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 المقدمة :
 اً ، حيددث شددكمت جددزو األسددما قدددس الميددريوق الءدددماو الحيوانددات والطيددور و  

ص معبدددددوداته  ،  رتددددددت بطدددددت برسدددددداطير   وقيددددد، وارتمدددددق معتءددددددداته  الدينيدددددة اً مهمددددد
مددددا حظيددددت بدددد   ددددذ  عابددددد والمءددددابر معبددددرة بشددددك  كبيددددر  جدددددراق الم ىتسددددجي ته   مدددد

، إلددى األسددما وقددد حظيددت . (1)مددق أ ميددة كبيددرة  ددي  كددر   الدددينيوالطيددور  الحيوانددات
بنيدديب كبيددر مددق التءددديس لدديس  ءددط  ددي ميددر بدد   ددي ، جانددب الحيوانددات والطيددور

،  فددى الدددو  التددى تسدديطر أيضدداً ، حيددث قدسددت  ددي سددوريا والعددرا  الءديمددةت الحضددارا
،  هدى  تحظدى بنيديب وا در مدق التءدديس األسدما األنهار  مى مناحي حياته  وجددنا 

 . (2)جزو مق الخير الذي يحمم  النهر له 
واستمر  ذا اال تما  بشك  كبير خ   العيريق البطممي والروماني ، وبءيت 

 ددي  اهدد مىالءدددر نفسدد  مددق األ ميددة التددي كانددت تحظددى ب األسددما و طيددور الحيوانددات وال
ومق ث  أتت الدراسات المعنية باألمور الدينية لتوضح مددى  العيور الفر ونية الءديمة

با تبار دا ، األسدما و  مق ارتبداط بهدذ  الحيواندات والطيدور  الميري الءدي   مىما كاق 
 ددي المءددا  الدراسددات  ذ  ددا تمددت ، سددوو الحددظولكددق ل .هددانو ممثمددة لممعبددودات التددي يوقر 
نت تءدس  ي التي كا األسما حد كبير دراسة  ىوأغفمت إل ،األو  بالحيوانات والطيور

عمومددات ، ويعتءددد الباحددث أق  ددذا لدد  يكددق  ددق  مددد ، بدد  لءمددة المتمدد  الحءبددة التاريخيددة
البطممددددي  العيددددريق ددددي المءدسددددة وأنوا هددددا ودور ددددا  ددددي الحيدددداة الدينيددددة  األسددددما  ددددق 

و ات كثيدرة  دق الحيواندات حيث خمفت لنا الميادر البردية واالثريدة موضد ،والروماني
 األسدددما  مدددى  يحدددة حيواندددات وطيدددور، أمدددا ، وكدددذا المعبدددودات التدددى يدددورت والطيدددور

 اال تما  نفس  . بالمءدسة  م  تحظ 
  ، خد األسدما  التدي  نيدت بدارسدةأق الدراسدات السدابءة  إلدىاإلشدارة  وتجدر

وأنوا هددددا واسددددتخداماتها  األسددددما العيددددريق البطممددددي والرومدددداني، تحدددددثت  ددددق يدددديد 
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كدداق ، ومددا ورد منهددا المءدسددة األسددما  ددق  بشددك  وا   ولدد  تتحدددث ، (3)واالتجددار بهددا
وربيدديق معتمدددًا  مددى كتابددات لددبعض الكتدداب األ، إلددى الدقددة  ددي العددرض والتحميدد مفتءددرا 
   .النيمية وطبيعتها  األسما واع فتءدوق المعر ة اليحيحة برنيالذيق 

يددر  ددي المءدسددة  ددي م األسددما   مددىالتعددر  ولددذل  سددو  يحدداو  الباحددث 
شدددارات الءميمددددة الددددواردة  ددددي إلا  مددددى، معتمددددًا  ددددي ذلدددد  العيدددريق البطممددددي والرومدددداني

ني مددق والغددرض الددديهددا أنوا أ ميتهددا و ، وذلدد  لبيدداق الميددادر البرديددة واألدبيددة واألثريددة
  وحتى استخداماتها  ي األمور الدينية واالجتما ية . ،وراو ذل 
 المقدسة  األسماكاالهتمام بأواًل : 

كانوا يرنفوق مق أك   ي العيور الءديمة، يءا  أق الميرييق الءدماو  
ذا اضطروا إلى ذل   كانوا يطهون  خارج منازله ةنجس اويعتبرونه األسما  ، ، وا 

ربما  -  ي يو  التاسع مق شهر توت  ءط ألسما ا يذكر أق الميرييق كانوا يركموق 
وحتى حر ة الييد كانت مق الحر  الوضيعة التي  . (4) -يكوق احتفا  ش  النسي 

، ومناظر الييد المسجمة  مى جدراق المءابر والمعابد كانت (5) د  النظا ة إلىتشير 
دى الروايات ذل  إح إلىويضا  . ةبمثابة  واية يمارسها الممو  وكبار رجا  الدول

حاك   (p-anXyبعنخى )أق  إلىالءرق الثامق قب  المي د، وتشير  ىالتي ترجع إل
حد   مىألنه   ل  ، ر ض زيارة بعض أمراو دلتا الني  . .( 711-716)الجنوب 

داخ  وُيذكر أق الكهنة  .( 6)"و ذا رجس  ي قيور   األسما قول : " كانوا مق آكمي 
، وكانوا يكتفوق األسما أنواع  أنفسه  أك  ىحرموق  م، كانوا يةالمعابد الميري

                                                 
3

  رسالة دكتوراةراجع ، السيد رشدي محمد : الييد  ي مير  ي العيريق البطممي والروماني ،  - 
 1994غير منشورة ومود ة بمكتبة كمية اآلداب ، جامعة االسكندرية ، 

4
 - Gardner Wilkinson : A Popular Account of The Ancient Egyptians , New York , 

2010, II , p. 191 
، ص  2001، اإلسكندرية ،  آثار مير  ي العيريق البطممي والروماني زت زكي قادوس :  - 5

 249 - 248ص 
6
 - Nicholson, P. , Shaw, I. : The Dictionary of Ancient Egypt , London , 1995 , p. 
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 أق يتمو التراني  المءدسة إال رج أن  ال يمكق ، ورد  ي كتاب الموتىحيث  ،(7)بحرقها
 .  (8)األسما   أو و ك  المحرطا ر ال ي

إق كاق امتنداع الميدرييق وكهندة المعابدد الميدرية  ءيقإلى مى وج  وال نعر  
كددانوا الءدددماو ، والمعمددو  أق الميددرييق أ  تءديسددها نجاسددتهابسددبب  األسددما  ددق أكدد  

 يدركموق بعضدها اآلخدر ي الوقدت نفسد  ويمتنعوق  ق أكمها، و  األسما يءدسوق بعض 
ك  أ ق  - مى االط  -والكهنة  -إلى حد ما-و  الميرييق ويعتءد الباحث أق  ز 

 األسددما أمددا  .يهددة ، ومددا تخمفدد  مددق رواحددح كر  كدداق بسددبب راححتهددا وز ارتهددا األسددما 
، تددرتبط بددبعض المندداط  وتركدد   ددي مندداط  أخددرى،  بادتهددا محميددة تالمءدسددة ،  كاندد
 يقطددددوا  العيددددور الفر ونيددددة الءديمددددة وحتددددى العيددددر   مددددى  ددددذا النحددددو وظمددددت تءدددددس

    الروماني .البطممي و 
 المقدسة في المصادر واالساطير الدينية  األسماك -0

التدى كاندت تعديش  دي نهدر النيد  ،  ا األسممق ق بعض أنواع يو قدس المير 
، مثدد  سددمكة المءدسددة  األسددما برسددماو   مهإلىواقدد  بعددض مدددنهارتبطددت أسددماو حيددث 

التدددى  بددددت  دددي إقمدددي   (HAt-mHyt محيدددت تحدددا)رمدددز المعبدددودة (  مندددديس)
، المرتبطدة بدالمعبودة (التدوس )، وسدمكة (10)والمنطءة المحيطدة بد ، (9)(منديس)
   . (11) ( التوبوليس)مءدسة  ى إقمي  ال(Nitيت أو ن ثني)

تعطدي مبدررًا لتحدري   باألسداطير الدينيدة التدى ىخر األ األسما  بعض تارتبطو 
األسدرة  –وردت  ي )قية األخويق( مق  ير الدولدة الحديثدة : األولى  األسما أك  

                                                 
7
 - Plutarch : Moralia , Vol. V ,With an English Translation by Frank Cole Babbitt , 

Harvard University Press , London , 1936 , Isis , Osiris , 7 
8
 -  Wallis Budge : op. cit. ,vol. I , p. 358 

  ى ت  الربع ، جنوب شر  المنيورة  - 2
John Ball : Egypt in the classical geographers, Cairo , 1942 , p. 64 

10
 - Richard Wilkinson: The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, 

London, 2003, p p. 228–229 

  مدينة إسنا الحالية توبوليس ،  وإ مي  ال
        John Ball : op. cit. , p. 166 

11
 - Marguerite Rigoglioso : Virgin Mother Goddesses of Antiquity, Chennai, India., 

