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 المقدمة :
ًا مهمرًا مرن مصردر تشرك   -الاثابترة والمناولرة  -اثرار بشرايها نعمم أن دراسة اآل

لمظرارر الحيراة اتجتماعيرة ، فهري مرر ة فري العصرور الاديمرة  التراريخكتابرة مصادر 
اثررر فيهررا ، فرري مصررر السياسررية والدينيررة و  فضررً  عررن أن منطاررة وسررط الرردلتا الترري ع 
الموحررة ، فايرررة جرردًا فرري واثاراهررا البرديررة ، نظرررًا تسررتمرار سرركن  المنطاررة عمرري رررذ  

وطبيعة التربة الطينية الزراعية ، والتي ت تحتفظ بواثاراها البردية . أضر  إلري ذلر   
ولرذل  لرم يجرد  ،عدم ارتمام المؤرخين الك سيكيين بإلااء الضوء عمي تم  المنطارة 

صادر األاثريرة فري اسرتنباط المعمومرة التاريخيرة ، فري الباحاثون بدًا من المجوء إلي الم
محاولررررة مررررنهم لتاررررديم صررررورة لمحيرررراة اتجتماعيررررة داخرررر  رررررذ  المنطاررررة ، ومررررن رررررذا 
المنطمررل لررم يجررد الباحررث فرري الترراريخ تضاضررة فرري اتعتمرراد عمرري اآلاثررار فرري سرررد 

 بعض مظارر الحياة اتجتماعية والدينية لهذ  المنطاة . 
نشرررر لوحرررة مرررن خررر   حضرررارية  أن يادم دراسة رنا  وسو  يحاو  الباحث

 تاكتشرفهرا . ودرد تحمي  بعض الموضوعات المسجمة عميحجرية مستديرة الشك  ، و 
الترررابع لمحافظرررة  (دطرررور)مركرررز إحررردر دررررر  (سرررجين الكررروم)دريرررة  ررررذ  الموحرررة فررري

أاثنرررراء  ، الررررذي عاثررررر عميهررررامهررررداة مررررن المررررواطن محمررررد الغريررررب ، وررررري  (2)غربيررررة ال
فرري الاريررة المررذكورة ، اثررم سررجمت فرري سررج  ديررد ات حفررر وتطهيررر مصررر  ري عمميرر

اآلن ومحفوظة م. ، :311بتاريخ يوليو  553 اآلاثار بمنطاة  اثار الغربية تحت ردم
)بوتررو( ، بررالارب مررن دريررة )العجرروزين( ترر  الفررراعين  بمنطاررةفرري المخررزن المتحفرري 

                                                 
عمرري مسررافة  الكبررررعمرري الطريررل بررين مدينررة دطررور ومدينررة المحمررة تاررع دريررة سررجين الكرروم  - 2

، فهري إحردر دررر مركرز مدينرة دطرور التابعرة لمحافظرة  المحمرة الكبررركم من مدينة  4الي حو 
، حيررث تاررع عمرري الطريررل بررين طريررل المحمررة الكبرررر ومدينررة دطررور ، وررري أكاثررر درررر الغربيررة 

 . المركز عددًا 
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الباحرث بطمرب لهيررة اآلاثرار  التابعة لمركز )دسرول( محافظرة كفرر الشريخ . ودرد تاردم
دراسررة رررذ  الموحررة ، وحصرر  عمرري موافاررة المجنررة الدارمررة لممجمررس نشررر و مررن أجرر  

، بغرررض االطرر ع عمرري سررج  ديررد م.  3122/  مررارس/  4األعمرر  لااثررار بترراريخ 
ورسرمها ورفرع مااسراتها وبعد ذل  درام بتصرويررا اآلاثار وبالتالي دراسة رذ  الموحة . 

، تواص  الباحث مرع بعرض الرزم ء  واستكماًت لهذ  الدراسة.   -الاطر والسم   -
بهيرررة اآلاثررار ، حيررث اطمررع عمرري أصرر  الموحررة المحفوظررة داخرر  المخررزن المتحفرري ، 

 وعاينها بنفسه وسج  م حظاته عميها .
وتعتبر رذ  الموحة نموذجًا تير مسبول مرن حيرث الشرك  وطريارة الصرناعة 

مررم يرررد فرري الدراسررات األاثريررة أو التاريخيررة السرراباة والموضرروعات المسررجمة عميهررا ، ف
الخاصررة بمصررر ، والترري ترجررع إلرري العصرررين البطممرري والرومرراني ، ماثرر  رررذا النرروع 
مرن الموحرات ، ولررذل  ت نسرتطيع الاررو  إن اثمرة دراسرات سرراباة درد تناولررت ماثر  رررذا 

ة ، الموضوع حت  اآلن . وعمي الرتم مرن أن ررذ  الموحرة تحرور موضروعات مصرور 
وت توجرررد عميهرررا أيرررة ناررروش مكتوبرررة ، إت أنهرررا تعطينرررا صرررورة واضرررحة عرررن طبيعرررة 

 مجتمع سكاني عاش في منطاة وسط الدلتا في العصر الروماني .  
، موضررحًا ا تاررديم وصرر  تفصرريمي لهرربنشررر الموحررة مررن خرر   ويبرردأ البحررث 

نرراو  بعررد فيهررا المااسررات وحالررة كرر  وجرره وكررذا الموضرروعات المسررجمة عميهررا ، اثررم يت
ذل  الدراسة التحميمية ، بدايرة برالمودع الماتررح الرذي صرنعت فيره ررذ  الموحرة ، وكرذا 
ترراريخ الصررناعة ، اثررم يتطرررل الباحررث بعررد ذلرر  إلرري الموضرروعات المسررجمة ، محرراوًت 
تحميمها وتاديم معمومات تاريخية عن الحياة اتجتماعية والدينية لسكان المنطاة التي 

 الموحة في تم  الحابة التاريخية .  ع اثر فيها عمي رذ 
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 الوصفأواًل : 

 
صررنعت الموحرررة مرررن الحجرررر الجيرررري ، ويميررر  لونهرررا نوعرررًا مرررا إلررري األصرررفر 
وتتخممرره بعررض األجررزاء ذات المررون األتمررل ، ولعرر  مرجررع ذلرر  إلرري طبيعررة الحجررر 

تيرر المستخدم أو طبيعة التربة الطينيرة الرطبرة التري درد تيررت مرن لونهرا . والموحرة 
 لهرا دطرركاممة اتستدارة حيث تظهر بعض النتوءات عمي جوانب الموحة ، وأدص  

 .  سم 7,6سم  أدص  و سم  36
وتجردر االشرارة إلري أن الصرور المرفارة بالبحرث والخاصرة بهرذ  الموحرة ، درد 

وذلر  لكبرر حجمهرا وصرعوبة تصرويررا بحجمهرا  1,  36:  2صورت بمايراس رسرم 
م ورل الطباعررة . ودرد وضررع الباحرث فرري نهايرة الدراسررة الطبيعري ، نظررًا لصررغر حجر

 .  (2)صورة مكبرة لهذ  الموحة بغرض الدراسة موضحًا عميها موضوعات البحث 
ي بعرض صغيرة فرالكسور التهاشير و ال والم حظ عمي الموحة بصفة عامة ،

جوانبهررا ، ويوجررد كسررر كبيررر نسرربيًا يظهررر بوضرروح عمرري أحررد الرروجهين ، ويبرردو أن 
ذلر  لسروء الحفرظ ورداءة الصرناعة ، والواضرا أنهرا بحاجرة لمتررميم . وتصرور  مرجع

                                                 
 (2انظر الممحل ردم ) - 2
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عميها ناوش تاررة عمي ك  الوجهين ؛ عمي أحد وجهيها سيدة عارية وحولها بعض 
الزخررار  النباتيررة ، وعمرري الوجرره اآلخررر بعررض الحيوانررات والطيررور وحولهررا زخررار  

صرررنع ، فررررداءة التصررروير وبداريرررة ال محميرررة  الموحرررة ويعتارررد الباحرررث أن ررررذنباتيرررة . 
النحت تعطينا صورة واضحة عمي أن رذ  الموحة كانرت درد صرنعت فري إحردر دررر 

 وسط الدلتا المصرية . 
وت نسررررتطيع أن نحرررردد فرررري رررررذ  الموحررررة أي التصررررويرين رررررو الوجرررره وأيهمررررا 
الظهررر ، حيررث أن الموضرروعات المصررورة عميهررا ت تعطينررا مؤشرررًا واضررحًا لموجرره أو 

ر ، فمرررن الواضرررا أنهرررا كانرررت تسرررتخدم عمررري الررروجهين ، ولرررذل  سرررو  يحررردد الظهررر
والطيور والعناصر النباتية لموجه األو  وتصوير  تالباحث مجازًا ، تصوير الحيوانا

السرريدة العاريرررة لموجررره الاثررراني ، وفرري الودرررت نفسررره ، سرررو  يسرراعد ررررذا التاسررريم فررري 
 الدراسة التحميمية لمباحث .

  أ : الوجه األول

 
مطموسررة بفعرر  الزخرفيررة جررزاء بعررض األو رررذا الوجره يوجرد تككرر  عمرري حافررة 

، كمررا يوجرد كسررر صرغير فرري االطرار الاثرراني لموحرة و خررر كبيررر الرزمن وسرروء الحفرظ 
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عنررررد الحافررررة ، طمسررررت معرررره إحرررردر الصررررور ، والموضرررروعات المسررررجمة عميرررره كمهررررا 
 بالنحت الغارر . 

يفصر  بينهرا حرذوذ دارريرة  ت إطرارا ةدارري عمي ريرة اث اثفهو صوير التأما 
ونررررر فررري  وكررران الفنررران أراد أن يؤكرررد لنرررا عمررري أن كررر  إطرررار يختمررر  عرررن اآلخرررر .

سرم ويبعرد عرن حافرة الموحرة حرولي سرنتمتر واحرد ،  3,6: عرضره االطار الخرارجي 
فرررع شررجر ترردل  منرره األورال وررري متراصررة بشررك  يممرر  زخررار  نباتيررة عمرري ريرررة 
وشررك  ورل الشررجر ت يرروحي بنبررات  واالطررار األوسررط ،المسرراحة بررين إطررار الحافررة 

محدد ، حيث أن ررذا الشرك  يعرد مرن أشرهر األشركا  الدارجرة فري كاثيرر مرن األورال 
 . النباتية 

خمسة طيور باشركا  عميه  تصور سم ، ف 4: وعرضه األوسط  االطارأما 
ن وررري مختمفررة ، تنظررر أربعررة منهررا فرري اتجررا  اليسررار وطررارر واحررد ينظررر جهررة اليمرري

كمررا صررور أيضررًا  طيررور الرردراج والبمشررون واالوز المصررري والحمررام الهررزاز والتفمررل .
اث اثررة حيوانررات وررري الغررزا  والخنزيررر والاثررور ، كررذل  يوجررد تصرروير لشرربكة وبعررض 

النباتيرررة ذات األشررركا  بعرررض الزخرررار  ررررذ  الطيرررور والحيوانرررات  يتخمررر السرررهام ، و 
 .تناولها الباحث في الدراسة التحميمية ، كذل  نبات الاما ، وسو  يالداررية 

زخررار  نباتيررة أيضررًا سررم ، صررور  3: عرضرره الاثالررث  االطررارونشررارد فرري 
، ، يشبه إلي حد بعيد سع  النخي  كمه  االطارعمي ريرة فرع شجر مستمر داخ  

ن  ، أمررا الجررزء األوسررط فرري داخرر  تخممرره بعررض الطمررس بفعرر  الررزمن وسرروء الحفررظ وا 
سرم. ، وصرور عميره بالنحرت الغرارر طرارر ذو  9ر الشك  ودطر  الوجه : فهو مستدي

ردبررة طويمررة وكررذا أرجرر  طويمررة ، ورررو يتطررابل مررع طررارر الكركرري ، ورررو دررارم عمرري 
ددميه وينظر جهة اليمين ، كما نحت أمامه شك  مخروطي وله ما يشبه المابض . 
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كر  فراترات  والم حظ بصفة عامة عمري ررذا الوجره ، أن الفنران حراو  رنرا أن يمرأ
 . رذ  الموحة  بشت  عناصر الطبيعة المتوافرة أمامه 

