
(1) .254-Horace. Satires, II,3,V. 247 

(2) .m De La constance du sage, XII,2 Séneque 

(3) .290-P.),(1996), Etre enfant à Rome, Paris, 289-Neraudau (J 
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وما يؤكد لنا حب االطفال للعب على الشاطئ على حسب ما ورد على لسان مينوكيوس 
( عن حركة األطفال واأللعاب, حيث الفضاء الشاسع فكان يوسع Minucius felixفيليكس )

 مداركهم وتنمية مهاراتهم, حيث لعبة: 
 رمى الشقـف: -1

أنية قديمة أصبحت ملساء وهى أما حصى مسطحة وملساء, أو أنها كسرة خزف أو 
بفعل االمواج , وهى عبارة عن تجميع الشقف على الشاطئ واألمساك به بين السبابة واألبهام, 

  (4) واألقتراب من البحر وإلقائها بإتجاه البحر بطريقة تجعلها تتدحرج فوق سطح الماء.
  

                                         
(4) .Minucius felix, Octavius, III, 5.IV, 1 
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 السباحة: -2
لينوس( الشاب, وهو يشير يؤكد وجود تلك اللعبة أو الرياضة نص مقتبس من رسائل )ب

إلى تنافس أطفال مدينة )هيبو ريجيوس( )عنابة( على الصيد والسباحة إلى درجة أنهم كانوا 
 (5) يسبحون مع الدالفين.

 ة:لعبة الكر -3
 جزاء الجسم,أعتبارها أفضل تمارين لجميع إب ةبممارسة ألعاب الكر  (*)وسنفقد نصح جالي

فعند إنصراف األطفال لممارسة الركض وراء الدوالب المجهز بحلقات معدنية إلصدار أصوات 
معينة عند الحركة. كانت كل تلك التمارين واأللعاب الرياضية فى تهيئة جسد الطفل لممارسة 

واع فى عصر أن ةبخمس ةعرف الرومان الكر  الرياضة فى الميادين المخصصة لذلك.
التى مارسها الرومان فى  ةلمحتمل أن تكون من بعض األلعاب الخفيفاإلمبراطورية, فمن ا

أنها تعتمد على قدر ليس بالكثير من الجهد فربما مارسها المسنون حيث الحمامات خاصة 
 ةمارس الرومان ألعاب الكر ف. ةوالقفز التى تحتاج إلى قوة بدني ةعلى عكس المالكم .أيضاً 

ساس من هذه األلعاب هو الرمى وكان األن األناث والذكور. وكانت منتشرة بي بأنواعها المختلفة
 (6) .والقذف فمنها

 (7) ة.المترف ورهمثرياء ضمن رحاب دمارسها األ (:ةاحلديدي ة)الكرة لاجًل ةكر -
إلى الحائط,  ةموجه ةمفتوح هبقاء يديإمع  ةل فيها الالعب ضرب الكر او كان يح الكف: ةكر -

 (8) األرض. ةويكرر العملية بعد تالمس الكر 
لالعبون ا هيواج أنلتنس, و اقرب إلى ملعب أهى  (:Sphaeramachiaى)العبة السفريوماك -

 :تىكال لتميز بينهما( وتلعب ابعضهم البعض. وكانت تلعب بثالثة طرق )ال نستطيع 

                                         
(5) .Pline le jeune, Lettres . IX, 33 

ريليوس أو ركوس ام اهستدعاو  انليوناد فى بال هع صيتا لجسم ذائف الم  فى وظار وعاهو طبيب مهلينوس اج )*(
ضيع امؤلف شملت مو  ةئام ألف اكم  الحيواناتل من شرح أو  كان, و هص لاليعمل كطبيب خ اروم إلى

 .295(,1991صرى )الناظر سيد ان....... للمزيد ةمتنوع

(6) .25-Logeay (A.),(2001). Les  jouets  se jouent des siècles 24 

 80( , 2001منصورى, ) ةخديج (7)
(8) .Martial, (1931) les Epigrammes,IV, Paris, ,19 
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 من الصدف وخلف كل فريق خط ال يين فى العدد يفصل بينهما خطاً او نجد فريقين متس
 أخرى ز الخط الخلفى. ونجد طريقة او خصمه لتج دافعاً  ة, فيقذف كل فريق الكر ه ز او يجب تج

يلتقطها فإذا  أنعضاء الفريق األخر وعليه أ  ألحد ةعضاء الفريق بقذف الكر أ  أحديقوم  أنوهى 
عضاء أ يقوم أحد  أنقاطها خسر الفريق, والطريقة الثالثة وهى التأو لم يتمكن من  ةسقطت الكر 

لى عيمسك بها فى حين يقوم باقى الالعبين  أنعلى فى الهواء ويجب فى األ ةقاء الكر إلالفريق ب
 (9) عن اللحاق بها.م عاقتهإ 
ساس من هذه اللعبة هى تناقل بالصوف أو الريش أو الزغب واأل ةمحشو  ةكر  لعبة اهلارباستم: -

وكانت تستعمل  ,منهم ةالكر  أخذل او ويوجد هناك خصم يح أخر,من العب إلى  ةالكر 
 (10) .هذه اللعبة القوة والعنف

منهما فى رأس مثلث وتبدء اللعبة برمى ولقف  تلعب بثالثة العبين يقف كل   لرتجيون:العبة  -
 (11) حد.اكرتين أو ثالث فى وقت و 

 منها لعبة بكرة المثلث الحمامات العامة فمنها:وهناك ألعاب للكرة كان يمارسها رواد 
((Trigonum,  ةذفون الكر اشخاص يقفون على زوايا مثلث وهمى يتقأوهى لعبة يمارسها ثالثة 

ن وهى ايمارسها العب Harpastum)) ةما لعبة الراحي, أنذارإفيما بينهم ودون سابق  ةبسرع
أن يلتقطها الطرف الثانى. إلى جانب بشرط أن تطئ أرض الميدان قبل  ةعبارة عن قذف الكر 

 ,ستحمامجسادهم لألأ ةلتهيئ ه( ترمى بالكف. وذلك كلFolisمنفوخه بالهواء ) ةاللعب بكرة خفيف
( لم تكن معروفة عند الرومان لذلك لعب االطفال عادة ما يهيئ billesفكون الكريات الصغيرة )

يتنافسون على رمى  حبة الجوز الرابعة ثالث حبات من الجوز ويضعونها على األرض, ثم 

                                         
(9) .Petrone,(1993) Le Satiricon, Ouvrage pre'sente par Aicha Kassoul, LXX, Alger,27 

 .63(,  2005مو )امصطفى على محمد ن (10)
 الرومانىو لبطلمى العصرين ات فى مصر فى اياو هلاو  التسلية ألعاب(, 1999لسيد محجوب )احسن  ةعزيز  (11)

 ةمعا, جةجستير غير منشور ام هلا, رس مصريةلاحف المتاب الفترة هذهللعب من ات المجموع راسةمع د
 .122-121,  ةسكندريالا



            

 

ألعاب األطفال والموسيقى والرقص فى شمال أفريقيا فى 
 العصر الرومانى

 2022شتاء  100عدد 

382 

لمسافة معينة وتستقر مع الحبات الثالث األخرى. فنجد أن اإلمبراطور أوكتافيوس أغسطس لعب 
 (12) فى شيخوخته بحبات الجوز مع أطفال القطر اإلمبراطورى.

 اللعب حببات التفاح:  -4
المنحوتات البارزة المحفوظة من أحسن األمثلة التى توضح لنا اللعب بحبات التفاح تلك 

فى متحف )الفاتيكان(, وهى توضح لنا طريقتين للعب أحدهما وهى تقاذف الفتيات لحبات التفاح 
فيما بينهن, والطريقة األخرى هى محاولة طفل بدحرجة تفاحة على لوح مائل لإلصطدام ببقية 

 (13) التفاحات.
 (:Turboاخلذروف ) -5

, وكانت buis)ان يصنع من خشب البقس أو الشمشاد )كان يعد من ألعاب الذكور, وك
هذه اللعبة تلعب بتجمع األطفال فى تشكيل كبير فى فناء البيوت, ويقوم بعضهم بلف السيور 

 (14) الجلدية حول الخذروف ويدورونه, فى حين يحاول أخرون رفعه باستخدام السياط.
 سباق العربات: -6

صغار السن, واشتركت العربات فى فرق متنافسة فكان أبطال هذه الرياضة أيضًا من 
فى هذه األلعاب, وهو ما يشير إليه نقش يتحدث إلى أن أحد األطفال الصغار ويدعى فلوروس, 

 (15) توفى فى السباق بعد سقوطه من على عربة مقرونة بحصانين.
 :ألعاب الدمى -7

كانت تلك الدمى كانت الدمى تصنع عادة من القماش أو الشمع الملون, وعادة ما 
للفتيات تحضيرًا لهن لممارسة واجباتهن المنزلية المستقبلية فكانوا يمثلون دور األم مع دمية من 
القماش على شكل رضيعها, وكانت تتقرب الفتيات المقبالت على الزواج بدماها إلى اآللهة 

 ةالخزف وتشكيل يعدف(16) فينوس وهو دليل على انتقالهن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج.
من القرن الثانى بعد الميالد,  التى تميزت بها والية أفريقيا فى الفترة الرومانية بدءاً  عمن الصنائ

                                         
(12) .Suétone, Auguste, LXXXIII 

(13) Cagnat (R.) et Chapot (V.) , (1920), Manual d' archéologie Romaine, tomeII, Paris, 

483. 

