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   عند االغريق  األطف ال اللقطاء بين األسطورة والواقع  
  

هاشم   د. فاطمة الزهراء  

 مدرس بقسم الدراسات اليونانية والالتينية 

جامعة القاهرة   –بكلية اآلداب    

 

التغغى كتكغغنن من غغا  هى الخلية الصغغريرة فى كل مكان األسرةمنذ بدء الخليقة و

 .زوجة واألوالدتألف األسرة من الزوج و الوت المجتمع الكبير

األول والنحيغغد فغغى  والميغغدانألطفغغال وكان المنزل والكزال هغغن م غغد تربيغغة ا

ففيغغي كغغتالط الافغغل الكغغرو والسغغيروالااداد والتقاليغغد و يغغر  نسغغانى.مراحغغل النمغغن اإ

االنسانية, وفيي تتفغغتم مداركغغي  ذلك.... كما كستقى مني أكضا ماارفي األولى عن الحياة

لغغى حغغد مغغا فغغى دا غغرة إنسان وأسلنب حياتغغي ترتسغغط ماالم غغا إن شخصية اإومن ثط ف

  ( .1)المنزل وفى السنناد األولى من الامر

سغغتقرار األسغغرة مغغن الانامغغل األساسغغية و ال امغغة فغغى تن غغ ة والشك فغغى أن إ

األطفال تن  ة سليمة, ألني كما نالط كمكن حصر أساليب تربية األطفال فى بادكن فغغى 

 ا: اكة األهمية أال وهم

 األسلنب المباشر, وكتمثل فيما تلقني األسرة للناشىء عن قصد. 

رار األسغغرة وعادات غغا وتقاليغغدها واألسلنب  يرالمباشر, وكتمثل فى مدى استق

 (.2)جتماعيةوإتجاهات ا الدكنية اإ

األطفال وإلى أى مدى تغغأثر وإذا ما تارقنا آلراء الفرسفة فى منضنع تربية 

أوالدهغغط, وعلغغى وجغغي الخصغغنل مراء كغغل مغغن أفرطغغنن  ركغغف فغغى تربيغغة ب غغط اإ

وأرسان نجد أن أفرطنن كثيًرا مغغا كغغان كحغغء اآلبغغاء علغغى ضغغرورة تغغر  األطفغغال 

كتمتانن بقدر وافر من اللاب والمرح, وأال ن رل أوقات ط إال بمغغا ت فغغن إليغغي نفنسغغ ط 

ا فيما ك غغنا  هتماو وهناكة الافل حتى كردو ماهرً ن اللاب, هذا إلى جانب محاولة اإم

بالفال. لذلك كان كرى أني حينما نمد األطفال باأللااب كجب أن تكنن بين ط على األقل 

لابة واحدة حقيقية ت بع ر باتي. فالى سبيل المثال من كركد أن كصبم جندكًا, فاليي أن 

 كتدرب منذ الصرر على ركنب الخيل وهكذا:
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Lšgw d», ka… fhmi tÕn Ðtioàn ¢gaqÕn ¥ndra mšllonta œsesqai toàto 

aÙtÕ ™k pa…dwn eÙqÝj melet©n de‹n. (Plato, Laws, I, 643 bc). 

بغغين الخيغغال  القصص التغغى كجغغب أن تتنغغنع  هذا فضرً عما نلقني لألطفال من

 والناقع. وكان أفرطنن كحبذ دا ًما البدء بالقصص الخيالية ب رط أن تكنن هادفة:

LÒgwn dὲ dittÕn eἶdoj, tÕ mὲn ¢lhqšj, yeàdoj d' ›teron; (Plato, Republic, 

II, 376e).  

كثيغغًرا عمغغا طرحغغي أفرطغغنن.   -عن تربية األطفغغال –أرسان تبتاد أراء ولط 

عتدال منذ الافنلغغة, كمغغا كغغان دا ًما إلى ضرورة التاند على اإ وإن كان األول كدعن

ى كحظى بقغغدر وافغغر كنادى أكضا بضرورة أن كبدأ الافل الدراسة فى سن الساباة حت

 (                                                     "بالنسبة .3)من الحركة بما كسمع وك اهد

ل ذا السن وحتى سن السغغاباة كجغغب أن تغغتط تربيغغة )األطفغغال( فغغى المنغغزل, ألنغغي مغغن 

المستحسغغن وهغغط فغغى مثغغل هغغذ  السغغن أن كتمتاغغنا فغغى حركغغة بمغغا كسغغمانن وبمغغا 

 :  (4)ك اهدون"

taÚthn g¦r t¾n ¹lik…an, kaˆ mšcri tîn ˜pt¦ ™tîn, ¢nagka‹on o‡koi t¾n 

trof¾n œcein. eÜlogon oân ¢polaÚein ¢pÕ tîn ¢kousm£twn kaˆ tîn 

Ðram£twn. (Arist. Politica, vii, 1336, b). 

ل هغغذا المنضغغنع كغغان وباد مغغا تغغط سغغرد  عغغن تربيغغة األطفغغال وكيغغف أن مثغغ 

ماو المفكركن والباحثين قدكما وحدكثا. فلنغغا أن نسغغأل اآلن عغغن هنكغغة هتوالكزال مثار إ

الافل اللقيط؟ ولماذا كرى الباض أن هنا  أطفاالً الكستحقنن عنغغاء التربيغغة؟ فالافغغل 

اللقيط هن الافل مج نل النسب, هن الافغغل  يغغر ال غغرعى, هغغن الابغغد فغغى الاصغغنر 

 القدكمة وطفل ال ارع فى النقت الحاضر. 

ق ط فى الاناكة والتربية, ولماذا كرى الباض أن هنا  من الكستحقنن أما عن ح 

ذلك, ف ذا ما سنالمي عند عرض أسباب تف ى تلغغك الظغغاهرة قغغدكًما سغغناء مغغن  غغرل 

  ركف.ر أو من  رل الحياة الناقاية لإلاألساطي

                                                   

 

 

 

 غريق: ند اإلظاهرة األطفال اللقطاء ع



 3 

 

 ركقى بصنرة صغغادقة عغغن تمدنا مصادر التاركخ اإ ركقى القدكط واألدب اإ

 ومن  رل ما كمكن أن نست ف جتماعى والحضارى,  ركف ونمط سلنك ط اإحياة اإ

عن تفاصيل حيات ط الينمية, ونالغغط أن غغط تميغغزوا بغغباض التقاليغغد التغغى عاشغغت الكثير 

 ض ا اآل ر.باض ا أمدًا بايدًا واندثر با

ا مغغن عغغادات ط  وكانت عادة إلقاء األطفال فى الاراء عند اإ ركف تاكس جانبغغً

، كبيغغرةجتماعية السا دة منذ فتغغرة طنكلغغة, حيغغء درجغغنا علغغى تلغغك الاغغادة بدرجغغة اإ

تى ت ير إلى ذلك بحذر شدكد, , لذا كجب التاامل مع األلفاظ ال(5)و اصة إلقاء اإناث

ف على استخداو أفاال تفيد بالفال مانغغى اإلقغغاء بايغغدًا مثغغل  ركحيء إعتاد الكتاب اإ

ا( وهغغى  ἀποτίθημι) كارد بايدًا(,  ἐκβάλλω)كنبذ(,  ἐκτίθημιأفاال  )كارح جانبغغً

والغغذى كانغغى بالفاغغل قتغغل  παιδοκτονέωبابياة الحال تختلف فى ماناهغغا عغغن فاغغل 

 الافل.