 ب : الوجه الثاني 

 
وضروح أسرف  الوجره وبعرض التهاشرير التري تظهرر بررذا يتضا التككر  عمري 

جررزء أسررود نرراتو عررن سرروء الحفررظ ، أعمرري اليررد اليمنرري لمسرريدة التصرروير ، كمررا يوجررد 
  تارر . الموجودة أع را ، والتصوير كمهزخار  الطمس 

، يظهررر عمرري ررررذا الوجرره صرررورة سرريدة عاريرررة تجمررس فررري وضررع الارفصررراء 
ن كنرا ن حرظ بعرض الطمرس فري الجانرب األيمررن صريمه افتوصرور الوجره بكامر   ، وا 

البورتريره( ، الوجره إلي األمام ، ورو مرا يسرم  وضرع ) ةوتنظر السيدلوجه السيدة ، 
العين ، واألن  طويمة ،  نسانإجاحظة ويظهر فيها بوضوح واسعة و مستدير والعين 
عمرري الكتفررين عمرري ريرررة عمرري الجبهررة وكررذا ينسررد  وينسررد  الشررعر والفررم مطمرروس 

، ويصررور وبهررا بعررض الحررذوذ العرضررية )الاثنيررات( ضررفارر صررغيرة ، والردبررة طويمررة 
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فرري وتمسرر  السرريدة  ويظهررر بوضرروح اثنايررات الرربطن الفنرران تفاصرري  الصرردر والرربطن 
أو كرراس اليررد اليسرررر دررارورة فرري و يترردل  إلرري أسررف  لعنررب إحرردر يررديها عناررود مررن ا

خمرررر ، وي حرررظ بعرررض الحرررذوذ الحمزونيرررة حرررو  الرررذراعين والاررردمين ، ورررري أسررراور 
 تمبس لمزينة أحيانًا وباتراض دينية أحيانًا أخرر .  

ويتضررا فرري رررذا التصررروير مرردر ارتمررام الفنررران بالعناصررر النباتيررة ، حيرررث 
األو   نحررتحيررث ، عناديررد العنررب تترردل  منهمررا شررجر فرعررا يحرريط بتصرروير السرريدة 

ان فرعررعمرري الجانررب األيمررن لتصرروير السرريدة واآلخررر عمرري الجانررب األيسررر ، ويبرردأ ال
يظهرر كمرا ، اثرم يتااطعران أعمري الررأس حو  الجسم يدوران و أسف  ددمي السيدة من 

النخي  ،  سناب  الاما وسع التي تشبه  الزخار  النباتيةنوع  خر من أسف  السيدة 
  سم. . 25وتمتد بشك  عرضي بمسافة حوالي 

 ثانيًا : الدراسة التحميمية 
دبرر  أن نتحرردث عررن الموضرروعات المسررجمة عمرري رررذ  الموحررة ، يجررب عمينررا 

 ها ، وكذا التاريخ . أوًت أن نتعر  عمي المكان الذي ع اثر فيه عمي

 أ : الموقع 
اثرررر عميهرررا سررربل وذكرنرررا أن  دريرررة  داخررر الصررردفة  ضمحررربررررذ  الموحرررة درررد ع 

وما ياثير الدرشة رنا رو مكان العاثور عم  رذ  الموحرة ، فرالمعموم  ، (سجين الكوم)
الغربيرة أن تمر  البمردة المرذكورة )سرجين الكروم( ليسرت منطارة  فريلدر مفتشي اآلاثار 

وأكدوا أنها فري أتمرب األحروا  درد  بها أية معالم أاثرية ، تجمس  سبل أن ولم ي، أاثرية 
إحرردر الموادررع األاثريررة الاريبررة ، تيررر محررددين مكانررًا بعينرره ولررذل  وجررب  نامررت مررن

والنراظر عمينا رنا التعر  عمري أدررب مودرع أاثرري يمكرن أن تراتي منره ررذ  الموحرة . 
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، ي حررظ أنهررا تاررع بررين  (2)لمخريطررة التوضرريحية الخاصررة بمرردن ودرررر رررذ  المنطاررة 
 ربعة أداليم مصرية دديمة ، وري : منطاة كبيرة من الموادع األاثرية ، ويحيط بها أ

وررررررو االدمررررريم التاسرررررع مرررررن أدررررراليم مصرررررر السرررررفم  ،  Atiإدمررررريم ) تررررري(  -2
التي تاع عمي نهر الني  ، فرع دميراط ، وسرمي فري  Djedوعاصمته مدينة )دجيد(  

، تعنرررري فرررري النصرررروص  Busirisالعصرررررين البطممرررري والرومرررراني بررررإدميم )برررروزيزيس( 
، وحممررت عاصررمته اتسررم  Osirisي ماررر االلرره يأوزيررريسي أوزيررر( أ –الاديمررة )بررو 

نفسررره ، مدينرررة )بررروزيريس( ورررري )أبوصرررير بنرررا( الحاليرررة ، جنررروبي مدينرررة )سرررمنود( 
.  (3)كررم ، وياررا  إن رررذ  المدينررة كانررت مرروطن االلرره يأوزيررريسي  7الحاليررة بحرروالي 

كررم .  9ي وتبعررد مدينررة )برروزيريس( عررن دريررة )سررجين الكرروم( مررن جهررة الشرررل بحرروال
وتعتبر رذ  المدينة واحدة من أشهر الموادرع األاثريرة فري محافظرة الغربيرة ، ولارد زار 
ريرودوتس المؤرخ اليوناني رذ  المنطاة ، وتحدث عن معبد االلره يأوزوريرسي الارارم 

                                                 
1

 (3) انظر الممحل ردم : - 
، الخميو العربي لمطباعة  اآلاثار اليونانية والرومانية في مصر موادعالدين :  عبد الحميم نور - 3

  76، ص  3117والنشر ، الااررة ، 
مرن أررم المرزارات التري كانرت تحرو إليهرا موميراوات المصرريين الاردماء ، كمررا ررذا االدمريم يعتبرر 

عرررزل كانررت مكانرررًا مادسررًا يؤمررره النررراس لمزيررارات الدينيرررة التررري تجررري فيهرررا ، نرررذكر منهررا طارررس 
األرض التري نشرات فكرترره رنرا اثرم انتامررت إلري أبيردوس ، ورررذا الطارس إلري يماثرر  إحردر شررعارر 
تاسيس المعبد ، ارتبط باالله أوزوريس ارتباطا خاصًا اكتسب معه معن   خر ، ورو دفن االله 
أوزوريس رمز الخصوبة في األرض ، لكي تنبعث من جديد ، ماثمه ماث  الحبة التي توضع في 

د عزدها ، وتغط  بالتربة فتظ  كامنة إلي أن تنبت وتردب فيهرا الحيراة ، أي أنره فري األرض بع
مجممه يرمز إلري بعرث الحيراة مرن المروت ، ويعتبرر إشرارة مروجزة إلري الطاروس الدينيرة الخاصرة 

  من شهر كيه  24-23باالله أوزوريس والتي يحتف  بها ك  عام في الفترة من 

Budge , W. : The Book of The Dead , Papyrus of Ani , New York , 1913 , p. 

276 
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موجود داخ  المدينة  Isisداخ  المدينة ، وذكر أن رنا  معبدًا  خر لإللهة يإيزيسي 
يررت رررذ  المعابررد حترر  العصررر الرومرراني ، حيررث كانررت تمررارس فيهررا ، وبا (2)أيضررًا 

، ولكنهرا انرداثرت اآلن ، ولرم يبرل منهرا  (3)طاوس العبادة في الارن الاثراني المري دي 
 سور بعض األط   المتنااثرة . 

وكررران يوجرررد فررري ررررذا االدمررريم أراض زراعيرررة ، حرررداثتنا عنهرررا إحررردر الواثرررارل 
م. ، حيرررث أشرررارت إلررري أن بعضرررها كررران 311ام البرديرررة التررري ترجرررع إلررري حررروالي عررر
، ويبرردو أن رررذا االدمرريم كرران يترراخر دارمررًا فرري  (4)حكوميررًا وبعضررها يمتمكهررا األفررراد 

إرسا  ضريبة الاما السنوية إلي مدينة اتسكندرية ، حت  كان يتعررض لمعاراب فري 
مار ، وظ  االدميم عمي رذ  الحا  إلي أن تعرضت عاصرمته لمرد (5)بعض األحيان 

م. بسررربب تضررررب الحكررررام الرومررران عميهررررا لتمررررد سرررركانها عمرررريهم ،  3:4بعرررد عررررام 
وحطموررررا لدرجرررة أنررره لرررم يبرررل منهرررا إت بعرررض أطررر   لمعبرررد كررران درررد أسسررره الممررر  

 .   (6)ل.م.( 597 – 632)حكم في الفترة من  Darius Iالفارسي داريوس األو  
ي عشر من أداليم مصرر ورو االدميم الاثان  Theb- kaكا(  -إدميم )اثيب  -3

ناثررر( ، وكانررت عاصررمة مصررر فرري  -السررفم  ، وعاصررمته فرري مصررر الاديمررة )نررب 
األسرررررة الاث اثررررين ، وسررررمي فرررري العصرررررين البطممرررري والرومرررراني بررررإدميم )سرررريبينيتوس( 

Sebennytos  ، )وحممررت عاصررمته اتسررم نفسرره )سرريبينيتوس( ، وررري مدينررة )سررمنود
كررم  5نيرر  عمري فرررع دميراط ، وعمري مسررافة حروالي الحاليرة ، والتري تاررع داخر  دلترا ال
                                                 

1
 - Herodotus : Historiae, Loeb Classical Library, Cambridge, 1946-1950 , II , 

No. 59 
2
 - P. Oxy. : The Oxyrhynchus Papyri , Egypt Exploration Fund , ed. by Grenfell 

B.P., Hunt A.S., and Others, vols. I-LXXIV, London ,1898- 2009 , No. 1380 ; 

Milne , G. : A History of Egypt under the Roman Rule , Oxford , 1913 , p. 112 
3
 - P. Oxy. : No. 899 

4
 - Milne : op. cit. , p. 112 
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كرم إلري الشرما  الشرردي مرن دريرة )سرجين  :شرل مدينة )المحمة الكبري( ، وحروالي 
 .  (2)الكوم( 

ودد اختمفت مساحة االدمريم مرن عصرر إلري  خرر ، حيرث اناسرم فري العصرر 
 الروماني إلي جزرين ، شمالي وجنوبي .