(14) .383-Enéide,VII,V,378 Virgile, 

(15) .CIL,VI, 10078 

(16).2516-2515 Paris, ,Jeux et jouets ),1927Leclercq(H.),( 
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من صادراته تفوق دخل تصدير  ةرباح العائدحتى صارت األ ةفريقى باألناقشتهر الخزف األأف
شتملت أيضًا لعب أولكنها  , خراوالقناديل والمب ةنى الخزفيواالزيوت, ولم يقتصر على األ

, وكانت لها أطراف متحركة وقد عازفات الجنك أو الراقصين ئةعلى هي ةطفال المشخصاأل
جهزها صانعوها بأطقم من الحلى والمالبس. ولهذا فكانت أحيانًا مرفقة لجثث األطفال وكان 

ويمكن (17) .يعتبرها البعض من ضمن أثاث المنزل المستغل من طرف الطفل فى حياته اليومية
لنا األعتقاد أن األمر يتعلق بتعاليم الطقوس الدينية, فقد كان الرومان يقدمون لبعضهم البعض 
هدايا فى احتفاالت اآلله ساتورنوس التى كانت تصادف نهاية شهر ديسمبر, من بينها تماثيل 

 (18) وكان يقدمها الكبار للصغار. )Sigillariaأو ) )Sigilumفخارية صغيرة )
 (: Crepundiaعبة اخلشخاش )ل -8

وهى ألعاب أو طالسم كانت تقى األطفال من األرواح الشريرة, وعرفت بذلك األسم 
الحتكاك بعضها البعض وإصدار أصوات عالية. ونذكر منها تماثيل بشرية وحيوانية صغيرة 

 (19) .مصنوعة من الرصاص أو من العظام ودمى وأقنعة
 ثانيًا: األلعاب األخرى 

 السباق ) العدو(: لعبة -1
سرعان ما أنتشرت تلك اللعبة بعد توسع الرومان وإنشائهم إمبراطوريتهم, ولكن ممارسة 
تلك اللعبة فى والية أفريقيا الشمالية يعود إلى فترة األستقالل الوطنى لمملكتى نوميديا وموريطانيا, 

فلوحتى مدينة قفصة فى جنوب ولكنها ظهرت على الفسيفساء فى القرن الثالث والرابع الميالدى, 
تونس توصف لنا هذا المهرجان الرياضى حيث تحتل القسم العلوى من اللوحة, فكان المتنافسون 

 1فى السباق يتنافسون على ثالثة مسافات تتناسب مع العدد نفسة من المنافسات فاألولى تساوى 
م, 200إلى170ر أى بين قدم, وهذه النسبة متغيرة بين الملعب واألخ600ستاد أى ما يعادل 

م,  5000-1500ستاد أى ما يعادل  24و7م والثالثة تساوى 400والمنافسة الثانية حوالى 
واللوحة توصف لنا أيضًا ثالثة أنواع من السباقات المرحلة األولى وهم مجموعة من الرياضين 

لسالح )خوذة وترس عراة الجسم مفتولى العضالت يتسابقون, والمرحلة الثانية سباق أثقل عداُءه با

                                         
(17) .480-Cagnat (R.) et Chapot (V.),(1920),.479 

(18) .Logeay (A.),.(2001),25 

(19) du  Yakoub (M.), (1995), Splendeurs des Mosaiques de Tunisie: Agence Na tionale

patrimoine ,297 . 
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وتداولهم شعلة نارية مع المحافظة عليها  (20) ثقيل مصنوع من البرونز وواقيات األرجل( .
مشتعلة إلى غاية خط الوصول, وربما أخذت تلك المرحلة من اإلغريق وتعرف لديهم بأسم 

(hoplitodromos يقطعون فيها )ألنهم ستاد ثم أنتقلت إلى األتروسك ونقلها الرومان عنهم  15
 (21) أقرب إليهم من بالد اليونان.

 :لعبة القفز -2
 ةومرون ةللجسم من قوة ورشاق هعند الرومان لما تعطي ةكان القفز أحد األلعاب الشعبي

. فكان على المتسابق القفز على حواجز فى شكل ةوشاق ة, وكانت تحتاج إلى تدريبات عنيفةلياع
مات ايقوم بالقفز فوق تلك الدع أن ه, فكان عليةعلى األرض بمسافات محدد ةمات كبيرة مثبتادع

و هناك  .ةمات عن طريق تحريك قدمه بطريقة معينايالمس جسده تلك الدع أنبالخيل دون 
كيلوجرام, وهى األعاقة التى تحد  4إلى  2طرق أخرى  للعبة القفز وهى القفز بأوزان  تثقل من 

ى لوحة فسيفساء مدينة قفصة )لوحة رامى القرص( ساطورين إلى من عملية القفز, فتظهر ف
 (22) يسار الالعب, فربما كان الساطور عوضًا عن الحربة التى كانت السالح الوطنى الليبين.

 ألعاب احلظ وامليسر: -3
أشتهر الرومان بحبهم الشديد أللعاب الحظ والميسر ومن ضمنها ألعاب النرد حيث تفننوا 

وأشتهر األباطرة بحبهم لها مثل اإلمبراطور يوليوس قيصر, أوكتافيوس أغسطس فى صنعها. 
 (23) ونيرون وكالوديوس.

كان موطنها األصلى بالد اليونان ومصر الفرعونية وبالد مابين النهرين ولكن أضفى 
الرومان عليها طابع المراهنة وذاع صيتها بين العام والخاص. ولكن كان النظام السياسى يمنع 

ارستها فى سائر أيام السنة, ولكنها أنتشرت بين جميع الطبقات وفى أفريقيا الشمالية من خالل مم
( وهو احتفال دينى يقام فى شهر ديسمبر من كل سنة Saturnalesاحتفال اآلله ساتورنوس )

يدوم لسبعة أيام وورثه عنهم المسيحيون. كانوا يمارسون فيها اللعب ويسمح للعبيد بالتحدث إلى 
 (24) ادتهم وممارسة ألعاب الحظ وهو كان محرم عليهم فى بقية األيام.س

                                         
(20) .L.,) ' Athlétisme Grec, Paris,19 -Carbonnieres (P 

(21) .Carbonnieres (P.), L ' Athlétisme Grec, 20 

(22) .Lhote (H.),(1982), Les chars rupestres  Sahqriens,110 

(23) .Id.Claude, IIILXXI. Id..Nero.XXX..-XXXII . Id. Auguste. LXX. Sutéone. César 

(24) .30-Logeay (A.). (2001).24 
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وللداللة على أهمية  ألعاب الحظ والميسر فى روما فى القرن األول قبل الميالد, هى 
( أثناء عبور نهر )روبيكون( فى Alea iacta estجملة يوليوس قيصر )اآلن ألقى النرد( أو )

لعبة الحظ لعلمه بخطورة تلك الخطوة واستحالة التراجع إلى شمال )إيطاليا(, وكأنه يقدم على 
 (25)مواقعه الخلفية مرة أخرى.

 ألعاب الكعب والنرد: -4
كان الالعبون يمارسون اللعبة بإعتمادهم على ثالثة أو أربعة مكعبات صغيرة. وكان كل 

أو بلور العب يلقى بقطعة حسب ترتيب معين , وكانت تصنع المكعبات من عاج أو كهرمان 
نفيس. وأحيانًا أخرى من عظام الماعز والخرفان, وكانت تلك العظام تصقل وتدور الستخراج 
قطعة لها أربع وجهات. وكانت تحمل فى كل وجهة أسم منقوشًا مميزًا, فلم تكن الوجهات األربعة 

ة وكانت تلك متجانسة وال متكافئة , فأثنتان منها عريضة, والثالثة مقعرة أما الرابعة فكانت محدب
المحدبة أحسن النتائج على األطالق, وكان الالعبين يضاعفون القيمة المالية بديناريوس واحد 
عن كل ضربة كلب, إال أن الحظ حليف الذى يحصل على ضربة )فينوس(. بينما تتمثل نتيجة 

هو ما الكلب بتحقيق نفس العدد بالنسبة للمكعبات األربعة, فأنها تختلف مع ضربة )فينوس(, و 
 (26) ( نتيجة مختلفة.35يسمح فى النهاية بتحصيل )

لعبة الكعب والنرد هى أحب األلعاب إلى قلوب كبار السن. هى ولعبة التفاحة  فهى 
ولكنها مع ذلك أنتشرت بين طبقات الشعب المختلفة, وشبه (27) مالذ الفالسفة بعد التعب.