 غغترف طبياغغة إ المصغغالحاد اللرنكغغة هنغغا ككمغغن فغغى  ترفوالشك فى أن إ

الحدث المتخذ فى هذ  الجركمة, أال وهنالقتل أو التسبب فى وفاة طفل حدكء النالدة, 

بينمغغا فغغى حالغغة  παιδοκτονέωحيء إن وفاة الافل تكنن هى النتيجة الحتمية للفاغغل 

فيكنن المند نتيجغغة ممكنغغة وليسغغت بالضغغرورة تحقيق غغا  ἐκβάλλωإلقا ي فى الاراء 

هتمامغغاد عدكغغدة كان هذا المنضنع مثار مناق غغاد وإ لذا (.6)الافلوذلك إذا تط إنقاذ 

 (.7)من قبل الباحثين طيلة قرون عدة

وعلى الر ط من أن أ لغغب تاليقغغاد هغغبالء البغغاحثين علغغى تلغغك الظغغاهرة فغغى 

فى القرنين الخامس والرابع ق. و. كثيًرا ما كانت تاتمد علغغى السغغند  -المجتمع األثينى

فة واألساطير الخياليغغة, إال أن غغا تقغغر فغغى الن اكغغة بغغأن تلغغك الاغغادة األدبى ومراء الفرس

الرركبة كانت شا اة فى مثينا وأن األب كان لدكي السلاة الكاملة فغغى تحدكغغد مغغن الغغذى 

وكغغان (  8)كتط إلقاؤ  أو بقاؤ , وإن كان كتط هذا بصفة  اصة فى حالة األطفال اإناث

ج ابنتي, فكان مغغن األسغغ ل هغغن إلقاؤهغغا منغغذ ما كتكبد  األب اليننانى من عبء فى زوا

وهذا ما تاكسي كنميدكا بنسيدكبنس والتى ترجع للقرن الثالء ق. و. حيء  (.9)البداكة

 كذكر: 

 بنا حتى ولن كان فقيرا ,ولكني كلقى البنت حتى ولن كان  نيا"ن الفرد كرعى إ"أ
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uƒÕn tršfei p©j k¨n pšnhj tij ín tÚcV, qugatšra d' ™kt…qhsi k¨n Ï 

ploÚsioj. (Posidippus Comic, Ermaphroditis, Frag. 1, 1.1 2). 

هذا فضرً عن أن ميرد األنثى كان ال كتط استقبالي بترحاب من قبل األسرة  

تقدوني بأن الررو هن  بن النلد الذكر. وذلك لما كاليننانية, مثلما كان الحال فى اإا

عندما ت ب عن   كلف ط الكثير فى تقدكط الدوطة سط األسرة, بينما األنثى تالذى كخلد إ 

لى سن الزواج. عروة على ذلك أكًضا أن األنثى ال كمكن ا حماكة الانق وتصل إ

النطن وقت الحرب أو الخار, لذا كانت اإناث تمثل النسبة الاظمى لظاهرة إلقاء  

 األطفال أكثر من الذكنر. 

ند تناول ما تلك الظاهرة  وإذا ما تارقنا آلراء كل من أفرطنن وأرسان ع

 نجد دال ل عدكدة تقر بنضنح الظروف الفالية إلقاء األطفال فى مجتماعت ط المثالية.

الجم نركة  كبكد أن عدد السكان فى   كتاب  فى أفرطنن فالى سبيل المثال نجد

كن من  ككنن محدودًا, هذا فضرً عن تنجيي حدكثي لآلباء الذ المدكنة الفاضلة كجب أن 

نتظار مجىء طفل للحياة, ولكني م ن  وهن مازال جنينًا, مكن أن ككنننا فى حالة إالم

ف نا كجب مناي من رؤكة الضب, وفى حالة إذا تط إنجابي بالفال فيجب على اآلباء  

إدرا  أن ابن تلك الف ة )الم نهة( الكمكن أن كبقى وعلى ذلك كتط اإعداد للتخلص  

   0 (:10)مني

فإنى أعتقد أن ط كاننا كحيانني بكل رعاكة وأني كانت  "بالنسبي للنسل الايب

تقنو على حضانتي مربياٌد كقمن  البًا على مبادة فى إحدى ضناحى المدكنة. أما  

النسل الخبيء أو األدنى, فإن كان منلندًا وبي ت نهاد أو عينب  لقية فالي ط أن  

 : ( 11)كخفن  سًرا فى أماكن  ير ماروفة أو ظاهرة كما كنبرى لمثلي"

T¦ mὲn d¾ tîn ¢gaqîn, dokî, laboàsai e„j tÕn shkÕn o‡sousin par£ tinaj 

trofoÝj cwrˆj o„koÚsaj œn tini mšrei tÁj pÒlewj· t¦               dὲ tîn 

ceirÒnwn, kaˆ ™£n ti tîn ˜tšrwn ¢n£phron g…gnhtai, ™n ¢porr»tJ te kaˆ 

¢d»lJ katakrÚyousin æj pršpei. (Plato, Republic, v, 460c.).  

وإن كانت لرة أفرطنن تبدو  امضة فى تلك الفقراد، إال أن الالماء قد  

أجمانا على أن المانى الحقيقى الذى كانيي هن إلقاء األطفال فى الاراء, وعلى الر ط  

كزكى بأن أطفال الابقة الدنيا كتط    Timaeusمن ذلك نجد  فى محاورة تيماكنس

شارة إلقاء األطفال  ير المر نب في ط,  قاد الاليا, دون أى إ ا ط على الابتنزك



 5 

وهنا كاتقد باض الالماء أن أفرطنن قد  ير من وج ي نظر  عند كتابتي محاورة 

  0(:12)تيماكنس

Kaˆ m¾n Óti ge t¦ mὲn tîn ¢gaqîn qreptšon œfamen eἶnai, t¦ dὲ•tîn 

kakîn e„j t¾n ¥llhn l£qrv diadotšon pÒlin· ™pauxanomšnwn 

dὲ�skopoàntaj ¢eˆ toÝj ¢x…ouj p£lin ¢n£gein de‹n, toÝj dὲ�par¦ sf…sin 

¢nax…ouj e„j t¾n tîn ™paniÒntwn cèran metall£ttein; (Plato, Timaeus, 

19a.)  

أما عن نظركة أرسان السياسية عند تحدكد سكان مجتماي المثالى, فنجد  كبكد  

 الافل الم ن :  القاننن الذى كنادى بادو تربية

 "فإذا كان هنا  زكادة سكانية, فاإج اض كتط قبل اإحساس بالحياة وقبل أن تبدأ" 

prˆn a‡sqhsin ™ggenšsqai kaˆ zw¾n. (Aristo. Polit., 1335 b 19). 

والسبال الذى كارح نفسي اآلن هن: ما الذى كمكغغن اسغغتداللي مغغن تلغغك اآلراء 

ركدون االفصاح عني هغغن أن تلغغك األوضغغاع هغغى الخاصة ب بالء الفرسفة ؟ ف ل ما ك

أوضغغغاع اآلثينيغغغين الفاليغغغة وأن غغغا كانغغغت عامغغغة؟ بغغغالابع اإجابغغغة هنغغغا بغغغالنفى.                

ألن ط ك يرون إلغغى المقغغاكيس الملحميغغة لتحدكغغد عغغدد السغغكان, والتغغى كمكغغن أن تكغغنن 

ن وأرسغغان فغغى مفزعة لتخيرت ط السياسية. ففى حقيقة األمر نجد أن كل مغغن أفرطغغن

كتابات ما كدعنان لسن قنانين صارمة أو نظاو اجتماعى واقتصادى بايدًا عن كغغل مغغا 

 نارفي من قنانين أثينية بالفال.