2010 , p. 27  
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، ولكددي أز جهددا( برندد  تحددرش بزوجددة أخيدد  و BAtA، حيددث اتهدد  )باتددا  -التاسددعة  شددر 
حيدث التهمتد  سدمكة كبيدرة ،   الذكرى وألءا  بعيدًا  ي المداويثبت براوت  قا  بءطع  ضو 
تددد  ، لكنهددا خذل  زوجتددد إلىدد  اآللهددة وأرسدددمت  مىدد،  رشدددفءت وبعددد ا غددادر )باتدددا( الددب د

 تحو  أواًل إلى ثدور ثد  إلدى شدجرة،  رنتء  مق نفس  و و جرت   ي أو   رية أتيحت لها
 . (12)عث مق جديد كابق لزوجت  وأخيرًا ب

إيدددزيس )أسدددطورة  دددي ( Plutarchosس بموتدددارخو )وردت  ندددد والءيدددة الثانيدددة : 
  ونثددر أجددزاو   ددي وقطعدد( أوزوريددس)قتدد  أخيدد  " سددت"،  تددروي الءيددة أق (وأوزوريددس

  إلىبجمدع أجدزاو زوجهدا مدق أقد (أوزوريدس)زوجدة  (إيدزيس)، وقامدت جميع أنحاو مير
، الددذي كدداق قددد التددذكير يمددا  دددا  ضددو  الفعدد  مددق  مدد  ذلدد ، وتمكنددت بميددر كمهددا

يدددنا ي لتعدددوض بددد  نءدددص   ضدددو مددد   إلدددى (إيدددزيس)، ممدددا د دددع  األسدددما التهمددد  
متهمددة  ددي   األسددما نددواع مددق ، ويددذكر أق  نددا  ثدد ث أ(13)زوجهددا ويددنهض مددق جديددد

 (أوكسديرنخوس )، و د  سدمكة  (أوزوريدس)برك   ضو  الميرييق نظر
 بدددددت  ددددي -(  ليبيدددددوتس)وسددددمكة   -ت  ددددي إقمددددي  أوكسدددديرنخوسبددددد -

و ددي  ،)14(- بدددت  ددي الفنتدديق-(   دداجروس) وسددمكة -إقميمددي طيبددة وأبيدددوس
، يخبر ا  ي  أن   اني مدق (إيزيس)و (حورس)بيق حوار ، دار جزو آخر مق األسطورة

 .  (15)ةالمءدس األسما آال   ي المعدة، ألن  أك  
العضو الدذكرى  أكمتالمءدسة  األسما مق  ذ  الروايات االسطورية أق ونفه  

،  مددى ا تبددار أندد   ددو الءددوة الدا عددة لمحيدداة - (وزوريددس)إيددزيس وأ ددي  يددة  - لآللهددة
 األسددما  ددذ   تولهددذا السددبب كاندد . لدددورة الحيدداة اً وقفدد يعتبددر ددد  وجددود   ددإق  إلىوبالتدد
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، ترجمة  اطمة  بد اهلل محمود ، الهيحة العامة  حكايات شعبية  ر ونيةجاستوق ماسبيرو :  - 
 ؛  89، ص  2008ب ، الميرية لمكتا

 Gerald Massey: Ancient Egypt, The Light of the World , A Work of Reclamation 

and Restitution in Twelve Books, London , 1907, p. 26 
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 تقددد أكمدد األسددما ا تءددادًا مند  بددرق ، ءدددي هدا الميددري ال مىالوجبددات التددي ال يءبدد  مدق 
 كددرنه   اإذا أكمو دد إلى، وبالتددالرخدداوالخيددر و رمددز  (أوزوريددس)مددق معبددود    اً مهمدد اً جددزو

، دورة حياتددد  التدددى تدددرتبط بالزرا دددة ل  اكتمدددا ذبددد ق، ويمنعدددو مدددق معبدددود   اً أكمدددوا جدددزو
ي أذ ددداق ، أيدددبحت  دددذ  العءيددددة راسدددخة  دددومدددع مدددرور الوقدددت . األسدددما  ءدسدددوا  دددذ  

وا تبرو دا أحياندًا  .ونداني والرومدانيإلىالعيدريق  وكدذاالميرييق  بر العيور الءديمة 
رمز الخلود  (kAالكا )مث  

(36)
 . 

ترجدع إلدى  باألخويق التي، أق االسطورة الدينية الخاية وال  ت لمنظر أيضًا 
ي كتابددات لدد  تددرد إال  ددالتددى ، (إيددزيس وأوزوريددس)قيددة  يددر الدولددة الحديثددة، وتمتهددا 

تؤكدد  مدى ، والتى حكا ا لنا  ي الءرق الثاني المي دي، (بموتارخوس)المؤرخ الروماني 
 معنى تءديس السم  واستمرار تءديس  خ   العيور التاريخية الءديمة . 

 (أوزوريدس)التدى ربمدا أكمدت  ضدو  األسما حددت ، (بموتارخوس)و ي رواية 
غفددد  بعدددض التدددرثيرات مدددق ال نسدددتطيع أق نوبدددرغ  أنهدددا قيدددة ميدددرية خاليدددة إال أنندددا 

المءدسة ل  يرد بشك  واضح إال  ي  األسما  تحري  أك   والرومانيوناني إلىالعيريق 
ونداني والرومداني، ممدا يجعمندا نعتءدد أق إلىأواخر العيور الفر ونية الءديمة والعيدريق 

تبمدددورت ة و المءدسدددة بددددأت  دددي العيدددور الفر ونيدددة الءديمددد األسدددما أكددد  مسدددرلة تحدددري  
 بشك  واضح  ي العيريق البطممي والروماني .  

تءددددديس اسددددتمرار ق مددددوندددداق والرومدددداق إلىالمددددؤرخيق  ورد  نددددد ذلدددد  مدددداويؤكددددد 
أق الميددرييق قدسددوا  ( يددردوت)النيميددة،  يددذكر  الميددرييق ألنددواع كثيددرة مددق األسددما 

يددرييق كددانوا إلددى أق الم (اسددترابوق). ويشددير ( 17)ثعبدداقسددمكة الو  (الميبيدددوتس)سددمكة 
خددر ذكددر سددمكة آ، و ددي موضددع (18)(ال تددوس)وسددمكة  (أوكسدديرنخوس)ق سددمكة ءدسددو ي
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  - Alfred Wiedemann : Religion of the Ancient Egyptians , London , 2003 , p. 235 
17

 Herdotus: Historiae, Loeb Classical Library, Cambridge, 1946-1950, Book II , 

No. 72 
18

 - Strabon : The Geography, vols. I – VIII, Loeb Classical Library, London , 1949 
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 ددددددددددرخ النيدددددددددد  )و( الءرمددددددددددوط )و ( دددددددددداجروس)و (التددددددددددوس)و (ليبيدددددددددددوتس)
) (19) . 

 قرارات تحريم أكل السمك المقدس -5
 مق ةواحدت أيبححتى ، األسما  أك  قبا   مى ءد ازداد اإل، تءد  ماوبرغ  
أو  ةأو مجففدد ة، طازجدداؤكدد  بكدد  أشددكالهت تالماحدددة ، حيددث كاندد  مددىأشددهر األطبددا  

كثددرة  دددد سددكاق ميددر مددق الجنسدديات األخددرى  إلددىق مرجددع ذلدد  اويبدددو ، (20)ةمممحدد
 األسما أك    مىكانت تءب  ، حيث الدينية مع الميرييق اوالتى تختم   ي معتءداته

حتى قي  أق أك  ، ك  أنواع األسما يركموق  الذيق كانواوالروماق ونانيوق يإلوبخاية 
أ ددداد كبيددرة مددق  ىقددد ُ ثددر  مددو ، (21)كدداق أ ضدد   نددد   مددق أكدد  الخنددازير األسددما 

ق يوندانيإلىا تمدا  العيريق البطممدي والرومداني، بخيدوص  إلىترجع  الوثاح  البردية،
، حيددث وقوتددبعه   ددي ذلدد  الميددري، (22)بكدد  أنوا دد  وأشددكال  األسددما بركدد  والرومدداق 

ق . (23)األسددما أنددواع كثيددرة مددق أقبمددوا  دد  أيضددًا  مددى أكدد   ق و الميددريبءددي الكهنددة وا 
 . األسما أنفسه  أك    مىيحرموق 
ادية وضداع االقتيداألمدع ، األسدما يبددو أق انتشدار أكد   مع مرور الوقت ،و 
 ددد   إلددىد ددع بعددض الندداس ، كطعددا  لهدد  األسددما وسددهولة الحيددو   مددى  ،المتددد ورة

، تدددى أيدددبح األمدددر ممحوظدددًا بشدددك  كبيدددرح، ة بددديق مدددا  دددو مءددددس أو غيدددر ذلددد رقدددالتف
، ممدددا حددددا بالحكومدددة مه إلىداخددد  أقددد األسدددما وتدددذمر الميدددريوق الدددذيق يءدسدددوق  دددذ  

 . ةالمءدسدد األسددما منددع يدديد أو أكدد  يؤكددد  مددى  إيدددار مرسددو  ممكددي إلددىالبطمميددة 
الممددد   ق . ، تفيدددد بدددر . 100وثيءدددة برديدددة ترجدددع إلدددى  دددا   ونتعدددر   مدددى ذلددد  مدددق

أيددددر كددداق قدددد ، (كميوبددداترا برنيكدددي)وزوجتددد   "العاشدددر" (بطمميدددوس اإلسدددكندر األو )
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، بعددما تكدررت الشددكوى المءدسدة مددق اليديد األسدما حمايدة يؤكدد  مددى  اً ممكيد اً مرسدوم
  .(24)مق ايطياد الناس لؤلسما  المءدسة 

، الرومدداني أيضدداً  ر ددي العيددهددا أو أكماألسددما  المءدسددة واسددتمر تحددري  يدديد 
التى كنت تبر  بيق األ الى والحكومة الرومانية تؤكد  مدى  األسما ت  ءود ييد اتوب

، أو حتددى  ددي األسددما   التددى تءدددس إلىقددالمءدسددة وبخايددة  ددي األ األسددما  دد  يدديد 
 . ، نءددرأ  يهددا " نحدددق  46 دددا   إلددىولدددينا وثيءددة برديدددة ترجددع المندداط  الءريبددة منهدددا. 