التى تتولد عند األنسان عندما يحاول  شيشرون أيضًا حب الفرد فى تحصيل العلم بتلك األرادة
الوصول بمهارته إلى الكمال حين ممارسته للعبتى النرد والتفاحة. إذا ما كان شيشرون اليرى 
مانعًا من ممارسة الفالسفه أللعاب, النرد ولكنه كان من أشد المعارضين للعبها فى الفوروم 

 (28) احترامًا لهيبة تلك الساحة العمومية.

                                         
(25) .Suétone. César. XXXII 

(26) .Suétone. Auguste. LXXI 

(27) .Cicéron. De la  vieillesse ,58 

(28) .Cicéron.II.Philippique.56 
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راطور )أوكتافيوس أغسطس( عشقه لألثاث النفيس إال أنه أيضًا ولع بحبه يظهر اإلمب
ويذكر عن (29) للنرد, إذ كان يجتمع مع حاشيته لياًل للعب وكان يلقون مكعبات النرد كال بدوره.

اإلمبراطور كالوديوس أن حبه الشديد للنرد جعلته يمارسها فى كل إنتقاالته بحيث جهز عربة 
لعدم التشويش على اللعب, ويقدم على تأليف كتاب يعالج فيه كيفية  خاصة مقاومة للحركة

 أما )نيرون( فقد راهن فى النرد بأربع مائة ألف سسترسن عن كل نقطه.(30) ممارسة هذه اللعبة.

(31) 
ببالد اليونان فى   Corintheوقد وصل الهوس بالجنود الرومان عند غزوهم )لكورنثه( 

( 32)الد إلى إنتزاع لوحات فائقة الجمال لممارسة لعبة النرد عليها.منتصف القرن الثانى قبل المي

 (1أنظر صورة رقم )
 :Latrunculiلعبة اجلنود املرتزقة  -6

 Jeu, والتى تجمع بين لعبة السيدات pettéiaهى تطوير رومانى للعبة اليونانية )بتيا( 

de dames(*)  من حيث البيادق ولعبة الشطرنج من حيث استراتيجية اللعب, فاستخدمت
مجموعتان من البيادق, بيادق بلونين األسود واألبيض, وبيادق بلونين زرقاء وصفراء, وكانت 

, مقسمة إلى tabula latrunculariaتلعب على طاولة تعرف بأسم" طاولة الجنود المرتزقة" 
ذات لونين متباينين هما األبيض واألسود  latronesيدقًا ب 16خانة, وكان لكل العب  64

(, وكان يسمح لالعب ordinariiوينقسمان إلى مجموعتين, فالمجموعة األولى تعرف بأسم )
بتحريك بيادقه باتجاه واحد على طاولة اللعب, بينما كان باستطاعة الالعبين تحريك المجموعة 

                                         
(29) .Suétone .A uguste.Lxx 

(30) .Suétone. Claude. III 

(31) .Id. Néron. XXX 

(32) .60  Paris,Bedon (R.),(1989),  Les jeux de société chez les romains, 

لطين امن  قطعةقطع  بلونين مختلفين على  هات تحرك فيكانلمصريون ا هارسام لعبةى هت السيدا لعبة )*(
 حضارةلا(, 1996لدريل سيريل,) اظر ان للمزيد.  انوثين خمن ثال الفلخشب تتا أوج العا أولمشوى ا
 .114-113,القاهرة, القديمة دولةلا نهايةحتى  التاريخقبل  امن عصور م مصريةلا
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ات عدة, وكان الهدف من هذه الحركات هى محاولة ( فى اتجاهuagiالثانية التى تعرف بأسم )
 (33) شل الخصم بوضع بيادق الخصم كلها بين بيادق الالعب األخر.

تمثل لوحة فسيفساء مقاطعة البروقنصلية مشهد يمثل ثالثة أشخاص يلعبون على طاولة 
 (2أنظر صورة رقم )( 34) مهيأه لهذا الغرض, فربما هى لعبة الجنود المرتزقة.

 ألواح اللعب: -7
هى لعبة تشتمل على رقعة خشبية أو هى حز فى رخام أو صخر أو ما شابه, مجزأه 

بيدقًا, ويمثل موقع كل بيدق على 15إلى اثنى عشر خطا, ولها مكعبى نرد, ومجموعتان من 
الرقعة عددًا معينًا من النقاط, كان الالعبون باستطاعتهم احتسابهم لمعرفة تقدمهم على 

 (35)الخصوم.
ذكر المؤرخ )بلينوس( األكبر, أنها ذات أصل أسيوى, جمعها )بومبيوس( فى حملته 
الثالثة على أسيا, لوحة لعب مستطيلة تتألف من لوحين حجريين مجزأين إلى اثنى عشر فضاًء 

أقدام , تتوسطها كرة ذهبية وزنها ثمانون رطاًل. و يدعى أوفيدوس,  3/4متساوى, وهى بمقاييس 
الث من فن الحب , بأن أستمالة المرأه تتم عن طريق تركها تفوز فى لعبة الخطوط فى الكتاب الث
لتسهيل اإليقاع بها فى شباك الحب, وهى   ludus duodecim scriptoriumاألثنى عشر 

 (36) لعبة رومانية تزدوج بين األستراتيجية والتمعن وبين الحظ.
ينة )تمجاد(. أنها لعبة مستوحاة ومن المؤكد أن اللعبة التى رسمت على صخور فورم مد

من لعبة الخطوط األثنى عشر, حيث أنها تحتوى عل حروف تشكل كلمات لها داللة غير 
 –اللعب  -الحمامات  –معروفة, ولكنها تشير فى مجملها إلى الحياة السعيدة أى )الصيد 
 (37)الضحك(. وتم اكتشاف لوحات األثنى عشر أيضًا فى قرطاج والجزائر.

  

                                         
(33) .63 (1989), Bedon (R.) 

(34) Noél) .(2001), Les plaisirs à Rome. Paris.82 -Robert (Jean 

(35) .2472-Leclercq (H,.)(1927),2471 

(36) .Pline l'ancien. Histoire Naturelle, XXXVII 

(37) ., l'Art d' aimer,III,365Ovide  
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 : املوسيقى والرقصثالًثا: 
 بداية املوسيقى عند الرومان : – 1

ن أن اعلى الكه اماً , وكان لز ةشعائرهم وطقوسهم الديني قامةستخدم الرومان الموسيقى إلا
لتقاليد اداء طقوس تقديم القرابين ويرجع المؤرخون هذه أل ,Tibicen ةيصطحبوا معهم مزماري

على تواصل البشر مع  ةالقادر  ةالوحيد ةلفيعتبر أن المزمار المزدوج هو األ ةيكتروسيأصول أإلى 
من البدع قبل الميالد فى نهاية القرن األول  ةوتري ةلأبعازف  استبداله, وكان ةلهعالم اآل
 (38)تروريا.أكانوا يستقدمون من  ةضاحى المقدساأل ين, إذ تنص الروايات أن مزمار ةالمستحدث

شاء "معهد قام بأن نى ملك روما ابلوتارخوس أن "نوما" الذى يعتبر ث تفيد أحدى روايات
حياء إضمن أول المؤسسات الرسمية بالمدينة أوكل إليها  Collegium tibicinum المزمارين 

طقوس أو  إقامةيقبل  وهو ما يؤكد أن الفكر العقائدى الرومانى كان ال ة,االحتفاالت الديني
إذ أن الشعب الرومانى المولع بالحرب . م بحضور الموسيقين ما لم تكن تدع ةشعائر ديني

أن  اع حسب رأى المؤرخين لذلك رأو ا بدعلى األ ةالحس والمقدر  ةلتشييد والبناء كان يفتقد لرهافاو 
نهم ااستلهموها من جير  ةمجرد كونها رقصات بسيط إالالموسيقيه لم تعد  هنشاطات

 (39).يينكتروساأل
لشعوب العالم القديم تحول إلى الرومان  ةمأفترة العهد اإلمبراطورى إلى فى  روما تحولت

ورقصات " الهتر"  ةن الصاخبالحوخاصة األنماط الشرقية ذات األ الوافدينستهالك موسيقات ا
سوى التى ترتبط بالمجال العسكرى فكانت كنمط  ةموسيقي ةصالأولم يتبق  لهم من , والجذب 
لتدريبات العسكرية اعطاء األوامر خالل إل ةووسيل ةشارات صوتيإ فكانت مجرد صيل.أرومانى 

عد عن أن تكون الموسيقى الرومانية ذات بُ  ى وبذلك فينفى " فريدرتش" ضمنياً عوفى ساحات الو 
 (40) .ةداه تسليأتعبيرى فنى أو حتى أن تكون 

                                         
(38) .Theodore REINACH, "Musica" ,Dictionnaire des Antiquites, Tomp VI, 322 

(39) .Ovide, l'Art d' aimer, III,365 

 (40)Friedrich BEHN, (1912),"Die music im romischen heer" Mainzer Zeitschrift, VIl, 

Paris.36-47. 
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 جزءاً  بحلتص ,فى القرن األول الميالدى إلى األلعاب  ةضيفت المسابقات الموسيقيألكن 
من المناخ الثقافى الترفيهى الرومانى, فكانت تتميز كل العروض واأللعاب بحضور الموسيقين 

