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 نشر مجموعة من قذائف الحبال )المقالع( من مصر خالل 

 العصرين البطلمي والروماني

د. نجوى عبد النبي عبد الرحمن إبراهيم 


 

 الملخص: 

األسمحح   عرفت قذائف الحبال عند اليونان والرومان منذ القدم وكانت من ضممن
المستخدم  في الحروب، وتنوعت مواد صناعتها وأشكالها والزخارف المنفذة عحيهما  

ورت عمحيممم  القممماا القمممذائف عحمممال الألمممدو ممممن خمممنل األعممممال الفنيممم  اليونانيممم  صو
والروماني ، وتم اإلشارة اليها في المصادر األدبي   كما عرفمت فمي مصمر الفرعونيم  

يمم  الدالمم  عحممال ذلمما  وقممد ع ممر فممي مصممر الب حميمم  وهنمماا الألديممد مممن اآلدلمم  اآل ر
 والروماني  عحال الألديد من هذه القذائف 

لذا يهدف هذا البحث الال اما   الح ام عن همذه القمذائف ممن خمنل دراسم  شمامح  
فممي متمماحف مصممر   والمحفوظمم ةوصممفي  وتححيحيمم  لألممدد مممن الق ممش ريممر المنشممور

المختحف ، وكذلا بألض الق ش األخرى المنشورة والتال تم ذكرها بشكل عمابر وسمريش 
من خنل تقارير الحفائروبألض الكتالوجات  هذا المال جانمب عقمد دراسم  مقارنم  بمين 

 محل الدراس    النماذج النماذج اليوناني  والروماني  من خارج مصر وبين

 : الدالة الكلمات

 -الهحب –النجم   -صاعق ال –الحوزة  -صاصالر -قاذفين -قاذفات -لالحبا قذائف
   نقرا يس – الدلتا -ممفيس -اإلبراهيميه -الشا بي -الألقرب
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 وقد جاء من مصر البطلمية والرومانية العديد من األمثلة ومنها: 

 ( 1)صورة رقم 

، ممممم31 ، ال مممولجممماات ممممن الشممما بيقذيفممم  ممممن الرصممماص رريمممر منشمممورة  
تأخمذ     صمييرة الحجمم12527محفوظ  فمي المتحمف اليونماني الرومماني تحمت رقمم 

 الشكل الحوزي، وال تحمل زخارف او نقوش عحال الوجهين 

 ( 2ورة رقم ص) 

، ممممم31 ، ال مممولجممماات ممممن الشممما بيقذيفممم  ممممن الرصممماص رريمممر منشمممورة  
تأخمذ    صمييرة الحجمم 12528محفوظ  فمي المتحمف اليونماني الرومماني تحمت رقمم 

 الشكل البيضاوي، وال تحمل زخارف او نقوش عحال الوجهين  

 (٣ورة رقم ص) 

ممممم، 32قذيفممم  ممممن الرصممماص رريمممر منشمممورة  جممماات ممممن الشممما بي، ال مممول 
  صمييرة الحجمم  تأخمذ 12530محفوظ  فمي المتحمف اليونماني الرومماني تحمت رقمم 

 الشكل الحوزي، وال تحمل زخارف او نقوش عحال الوجهين  

 ( ٤ورة رقم ص)

، ممممم31، ال مممول جممماات ممممن الشممما بيقذيفممم  ممممن الرصممماص رريمممر منشمممورة  
   قذيفمم  صممييرة الحجممم12531محفوظم  فممي المتحممف اليونمماني الروممماني تحمت رقممم 

 ال تحمل زخارف او نقوش عحال الوجهين  وتأخذ الشكل البيضاوي، 

 (5ورة رقم ص)

، مممم35 ال ممول ،جمماات مممن الشمما بي رريممر منشممورة  البنيمم  ال ينمم قذيفمم  مممن 
الحجممم صممييرة   قذيفمم  161٤5محفوظم  فممي المتحممف اليونمماني الروممماني تحمت رقممم 

 تأخذ الشكل البيضاوي، وال تحمل زخارف عحال الوجهين  

 (6ورة رقم ص)

م، جمماات مممن الشمما بي ممم٤0 ال ينمم  البنيمم  رريممر منشممورة  ، ال ممولقذيفمم  مممن 
  صممييرة الحجممم تأخممذ 20160الروممماني تحممت رقممممحفوظمم  فممي المتحممف اليونمماني 

 الشكل الحوزي، وتحمل شكل الصاعق  عحال وجه، والوجه األخر بدون زخرف  
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 (7ورة رقمص) 

مم، جاات 35قذيف  من الرصاص ررير منشورة  مش وجود الحون البني، ال ول 
، ومحفوظ  في المتحف المصري 1931من ام البريجات ا ناا حفائر تبتونس بالفيوم 

، لوزيمم  الشممكل تصممور نجممم  عحممال وجممه، والوجممه األخممر بممدون 55956تحممت رقممم 
 زخارف  

ن مختحفم  ومنهما واحمدة ممن التي جاات من أمماك وهناا بألض القذائف المنشورة
جماات ممن  الرممادي، لحمون المائح  البني  ال ين قذيف  من ل  8ورة رقمصراإلسكندري  
مممم، محفوظمم  فممي المتحممف اليونمماني الروممماني تحممت رقممم 35 ال ممول ،اإلبراهيميمم 
عحممال  ال مانيمم  ، وتحمممل رمممز النجممم الحمموزيالحجممم تأخممذ الشممكل صممييرة   161٤٤
   1رالوجهين

ورة صرال تحمممل زخممارف ومنهمما  باإلضمماف  الممي  ن مم  قممذائف مممن نقممرا يس  
قذيف  بيضاوي  الشكل ومحددة في نهايتها، مصنوع  من ال ين  البني ، ال مول ل  9رقم
ومحفوظ  في المتحف البري ماني تحمت رقمم  سم2،5 جرام، الألرض33سم، الوزن 5

القمممرن األول  –ال المممث ترجمممش لحألصمممر الب حممممي ممممن القمممرن و 1888.0601.7٤0
    2رق م

  10رصورة رقم هذا وقد جاا عدد كبير من الدلتا تنوعت الزخارف المزخرف  له 

 ٤٤،78ممم، الموزن  3٤ ال مول تأكمل، به فرصاأل الس ح ،صاصالرقذيف  من ل
  قذيفم  صمييرة 196٤،0107،69جم، محفوظم  فمي المتحمف البري ماني تحمت رقمم 

   3رتحمممل شممكن بيضمماويا بداخحممه شممكل بيضمماوي  خممروالحجممم تأخممذ الشممكل الحمموزي، 
، ممم35 ال مول الرممادي، الحمون وجمود ممش صاصمالرممن  قذيف ل  11ورة رقم صور

  196٤،0107.62ومحفوظ  فمي المتحمف البري ماني تحمت رقمم  جم 36،53الوزن 
الحرب  عحال ورأس  ،اعق  عحال وجهصتحمل الو ،شكل الحوزيالتأخذ وييرة الحجم ص

 مممم، المموزن ٤0 ال ممول ،صاصمملراقذيفمم  مممن ل  12ورة رقممم صور   ٤رخممراآلالوجممه 
  قذيفم  196٤،0107،67جم، ومحفوظ  في المتحف البري ماني تحمت رقمم  46،86

الوجمه  عحمالالألقمرب و عحال وجمه اعق صالييرة الحجم تأخذ الشكل الحوزي، تحمل ص

                                                           
(1)

 E. Breccia, "La Necropoli de ľ Ibrahimieh", BSAA, no. 9, 1907, tav. II, no.7.   
(2) 

D.M. Baily, Catalogue of The Terracottas in The British Museum, IV, Ptolemaic and 

Roman Terracottas From Egypt, London , 2008, p. 173, pl.126, no. 3703, 1:1 
(3)

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx

?objectId=760117&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1  
(4)

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx

?objectId=760117&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1  
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 29٫٤7الموزن ممم، 31، ال مول صماصممن الر قذيفم ل  13رقمم  ورةصرو   5راآلخر
تصكور  لوزية الشكل،, 1964,0107٫66في المتحف البريطاني تحت رقم  ومحفوظ 

والهلب علي الوجه األخرالصاعقة علي وجه 
(6)

 . 