كاتدددددب يددددديادي أسدددددما  شددددداط   تريفدددددوق   يراقميددددددس بدددددق
، و يرمددددددددددايوس بددددددددددق أنوبدددددددددداس  برنيكددددددددددي ثيسددددددددددمو وري 
  وبدددابيس بدددق أوندددو ريس   وبدددانوميوس

 وسددديكونيوس بدددق بددداتونيس  بدددق اكددديس 
و ارباجدددددددداثيس بددددددددق نيمددددددددوس  رسدددددددديوس وانخددددددددوريمفيس بددددددددق او 
  وبددانوميوس بددق  ارميدداس  ونيخدديس بددق

وبددددددداتونيس بدددددددق  وأورسددددددديوس بدددددددق أوبددددددديس  أوبددددددديس 
 وأورسددددددددديوس بدددددددددق أورسددددددددديوس  أورسددددددددديوس 

وبيمددددددددددددوس بددددددددددددق بدددددددددددداتونيس  وبدددددددددددداتونيس بددددددددددددق سدددددددددددداتابوس 
  قريددة نددارموثيس ، والث ثددة  شددر يدديادًا  دد  شدديوخ اليددياديق  ددي

، أمددددا  مسددددا دي سددددارابيوق بددددق وبرنيكددددي ثيسددددمو وري، أقسددددموا جميعددددًا ومعهدددد  كدددداتبه 
 ومراقددب الدددخ   ددي إقمددي  أرسددينوي  النومددارخ  بطمميدوس 

راطور تيبريوس ك وديدوس قييدر أغسدطس جيرمدانيوكوس، أنهد  لد  ولدق أقسموا باإلمب
المءدسدة أوكسديرنخوس  األسدما دوا بالشبا  بري طريءة سدحب أو طدرح أي مدق طايي

ذا كداق تأو ليبيدو  س، و ذا التعهد الرسمي  و بخيوينا نحق واليدياديق اآلخدريق، وا 
 سددو  يحدددث  اً مزيفدد اً م، أمددا إذا كدداق قسددسددو  يكددوق  ددذا حسددنًا معندداولقسددمنا يددحيح 
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معنا العكس، العا  السادس مق حك  اإلمبراطور تيبريوس ك وديوس قيير اوغسطس 
 .  (25)مق شهر برمودة 22جيرمانيكوس، 

كانتا  ةأق الحكومتيق البطممية والروماني إلىونخمص مق  اتيق الوثيءتيق 
 اً لبطممية مرسومالحكومة االحد الذي أيدرت  ي   إلىالمءدسة  األسما تمنعاق ييد 

، و ي الوثيءة الثانية كاق دونما تحديد مكاق بعين المءدسة  األسما ييد  عيمن اً ممكي
إحدى قرى الييد  ي  ،ترخيص ى ي حا  حيوله   م ، مى شيوخ اليياديقيتوجب 

األكثر شهرة  ي تم  الحءبة المءدسة  األسما  د  ييد   مىأق يءسموا  إقمي  أرسينوي
 .التاريخية 
كانت محمية ،  سمكة أوكسيرنخوس كانت تعبد  ي  األسما رغ  أق  بادة وب

، إلى أق المرسو  الممكي كاق س ، وليبيدوتس كانت تعبد  ي طيبةإقمي  أوكسيرنخو 
ديق كانوا وشيوخ الييا ،هاالمءدسة مق مير كم األسما ك  أنواع يحظر ييد 

الذي ل  يءدس  ي  أية  (أرسينوي)المءدسة مق إقمي   األسما يتعهدوق بعد  ييد 
العبادات المحمية  اقنية كانتا تحترما، معنى ذل  أق الحكومتيق البطممية والرومأسما  

 سما  المءدسة .إلى اج   الميرييق بيفة  امة لؤلباالضا ة  ،لدى الميرييق 
جالبة لمخير ،  هى رمز الخير والرخاو والخيوبة ها با تبار ا إلى حيث كانوا ينظروق

المءدسة  ي أ ماله  السحرية  األسما نعة لمشر، ولذل  استخدموا  ذ  وما
  .  (26)وتماحمه 
 المقدسة األسماكأنواع ثانيًا : 

 سمكة أوكسيرنخوس  – 0
سمكة و ي  ،(إيزيس وأوزوريس)التي ارتبطت بءية  األسما إحدى  

، قد (دببمالن  األة ذو سمكلاباس  ) لدى كثير مق الكتاب والمعرو ة، أوكسيرنخوس
قي  . و  (أوزيريس)نها التهمت  ضو التذكير  ند إحيث قي  ،  (الءنومة)تكوق سمكة 
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مما بعض أق قطع  أخو  )ست( ( يسأوزير )ولدت مق جراح ، أنها  ي رواية أخرى
يحتوي  ي داخم   مى  اً لكي تكوق مروى وتابوت،  نايرجح إختيار السمكة كشك  

 ي دير  ( VA-baVnt خع بخنت) ي مءبرة   ويظهر ذل (يسأوزير )جثماق المعبود 
 . (27)غرب طيبة المدينة

ذي ال العير الفر وني ، ذمنة( إلى)البهنسا الحأوكسيرنخوس  إقمي قدست  ي 
  إلىلتاسع  شر مق أقا اإلقمي  ايمة ( wabw أو و بو wAbw سمى )وابويكاق 

، (29)ة الءديمة، وظهرت  ي النءوش الميريmsdtها  مىحيث أطم   ،(28)اعمىمير ال
 . (30)سرة الخامسةبسءارة ، مق األ (تي) مى مءبرة أكثر مق مرة حيث يورت 

، ب  السمكةس  ذ  يءداستمر تأما  ي العيريق البطممي والروماني،  ءد 
العير  منذحم  اس  أوكسيرنخوس قد  اإلقمي ق إحتى قي   ،ووي  إلى حد العبادة

أق بعض الكتاب المحدثيق الذيق ، كما (31)المءدسة ذ  السمكة  إلىنسبة البطممي 
كتبوا تاريخ أوكسيرنخوس  ي العيريق البطممي والروماني، كانوا ييفونها بمدينة 

 . (32)السمكة ذات األن  المدبب
وس  ي العيريق ولدينا بعض األدلة  مى استمرار  بادة سمكة أوكسيرنخ

، دينة أوكسيرنخوس ي م السمكةتمثا  لهذ    مىُ ثر حيث  البطممي والروماني،
مق  تمثا ، و و أو بداية العير البطمميالفر ونية نهاية  ير األسرات  إلىيرجع 

 ي أمامها أحد الميميق يجمس و الذ بية رأسها الريشة   مىلمسمكة المءدسة و البرونز 
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ُ ثر  ،لبرونزا مقأخر تمثا  و  .(33)االبتهاالتالءرابيق أو يءد  لها وضع الركوع وكرن  
و ي أسفمها  ييور سمكة أوكسيرنخوس واحة سيوة ،الكبير  ي معبد ال    ي مى

، وال نعر  سبب  (34)( ينوس)أو  (حتحور)تكريس ديني وردت  ي  باس  المعبودة 
ن  منءو  د ، أ  إلمعبادة داخ  المعب  و يوة ،   واحة س معبد وجود  ذا التمثا  داخ 

 مق إقمي  أوكسيرنخوس . 
   ي  مىما كانت قد حازت مكانة أكثر م (يرنخوسأوكس)يبدو أق سمكة و  

 مى شك   (35)مق الزجاج )تميمة(ذج يغير نشا د ذل   ي نمو و  العير الفر وني 
سمكة أوكسيرنخوس، يرجع إلى العيريق البطممي والروماني، محفوظ بمتح  المو ر، 

خ  واستخدامها  ي بعض األ ما  السحرية دا (أوكسيرنخوس)يشير إلى  بادة سمكة 
  . (36)اإلقمي 

، برق أ   "أواخر الءرق األو  قب  المي د"الجغرا ي  (استرابوق)يحدثنا و 
، (37)(معبد السمكة  ) مى، أطم   ي المدينة السمكةأوكسيرنخوس بنوا معبدًا لهذ  

لسوو الحظ لكق و و ذ  إشارة إلى تحو   ذ  السمكة مق مرحمة التءديس إلى العبادة ، 
ضريح لسمكة كاق يوجد   يذكر أنو  .ذا المعبد حتى اآلقل  نعثر  مى  أننا 

حيث قي  أن  ، العير الروماني ةحتى نهاي اً ، ظ  موجودالمءدسة (أوكسيرنخوس)
 ي مءبرة أحد لوحة لمومياو   مىُ ثر كما ، (38)المسيحيةانتشار تى حظ  يستخد  
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و و يحد   ي  ، يحة أسد  مىيرقد  يها المتو ى  و  سرير ، (Gamboud) ي األ راد 
قامت  نا بدور رمز  السمكةويبدو أق  ذ  المرسومة  وق  ،  (أوكسيرنخوس)سمكة 