، وسرررررمي فررررري العصررررررين  Anhurحررررروري والمعبرررررود الرريسررررري لإلدمررررريم ررررررو يأن
الرذي يتشرابه فري صرفاته مرع االلره  Onuris-shuشوي  -البطممي والروماني يأنوريس 

شررروي ررررو إلررره السرررماء عنرررد المصرررريين ،  -، وكررران يأنررروريس  Arisاليونررراني يأريرررسي 
وكررذا إلرره الحرررب والصرريد ، وظرر  يعبررد طرروا  العصرررين البطممرري والرومرراني باعتبررار  

اثررر فيرره عمرري نارروش مررن العصررر إلرره الحرررب  والصرريد ، وكرران لرره معبررد بالمدينررة ، ع 
البطممررري لمممررر  يفيميرررب أرريررردايوسي )االسررركندر الرابرررع( والممررر  يبطمميررروس الاثرررانيي 

  .  (3))في دلفوس( 
ودرررد اكتسررربت مدينرررة )سررريبينيتوس( شرررهرتها مرررن المرررؤرخ المصرررري يمرررانيتوني 

كتب تاريخ مصرر الاديمرة ، وذلر  فري الذي عاش في رذ  المدينة ، ورو أو  مؤرخ 
 عهد المم  بطمميوس الاثاني ، حيث دسم حكام الفراعنة إلي اث اثين أسرة مرتبة ترتيبًا 

                                                 
1
 - Manley , B. : The Seventy Great Mysteries of Ancient Egypt , Thames and 

Hudson , 2003 , p. 101 
2
 - Gray , L. : The New Cultural Atlas of Egypt , USA , 2009 , p. 143  

،  Abydosالاريرررب مرررن أبيررردوس  Thiniteظهررررت عبرررادة أنررروريس ألو  مررررة فررري إدمررريم اثينيرررت 
ن أجرر  إعررادة عررين أبيرره رع حيررث حررارب وتحكرري األسررطورة أن برردأ حياترره بالسررفر إلرري النوبررة مرر

أعرداء أبيرره ، اثررم انتارر  لمعرريش داخرر  منطاررة الردلتا وبخاصررة فرري منطاررة سررمنود حيررث ظهررر فرري 
، ومن رنا  أكتممرت صرورة ررذا االلره ، واصربا إلره الحررب والصريد وراعري  41عصر األسرة 

حيانررًا ربررة أريشررات وبيررد  حاربررع الجرريش المصررري ، وكرران يصررور عمرري ريرررة رجرر  وعمرري رأسرره 
 ورل ر حب  طوي  يستخدم في صيد الحيوانات رأخرر ال

Shafer , B. E. : Temples of Ancient Egypt , New York , 2005 , p. 16 
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 .  (2)زمنيًا ، ورو التاسيم الذي يعتمد عميه حت  اآلن 
 يم السادس من أداليم مصر السفم ، ورو االدم Khasetإدميم )خاست(  -4

 ، وسميت المدينة واالدميم بر  Kha-suسو(  -نة )خاوعاصمته في مصر الاديمة مدي
فرري العصرررين البطممرري والرومررراني ، وررري )سررخا( الحاليررة التابعرررة  Khois)خررويس( 

 29لمحافظة كفر الشيخ ، وتاع إلي الشما  الغربي من درية )سجين الكوم( بحوالي 
 كم . 

وني ، حيرث ولعبت المدينة دورًا مهمًا في التاريخ المصري في العصر الفرع
كانرررت عاصرررمة لممرررو  أكاثرررر مرررن أسررررة فرعونيرررة ، كمرررا كررران لهرررا الايمرررة نفسرررها فررري 
العصرين البطممي والروماني ، وبرتم الدمار الذي أصاب  اثار المنطاة ، إت أن ما 
اثررر عمرري حمررام  تبار  فيهررا مررن  اثرار يونانيررة ورمانيررة يؤكررد عمري رررذ  األرميررة ، فارد ع 

وعمرري العديررد مررن العمرر ت ودطررع الحمرري واألوانرري  رومرراني مشرريد بررالطوب األحمررر ،
 .  (3)الفخارية والمسارج والتمااثي  البرونزية 

، ورررررو االدمرررريم الخررررامس مررررن أدرررراليم   Sap-Mehمرررريا(  -إدمرررريم )سرررراب  -5
 Sais، وسررميت )سررايس(  Zauمصررر السررفم  ، وعاصررمته فرري مصررر الاديمررة )زاو( 
جررررر( الحاليررررة ، التابعررررة لمدينررررة فرررري العصرررررين البطممرررري والرومرررراني وررررري )صررررا الح

، وتارررع المدينرررة إلررري جهرررة الغررررب مرررن دريرررة )سرررجين  (4))بسررريون( محافظرررة الغربيرررة 
ويعررد رررذا المودررع مررن أرررم الموادررع األاثريررة فرري وسررط  تاريبررًا .كررم 33الكرروم( بحرروالي 

                                                 
 76-75، ص ص  المرجع السابلعبد الحميم نور الدين :   - 2
 98-97ص ص  المرجع نفسه : - 3
هر األدراليم المصررية الاديمرة ، وكران ماررًا إدميم سايس : ررو صرا الحجرر الحاليرة ، إحردر أشر - 4

كممة الحجرر  أضيفتكان يطمل عميه )صاو( و و ،  :3،  37،  35 األسر الفرعونية  لممو 
 ، فاصبحت )صا الحجر( . حدياثًا لكاثرة أط لها الحجرية
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وتعتبررر ،  (2)الرردلتا ، عمرري اعتبررار أنهررا كانررت عاصررمة مصررر فرري العصررر الفرعرروني 
، ررري االلهررة الرريسررية لإلدمرريم ، ودررد شرربهها االتريررل بمعبررودتهم  Netي االلهررة ينيررت

  (3)، حيث كانت تارام لهرا اتحتفراتت الدينيرة طروا  العصرر الفرعروني  Athenaأاثينا 
بكاثررار  وممرريء،  والرومررانيبطممرري المكانررة كبيرررة فرري العصرررين  اذ االدمرريموظرر  رررذا 

برديررة ترجررع إلرري أواررر  الارررن الاثالررث  ، وظهررر ذلرر  فرري واثياررةتمرر  الحابررة التاريخيررة 
ل.م. ، والتي حداثتنا عن إدميم )سايس( وعاصمته ، بما في ذل  المعبرودة المصررية 

 .  (4)ينيتي 
السؤا  الرذي يطررح نفسره اآلن ، أي األدراليم األربعرة سرالفة الرذكر يمكرن أن 

اثرررر فيررره ع مررري ررررذ  تناررر  منهرررا ررررذ  الموحرررة   . وفررري وادرررع األمرررر أن المودرررع الرررذي ع 
الموحة دد أودع الباحث وحت  مفتشي  اثرار المنطارة فري حيررة ، فالاريرة المرذكورة تارع 
في منطاة وسرط برين ررذ  األدراليم ، وجميعهرا تحمر  الصرفات السركانية واتجتماعيرة 
نفسها ، ولذل  لجا الباحث إلي دياس المسرافات برين ررذ  الاريرة واألدراليم المجراورة ، 

ديني الررذي يميررز كرر  إدمرريم عررن اآلخررر ، ونخررص منرره االلرره وكررذا دراسررة الجانررب الرر
الرريسي الذي كان يعبد رنا  وكذا الغرض من عبادته ، وماارنة ذل  بما ورد عمري 
الموحرة موضرروع الدراسررة ، ومرن رنررا اعتاررد الباحرث أن رررذ  الموحررة مناولرة مررن مودررع 

 مدينة )سيبينيتوس( ، وذل  ل عتبارات اآلتية : 
 بين رذ  الارية )سجين الكروم( ومدينرة سرمنود )سريبينيتوس(  * درب المسافة

إذ يحررداثنا عممرراء الحممررة الفرنسررية عررن أن فرررع النيرر  الررذي كرران يطمررل عميرره 
)الفرع السيبينيتي( ، ورو اتسم الذي أطمل عمي مدينة )سيبينيتوس( ، كان 

                                                 
 79-77، ص ص  المرجع السابلعبد الحميم نور الدين :  - 2

2
 - Herodotus : II , No. 59 

3
 - P. Hib. : Hibeh Papyri, ed. By B. P. Grenfell , A. Hunt , Egypt Exploration 

Fund , 2Vols. , London , 1906 , No. 27 
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. وبررالنظر عمرري  (2)يمررر عمرري رررذ  المدينررة ، ويصرر  حترر  مدينررة )خيرروس( 
ريطة المرفاة ، سو  ن حرظ أن دريرة )سرجين الكروم( تارع عمري المسرافة الخ

بررررين مرررردينتي سررررمنود )سرررريبينيتوس( وسررررخا )خيرررروس( ، ممررررا يجعمنررررا نعتاررررد 
 احتمالية ودوع الارية المذكورة ضمن درر إدميم )سيبينيتوس( .

** الم ما األاثريرة والموضروعات المسرجمة وبخاصرة الوجره األو  ر سرياتي 
راسررررة التحميميررررة ، تتطررررابل مررررع طبيعررررة االلرررره الرريسرررري لمدينررررة ذكررررر  فرررري الد
 ، ورو االله )أنوريس ر شو( . )سيبينيتوس(

 أريخ تالب: 
أمررا بخصرروص ترراريخ رررذ  الموحررة ، فمررن خرر   الررتمعن فرري السررمات الفنيررة 

ترجع لموحة والمتماثمة في تصوير وجه السيدة العارية والزخار  النباتية ، يرجا أنها 
الرومررراني ، فوضرررع )البورتريررره( وتفاصررري  الوجررره المتماثررر  فررري اسرررتدارة  العصررررإلررري 

الوجه وجحوظ العين واألن  الطويمة ، وكذا الشعر المنسد  عمي الكتفين عمي ريرة 
ضررفارر صررغيرة ، كرر  ذلرر  يجعمنررا نرررجا أن ترراريخ رررذ  الموحررة يرجررع إلرري مررا بررين 

 الارنين الاثاني أو الاثالث المي ديين . 
ي ذلررر  ، لررردينا بعرررض النمررراذج مرررن تصررروير الوجررره عمررري بعرررض وتاكيررردًا عمررر

التمااثي  الجنارزية التي ترجع إلي أوار  الاررن األو  المري دي ، يظهرر فيهرا بوضروح 
وكرذا ترابوت خشربي لرجر  ، .  (3)الوجه المسرتدير والعرين الجاحظرة واألنر  الطويمرة 

                                                 
1

،  3114، الهيرة العامة لمكتاب ، الااررة ،  موسوعة وص  مصرعمماء الحممة الفرنسية :  - 
 :49،  97، ص ص  4ج

2
 - Riggs , Ch. : The Beautiful Burial in Roman Egypt , Oxford , 2005 , (Fig 44 

:4423)محفوظة بالمتح  المصري تحت ردم   ; (Fig 46  محفوظرة برالمتح  المصرري تحرت ردرم
44244 ) 
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  ورررو ينظررر إلرري يرجررع إلرري الارررن الاثرراني المرري دي ، ورد عميرره تصرروير لوجرره رجرر
ويظهرررر بوضررروح العرررين الواسرررعة الجاحظرررة النررراظرة إلررري  هاألمرررام فررري وضرررع البورتريررر

، وانطبرل ذلر  أيضرًا عمري تفاصري  وجره السريدات ،  (2)األمام وكذا واألن  الطويمة 
فمرردينا بعررض صررور السرريدات عمرري بعررض التوابيررت الخشرربية الترري ترجررع إلرري أواخررر 

اني المرري دي ، حيررث وجرردنا التفاصرري  نفسررها الترري فرري الارررن األو  وبدايررة الارررن الاثرر
 . (3)لوحتنا الحالية 

أما بخصوص تفاصي  الشعر والضفارر الصغيرة المتراصة ، فاد ع اثر عمي 
التوابيررت الخشرربية الترري ترجررع إلرري العصررر الرومرراني فرري منطاررة مجموعررة كبيرررة مررن 

و  السيدات ال تي توفين تصور بعض وج،  )الفيوم الحالية( Arsenoiإدميم أرسينوي 
، ويظهرر فيهرا بوضروح تفاصري  الوجره ودصرات الشرعر التري كانرت سراردة فري رنا  

رومانيررة عمرري تررابوت خشرربي تمرر  الحابررة التاريخيررة  ، ولرردينا تصرروير لموميرراء سرريدة 
ومحفوظررة اآلن فرري إدمريم اتسررينويتي رجرع إلرري الارررن األو  المري دي ، مناولررة مررن ي

ظهرررر فيهرررا ضرررفارر الشرررعر الصرررغيرة ت،  Scotland)اسررركت ند(  المتحررر  الممكررري فررري
شرراع رررذا التصرروير فرري أواخررر دررد والمصررفوفة بشررك  مررنظم ومرفوعررة إلرري أعمرري ، و 

 .  (4)وأوار  الارن الاثالث المي دي الارن الاثاني 
أن تصروير الوجره عمري ررذ  الشراكمة وجه عناية الاارئ رنرا إلري ويجب أن ن

عمي ، حيث كان الشارع  نذا  توابيت الخشبية فاط عمي الليس بالضرورة أن يكون 
ير بهررذا الوضررع ، برر  يمكررن رررو التصررو ،  -الرسررم أو النحررت  -كرر  األعمررا  الفنيررة 

                                                 
1
 -  Teeter , E. : "Egyptian Art" , Art Institute of Chicago Museum Studies , Vol. 