وإذا ما تارقنا للدوافع الحقيقيغغة إلقغغاء األطفغغال فغغى الاغغراء, نجغغد أن غغا كمكغغن 

 حصرها فى عاملين أساسيين أال وهما: 

 :الدافع االجتماعى( 1

الدافع فغغى مكننغغاد المجتمغغع اال ركقغغى الغغذى بغغرز فيغغي دور رب  وكتمثل هذا

األسرة كمس نل وحيد عن زوجتي وأوالد , هذا باإضافة إلى أني كان أكضغغا صغغاحب 

فغغى الاغغراء والغغتخلص منغغي ألى سغغبب كغغرا  هغغن  ر إبقاء الافل حيًا أو كتط إلقغغاؤ  قرا

 ركف الذكن كاننا فى إن تلك الاادة كانت تُمارس بين اذلك أكضاف إلى   0(.13)فقط

مصر وذلك فى ن اكة القرن األول ق. و. وهذا ما كتضم بالفال مغغن إحغغدى البردكغغاد 

والتغغى هغغى عبغغارة عغغن  اغغاب شخصغغى مغغن إحغغدى الجنغغند المرتزقغغة باالسغغكندركة 
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لزوجتي وكنصي ا فيي بأن ا إذا وضات منلغغندًا ذكغغًرا علي غغا أن تبقيغغي وإذا كغغان أنثغغى 

  0(14)الاراء:فالي ا أن تلقي ا فى 

Ἔὰν πολλὰ πολλῶν τέκῃς ἐὰν ἡ  

.14ἄρσενον ἄφες, ἐὰν ἦν θήλεα ἔκβαλλε 

كما أن المرأة األثينية  البًا ما كانت تايش فى عزلة تامغغة, وعلغغى الغغر ط مغغن 

 ركقغغى القغغدكط, إال أن ذلغغك لغغط كغغبثر فغغى ورها فى باض فتراد من التغغاركخ اإنمن د

. ف ل مغغن 0(15)ال وهن اضمحرل دورها وتقلصيالسمة الاامة لنضا ا االجتماعى أ

ا بالتبايغغة لغغرفض سغغلات ا علغغى  الابياى افتراض أن صند األو األثينية كارح جانبغغً

 طفل ا أو أن تأثيرها فى أمر قدر شرعية طفل ا ليس لي أى ثقل؟ 

على أكة حال فإن أثينا، ذلك المجتمع الكبيغغر الغغذى كضغغط عغغددًا البغغأس بغغي مغغن 

ة والابيد, بالابع كانت تحدث فيي ظاهرة إلقاء األطفغغال فغغى الاغغراء. الاناصر األجنبي

ط عغغن طركغغف األم غغاد  يغغر المتزوجغغاد   وكان األطفال فى هذا الاالط كتط التخلى عن 

 . 0(16)الحروب والابندكة و الااهراد و  ضحاكا الفقر و الرذكلة و النح ية و

دكثغغة,  اصغغةً وأن وهغغذا مغغا كانغغت تاكسغغي بالفاغغل كنميغغدكا مينانغغدروس الح 

مسرحياتي كان ال كقنو ببانلت ا أشخال ماينة بذات ا وإنما هى أنمغغاط مغغن المجتمغغع. 

هذا فضرً عما تمتلىء بي مسرحياتي باللقااء والفتياد المرتصغغباد, وكغغان هغغذا علغغى 

   0(.17)نحن ما كان شا اا فى أثينا فى ذلك الاصر

فضغغيحة أمغغر شغغرعية الافغغل وكان اإلقاء عند ميناندروس كتط إما   غغية مغغن 

المنلند كما حدث فى مسرحية "البال" حين اضارد "ميركنغغى" أن تلقغغى بتنأمي غغا 

فى الاراء بمجرد والدت ما, باد أن اعتدى علي غغا "ال غغيس" فغغى احتفغغال ليلغغى مظلغغط 

دون أن كفان كل من ما إلى شخصية اآل ر.على الر ط من أني قد تزوج غغا باغغد ذلغغك 

ن أن كالط أن ا هى نفس ا تلك الفتاة التى  رر ب غغا مغغن قبغغل أو الحدث بادة سنناد دو

 حتى كالط شي ا بأمر التنأمين.

وكذلك أكضا ما فالغغي " اركسغغنس" فغغى مسغغرحية "المحكمغغنن" عنغغدما ألقغغى 

بافلي فى الاراء ظنًا مني أن زوجتي  ا نة وذلك بسبب والدت ا باد زواج مغغا بخمسغغة 

عتداء علي ا ذاد ليلة وأني ي ال خص الذى قاو باإأني هن نفس أش ر فقط, دون أن كالط

هن األب ال رعى ل ذا الافل. وإما أن ككنن السبب الر يسى هن الفقر وهذا ما كتضم 
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جليا فى مسرحية "فتاة مقصنصة ال ار" حين ألقى "بتغغاككنس" بافليغغي فغغى الاغغراء 

 زوجتي.فنر والدت ما وذلك عندما أصابي سب الحظ والفقر فجأة وباد أن فقد 

أما فى مسرحية" ال غغبم" و"فتغغاة سغغامنس" لغغط ككغغن اإلقغغاء قغغد تغغط بالصغغنرة 

المروعة التى تنجد فغغى بغغاقى المسغغرحياد وال حتغغى فغغى األسغغاطير اال ركقيغغة. ففغغى 

التغغى  –"ال بم" نجد كيغغف أن زوجغغة والغغد "فيغغدكاس" اسغغتااعت أن ترعغغى طفلت غغا 

سغغًرا وذلغغك دون أن كالغغط  –جارهغغا أنجبت ا قبل زواج ا على أثر عرقة بين غغا و بغغين 

 الزوج بأمر الافلة أو أن ا منجندة بالمنزل المجاور. 

وكذلك نجد "برنجغغنن" فغغى مسغغرحية "فتغغاة سغغامنس" عنغغدما وضغغات طفغغرً 

أنجبتي على أثر ا تصاب "منسخينن" ل ا , فلط تلقيي فى الاغغراء بغغل ع غغدد بغغي إلغغى           

افتضاح أمرهغغا, وتنافغغف األ يغغرة بريغغة اتخغغاذ  " ركسيس" كى تربيي عندها  نفًا من

  0(.18)الافل عنًضا عن طفل ا المتنفى

ولما كان الدافع األساسى إلقاء األطفال عند "ميناندروس" هن إما الخنف من 

أو أن  –افتضاح أمر عدو شرعية هذا الافل الذى تط انجابي بسبب ا تصاب أو إ ناء  

تمغغع األثينغغى وكبغغرز أحغغد انغغدروس كحغغاكى المج السبب اآل ر هن الفقر, ولما كغغان مين

جتماعية واأل رقية, كان عليي طرح الحل المناسب. وكان الحل من وج غغي م اكلي اإ

ا علغغى حيغغاة  نظر  دا ًما هن إصرح  اي غغة ال غغاب بغغالزواج مغغن فتاتغغي وذلغغك حرصغغً

 0(19)نينسانية دا ل األسر فى المجتمع األثيء وحفاًظا على سرمة الارقاد اإاللقاا

الجم غغنر, إال  وعلى الر ط من أن ميناندروس كان ك دف باألساس إلى تسغغلية

أن كقدو لي الغغدرس األ رقغغى والغغذى كغغتلخص بصغغفة عامغغة فغغى أن  أني ال كنسى  أبدا 

ادة الب غغركة فغغى التحمل والتسامم )وهما ما تنت ى ب ما مسرحياتي ( همغغا مفتغغاح السغغا

وس ليسغغت ألن الحبكغغة الدراميغغة عنغغد مينانغغدر . وذلغغك 0 جتماعيغغةإطار الارقاد اإ

ما كقع فى الحياة الخاصة لألفراد مغغن قضغغاكا صغغريرة  أسانركة بقدر ما هى محاكاة 

نسان فى مسرح ميناندروس كل منزل. وإن كان ذلك بسبب أن اإتحدث كل كنو وفى 

اتغغي هتمغغاو بحيي فغغى الحيغغاة الاامغغة, لغغذا تحغغنل لإلقد فقد األمل فغغى أن كحقغغف طمنحاتغغ 

  0(.20)الخاصة
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لذا نجغغد أن األطفغغال  يغغر ال غغرعيين ككغغنن مصغغيرهط المحتغغنو بغغر شغغك هغغن 

اإلقاء، حيء إن هذا الافل ال كمكن أن ككنن لي هنكة إال عن طركغغف أسغغرة مالنمغغة. 