 (41) حيائها بالعزف والرقص.إل
بالنسبة لهم د ع  من دروب اللهو والترفيه عند الرومان, فهى تُ  أخر كانت الموسيقى درباً 

ستماع إلى األنغام فى األ ةكامل اً أيامقضون حيث كانوا ي, فى تثقيف الرجال والنساء ماً اه عنصراً 
 فوضه عمل مر أنالعهد الجمهورى  أيام, فقد كان ينظر إلى الرقص ةموسيقي ةوعطليف مقأأو ت
على غلق المدارس التى تعلم الرقص  صغر الدولةاأل (سيبو)رغم أفقد  ,لراقص العارل بيجل

ولكن  ", ناالذى يرقص وهو غير سكر ن ذهب عقله هو وحده م   أنوالموسيقى وكان مما قاله "
 حضور وجبن ما ا. فسرع فيه مرغوباً  مراً أجعلت من الموسيقى والرقص  ةالمسرحيات الصامت

الرسمية الرومانية وطقوس  ةناسم الدياتمام مر إالموسيقى فى عهد اإلمبراطور أغسطس فى عملية 
  (42) بوقيين.زفى كنارات و اضيف إلى جانب الزماريين عأف, اإلمبراطور ةعباد

التى يحتفل بطقوس  ةالت المقدسد البوق من اآلعُ  إذا ةمرموق نهحظى هؤالء بمكا 
فسهم من محبى الموسيقى والعزف على أن. كما كان األباطرة ايوم 23مارس و  23تطهيرها يوم 

س اجر والقرون واأللتوبا ان و الوس والبواألة رغون واللير واأل ةى, والقيثار اكالن ةتها الرئيسيالآلابعض 
إلى  ةفتحوت اللير  ةالهادئ ةالنحاسي ةت الموسيقيالستخدام اآلان ما تحولوا إلى اوسرع ,والطبول

داخل  ةجديدة تكون مسموع ةنحاسي آالتإلى  ةالخشبي ةالت الهوائيحجم العربة وحولوا بعض اآل
المسرح الرومانى. فكانت الموسيقى تستخدم فى العروض العسكرية وعلى مر األيام أصبحت 

فكان من شأن الموسيقى  ,بالنسبة للفرد الرومانى للترفيه عن النفس الموسيقى شئ ضرورى جداً 
ف من مشاعر الحزن وتزيد من معالم الشعور بالفرح". فكانت يخفالت" (*)على حد تعبير كانوس

تعد كنوع من  ةخر ابدأ, حيث كانت الموسيقى فى الوالئم الفأتنقطع عنها الموسيقى  ر روما القصو 
 (43) كرام الضيف مثلما عند الشاعر مارتيال.إ

                                         
(41) .47-(1912), 36Friedrich BEHN,  

(42) Alain BAUDOT, (1974)" La tradition musicale a' Rome" Cahiers des E'tudes 

Anciennes, tomp III , Canada,4-9. 

 حضارةلا ه(,قص1988ت ,) انظر ويل ديور ان...للمزيد   الفترةفى تلك   أىلنازفى ار عهشا أحدو هوس كان (*)
 .131 بيروت, ,انمحمد بدر  ه,  ترجمالرومانية حضارةلا أولمسيح اقيصر و 

 .132(, 1988ت ,) انويل ديور  (43)
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قدام الرجال أ صداء وقعأ حد من مرقص يرددايكاد يخلو بيت و  نكا "اليقال عنها س
وفيلسوف. ولم يكن النساء  فى بيوت كل ثرى معلم للرقص كما فيه طاه   نوالنساء؛ وأصبح األ

 ةه يكسب الجسم المروننفحسب, بل أل ةذبيالما يكسبهن من ج هيتعلمن هذا الفن ويمارسن
 .(44)والرشاقه"

ه أناإلمبراطور"نيرون" المولع بالموسيقى  ةلحياه فى ترجمت Suétoneويروى سويتونيوس 
ستلقاء على "تربنوس" باأل هوأنه كان ينفذ نصائح معلم ,المحترفين فى الغناءكان يتبع أساليب 

كما كان  هل مقيئات لتخفيف وزناو , وكان يتن رصاص على صدرهلوحات من ال متحمالً  هظهر 
 .(45)ةحباله الصوتيأللمحافظة على  ةل الفاكهاو يمتنع عن تن

الت التى واآل ةالموسيقين الحساعدت طبيعة الرومان المحاربة فى تحديد نوع األ 
وتبث فيهم روح  ة,مما تمنحهم تعزيز الروح المعنوي ةيستخدمونها التى تعبر عن القوة والضخام

األمر  أخرالت اليونانية أن تغلبت واآل ةنياالشهو  ةالخصب ةفما لبثت األنغام الموسيقي ةالشجاع
للشعر وقلما تغنت من دونه  ةب, وكانت الموسيقى مصاحةذجاالت الرومانية السعلى األنغام واآل

وتغنى فى االحتفاالت واأللعاب, فكانت المباريات ة محبب ةال أن كانت الموسيقى الجماعيإ
كان الطعام يرفع  Trimalchioلتريملكو ا, ففى حفالت  شأنها شأن األلعاب العامة ةالموسيقي

 )46(مغنين.لصوات اأعلى 
. فكان ةالموسيقي ةن عزف الفرقاالتمثيل الصامت كان الغناء الجماعى والرقص يصحب          
وكان نظام  .(*)سكابالبواق واألوالصنج والمزامير واأل ةى والقيثار االن ةالموسيقي ةقوام الفرق

الموسيقين  ةفتكون الكثير من المغنين والموسيقين وكان مهر  ةبتدريب فرق موسيقيسترقاق يسمحاأل

                                         
(44) .Pétrone. Le Satiricon. XXXIII 

(45)  trad. NERO, SUET, bcs.fltr.ucl.ac.be, Suétone,Vie de Ne'ron, chapiter20,in:http:,

html. 
(46 ) Friedrich BEHN, (1912), 88. 

من   اً جازعاشد أت اصو افتحدث  هاب هايضربون ةرقالفد افر أم بعض اقدأ إلىتشد ة معدنيح او ألى ه بالاسكألا (*)
 ظر ان. للمزيد الحديثة ةلموسيقيارق الفت اصو أ

VENDRIS (1999),Musique et spectacles a' Rome et dans  l'Occident  romain, E'ditions 
Errance, paris, 52. 
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فى جميع الواليات. بحثًا عن األموال  مراكز الذهب خارج البالد إلى  كثيرين فكانوا يهرعون إلى
كليل أيهديهم أإلى األباطرة ليضع ب فكانت المباريات تقام بينهم وبين الشعراء ويتقدمهم الفائز

للفوز بحب أولئك  القرابين نويقدم نفكان النساء يتنافس ,الزهور وأوراق البلوط على رؤسهم
نى المسرح تتلقفها الجماهير لتسير صداها مع خفتهم فى اغأ المغنين والشعراء. فقد كانت 

 ةنياللميز  , وذلك تبعاً ةت عدد الموسيقين المستخدمين فى المسارح الدائرياو فكان يتف الشوارع.
رغن مائى. أ ح بين ثالثة بواقيين  وثالثة نافخى قرون وعازفاو للعرض ولكنها تتر  ةالمحدد

الجمهور  ةثار ألتتويج النهائى وحث المصارعين و ان عن بداية األلعاب و عالاألوتتمثل مهمتهم فى 
لألنطالق للخيول وعن وصول  ةشار عطاء األأثناء عروض القتال. وفى سباقات الخيل إل هوتهيج

 (47) المتسابقين األوائل الفائزين.
 :العسكرية ةالفرق املوسيقي -2

فى تكوين الجيش النظامى, ويتكون الطاقم الموسيقى  ساسياً أ عنصراً  ون الموسيقييشكل 
  Cornuالقرن المعدنى " كورنو"  ةلآوعازفو  ,  Tubaالبوق "توبا" ةلآقسام: عازفو أمن أربعة 

غلب أ . ويجمع Lituus"النفير "ليتووس"  ةلآوعازفو  ,Bucinaالصور "بوشينا"  آلةوعازفو 
. ةالخيال ةالصور لسراي ةلآبينما تنتمى  ة,للمشا تانتى البوق والقرن تابعآلالمؤرخين على أن 

فتؤكد المصادر  ,ين العسكريينيالموسيق ةعلى من بقيأ  ةشرفي ةويحظى عازفو القرون على مرتب
وقد دخلت  ,القرن فى تونس خالل الفترة الرومانية منذ القرن األول الميالدى آلةالتاريخية وجود 

 ةحد ستافريقى الو فيبلغ عدد عازفى القرن فى الفوج األ , ضمن الهيكل الموسيقى العسكرى 
ين أثناء المعارك فى تحفيز الجنود وتشجعيهم ير سكالموسيقين الع ة, وتتمثل مهم وثالثين عازفاً 

تدريبات الجنود عداء, وكانوا وقت السلم يشاركون فى على القتال ونشر روح الرعب فى نفوس األ
وكانوا  ,لتسلل أو حدوث خطرات إلى حاال ةلتنبياو  ةاألماكن المحظور  ةساوتعهد إليهم حر 

ووصف الشاعر" ورجيليوس"  صوتها بكونه  ةيشاركون فى االحتفاالت الرسمية والجنائزي
 (1أنظر صورة )( 48)جش.أ

                                         
, اه دكتور ة لا, رس الرومانيةو  البونية الفترةل فى تونس خالة لموسيقيا ثقافةلا(,2008لمؤدب ) ايس أن (47)

 .90تونس,
(48) .31 Alain BAUDOT,(1974), 
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 ة:الفرق املوسيقي -3

فى القرن الثانى الميالدى فأنتقلت من الفرق الصغرى  اً كبير  اً عرفت الفرق المسرحية تطور 
"يفوق  س( :لوقيلو )" تلك الفرق فى رسائله إلى صديقه Séneque"كاإلى الكبرى فوصف "سين

عدد الممثلين فى عروضنا عدد متفرجى المسارح القديمة, فحين يتجمهر المؤدون ويتزاحمون فى 
صناف المزامير من أصوات مختلف أوتنطلق   جبواق المدار , وحين يطوق عازفو األةروقكل األ

تناسق  ةس المتنوعاجر , يتولد من تلك األةالت الموسيقيمن اآل ةجناس المتعددفوق الركح واأل
  (49) عام".

