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 ممخص البحث:
يتناول ىذا البحث مدى إىتمام الفن المصرى القديم بذوى اإلحتاجات الخاصة ومدى إندماجيم داخل         

الوزير اصب داخل الدولة المصرية القديمة؛ فمنيم كان القائد و المجتمع المصرى القديم وتولييم ألعمى المن
المصرية القديمة حيث كانت ليم مكانة خاصة بيم داخل  وصانع الذىب كما كان من بينيم الحاكم لمدولة

الدولة المصرية القديمة فقد كانوا يحظون باإلحترام والتقديرداخل المجتمع المصرى القديم ونتيجة لذلك فان ىذا 
؛ فالفن المصرى وباألخص من ذوى االحتاجات الخاصةالبحث يعبر عن مدى اىتمام المصرى القديم باالنسان 

، تقديرا لمكانتيم تخميدا وتمجيدا ليم المنقوشة بالغائر والبارز وذلك د قام بعمل المنحوتات والجدارياتالقديم ق
وقد برع الفنان المصرى القديم فى تصوير ذوى اإلعاقات الخاصة ببراعة شديده  داخل المجتمع المصرى القديم 

فاالقزام كانوا مميزون بقصر القامة من اليدين والقدمين واإلعاقة البصرية حيث كانوا يصورون العينين 
ث ما وفى النياية يقدم البحلتوضيح مدى االعاقة مغمضين واالعاقة فى االرجل من حيث تصوير قدم رفيعة 

، ويعرض ىذا البحث تقدم ى القديم بذوى االحتياجات الخاصةتوصمت إلية الدارسة عن مدى اىتمام المصر 
 .ومدى تطوره إنسانيا وفكريا وفنياالمجتمع المصرى القديم و عن مدى اىتمام الفن المصرى القديم 

 الكممات المفتاحية:
  .التعبير، ذوى االحتياجات الخاصة، الفن المصرى القديم
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Abstract 
This research deals with the extent of interest in the ancient Egyptian art 

with special needs and the extent of their integration into the ancient Egyptian 

society and their assumption of the highest positions within the ancient Egyptian 

state; They were respected and appreciated within the ancient Egyptian society. 

As a result, this research reflects the interest of the ancient Egyptian in human 

beings, The ancient Egyptian art has made sculptures and murals engraved in 

the gorgeous and prominent and in honor of them, in recognition of their place 

within the ancient Egyptian society has excelled in the ancient Egyptian artist in 

the filming of special disabilities with great skill. In the legs in terms of filming 

high feet to illustrate the extent of disability Finally, the research presents the 

findings of the study about the interest of the ancient Egyptian people with 

special needs. 
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 مقدمة البحث : 
من الماضى لو ال حاضر لو ، وان ارتباط الحاضر بالماضى يجعل لمحياة إستمرارية وىو ما ننادى بة         

ن معرفتنا بماضينا مطمب حضارى إنسانى حيث نقف عمى  من تأصيل الفن تحت ما يسمى بالتراث والمعاصرة وا 
ىناك شخصية معاصرة ، واضافة دائمة ما توصل الية اجدادنا والنكرره فقط بل لنضيف اليو الجديد حتى تكون 

 اليو وليس اجترارا منو فقط. 
وتعتبر ميمة الفنان المصرى القديم ىى انتاج فن من نوع خاص يتسم فى طبيعتة بأنة سرمدى دائما 

 ما دامت الحياة بعد الموت الن فى حقيقتة فن عقائدى ال يرتبط بزمن معين.
المعتقدات الدينية لذلك فيو اليرتبط بزمن معين، حيث كانت فيعتبر الفن االمصرى القديم قائما عمى 

اما األاحياء فيم الى الفناء وىذا ما ادركة  الفنون رابطة توحد بين البشر فالفن باق مادامت الحياه باقية،
)ثروت  رموزه ،واشارات تحمل البقاء والخمود ،حركاتة ،المصرى القديم وبمغ سرة فعرفوا خمود الفن وتصورة

،2112،010). 
فمم تكن االمبراطورية المصرية قائمةعمى القسر والظمم والعدوان شأن معظم او كل االمبراطوريات 
القديمة او الحديثة ، وانما كانت قائمة عمى العدل والمشاركة واالحسان ، فاليدف منيا نشر نور الحضارة 