وكذلك بدون رب األسرة الكحف للافل أن ككنن لي وصى,  اصغغة وأن أمغغي ال كحغغف 

   0(.21)ل ا انجاز أكة م او  اصة بي

والمتمثل فى الفقر المرزو لبرد اليننان, وهغغذا بالفاغغل  الدافع االقتصادى:( 2

 ما جاء عن هيرودود حين قال: 

 "الفقر هن الرفيف الدا ط ل يرس )برد اليننان("

TÍ `Ell£di pen…h mὲn a„e… kote sÚntrofÒj ™sti.(Herod. , VII , 162) 

 ركف وأني  ارتباط الفقر ببرد اإليدلل على ولقد ذكر هيرودود هذ  الابارة 

سمة بارزة لحيات ط االقتصادكة. وال شك فى أن ظاهرة الفقر هذ  كانت مرتباة 

قتصادى قا ًما فى  ة البرد اإقتصادكة, حيء كان االعتماد اإارتباًطا وثيقًا بابيا

األساس على الرعى والصيد وباض الصناعاد الصريرة القا مة على الزكت  

   ض األوانى الفخاركة الرزمة لصناعة النبيذ.والصنف وبا 

قتصادكة على برد اليننان تلك الحياة اإ ولقد فرضت الظروف الابياية

الفقيرة, وكرجع ذلك لابيات ا ك بي جزكرة كحيط ب ا البحر تقركبًا من كل جانب. هذا  

 باإضافة إلى كثرة الجبال المرتفاة والنعرة في ا.

زدكادهط فى المجتمع اال ركقى نتيجة  لابيد وإوالشك أكضا أن انت ار ا

الحروب الادكدة التى دارد فى المناقة بدء بالحرب الاروادكة وانت اء بالحرب  

البليبننزكة, كانت من أهط الانامل التى ساعدد على تدهنر األحنال االقتصادكة,  

الستدانة حتى األمر الذى أدى إلى قلة فرل الامل أماو األفراد, فدفات ط الباالة إلى ا

التنازل   على  صاروا عاجزكن عن دفع دكنن ط, وهذا ما كان كجبرهط فى ن اكة األمر

  0(.22)عن حركت ط وأن كصبحنا عبيدًا لدا ني ط

وأكًا كان األمر فراكتنا هنا تقتصر على إظ ار أسباب الفقر ومرزمتي للحياة  

طفال فى أماكن م جنرة أو  تف ى ظاهرة إلقاء األ فى اال ركقية, مما كان سببا مباشرا 

وذلك ألن ط لن كتمكننا من تربية أبنا  ط تربية حسنة, و نفا من   0(.23)بيا ط كابيد

أن كنقلنا إلي ط الفقر, وربما ككنن هذا هن السبب الر يسى المحتمل فى إلقاء األطفال  

ن   ير أن األطفال الذكن كنلدون عبيدًا فنضا ط بر شك أقل وطأة م  0(.24)األصحاء

 األطفال الذكن كنلدون فى ظل الفقر. 
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ا  فى الن اكة وعلى الر ط من أن إلقاء طفل عبد كُاد فى حد ذاتي مفارقة, ألن 

فى باض   –قتصادكة القيمة عندما كباع كابد, ومع ذلك كان كتط كاتبر من المنارد اإ

تبار أن  إلقاء األطفال عند الابيد حتى ولن كاننا أطفاالً أصحاء, على اع –األحيان 

  0(25)اآلماد تاتبرن أفنا  زا دة الطاام ا فى أسرة فقيرة

 : غريقيةاألطفال اللقطاء فى األساطير اإل ظاهرة

الشك فى أن تلك الظاهرة قد نالت أهمية بالرة فى علط األسغغاطير, وعلي غغا قغغد 

أوالها الباحثنن أهمية مماثلة عنغغد تنغغاول ط لتلغغك الظغغاهرة مغغن  غغرل علغغط األسغغاطير 

  0(.26)نت ارها فى عالط األساطيرنصنل للدوافع الحقيقية ل ا ومدى إاولة الومح 

، والغغذى كُاغغد أشغغ ر (27)فالى سبيل المثال وليس الحصر نجد أسانرة أودكب

ضحية أسانركة لظاهرة اإلقغغاء, وكيغغف أن أبنكغغي حغغاوال الغغتخلص منغغي بتكلفغغة أحغغد 

وذلك باد أن قيدوا قدميي, ولقغغد الابيد بإلقا ي بين األحراش على قمة جبل "كيثاكرون" 

تط ذلك بدافع الخنف من تحقيف نببة مابد أبنللن فى دلفى والتى كان مرزاها أنغغي مغغن 

هغغذا  –األفضل أن الملك "الكنس" كمكء بر ذركة ألنغغي فغغى حالغغة اإنجغغاب سغغيجلب 

      ماي الدمار والخراب, حيء ما أفصحت بي النببة أنغغي سيتسغغبب فغغى قتغغل أبيغغي       -الافل

باركقة ال محال إنقاذ  من غغا, إال  ( . وبالر ط من أني قد تط إلقاؤ  28)وكتزوج من أمي

وباد أن صار شابا   –أني قد تط إنقاذ  بالفال وتحققت النببة كاملة بأني قتل أبا  فيما باد 

  0(.29)كافاا, وتزوج من أمي "كنكاستا" دون أن كالط أن هذا والد  وهذ  أمي

الغغذى أعاغغا  والغغد   –ملك طغغروادة –بن بركامنس ( 30)كس"كذلك قصة "بار

( كغغى تلت مغغي Idaلخادمي األمين وأمر  بتر  الافل وحيغغدا علغغى سغغفم جبغغل "إكغغدا" )

النحنش الضاركة, وذلك  نفغغا مغغن تحقيغغف حلغغط زوجتغغي "هيكغغابى" المخيغغف, حيغغء 

وليغغدا  حلما مخيفا مبدا  أن غغا رأد طفغغر –والافل مازال جنينًا فى رحم ا  -شاهدد 

كتحنل إلى شركر بم ة كد وفى كل من ا شالة متنهجة كندفع ب ا عبر طروادة ليحرق ا 

بالنيران وك دو كل ما في ا. وعندما أرسل بركامنس لحكماء طروادة طالبا من ط تفسير 

ما تانيي تلك الرؤكة المفزعة, أجمانا على أن الافل الذى سينلد سيحمل ماي الخراب 

نصحنا الملك بركامنس بقتل الافل حال منلد . وألن بركغغامنس على طروادة, ول ذا 

كان مستاء لذلك الفال, لذا قد اكتفى بإلقا ي فغغى الاغغراء دون قتلغغي. ولكغغن ك غغاء القغغدر 
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وكبقى الافل على قيد الحياة دون أن كمغغند، وكتسغغبب فيمغغا باغغد فغغى سغغقنط طغغروادة 

 وتدميرها.