20 , No. 1 , 1994, pp. 14-31 , Fig. 16 
2
 - Walker , S. : Ancient Faces Mummy Portraits from Roman Egypt , New York 

2000 , p. 168  
3
 - Barbara Borg : "Der zierlichste Anblick der Welt ...". Ägyptische 

Porträtmumien, Mainz 1998, pp. 49-51 
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ن بدايررة رررذا النرروع مررن التصرروير برردأ مررع الارررن األو  المرري دي حترر  أصرربا الاررو  إ
 (2)لهة واألفراد شارعًا في العصر البيزنطي ، والنماذج عمي ذل  عديدة في صور اآل

ويحداثنا أحد العمماء بانه من الطبيعي أن ينتشر رذا النوع من الفن في أرجاء مصر 
دمريم أرسرينوي وبخاصة في مناطل وسط الدلتا و ، بعامة  مواضرع اخررر مرن مصرر و ا 

كانوا يسافرون من مكان إلي  خر من سكان رذ  المناطل  من اً عمي اعتبار أن كاثير 
وبالتالي سرو  يترااثرون وفي مدينة االسكندرية ، يات الكبيرة أج  العم  في االدطاع

. ولرررذل  فمرررن  (2) نرررذا  ، وينامونررره إلررري مررردنهم ودررررارمبكررر  مرررا ررررو شرررارع فررري الفرررن 
المابررو  أن نعتمررد عمرري نمرراذج مررن إدمرريم أرسررينوي عنرردما نتحرردث عررن منطاررة وسررط 

ي فالتطرابل الفنري فري الدلتا ، فك رما يحم ن السمات اتجتماعية الواحردة ، وبالترال
 الرسم والنحت أمر وارد . 

ولدينا دلي   خر عمي تاريخ رذ  الموحة ، فالنراظر لموجره اآلخرر مرن الموحرة 
اكتشررر  حررردياثًا فررري كررروم سررري حظ تصررروير بعرررض الطيرررور والحيوانرررات البريرررة ، ودرررد 

رجرع ي ،يطمرل عميره ) فري  الطيرور ( ، أحد منراز  األاثريراء الدكة بمدينة االسكندرية 
عة صررور عمرري أرضرريته بالفسيفسرراء صررور لسرربتاريخرره إلرري الارررن األو  المرري دي ، 

طيور ومعهرا حمر  صرغير ، والم حرظ عمري ررذ  الطيرور انهرا تتشرابه الري حرد بعيرد 
، ورذا ما يجعمنرا نعتارد أن تصوير الطيور عمي الموحة التي تحت ايدينا اسموب مع 

 . (4)ريخية نفسها تاريخ رذ  الموحة يرجع إلي الحابة التا
                                                 

1
 -Bagnall, R.S.: Ancient Faces Mummy Portraits in Roman Egypt (Metropolitan 

Museum of Art Publications), New York, 2000 , pp. 121-122  No. 117 
2
 - Ibid : p. 27 

3
المجمرس األعمر  لااثرار ،  تعد يفي  الطيروري التر  تاروم البعاثرة البولنديرة بترميمهرا بالتعراون مرع - 

بارة األتنيراء ، ومرا تجسد أسموب الحيراة لط من أرم الكيانات األاثرية وأكاثررا تميزًا، حيث إنها
وتناو  الطعام والمبيت والحمام مزينة بارضيات وأسرا   يضمه المسكن من حجرات لممعيشة

  )مشاردات الباحث( باأللوان رسم عميها أشكا  الطيور
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ونخمص مما تادم إلي أننا أمام لوحة منحوتة ومصنوعة من الحجر الجيري  
يرجرررع تاريخهرررا إلررري العصرررر الرومررراني ، وأتمرررب الظرررن أنهرررا مرررا برررين الاررررنين الاثررراني 
اثررر عميهررا فرري دريررة )سررجين الكرروم( ، ويعتاررد أنهررا مناولررة مررن  والاثالررث المي ديررين ، ع 

 ا ما سو  نؤكد عميه .مدينة )سيبينيتوس( ، ورذ

 الوجه األول – ج
تظهر في رذا الوجه لوحة فنية جميمرة ، أبردع فيهرا الفنران محراوًت أن يظهرر 
كافة مظارر الطبيعة التي يعيش في وسطها ، وبرتم أن التصوير يتضا عميه عدم 
الحرفيررة الفنيررة ، حيررث افتاررد إلرري الترروازن الفنرري وتوزيررع النسررب ، إت أنهررا تبارر  عمرري 

در كبيرررر مرررن األرميرررة فررري توضررريا البيررررة اتجتماعيرررة لسررركان ررررذ  المنطارررة فررري دررر
 العصر الروماني . 

ودسرررم ررررذا الوجررره إلررري اث اثرررة إطرررارات . االطرررار الخرررارجي : وصرررورت فيررره 
عناصرررر نباتيرررة ، اثرررم االطرررار األوسرررط : وفيررره تصررروير لررربعض الطيرررور والحيوانرررات 

طرررار الاثالرررث : صرررور نباتيرررة وبعرررض األدوات المسرررتخدمة رنرررا  ، وصرررورت فررري اال
أخرررر ، وفرري الوسررط صررورة طررارر . ونظرررًا لتنرروع الموضرروعات المصررورة عمرري رررذا 
الوجرره ، فاررد دسررم الباحررث دراسررته التحميميررة لهررذا الوجرره حسررب الموضرروعات رررررر ولرريس 
كرر  إطررار عمرري حرردة ررررررر ، وذلرر  نظرررًا لرربعض التشررابه فرري الموضرروعات ؛ كررالطيور 

 ، وري عمي النحو اآلتي :والعناصر النباتية 
 : العناصر النباتية   1

الناظر لمعناصر النباتية المصورة رنرا ، سريجد أنهرا تمير  إلري الرمزيرة أكاثرر  
من كونها تصويرًا لنبات بعينه ، فتصوير أورال الشجر الوارد فري االطرارين ، األو  

و  وررو االطرار والاثالث ، لم يحدد لنرا نروع نبرات بعينره ، فرالم حظ عمري االطرار األ
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الخررارجي ، أن أورال النبررات الترري تترردل  مررن فرررع الشررجر المصررور رنررا تتشررابه مررع 
أنواع كاثيرة جدًا من النباتات التي يصعب حصررا ، ولذل  سو  نذكر منها األكاثر 

 شيوعًا في تم  المنطاة ، وري عمي سبي  الماثا  :
لعصررور ، حيررث شررجرة األاثرر  )الطرفرراء( : كانررت تررزرع فرري مصررر منررذ أدرردم ا

صررورت عمرري جررردران الماررابر ، ورررري كاثيرررة اتنتشرررار فرري مصرررر ، ودارمررة الخضررررة 
طوا  العام ، وكانت تزرع عمي الطرل الزراعية وبجوار السوادي واألراضي الزراعية 
واسررررتخدم خشرررربها فرررري صررررناعة السررررفن واآلتت الزراعيررررة فرررري مصررررر فرررري العصرررررين 

الشرجرة رري الحاميررة لابرر االلره أوزوريررس  ، كمرا اعتبرررت ررذ  (2)البطممري والرومراني
 .  (3)حيث صورت وري تمت  حو  المابرة 

شجرة الجميز : اعتبرت شجرة الجميز سكنًا لروح الباررة حتحرور ، وصرورت 
، وكانرت ررذ  الشرجرة شرارعة فري رير  مصرر فري العصررين  (4)عمي جدران المارابر 

وا يرررررراكمون اثماررررررررا ، البطممرررررري والرومرررررراني ، ويررررررذكر سرررررركان الريرررررر  المصررررررري كرررررران
 .  (5)ويستخدمون أخشابها في صناعة السفن 

نبرررات الفرررو  : يحرررداثنا سرررترابون عرررن نبرررات الفرررو  ، الرررذي كررران ينمرررو عمررري 
الاررررابين ، كرران يصرررنع منررره خبرررز حيرررث ، المصررررية ضررفا  البحيررررات والمسرررتناعات 

 ، ويرذكر الفو  توفر منظرًا جميً  ومتعة لمذين يرتبون فري اتسرتمتاعوكانت حاو  

                                                 
1
 - P. Col.- Zenon : Zenon Papyri , Business Papers of the Third Century B.C. 

dealing with Palestine and Egypt , ed. by E. L. Westermann , 2 Vols. 

Columbia , 1934 , 1940 , No. 47 
، الهيرة المصرية العامة لمكتاب ، الااررة  الاثورة النباتية عند الادماء المصريينوليم نظير :  - 3

 283-282، ص ص  2:81
 269-268، ص ص  المرجع نفسه - 4

4
 - P. Col- Zenon : No. 47 ; Kraemer , R. S. : Women s Religions in the Greco-

roman World , A Sourcebook , Oxford , 2004 , p. 186  
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، وذلررر  نظررررًا لكبرررر  هشرررربحمررر  المررراء و فررري أن المصرررريين كرررانوا يسرررتخدمون أورادررره 
 .  (2) احجمه

شجرة التوت : وكانت تنمو عمي ضفا  المجاري الماريرة وبجروار األراضري 
، ودررد  (3)الزراعيررة ، ويررذكر أن الحكومررة البطمميررة كانررت تهررتم برعايررة رررذ  األشررجار 

عمرررا يسرررم  بمحصرررو  التررروت الرررذي كررران يجمرررع مرررن ررررذ  حرررداثتنا الواثرررارل البرديرررة 
 . (4)األشجار 

أما بخصوص االطار الاثالرت ، وررو االطرار الرداخمي : فرالم حظ أيضرًا أن 
الشررك  المصررور دريررب الشرربه بسررع  النخيرر  ، واتضررا ذلرر  مررن خرر   ماارنترره بمررا 
 صرررور داخررر  بعرررض المارررابر المصررررية فررري الدولرررة الحدياثرررة مرررن العصرررر الفرعررروني ،
حيررث وجرردنا صررورًا  لرربعض األرررالي ورررم يحممررون سررع  النخيرر  فرري سرريررم داخرر  
الجنرررازات وررررم فررري طررررياهم إلررري المابررررة ، كمرررا اسرررتخدم أيضرررًا باعتبرررار  رمرررزًا لمحيررراة 
المتجددة ، وكان يحممه المسريحيون فري إحردر اتحتفراتت الدينيرة ، بمناسربة دخرو  

، وكررران شرررجر  (5) -حرررد السرررع ( ررررو مرررا يطمرررل عميررره )أ –السررريد المسررريا الاررردس 
النخي  يزرع بكاثرة في مصر فري العصررين البطممري والرومراني ، حيرث لرم تخر  أيرة 

. ويبرردو أن سررع  النخيرر   (6)دريررة فرري ريرر  مصررر أو واحاتهررا مررن أشررجار النخيرر  
استخدم في التصوير في مصر إبان العصرين البطممي والروماني أيضًا ، ولمغرض 

                                                 
سرررترابون : الكتررراب السرررابع عشرررر عرررن جغرافيرررة سرررترابون ، ترجمرررة محمرررد مبررررو  الررردويب ،  - 2

 26، الفص  األو  ، ردم  3113منشورات جامعة داريونس ، ليبيا ، 
2
 - P. Teb. : The Tebtunis Papyri , Egypt Exploration Fund , ed. By P. Grenfell , 

A. S. Hunt , J.G. Smyly and Edgar , Vols. I – IV , London , 1902-1938 , No. 

703 
3
 - P. Hib. : No. 70 (a) ; P. Teb. : No. 405 

 236-235ص ص ،  المرجع السابلوليم نظير :  - 5
5
 - Bagnall , R. , S. : Egypt in Late Antiquity , Princeton University Press , 1996 , 

p. 151 , Footnote 17 
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دم مررن أجمرره فرري مصررر تحررت الحكررم الفرعرروني ، برر  أصرربا نفسرره الررذي كرران يسررتخ
يستخدم كزخار  فنية أيضًا ، وذل  في معظم األعما  الفنية المصورة ، وحتر  فري 

ولذل  فمن المنطاي رنا أن نرر سرع  النخير   (2)ص  العممة في العصر الروماني
 كجزء من الزخار  النباتية في رذ  الموحة .  