واذا كانت تمك اإلمبراطورية قد فتحت  المصرية فيما حوليا ال الستالب خيرات المنطقة واستعباد شعوبيا ،
بسيف المحارب فإنيا عاشت بعدل الحاكم وحكمة اإلدارى وعمم المثقف وقامت عمى تبادل المنافع والتجارة 

مما ادى الى الحكماء لدييم تعاليم وكان دائما ما يستمعون الى . (21،ص0222)سعيد ، واليدايا والميارات
فى الجداريات  االحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية الكافية ليم  ونرى ذلكاىتماميم باالفراد من ذوى 

 .والمنحوتات الفنية
 -مشكمة البحث:

، ى القديم بذوى اإلحتياجات الخاصةمن الضرورى وجود دراسة تبحث عن مدى إىتمام الفن المصر         
دراجيا فى ىيئ  -ة نتائج وىى كالتالى :ولذلك رأت الدارسة ان ىناك أىمية عن تمك اإلىتمام وا 

 -يمكن تحديد مشكمة البحث فى التساؤل االتى :
 ؟ى القديم بذوى االحتياجات الخاصةاىتمام الفن المصر  ما ىى طريقو التعبيرعن

 فروض البحث:
 -يفترض ىذا البحث مايمى :         

 ان ىناك إىتمام بذوى اإلحتياجات الخاصة فى الفن المصرى القديم.
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 :أىداف البحث
 -تيدف تمك الدراسة الى ما يمى :        
 التعرف عمى منحوتات وجداريات الفن المصرى القديم الخاصة بذوى االحتاجات الخاصة. -1
 مدى إىتمام الفن المصرى القديم بذوى االحتياجات الخاصة . -2
3-  

 أىمية البحث:
المصرى القديم الخاصة توفر ىذة الدراسة بأن تفيد الفنان فى إطالعة عمى جداريات ومنحوتات الفن  -1

 بذوى اإلحتياجات الخاصة.
 استنتاج مدى اىتمام الفن المصرى القديم بذوى االحتياجات الخاصة. -2

 حدود البحث:
 يقتصر البحث عمى مايمى :       

 ()المنحوتات والجداريات دراسو مدى اىتمام الفن المصرى القديم بذوى االحتياجات الخاصة من خالل
 منيجية البحث:

 ، من حيثلتاريخى التحميمى والمنيج الوصفىيتبع ىذا البحث كال من المنيج ا    
 .تات وجداريات الفن المصرى القديممنحو مختارات من  دراسة تاريخية -1
 دراسة وصفية لمدى اىتمام الفن المصرى القديم بذوى اإلحتياجات الخاصة. -2

 مصطمحات البحث:
 -الفنون التصورية فى الفن لمصرى القديم:

وىي ال تزال إلى اليوم صامدة وشاىدة عمى تمكك الحقبكة مكن تكارير مصكر والتكي اسكتدل إلييكا العممكاء 
من خالل تصاوير الجداريات رسكمًا أو حفكرًا أو نقشكًا التكي باتكت اليكوم مكن أىكم الفنكون التكي يمجكأ إلييكا الفنكان 

ت يشكير بيكا إلكى معنكى ومايكة محكددة التشكيمي لعمو يستوحي منيا حكاية يسردىا في لوحتكو أو رمكوزًا ومكدلوال
 (http://www.moc.gov.sy)والسيما أنيا تعد لغة لمتواصل بين الشعوب القديمة وشعوب اليوم 

يعتبر التصوير الجداري من أقدم الفنون التي عرفيا اإلنسان، فقكد مارسكو إنسكان الكيكف قكديما داخكل 
 األدوات المتاحة في ذلك الوقت، تعبيرا عما يجول في خاطره.كيفو بأبسط 

وقد فضل المصرى القديم النقش عمى الرسكم لبقائكو وطكول عمكره ليظكل بكاقى حتكى العكالم ا خكر وككان 
الرسم فى المقابر والنقش عاده فى المعابد وفى بداية االمر كان التصوير فى المقابر يقتصر عمى طعكام الميكت 

http://www.moc.gov.sy/


 يذٖ اْرًاو انفٍ انًصشٖ انقذيى تزٖٔ االحرياجاخ انخاصح
 إعذاد : أ.د.و/ عهٗ احًذ عًش،أ.د.و/ ُْاء يسعذ حشاص،أ.د.و/ سعيذ يحًذ حًذٖ انقطاٌ

 ميران ايمن محمد عبد الفتاحأ/           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 -يناير  – الثالث عشرالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 104 - 
| P a g e 