، بمعنى محاولة مق أنها استخدمت  نا كرمز لمخمود  مى الكا( مما يد الطاحر )
وثيءة بردية مق ق رأينا  ي أوكما سب  . (39)المتو ى أق ينع  بالخمود  ي العال  اآلخر

بعد  ييد  األسما ، يءر  يها بعض ياحدي  . 46 ا   إلىع ترج العير الروماني،
  . (40)(ليبيدوس)أو  (أوكسيرنخوس)المءدسة  األسما 
س  ق قية يراع دار بيق سكاق مدينة بموتارخو ولدينا رواية أورد ا  

 وأ  ،  (أوكسيرنخوس)الذيق يءدسوق سمكة  (أوكسيرنخوس)
ق ا، بحيث تباد  البمدالذيق يءدسوق الكمب "خ  ض الشي"  (كينوبوليس)

، ألق سكاق وقدمو  قرباق آللهته ، إذ أك  سكاق المدينة األولى لح  الكمب اإل انات
ووي  األمر بينه  حد اليدا ، ، (أوكسيرنخوس)المدينة الثانية كانوا يركموق سمكة 

د  46الفترة ما بيق  معركة  يالتدخ  لءمع  ذ  ال إلىمما د ع اإلدارة الرومانية 
ما كاق الخ   بيق المفسريق لهذ  الءية إق كانت معركة أ  أنها ا . وأي(41) .120

، إال اق  ذ  الرواية أوضحت بما ال يدع مجااًل لمش  برق (42)مجرد تمثيمية مسرحية
 . ها ب  ويءاتموق مق أجم، بشك  كبير السمكةسوق  ذ  دكانوا يء (أوكسيرنخوس)أ   

 ي العير الروماني المترخر ،  اإلقمي ظمت تعبد  ي  السمكة ذ  ويبدو أق 
 مى رأس  قرص  (أوكسيرنخوس)تمثا  آخر مق البرونز لسمكة حيث ُ ثر  مى 
 415 – 370 امي  ق، و ي تميمة يرجع تاريخها إلى ما بي(حتحور)الشمس وقرني 
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انتشرت و  .(43)(حتحور) و مى رأسها قرص الشمس وحول  قرنا السمكةحيث يورت 
 ذ  التماح   ي مناط  كثيرة ، حفمت بها المتاح  الميرية والعالمية، وتيور سمكة 

مينو ة مق خامات  ي ، و (ايزيس)أو  (حتحور)و مى رأسها تاج  (أوكسيرنخوس)
   . (44)مخمتفة

أق سكاق أوكسيرنخوس ظموا  مى حماسته  وتعيبه  لمعبودته  ويظهر 
 ندما أتوا إلى   (كيركيسيس) سكاق قريةطدموا بيحيث ا ،المحمية

رجع إلى الءرق حيث ورد  ي وثيءة بردية ت شواط  مدينته  وحاولوا الييد  نا 
، الذي أرس  مسحو  األمقيدا  كاد ينشر بيق الءريتيق لوال تدخ  ، الخامس المي دي

ط  ذ بوا إلى شا (كيركيسيس)، يخبر  أق أ الى قرية  خطاب إلى مسا د الحاك ذا ال
أوكسيرنخوس إلى االبتعاد، ولحسق  ي  األسما  أوكسيرنخوس ، مما د ع ييادي

قرروا الخروج لءتا  أ   ، ولكق أ الى أوكسيرنخوس الحظ ل  تحدث أية حوادث
اهلل ، حيث يءو  "خ  ومنع  ذا اليدا تدالذي ، ولكق وجود مسحو  األمق كيركيسيس

، و ي نهاية الخطاب " ي تم  المحظةذا كاق سيحدث لو ل  أكق موجود اوحد  يعم  م
. (45)يطمب مق مسا د الحاك  أق يرد ه 
يوجد  ي مير سمكة تحم   ،   أوكسيرنخوس أما  ق يفات سمكة 

وتسمى  ي ، ها أيضًا األنومة( مى)ويطم  يفات  ذ  السمكة سوى سمكة الءنومة 
الخرطو    ا يشبو ي سمكة شكمها غريب لها م، بسمكة )العرسة( بكسر العيقالءناطر 
، ها سنتيق  مويتيق وسنتيق سفميتيق فمها مستد  وبنهايت   تحة ضيءة ب، الءيير
اغمب األوقات  ي الشتاو  توجد لي ً و ، مها قشور يغيرة جدا وذيمها مشءو وبجس

و ي سمكة قد ال تجد مثيمها  ي الني  مق حيث الشك  ، يمكق إطعامها دود األرضو 
ييدر يدمات كهرباحية  ور  هاق ذيمأحج  الكبير الات ذ ءنومةومق خواص ال

                                                 
 (ج)1رق   الممح انظر  - 43
 (د) 1الممح  رق   انظر - 44

45
 - BGU. : Aegypteische Urkunden den Staatlichen Museen zu Berlin – Griechishe 

Urkunden , ed. By Wilcken, W. Schubart , E. Kuhn and Others , I-IX , ( 1895-

1937 ) No. 1035 
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تموت بمجرد ييد ا و ، (46)و ذا قد ال ي حظ  كثير مق اليياديق، مق الماو اخروجه
ر ا بالءرب مق و ظه كاق، و التى تنشط لي  األسما ، و ي مق وخروجها مق الماو

خوس ، ولذل  كاق أ   أوكسيرن مى ويو   يضاق الني  شواط  أوكسيرنخوس دلي ً 
 .لمخير الءاد  مع الفيضاق  اً يعتبرونها ميدر 

 ـ سمكة ليبيدوتس  5
التي التهمت  األسما قدست منذ العير الفر وني، وا تبرت واحدة مق 

 نرا ا، حيث (47)(طيبة)المءدسة لمدينة  السمكة، وقي  أنها (أوزوريس)تذكير  ضو 
ا ال نعر  مكاق العثور ولكننالدولة الوسطي ،  ير  إلى ي تمثا  مق البرونز يرجع 

ضمق  السمكةالدولة الحديثة، لهذ   ير  إلى، يرجع آخر كما نجد تمثاالً  .(48)  مى
مب الظق أنها سمكة وأغ، (49)(طيبة)حيوانات والطيور المءدسة  ي مجمو ة مق ال

  مىوقد ُ ثر . ي سمكة يغيرة الحج  ذات لوق أبيض( النيمية، و البني )البنية
شك  سمكة   مىموضو ة داخ  تابوت حجري  (ليبيدوتس)مكة نماذج محنطة مق س

  . (طيبة) داخ  إقمي ، البني
 مى أحد  (أبيدوس)بالءرب مق بمدة  (ليبيدوتس بوليس)مدينة  كما ُ ثر  ي

البني  الهياك  العظمية السما  وبداخمهاسمكة البني التوابيت الخشبية  مى  يحة 
واح  العير البطممي أواخر العير الفر ونى أو اجع إلى ، تر ممفو ة باألقمشة الكتانية

كما  .(50)(طيبة) ي إلى جانب  بادتها ، أيضاً  (أبيدوس) ي نها  بدت إولذل  قي  
والعير لى أواخر العير الفر وني إتمثا  مق البرونز يرجع ُ ثر أيضًا  مى 

رخت أُ تى وطو  الفترة التاريخية ال، (51)( . . 30 – 716 ما بيق ي الفترة البطممي )
                                                 

 ( ه)1انظر الممح  رق   - 46
47

 - Donald Mackenzie : Egyptian Myth and Legend , London , 1907 , p. 50 
48

 - Gardner : op. cit. , II , p. 192 
49

 - Donald : op. cit. , p. 70 
 47ص  المرجع الساب  ،مهاب درويش :  - 50

51
 - Baltimore: Egyptian Sculpture, New York, 1984, no. 144 

 )أ( 2انظر الشك  رق  
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، ا تحديد تاريخ دقي  لهذا التمثا  مماو اآلثار ل  يستطيعو بها  ذا التمثا ، يفيد برق 
حت التمثا  تتطاب  مع السمات الفنية مرجع ذل  ألق السمات الفنية  ي ن ولع 

ق  ذا ، و و ما يجعمنا نطمرق إذا قمنا إ ألواخر العير الفر وني والعير البطممي كم
 خ   العير البطممي .  (ليبيدوتس) مى  بادة سمكة  اً كيدالتمثا  يعتبر تر

لمحمايددددة مددددق  (طيبددددة)تسددددتخد  كتميمددددة  ددددي إقمددددي   (ليبيدددددوتس)وكانددددت سددددمكة 
 إلدىنمداذج كثيدرة مدق التمداح  التدي ترجدع   مدى، وُ ثدر لهدا رواح الشريرة وجمب الخيراأل

ينعت مدق الحجدر  ،ةاألسرة الثامنة  شر  إلىرجع معظمها ي، والتي العيور الفر ونية
واسددددتمر  .(52)األخضددددر الميددددءو  واألزر  وكددددذل  مددددق الزجدددداج األخضددددر والبنفسددددجي

مددددق العيددددر  لدددددينا مثددددا  و   ددددي العيددددريق البطممددددي والرومدددداني،اسددددتخدامها كتميمددددة 
ميدنو ة مدق خرى أو  ،(53)، ينعت مق الزجاج األخضر السمكةالبطممي لتميمة لهذ  

محفوظة  ي تاريخها إلى العير البطممي، ، يرجع س  2و رض  5,4، بطو  البرونز
 .(54)متح  الفق بكميف ند

، (أوكسدديرنخوس) ددي كثيددر مددق األحيدداق بسددمكة  (ليبيدددوتس)سددمكة ارتبطددت و 
المءدسددة لدددى  األسددما ، مددق (أوكسدديرنخوس)أنهددا مددع سددمكة   مددى (اسددترابوق) ددذكر ا 

أيضدددددًا  (سبموتدددددارخو )هدددددا إلى، وأشدددددار (55)لميدددددرييق  دددددي أمددددداكق  ديددددددة داخددددد  ميدددددرا
وردت أيضدددًا  دددي الوثددداح  . كمدددا  (56)با تبار دددا سدددمكة مءدسدددة حدددر  يددديد ا  دددي ميدددر

م زمددة  السددمكة، حيددث نجددد  ددذ  مددق خدد   قسدد  اليددياديق، الددذي سددب  ذكددر البرديددة 
 لسمكة أوكسيرنخوس  ي تحري  ييد ا . 