أممما ممفمميس فقممد ع ممر فيهمما عحممال الألديممد مممن القممذائف التممي تنوعممت زخارفهمما هممي 
وجود الحون الرمادي عحمال  مش صاصلرامن  قذيف ل  1٤ورة رقم صرومنها  األخرى
ومحفوظم  فمي متحمف بتمري بحنمدن تحمت  سمم1،9 الألمرض ،سم 3،2ال ول  الس ح،

تحممل  ،شكل بيضاوي رير منتظم تأخذوالحجم  ييرةصقذيف   وهي UC63350 رقم
لقذيفم  ممن   15ورة رقمم صمرو   7روجه والوجه اآلخر بمدون زخمارف عحال اعق صال
 ، الألمرضسمم3،5الضارب لحبياض عحمال السم ح، ال مول مش وجود الحون  صاصالر
ييرة صوهي قذيف    UC63351 وظ  في متحف بتري بحندن تحت رقمومحفسم 2،5
  16ورة رقمم صرو   8راعق  عحال الوجمهصتحمل شكل الو تأخذ الشكل الحوزي الحجم

سمممم، 2الألمممرض ،م3،6الرممممادي، ال مممول  لحمممونممممش وجمممود ا صاصمممالرممممن  قذيفممم ل
شمكل  تحمللوزي  الشكل و UC63352بتري بحندن تحت رقم  تحففي م ظ ومحفو

مممن قذيفمم  ل  17ورة رقممم صرو   9رخممرعحممال الوجممه اآل والنجممم عحممال وجممه  ق اعصممال
وظم  ومحفسمم 2،2سمم، الألمرض 3،8مش وجود الحون البني الفاتح، ال ول  صاصالر

 الحموزيصمييرة الحجمم تأخمذ الشمكل   UC63353في متحف بتري بحندن تحمت رقمم 
قذيفم    ل18ورة رقمم صرو   10رعحال وجه بينمما اآلخمر بمدون زخمارف تحمل النجم و

صمممنوع  ممممن الرصممماص ممممش وجمممود درجمممات الحمممون البنمممي الفممماتح لوزيممم  الشمممكل م
ومحفوظ  في متحمف بتمري بحنمدن تحمت سم 1،9 الألرض سم،3،8 ال ولوالرمادي، 

ورة صرو   11روالهحب عحي الوجه األخرتصور الصاعق  عحي وجه  UC63356رقم 
 ، ال ولحصنوع  من الرصاص مش وجود درجات الحون البني الفاتمقذيف    ل19رقم 
 UC63358ومحفوظم  فمي متحمف بتمري بحنمدن تحمت رقمم سمم 1،7الألرض سم 2،9

                                                           
(5)

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx

?objectId=760117&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1  
(6)

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx

?objectId=760119&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1  
(7)

 W.M. F. Petrie and Others, Tools and Weapons, Illustrated by The Egyptian Collection 

in University College, London and 2,000 Outlines from Other Sources, London, 1917,pl. 

XLIV, V15, p.36.    
(8)

 Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V16, p.36; 

http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx?parentpriref=.   
(9)

 Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V17, p.36.    
(10)

 Petrie and Others Tools and Weapons. pl. XLIV, V18, p.36; 

http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx?parentpriref=     
(11)

 Petrie and Others, Tools and Weapons. pl. XLIV, V21, 96, p.36. 

http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx?parentpriref = 
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والهحممب عحممي الوجممه عحممال وجممه  Trident تصممور الشمموك  الم ح مم لوزيمم  الشممكل، و
     12راألخر

 الدراسة التحليلية 

وكانت  μολύβδαιναأو  μολυβδίς الحبال عند اإلرريق باسمعرفت قذائف 
القاذفين و σφενδόνηفهي  ضمن األسحح  المستخدم  في الحروب أما القاذف من 

σφενδονήτης
 من كن فذكرها األدبي ؛ المصادر في اليها اإلشارة تم   13ر

قذائف ندما تحد ت أ ينا مش أوديسيوس ذاكرة أنه يحمل ع األوديسي  في هوميروس
حيث عدد بيزيستراتوس  ال يور مسرحيت  في واريستوفانيس ، 1٤رحبال عحال كتفه
Pisthetaerus وكان من بينها قذائف  أنواع االسحح  المستخدم  لدى الجنود

عندما تحدث عن أن اليونانين عانوا ك يرا من  كسينوفون الال باإلضاف     15رالحبال
فرسان أو قاذفون ولكنهم استخدموا بألد  كن لديهم سنحالفارسي ألنهم لم يالجيش 

صاصذلا قذائف الحبال المصنوع  من الر
في  Polybiusياس بوليبذكرها و   16ر

وكان من ضمنها تحدث عن األسحح  الخاص  ببرسيوس  عندما Historiesكتابه 
وأنها تحدث جرح شديد  صاصال حق أو القذائف التال تحقال بالحبال ذاكرا أنها من الر

    17رعندما ت حق عحال أحد

الصقحي ان مهارة القاذف ترجش الي اجبار األمهات ألوالدهن منذ  رويذكر ديودو
الصممير حيممث كانممت تجألحهممم يسممتخدمون القاذفمم  باسممتمرار وتجألممل هممدفهم ق ألمم  مممن 

    18رالخبز عحي ال فل الصيير أن يصوب عحيها  م تأذن له والدته بألتهامها

وتم الأل ور عحال قذائف الحبال في مواقش الألصر الحجري الحديث في  يساليا 
أما في مصر الفرعوني ؛ فقد ع رعحي زوج من القاذفات    19رومقدونيا ووس  اليونان

Slings  في مقبرة توت عنخ أمون حيث كانت تصنش من أجل الفرعون المتوفي

                                                           
(12)

 Petrie and Others, Tools and Weapons. pl. XLIV, V23, 96, p.36;  

http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx?parentpriref= 
(13)

 C. Foss, "A Bullet of Tissaphernes", JHS, 95, 1975, p. 25.  
(14)

 Hom. Od. 13.10.  
(15)

 Aristoph. Birds 1148.   
(16)

 Xen. Anab. I, 3.   
(17)

 Poly, Hist. 27. 11.   
(18)

 M. Korfmann, The Sling as a Weapon, Scientific American, vol. 229, no. 4, 1973, p. 40.  
(19)

 Foss, "A Bullet of Tissaphernes", p. 25.  
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النهون  منجاات قاذف  أخرى من الكتان المجدول و   20راليذاا ديصالستخدامها في 
    20ورة رقم رص  21رق م، تفتقد لحشري  األخر منها 800الفيوم حوالي ب