انككت المسككاحة المرسككومة ضككئيمة ثككم بككدا فككى الزيككادة وتعككدد المنككاظر والمسككاحات ىككذا وقككد بككرع وشككرابو  كمككا ك
المصككري القككديم فككى عمككل وتنفيككذ الصككور والنقككوش ألجداريككو مسككتخدما العديككد مككن الطككرق والمككواد لتحقيككق ىككذا 

 (201ص )سحر، الغرض.
النحكت التصكويرى ، والن  وقد اندمج فن التصوير مكع فكن النحكت فظيكر مكاعرف بالتصكوير النحتكى او

النحت او التصوير كان يستوحى من المعتقدات الدينيو وكانن الفنكون الفرعونيكو قائمكو عمكى خدمكو العقيكده اوال 
 ومن ثم خدمو المتوفى فى اخرتو.      

 -اساليب المعالجات الجدارية فى الفن المصرى القديم:
 وىو عبارة عن: (الجدارىوتضم االساليب المعالجات الجدارية فى الفن المصرى القديم )التصوير   

تبرز فيو الصورة عن  بحيث عمى الحجرالصورة النقش بنوعية البارز والغائر، فالنقش البارز ىو نقش الرسم و 
المون األصفر لمنساء، و المون و  األحمر لمرجال،فالمون باأللوان الترابية؛ بعد ذلك الصورة  تمونسطح الحجر و 

 .عمى جدران المعابد والقبوروالتصاوير الفنية األزرق لمنبات، وتوجد ىذه النقوش 
يكون الحفر قائمًا من الخارج ومائاًل نحو الداخل، بحيث ويقوم النقش الغائر عمى حفر حدود الصورة،  

في األماكن المعرضة لمشمس؛ لتصبح  مستوى سطح الحجر، وتوجد ىذه النقوش مائرة عن وتكون الصورة 
 الصورة أكثر وضوحًا.

إن الفن الجداري المصري لو بنيتان : بنية سطحية لوصف الشكل المباشر،وبنية عميقة تشتغل عمى 
منطقة الحفر بالنص والبحث عن السيمولوجيا الخاصة بو من خالل نظم العالقات التي تكون النص البصري 

 (2011)دالل ؛ ص التقيد بالعالقات الزمكانية.نقشًا أو رسمًا،وعدم 
 مفيوم االعاقة:

مصطمح االعاقة عامة اقل موضوعية من حيث القابمية لمقياس من مصطمحى االعتالل والعجز فيو         
لفظ يشير الى األثر الذى ينجم عن حالة العجزفى ضوء متغيرات شخصية واجتماعية وثقافية مختمفة تبعا لذلك 

 .(21، ص0221)جمال ،، فان حالة العجز قد ال يعنى حالة اعاقة بالضرورة 
 :مقدمو التعبير عن االعاقات فى الفن المصرى القديم

، الخالق، وال تيزأ بالقزم ، وال تسد الطريق أمام العاجز، وال تيزأ من رجل مرضيا الكفيفال تسخر من        
عام ، والتي تعد خير  0222وال يعمو صوتك بالصراخ عندما يخطئ ، تمك ىي تعاليم "امينيموب"منذ أكثر من 

نظرة وثقافة المصري القديم تجاه ذوي االحتياجات الخاصة عامة وتجاه األقزام خاصة، والتي  مثال عمى
 تضمنت مبدأ التسامح والتعايش معيم واحترام اختالفيم الجسدي.
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ومن خالل تمك المقولة فقد أدرك المصري القديم منذ فجر التارير، أن مراعاة الضمير اإلنساني ىو السبيل 
المطمئنة اليانئة فى الحياة الدنيا و ا خرة، حينما يتم بعثيم من جديد، فقام المجتمع المصرى الوحيد لمحياة 

القديم عمى الكثير من القيم والمبادئ التى تكفل تحقيق العدل و المساواة بين جميع أفراده عمى حد سواء، ولقد 
المجتمع المصرى القديم كما تشير لذلك  عاش فى مصر القديمة العديد من األقزام الذين احتموا مكانو بارزة فى

 (.http://atharmasr.blogspot.com) العديد من األدلة األثرية و النصية
، أذرعيم واشداء البنيةرجاال صغار األجسام ولكنيم أقوياء  انيم كانوا األقزام بصفة عامة من صفاتو 

بصناعة الحمي في مصر القديمة وذلك نظرا  ولذلك فإن األقزام اشتيرواوسيقانيم قصيرة،  وكفوفيم صغيرة
ذلك من خالل أحد  يظيرالحمي بسيولة ويسر و  من صنعالتي كانت تمكنيم ( )كفوفيم صغيرةلصغر أطرافيم 

 المناظر المصورة عمى جدران مقبرة " مريروكا " بمنطقة سقارة.
العديد من الجداريات والمنحوتات التى تعبر عن االقزام داخل الدولة المصرية وتعد تمك المقبره بيا 

القديمة ، والتى يتم من خالليا معرفة مدى اىميتيم واندماجيم داخل المجتمع بل وقياميم بالعديد من األعمال 
 الميمة داخل المجتمع.