إن رمزية التصروير كانرت رنرا رري  -ل أن ذكرنا كما سب -وخ صة الاو   
الغالبة عمي تصوير العناصرر النباتيرة ، حيرث حراو  الفنران أن يرزين الموحرة بربعض 
مظارر الحياة في المجتمع الذي يعيش فيره ، وألن البيررة الزراعيرة رري الغالبرة عمري 

عره ظراررة طبيعة الحياة في وسط الدلتا ، فمن المنطاي أن تكون أورال الشرجر وفرو 
بوضرروح فرري رررذا التصرروير ، والتنرروع فرري تصرروير العناصررر النباتيررة رنررا ، واختيرررار 
الفنان راذين الشكمين بصفة خاصرة ، وتطاباهمرا مرع أنرواع كاثيررة مرن المزروعرات ، 
يؤكررد لنررا عمرري مرردر تنرروع أصررنا  المزروعررات الترري كانررت تررزرع فرري منطاررة وسررط 

  الدلتا في تم  الحابة التاريخية .     

 : الطيور 2
صررررورت عمرررري رررررذ  الموحررررة سررررتة أشرررركا  مررررن الطيررررور باوضرررراع مختمفررررة ،   

فشاردنا الواد  والجالس والسارر والذي يستعد لمطيران ، ويظهر رنا أيضرًا اخرت   
فري أشرركا  الطيررور ، ممررا يفيررد بتنرروع أنواعهررا وسرر تتها ، ولكرري نفهررم أنررواع وماريررة 

ر  عمري مرا ورد فري الواثرارل البرديرة بخصروص رذ  الطيور يجرب عمينرا أوًت أن نتعر
أرمية الطيور وأنواعها وأسمارها ، وذل  حت  يتسن  لنا التعر  عمي أنرواع الطيرور 

 التي تحت أيدينا ، وما ددمته لنا من جديد في رذا المجا  . 

                                                 
1
 - Benaissa , A. : " The Onomastic Evidence for the God Hermanubis " , 

Proceedings of 25 the International Congress of Papyrology , 2004 , p. 68 , 

Footnote 4  
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وشرررغمت الطيرررور فررري مصرررر حيرررزًا مهمرررًا مرررن مررروارد الغرررذاء لررردر األررررالي ،  
ع المحوم عمي مواردرم ، فيستطيعون أن يحصرموا عميهرا حيث كانت من أرخص أنوا

عرررن طريرررل الصررريد أو التربيرررة داخررر  منرررازلهم ، ويطمرررل عمررري ررررذا النررروع األخيرررر ، 
الطيور المستانسة أو الداجنة ، ودرد وافتنرا الواثرارل البرديرة التري ترجرع إلري العصررين 

ت تربري فري منراز  والروماني باسماء اث اثة أنواع من رذ  الطيرور التري كانر يالبطمم
أو   والرررررررررردجاج والحمررررررررررام  األرررررررررررالي ، ومنهررررررررررا االوز 

 االوز الممكررري أسرررراب فسرررمعنا عرررن  ؛ (2)  فررري
، وكرران  (3)، وامررت   األفررراد لهررذ  الطيررور فرري العصررر الرومرراني  يالعصررر البطممرر

، يرب  داخ  أبراج في الارر  ن الحمام الذي يطمل عميه الحمام الداج
 يالمصرررية ، حيررث حررداثتنا بعررض الواثررارل البرديررة الترري ترجررع إلرري العصرررين البطممرر
 (4)والرومررررراني عرررررن أبررررررراج حمرررررام فرررررري دررررررر االدمررررريم المصرررررررية ، ومنهرررررا أرسررررررينوي 

 Oxyrhynchusوأوكسرريرنخوس  (5))األشررمونين الحاليررة(  Hermopolisوريرموبرروليس 
، حيرررث  (7))األدصرررر الحاليرررة(  Thebes، وكرررذل  فررري طيبرررة  (6)سرررا الحاليرررة( ) البهن

كرران منرراخ مصررر بعامررة م رمررًا بشررك  خرراص لتربيررة ونمررو الحمررام . أمررا الرردجاج ، 
فظهررر كاثيرررًا فرري الواثررارل البرديررة ، حيررث كرران يربرر  داخرر  المنرراز  الريفيررة فرري درررر 

 . (8)ومدن مصر 

                                                 
1
 - P. Petrie : The Flinders Petrie Papyri with Transcriptions , Commentaries 

and Index , ed. By R. J. Mahaffy , Part II , Dublin  1893, II , No. 10  
2
 - P. Teb. : I , No. 38  

3
 - P. Teb. : III , 1 , No. 839 

4
 - P. Flor. : Papiri Greco-Egizii Pubblicati Della R. Accademie Du Lincei , ed. 

By Comparetti , B. , Vitelli , G. Millano , 1911 , I , No. 50 
5
 - P. Oxy. : No. 1700 

6
 - Preaux , C. : L Economie royale des Lagides , Bruxelles , 1939 , pp. 238-9 

7
 - P. Oxy. : No. 1568 
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تصاد وت ترب  ، وكران يرتم صريدرا مرن  أما عن بادي الطيور فكانت برية ،
الواثرارل البرديرة مناطل االحراج وعمي ضفا  نهر الني  . وال فت لمنظرر ، أن جر  

والرومرراني ، ارتمررت بررذكر صرريد الطيررور البريررة  يالترري ترجررع إلرري العصرررين البطممرر
بصفة عامة دونما تحديد أسمارها ، فنارأ فري وررارل العصرر البطممري ، أن الحكومرة 

ن كانرت فري  (2)بطممية كانت تحتكر صيد ك  أنواع الطيرور البريرة فري مصرر ال ، وا 
، ولم تحداثنا عن أسماء  (3)بعض األحيان تمنا حل صيد الطيور لبعض الممتزمين 

أو أنرررواع ررررذ  الطيرررور . أمرررا فررري العصرررر الرومررراني ، فارررد باعرررت االدارة الرومانيرررة 
منراطل األحرراج المنتشررة فري أدراليم لأرالي حل صريد كر  أنرواع الطيرور البريرة مرن 

مصر ، وكانت عاود البيع المسجمة في الواثارل البردية ، تنص عم  حل صريد كر  
أنواع الطيور من المجاري المارية واألحراج دونما تحديد أسماء ررذ  الطيرور ، حيرث 

 .   (4)ذكرت الطيور البرية فاط ، وكان يطمل عميها 
 يهتمرا بكتابرة أسرماء ررذ  الطيرور ين المتعاددين لرمومعن  ذل  أن ك  الطرف

ويبدو أن مرجع ذل  إلي كاثرتها وتنوعها ، حيث ذ كر أن مصر عاش بها أكاثرر مرن 
؛ أضرر  إلرري ذلرر  ، اخررت   مواسررم رجرتهررا إلرري  (5)سرتين نوعررًا مررن الطيررور البريررة 

 مصررر ، فبعضررها يرراتي فرري فصرر  الشررتاء وبعضررها اآلخررر فرري فصرر  الربيررع ، ولهررذا
تررر  ذلرر  األمررر إلرري مررن ياومرروا بعمميررة الصرريد ، وبخاصررة أن عاررود الصرريد كانررت 

 لمدة عام كام  . 

                                                 
1
 - BGU. : Aegypteische Urkunden den Staatlichen Museen zu Berlin – 

Griechishe Urkunden , ed. By Wilcken, W. Schubart , E. Kuhn and Others , 

I-IX , ( 1895-1937 ) , No. 1252 ; P. Teb. : 867 
2
 - B.G.U. : No. 1252 

3
 - P. Ryl. : Catalogue of the Greek and Latin Papyri in John Rylands Library , 

Vol. IV , London , 1952 , II , No. 98 a (154-155)  ; P. S. I. : 458 (155).م  
4
 - Houlihan , P. F. : The Birds of Ancient Egypt , The American University in 

Cairo Press , 1988 , Passim 
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كما لم يرد في كتابات المؤرخين الك سيكيين عن أسرماء الطيرور البريرة فري 
مصررررر ، إت بعررررض االشررررارات العررررابرة الترررري وردت فرررري كتابررررات كرررر  مررررن أاثينررررايوس 

Athenaeus (2)  وسررررترابونStrabon (3)  وبمينيرررروسPlinius (4)  ومنهررررا طررررارر أبررررو ،
منجررر  ، وررررو الطرررارر األبررريض المعررررو  ، والرررذي ينتشرررر فررري الحارررو  ويحررروم فررري 
المنرراطل الترري يكاثررر بهررا الميررا  ، وكرران المصررريون يادسررونه اعتاررادًا مررنهم أنرره كرران 

)ت   Boutoيتصدر لماثعابين المجنحة التي تهاجم مصر من جهة الشرل درب بوتو 
، وبعررض الطيررور البريررة   (5)كررم مررن الزدررازيل( وياضرري عميهررا 29لحاليررة ، نبيشررة ا

األخررررر ماثررر  : الصرررداح  والعجررراج والمامرررل والغرررراء )دجررراج المررراء( والرررذعرة والانبررررة 
والبجررع والسررمان واألباررع )الكنرردش( واليمررام ، كمهررا أسررماء لطيررور كانررت تهرراجر إلرري 

محرددة . ولرم تحردد لنرا ررذ  الكتابرات مصر من أوربرا وشرما  أفريايرة ، ولفتررة زمنيرة 
 مارية رذ  الطيور وت الغرض من صيدرا .

ونفهررم مررن ذلرر  أن أشرركا  الطيررور البريررة ومسررمياتها وأرميتهررا لررم تكررن ذات 
بررا  بالنسرربة لكترراب الواثررارل البريررة والكترراب الك سرريكيين ، حيررث لررم تررزد عررن مجرررد 

حررث فرري رررذ  الدراسررة ، الظررارر إشررارات عررابرة ، ومررن اثررم كانررت أرميررة محاولررة البا
أشرررركا  الطيررررور المسررررجمة عمرررري رررررذ  الموحررررة وبيرررران نوعهررررا وأرميتهررررا والغرررررض مررررن 

 تصويررا . 
وفيمررا يمرري عرررض لمطيررور المسررجمة عمرري الموحررة الترري تحررت أيرردينا ، حيررث 
دارنها الباحث بماثيمتها المصورة عمي جدران الماابر في العصر الفرعوني وكذا التي 

                                                 
1
 - Athenaeus : The Deipnosophistis , With an English Translation by Charles 

Burton , Loeb Classical Library , London , 1927 , IX , 387-93 
2
 - Strabon : The Geography , vols. I – VIII , Loeb Classical Library , London , 

1949 – 1954 , Book XVII , 804-805 
3
 - Plinius : Naturalis History , Loeb Classical Library , London , 1947 – 1963 , 

XXIX 
4
 - Herodotus : II , 75  
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، وبحث عن مسميات لها في الواثارل البردية ، وري كما  (2)ا الحالي تعيش في ودتن
 :  يمي 

 طائر الكركي

            

ظهر في وسط الموحة وادفًا وناظرًا إلي الجهة اليمن  ، ويبدو أن الفنان رنرا 
أراد أن يميرررز ررررذا الطرررارر عرررن برررادي الطيرررور المصرررورة ، فنحتررره فررري وسرررط الموحرررة 

الطيور ، ويتميز رذا الطرارر بطرو  الاردمين وضرخامة البردن  وبحجم كبير عن بادي
فهرو مرن يصراد مرن المجراري الماريرة بغررض األكر  ، وكران وطو  الردبة والمنارار ، 
عبرررر العصرررور التاريخيرررة رومرررا مصرررر و فررري التررري كانرررت تؤكررر  الطيرررور لذيرررذة الطعرررم 

. ورو مرن  (3) أسه  في الهضم من طارر الطاووسالاديمة وحت  اآلن ، وياا  إنه 
الطيرررور الشرررهيرة فررري معظرررم منررراطل العرررالم ، ويوجرررد منررره خمسرررة عشرررر نوعرررًا عمررري 
مسرررتور العرررالم ، حيرررث ظهررررت فررري أوربرررا و سررريا والشررررل األوسرررط وشرررما  أفريايرررة ، 
ويظهر في وادي الني  بداية من فص  الشتاء ، وكذا في وسط الدلتا ومنطارة الفيروم 