الءدددرق الخدددامس المدددي دي ، و دددي  إلدددىوثيءدددة أخدددرى مدددق طيبدددة وترجدددع ولددددينا 
 (أبولمونيدددددددددددوس) إلدددددددددددى )ماكدددددددددداريوس( رجدددددددددد  يدددددددددددد ى خطدددددددددداب أرسدددددددددددم 

                                                 
52

 - Petrie : op. cit. , p. 50 , Nos. 258 , 259 
53

 - Carl Andrews : op. cit. , p. 92 

 (ب) 2انظر الممح  رق  
 (ج) 2انظر الممح  رق   - 54

55
 - Strabon : XVII , I , 40 

56
 - Plutarchus : Isis , Osiris ,72 
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  ا تبددار   مددى، مددق نهددر النيدد  (ليبيدددوتس)يخبددر  أندد  ال ييددطاد سددمكة
 كانددت مددا (بيدددوتسلي)ونفهدد  مددق ذلدد  أق سددمكة . (57)(طيبددة)مءدسددة  ددي السددمكة الأنهددا 
المسيحية  واخر العير الروماني، وحتى بعد انتشاريعيد مير  ي أ  ي ةءدسمتزا  

 .واال ترا  بها
 ةالنيميددد (البندددي)سدددمكة  ى ددد (ليبيددددوتس)ق  مدددى أق سدددمكة وقدددد اتنفددد  البددداحثو 

تميددز . ي(الشددبوطيات) احمددة تبددع التددى ت األسددما  ددي  (البّنددي)جددنس ، و اً إلىددح ةالمعرو دد
، قدد تكدوق زوجدًا واحددًا أو زوجديق، ب يدغيرة  مدى الفد  ار أنواع  ذا الجنس بوجود شدو 

و ي سمكة يكبر حجمها بشك  بالغ  .غذاوويعتءد أق لها دورًا  ي الحّس والبحث  ق ال
قشددور ا قويددة وكبيددرة الحجدد  إسددطوانية ، لونهددا ذ بددي ماحدد  لمخضددرة أو البنددي ، وسددريع 

مءدمدة رأسدها تكدوق مبططدة ، كبر مق  كها السفمي قمدي أ كها العموي ، الشك  وطويمة 
مدددى تتغدددذى أساسدددا  مدددى األ شددداب والبدددوص واورا  النجيميدددات الناميدددة  ،  بعدددض الشددد

لدذي ، ويسدتد   مدى وجود دا  دي المكداق اقويدة جدداو  جدداً  ةشر ،  وشواطحالني  حوا  
ورا  نبددددات البددددوص المتدليددددة  ددددي الميدددداة مءطو ددددة  مددددى حا ددددة المدددداو ويمكددددق أبرؤيددددة 

اإلستدال   مى مكانها لدي   دق طريد  سدماع يدوتها و دي تنهد  مدق العفدش والبدوص 
  . (58)لي ً 
   سمكة فاجروس -3

نهددا قدسددت   إيءدداو ، (وسي دداجرور )أو  ( دداجروس) هددا مىاطمدد  
الثالثدة  السمكةبا تبار ا  (59)(أوكسيرنخوس)ذي قدست مق أجم  سمكة لمغرض نفس  ال

ووردت  دددي اسددددطورة ، نيميدددة سدددمكة. و دددي (أوزوريددددس)أكمدددت  ضدددو  أنهدددا يعتءددددي التددد
 تلمجرى وبرز  مى ا تشرقأ" لءد شا دت سمكة الفاجروس  ندما  (زيس واوزوريسيإ)

 األسددما  مددى أنهددا مددق  (اسددترابوق)، كمددا وردت  نددد (60)األخضددر" الظهددرمددق خدد   

                                                 
57

 - S. B. : Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Ägypten , ed. by Preisigke , F. 

Bilabel , Strasbourg , 1913- ,  No. 12847 
 (د)2انظر الممح  رق   - 58

59
 - Gardner : op. cit. , II , p. 192 

60
 - Alfred Wiedemann : op, cit.,  p.48 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 ( دددددددددددددددددداجروس)هددددددددددددددددددا أيضددددددددددددددددددًا  مىوالتددددددددددددددددددي يطمدددددددددددددددددد   ( دددددددددددددددددداجروريوس)المءدسددددددددددددددددددة 
 "(61) . 

قدست  ي إقمي  ، و   (المايوتيس)ها أيضًا سمكة  مىوكاق يطم  
الني  مبشرًا بءدو   ي ميا  كاق ظهور ا و  لدرجة العبادة . ، حيث قدسو ا(62)(الفنتيق)

، ومبشرًا بءدو  الخير (حابي)يضاق ومبعوث االل  فالمق  رسو ،  هي ميا  الفيضاق
 .  (63)مق الجنوب

مكة يمكددق أق ال يوجددد اسدد  لسددحيددث  ،السددمكةة  ددذ   ددق  ويددالكشدد  ولدد  يددت  
،  يدددرى بعدددض السدددمكة يدددة  دددذ  ، وقدددد اختمفدددت اآلراو حدددو  ماتدددرتبط بهدددا بشدددك  وثيددد 

 )ربمدا الءرمدوط أسدما  الءرمدوط النيمدي، و دو ندوع مدق لكتاب أنها سمكة البءر أو البءدرةا
، ويعتءدددد بعضددده  اآلخدددر أنهدددا سدددمكة (64)  إلدددى حدددد بعيددددهبيددداض(  دددو الدددذي يشدددبأو ال

Clement  كميميندت السدكندري عمىدومدق ناحيدة أخدرى ،  دى ت. البوري النيمي 
 مدى  (65)

 مدددى أنهدددا سدددمكة ز انفهدددا داحمدددًا  (الفددداجروس)سدددمكة  يتحددددث  دددق، اليدددوابو الخطدددر 
أتدددت  دددي بدايدددة األمدددر مدددع  يضددداق النيددد  ، ولكنهدددا  السدددمكةممطخدددة بالددددماو، وأق  دددذ  

مخمددو  شددرس وجدددت  ددي و ددى ، سددر اق مددا أيددبحت مثدد  كمددب البحددر أو كمددب النهددر
كبيدرة  اً أسدنان لهداوبدرغ  أق  -وبخايدة وقدت الفيضداق  -السدفمى  دي ميدر نهر النيد  

كمدا  إلىالدوردي أو البرتءدز دان  تميد  إلدى المدوق مدع ، إال أنها كانت تغم   مهدا بارزة 
 كانددتأرسددطو، والتددي  األويددا   ندددنفس بدد ددي الددد  ، وذكددرت  تلددو كددانوا قددد انخرطدد

                                                 
61

 - Strabon : XVIII , 58 
62

 - Gardner : op. cit. , II , p. 192 
63- Plutarch : Isis , Osiris , 7 
64

 - Wentworth Thompson : “On Egyptian Fish-Names Used by Greek Writers”, 

The Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 14, No. 1/2 (May, 1928), pp. 22-33, 

P. 27 
 . مق أبويق  150حوالي  ا   Titus Flavius Clemens ولد تيتوس    يوس كمييمنت   - 65

بعض المؤرخيق إلى الءو  برق ل  يمة بالعاحمة اإلمبراطورية، وثنييق. اسم  الروماني حم  
    215وأن  مق س لة  بد أ تء   اسبسيانوس أو ابن  ، ومات 
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وغير دددددا مدددددق   مثددددد  ، وتحمددددد  بعدددددض األسدددددماو معرو دددددة مدددددق قبددددد 
 .  (66)المسميات
 مى أنها  السمكةيي   (كميمينت)، نجد أق ما ورد  ند لهذ  اآلراو وبالنظر 

بذل  بعيدة  ق سمكة الءرموط  ، و يولها أسناق بارزة ذات ز ان  حمراو أو وردية 
كر ا ذاالبراميس التى كمب النهر أو ولكنها  ي الوقت نفس  تتطاب  مع سمكة 

  مع اشارات أرسطو  ي ، و و أيضًا ما اتف ي ويف  لسمكة الفاجروساسترابوق 
تعيش  ي الميا  المالحة ميس التى اشب  سمكة األبر تي تال ةالبحري األسما حديث   ق 