فل الذى ألقتي أمي "كركنسا" ذلك الا (.31)وأكضا مسرحية "إكنن" لينربيدكس

فى الاراء والذى أنجبتي باد أن ا تصب ا االلي أبنللن, ولكن باد إلقا ي حملي أبنللن الى 

الزوجان  ا ولط كرزق مابد دلفى. وباد أن تزوجت كركنسا من كسنننس حليف  أبي 

 ست غغارتي عغغن سغغبب الاقغغط. حين غغذ حاولغغتفذهبا إلى مابد أبنللن فى دلفى إبالخلف, 

ستفسار عن مصير طفل ا الذى تركتغغي فغغى الاغغراء, ولكن غغا لغغط اإ – لسة  –كركنسا 

تفلم فى مارفة شىء عني. ولما جاءد نببة دلفى بنصم "كسنننس" باصاحاب أول 

طفل كصادفي أثناء  روجي من المابد, وكان هذا هن الافل "إكنن", ولكن لط تتاغغرف 

شتى قتل هذا الافل ولكن ا ف لت, ولما "كركنسا" على فلذة كبدها, لذا حاولت بارق 

افتضم أمرها لجأد إلى مابد أبنللغغن هربغغا مغغن عقنبغغة اإعغغداو. وهنغغا  أحضغغر ل غغا 

لتقان  عنغغدما وجغغدو  ملقغغى فغغى الاغغراء. فتارفغغت لك نة قماط الافل الذى كاننا قد إا

 بن ا من أبنللن.الافل الذى حاولت قتلي, هن نفسي إعليي كركنسا وأدركت أن هذا 

ومن هنا كمكن أن نستنتج أن األطفال  ير ال غغرعيين كغغان ال كمكغغن الترحيغغب 

 هط منذ ميردهط.اؤبقدوم ط بنجي عاو وال فا  ط كان كتط الق

الغغذى أنجبتغغي (  32)وال كخفغغى علينغغا أكضغغا أسغغانرة الافغغل "هيغغراكليس"

ا مغغن مكا غغد الربغغة "هيغغرا", لغغذ لي "زكنس", ولكن ا   يت عليي "ألكمينى"    من اإ

تركتي  ارج أسنار طيبة فى حقل من الحقنل تحت رعاكة والد  زكنس. ولكغغن ت غغاء 

األقدار وذلك بحنكة من زكنس نفسي أن تاثر عليي الربة "هيرا" بنفس ا  وت فف عليي 

 وترضاي من ثدكي ا فتمنحي الخلند ولط كاد ب ًرا باد.

أنجبت مغغا                       اللغغذان(  33)هذا إلى جانب أسغغانرة التغغنأمين " أمفيغغنن وزكثغغنس"

وأصغغر عم غغا "لنكغغنس" علغغى  –وهى أسيرة كسيرة  -"أنتينبى" أثناء عندت ا لايبة

إلقاهما فى الاراء بين األحراش باد أن قتل زوج ا "أبنبغغنس" وألقغغى القغغبض علي غغا 

لينتقط من ا كما أوصا  والدها "ننكتنكس" ألن ا فرد من طيبة دون علغغط أبي غغا   غغية 

فسغغيار عليغغي الحغغزن  –ابي باد علمي بالارقة التى ن أد بين غغا و بغغين زكغغنس من عق

" أنتيغغنبى" مغغن تاغغذكب ومااملغغة فى الحياة. وعلى الر ط مما لقيتي  وقضى على أملي

أثناء أسرها و اصة من زوجة عم ا "دكركى" وكان ذلك لمدة ع ركن عاما.  –سي ة 



 11 

 غغا الحغغظ إلغغى أن  افلغغت الحغغراس                فلقد حاولت ال روب مراد عدكغغدة ولكغغن لغغط كحالف

وأفلتت من قبضة "دكركى", وعندما هامت على وج  ا تبحء عن طفلي ا فى المكغغان 

الذى تط إلقا  ما فيي, أج دها طنل البحء حتى وصلت إلى كنخ متناضع كاغغيش فيغغي 

مغغا أن غغا ها دون أن كالين كافاين وعندما لجأد إلي ما ن راأحد الرعاة ووجدد فيي شاب

 أم ما.

وباد عندة الراعى للكنخ علط من مغغا قصغغة المغغرأة المتجنلغغة فالبغغا من مغغا أن 

كصفاها لي, حين ذ علط بأمرها ألني كان كالط حقيقغغة ال غغابين فقغغص علي مغغا قصغغة تلغغك 

المرأة المتجنلة وأمرهما بالبحء عن ا على الفنر ألن ا أم ما. وبالفال عنغغدما أسغغرع 

دات ما وجدا "دكركى" وهغغى تمسغغك ب غغا وتسغغقي ا مغغر الاغغذاب, ال ابان للبحء عن وال

فذهبا إنقاذ أم ما وقبضا على دكركغغى ورباغغا  صغغرد شغغارها فغغى قرنغغى ثغغنر ثغغط 

 ضرب أحدهما الثنر ف اج وظل كجرى هنا وهنا  وهكذا انتقما النلدان ألم ما.

ا نجد   كتط وهن على قيد الحياة, وهنكة حال نرحظ أن هجر الافل وإلقاؤعلى أ

أن األمل فى إبقا ي حيا منجندا إذا تط إنقاذ . وهذا ال كل من النأد المزعنو كنقل مغغن 

مرتكب الجركمة مس نلية الفال المباشر لقتغغل الافغغل, حيغغء إن ال غغخص الغغذى كقغغنو 

بتنفيذ هذا الفال أحيانًا ما ككنن شخًصا  ير اآلباء الذكن كأمرون بإلقاء الافل كما فغغى 

 ء أمر والد  أحد الرعاة بإتماو ذلك الفال النح ى.حالة "أودكب" حي

وال شك فى أن إلقاء األطفال فغغى الاغغراء فغغى م غغب الغغركم والماغغر وال غغمس 

والثلج بين الحر والبرودة وتارضي للحيناناد المفترسة والاينر الجارحة, كغغان مغغن 

اال ركف  شأني إثارة الرحمة وال فقة. ولما كان المنزل هن أساس النحدة األسركة عند

القغغدامى منغغذ الاصغغنر القدكمغغة والكرسغغيكية وال للينسغغتية, فكغغان كغغتط اإلقغغاء كنسغغيلة 

  0فى األسرة للتخلص من األطفال  ير المر نب في ط.

وفى النقت ذاتي البد من إدرا  أن اإلقاء مختلف عن قتل الافغغل, ألن الافغغل 

باد, حيغغء كغغتط إلقغغاؤ  فغغنر  الذى كتط إلقاؤ  لط ككن قد أصبم عضنا مألنفا فى األسرة

منلد . تلك األسرة التى ربما ككغغنن لغغدك ا بالفاغغل أطفغغال م غغرون أو سيصغغبم عنغغدها 

 أطفال أكثر فى المستقبل.
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رغغز, ألن غغا نجد مفاتيم لحل هذا الل –سالفة الذكر  –وفى تلك الرواكاد الايبية 

سغغتقرار إتلك الظغغاهرة, وأكضغغا تغغدل علغغى عغغدو  ركف من تلقى الضب على منقف اإ

المنزل الذى كاج باألزماد الم لكة. و البا مغغا ككغغنن هغغذا الافغغل هغغن الافغغل النحيغغد 

 لألسرة.