 في فصمي الربيع والصي  . 
فرري أحررراج مصررر منررذ العصررر الفرعرروني ، حيررث صررور عمرري  وكرران يصرراد

، وكرذا فري األسررة الاثامنرة  (4)جدران بعض المارابر التري ترجرع إلري األسررة الخامسرة 

                                                 
1

الباحررث دارمررة مسررج  عميهررا صررور الطيررور فرري العصررر الفرعرروني وفرري ودتنررا الحاضررر عرررض  - 
   63ص  ودارنها بما سج  عمي الموحة التي تحت أيدينا ، انظر الخاتمة

2
 - Adamson , M. W. : Food in Medieval Times , London , 2004 , pp.38-39 

3
 - Wreszinski , W. : Atlas zur altagytischen Kulturgeschichte , Vol. 3 , Leipzig , 

1936 , Pl. 83(c)  
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. كمررررا ورد فرررري العصرررررين  (2)عشررررر وبخاصررررة فرررري ماررررابر الرررردير البحررررري باألدصررررر
إلرري  والرومرراني مررن خرر   إشررارتين فرري واثياتررين برررديتين ، األولرر  : ترجررع يالبطممرر

الررذي أخبررر زينررون  ل.م. وررري بخصرروص أونرروفريس  366حرروالي عررام 
، وأتمرب الظرن أن رررذا   (3)بانره اصرطاد اث اثرين مرن طررارر الكيركيرريس 

الطرارر ررو طرارر الكركري ، والاثانيرة : إشرارة عرابرة فري واثيارة برديرة ترجرع إلري الاررن 
خاصرررة بالسرررحر ، حيرررث كررران الرابرررع المررري دي ، ورررري بخصررروص بعرررض األمرررور ال

. كمررررا ورد طررررارر الكركرررري أيضررررًا فرررري بعررررض  (4)يرررردخ  فرررري بعررررض رررررذ  الوصررررفات 
األبيرررات الشرررعرية التررري كتبرررت بمناسررربة موسرررم حصررراد الامرررا ، حيرررث ذكررررت إحررردر 

م. ، فرري تصررويررا لجمررع محصررو   611الاصررارد الشررعرية ، الترري ترجررع إلرري عررام 
مررريم الحاليرررة( أن أسرررراب طرررارر الكركررري )أخ Panopolisالامرررا فررري إدمررريم برررانوبوليس 

كانرررت تهررراجم المحصرررو  لتاكررر  الامرررا ورررري تصررردر بعرررض األصررروات ، بينمرررا كررران 
 .  (5)األرالي يجمعون الاما 

 طائر الدراج

        
طررارر الرردراج )أبوضرربة( ، صررور بجسررم ممتمرر  وأرجرر  دصرريرة نسرربيًا وردبررة 

شررربه إلررري حرررد بعيرررد الررردجاج متوسرررطة الطرررو  ، وينظرررر عكرررس اتجرررا  الودفرررة ، وررررو ي
                                                 

1
 - Houlihan : op. cit. , p. 85 

2
 - P. Cairo-Zenon : C C. Edgar , Zenon Papyri , I – V , Catalougue General des 

Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire , Le Caire 1925 – 1951 ,No. 

59186 , LL. 1-11 
3
 - P. Lond. : Greek Papyri in the British Museum , Catalogue with Texts , ed. 

By F. G. Kenyon Vol. II , London , 1898 , No. 46 , L. 382 
4
 - Page , T.E. : Greek Literary Papyri , in Two Volumes , Loeb Classical 

Library , London , 1942 , Vol. I , p. 578 
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المصررري الررذي يعرريش فرري ودتنررا الحاضررر وكرران يصرراد بغرررض األكرر  ، حيررث يعتبررر 
، وررو طرارر مهراجر ، يراتي إلري مصرر مرن ليبيرا   (2)واحدًا من أطيب أنواع الطيور 

، وكررران يعررريش فررري  (3) –يطمرررل عميررره فررري ليبيرررا والررريمن )الحجررر (  -بعرررد الجفرررا  
،  (4)يهرا البرروص ونبرات البررردي ، ويبنري أعشاشرره فيهررا منراطل األحررراج التري ينمررو ف

وررررو سررره  الصررريد ألنررره اثايررر  الررروزن ، وذو جنررراحين صرررغيرين ، ويباررر  فررري أتمرررب 
األحيان عمي األرض ، حيث كان يتغذر عمي بذور الاما ، وحت  بعد صيد  يبا  

، ودررد صررور ورررو يصرراد فرري مصررر الفرعونيررة ، فرري مابرترري  (5)سرراكنًا دون حركررة 
، ويشررررير  (6)بمنطاررررة سرررراارة  Khnum-Hotpوخررررنم حتررررب  Meri-Rokaروكررررا  مررررري

،  (7)أاثينررايوس إلرري أن المصررريين كررانوا يصرريدونه فرري مصررر فرري العصررر البطممرري 
 . (8)ويبدو أن صيد  استمر في العصر الروماني أيضًا 

 الحمام الهزاز )الصخري(

      

ليسرار والرذي  مرتفرع صور الطارر رنا ورو وادر  عمري ددميره وينظرر جهرة ا
إلي أعم  . يمتاز الحمام الهزاز برأسه ذات المون األردوازي المار  لرأزرل الفراتا ، 
وبدنرررره المسررررتدير ، ومناررررار  الصررررغير األزرل الغررررامل ، وبجنرررراحين رمررررادي المررررون ، 
واألرجررر  ذات لرررون أزرل مارررر  لمحمررررة ،  ويعررريش عمررري شرررواط  األنهرررار فررري أوربرررا 

                                                 
1
 - Athenaeus : IX , 388 

2
 - Pollard , J. : Birds in Greek Life and Myth , London , 1977 , p. 61 

3
 - Ibid. : Not. Ch. IV , No. 178 

4
 - Hubbart , P. , and Seymour , C. :  " Some Notable Bird Records from Egypt " 

Ibis , 1968 , p. 577 
5
-  Pollard : op. cit.,  p. 62 

6
 - Athenaeus : IX , 387 

7
 - Pollard : op. cit. , pp. 104-106 



 الجتماعية والدينية في وسط الدلتابعض مظاهر من الحياة ا

 

 3122يناير                                                                                ونالعشر الرابع و العدد

 

 

28 

سط وشما  أفرياية ، ويعريش فري مصرر عمري ضرفا  وادي النير  و سيا والشرل األو 
 .  (2)ومنطاة الدلتا 

مرم يظهرر كاثيررًا فري الفرن المصرري الارديم ، ولردينا أما بخصوص تصوير  ، ف
حيرث صرور عمري إحردر تصوير رارع لمحمام الهزاز وررو يار  عمري نبرات البرردي ، 

،  (3) الاثامنرة عشرراألسررة في تر  العمارنرة مرن  (اخناتون)في شمالي دصر الجدران 
كمرررا ظهرررر شرررك  الرررذي  المرفررروع إلررري أعمررر  بوضررروح فررري تصررروير مرررن دصرررر الممررر  

، واألدلرررة الواضرررحة  (4))رمسررريس الاثالرررث( ، فررري تررر  اليهوديرررة مرررن األسررررة العشررررين 
أتررت مررن الترري كانررت موجررودة فرري مصررر ، أعشرراش الحمررام الهررزاز عمرري أن األولرر  

ذا كررران الحمرررام الرررداجن يعررريش داخررر  أبرررراج   (5)والرومررراني  يالبطممرررالعصررررين  ، وا 
يبنيهررا األرررالي داخرر  درررارم الريفيررة ، فررإن رررذا النرروع مررن الحمررام البررري كرران يعرريش 
عمرري المنرراطل الصررخرية المنتشرررة عمرري ضررفا  النيرر  أو المجرراري الماريررة ، ولررذل  
 سرررمي بالصرررخري أيضرررًا ، ويحرررداثنا )بمينيررروس( عرررن وجرررود أشررركا  كاثيررررة مرررن الحمرررام
البرررري ، الرررذي كررران يعررريش فررري أوربرررا ومصرررر حيرررث كررران يؤكررر  إلررري جانرررب الحمرررام 

 .    (6)الداجن 
أما عن الغرض من صيد أو تربية الحمام ، فكان من أج  األك  أو تاديمه 
كارابين ، حيث دخ  ضمن دوارم الطيور والحيوانات التي كانت تؤك  وتادم كارابين 

، فتحداثنا الواثارل البردية عن الحمام  (7)ني في مصر في العصرين البطممي والروما
الحمرررام الرررذي كررران ياررردم عمررري المواررررد فررري الحفررر ت العامرررة ، وفررري زيرررارات بعرررض 

                                                 
1
 - Houlihan : op. cit ,  p. 101 , Fig. 146 

2
 - Loc. Cit. 

3
 - Houlihan : op. cit , fig 148 

4
 - Cobianchi , M. : " Ricerche di Ornitogia Ecc ",  Aegyptus , XIV , 1936 , p. 94 

5
 - Plinius : II , 10  XXIX 

6
 - Cobianchi : op. cit. , pp. 99-100 
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، وكذا عمي مذابا اآللهة داخ  المعابرد المصررية ، وبخاصرة ( 2)الشخصيات الكبيرة 
 . (3)الصغيرة منها 

 )مالك الحزين( شونالبم

     
في اتجا  اليسار وباسرط جناحيره وكانره  صور طارر البمشون رنا ورو ينظر

 يستعد لمطيران ، وتظهر رنا األرج  الطويمة وكذا الردبة . 
وطارر البمشرون بصرفة عامرة مرن الطيرور الماريرة التري تفضر  العريش عمري  

، وررو  (4ضفا  نهر الني  ، ولهرذا السربب كران المصرريون يطمارون عميره ابرن المراء
والفيرروم فرري أواخررر فصرر  الشررتاء وفصررمي الربيررع  طررارر مهرراجر يظهررر فرري دلتررا النيرر 

. أمررا  (5)والصرري  ، كمررا يوجررد فرري منطاررة السررويس وبطررو  سررواح  البحررر األحمررر 
بخصررروص تصررروير  ، فارررد ظهرررر فررري العصرررر الفرعررروني عمررري أحرررد جررردران مصرررطبة 

فرررري سرررراارة مررررن األسرررررة الخامسررررة ، ومابرترررري امنمحررررات  Kaemnofretكايمنوفريررررت 
Amnmhat  وميّنرراMenna  وكرران  . (6)وك رمررا فرري طيبررة مررن األسرررة الاثامنررة عشررر

مرن أجر  الطعرام حيرث اعتبرر  األررالي مرن أفضر  أنرواع الطيرور ،  يصاد فري مصرر
فكران يوضررع عمري المرركدب الفرراخرة طروا  العصرررين البطممرري والرومراني ، ويبرردو أنرره 

 . (7)في  العصور الوسط  أيضًا ظ  عمي رذ  الحا  
 

                                                 
1
 - P. Pertrie : III , No. 53 

2
 - P. Cairo-Zenon : No. 59639 ; P. Oxy. : No. 1143  

3
 - Davies , N,M, : Ancient Egyptian Paintings , Chicago , 1936 , Pl. XIX 

4
 - Houlihan : op. cit. , pp. 16-17 

5
 - Ibid. :  p. 17 

6
 - Adamson : op. cit. , pp.38-39 
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 اإلوز األبيض

         

تظهر االوزة رنا وري جالسة تنظر إلي الخم  ، وري ما نطمل عميها اآلن 
األوز األبرريض . ويوجررد نوعرران مررن ررررذا الطررارر ، األو  : مسررتانس ورررو مررا سررربل 
ذكررر  ، والاثرراني : بررري ، ورررو مررا ينطبررل عمرري رررذا التصرروير ، والصررفة المميررزة لهررذا 