رسومات بني حسن فوعحال الررم من ذلا فأنها لم تستخدم في الفترات المبكرة 
في يد  هاورتصوانما  ،القاذف  في يد المصريين راألسرة ال اني  عشر  لم تصور

  وكانوا  22رالمصريين والكريتيين في األسرة الألشرين وعرفت من قبلريين، السو
سرعان ما عرفت القذائف الرصاصي  يستخدمون في البداي  القذائف الحجري  ولكن 

 من قبلايضاً  كما استخدمت التي استخدمت عحي ن اق واسش وكان يتم صبها 
    23رلحصيادين والرعاةكسنح فقد كانت تستخدم اآلشوريين والفينيقين 

ترجش لحألصر  Sling-shotsأنه لم توجد قذائف لححبال  Petrieويذكر بتري 
 سم، جاات من قصر ابريس 3الفرعوني باست ناا قذيف  واحدة من الرصاص، ال ول 

(2٤)
Apries ومحفوظ  في متحف بتري بحندن تحت رقم  ممفيسفيUC17221 

األخرى   أما االم ح  21ورة رقم صر  25روتحمل اسم ديمو يقي لحمحا خباباش
   26رلحفترة اليوناني فترجش جميألها 

كانت مصنوع   نظرا ألنهالم يأل ر عحيها بشكل كبير  القاذفاتوالجدير بالذكر أن 
أن  Fossويذكر فوس من مواد قابح  لحتححل ونادار اذا ما تم وضألها في قبر  ري  

لكسر الذراع، وأنه  اتألتبر سنح فهي؛ سنح القاذف  لم يكن من ضمن األسحح  النبيح 
يمكن لحقاذف تحقيق نصرا كبيرا عن  ريق تحا القذائف ولكن مش التدريب 

كانت قذائف الحبال خفيف  الوزن ومحمول  ويمكن استخدامها عحي و   27رال ويل
    28رمسافات  ويح 

                                                           
(20)

 Petrie and Others, Tools and Weapons , p. 32.    
(21)

 Petrie and Others, Tools and Weapons, p. 32.   
(22)

 Petrie and Others, Tools and Weapons, p. 36; W. K. Pritchett, The Greek State at War, 

Part V, London, 1991, p. 32.   
(23)

 Foss, "A Bullet of Tissaphernes",  p. 25.  
 من األسرة السادس  والألشرين شيد هذا القصر في ممفيس   مصريهو فرعون  ابريس  2٤ر
ويألتقممد أنممه حكممم أجممزاا كبيممرة  ق م 336 – 338 فممي الفتممرة  ممائر حكممم مصممريفرعممون  هممو  25ر 

 وكان  ائر ضد الفرس   ،ممفيس لالا باإلضاف  السفحال مصر من
(26)

 Petrie and Others, Tools and Weapons, p. 36; W.M. Petrie and W. M. Flinders. Scarabs 

and Cylinders with Names, London, 1917, LVII.28.1; R. Thomas, "Tools and weapons", 

Naukratis: Greeks in Egypt, edit by. A. Villing, and Others, the British Museum, Online 

Research Catalogue, 2015, p. 9. 

http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx?parentpriref=   
(27)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes",  p. 25.  
(28)

 Pritchett, The Greek State,  p. 6.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/336_%D9%82.%D9%85.
https://ar.wikipedia.org/wiki/336_%D9%82.%D9%85.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3
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 هذا وقد عرف نوعان من القاذفات: 

 النوع األول  

صورة بالحي  النتيني  ر fundaقاذف  اليد المرنه والتي ا حق عحيها كحم  
كل شري  حوالي  ،وتتكون من شري ين من الجحد أو الكتان أو شألر النخيل  أ22رقم

في اليالب من الجحد لوضش  في نهايتهاجراب أو تجويف ذات  ن   أقدام في ال ول، 
بينما ، صبش أخرتوضش بها السباب  او أي ابححق  الشري  األول ينتهي و  القذائف به

كانت القاذف  تحف حول الرأس عدة و  حسان يوضش بين اإلبهام والسباب ينتهي ال اني ب
     29رمرات  م يترا  رف القاذف  لتن حق القذيف  نحو الألدو

 النوع الثاني 

fustibalusا عرفت باسم صالقاذف  الم بت  بالأل 
 ب  22صورة رقمر  30ر

ا، صيرين من الحبال، ي بت  رف األول بقوة في الألصمن شري ين ق تتكونو
يمكنها اإلنزالق عند رمي وصا داخل رأس الأل دائري  توضش ححقهوينتهي ال اني ب

 ،القذيف  الموضوع  داخل جراب في نهاي  الحبحين كما في القاذف  من النوع األول
  والجدير بالذكر أن هذا ويقوم القاذف برفش الألصا اعحي الرأس  م يقوم بأ نقها

ستخدم لرمي قذائف أكبر بنفس استخدام قاذف  اليد، وكان ي تمتشالنوع من القاذفات لم ي
   31روأ قل

فكانممت فممي البدايمم  مممن األحجممار وخاصمم  أحجممار  نفسممها القممذائفب وفيممما يتألحممق
تممم  ومممش مممرور الوقممت  فممي الحجممم والمموزنصممييرة كانممت األنهممار دائريمم  الشممكل، و

، بمل لم يستينوا عن األحجار بشمكل نهمائياستخدام مواد أخرى وعحي الررم من ذلا 
فيمذكر بيمالي أن القذيفم    ؛ال ميناستخدمت من قبل الرومان  ومن بين هذه المواد كان 

الألمدو ألن األحجمار لمم جهم  ويبها صلتالمصنوع  من ال ين  كانت  قيح  لدرج  كافي  
؛ اذ اسمممتخدمت القمممذائف صاصالمممروالبرونمممز  ، كمممما اسمممتخدم 32رتكمممن دائمممما متاحممم 

بحمت أهمم القمذائف عحمال األ منق فمي صي  خمنل القمرن الرابمش ق م، بمل واصالرصا
حيمث كمان اإلرريمق  واسمتمرت بألمد ذلما  33رالألالم اليوناني خنل الألصمر الكنسميكي

                                                           
(29)

 Foss, "A Bullet of Tissaphernes", p. 25; Korfmann, The Sling as a Weapon, p. 38 .  
(30)

 Korfmann, The Sling as a Weapon, p. 37. 
(31)

 Korfmann, The Sling as a Weapon, p. 38.  
(32)

 Bailey, Catalogue of the Terracottas, p. 173, pl. 126, no. 3703.  
(33)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes",  p. 26.  
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الحجم وبالتالي تقاوم  صييرة و والرومان يفضحون هذه القذائف لكونها شديدة الك اف ،
 3٤رالهواا ويصألب رؤيتها في الهواا

.  