 Collegium"انةالرن ةحذي"منتعلى األ ةتتكون تلك الفرق من طوائف مثل طائف

scabillariorum القرن األول  وكانت تضم المزماريين والراقصين وتعود بداية تأسيسها إلى
منذ الفترة  ةظهرت هذه الطائفو  , Dionysiaci artificeنوسيين"انين الدياالفنة , و"طائفالميالدى
نوس" وأقيم مقر لها افى الحضارة الرومانية اإلمبراطور "تراي عترف بها رسمياً ا و  ةالهلينستي

ة كمجموعة ديني ةين وعازفين وراقصين وشعراء وتبدو هذه الطائفيروما وهى تضم مغنبالعاصمة 
وكانت الحكومة تخشى من تلك  الجمهور, ةوكانت وظيفتهم هى تسلي ,"ديونيسيوس" ةلعباد

الحكومة ومباركتها وعليها  ةلذلك كانت تحت رعاي ,ليب الشعب عليهاأمن ت ات خوفاً يالجمع
 لتقنيين أو الصناع.اأى  Technitaiى الى هذه الجمعيات أسم "تكنيتوكان يطلق ع ,مراقبتها

(50) 
 :الرومانية ةاملسابقات املوسيقي -4

مسابقات  -ةالمسابقات الرياضي -تحتوى المسابقات الرومانية على )سباقات الخيل
من  درجت فى الحضارة الرومانية بدءً وأ. ة( وتعتبر هى تواصل للحضارة اإلغريقيةموسيقي

على عهد  ة,  فظهرت متأخر ةثرين بالثقافة الهلينستيأمن المت ةالعصر اإلمبراطورى بتوصي
  Agon Capitolinusثم األلعاب الكابيتولية م65و64عيدت عام أ و  60اإلمبراطور نيرون سنة 

                                         
(49) SE'NE'QUE .(2001),Lettres a' Lucilius ,84,10. Cite' par Vale'rie PE'CHE' et 

Christophe VENDRIS (1999) , paris, 53. 
(50) .Alain BAUDOT,(1974),35 
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نهاية , واستمرت تلك األلعاب إلى (*)له يوبيتارلآل نوس تمجيداً اوالتى أنشاها اإلمبراطور دوميسي
تضمن  ة, وكانت المسابقات الكابيتليةمسابقات ومباريات عالمي ةفترة اإلمبراطورية وكانت بمثاب
منهم منذ مشهورين صيتهم فى عهد أغسطس وصار يطلق على ال  عروض لمزمارى الذين ذاعوا

مشتق من اللغة  أسموهو (, protaulos ولوساالمزمارى األول )بروت أسممطلع القرن األول 
ثم  ,(ةلتراجيدياو  ة)الكوميدي ومغنى المقاطع ةوالجوق ةوالبوقى وعازف القيثار  ةالمرومن ةغريقياإل

من أهم  ةلتنفيذ. فتعتبر القيثاريان فى اتقالممثلون والراقصون وكان يشترط األ ضيف الحقاً أ
على ما يعد العزف نبي ةوهى الغناء الذى يصاحبه منفذه بالعزف على القيثار  ةالبرامج المجاز 

 (51).قل شأناً أن الحأكعازف  منفرداً  ةالقيثار 
ال أنها إبالرغم من حبهم الشديد لها,  ةعظيم ةال أن روما لم تفد الموسيقى فائدإ

فى  هها حفظت الموسيقى للعالم كلأنو  ةأفضل من األمم السابق ستخدمتها فى تنظيم الفرق تنظيماً أ
قامة إحظيت قرطاج بداية من القرن الثالث بو  بعد ذلك. ةثرت بها الكنيسأبيوتها ومسارحها فت

ة,  للمسابق ةفهى محاكا (سبتميوس سيفيروس)"بيثيا" والتى أنجزت فى عهد اإلمبراطورس  ةمسابق
 ةونرجح أن األهتمام بالمسابقات الموسيقي ةيات موسيقيان مبار من وتضالتى تقام فى دلفس باليونا
وبقيت من ضمن العروض  (قرطاج)لذلك فى  اً صيصديون خحيث بناء األ ,األولى ةحتل المرتبأ

ويظهر ذلك من تشخيص  ,سمحتى حدود القرن الخا ةفى األلعاب والمسابقات الرياضي ةالمدرج
فى  هعلي بوللو" والذى عثرأ" تمثال ةين( منحوت على رقبي"هرمس")حامى الرياض لهاآل

 (2أنظر صورة رقم )( 52).بوالرجيا

                                         
رنولد اظر انللمزيد  لخصب.او ربة الوالدة ( iunoيونو) هوزوجت  انلقطعاو  األرضللخصب و امى ح آلهر ايوبيت (*)

 .20-17لمطيعى, المعى  ة, ترجماإلغريقى عند التاريخكر الف(, 1990توينبى )
(51) Jules TOUTAIN ,  (1967),Les culte's paien danz l'empire romain, L'Erma di 

Bretschneider, Roma , tomp l, 299 -307. 
(52) .Friedrich BEHN, (1912) ,48 
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بوللو" أبين"  ةوالتى تظهر تكرار صورة المباريات الموسيقي ويوجد العديد من الفسيفساء
 هبعالقات تربط هالبلديات فى المدن ويقرن ةبوالية أفريقيا فربما ذلك يرمز إلى حري (*)"مثراسو"

نتصار النظام اعلى المزمار المزدوج أى  ة, ويرى أخرون أنتصار القيثار ةبالفلسفة الفيثاغورثي
 (3أنظر صورة رقم ) . ثراسفى صورة م ةالطبيعة المجسد ةالمتناسق على همجي

للتكسب بتكون الفرق  الموسيقى بالنسبة لبعض المدن األفريقية مصدراً  ةمثلت مهن
 :قائلا  الىهمثل مدينة بالريجيا, فذكرها أوغسطينوس فى خطبته وأنتقد فيها األ ةالموسيقي

إليها العديد من  هفى كل الجهات, ويتج ةخوتى مساكنى بالريجيا مدينتكم مشهور إ"
ال تخجلون من أالناس, عما يبحثون هنا؟ عن ممثلين, عن خليعات, هل تجدون فى هذا مجد؟ 

 (53).تشترى؟" ةحتفاظ بسلعاأل
األنتاج الكثيف للموسيقى من مدن ووالية أفريقيا نتج عن التطور فى الجانب الموسيقى 

والعزف  يقاعاتاإل ةسالدر  فراغاً  ةالموسيقى إذ تتطلب المهن مما يجعلنا نرجح وجود معاهد لتعليم
مثل معاهد روما  ةلتراجيديات قبل الدخول فى الفرق الموسيقياوالغناء وحفظ القصائد و 

عن توفير  غفلوانالحظ أنه فى المسارح فى شمال أفريقيا فى الفترة الرومانية لم يو  .ةسكندريواأل
بطبقة من  ةكانت مبلط ااألوركستر  ةالصوت فى مسارحهم, فأرضي ةلتحسين جود ةالمبادئ الالزم

ور, ويعلو السطح مكعبات حفمن قوالب من طين م ةالتى ترتكز على قباب مصنوع ةناالخرس
األوركسترا كانت تقوم  ةبيض, وهو ما يجعلنا نرجح أن أرضيكبيرة من الفسيفساء ذات اللون األ

الصوت الذى سيتردد فى الفراغات الداخلية للقباب تضخيم  ةعكاس الصوت بوظيفإنإلى جانب 
 ةل أيضًا مسرح قرطاجة حيث تمثل مواد البناء المشكلا. ومثةسفل المدارج الدائريأويخرج من 

أما مواد بناء سطح األوركسترا فقد كانت من الرخام وهى من , ةللجدار الخلفى كانت من الحجار 
 (54) للصوت. ةالمواد العاكس

                                         
 ات روماطعافى مق هدتاتشرت عبانصل ألارسى اف هو آلهر و النالشمس و او  حكمةلالنور و ا هو آله راسمث (*)

(, 1991)صرى الناظر سيد ان....للمزيد الغربيةت اطعالمقافى  الثانىلقرن اتشرت فى ان انها الإ الشرقية
 .3.4-3.2رى ,الحضاسى و السيا  الرومانية اإلمبراطوريةريخ ات

)53( SAINT AUGUSTAIN,(1869), Les Confessions, Livre IV,chapitre3.5. traduit en 

francais sous la dir .de M.RAULX, 5-17. 
(54) .305-VENDRIS,  (1999); 303  
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 لتطور فى الجانب الموسيقى هو:نقدمة عن اوخير مثال 
 األديون 

باألغريقية الغناء , ولكنها باالتينية تعنى مسرح مغطى, وهو  Odeinتعنى لفظة "أديون"
 (55)معلم عمومى مخصص لالستماع  إلى األلقاء الشعرى واألعمال الموسيقية, وخاصة القيثارة.