خل الفن المصرى القديم من خالل ومن امثمة االقزام داخل الدولة المصرية القديمة والتعبير عنيم دا
 -تمك االعمال وىى:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نٕحح جذاسيح ألقضاو صاَعٕا انزْة فٗ االسشِ انسادسح1)شكم 

http://ttnotes.com/ 

http://atharmasr.blogspot.com/
http://ttnotes.com/
http://ttnotes.com/
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صناعة تظير الصناع الماىرون من االقزام يقومون ب لالقزام من صانعو الذىبال  وفى تمك الجدارية
 .حمى من الذىب بميارة وثبات

 وتمك الجدارية تتواجد داخل مقبره مريروكا فى سقارة )االسرة السادسة(
وتظير براعة الفنان المصرى القديم فى اظيار مدى تقزم الجسم من حيث اليدين والقدمين ،ويظير 

 ذلك من خالل النقش عمى الحائط الغائر والبارز.
ف إلظيار الدقة فى العمل الفنى بحيث تم تصوير عمميم بدقة شديدة من وايضا تجسيم اليدين والكفو 
 حيث طريقة الوقوف لصناعة الذىب.

 

 
فٗ يقثشِ يشيشٔكا( َقش جذاسٖ نسيذج يٍ األقضاو  2)شكم

 

 (111، 2002)صاْٗ ،

 .وق الزينة وفى اليد االخرى مرآه مل فى يدييا صندمن األقزام  تح وفى تمك الجدارية تظير سيدة
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ويالحظ من خالل تمك النقوش الجدارية براعة الفنان المصرى القديم  فى اظير تقزم اليدين والقدمين ويظير 
 ذلك من خالل النقش الغائر والبارز .

 
 ( يُحٕذح فُيح يٍ انثاصند نهقضو تشَٗ عُخٕ 4)شكم

)الراقص الذى يسعد قمب ومن المنحوتات االقزام فى الفن المصرى القديم ىو القزم )برنى عنخو( فيو 
مواله( كما كان مسجال عمى جدران مقبرتو وكما كتب عمى تمثالو الشيير. وأىم ما عثر عميو فى مقبرة برنى 
عنخو ىو تمثالو من البازلت. ىذا التمثال الذى يعد من أيقونات الفن المعبرة عن األسرة الرابعة ويصور 

د ومرتديا شعر مستعار مجعد يصل الى أكتافو، ويعد وجو التمثال برنى عنخو جالسا عمى كرسى بدون مسن
التمثال مثاال بازرا عمى دقة وتمتع الفنان المصرى القديم بحس جمالى متميز فقد صور الوجو بشكل مستدير 
وحاجب أسود وحدقة عين بنفس المون ىذا باألضافة الى األنف والفم ومير ذلك من تفاصيل الوجو. كما 

القديم عمى ابراز القوة الجسمانية لمقزم برنى عنخو)عمى الرمم من عيوبو الخمقية( وكان  حرص الفنان المصرى
ىذا واضحا فى عضالت منطقة الصدر والرقبة القصيرة واألكتاف القوية ووضعت يد القزم اليمنى عمى فخذه 

  وقد أمسك بصولجانا وأمسك باليد اليسرى عصا طويمة مقربة لمنطقة الصدر.
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 عمى يد الدكتور زاىى حواس 2112يناير  22اكتشافو فى  والتمثال تم 

 
 "نهقضو سُة"( يُحٕذح فُيح  5)شكم

 "القزم سنب"ومن اشير االقزام عمى االطالق فى عيد الدولة المصرية القديمة ىو 
ويظير فى تمك من الحجر الجيرى  وابنتة وابنة أسرتة المكونة من زوجتة"و القزم سنب ويعد " 
والده تميزو بالتفاصيل حيث صورو حيث ان أعن بعض تقاليد الفن ويحتفظ باألخرى  الفنية الخروجالمنحوتة 