 .والعذبة 
لىجسمها ممتم  وطولها حو  ،مشهورة بالسمنةاألبراميس  سمكةو  س .  60 ا 

يغار سم  األبراميس ذات لوق  ضي. و  ،يرة الرأس و مها يتسع  ند األك يغ
ا مع تءد  السق و و  ي األساس أخضر زيتي  ي منطءة الظهر ييير لونها قاتمً 

، وكرنها براميس حمراو الموق أو ورديةألن  سمكة اوز ا وبرونزي  مى الجانبيق.
 . )كما ذكر ا كميمنت( ممطخة بالدماو

 مى أما سمكة كمب الني  ،  هى سمكة وردية الموق وبها بعض البءع الحمراو 
ها أسناق بارزة تشب  أسناق الكمب، ولذل  ول، ا وذيمهاز انفه مى و ، األخضر ظهر ا

وتظهر  ي يعيد مير  ،امها كبيرة يتخطى وزنها الكيمويقوأحج ،سميت كمب الماو
تزا  موجودة حتى اآلق خم  السد  ، والوبداية الفيضاق نسوب نهر الني مع أرتفاع م

 .  (67)العالى  ي بحيرة ناير
فاجروس تطاب  إلى حد بعيد سمكة ومق  نا يعتءد الباحث أق سمكة ال

ها التى وردت  ي حم ق اليفات نفست السمكتيق ،  كمتاالني كمب أو  ،االبراميس
 . الميادر الءديمة

 
 

                                                 
66

 - Wentworth Thompson : op., cit. . pp.27-28 
 3انظر الممح  رق   - 67
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 ـ سمكة منديس  4
حيدث ، (68)ة(إلىدالحمندديس )تد  الربدع  نسدبة إلدى إقمدي  (مندديس)بسمكة سميت  
ت احدد)منددديس ومعبودتهددا  وارتبطددت بمدينددة، (69) ددي إقمددي  منددديس ددذ  السددمكة قدسددت 

، حيدددث ا تبدددرت  دددي األ   دددي الدياندددة الميدددرية الءديمدددة أو )حدددات إ  حيدددت(( تحيدددم
  مدى، و دي أحدد أشدكا  إيدزيس، حيدث يدورت يدة()ربة الحياة والحماالعظيمة لمنديس 

، سددمكةتحمدد   مددى رأسددها وكثيددرًا مددا كانددت تيددور  مددى  يحددة سدديدة ، (70) يحددة سددمكة
وكاندت تعبدد مدق االسدرة الرابعدة وحتدى  .(71)ي إلهدة مندديسوا تبرت  ي الوقدت نفسد   د

 (72)" األسددما التددى امددا  إنهددا ، يعنددي    AD-mHytالميددري واسددمها  العيددر الرومدداني
 .  (73) ي منديس والمناط  المحيطة بها األسما أنها إلهة  نا إلى  ي اشارة 

 DAdwأو  Ddt  ي  ي المنطءة المحيطةحات محيت  وكاق مركز  بادة
. ال بمنديسونانييق إلىة لدي المعرو الني  و ، و ي مدينة  ي دلتا (74)ى االمدبد(تم)

أق  ذ  المعبودة كانت تتمتع بشعبية كبيرة  ي التاريخ الميري الءدي  وبخاية يبدو 
غير معرو ة ألنها ل  تذكر  ذ  المعبودة تكاد تكوق و ،  والوسطىالءديمة  ي الدولتيق 

حتى  ير الدولة الحديثة، كاق   ومق الواضح أنوق األ را  لءواح  الرحيسية لمتا ي 
تها العير المترخر  يا دا، نمت  باددور ا ال يزا  محدودا لمغاية. ومع ذل ، مق 

الميرية جنبا إلى جنب مع اآللهة ظهر ت الذي جعمهاإلى الحد واكتسبت شعبية 

                                                 
68

 - Redford. : "Mendes", In: The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt,  2001, 

Vol. 2, pp. 376–377; Redford. 2005, ''Mendes: City of the Ram God'', Egyptian 

Archaeology 26,2005 , pp. 8–12 
69

 - Gardner : op. cit. , II , 192 
70

 - Donald : op. cit., p. 68 
71

 - Wilkinson , R. : The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt , London 

, 2003 , pp. 228-229  

 )أ(4انظر الشك  رق   
72

 - Gamer-Wallert:  Fische und Fischkulte im Alten Ägypten,  Ägyptologische 

Abhandlungen 21, 1970 .  p. 20. 
73

 - Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 2005, p. 66 
 ت  تماى االمديد  ايمة االقمي  السادس  شر لمير السفمى Tell Timai-el-Amdid ى  - 74

 84سمي  حسق : المرجع الساب  ، ص 
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تضح ذل   ي لوحة مق وناني والروماني ، ويإلىالكبيرة ، وزادت شهرتها  ي العيريق 
، تيور المم  بطمميوس الثاني و و يءد  (228لوحة الزقازي  رق  العير البطممي )
 . (75)، مق بينه  المعبودة حات محيتهةالءرابيق ألربعة آل

بني  ي  هد الممكة كميوباترا ق معبد دندرة )ولدينا نءش لممعبودة  مى جدرا 
 . (76)أسها سمكة منديسييور المعبودة حات محيت و مى ر  (ةالسابع

التي استخدمت كتميمة  األسما واحدة مق أشهر  (منديس)وكانت سمكة  
رأس   مىيورت  ي أكثر مق مناسبة و ، سحرية توضع داخ  مناز  األ الى 

العيور  كثيرة مقاح  سحرية ظهرت  ي تم ، حيث(77)(حيتحات مالمعبودة )
تميمة   مىير البطممي، حيث ُ ثر ، واستمر استخدامها  ي الع(78)ية الءديمةالفر ون

الزجاج األحمر وبها ثءب  مينو ة مق الحجر األخضر ومريعة بعيوق مق
  .  (79) عمىلمت

. وال ندري لماذا (80) ي الدولفيق السمكةالكتاب أق  ذ  بعض ويذكر  
منها يعيش  ي الموجود ، و يا  العذبةملايعيش  ي  ، برغ  أق أغمبها ال؟الدولفيق

ليس لها أي مءومات   مياو نهاإيءا  ، و وجد  ي ميرت، وال العذبةة ميبات الميا

                                                 
75

 - Walid Shaikh Al Arab and Ehab Y. Ali : “Relationship between Isis and 

Hatmehyt” , Journal of Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum University, 

Volume (8), Issue (1) – 2014, pp. 123-124 
76

 - Davies Norman de Garis.: “The Temple of Hibis in El Khārgeh Oasi”, PMMA, , 

Metropolitan Museum of Art., 17, New York , 1953, pl. 10 

 )ب( 4انظر الممح  رق  
77

 - Petrie , A. : Amulets Illustrated by the Egypt Collection in University Collage , 

London , 1918 , p. 38 , No. 173 a 
78

 - Ibid : p. 49 , No. 255 c 
79

- Carl Andrews : Amulets of Ancient Egypt , Published for the trustees of the 

British Museum , British Museum Press , 1994 , p. 94 , Fig. 93 
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80

 - Walid Shaikh Al Arab and Ehab Y. Ali : “ Goddess Hatmehyt in Dendara 

Temple” , Journal of Faculty of Tourism and Hotels, Fayoum University, 

Volume (7), No. (2) Septemeber 2013, p. 285 
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الذيق زاروا مير  ، مق المؤرخيق الك سيكييق حد. ول  يتحدث أ (81)تجعمها مءدسة
 ق وجود الدال يق  ي نهر الني ، مما يد ع الباحث ،  ي العيريق البطممي والروماني
 السمكةقارنوا شك   وا  ق سمكة منديسييق الذيق تحدثإلى اال تءاد برق الكتاب الغرب

ولع   ،، و و ما جعمه  يعتءدوق أنها الدولفيقيعر ون  مق أسما  وحيوانات بحريةبما 
التى كانت تعيش  ي نهر الني   ي  األسما  د  معر ته  بك  أنواع   ومرجع ذل  

 تم  الحءبة التاريخية .
ذا نظرنا إلى شك  سمكة  ثرية، نرى أنها يادر األ، كما وردت  ي الممنديس وا 
سمكة الر اد أو الءرموط إلى حد كبير تشب  ، حيث كانت  مى أكثر مق  يحة يورت

ظهور  وكاق أو ، (82)، والتماثي  الحجرية والبرونزية ي بعض النءوشأو ثعباق البحر 
 يحة   مى، حيث يورت لها مق  ير الدولة الءديمة،  ي تميمة ينعت مق الفضة

 التماح  ي بعض  الشمباية، وأحيانًا سمكة (83)(Nar)نعر س  سمكة الءرموط بر
ذل  يعتءد الباحث أق السمة الغالبة  مى سمكة منديس  ي النءوش لو  .(84)األخرى

اني أنها سمكة الءرموط أو الجدارية والتماثي  التى ترحع إلى العيريق البطممي والروم
التى كانت تءدس  األسما ق د م، ويذكر  يرددوت واسترابوق أق الءرموط والر االر اد

 . (85) ي مير
 نهارألتعيش  ي ا كانتالتى أو الءرموط ومق اليفات العامة لسمكة الر اد  

 ى و ، بخفةي الييد مق حيث انها ترك  ببطو و يعبة  أنها ، لني ا خاية نهربو 
تكاد تكوق  مى  ةالجس  وز انفها الظهري ةمستطيم ةهى سمك  شديدة وقوية  ي الييد