والجناحرران ذوا المررون الغرامل ، ويعرريش رررذا الطرارر ررري الررأس والردبررة رماديتررا المرون 
الطرررارر فررري شرررمالي أوربرررا و سررريا والشررررل األوسرررط وأفريايرررا . وعررراش فررري مصرررر فررري 
منطاة وادي الني  ، حيث كان يهاجر إليها أواخر فص  الشتاء وأوارر  فصر  الربيرع 

 ويستمر فيها حت  نهاية فص  الشتاء . 
يم ، بدايررة باألسرررة الرابعررة فرري وظهرررت األوزة كاثيرررًا فرري الفررن المصررري الاررد

، اثررم ظمررت تظهررر فرري  (2)فرري ميرردوم حيررث عررر  بررإوز ميرردوم  Atetمصررطبة اتيررت 
الفن المصري الاديم ، وبخاصة داخ  الماابر المصرية حت  األسررة الاثامنرة عشرر ، 

. أمررا فرري العصررر البطممرري ، فاررد صررورت  (3)حيررث ظهرررت فرري ماررابر وادي الممررو  
الوادعرررة برررالارب مرررن )تونرررا  Betosirisان مابررررة )بيتررروزيريس( األوزة عمررري إحررردر جررردر 

 .  (4)الجب ( ، حيث ظهرت كإحدر الطيور البرية التي تطير بين األحراج 
ونخمررص مررن ذلرر  إلرري أن االوز األبرريض ، الررذي كرران يربرر  داخرر  المنرراز  
كطيور مستانسة ، كان يظهر أيضًا كطيور برية تعيش في مناطل األحراج ، حيرث 

ن يتم صيدرا ، ولذل  ت نستبعد استمرار صيد  في العصر الروماني . والواضرا كا

                                                 
1
 - Wilkinson , G. J.: The Ancient Egyptians , 2Vols. , London , 1988 , Vol. 2 , 

pp. 8-9 
2
 - Houlihan  : op. cit. , p. 58 

3
 (3)انظر الملحق رقن  -
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أو تاديمرره كارررابين ، وبخاصررة لإللرره  (2)أن رررذا الطررارر كرران يصرراد مررن أجرر  األكرر 
. باالضررررافة إلرررري  (3)، وكرررران ذلرررر  فرررري الارررررن الرابررررع المرررري دي  Hermesريرررررميس 

م الرربطن واألتم الموجررودة اسررتخدام درنرره فرري عرر ج بعررض األمررراض ، كتخفيرر  ات
 .   (4)في ك  أجزاء الجسم 

  التفمق 

     

صور رذا الطارر ورو في وضع السير في اتجا  اليمين ، ويتضرا رنرا انره 
 أسررود المررون وذوبصررفة عامررة طررارر ال، و ممتمرر  الجسررم وبارردم وردبررة طررويمتين نسرربيًا 

ويوجررد بكاثرررة فرري  ماريررة ،ويعرريش عمري المجرراري ال منارار أحمررر ، ودرردم طويمررة ودويررة
دلتررا النيرر  . وكرران يعرريش فرري العصررر الفرعرروني عمرري ضررفا  المجرراري الماريررة فرري 

. ولدينا إشارة في  (5)مناطل األحراج ، حت  كان يطمل عميه )عصفور كمب الماء( 
واثيارررة برديرررة ترجرررع إلررري الاررررن الرابرررع المررري دي ، تؤكرررد عمررري أن ررررذا الطرررارر كررران  

 .  (6)طاة إدميم أرسينوي ، وربما كان يصاد رنا  يعيش في مصر في من
ويعيش رذا الطارر حت  ودتنا الحالي عمي ضفا  الترع والمصار  المارية 
في درر الري  المصرري ، حيرث يطمرل عميره اآلن )الكيخرة( ، ويرتم صريد  مرن أجر  

 طعمه المذيذ . 

                                                 
1
 - Preaux : op. cit. , pp. 240-242   

2
 - P. Lond : No 46 

3
 - Monniche , L. : An Ancient Egyptian Herbal , London , 1989 , p. 97 

4
 - Preaux : op. cit. : p. 153 

5
 - P. Lond. : No. 46 , L. 382 
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ي وركذا يتضا لنا من خ   تصروير ررذ  الطيرور ، أنهرا سربل وسرجمت عمر
جدران الماابر في مصر إبان العصر الفرعوني ، مما يعني أنها كانت تشك  أرمية 
كبيررررة لررردر المصرررريين الاررردماء ، فرررالمعرو  أن المصرررريين كرررانوا يسرررجمون كررر  مرررا 
يخرررص تفاصررري  حيررراتهم اليوميرررة ، وكانرررت ررررذ  الطيرررور السرررتة ضرررمن الطيرررور التررري 

العصررين البطممري والرومرراني ،  ارتمروا بتسرجيمها ، والظرارر أنهررا بايرت ترذكر خرر  
ودررد تحظنررا ذلرر  مررن خرر   بعررض الواثررارل البرديررة الترري أشررارت عرضررًا إلرري أسررماء 
بعض رذ  الطيور ، ماث  طارر الكركي الذي كران يصراد فري إدمريم ارسرينوي ويهراجم 
محاصررري  الامرررا فررري إدمررريم برررانوبوليس ، والحمرررام الرررذي كررران ياررردم عمررري المواررررد فررري 

مة ، واالوز الذي كان ياكر  وياردم كاربران لإللهرة ريررميس ، وطرارر اتحتفاتت العا
التفمل الذي كان يصاد في إدميم أرسرينوي ، وبررتم أن جر  ررذ  اتشرارات كانرت مرن 
إدميم أرسينوي ، إت أن ذل  ت يعن  عدم وجودرا في منطاة وسط الدلتا ، فالم ما 

ن ، تؤكد عمري وجرود ررذ  الطيرور فري الجغرافية والمناخية المتشابة بين ك  المنطاتي
وسط الدلتا ، وبالترالي كر  أدراليم مصرر التري ترت رم ظروفهرا المناخيرة والطبيعيرة مرع 

 رذ  الطيور . 
ومررن رنررا يمكننررا الارررو  أن رررذ  الموحررة ترردت دلررريً  واضررحًا عمرري اسرررتمرار 
وجررود رررذ  الطيررور فرري مصررر إبرران العصررر الرومرراني ، كمررا أنهررا كانررت تعرريش فرري 

نطاررة وسررط الرردلتا بررين األحررراج وعمرري ضررفا  المجرراري الماريررة الترري كانررت منتشرررة م
 في تم  المنطاة . 

ولرريس معنرر  أن تصرروير سررتة أنررواع مررن الطيررور البريررة عمرري رررذ  الموحررة ، 
أنها فاط التي كانت تعيش رنا  ، فاتمب الظن أن طبيعة منطاة وسط الدلتا كانت 

واع كاثيرة مرن الطيرور البريرة ، كماثر  التري وردت فري مؤرمة مناخيًا وجغرافيًا لعيش أن
كتابرررات ااثينرررايوس واسرررترابون وبمينيررروس ، والتررري كانرررت تعررريش فررري مصرررر بعامرررة ، 
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ويعتاررد الباحررث أن تصرروير الفنرران لهررذ  األنررواع السررتة مررن الطيررور ، يرجررع إلرري أنهررا 
م أو األشرهر واألكاثرر فارردة ، حيرث تحظنرا أن جميعهررا كانرت تصراد مرن أجر  الطعررا

 لتاديمها كارابين .   

 : الحيوانات 3
التررري وجررردت فررري مصرررر ، عرررن الطيرررور مرررن حيرررث كاثررررة  تختمررر  الحيوانرررات 

الواثررارل البرديررة الترري ترجررع إلرري العصرررين البطممرري والرومرراني ، وأمرردتنا بمعمومررات 
، فمنها مرا ررو مسرتانس ماثر  :  اوافية عن الحيوانات وأنواعها وأشكالها واستخداماته

 والبغرررررررررا  والحميرررررررررر   والعجرررررررررو   والاثيرررررررررران  اراألباررررررررر
  والجمررررررررا   والخيررررررررو   واألتنررررررررام  والمرررررررراعز
 والخنررررازير   أو (2)  ومنهررررا مررررا رررررو بررررري ماثرررر  : الكبرررراش ،

، والحميرررررررررررر  (3)والمررررررررررراعز ، التررررررررررري كانرررررررررررت تصررررررررررراد مرررررررررررن الصرررررررررررحراء الشرررررررررررردية 
  واألرانررررب  والغررررزتن والخنررررازير والاثيررررران ، الترررري كانررررت

 . (4)تصاد في إدميم أرسينوي والمناطل الصحراوية 
اث اثرة أنرواع مرن فيهرا  تصرور أما بخصوص الموحة التري تحرت أيردينا ، فارد 

البريرة ، دارنهرا الباحرث بماثيمتهرا المصرورة فري مصرر الفرعونيرة وتمر  التري الحيوانات 
 :، وري  (5)في ودتنا الحاضر  تعيش

                                                 
1
 - Schnebel , M. : Die Landwirtschaft im Hellenistischen Aegypten , Munchen , 

1925 , pp. 311-320 
2
 - S.B. : Preisigke , F. Bilabel , F. Ekiessling , Sammelbuch Grichischer 

Urkunden aus Agypten , Berlin , Heidelberg , 1913, Nos. 286 , 287 
3
 - BGU. : Nos. 2253 , 2254 ; P. Teb. : No. 333 

في العصر الفرعوني وفي ودتنا  الحيوانات الاث اثةالباحث دارمة مسج  عميها صور عرض  - 5
 64ص ر ودارنها بما سج  عمي الموحة التي تحت أيدينا ، انظر الحاض
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 الخنزير

        

نرر في رذا التصوير شك  خنزير واد  ورو ينظر جهة اليمرين ، ون حرظ 
عميررره طرررو  الاررردم والرررراس الطويمرررة والمدببرررة ، ويظهرررر عمررري جسرررم الخنزيرررر بعرررض 
الاثنيررات الترري تكرراد تشررم  البرردن كمرره ، أمررا الررذي  فهررو دصررير ومرردبب ، ورررو يشرربه 

 .   (2)ر الخنازير التي تعيش حاليًا في الغابات بشك  كبي
وكانت الخنازير تعيش في مصر منذ أددم العصور وحتر  ودتنرا الحاضرر . 
ولدينا نوعان من الخنرازير ، األو  : مسرتانس ، وظهرر فري بعرض التسرجي ت التري 
ترجررع إلرري عصررر األسرررة الاثامنررة عشرررة ، ويشرربه الخنزيررر المسررتانس الررذي يربرر  فرري 

. وكررران يربررر  فررري العصررررين البطممررري والرومررراني تحرررت إشررررا   (3)ا الحاضرررر ودتنررر
، كمرا سرمحت  (5)وتاجرررا لأررالي  (4)الحكومة التي كانت تمتم  أعدادًا كبيرة منها 
. والنرروع الاثرراني : بررري ، وكرران يررتم  (6)لرربعض األرررالي حريررة امررت   رررذ  الاطعرران 

يشرربه إلرري حررد بعيررد تصرروير صرريد  فرري مصررر منررذ عصررر مررا دبرر  األسرررات ، رررو 
، مما يفيد بصيد  منرذ العصرر الفرعروني ، واسرتمرار ذلر   (7)الخنزير المصور لدينا 

                                                 
 64 انظر الخاتمة ، ص - 2

2
 - The Art of Ancient Egypt , The Metropolitan Museum of Art , Fig. 35 

3
 - P. Cairo-Zenon : No. 59394 ,  P. Goodsp. : Greek Papyri from the Cairo 

Museum together with Papyri of Roman Egypt from American Collections , 

ed. By Goodspeed , E.J. , Chicago 1902 , No. 30 191-192  .م  
4- Rostovtzeff, M. : A Large Estate in Egypt in the Third Century B. C. , A Study 

in Economic History , Madison , 1922 , p. 109  
5
 - P. Oxy. : No. 1490 لاررن الاثالرث المري ديا  ; Preaux : op. cit. , p. 223 ; Les Grecs en 

Egypte d apris les archives de Zenon , Bruxelles , 1947 , pp. 32-5  
6
 - The Art of Ancient Egypt , Fig. 30 