وال شك فى أن أسلنب إلقاء الافغغل فغغى الاغغراء حيغغا كغغان ذا أهميغغة, ألن ذلغغك 

كضمن للافل فرصة بقا ي على قيد الحياة. هذا فضر عن أن تلك الميغغزة فغغى أسغغلنب 

النرع الذى كمنع أى ت دكد بالدنس والتلنث من اإلقاء, حيء   اإلقاء, كان كتخلل ا دافع

  0(.34)لط كتط قتل الافل بالفال

وكان هذا المنقف بالابع كتميز بالسخركة الناضحة, فر ط أن اإلقاء كان كغغتط 

ب دف قتل الافل, إال أن أساليب تنفيذ  كانت تتط باركقة تمنم الضحية فرصغغة البقغغاء 

القتل الباغغىء والنح غغى, إال كانى كان إلقاء األطفال فى الاراء على قيد الحياة. وإذا 

أن أطفال الرواكاد  البا لط كمنتنا. وإذا كان دافع الخنف هن الذى كان كحر  أباال 

الرواكاد لممارسة تلك الظاهرة, فيجغغب أن نالغغط هنغغا أن الخغغنف لغغيس المقصغغند بغغي 

ل هغغبالء األطفغغال لسغغن الخنف من األطفال كأطفال, وإنما ممغغا سغغيحدث عنغغد وصغغن

 البلنغ وتحقيف نببة مفزعة على أكدك ط.

نجغغد أن باغغض الضغغحاكا  –وحتى عند النصنل لسن البلنغ  –وعلى أكة حال 

الذكن تط إلقاؤهط البد أن كقضنا جزء من حيات ط  غغارج الغغنطن, كمغغا هغغن الحغغال فغغى              

 ط."أودكب" و"أمفينن" و"زكثنس" و"هيراكليس"...... و يره

إال أن منقغغذك ط  لط ككنننا مغغن الخالغغدكن  أطفال الرواكاد وعلى الر ط من أن 

. كما هن الحغغال عنغغد "هيغغراكليس".  0أن كمنحنهط هذ  الميزة دون قصد  من الممكن

فبالر ط من أني تط إلقاؤ  بناساة أمي بسبب  نف ا من  ضب الربة "هيغغرا", إال أنغغي 

بناسغغاة و رعاكتغغي ن "زكنس". ثانيا: تط إرضغغاعي تط تخليد  باركقتين: أوال: كنني اب

 . 0(35)الربة هيرا نفس ا, وإن كان قد تط ذلك بدون قصد من ا

 تصنيف األطفال اللقطاء: 

عندما كان إلقاء األطفال كتط باركقة كمكن من  رل االاثنر علغغى هغغذا الافغغل 

ا حيغغء إن إلقغغاء وإنقاذ , كتركي  ارج البلدة أو المدكنة, وفى أماكن أصبحت أقل هرك
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األطفال في ا ككنن أكثر حظا ليتط الاثنر علي ط, تلك األماكن كانت مقصدا لمن لغغدك ط 

  .0( 36) الر بة فى الاثنر على أطفال لقااء

وكان األطفال الذكن كتط الاثنر علي ط ومراعات ط بناساة  رباء, كُالف علي ط 

             ( 37) كننغغنا أبغغاء فقغغراء, وكغغان اآلبغغاء الجغغدد مغغن المحتمغغل أن كθρεπτέοιلفغغظ  

غ وأكًا كان عدد هغغبالء  ( 38)أو من األسرة المالكة  ف غغط كمثلغغنن جغغزءً  θρεπτέοι الغغغ

دون أى اعتبار لممارست ط لظاهرة إلقاء األطفال فى  (39)اال ركقى ا فى المجتمعهامً 

لقغغب هغغذا ال  κοπρώνυμοςلقغغب ال الاراء. هذا فضغغرً عغغن األطفغغال الغغذكن كحملغغنن

سغغط هغغط "مكغغان القمامغغة" وأن حغغاملى هغغذا اإوالتغغى تانغغى  κόπροςالم تف من كلمة 

لقااء تط تجميا ط من أماكن القمامة, أو أن ط منحدرون من سرلة لقااء. وأحيانا نجغغد 

من ط من تط إنقاذ  وأصبم عبدًا ومن ط من تط تبنيي بناساة أحرار. وال شك في أن من 

 . 0(40)اهبالء الذكن كقضنن حيات ط عبيدً تط تبنيي هن أساد حظا من 

ومن هنغغا كمكغغن تصغغنيف اللقاغغاء إلغغى مجمغغنعتين: مجمنعغغة "أ" ومجمنعغغة                

"ب" فأطفال مجمنعة "أ" كان كتط إلقاؤهط وهنا  أمل سناء كان صريرا أو كبيرا فى 

قة  البغغا مغغا الاثنر علي ط وإنقاذهط, أما أطفال المجمنعة "ب" فكان كتط إلقاؤهط بارك

 ككنن المند هن مصيرهط المحتنو.

كما كمكن حصر أسباب إلقاء المجمنعة "أ" والتى  البا ما تنحصر فى أسباب 

اقتصادكة ومتمثلة أساسا فى عامل الفقر. أما أطفال المجمنعغغة "ب"  البغغا مغغا ككغغنن 

سغغبب السبب األساسى هن عدو شرعية الافل أو أن لدكي عيبا  لقيغغا, وأحيانغغا ككغغنن ال

  امض و ير واضم.

هذا فضر عغغن اآلبغغاء الغغذكن  البغغا مغغا كغغاننا كلقغغنن أطفغغال ط وكتركغغنن ما غغط 

على أمل أني إذا تط إنقغغاذهط ستسغغاعدهط تلغغك الارمغغاد علغغى  γνωρίσματαعرماد  

على احتمال إبقا  ط علغغى قيغغد  كاقن التارف علي ط فيما باد. وإن كان ذلك لط ككن دلير

 الحياة.

وال شك في أن هنا  باغغض اآلبغغاء الغغذكن كقغغدمنن علغغى ارتكغغاب هغغذا الفاغغل, 

كأملنن أن الضرورة أو ال فقة لدى أى شخص تدفاي النقاذ هذا الافغغل وإبقا غغي علغغى 

قيد الحياة. ولكن الكنجد لدى أى فرد اإحساس األكيد بأن ذلك سيتط بالفال. حيغغء إن 
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 تد في غغا الحاجغغة األمر كتط ذلك فى أقاليط ت أ لب األطفال الذكن كتط إنقاذهط, فى حقيقة

  0(41)ا كمصير حتمغغى للقاغغاءكانت من أكثر األشياء شينعً  للابيد, وذلك ألن الابندكة

. 