                                                 
23

ة ، وزار  3007، تءرير حالة البيحة ،  البيولوجيالتنوع الفي  السابع ، قطاع حماية البيحة ،   - 
 136ص  ،ق البيحة و الدولة لشح

 )د( 4انظر الممح  رق    - 82
تمكنت البعثة الميرية برحاسة األثرى السيد الطمحاوى، مق اكتشا  خبيحة أثرية بمنطءة ت  

 .بمم ، بمركز ومدينة دكرنس، بمحا ظة الدقهمية
83

 -  Petrie , A. : Amulets , p. 49 , No. 255 a 
84

 - Carol Andrews : op. , cit. , p. 48 , 17c 
85

 - Herdotus: Book II , No. 72 ; Strabon : XVIII ,2 , 4 
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 ةس منخفضأالر و  ،لى الذي  والز ان إ مق  تح  الشرج  ةما الذيمي، أ  الجس طو 
زواج مق الشوارب أ ةربعأ اوله، العموي والسفمى  ظمى يمب اوجزو  )مبطط (

 اما اجزاؤ ، أزيتى داكق و يها   مات سوداووية العم الوق اجزاحهو  ،ةيغير  او ينه
 ذا النوع مق السم  . و سف  الرأسأ ى  خط قات  حو  الجس  ا بيضاو وبه يةالسفم

 ةوخاي، و النهارأ اثناو المي ابس   ى إلىلى إ و و يخرج، يستطيع العيش خارج الميا 
لى إ ةضا إلبا،  شابألتغذى  مى الخضر والنباتات وات ىو ،  ى موس  التزاوج

 ة . اليغير  األسما الديداق و 
شحنات كهرباحية بمجرد  كانت تيدروتمتاز سمكة الر اد  ق الءرموط ، أنها  

خروجها مق الماو ، قد تييب االنساق بشم  مؤقت، ويءو   نها  مماو البحار إنها 
وتختم  الشحنة الكهرباحية حسب  ييمة السمكة،  تتراوح  اً  احم اً كهرباحي اً تعتبر مولد

 (86) ولت ، تستخدمها  ي يع   ريستها أو الد اع  ق نفسها 220 ولت إلى  8مق 
ي كتبه  غري  مث  وجدوا  إل ا، سرار الخال   ز وج   ي  ذا الكوقى أو ذ  إحد

وكاق الميريوق يجموق  ذ  السمكة ويروق أنها تحم  ، ورسوماته  مايد   مى ذل 
 الشحنات الكهرباحية تسا د  مى   ج الناس مق بعض األمراض هية . إليفات 

 . لسحرية ، وبذل  كانوا يستخدمونها  ي أ ماله  ا كاليرع مث ً 
    ـ سمكة التوس 5

 ي مدينة التوبوليس التى كاق يطم   ،ال توس ق الءدماو سمكةو قدس الميري
ويذكر  ،(87) ةإلىو ي مدينة إسنا الح، (tA-snt سنت -)تاها  ي العير الفر ونى  مى

لهة االنثى الرتباطها باآل، و (88)أنها سميت مدينة التوبوليس نسبة إلى سمكة التوس

                                                 
86

- Martin, R. Aidan. “Electric Rays”, Reef Quest Centre for Shark Research. 

Retrieved on October 12, 2008 . 

 )ه( 4انظر الممح  رق  
87

 - Alessandro Berio: op. cit. , p. 30  
، الخميج العربي لمطبا ة  المواقع األثرية اليونانية الرومانية  ي مير بد الحمي  نور الديق :  - 88

 165، ص  1999والنشر ، الءا رة ، 

http://www.elasmo-research.org/education/shark_profiles/torpediniformes.htm
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مق قمب النور ها أسطورة خمءها أنها انبثءت مق ذات وتحكي، (89)(تنيث أو ني)
طريءها حتى  ، ويارت  مى شك  بءرة ث  سمكة التوس، وأخذت تسير  يواألرض

بءية خم  البشر  مى أربع  . كما ارتبطت أيضاً أضاوت البير بيعينها،  كاق النور
، خروجها مق النور مكة ال توس بعد، وتحولت  يها إلى  دة أشكا  من  سمراح 

لتبحر  ي المياة العميءة لمحيط نوق ، مكة التوس النيميةتحولت إلى سحيث يذكر أنها 
Nun  و ي منطءة إسنا كانت كرمز لممءدسات واآللهة السمكة، ولذل  قدست  ذ ،
  .   (90)مق الطءوس الدينية  نا  اً مهم اً جزو

بالدور الثانى ظة ومحفو محنطة  (التوس)ويوجد  ي المتح  الميري سمكة 
 ،ما قب  البدارى )ماقب  التاريخ(  ى غر ة خاية آلثار  ير ،بالمتح  الميرى

وس، و ي ييور سمكة ال ت سءارة األسرة السادسةب (سنخوحوتب)مءبرة ونءش مق 
بءدسيتها طوا  العير  السمكةواحتفظت  ذ  ، متطابءة لسمكة قشر البياض

 . (91)الفر وني
قمددددي  إ  ددددي العيددددريق البطممددددي والرومدددداني  ددددي لسددددمكةاديس  ددددذ  واسددددتمر تءدددد 

و ي سدمكة قشدر البيداض ، قدسدها أ د  المديندة  دي العيدر البطممدي  دي ، التوبوليس 

                                                 
الدلتا الغربية ، و ي النيوص الفر ونية " نيث أو نايث  ي حامية الحياة المنزلية وحامية  - 89

 ألهاتو ي طبءًا لمنيوص الفر ونية المختمفة تمث   -وتكتب نت أو نيث -سيدة الغرب "
متباينة، والتي ولدت  ي  يور مختمفة، ومراح  متعددة مق الحضارة الفر ونية . وكانت 

  سهماق متءاطعاق ، المعبودة )نيث( تيور إنسانا بالكام  لكنها كانت تحم  در ا  مي
، وموطق  األسرة السادسة والعشريقوازد رت  بادة )نيث(  ي العيور المترخرة ابتداو مق 

ث   (  ايمة المءاطعتيق الرابعة والخامسة بالدلتا ،Sais سايس ءيدتها األيمي  ي مدينة )
  ي العيريق البطممي الروماني . وقد انتشرت  يما بعد  ي مير كمها  بدت  ي اسنا.

Marguerite Rigoglioso : op., cit., p. 27  
90

 - Wallis Budge : op. cit. ,vol. I,  p. 148 
 )أ(5انظر الممح   - 91
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ُ ثر  مدى أ دداد كبيدرة  اكم ، (92)يورة الربة حتحور التي يورت برأس سمكة التوس
إلددددى ، ترجددددع قمددددي  التوبددددوليس ) ددددي مءبددددرة اسددددنا(المحنطددددة  إل (ال تددددوس)مددددق أسددددما  

العيدر البطممدي ،  إلدىرجع ت ،لتميمةلدينا نموذج . و  (93)العيريق البطممي والروماني
 .(94)، كانت تستخد   ي جمب الخيرسناإها  ي  مى، ُ ثر مينو ة مق الحجر األزر 

ق و وحددثنا الكتداب المحددثقيب السب   دى مواحدد الطعدا  .  السمكةوكاق لهذ   
)البمطددي  ددي الطعددا  بعددد سددمكة البمطددي  ما األسددتعددد مددق أ ضدد   السددمكة ددق أق  ددذ  

بءشدر البيداض  الءدا رةتعر  بيق الف حديق الموجدوديق بدالءرب مدق وكانت . ( 95)(النيمي
اة مغطدد األنهدديعتءددد أنهددا سددميت ب تددوس و  ،بدددنها  مددىومرجددع ذلدد  إلددى كثددرة الءشددور 

سدمية حمدار البحدر كمدا يو أ (ساموس)وسميت كذل  بسمكة .  الءشورمق  ةكبير بكمية 
وتشدبة البمطدي مدع  ددار  ، و دي أقدوى سددمكة موجدودة  دي النيد  بد  منددازع ، ا د  النوبدة

ابدددة درع لهدددا مدددق األ دددداو قويدددة وتكدددوق بمث وقشدددور ا، الحجددد  والمدددوق الفضدددي ال مدددع 
 مدددى أق اولهدددا يدددد ت، اليدددغيرة والكبيدددرة بددد  تمييدددز  األسدددما تتغدددذى  مدددى ، الطبيعيدددة

وتسددتخدمهما  ددي قطددع سددم  ، ي  دددو يءتددرب منهدداأالخياشددي  تمكنهددا مددق قطددع وجددرح 
 200و  150 دددي بحيددرة نايدددر إلدددى  السددمكة  وييدد  حجددد   دددذ، ه وشدددباكاليددياديق 

و إحساسها برنهدا وقعدت أو ند شعور ا بالخطر . و ي سمكة مفترسة شديدة الءوة  كج 
  ريسددة ليددياد مددا  إنهددا تءددو  بددالجري بسددر ة ثدد  الءفددز  ددي الهددواو  ددي حركددات بهموانيددة

وقوتها تمكنها مق السباحة  ي أشدد التيدارات الماحيدة ، شد انواع السم أتمكنها مق قطع 
لكدددق ، دة  دددي النيددد  و الموجددد األسدددما ندددواع لحدددو  ألحمهدددا مدددق أجدددود ، ويعتبدددر ا ددداواقو 