ويؤكد كثير من الباحثين أن األديون كان نتيجة رغبة تحسين ظروف األستماع إلى أصوات 
الخطاب الموسيقى ال يمكن أن يوفرها فضاء مكشوف, لعل هذه األسباب التى دعت 

ويتميز األديون عن .األمبراطور"دومسيانوس" يأمر ببناء أديون روما لدور األلعاب الكابيتولية
, وبنائه على قاعدة الخشبى الذى  يعمل على تضعيف التردد الصوتى المسرح فى كون سقفه

منبسطة,  صغر حجمه إذ يستوعب مابين ألف وثالثمائة إلى ثالثة آالف متفرج. ولكنه يتشابه 
  (56)مع المسرح فى أنه يتكون من أوركسترا نصف دائرية ومدارج هاللية وجدار خلفى.

 :صـــــــــــالرق -5
من ألعاب الساتير.  ةمعظم رقصاتهم كانت مقتبس أنطبيعة الرومان ففى الغالب ل نظراً 

فنهل الرومان من فن الرقص  لدى اليونان  على المسرح اليونانى, ةخاصة وأنها كانت منتشر 
فقد كان يمارس الرقص فى  وتطور الرقص لديهم من السكون والهدوء إلى الحركات السريعة ,

الرقص الفردى  ةنه, فقد كان مة ورياض ة, ويمارس كهواي عسكريةوال ةاالحتفاالت الديني
نتيوم الرومانى )أى التمثيل الصامت( داخل عناصر الرقص, اتشار فن البى انف سبباً  والجماعى

أصبح  فتدريجياً  .لتعبيراتايماءات و كان يغلب عليه اإلو من أهم سمات الرقص القديم  والذى كان
القديمة فأصبح  ةللتخلص من الحركة المتزن ةسم بطريقة سريعجزاء الجأالرقص يشمل تحريك 

 (57) نه.امع مشاهدينه بكل كي الراقص يتفاعل كثيراً 

                                         
( 55)Riadh (M.,),(2001), Acoustique et architecture dans les edifices de spectacle en 
Tunisie romaine, Tunis,29-41 
(56 )Collette PICARD(1951), Carthage,Les Belles lettres, Paris,43. 

(57) Dalcroze, J.,  (1926)" Le crops  en movement et la Rythmique expressive",(dans la 

Revue Viver, 5. 
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 ةقصير توجة    Toga إالن ال يرتدى احيغلب األأ فكان عازف الموسيقى الرومانى فى 
 إال ةالموسيقي ةخراج النغمإنه لن يستطيع أوك ةتحرك مع العزف بحريالحتى يتمكن من  جداً 

 (58) .ةالحركي ةبربطها بالنغم
 ة:عروض الرومان الراقص-ا

وكانت  ة,لهوعرضت لرضاء اآل ق.م 364سنة  ةيكتروسستقدمت العروض األا
 وس":يفيقاعى محدد, فيقول "تيتوس لإالرقصات تصاحب عازفى المزمار المزدوج دون ضرب 

ليتوس سولبيقوس بتيقوس وغايوس  ةمتتاليين فى فترة قنصلي ن"تواصل الوباء لمدة سنتي
ترد أحداث تستحق الذكر سوى تلك الوالئم التى أقيمت الستجداء عطف  وال ,ليقينوس صطولون 

كأحد األشكال الحديثة  ةلهأحدى وسائل  الحد من غضب اآل (*)ة, وكانت األلعاب الركحيةلهاآل
الخيل, كانت تلك يعرف من ضروب العروض سوى مسابقات  ال بالنسبة لشعب محب للحرب

يتحرك الراقصون على أنغام المزامير  ةبدون أى كلمة منطوق ةيتها بسيطااأللعاب فى بد
ثرها بدأ الشباب أ. وعلى ةالبراع ةحركات فى غاي ةيكتروسلتقاليد األاالمزدوجة وينفذون حسب 
لحركات تتوافق مع ا ةمرتجل ةبيات شعريألتراشق بالمزاح فى شكل االرومان فى تقليدهم مع 

ى اوظهر لقب الهستر وهو يعنى باللغة الالتينية الالعبون حيث بدأ فى ترديد الساتور  ة.الرقص
 (59) ."ةمتناسق ةوالذى كان عبارة عن غناء مصاحب للمزمار وحركات راقص ة,المتنوع هبايقاعات

لتفوه بالكالم. فكانت اقتصر دور الممثلين على تنفيذ الحركات والرقصات دون أ
كثر من النص السردى ولذلك أكانت تستغل الرقص والموسيقى  ةلتراجيدياو  ةالمسرحيات الكوميدي

 (60) فى فترة اإلمبراطورية. (*)نتوميم"اوالب (*)برزت ال"ميموس"
                                         

(58) Mary, G., H.,(1947) "Ancient Greek, Roman and Byzantine costume and 

decoration" London.85-86. 

 األلعابو  مسرحيةلا بدايةر ضخم يرفع فى الخلفى ستار الجداء اقصر فخم ويسدل ور  اجهةعن و  عبارةلركح ا (*)
 إلىب تنفذ ابو أ ثالثة ه( وتتخللFrons scaenae كاناى)فرونس س ةتينيالالب هويطلق علي هايتهاويسدل فى ن

 .229-228 (,2008) لمؤدبايس انظر انليس للمزيد الكو ا
(59) .Tite Live, Histoire romaine.I. 9. 4.8 

 فترةد ثم تقنن فى لميالال قبل و ألالقرن ال رت خالهظ التى ةلشعبيا ةلركحيانون الفل ميموس من ا (*)
تعتمد  مسرحيةلاط امنألا ةت بقيكانف  ,تلممثالا هشترك فياقص اكوميدى ر و عرض موسيقى ه  اإلمبراطورية

ت الموضوعات اذ ةخر السات رضاامعلاريج و لتهى اعل الميموسويقوم  ,ءالنسار ادو أل فى تقليد الرجاعلى 
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ن, فقد امتهإحتقار و إ ةنين فى الحضارة الرومانية نظر اجتماعية  للفناأل ةكانت النظر   
 "ساتورناليا" من هفى الكتاب الثانى من مؤلف Macrobeفريقى "مكروبيوس" وضح المؤلف األ

  Scipionفريقىنوس المقلب بسكيبو األامليإ ووسكيبو Catonخالل شهادات ل" قاطون"

E'milien l'Africain حتقار الرومان منذ القرن الثالث قبل الميالد للراقصين والموسيقين إ ةشد
والتسلية من البضائع التى تروج لها معاهد  ةلمها, إذ كان تقديم المتعتقادهم للطبقات التى تتعإنو 

ن اتقإنيات والموموسات لصقل مواهبهن و افكان يقبل عليها الغ, تعليم المسرح والموسيقى
غلب  عناصر الوسط الفنى من الرقيق أو المعتوقين مثلما تبين النقائش أ صنائعهن. فكان 

هم رواج اكما س الثراء لدى البالط اإلمبراطورى. ان يمثل مظاهربالرغم من ذلك ك ه. ولكنةالقبري
أى المنتصر وقد كان  "Periodonikes"تلك األلعاب على ظهور اللقب الشرفى باريودونيكاس 

سيا الصغرى  أو  ةفى عشرات المسابقات فى المدن اإليطالية واإلغريقي ةعلى الموسيقيين المشارك
 (61) .ةالشرفيلقاب بها لنيل األ والفوز

 األعياد: -2
تمثل االحتفاالت واألعياد جانبًا هامًا من الحياة االجتماية فى والية أفريقيا, ترتبط كل 
األرتباط بالعقائد الدينية, فهو سلوك اجتماعى اعتادوا فيها على االحتفال بالمواسم عن طريق 

 (62)استمرارية الحياة.الموسيقى والصخب والرقص للعمل على األستمتاع بالحياة و 

 (:ساتورنالس)عياد ال أ - 1
, تقام فى شهر ديسمبر من كل عام لمدة  برز األعياد فى أفريقيا الرومانيةأهى من 