ومن ثط كمكن حصر األسباب الفاليغغة إلقغغاء األطفغغال فغغى الاغغراء سغغناء عنغغد 

  ركقية فى النقاط التالية: ال اب األثينى أو فى األساطير اإ

حيء كان قتل الافل  ير ال غغرعى أو إباغغاد  كاتبغغر : عية الطفل عدم شر(1)

شي ا مألنفا. فبدون أب مالنو ال كمكن للافل أن ككتسب هنكتي أو أن ككغغنن لغغي مكغغان 

حقيقى فى األسرة وال كدرج فى صلة قرابتي من ج ة األب. وكان االبن  ير ال رعى 

نن" كسمم لغغألب أن كااغغى ال كمكن أن كرث شي ا من ممتلكاد والد , وإن كان "سنل

  0(42)البني  ير ال رعى من )الزنا( جزء بسياا من ممتلكاتي

األم غغاد  فضغغر عغغن ذلغغك أكضغغا كانغغت تحغغدث الريغغر شغغرعية عغغن طركغغف

وهذا  ., وبالتالى كان من األسنأ أن كبقى الافل فى كد أميالصريراد  ير المتزوجاد

طفل ا بإلقاء   -ملت من "أبنللن"التى ح  –كركنسا" ى قرار "ما حدث بالفال عندما نر

, وتغغط تنفيغغذ الحغغدث بالفاغغل دون مارفغغة أى مغغن ا من أم غغاكنن" حدكء النالدة  نفً إ"

, كما نتخيل كيف ل ا أن تخفى سر حمل ا على الر ط أني كان من الصاب أن. األبنكن

كرحظ أن مساعدة "أبنللن" ل ا عند النالدة كانت واضحة وذلك عنغغدما جاغغل الغغنالدة 

  0(43)  لة وبدون ألطس

فضغغلت  للافغغل صادكة والمستقبل  ير المضمننقتتلك الظروف اإ فى ظل و

 .عدو تربية هذا الافل   ير شرعى حملن طفرً السيداد الرتى  عدكد من 

     : (  الفقر 2)

لغغى أن مغغا إ, وكرجع هغغذا إال أني ضايفن كان كبدو هذا السبب مقناا أحيانا إو

داكاد ( سناء من طااو أو من ملبس فى بربية الافل )حدكء النالدةباء فى تكتكلفي اآل

كامغغل لمجغغرد كسغغب قنتغغي  طرق حتى ولن كان هغغذا األبحياتي لط تكن مكلفة على اإ

ف ن كصنع باركقغغة مبسغغاة , ألن كل ما كحتاجي الافل من مأكل أو ملبس الينمى فقط

  . 0(44) طرقكا على اإلتالى لط تكن تربية الافل مرهقة إقتصادبافى المنزل, و
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رث ومغغا تتكبغغد  أساسغغا مغغن مخغغاطر تقسغغيط اإ القاء األنثى ناباإن كان دافع إو

لغغى إهغغذا باالضغغافة ظة فى دفع م ر البنغغت عنغغد الغغزواج. األسرة أكضا من نفقاد باه

ضرط الكثافة السكانية والتغغى تسغغببت فغغى عغغدو تغغنازن الماغغدل الجنسغغى بغغين األوالد 

باض األحيان بالصراع بين كانت الدراما اال ركقية قد تميزد فى  نإو.  0(45)والبناد

بين األب وابنتي تميغغزد , فمن ج ة أ رى نجد الارقة الزوج والزوجة واألب واالبن

   0(46) رل المتبادلبالحب واإ

 :  التشوهات الخلقية( 3)

 فغغى الاصغغر األطفغغال ذوى الايغغنب الخلقيغغة أمغغرا مألنفغغا التخلص من  حيء كان

إلى مراء كل من أفرطنن وأرسان التى كانت تبكد ذلك , هذا باالضافة اليننانى القدكط

مغغن ج غغة  نجغغد. و فاؤها فى أمغغاكن سغغركةإن األطفال الم نهي كجب إ, حيء المنقف

خغغال باغغب النسغغاء )القغغرن فى مبلفغغي ال -"أ رى تنصياد من الابيب "سنراننس

حغغص , كجغغب فلتزاو بماغغاكير  اصغغةبغغاإالقغغابرد كنصى فيي – (47) (الثانى للميرد

, حتى كتط تحدكد هل هذا الافغغل بالفاغغل كسغغتحف عنغغاء الافل حدكء النالدة من  رل ا

 : تلك المااكير فى النقاط التالية لقاؤ  وتتمثلإالتربية أو أن كتط 

                                                                      أن تكنن األو بصحة جيدة. -1

 إتماو مدة الحمل كاملة.أن تكنن والدة الافل تمت باد  -2

 أن كبكى الافل بقنة فنر والدتي. -3

 جميع أجزا ي.التأكد من كمال  -4

 قنناتي  الية من أى عنا ف. أن تكنن -5

 اية ألى عضن كجب أال تكنن باي ة.النظا ف الابي -6

 ب أن تنحنى مفاصلي وتمتد بس نلة.كج  -7

  .ك ار باألشياء المثيرة من حنليوشكل طبياى وكجب أن ككنن متمتاا بحجط  -8

, تغغتط ي فى حالة عدو وضنح حالة المنلندال أنإ, إن كان نادرا ما كتط هذا الفحصو

سناء ذكر  –ذا كان هذا الافل  إ, ف. وعلى أكة حالست ارة القابلة أو السيداد األقاربإ

أمغغر فغغى أن كحظغغى  لقغغاؤ  فغغى الاغغراءإ, فمن األفضل لط كتمتع بصحة جيدة –أو أنثى 

 نا  بأفضل مني فى المرة القادمة.أب

ن منلغغندا , وكغغافل م نها أو أعرج أو ما شغغابي ذلغغكذا كان هذا الاإوفى حالة ما 

 .لغغي بسغغ نلةألسرة بدون وركء ذكر, فقرار تربيتي من عدم ا ككغغنن مغغن الصغغاب تقب
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إبقغغاء هغغذا ة فغغى وأكا كان األمر فاتخاذ مثل هذا القرار كان متنقفا علغغى ر بغغة األسغغر

  الافل أو ال

    

                                                                                                                                               

                                                                                                          أس : الفأل أو الي( 4)

المتمثغغل كة ووكان الفأل هن السبب الر يسى الذى نجد  فى القصص األسغغانر

انا فى ماالجة اآلباء ل ذا النضع, كتأثر ملك بنببة ما, كما هن الحال فغغى أسغغانرة أحي

ا بت دكد لد سيكنن مصحنب, أو فى تأثر  برؤكة  امضة بأن الافل الذى سين"أودكب"

 ر بقتلي مثلما الحال فى أسانرة "باركس".ممروع فيأ 

أطفغغال ن فغغى الاغغراء بأما عن اليأس ف ذا ما نجد  عند األم غغاد الرتغغى تلقغغين 

أكضغغا األم غغاد  كذلفى تربية أطفال ن فى ظل الابندكة, وكغغ ألن ن ليس لدك ن الر بة 

إلقغغاء الافغغل حغغدكء هغغن ء حمل غغن فيكغغنن رد الفاغغل الابياغغى الرتى كتط طرق ن أثنا

  0(48)ضافة لألم اد  ير المتزوجاد و الااهراد, هذا باإالنالدة

, فغغر إلقاء األطفال فغغى الاغغراءن كان هنا  أسباب محددة بالفال لتفسير ظاهرة إو

بقا  ط على قيد الحيغغاة تتنقغغف هغغى األ غغرى إنقاذ هبالء األطفال وإشك فى أن فرل 

, وتتمثغغل تلغغك الانامغغل فغغى إلى عنصر الحظ –شك  بر –على عدة عنامل باالضافة 

 :   0(49)النقاط التالية

الظروف الابياية لتكغغنكن الافغغل حغغدكء الغغنالدة. هأى هغغل بغغي أكغغة ت غغنهاد                -1

 أو عينب  لقية أو ال [.