 . (96)ييد ا يعب وخطر
                                                 

، و و ما د ع بعض الباحثيق إلى الربط بينها وبيق  أيزيسكانت تتشاب  أحيانًا مع  المعبودة  - 92
 المعبودة حتحور  ي العيريق البطممي والروماني ،  ندما حممت حتحور خياحص ايزيس . 
 Marguerite Rigoglioso : op. cit. , pp. 28-29  
93

 - Wentworth Thompson : op. cit.  pp. 22-33, P. 26 
94

 - Carl Andrews : op. cit. , p. 93 
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95

 - Wentworth Thompson : op. cit. , P. 26 
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 أسماك أخرىـ  6
المءدسددة  األسددما ورد لدددى بعددض المددؤرخيق والكتدداب المحدددثيق أسددماو لددبعض 

خرى ولكنها ل  تكق تتعدى االشدارات البسديطة التدى تفتءدر إلدى األدلدة األثريدة، ولكدق األ
 ها ، و ي : إلىب  مى الباحث  نا االشارة وج

حدد إلدى تشدب   و دي. ويعتءد أنها سمكة المبروكة النيميدة :  المبيس 
ا  معظدد  أسددمتتشدداب  مددع قشددرتها و . الكددارب ، وقددد تحدددث  نهددا لينددايوس بعيددد سددمكة

 الءمددددر سددددمكة و ، (97))البحيريددددة(والتددددي تعددددر  اآلق  ددددي الءبطيددددة  ،الشددددبوط
البم  سمكة و 

(98) .
سة قي مير  ي ءدوورد  ند بعض الكتاب أق سمكة البمطي كانت م

  يوجد أى دلي   مى أق .  ق  ذ  الكتابات تفتءر إلى األدلةالعيور الءديمة، ولك
، حيث (99)ءدسة  ي أي وقت  ي التاريخ الميري الءدي سمكة البطمى النيمي كانت م

 اً سم  البمطي كاق رمز  أق ق ك  التسجي ت الواردة  ي الميادر الءديمة تشير إلىإ
التى كانت تءدس  ي العير ل  تكق مث  سمكة أوكسيرنخوس و ، (100)لمخير والرخاو

ق كانت تءدسبشراسةسكاق أوكسيرنخوس ، وكاق يدا ع  نها المترخر بشك   ، وا 
 . (101)، حيث كاق لها  بادة خايةمحمى

 
 
 
 
 
 

                                                 
97

 - Wentworth Thompson : op. cit., P. 26 
98

 - Strabon : XVIII , 2 , 4 
99

 - Elizabeth Riefstahl : op, cit. , p.14 
100

 - Wentworth Thompson : op. cit., p. 23 
101

 - John D. Cooney : “ A Magical Egyptian Fish “ , The Brooklyn Museum 

Bulletin , XI , No. 1 Fall 1949 , pp. 1-4 
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 الخاتمة
ويرتبط بعضها  ةبا تبار ا نجس األسما ءب  الميريوق الءدماو  مى أك  ل  يُ  -1

ونانييق الذيق يحبوق إلىبمعبوداته  التى يجمونها ، ومع مرور الوقت وتزايد أ داد 
ي العيريق بر داد كبيرة   األسما ك  ، اتج  سكاق مير أل األسما أك  

البطممي والروماني . ويبدو أق كثيرًا منه  ل  يهت  بما  و مءدس أو غير مءدس 
ايدار المراسي  الممكية مما حدا بالحكومة البطممية وتبعتها الرومانية  مى 

 .  أو أكمهاالمءدسة  األسما العءود الءانونية  مى  د  ييد والتركيد داخ  
  إلىداخ  كثير مق األق قدستة التى المءدس األسما  بدت  ي مير بعض   -7

 ومنها : ، الميرية 

) بدت  ي والبيدوتيس  ) بدت  ي أوكسيرنخوس( سما  أوكسيرنخوسأ: أ
لدور    ي قية ايزيس   بدت  ي الفنتيق() و اجروسطيبة وأبيدوس( 

التهمت  ضو  األسما وزوريس حيث ا تءد اق واحدة مق  ذ  وأ
 .التذكير لممعبود اوزوريس

ي رمز المعبودة  ، و ت تعبد داخ  إقمي  منديسسمكة منديس التي كانب: 
، و ى رمز كة التوس التي كانت تعبد  ي إسنا، وسمحات محيت
 لممعبودة نيث 

النيمية التى كانت تعبد  ي العيريق البطممي  األسما ت  التعر   مى أنواع  -3
. الءنومةلت موجودة حتى اآلق، أوكسيرنخوس،  ي سمكة زا والروماني، وما

. ومنديس و ي ،  ى سمكة البنية. وسمكة  اجروس، و ي كمب الني وليبيدوتس
 الءرموط أو الر اد. والتوس، و ي قشر البياض

  بعينها ، إال أق إلىالمءدسة كانت محمية مرتبطة برق األسما برغ  أق  بادة  -4
مثمما ويمتنعوا  ق ييد ا وأكمها ،  األسما الميرييق بعامة كانوا يجموق  ذ  

إقمي  أرسينوى  ق ييد سمكة أوكسيرنخوس التى كنت تعبد داخ   امتنع ييادو
 .إقمي  أوكسيرنخوس 
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 األسما تنوع  ي البيق بعض المؤرخيق ال يعني  األسما سماو اخت   أ  -5
المءدسة، ب   ي اخت    ي تسمية السمكة الواحدة،  سمكة ال توس،  ي قشر 

نها حمار الماو أو  رخ الماو، ولع   مى أياض، ووردت  ند بعض الكتاب الب
، وال يدركها سوى المتخيص األسما مرجع ذل  إلى التشاب  الكبير بيق  ذ  

 ي  المءدسة  ي مير األسما ، ولذل  يعتءد الباحث أق األسما  ي مجا  
كما  و وارد  ي  ًا،أو ستسمكات تتعدى خمس  العيريق البطممي والروماني ال

  ذ  الدراسة .  
ا تبار أنها   مى، ءدسة كتماح  ألغراض دينية وسحريةالم األسما استخدمت   -6

استخدامها كتماح   مق   غضاضة  إلىرمز الخير والرخاو والخيوبة، وبالت
 .(102)يتبر  بها مستخدمها لهذا الغرض ، وأحيانًا أخرى حماية مق العيق الشريرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102

 - Petrie , A. : Amulets , p. 2   
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 0لممحق رقم ا
 سمكة اوكسيرنخوس

    
 )ب(1      )أ(1

 
 (ج)3

              

 
 (د)3

 نمارج من بعض تمائم صمكة أوكضيرنخوس

 

 

     

 (ه)1
 الءنومة ة حديثة لسمكة ر يو 

 

http://www.artfromancientlands.com/OxyrhynchusFishGodFZ166.html
http://www.artfromancientlands.com/OxyrhynchusFishGodFZ166.html
http://archaicwonder.tumblr.com/post/138177126731/egyptian-bronze-votive-oxyrhynchus-fish-late
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.touregypt.net%2Fimages%2Ftouregypt%2Foxyrhynchus1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.touregypt.net%2Ffeaturestories%2Foxyrhynchus.htm&docid=jQC4yc2zPTrEQM&tbnid=CqedsdVPHd9ehM%3A&w=216&h=145&bih=631&biw=1366&ved=0ahUKEwicjbHBje7OAhVGPRoKHWLZCEQQMwg2KBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.touregypt.net%2Fimages%2Ftouregypt%2Foxyrhynchus1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.touregypt.net%2Ffeaturestories%2Foxyrhynchus.htm&docid=jQC4yc2zPTrEQM&tbnid=CqedsdVPHd9ehM%3A&w=216&h=145&bih=631&biw=1366&ved=0ahUKEwicjbHBje7OAhVGPRoKHWLZCEQQMwg2KBQwFA&iact=mrc&uact=8
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 (5الممحق رقم )
 بيدوتسيسمكة ل

 

     

 (ب)2     )أ(2
  

  

 (د)2     (ج)2     
 أو الشبوط يورة حديثة لسمكة البني                          

 
 (3الممحق رقم )

 سمكة الفاجروس 

          
 لب الماءك    االبراميش

 
 
 
 

https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F236x%2F87%2Fa6%2Fbb%2F87a6bb17ebe358b2db6fd2c90cdcc2e0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fthehegab%2Ffish-of-ancient-egypt%2F&docid=4ZzNtWBrhazI7M&tbnid=1izjT7DrEOWUbM%3A&w=236&h=236&bih=631&biw=1366&ved=0ahUKEwicjbHBje7OAhVGPRoKHWLZCEQQMwgtKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F236x%2F87%2Fa6%2Fbb%2F87a6bb17ebe358b2db6fd2c90cdcc2e0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fthehegab%2Ffish-of-ancient-egypt%2F&docid=4ZzNtWBrhazI7M&tbnid=1izjT7DrEOWUbM%3A&w=236&h=236&bih=631&biw=1366&ved=0ahUKEwicjbHBje7OAhVGPRoKHWLZCEQQMwgtKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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 (4)الممحق رقم 
 سمكة منديس 

 

              
 )أ(3

 

 
 )ب(4

 
 )ج(4



                                                                                       جامعة بنها – كلية اآلدابمجلة 

 

 

32 

 

           

 )د( 4

                 
   صورة حذيثة لضمكة الرعاد       صورة حذيثة لضمكة القرموط                  

 )ه(3

 
 (5الممحق رقم )

 سمكة التوس 
 

 

 )أ(5
 

 
 )ب(5
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 صورة حديثة لسمكة قشر البياض
 )ج(3
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