ارتداء  عياد ساتورنالس, فكانأ , وتمثل الرقص والموسيقى من أهم مميزات ةسبعه أيام متواصل
                                                                                                                     

 (,1989) انحمد عثماظر انتوميم. للمزيد انلبا جانب إلىلمفضل العرض ار اوص ,ةير سطو ألا أو  ةلدينيا
 .198-197 لكويت,ارى, الحضا هتينى ودور لالادب الا

ت الالحا اً مصور  ةت تعبيريامقنع يقوم بحرك كبيرة ةخل شكل جوقاردى دالفو عرض للممثل هتوميم انلبا (*)
 Alain ظران. للمزيد ةلجوقاء فى طرف امن غن روايةلاوتحكى  ,مهلذى يتقمص دور ال ابطلأل ةسويألما

BAUDOT, (1974).59.. 
 .110-90 (,2008لمؤدب ) ايس ان (60)
 .135(, 1988ت ,) انويل ديور  (61)

(62) Adalbert Gautier HAMMAN,( 1985), 186. 
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ويتبادلون الهدايا وتقام الوالئم والرقص أليام يدى, والرقص فى الشوارع متماسكى األ ةقنعاأل
هذا العيد "يستحمون منذ الفجر ليتفرغوا  لكانوا خال ةفارقنوس أن األا, فقد تحدث ترتليةكامل

من  ةرتداء طاقيإلتقاليد فى تلك األعياد اوكان من العادات و  ,دب"أكامل اليوم  للمجالس والم
كبيرة لعتق  ةفيها وكانت فرص ةيسمح للعبيد بالمشاركو الصوف أو اللباد طول فترة أيام العيد. 

سقف وذكر األ. جتماعيةفى الفوارق األتحيث اللعب ولعب النرد واللهو وتن ,رقاب العبيد
ا ياكلو أال حثهم على  هولكن ,عن مقاطعة العيد الوثنى ه"أوغسطنيوس" بأنه لم يستطع نهى اتباع

لتالميذ من اويسرح  طواق إلى "ساتورنوس"بوهب األيقومون و لتصدق على الفقراء. او  ةلتخماحد 
 (63) المدارس, ويتوقف خاللها نشاط المحاكم.

  

                                         
(63) TERTULLIEN  (1914), Apologe'tique,  chapitre 42.4 texte nume'rise' d' apre's la 

Paris, in:  Gay, & traduction de J.P.WALTZING, Librairie Bloud

http:www.jesusmarie.com,tertullien.htm 

http://www.jesusmarie.com/tertullien.htm
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 (:قيبال)عياد أ -2
نات الشرقية التى اسم التى تحمل مظاهر الدياعياد "قيبال" من الطقوس والمر أ تعتبر 

وهى أيضًا كتواصل  للعبادات البونية والتى تعتمد على رقص "الهتر" حيث  ,قدمت مع الرومان
و"قيبال" والتى تحتوى على طقوس  (*)تيس"أ" ةسطور أ ةحياء ذكرى ملحمإتقوم تلك األعياد على 
له لفت مع اآلأصل ربما تاأل ةأناضولي ةلهآن وعروض ومواكب وهذه اتطهير فى شكل مهرج

ومظهرها الرومانى  (*)نيت"ا"ت ةبوني هةلآفى أفريقيا الرومانية مع  لفتأس" , وتاالرومانى "قير 
 Caelestis".(64)"سيلستيس"  -"يونا

مارس بحمل جذع صنوبر  22مارس, يبدأ االحتفال يوم 27إلى  22تقام من  إلى  
تيس" الذى مات بجرحه. و"يوم الدم" أله "مغلف بشرائط من الصوف إلى معبد قيبال وهو رمز اآل

إلى  ستناداً ا. و ةقراط الثقيلياديهم ويقتلعون األأمارس والذى يجرح فيه المريدون والمريدات 24
سقف من غياب العديد من أوغسطينوس فأن هذا اليوم قد خصص للنساء, إذ تشكى األ ةشهاد

وم من االحتفال يتجمهر من مارس. وفى أخر ي 24-22يومى  ةعن الكنيس ةالفتيات والنسو 
 ةتجرها الجاموس المزين ةالذى يوضع على مركب ةلهالجميع فى موكب كبير للتجول بتمثال لآل

إلى  ,عازفى المزامير المزدوجة وضاربى النقوس وناقرى الدفوف والراقصين ةكاليل بصحبباأل
من الذهب ويحلون ن ابيض وتيجأ لباساً  ةفى تلك المناسب ة"قيبال" ويرتدى الكهن ةجانب كهن

ستراحات اك ن خضراء ومعدات الطقوس. ويتوقف الموكب كثيراً اغصأم ويمسكون بهمعاصم
بالماء وربما هذا يرمز إلى  آللهةوينتهى االحتفال بنقع تمثال ا ةليتمكن الجميع من المشاهد

                                         
 هرمي إلى هاغيرت هادفعت. ةحوري حباو  هاجر ه اعندم, لسيبيل تىالف شقالعاو  ريجىالف ماتقنالا آله وه تيسا (*)

( , دمشق, 2008ندريكس , )هد ارو بيرو , اش كسام ظران للمزيد.... هنفس خصى انبعد  تافم. لجنون اب
56. 

 نهاج الاتنالالخصب و ات و السمو ا آلهة عشتروت آللهةاتوحدت مع  قرطاجة ةنيقيالف مرةلمستعا آلهةيت: انت (*)
لمتوسط البحر اء ارجأوفى  ,ت تعبد فى صوركان التىلقمر ا ألهةء و النساسل وحمل انلتا عمليةتتحكم فى 

لقرن افى  هادتاس فى عبالناوبدء  ةلبشرياحى اضألامون مع تقديم احت مع بعل كان, و مختلفةل اشكأب
 .237(, 2008ابيرو , رواد هندريكس )كس شاظر  ماند للمزيد لميالامس قبل الخا

(64) charles PICARD,(1959) La civilization de l'Afrique romain, Plon , -Gilbert

paris,105. 
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ر ويتواصل كاليل من الزهو أالموكب إلى المعبد مرة أخرى يلقى عليه الجميع  ةتطهيرها وأثناء عود
 .(65)اليوم ةالرقص والغناء طيل

 (:فلورا)عيد  -3
أو سيلستيس. وهو من   Mater" ماطر" هتم استيراد هذا العيد من روما وكان يطلق علي

"فلورا" كى  ةلهاآل ةنوس" أنه يقام هذا العيد  لمناشدابريل وذكر "ترتليأأهم األعياد ويقام فى شهر 
مثمرة بالنسبة للخليعات   جيدة ةوذكر أنه "كانت فرصشجار والكروم والحبوب ترعى األ

 (66) ختصاصاتهن".اسعارهم و وأينهم او والمومسات, إذ يتبادل الحاضرون فيها عن
, وتقوم فيها المومسات والممثلين ةيعتمد ذلك العيد على العروض المسرحية والموسيقي 

 (67) ترتبط بطقوس الخصب. ةويبدو أنها طقوس ديني ةثار بتمثيل مشاهد اإل

 الخاتمة

 
حاول الرومان أن يسخروا كل شئ لصالحهم من المشاريع الكبرى          

ً فى  واإلصالحات لتدعيم نفوذهم ال لرفاهية الشعب ويظهر ذلك جليا

محاولتهم لنشر الثقافة الرومانية . ولكن لم يتخلى شعوب تلك المنطقة عن 

جانب المقاومة الشعبية الكبيرة التى استمرت منذ هويتهم ولغتهم القومية إلى 

ق.م إلى سقوط اإلمبراطورية الرومانية عام  146سقوط قرطاج عام 

م. ومن ثم يمكن إرجاع ذلك إلى كون اإلمبراطوية الرومانية خشنة 476

النشأة والحياة العسكرية الشاقة ويظهر ذلك فى ما أقاموه من مدن 

رضها األساسى االتصال السريع بين ومستوطنات وقالع وشبكه طرق غ

مختلف الحاميات العسكرية فى شمال أفريقيا وبعد ذلك يأتى دورها كطريق 

 .تجارى هام ينقل خيرات بالدهم إلى روما

  

                                         
(65) Nationes, traduit et commente' par Henri Le ARNOBE(1982), Adversus 

BONNIEC, Les Belles lettres,CUF,Paris, Liver V.16. 

(66) TERTULLIEN, (1852) Contre les Spectaclesm texte nume'rise' d' apre's la 

traduction de Euge'ne-Antoine DE GENOUDE, E'dittion lous Vive's , chapitre 

XVII ,3,  paris, tome II. 

(67) .ARNOBE, (1982).16 
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 المصادر والمراجع قائمة
 األجنبية:أوال: المصادر 

-Augustin (saint)( 1869),Confessions, texte établi et traduit 

par pierre de Labriolle, de MRAUL, Paris: Les belles lettres, 

, 2 volumes. 

-Cicéron(1930-1932),de l'Orateur, texte établi et traduit par 
Edmond Courbaud, Paris  : Les belles lettres, , 3 volumes. 

-  Hérodote ( 1949), Histoires , traduit par Ph-E. Legrand, 
8vol., Paris: Les Belles Lettres,. 