  عبمارة عمن مفتوحم  بسمي  قوالمبصمب الرصماص فمي  هذا الي جانب امكانيم  
عحمال والحفمرة   همذه وصب المألدن الممذاب فمي، اصبش في الرمال ييرة بدفشصحفرة 

وهناا بقايا لهذه   في قوالب  يني  القذائفجرت الألادة أن تصب فقد الررم من ذلا، 
 سمم،9،5 ال مول البنيم ، ال ينم  ممن مصمنوع  لقمذائف قوالمب بقايماومنهما   35رالقوالب
 (36)ديحموس فمي Kerdon كيمردون منمزل ممن جماات سمم،2 السمما سمم، 8،5الألرض

   37رالقالممبظهممر وعنممد اضمماف  أي نقممش لحقذيفمم  كممان يممنقش عحممي    32صممورة رقممم ر
ملكم, المكم  60ملكم, الركر  120ستة قوالب مصنوعة مك  البرونك , الطكو  وهناا 

موعكككة اكككاو  ضكككم  م محفوظكككة وملكككم, اويكككاوية الشكككل، متصكككلة اقنكككا  مر  يكككة 9

في أثونا  تحت رقم  Paul Canellopoulos XVII انولواولوس 
(38)

732. 

لممذا ا حممق عحيهمما  أممما عممن شممكحها فكممان الشممكل األك ممر شمميوعا هممو شممكل الحمموزة 
Glandesالروممان اسممم 

الشممكل البيضماوي، واحيانمما نممادرة  ، وفممي بألمض األحيممان 39ر
فهممو  ؛تفضميل الشممكل الحمموزي اسممباب أممما عممن الكمروي تأخمذ شممكل المجسممم ال ممماني و

اك مر لكونمه  ، أوممن القالمب  اسمتخراجه لوسهربما لأو   ٤0رلتخفيض المقاوم  الهوائي 
 األشكال توازنا داخل الجراب عند استخدامها  

 تصويرها في الفن 

منمذ الألصمر المموكيني عحمي انماا ريتمون ممن الفضم  يرسنح القاذفات جاا تصو 
ي ومحفموظ فمي متحمف اآل مار بأ ينما افي ميكينم Shaft Gravesمن المقبرة الرئيسي  

ن القاذفممممات ويرفألونهمممما فمممموق يمسممممكوحيممممث يصممممور  ن مممم  مممممن القمممماذفين الألممممراه 
وهنمماا انمماا ريتممون أخممر مممن الفضمم  جمماا مممن المقبممرة أ  2٤ورة رقممم صممر(41)رؤسممهم

 أممما  ٤2ري ويظهممر البرابممرة الألممراه وفممي ايمماديهم قاذفمماتاالرئيسممي  الرابألممه فممي ميكينمم

                                                           
(34)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes", p. 27.  
(35)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes", p. 27.  
(36)

 Ph. Bruneau, "Contribution à l'histoire urbaine de Délos", BCH, vol. 92, no. 2, 1968, p. 

653, fig. 14.  
(37)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes", p. 27.  
(38) J.Y. Empreuer, "Collection Paul Canellopoulos (XVII). Petits objets inscrits", BCH, vol. 

105, no. 1, 1981, p. 555, fig. 29.   
(39)

 Korfmann, The Sling as a Weapon, p. 39.  
(40)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes", p. 27.  
(41)

 A. Evens, The Palace of Minos at Knossos, II, London, 1928, p. 344f; Pritchett, The 

Greek State, p. 34.  
(42)

 Evans, The Palace of Minos, p. 344f.     
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فقد ذكرت أنه ال يوجد دليل عحال استخدام القاذفات أو الحجارة  Arlberg'sارلبرجس 
    ٤3رفي دراستها عن المناظر اليوناني  المبكرة

ورت عحال األعمال الشمرقي  حيمث اسمتخدمت بك مرة هنماا فظهمرت عحمال صكما 
 تمل ممن قذيفم  بالقماا يقموم وهو الحي ين المقاتحين أحد يوضح الجيري الحجر من نحت
رسمم توضميحي ممن كذلا عحال و  م ق ال امن أو التاسش لحقرن يرجشو سوريا في ححفا

ويظهممر  فممي نينمموي ويم ممل أحممد حمنتممه Sennacheribمنحوتممات قصممر سممنحاريب 
ورة رقمم صمر  ٤٤رق م 681 – 70٤ الجنود األشوريين وهم يستخدمون سنح القاذفم 

  أ 25

 أتيكيمم ألرخممي عحممال رسممومات أمفممورا ذات عنممق فممي  الألصممر ا أيضمما ظهممرتو
 محفوظم  فمي متحمف الحموفر ببماريس تحمت رقمم  BFمن  مراز   ب 26ورة رقم صر

Louvre F387 تصور هيراكحيس و يور سمتيمفالوس وهمو مسمتخدما القاذفم  وبهما  
  وصممور القمماذفين وهممم يسممتخدمون القاذفمم  فممي الألصممر  ٤5ر يمماد ال يممورصالقذيفمم  إل

سمكا حيمث يظهمر القماذف مم ج،د،هم( 25ورة رقمم صمرالروماني عحي عامود تراجان 
   ٤6رلقاذف  في يده اليمناللدرع بيضاوي في يده اليسرى وا

 الزخارف

هنماا بألمض القمذائف التحممل زخمارف من خنل النماذج محل الدراسم  نجمد أن 
  وهنماا قمذائف حمحمت زخمارف 10، 9، ٤،5، 3، 2، 1رصورة رقم عحي الوجهين 

   15، 1٤، 7، 6ورة رقمم صممتا رصعحي وجه واحد فق ، بينما الوجه األخر كان م
، 13، 12، 11، 8ورة رقممم صمكمما حمحمت بألممض القمذائف زخمارف عحممي الموجهين ر

   أو 17، 8، 6،7ورة رقممم صمموتنوعممت الزخممارف مممابين النجممم  ر   19، 18، 16
اعق  بمفردها ص  أو ال16ورة رقم صاعق  عحال الوجه اآلخررلصالنجم  عحال وجه وا

اعق  عحممال وجممه ورأس الحربمم  عحممال الوجممه اآلخممر صمم  أو ال15، 1٤ورة رقممم صممر
صمورة رقمم اعق  عحال وجمه والألقمرب عحمال الوجمه اآلخمر رص  أو ال11ورة رقم صر

أو الهحممب   13صممورة رقممم اعق  عحممال وجممه والهحممب عحممال الوجممه اآلخررصممأو ال  12
وفمي بألمض األحيمان   19ورة رقمم صمعحال وجه والشوك  الم ح   عحال الوجه اآلخر ر

     10ورة رقم صر بيضاوي بداخل شكل بيضاوي أخرشكل 

                                                           
(43)

 G. Ahlberg's, Fishing on Land and Sea in Greek Geometric Art, Stockholm, 1971, p.75;  

Pritchett, The Greek State, p. 34.    
(44)

 Korfmann, The Sling as a Weapon, p. 36f.    
(45)

 Pritchett, The Greek State, p. 36.  
(46)

 Pritchett, The Greek State, p. 34.  
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خممارج وعنممد مقارنمم  النممماذج محممل الدراسمم  بالقممذائف اليونانيمم  والرومانيمم  مممن 
مصر نجد ان القذائف من خارج مصر كانمت تحممل نقموش بجانمب الزخمارف؛ حيمث 

سممماخرة عحمممال قممممذائفهم كحممممات أحمممب اإلرريمممق والروممممان اهانممم  أعممممدائهم بكتابممم  
فانقسمممت القممذائف اليونانيمم  ذات النقمموش الممي  ن مم  مجموعممات: األولممال ، الرصاصممي 