حيغغء إنقغغاذ  وإبقا غغي حيغغا أو ال. لقاء تمت باركقة تساعد على هل أن عملية اإ -2

  .علييواليأس فى الاثنر ااد  عن ال ر  بإ

 .مدى حاجة المجتمع لابيدلدك ط الر بة فى رعاكة طفل كابد, و أن كنجد أفراد -3

 ذ أكثغغر مغغن انقن الصبية كان ل ط الحظ األوفر فى اإإ, حيء ننع الافل اللقيط -4

نغغي لغغط ككغغن ال أإ, لقغغاء عغغن الصغغبيانن كانت البناد أكثر عرضة لإلإو .البناد

   0(50)اهنا  تفاود عال بين م

قفغغا علغغى ال غغخص الغغذى وفى حقيقة األمر كان قدر الافل اللقيط بر شغغك متن

عن طركف مباء ليس لدك ط أطفال أو  رعاكتيإنقاذ  ربما كتط تبنيي وذا تط إ, فكقنو بإنقاذ 

  . 0(51رعاكتي ليصبم عبدا )
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ال أن هنا  باغغض اآلبغغاء الغغذكن كغغاننا كا غغدون بأبنغغا  ط سغغناء إضافة هذا باإ

فة ن كتط ذلك مقابل تكلاكا د ب ط لمن كر ب فى تربية طفل وناثا للقاضى ليإنرا أو  ذك

لقغغاء إأن هغغذا النضغغع أ غغف وطغغأة مغغن فغغي [ وال شك بسياة هوكأن ا عملية بيع طفل

هغغذا الافغغل عبغغدا لغغي مقابغغل أحيانا كان كحف ل ذا المربى أن كتخذ . والافل فى الاراء

ك الصغغنرة كاتبغغر مصغغدرا هامغغا مغغن مصغغادر عبيغغد لقاء بتلوعلى هذا كان اإتربيتي. 

  0(52)المنازل

 

 : نتائج البحث

لقغغاء األطفغغال فغغى الاغغراء سغغناء مغغن الجانغغب إالشك فغغى أن تنغغاول منضغغنع 

 : و األسانرى تكمن أهميتي فى سببينالناقاى أ

أن ناتقغغد أن  إلغغى , فلسغغنا بحاجغغةأوال: أنغغي كتاغغرض لنضغغع المغغرأة فغغى أثينغغا

, كغغاننا كفالغغنن ذلغغك بغغدافع كلقغغنن أطفغغال ط فغغى الاغغراء كغغاننا ء الذكنبااألم اد أو اآل

ساسغغية التغغى ولكغغن كغغان ال غغدف أو النزعغغة األ. عدا ى أو ك ارون  بغغاالثط تجغغا  ذلغغك

أن هنغغا  أهميغغة عظمغغى فغغى تربيغغة فغغي لقاء البناد أكثر مغغن الصغغبية تكمغغن تدفا ط إ

 .ل من مكانة هامة عن النساءما كتمتع بي الرجا ناث لما كان األوالد أكثر من اإ

ص مغغن األطفغغال ناث كانت تانى التخلهذا فضر عن أن عادة التخلص من اإ

فالغغى أكغغة . , نظرا ألسباب تتالغغف بغغالنالدة أو ألسغغباب اجتماعيغغةذوى الاينب الخلقية

   0(53)لقاء فى الاراء مرتباا بالتقدكر األعلى للذكنرحال كان اإ

د األدبى سندا حاسما فى ذلك المنضنع أو أنغغي دليغغل : الكمكن اعتبار السنثانيا

وذلك ألن هذا الدليل . قنى على ممارسة تلك الظاهرة فى أثينا فى الاصر الكرسيكى

              دوافغغع دراميغغة لكنميغغدكا القغغرن الرابغغع إشغغاراد أدبيغغة ومقدو عن طركف أسانرة أو 

رؤكغغة أرسغغان فرطنن وانين المفترضغغة الخاصغغة بغغأوكغغذلك مغغن  غغرل القغغنق. و. 

                   بيجرامغغا ل غغاعر الكنميغغدكا ذا كغغان كتضغغم ذلغغك مغغن فقغغرة اإإفغغ . سغغبرطةالسياسغغية إ

راد لمبلفين م غغركن شاإ, ف نا  أكضا ق. و.بنسيدكبنس" والتى ترجع للقرن الثالء "

رحاب ناث حدكثى النالدة كان كتط استقبال ط بتإإلى أن اأرسان ت ير مثل أفرطنن و

  .( 54)مثل األوالد

عند تفسير  للساادة بأن ا متمثلغغة فغغى  –كما ذكرنا  –وكتضم ذلك عند أرسان 

 .ناثغغا ب غغرط أن ككننغغنا بصغغحة جيغغدةإامتر  أطفال عدكغغدكن سغغناء كغغاننا ذكغغنرا أو 
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 ىأدنى لادد األطفال لد االقنانين" عندما ال كااى حدوأكضا عند أفرطنن فى كتابي "

    0(55)بنت واحدةاألقل أن ككنن لدك ا ولد واحد و علىنما إاألسرة و

 .فة  اصة األم اد عنغغد وفغغاة أطفغغال نكما كجب أال نرفل م اعر اآلباء وبص

هذا ما كتضم من شناهد القبنر كداللغغة  عن اهتمام ط ب ط حتى باد النفاة, وهذا فضرً 

مااد اال ركقية تن كانت مراسط الدفن فى المج إو. حياء ذكرى األطفال الصرارإعلى 

 غغترف م غغاعر اآلبغغاء تجغغا  أطفغغال ط مغغن مجتمغغع نما كانى ذلك إإ, فتختلف فيما بين ا

 .آل ر

لقغغاء فغغى  ركقية كان األطفال المحكنو علغغي ط باإكذلك أكضا فى التراجيدكا اإ

ن كاكسان الااطفة ااألسى اللذوصف ذلك الحدث بمزكج من ال فقة وكتط  (56)الاراء

  .األطفالال دكدة تجا  

وإن كان أطفال األساطير اإ ركقية المحكنو علغغي ط باإلقغغاء كغغاننا  البغغا مغغن 

الذكنر , باكس ما كغغان سغغا دا فغغى المجتمغغع األثينغغى بغغأن البنغغاد هغغن االتغغى كغغن كغغتط 

القاؤهن بصنرة أكبر من األوالد .وكأتى هذا اإ غغترف بغغين الناقغغع و األسغغانرة أن 

ألوالد أكثر من البنغغاد و ذلغغك إحتيغغاج المجتمغغع للرجغغال المجتمع األثينى كان ك تط با

 .هذا فضر عما تتكلفي البنت من مبالغ باهظة عند زواج ا . بصنرة أكبر من اإناث 

أما فى األساطير فكان الدافع السا د هن الخنف ممغغا سغغيحملي هغغذا الافغغل مغغن 

 دمار مروع وهر  مفزع على أهلي بل وأحيانا على وطني أكضا. 

لقاء األطفال فى الاراء عبارة عن فال  ال ألسر  اصة إزالت ممارسة وال

ألدلة الحدكثة التغغى نحغغاول ب غغا ف غغط تلغغك الظغغروف الخاصغغة او. تحت ظروف  اصة

                 ن مغغا كقدمغغي الكتغغاب القغغدماء هغغن لمحغغاد ضغغ يلة مغغن  غغرل مناقغغف إ, حيغغء ضغغ يلة

  0(57)م اعر شخصيةو

.  

, فر كغغزال سغغبال إلقاء األطفال فى الاراءعن قتل أو  دوم ما سجلنا من حاال

 : وهن أفرطنن لآلباء قا ما

تتحمل أن ؟ هغغل سغغ لك فى أى حال وال كلقغغى فغغى الاغغراءهل تاتقد أني كجب تربية طف"

  .؟ن أول وليد لك سيب ذ بايدا أو الذا كاإ؟ ولط تتأثر )للمند( ترا  و قد تارض 

À sÝ o‡ei p£ntwj de‹n tÒ ge sÕn tršfein kaˆ m¾ ¢potiqšnai, À kaˆ ¢nšxV 

™legcÒmenon Ðrîn, kaˆ oÙ sfÒdra calepane‹j ™£n tij soà æj prwtotÒkou 

aÙtÕ ØfairÍ; (Plato, Theatetus, 161a).  
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