- Horac (1932)Satires, texte établi et traduit par F.Villeneuve 
Paris : Les Belles lettres,. 

- Juvénal , Satires, texte établi et traduit par H. Clouard, 

Paris: Garnier, S.D. 
- Martial (1931),Les Epigrammes, traduction nouvelle de 

pierre Richard, Paris : Garnier,. 
- Ovide(1930),Les Amours , texte établi et traduit par Henri 

Bornecque, Paris: Les Belles lettres. 
- Ovide (1998),L' art d' aimer , texte établi et traduit pqr Henri 

Bornecque , Paris : Flammarion. 
-pétrone , (1993),Le Satiricon, Ouvrage présenté par Aicha 

Kassoul , Algee: Edition ENAG. 
- Pline I'Ancien (1848),Histoire Naturelle, dans collection 

des auteurs latins , publiée sous la direction de M.Nisard, 
Paris . 

-Pline le June(1927-1928),Lettres, Paris: Les belles letters, ,4 
volumes. 

-Polybe, Histoire( 2003),Texte traduit , présenté et annoté 
par Denis Roussel , Paris, Galimard. 

-Sénéque, Euvres de sénéque Le philosophe, traduit en 
français par La Grange, Paris: J-J. Smits, S.D. 

-Suétone , (2009),Vies des douze césars, préface de Marcel 
Benabou ,traduction et notes de Henri Ailloud , Cher: 

Galimard,. 
 

- Tertullien( 1852),Contre les spectacles, traduit par M. de 
Genoude, seconde édition, Paris: Louis Vivés,. 

-  Tertullien, (1914),l'Apologétique , traduction littérale par J-
P. Waltzing, Paris: Librairie Bloud et Gay,. 

- Tite liver ( 1950),Histoire romaine , traduit par E. Lassére, 
Paris : Librairie Garnier fréres,. 
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- Virgile , (1993) Enéide , traduit du latin par Jean- pierre 
Chansserie-Laprée: texte bilingue présenté par Claude 

Michel Cluny  Paris: Ed. De la Différence,  
 

 ثانيا: المراجع
 باللغة العربية /1

 دب اللتينى ودوره الحضارى, الكويت.األ (,1989) (احمد)عثمان  -
( تاريخ األمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى , 1991) (سيد)أحمد الناصرى   -

 القاهرة.
 (,معجم األساطير ترجمة حنا عبود , دمشق.2008ماكس شابيرو , رواد هندريكس , ) -
(, قصتتة الحضتتارة قيصتتر والمستتير )الحضتتارة الرومانيتتة( , ترجمتتة 1988) (ويتت )ديورنتتت  -

 محمد بدران ,بيروت.
 المراجع األجنبية /2

- Alain BAUDOT, (1974)" La tradition musicale a' Rome" Cahiers 

des E'tudes Anciennes, tomp III , Canada, 

- ARNOBE(1982), Adversus Nationes, traduit et commente' par 

Henri Le BONNIEC, Les Belles lettres,CUF,Paris. 

- Bedon (R.),(1989),  Les jeux de société chez les romains,Paris. 

-Carbonnieres (P- L.,) ' Athlétisme Grec, Paris. 

- Cagnat (R.) et Chapot (V.) , (1920), Manual d' archéologie 

Romaine, tomeII, Paris. 

- Collette PICARD(1951), Carthage,Les Belles lettres, Paris. 
, J.,  (1926)" Le crops  en movement et la Rythmique Dalcroze-

expressive",(dans la Revue Viver),paris. 

- Friedrich BEHN, (1912),"Die music im romischen heer" Mainzer 

Zeitschrift, VIl, Paris. 

-Hamman (A.-G.)( 1979), La vie quotidienne en Afrique du nord 
au temps de Saint Augustin ,Paris , Hachett 

- Jules TOUTAIN ,  (1967),Les culte's paien danz l'empire romain, 

L'Erma di Bretschneider, Roma . 

-- Lhote (H.) ( 1982),Les chars rupestres  Sahqriens des syrtes 
au Niger par le pays des Garamantes et des  Atlantes, 
Hespérides,. 

- Martial, (1931) les Epigrammes,IV, Paris. 

- Mary, G., H.,(1947) "Ancient Greek, Roman and Byzantine 

costume and decoration" London. 

- Minucius felix, Octavius, III, 5.IV, 1. 
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- Neraudau (J-P.)(1996),Etre enfant à Rome, Paris : Ed .Payot 
et Rivages. 

- PICARD,(1959) La civilization de l'Afrique romain, Plon , paris 

- Riadh (M.,),(2001), Acoustique et architecture dans les edifices de 

spectacle en Tunisie romaine, Tunis. 
- Robert (Jean- Noél) .(2001), Les plaisirs à Rome. Paris. 

- Theodore REINACH, "Musica" ,Dictionnaire des Antiquites, Tomp 

VI. 

- VENDRIS (1999),Musique et spectacles a' Rome et dans  l'Occident 

 romain, E'ditions Errance, paris, 
- Yakoub (M.), (1995), Splendeurs des Mosaiques de Tunisie: Agence 

Na tionale du patrimoine, Tunisie. 

 ثالثا: رسائل الماجستير باللغة العربية
(, أيعنن   سيلسننوحل  سيا سحنن ص  نن  ب نن   نن  1999) ة(عزحننز)حسننا سيسننحج بح نن    -

سيع  حا سيبطوب   سي  ب ن  بع ج سسنل يب ب عن ص سيوعن  بنا انفت سيبلن ة ب يبلن ح  

 سيب  حل ,  س يه ب  سلح  غح  بنش  ة ,   بعه سألسكنج حل.

, ج سسل أث حل يبسحبس ء .(2005 بؤيبحا سخ حا) (ب طب  )عو  بحبج ن ب   -

 أ ضح ص بعض 

 سيجس سص    بنطقل سيبجا سيثالث ,  س يل ب  سلح  بنش  ة , يحبح .

 

 رسائل الدكتوراه

(,الثقافة الموسيقية فى تونس خلل الفترة البونية والرومانية , 2008أنيس المؤدب )  -
 رسالة دكتوراه, تونس
 خامسا: المقالت باللغة العربية

الحمامات ببلد المغرب القديم أثناء  , ( 2001أبري   24-23) (خديجة)منصورى  -
اإلحتلل الرومانى, التغيرات الجتماعية فى البلدان المغاربية, أعمال ملتقى دولى فى 

 .التاريخ, منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية, جامعة منتورى, قسنطنية

 
 المقالت باللغة الجنبية

- Leclercq(H.),(1927) ( Jeu "table de"), Dictionnaire d' 
Archéologie chrétienne et Liturgie, tome,2éme partie, 

Paris ( Jeux et jouets). 

- - Logeay (A.)(Décembre,2001),Les  jouets  se jouent des 

siècles, Historia,660. Paris. 

 



            

 

ألعاب األطفال والموسيقى والرقص فى شمال أفريقيا فى 
 العصر الرومانى

 2022شتاء  100عدد 

405 

 ملحق الصور 
 ( 1الصورة رقم )

 (68)مكتشفة فى غالياقطع نرد رومانية 

 

 

 

 

 

 

                           
 
 
 

 
 (2رقم ) الصورة

 69مشهد يمث  لعبة رومانية )ربما هى لعبة الجنود المرتزقة(

 

  
  

                                         
(68) Glovin (J-C). et autres. 2010, Pérégrinations dans l'émpire Romain.  52 
(69) Yakoub (M.), Splendeurs des Mosaiques de Tunisie: op . cit. 108 
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 (3صورة رقم )

 
 70تمث  ألعاب المصارعة بمشاركة بوقييان فى إحياء العرض (4رقم ) صورة

 
علية  تشخيص اآلله" هرمس")حامى الرياضين( منحوت على رقبة تمثال " أبوللو" والذى عثر 

 71فى بولرجيا
 
 
 
 
 

                                         
 Mohmedلوحة من الفسيفساء  عثر عليها بحمام رومانى بقفصة  تعود إلى القرن الرابع , محفوظة بمتحف قفصة  أنظر   )70(

YACOUB , OP.CIT ,297 
 م2000أما الصورة على جهة الشمال تصوير د أنيس المؤدب / ée National du BardoLe musالصورة اليمنى أخذت من   )71(



            

 

ألعاب األطفال والموسيقى والرقص فى شمال أفريقيا فى 
 العصر الرومانى

 2022شتاء  100عدد 

407 

 (5صورة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

 
 

 72تمث  المسابقات الموسيقية بين أبوللو  ومثراس 
 (6صورة رقم )

 
 (73)صورة تمث  الحياة الواقعية فى شمال أفريقيا مع مجموعة من عازفيين شعبيين وراقصين 

 

                                         
 صورة محفوظة بمتحف باردوا بتونس , عثر عليها بشمال المسرح الدائرى بالجم تعود إلى القرن الثانى. )72(

 .Mohmed YACOUB . OPجزء من لوحة فسيفساء عثر عليها بقرطاج تعود إلى القرن الرابع محفوظة بمتحف باردو أنظر (73)
CIT.244 

 