 ممن قذيفم أ  ل26وتألنمال خمذ ذلما رصمورة رقمم dexaiتحمل تألبيمرات مناسمب  ككحمم  
 ومحفوظ  أ ينا من جاات مم، ٤3 ال ول جم،105،16 الوزن ،بوبصالم صاصالر
  م ق الرابمش القمرن المال وترجش 1851،0507،11 رقم تحت البري اني المتحف في

 األخممر الجانممب أممما مجنحمم ، اعق صممل بممارزة بزخممارف وتزخممرف الحمموزة شممكل تأخممذ
وتألنممي  papaiو كحممم     أمسمما أو هممذا خممذ بمألنممال ΔΕΞΑΙ Dexai نقممش  فيحمممل
 ال مول الرصماص ممن قذيفم كر صموتألنمال الن Νikouبمألنال دم، و  haimaالويل، و

 بأ ينما كمانيحوبولوس  مجموع  ضمن محفوظ  جم،36 الوزن مم،19 الألرض مم،3٤
 الوجممه عحمميΝΙΚΟΥ وكحممم  وجممه عحممي ΙΠΠΟ كحممم  تحمممل 233٤  رقممم تحممت
   ٤7راآلخر

أما المجموع  ال اني  فهي تحمل اسم المدين  أو الشألب، بينما ال ال   تحمل أسماا  
وكانت تكتب أما في حال  الفاعل أو   ٤8رشخصي  سواا اسم محا او قائد كتيب  القاذفين

 الألرض محم،31 ال ول الرصاص، من لقذيف   أ27رصورة رقم   ٤9رالمضاف اليه
  رقم تحت بأ ينا كانيحوبولوس باول مجموع  ضمن محفوظ  جم،٤6 الوزن محم،18

عحال وجه بينا الوجه اآلخر  Αλεξάνδρου اسم تحمل الشكل لوزي  231٤ 50ر
حمحت قذيفتين أخريتين اسم   كما يتجه جه  اليمين جناحيهيحمل نسر ناشر 

     51راإلسكندر

الحاكم الفارسي الذي لألب دورا  Tissaphernesوهناا قذيف   خرى تحمل اسم 
  52ر ق م395 – ٤13قياديا الستألادة المدن اليونانيم  األيونيم  فمي  سميا الصميرى ممن

جممم، ٤0،٤23محممم، المموزن 22، ال ممول صمماصقذيفمم  مممن الرلب  27رصممورة رقممم 
، لوزيمم  الشممكل وتحمممل كحممم  صمم جمماات مممن ليممديا ومحفوظمم  ضمممن مجموعمم  خا

Tissaphernes  53رالكنسيكي رصالألوترجش الي    

                                                           
(47) Empreuer, "Collection Paul Canellopoulos ", p.560, fig.39.        
(48)

 C. Foss, "Greek Sling Bullets in Oxford", Archaeological Reports, no. 21 (1974 - 1975), 

p. 41; " A Bullet of Tissaphernes", p. 28.   
(49)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes", p. 28.  
(50)

 Empreuer, "Collection Paul Canellopoulos" , p.556, fig.30.  
(51)

 Empreuer, "Collection Paul Canellopoulos", p.556.   
(52)

 Foss, "A Bullet of Tissaphernes", p. 28.  
(53)

 Foss, "A Bullet of Tissaphernes",  p. 28.   
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ال قسمها  بقما لحنقموش المي سمت مجموعمات؛ األولم Fougèresبينما فوجيرييس 
حمممل اسممم واليمم  ودائممما فممي حالمم  المضمماف اليممه، أممما ال انيمم  فهممي تحمممل اسممم القائممد ت

الألسكري وتوضش في حال  المضاف اليه وفي النادر حال  الفاعمل، ال ال م  تحممل اسمم 
والخامسممم  تضمممرع أو فرقممم  أو كتيبممم  رومانيممم ، والرابألممم  تحممممل توصمممي  لحقمممذائف، 

    5٤رن أو الصانشتحمل اسم الفناالسادس  ، استحضار األله 

 دالالت الرموز المنفذة علي القذائف 

 Thunderbolt صاعقةال

عنمدما  هماان اعتقمد اإلرريمق، تألتبر من أقوي األسحح  اليوناني  فهي سنحا االهيا
تحقممي عحممي األرض فهممي تحممدث البممرق وهممي عنممم  عحممي وجممود زيمموس، فهممي رمممز 
لزيوس ومن مخصصاته اع ت له من قبل الألمنق سيكحوبس، كما استخدمها زيوس 
في حربه ضد التيماتن حيمث ذكمر هسميودوس أنمه عنمدما القاهما زيموس عحمي كيكنموس 

Cycnus وهمو سمنح مسمبوق   55رسق  عحال األرض كمما يسمق  البحمو  او الصمنوبر
  ولهممذا السممبب تممم تصممويرها عحممي القممذائف فألنممدما تحقممي  56رلحممدمار الفمموري الشممامل

وبالتمالي فم ن تصمويرها  الحمال،القذيف  عحي شخص فهي تصيبه بالدمار الشامل في 
  عحي القذائف يجألحها تصيب من تحقي عحيه بالدمار الفوري والشامل

   Anchorالهلب 

،  57رالتي تقدم إلله  البحرعحي الممر األمن لهمم فمي البحمركان من ضمن النذور 
ويقدم الي الديسكوروي باعتبارهم حماة لحبحارة، وكذلا قدم  ،بل وكان أك رها شيوعا

الحجري  التي كان يتم  المراسيهذا وقد تم الكشف عحي الألديد من   58رلإلله هيرميس 
؛ اذ أنمه المقدسم  لإللمه أبولحمووفسرت عحمي أنهما رممز لموقمش المن قم   ،تقديمها كنذور
   59ر، كما توجد وظيف   انوي  له وهي ربما يرمز الي دعامات مألماريم كرس ألبولحو

وكان من ضمن التقديمات الشائأل  في الألصر األرخي التي وجدت في قمدس األقمداس 
فممي المنمما ق السمماححي  فممي اليونممان واي اليمما، باإلضمماف  الممي تقديمممه لإللهممه هيممرا فممي 

                                                           
(54)

 Pritchett, The Greek State, p. 49.   
(55)

 Hes. Homeric, 402.    
(56)

 J.S. Hayes, "Jupiter 's Legacy: The Symbol of the Eagle and Thunderbolt in Antiquity 

and Their Appropriation by Revolutionary America and Nazi Germany", Vassar College 

Digital Window @ Vassar, 2014, p. 4f.  
(57)

 J.H. Streuding, Success at Sea: Maritime Votive Offerings and Naval Dedications in 

Antiquity, A Master Thesis of Art, Texas A&M University, 2014, p. iii.   
(58)

 Streuding, Success at Sea, p. 40.   
(59)

 Streuding, Success at Sea, p. 44.  
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 يصمور وكمان اآلخمر بالألالم المرتب Meilichius يا، وكرس لزيوس ميحيخيوساي ال
، فضممن عممن تقديمممه ألفرويتممي التممي ارتب ممت بممالبحر منممذ نشممأتها  60ر ألبممان هيئمم  فممي
    61رمنه

صم  ببرجامم  فظهمر عحمي ظهمر عمحمه ممن فئم  الخا الألممنت عحمي ورصمي كانو
 1997.91حفوظمم  فممي متحممف الفنممون الجميحمم  ببوسمم ن تحممت رقممم مالتترادراخممم  و