الولد يميل إلى االحمرار أو المون  وقد تميز لونفي الفم  والسبابةعرى بعالمات الطفولة وفي خصمة الشعر 
 .عن لون ابنتةالغامق 
كفوفة واصابعة  ويرجع ذلك الى لمغاية ةكان يعمو المناصب ويقوم باعمال دقيق "سنب"والقزم المصري 
كبار رجال  احيانا اخرى من ويناسبونيتزوجون من األميرات احيانا  األقزام كانوقد يل و ئوحجمة الض الصغيرة
 .الدولة
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لواقعية فى استخدام النسب اعن سمات الفن عن طريق العمل الفنى "القزم سنب " وعائمتة خرج وي  
 لعيبةيعطى اىتمام صغيران فيو لم الالرجمين واالصابع الصغيرة وحجم الرأس كبيرة واليدين حيث نحت التمثال ،

جالسا  "سنب تم تصوير "القزممتزوج من إحدى األميرات وقد كان انة و خاصة لمغاية يعتز بنفسة كان الخمقى و 
، ونقبة قصيرة بيضاء، وقد اسود قصير بشعر  يةصور تم ت، عمى مقعد مستطيل، وقد "سنيتيتس"مع زوجتو 

 .يظير األلفة اليسرى عمى ذراعو اليسرى، في وضع ودياليد كتف زوجيا، و  حيثاليمنى  زوجتةيد  امتدت
بشرة ناصعة، وتتخذ ب والتى تميزت، "نيت"و "حتحور"، التي كانت تحمل ألقاب كاىنة "سنيتيتسزوجتة "أما 

عمى وجييا  أظير المثالوقد  ، رداء أبيضا طويالالتى ترتدى ، و  كتفييا حتىيصل شعرا مستعارا أسود، 
 ، وذلك بتصويرىا مع زوجيا وأبنائيا. ابتسامة تعبر عن رضاء المرأة

صور اوالده قد صورت بحجميا الطبيعى بالمثالية برداء قصير و قد عتزاز وحب و بإتضع يداىا عميو حيث أنيا  
 "يجعللم في تصورييم حيث المصرى القديم سندا لو في العالم ا خر وبرع الفنان  يكونواكى لتحت قدمية 

 .معةاسفمة فيو يريد اسرتة  اوالدةوضع قد تم مفروده كى يتفادى منظر التمثال الجمالى و  " قدميةسنب مقزم ل
 مكان العثور عمييا:

في ناووس حجري في مقبرة  ولقد عثر عمى ىذا التمثال الذي يقع تحت مسمى مجموعة من التماثيل 
 –2101المدعو " سنب " في منطقة الجيزة ولقد تم اكتشاف ىذة المقبرة عمى يد العالم " يونكر " في موسم 

 م2101
 مكان الحفظ:

 المجموعة محفوظة ا ن بالمتحف المصرى بالقاىرة .  
 التأرير:
 الخامسةة عيد األسر األسرة الرابعة وبداية  عيدويرجع تارير التمثال إلى  

  -مادة الصنع : 
 من الحجر الجيري الممون . فقد تم صنعة 

 المقاييس:
  . "سم  01":الطول، "سم  00.1العرض:، "سم  02"االرتفاع: 
، ولكن ايضا من اصحاب "امينيوب" االىتمام باالقزام فقطبالوصايا التى اوصى بيا الحكيم ليس فقط  

في الواقع فإن ذوي اإلعاقة الجسدية الجزئية وصموا إلى أعمى مناصب الدولة في  اإلعاقات االخرى ، حيث
 – 2211سنوات ) 1مصر القديمة وىو "كرسي العرش"، ومنيم الممك سيبتاح الذي تولى حكم مصر لمدة 
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ق م( في أواخر األسرة التاسعة عشر، وكان يعاني من إعاقة في ساقو اليسري إثر مرض شمل األطفال  2212
  ain.com-https://alما جعمو يعرج أثناء المشي.