ترجش لحألصر الهحينيسمتي تم مل فيمل يتجمه جهم  اليممين وممن أعمنه نجمم  وممن اسمفحه 
ربما أن تصويره عحال القذائف يشير الي المكان الساححي المنفذة به القذيفم ،    62رهحب

 أو أن هذه القذائف يتم ألقاها من أس ول بحري  

 Scorpioالعقرب 

يألتبر واحمدا ممن أقمدم األبمراج وأكبرهما، جماا ذكمره فمي األسما ير اليونانيم  ممن 
بسمبب حبمه  Orionياد الشمهير اوريمون صمخنل ارسمال ابولحمون لمه لميألض ويقتمل ال

ألرتميس األخت التؤام ألبولحون، وهناا راوي  أخرى أنه ارسل لقتل أوريون من قبل 
جايا أله  األرض ألنه كان يتباهي بألدم وجود حيوان يست يش الهروب من سهامه  أو 
مممن قبممل هيممرا التممي كانممت تكممره الرجممال المتفمماخرين وبالتممالي وضممألت عقممرب عحممال 

ركب أوريون عحمي الألقمرب المذي اوقألمه  ، حيثيومياال ريق الذي يستيرقه أوريون 
ويذكر فموس    63رفي وضش مألاكس لنخر وقتحه  وقد وضألا  كن منهما كوكبا ولكن 

 الممي كممل ممما يممؤذي الجسممم ويختممرقوير الألقممرب عحممال هممذه القممائف هممو رمممز أن تصمم
    6٤رالجسد

 Starالنجمة  

ألتبر النجم  المشأل  هي رمز مقدوني ظهرت عحمي الألديمد ممن اآل مار المقدونيم  ت
ومنهمما عحممال الصممندوق الممذهبي الخمماص بألظممم فيحيممب ال مماني   كممما زخرفممت الممدروع 

 ارممراض لألممدة اسممتخدمت فقممدالمقدونيمم  وهنمماا الألديممد مممن األم حمم  الدالمم  عحممال ذلمما  
ورمممز تصممويرها عحممال   الشممريرة لممورواح و ممارة كحاميمم  المقممابر فممي فاسممتخدمت

                                                           
(60)

 Streuding, Success at Sea, p. 44.  
(61)

 Streuding, Success at Sea, p. 46.  
(62)

 E. T. Newell, Western Seleucid Mints, New York 1941, no. 1529.  
(63)

 I. Donia, and Others, " The Zodiac: Comparison of The Ancient Greek Mythology and 

Popular Romanian Beliefs", Noesis,  XXXVI, 2011, p.198f.   
(64)

 Foss, " A Bullet of Tissaphernes", p. 27.  
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 وارتب مممممت   66رالب حميممممم  الألممممممنت عحمممممي صمممممورت كمممممما   65راألسمممممحح  لحنصمممممر
 المنقمذين كمانوا حيمث الديسمكوروي يرتمديها التي القبأل  عحي فصورت ؛بالديسكوروي
 القمذائف أن الممكمن وممن   67ربسميرابيس بألمد فيمما ارتبا ها عن فضن   والمخحصين
 المحكممي الرمممز نفممس واسممتخدمت المقدونيمم  القممذائف مممن مسممتوحاة بالنجممم  المزخرفمم 
 ريمر ممن همم القمذائف همذه يحقمون كمانوا المذين ربمما أو   المشأل  النجم  وهو لمقدونيا

 انقمماذ الممي يرمممز القممذائف عحممي تصممويرها ان ربممما او  مقممدونيا مممن وانهممم المصممريين
  عحيه يحقيها عندما عدوه من القاذف وخنص

  Tridentالشوكة المثلثة 

    ب به البحر فيحدث به الألواصف البحري هي سنح بوسيدون الذي يضر

 التأريخ 

فمممن الممكممن تممأريخ المجموعمم  التممي جمماات مممن أممما عممن تممأريخ هممذه القممذائف 
ر الب حممممي وهمممو تمممأريخ مقمممابر صممملحأل  6، 5، ٤، 3، 2، 1رصمممورة رقممممالشممما بي 

  مممن الممكممن 8ورة رقممم صمماإلبراهيميمم  رالشمما بي، وكممذلا القذيفمم  التممي جمماات مممن 
ممن ر الب حممي صمر الب حمي أيضا  أما قذائف نقرا يس فهي تألود لحألصتأريخها بالأل

  صممكممما أرب بتممري مجموعمم  القممذائف الخا   68رالقممرن األول ق م –القممرن ال الممث 
     69رر الب حميصبمفيس بالأل

 

 

 

                                                           
(65)

L. M. Danforth, Ancient Macedonia, Alexander the Great and the Star or Sun of 

Vergina: National Symbols and the Conflict between Greece and the Republic of 

Macedonia, London, 2010, p. 587f.  
(66)

C. E. Pitchfork, The Jon Hosking Collection of Ptolemaic Coins, Sydney, 2000,p. 69, no. 

170;  R. S. Poole, Catalogue of Greek Coins in the British Museum. The Ptolemies  Kings 

of Egypt, London, 1883,  p. LIII, pl. XV, 6-7.   
(67)

فمي المتحمف البري ماني تحمت رقمم صمرالروماني ومحفوظم  لحأل ترجمش مسرجه عحال ويرهاصكت  
 صفي لسيرابيس بين الهنل والنجم   ن شكل تم ل1987،0٤02.27

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o

bjectId=464847&partId=1&searchText=serapis&page=2.  
(68)

 Baily, Catalogue of The Terracottas, p. 173, pl.126, no. 3703.  
(69)

  Petrie and Others, Tools and Weapons, p. 36 f   

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Colin+E.+Pitchfork%22
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 النتائج

ورت عحممي صممر الممموكيني وصمماليونممان منممذ الألقممذائف الحبممال فممي بممند  عرفممت
ر الفرعونيم  صماألعمال الفني  الميكيني ، كما عرفت عند األشوريين أيضما  أمما فمي م

  ق م 336 -338واحدة لحمما خبابماش فاستخدمت عحي الررم من الأل ور عحي قذيف  
 رين الب حممي والرومماني صر فترجش لحألصأما القذاف األخرى التي ع ر عحيها في م

ا  كمما فضمل صموكان هناا نوعين من القاذفات: قاذف  اليد المرن  والقاذف  الم بته بالأل
نوع  مممن صممي  عحممي الممررم مممن وجممود قممذائف أخممرى مصمماصاسممتخدام القممذائف الر

 التراكوتا  

تنوعت أماكن الأل ور عحال همذ القمذائف ؛ فجماات سمبأل  قمذائف ممن اإلسمكندري ؛ 
النجمم   وقذيفم  واحمدة ممن الفيموم، و ن م  ممن  اربأل  بدون زخارف، وأ نان يحممنن

ومنهما سمبأل  قمذائف نقرا يس، أما ممفيس فقد جاا منهما عمدد كبيمر جمدا ممن القمذائف 
تحمممل الصمماعق ، وأربألمم  تحمممل الصمماعق  عحممي وجممه والنجممم  عحممي الوجممه األخممر، 
و ماني  تحمل الصاعق  عحي وجه والهحب عحي الوجه األخمر، وخمسم  تحممل الشموك  

والتي ريما تركها الجيش السوري ألن يوخوس الرابش الذي حاصر المدين    70رم ح  ال
   28ورة رقم ص  وجاا من الدلتا عدد كبير من القذائف أيضا ر ق م 171عام 

ر عممن الزخممارف صمماختحفممت الزخممارف المزينمم  لحقممذائف التممي ع ممر عحيهمما فممي م
الراسم  زخمارف فقم ، ر حيمث حمحمت القمذائف محمل صمالمزين  لحقذائف ممن خمارج م

ر بالزخارف والنقموش ألهانم  أعمدائهم أو كتابم  صبينما زخرفت القذائف من خارج م
 اسماا الحكام او القادة أو كتاب  اسم المدين    

ر بشمكل كبيمر صماعق  عحمي القمذائف التمي جماات ممن مصمواستخدمت زخرفم  ال
ر ولكنها كانت مجنح  صم حما استخدمت في القذائف اليوناني  والروماني  من خارج م

ر وتم زخرفمت بألمض القمذائف محمل الدراسم  امما بأسمحح  صمفي القذائف من خارج م
اعق  والشمموك  الم ح مم  أو بممبألض الرممموز التممي تسممبب الممموت واختممراق صمماأللهمم  كال

 الجسم كالحرب  والألقرب  

 

 

                                                           
(70)

 Petrie, and Others, Tools and Weapons, p. 36.   
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(1رقم  ورةص)  

مم، محفوظ  في 31، ال ول الشا بيررير منشورة  جاات من  صاصالررأ،ب  قذيف  من 
 البيضاوي   تأخذ الشكل 12527المتحف اليوناني الروماني تحت رقم 

 (2رقم  ورةص)

مم، محفوظ  في 31 ال ول ،جاات من الشا بيررير منشورة   صاصالرأ،ب  قذيف  من ر
   تأخذ الشكل البيضاوي   12528المتحف اليوناني الروماني تحت رقم 

 (3)صورة رقم 

مم، محفوظ  في 32 ال ول ،جاات من الشا بيررير منشورة   صاصالرأ،ب  قذيف  من ر
  تأخذ الشكل الحوزي  ال تحمل زخارف عحي 12530اليوناني الروماني تحت رقم المتحف 

 الوجهين 
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 (4رقم ورةص ) 

مم، محفوظ  في 31 ال ول ،جاات من الشا بيررير منشورة   صاصالررأ،ب  قذيف  من 
  تأخذ الشكل البيضاوي  ال تحمل زخارف عحي 12531المتحف اليوناني الروماني تحت رقم 

 الوجهين   

(5 رقمورة )ص  

مم، محفوظ  في 35 ال ول ،جاات من الشا بيررير منشورة   البني  ال ين رأ،ب  قذيف  من 
  تأخذ الشكل البيضاوي  التحمل زخارف عحي 161٤5المتحف اليوناني الروماني تحت رقم 

  الوجهين 

 (6رقمورة )ص

مم، جاات من الشا بي محفوظ  في  40ال ين  البني  ررير منشورة  ال ول رأ،ب  قذيف  من 
عق  عحال وجه، أما ا  تأخذ الشكل الحوزي، تحمل الص20160المتحف اليوناني الروماني تحت رقم

  الوجه األخر بدون زخرف     
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(7رقمورة ص)   

مم، جاات من ام البريجات ومحفوظ  35رأ،ب،ج  قذيف  من الرصاص ررير منشورة  ، ال ول 
، لوزي  الشكل وتصور النجم  عحال الوجه، 55956بالمتحف المصري تحت رقم   

(8 رقمورة ص)   

مم، محفوظ  35 ال ول ،جاات من اإلبراهيمي  الرمادي، لحون المائح  البني  ال ين رأ،ب  قذيف  من 
الشكل الحوزي، وتحمل النجم  عحال   تأخذ 161٤٤في المتحف اليوناني الروماني تحت رقم 

 الوجهين 

Breccia, "La Necropoli de ľ Ibrahimieh", tav. II, no.7. 
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 (9 رقمورة ص)

سم،  5،7رأ،ب  قذيف  بيضاوي  الشكل ومحددة في نهايتها، مصنوع  من ال ين  البني ، ال ول 
البري اني تحت رقم سم، جاات نقرا يس ومحفوظ  في المتحف 2،7جرام، الألرض 33الوزن 

   القرن األول ق م –وترجش لحألصر الب حمي من القرن ال الث  1888.0601.7٤0

Baily, Catalogue of The Terracottas, p. 173, pl.126, no. 3703, 1:1 

  (10 رقمورة )ص

جم، جاات من الدلتا ومحفوظ  بالمتحف  ٤٤،78مم، الوزن  3٤ ال ول ،صاصالرقذيف  من 
تأخذ الشكل الحوزي، وتحمل شكن بيضاويا بداخحه شكل  196٤،0107،69البري اني تحت رقم 

 بيضاوي  خر  

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o

bjectId=760113&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page 

(11 رقمورة ص ) 

جاات من جم، 36،53، الوزن مم35 ال ول الرمادي، الحون وجود مش صاصالرقذيف  أ،ب  ر
تأخذ الشكل الحوزي، وتحمل   196٤،0107.62في المتحف البري اني تحت رقم   الدلتا ومحفوظ 

  اعق  عحال وجه، ورأس الحرب  عحال الوجه اآلخر صال

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o

bjectId=760117&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=760113&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=760113&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=760117&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=760117&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1
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( 12)صورة رقم    

في  فوظ الدلتا، ومحجم، جاات من  ٤6،86الوزن  مم، ٤0ال ول  ،صاصالر  قذيف  من أ،بر 
عحال وجه،  اعق صتأخذ الشكل الحوزي، وتحمل ال 196٤،0107،67المتحف البري اني تحت رقم 

   خرالوجه اآل الوالألقرب عح

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collecti

on_image_gallery.aspx?assetId=448408001&objectId=760118&partId=1 

(13 رقمورة ص)  

جاءت م  الدلتا ومحفوظة في المتحف  29٫47مم, الوزن 31م  الرصاص , الطو   أ,ب( قذيفة )

والهلب علي تحم،  الصاعقة علي وجه لوزية الشل،,  1964,0107٫66البريطاني تحت رقم  

 . الوجه األخر

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?o

bjectId=760119&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1 

 

 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=760119&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=760119&partId=1&searchText=sling+bullet+Delta&page=1
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(14 رقمورة ص)  

سم جاات من 1،9الألرض  ،سم 3،2 ولعحال الس ح، ال  الرمادي نمش وجود الحو صاصالرمن  قذيف 
UC63350ممفيس ومحفوظ  في متحف بتري بحندن تحت رقم    رير منتظم، وتحمل  يتأخذ شكل بيضاو 

   اعق صال

Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V15, p.36. 

   (15 رقمورة ص) 

, الرر  سم3،5 الطول السطح، على للبياض الضارب اللون وجود مع صاصالرقذيفة م  

لوزية الشل،  UC63351جاءت م  ممفوس ومحفوظة في متحف اتري الندن تحت رقم  سم 2،5

 اعقة.صوتحم، شل، ال

Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V16, p.36.  
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(16 رقمورة ص)  

سم جاات من ممفيس 2الألرض ،م3،6ال ول  ،مش وجود الحون الرمادي صاصالر  قذيف  من أ،بر
عحال  اعق صلوزي  الشكل وتحمل شكل ال UC63352ومحفوظ  في متحف بتري بحندن تحت رقم 

 وجه والنجم  عحال الوجه اآلخر 

Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V17, p.36. 