 

 
 (جذاسيّ نهًهك سثراح ٔانرٗ ذظٓش اعاقرح تًشض شهم االطفال6)شكم
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 ain.com-https://alصٕسِ نكفيف يعضف عهٗ انّ انٓاسب(1)شكم 

ر قيثارة عمياء عمى جدران (قبل الميالد 2122 - 0222خالل عصر الدولة الوسطى )حوالي  ، ُتصوَّ
 (Margret  :1993, p. 46)المقابر

الشخص من اصحاب  وفى تمك الجدارية قد رسم الفنان المصرى القديم العينين وىى مغمقة دليل عمى ان ذلك
 .االعاقة البصرية

وقد كانت تمك الفئة من المعاقين )اصحاب اإلعاقة البصرية( تعمل عمى االالت والعزف النيم يكونون االكثر 
 .المحنفى اتقان 

وقد تكرر ذلك المشيد عمى العديد من الجداريات فى المقابر لما كانت ليم اىمية فى الحفالت التى تقام فى 
 صرى القديم.المجتمع الم
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 سم 011×  002أبعاد الحجر الجيري: 

 ق.م.( مصر  2010إلى  2121/2112إمبراطورية جديدة ؛ األسرة الثامنة عشرة حورمحب ) -الفترة:
 
 

https://www.alamy.com/
https://www.alamy.com/


 يذٖ اْرًاو انفٍ انًصشٖ انقذيى تزٖٔ االحرياجاخ انخاصح
 إعذاد : أ.د.و/ عهٗ احًذ عًش،أ.د.و/ ُْاء يسعذ حشاص،أ.د.و/ سعيذ يحًذ حًذٖ انقطاٌ

 ميران ايمن محمد عبد الفتاحأ/           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202 -يناير  – الثالث عشرالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 113 - 
| P a g e 

 
 يٍ رٖٔ االعاقح انثصشيح انعاصفٌٕعاصف انقيثاسج ٔفشقرّ )3)شكم
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 العازفون من ذوى االعاقة البصرية ، قبر مريرة ، العمارنة

( Journal UCLA Encyclopedia of Egyptology, 1(1)- Publication Date, 2013) 
قام الفنان المصرى القديم وفى تمك الجدارية تشير الى العازفون من ذوى االعاقة البصرية وقد 

 عمى الجدار بطريقو النقش الغائر والبارز بالنحت
عمى االلو الموسيقية ومن خالل تمك النقوش قد اظير العازف القائد وحركو يديو واصابعو واناممو 

 .ببراعة ودقة
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 انقيثاسج االعًٗ ، يٍ يقثشج اَريف طيثح ،االسشج انحاديح عشش.( عاصف 10شكم )

https://m.akhbarelyom.com/ 
وترك لنا المصري القديم ما يعبر بو عن احتضان أبنائو ذوي اإلعاقة، كما ظير في رسوم المقابر 

 رية كان ُيعامل كفرد عادي في المجتمع.القديمة التي أظيرت أن صاحب اإلعاقة البص
أحد عازفي آلة اليارب وكان ضريرا، وتكررت مشاىد الضرير الذي يعزف عمى اليارب  وأظيرت رسوم المقابر

خوي" في الدولة الحديثة، وكأن الفمسفة  -حتب" و "انحر  -في مقبرة "انتف" بالدولة الوسطى ومقبرتي "نفر 
ى إدماج صاحب اإلعاقة البصرية في المجتمع من خالل تعميمو العزف عمى في مصر القديمة كانت تقوم عم

 ا الت الموسيقية. 
 وىم ايضا من تعاليم الحكيم "امينيوب " كذلك ال تسخر من الكفيف وال يعمو صوتك بالصراخ عندما يخطئ.

 فقد كان اصحاب اإلعاقات فى الفن المصرى القديم من المكرمين وليس المنبوذين.
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 (صٕسِ نهعاصف انكفيف اثُاء االحرفال  11)شكم

دير  –وفى تمك الجدارية يستمع حرخعو وزوجتة يستمعان الى عزف وشدو المغنى من ذوى االعاقة البصرية 
 (221ص  ،0221،االقصر.)زاىى -الدولة الحديثة –المدينة 

واالحترام لمعازف والسكوت اثناء العزف كما وفى تمك الجدارية قد برع الفنان المصرى القديم فى تصوير الييبو 
 انة قد اظير عمى مالمح المستمعين مدى االستمتاع بتمك المقطوعة الموسيقية.
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 -نتائج البحث:
 اىتمام المصرى القديم بذوى االحتياجات الخاصة. -1
 احترام وتقدير ذوى االحتاجات الخاصة. -2
 الرعاية المناسبة .اإلعتناء بذوى االحتياجات الخاصة وتقديم ليم  -3
 العمل عمى دمج ذوى االحتياجات الخاصة داخل المجتمع المصرى القديم. -4
 تولييم العمى المناصب داخل الدولة المصرية القديمة. -5
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