(17 رقمورة ص)  

ممفيس ومحفوظ  في متحف  منسم،  جاات 2،2الألرض  سم،3،8ال ول  الرصاص،من  قذيف 
 تحمل شكل النجم    ،UC63353بتري بحندن تحت رقم 

Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V18, p.36. 

(18)صورة رقم    

سم, الرر  3,8م  الرصاص مع وجود درجات اللون البني الفاتح والرمادي, الطو   قذيفة 

لوزية الشل،  UC63356سم جاءت م  ممفوس ومحفوظة في متحف اتري الندن تحت رقم 1,9

 . والهلب علي الوجه األخروتصور الصاعقة علي وجه 

Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V21, 96, p.36. 
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 (19)صورة رقم  

سم، الألرض 2،9من الرصاص مش وجود درجات الحون البني الفاتح والرمادي، ال ول  قذيف  
لوزي  الشكل،  UC63358سم جاات من ممفيس ومحفوظ  في متحف بتري بحندن تحت رقم 1،7

 والشوك  الم ح   الهحب تصور 

Petrie and Others, Tools and Weapons, pl. XLIV, V23, 96, p.36. 

(20ورة رقم ص)  

 . ق.م 800قاذفة م  اللتان الم دو  جاءت م  الالهون في الفووم حوالي 

Petrie and Others, Tools and Weapons, 1917, pl. LI, V. 14. 

(21 رقم ورةص )  

في  ومحفوظ  جاات من قصر اباريس في ممفيس سم،3ال ول  صاص،  قذيف  من الرأ،بر

  اسم ديمو يقي لحمحا خباباش تحمل UC17221متحف بتري تحت  رقم 

Petrie, The Palace of Apries, p. 16; Petrie, Scarabs and Cylinders, LVII.28.1. 
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(22رقم صورة ) 

 توضيحي يوضح احد القاذفينب  رسم             . رسم توضيحي لحقاذف  من النوع األولأ  

  اصبالأليرة الم بته صمستخدما القاذف  الق                                                

Korfmann, "The Sling as a Weapon", p. 38f. 

 (23رقم صورة)

سم، جاات من 8،5سم، الألرض 9،5، ال ول ا قوالب لقذائف مصنوع  من ال ين بقاي ( أ
  ديحوس

Bruneau, "Contribution à l'histoire urbaine de Délos", p. 653, fig. 14. 
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(   24 رقم صورة )  

  ن   يصور  أ ينا في اآل ار متحف في ومحفوظ الرئيسي  المقبرة من جاا الفض  من ريتون اناا  أ

  رؤسهم فوق ويرفألونها القاذفات يمسكون الألراه القاذفين من

A. Evens, The Palace of Minos at Knossos, II, 344-345. 

 

(25ورة رقم ص)  

ويظهر الجنود  في نينوي ويم ل أحد حمنتهمنحوتات قصر سنحاريب رسم توضيحي من    أ
 ق م  681 – 70٤ األشوريين وهم يستخدمون سنح القاذف 

p. 36.The Sling as a Weapon, Korfmann,  

محفوظ  في متحف الحوفر بباريس تحت رقم  BFأمفورا ذات عنق أتيكي  من  راز  ( ب
Louvre F387  وترجش لحألصر األرخي   تصور هيراكحيس و يور ستيمفالوس وهو

  ياد ال يور صمستخدما القاذف  وبها القذيف  إل

Kendrick Pritchett, The Greek State at War, p. 36. 
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ممسكا لدرع بيضاوي في يده  القاذفين أحد يصورجزا من منحوتات عامود تراجان   ج،د،ه(ر
  اليسرى والقاذف  في يده اليمنال

Pritchett, The Greek State at War, p. 34.  

 

(26 رقم ورةص)  

 المتحف في ومحفوظ  أ ينا من جاات مم، ٤3 ال ول جم،105،16 الوزن ،صاصالر من قذيف 
 وتزخرف الحوزة شكل تأخذ  م ق الرابش القرن الال وترجش 1851،0507،11 رقم تحت البري اني
 هذا خذ بمألنال ΔΕΞΑΙ Dexai نقش  فيحمل األخر الجانب أما مجنح ، اعق صل بارزة بزخارف

  أمسا أو

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx
tId=399876&partId=1&searchText=sling+bullet+athens&page=1?objec 

(27  رقم ورةص)  

 مجموع  ضمن محفوظ  جم،٤6 الوزن محم،18 الألرض محم،31 ال ول الرصاص، من قذيف   أ
بينما يحمل  Αλεξάνδρουعحي احد الوجهين اسم  231٤  رقم تحت بأ ينا كانيحوبولوس باول

  الوجه األخر نسر يتجه جه  اليمين

Empreuer, "Collection Paul Canellopoulos",  p.556, fig.30.  

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399876&partId=1&searchText=sling+bullet+athens&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=399876&partId=1&searchText=sling+bullet+athens&page=1
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جم، جاات من ليديا ومحفوظ  ضمن 40.423محم، الوزن 22، ال ول صاصقذيف  من الرب( 

 . ق م 395 – ٤13وترجش الي  Tissaphernes، لوزي  الشكل وتحمل كحم  ص مجموع  خا

Foss, "A Bullet of Tissaphernes", p. 28. 

أماكن العثور علي القذائف

53%

22%

16%

7% 2%
ممفيس

الدلتا 

اإلسكندرية 

نقراطيس

الفيوم 

 

 ( 28 رقم صورة)

    القذائف عحي الأل ور ألماكن المئوي  النسب يوضح بياني شكل

    الباح   عمل
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An Unpublished Collection of sling bullets from 

Egypt in Ptolemaic and roman period 

Nagwa abdel Naby abdel Rahman Ibrahim


  

Abstract: 

The sling bullets were known in Greek and Roman ancient 

times, they used in wars, which vary in their materials, shapes 

and decorations. They are mentioned by Homer in his Odyssey, 

Aristophanes in the play of birds, in addition to Xenophon and 

other greek and roman authors. The slingers showed in art when 

throwing the bullets against the enemies. 

The sling bullets were known also in pharaonic Egypt, and 

there are archaeological evidences for that such as a pair of slings 

found in the tomb of Tutankhamun, the sling was probably 

intended for the departed pharaoh to use for hunting game. 

Another Egyptian sling was excavated in El-Lahun in Al 

Fayyum. 

In Ptolemaic and roman Egypt were found a lot of sling 

bullets, differ in their materials such as stones, metals (bronze 

and lead) and terracotta, as well as their shapes like almond, oval 

and Spherical, and represented many of motifs and inscriptions. 

This study is aiming to bring to scholarly attention a 

collection of decorated sling bullets which are kept in the Cairo 

Egyptian Museum and Alexandria, Greco-Roman Museum, and 

also some published pieces in excavations reports and catalogues, 

through descriptive and analytical study. In addition to a 

comparative study between the greek and roman examples from 

outside Egypt and the Ptolemaic and Roman bullets. At last we 
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will connect between the motifs and inscriptions which portrayed 

on them and their uses. 

 Keywords: 

Sling-shots- slings- slingers - lead- almond- thunderbolt- star 

anchor- Scorpio- Shatby -  Ibrahimieh - Memphis- Delta- 

Naukratis 

 