                                                                                       جامعة بنها – مجلة كلية اآلداب

 

 3122يناير                                                                                 العشرون الرابع و العدد

 

 

35 

وكير  أعمرا   - أيضًا في العصرين البطممي والروماني ، فيذكر أن زينون 
كان يخرج بنفسره  -وزير مالية المم  بطمميوس الاثاني  أبولمونيوس 

. ولرردينا واثياررة مررن العصررر الرومرراني ، ترجررع  (2)لخنررازير البريررة فرري رحرر ت لصرريد ا
م. ، تتحدث عن خروج بعض األفرراد لصريد الخنرازير البريرة فري إدمريم 373إلي عام 
 . (3)أرسينوي 

أما بخصوص تصوير الخنزير في الموحة التي تحرت أيردينا ، فاتمرب الظرن 
الردلتا ، وعمرري الررتم مررن أنره خنزيررر برري كرران يعريش بررين األحرراج فرري منطارة وسررط 

أننررا لررم نعاثررر عمرري تصرروير واضررا لشررك  الخنزيررر البررري فرري مصررر فرري العصرررين 
البطممي والروماني ، إت أننا دد نستطيع أن نحدد نوع رذا الخنزيرر مرن خر   واثيارة 
بردية ترجع إلي الارن الاثالث ل.م. ، حرداثتنا عرن دصرة صرراع دار برين كمرب رنردي 

زيرررر برررري ، انتهررر  بماتررر  اتاثنرررين معرررًا ، وفررري معررررض وخن Maronيررردع  مرررارون 
الحررديث عررن شررك  رررذا الخنزيررر ، وصررفه برران شررعر  خشررن ويظهررر بوضرروح أعمرري 

 .  (4)الظهر 
 ةواثمرررة فررررل  خرررر ورد فررري الكتابرررات الاديمرررة ، فايررر  إن الخنرررازير المستانسررر

 وتعررريش فررري الغابرررات، طويمرررة األرجررر  كانرررت دصررريرة األرجررر  ، أمرررا البريرررة فكانرررت 
ذا ددانررا النظررر فرري الخنزيررر المصررور  (5)باالضررافة إلرري طررو  األنيرراب واألحررراج  . وا 

فرري رررذ  الموحررة ، سررو  نرررر بعررض الاثنيررات أعمرر  الظهررر ممررا يرروحي بانهررا شررعر ، 
كما أن الوجه المدبب لم نجد  في الخنازير المستانسة المصورة في مصرر الاديمرة ، 

                                                 
1
 - P. Cairo-Zenon : No. 59532 

2
 - P. Ryl. : No. 238 

3
 - P. Edgar : " Selected Papyri from The Archives of Zenon " , ed. By C. C. 

Edgar , Annales du Service des Antiquites de L’ Egypte , Vols. XVIII-XXIV 

No. 48 
4
 - Adamson : op. cit. , p. 30 
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دو أن األرجررر  رنرررا أطرررو  نسررربيًا مرررن وكرررذل  التررري تعررريش فررري ودتنرررا الحاضرررر ، ويبررر
ماثيمتها المستانسة ، ولذل  يعتاد الباحث أن الخنزير المصور رنا رو خنزيرر برري . 
ودد دارن الباحث بين رذا الخنزير وماثيمه في مصر الاديمة وكرذا الموجرود فري ودتنرا 

نره ، ومما يرجا رذا الرأي أيضًا ، أ (2)الحاضر ، حيث ن حظ مدر التطابل بينهم 
 مصور وسط حيوانات وطيور برية .

أمررررا عررررن اسررررتخدامات الخنررررازير ، فيررررذكر ريرررررودوتس إن المصررررريين كررررانوا 
يعتبرون الخنزير نجسًا ، ولذل  إذا مرس مصرري خنزيررًا أاثنراء مررور  بره ، ذررب فري 
الحا  إلي النهر ونز  فيه ليغتس  دون أن يخمع م بسه ، كما أن رعاة الخنرازير ت 

عبد من معابد مصر ، وت يرض  مخمول مصري أن يرزوج أحرد ررؤتء يدخمون أي م
، ولررذل  فاررد ادتصررر دور الخنررازير  (3)الرعرراة مررن ابنترره ، وت يتررزوج المصررري مررنهم 

المستانسررة فرري مصررر الاديمررة عمرري مجررا  الزراعررة فاررط ، حيررث كانررت تسررتخدم فرري 
ل السررير إدخررا  البررذور فرري األرض وفصرر  الحبرروب عررن ت فهررا ، وذلرر  عررن طريرر

 . (4)عميها ووطرها بحوافررا 
أمررا فرري العصرررين البطممرري والرومرراني ، فكرران لمخنررازير أرميررة أكبررر ، فررإلي 
جانررب الزراعررة ، اسررتخدمت فرري طعررام اليونررانيين ، سررواء كانررت مستانسررة أم بريررة ، 
فكانرت تاردم بإعتبارررا دررابين فري أعيراد اتلهترين أرسرينوي وديمترر ، ودردمت الواثررارل 

ديرة نمرراذج عديردة لهررذ  الاررابين بدايررة مررن الاررن الاثالررث ل.م. وحتر  الارررن الرابررع البر 
، كمرررا كررران يفضررر  تارررديمها عمررري المررركدب مرررع النبيرررذ المعترررل والزيترررون  (5)المررري دي 

                                                 
يعيش ف  العالم اآلن أنواع كاثير من الخنازير البرية ، اختار منها الباحث تم  التي تعيش  - 2

 44انظر ص األحراج والغابات ،  في مناطل
2
 - Herodotus : II , 47 

3
 - Rostovtzeff : op. cit. , p. 179 

4
 - P. Cairo-Zenon : Nos. 59501 ;  59452 ; 59693 ; 59443 ; 59350 ; P. Oxy. : No. 

1299 
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(2)األسود وتيررما من المواد المحببرة إلري االتريرل والرومران عمري السرواء 
 وكران . 

، وتحرداثنا واثيارة  (3) منهراالرضيعة  الخنازيرصة بخاو ر بمحم الخنزي نيمولع الرومان
م. ، بخصوص توريرد واحرد وعشررين خنزيررًا مرن سر تت 299بردية ترجع إلي عام 

والماصرررود بالسررر تت ،  (4) مختمفرررة مرررن أجررر  التمررروين الخررراص بمدينرررة االسررركندرية
 ، رو ك  األنواع التي كانت تعيش في مصر سرواء كانرت مستانسرة أمالمختمفة رنا 

 برية .
 الغزال

        

الترري تظهررر بررين أرجمرره ، وكانرره تررزا  يارر  بررين بعررض النباتررات نشررارد رنررا 
لنررا برران الغررزا  رررذا يعرريش داخرر  يرروحي ويبرردو أن الفنرران رنررا أراد أن ، يافررز فودهررا 

، ونحرررن نعمرررم أن الغرررزتن ليسرررت مرررن الحيوانرررات التررري يمكرررن استرناسرررها ،  لغابررراتا
  بررين رررذ  النباترات يؤكررد عمرري أن الفنران رنررا أراد أن يخبرنررا وبالترالي فتصرروير الغرزا

 أنه كان يصطاد  .
وتعتبر الغزتن من الحيوانات التي يحرص األرالي عمي اصطيادرا ، سواء 
عمررري سررربي  الهوايرررة أو اتحتررررا  . وتعرررد الغرررزتن مرررن مظرررارر الترررر  عمررري مواررررد 

ران ماررابر الممررو  واألمررراء األتنيرراء ، ولررذل  ترررددت منرراظر صرريد الغررزتن عمرري جررد

                                                 
1
 - Preaux : L Economie royale des Lagides. , p. 222 

2
 - Adamson : op. cit. , p. 30 

3
 - BGU : No. 649 
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في مصر في العصر الفرعوني ، حيث صور األميرر أو الممر  وررو يصرطاد بنفسره 
 .  (2)رذ  الغزتن 

أمررررا فرررري العصرررررين البطممرررري والرومرررراني أيضررررًا ، فاررررد ظهرررررت الغررررزتن فرررري 
. وكرررران  (3)اتحتفرررراتت الكبيرررررة باعيرررراد االلهررررة أرسررررينوي فرررري االدمرررريم األرسررررينويتي 

أبولمونيوس يخرج في رح ت لصيد الغزتن البرية في المناطل الصرحراوية المجراورة 
، وكران زينرون وكير   (4)وياك  ما يصطاد  أو يحتفظ بمرن يصراد  ررور فري نفسره 

أعماله ، رو من يشر  عمي رؤتء الصيادين في إدمريم ارسرينوي ، وذلر  مرن خر   
ذ الادم ، مكانرًا لصريد الغرزتن ، وبخاصرة فري بعض مساعديه ، وكان رذا االدميم من

 .  (5)المناطل الصحراوية المتاخمة له 
 ولرردينا خطرراب يرجررع إلرري الارررن الاثالررث ل.م. يطمررب فيرره فيمينرروس 

صياد الحيوانات من زينون أن يرس  إليه الشبا  ال زمة التري تسراعد  فري اصرطياد 
لرري الارررن الاثالررث ل.م. ، يشررير إلرري ، وجررزء مررن خطرراب  خررر ، يرجررع إ (6)الغررزتن 

، كمررا ظرر  صرريد  (7)صررارد الغررزتن الررذي عرراد مررن رحمررة الصرريد  Seatrosسررياتروس 
الغزتن مستمرًا في العصر الروماني أيضًا ، حيث تشير واثياة بردية ترجع إلي عرام 

                                                 
ي نظررررات عرررابرة فررري الصررريد والارررنص فررري مصرررر الاديمرررة ي ، مجمرررة كميرررة عبرررد الحميرررد زايرررد :  - 2

 261-256ص ص ،  2:85اآلداب والتربية ، جامعة الكويت ، ديسمبر 
2
 - Preaux : L Economie  royale des Lagides  , p. 201 

غبرًا صاد  رور في نفسه ، فامر بتغيته من ألبان ي ذكر أن أبولمونيوس اصطاد تزاًت ص  - 4
 الماعز ، واط ده في حدارل دصر  

Preaux : L Economie royale des Lagides  , pp. 200-201 
4
 -  Cf. Klebs , L. : Die Reliefs des alten Reiches , Heidelberg , 1951 , pp. 38 , 63 

5
 - P. Cairo-Zenon : No. 59524 

6
- Pestman , P. W. : Greek and Demotic Texts from the Zenon Archive , P. L. 

Bat. 20 , Leiden 1980 , No. 65  
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الررذي يطمررب مررن أخيرره أن يرسرر  إليرره  م. ، بخصرروص أبرراميوس  457
  (2)يستخدمها في صيد الغزتن بعض الشبا  التي 

ويبدو أن صيد الغزتن لرم يكرن مرن أجر  لحومهرا أو تارديمها كاررابين فارط ، 
ب  أيضًا من أج  جمودررا ، حيرث وردت فري واثيارة برديرة ترجرع إلري الاررن الخرامس 

 .  (3)المي دي ، إشارة إلي استخدام جمد الغزا  في الصناعة 

 الثور

     

صررررورة رررررو عرررردم اكتمالهررررا ، وذلرررر  نظرررررًا ألن الجررررزء الم حررررظ عمرررري رررررذ  ال
األمرررامي منهرررا مطمررروس بفعررر  الرررزمن وسررروء الحفرررظ ، لكرررن النررراظر لبررردن وذيررر  ررررذا 
الحيروان ، وبماارنتهرا بمرا ورد مرن تصروير عمري جردران المارابر فري مصرر الاديمرة ، 

فرري  مرردينا مشررهديتبررين لنررا أنهررا أدرررب الشرربه بررالاثيران المصررورة فرري مصررر الاديمررة ، ف
أصرريب  اً فرري سرراارة ، مررن الدولررة الاديمررة ، تصررور اثررور  Ptah-hotpمابرررة بترراح حتررب 

، بمنظررر جميرر  لأميررر  الوسررطيخررنم حتررب مررن الدولررة  ة، وتحررتفظ مابررر ( 4)بالسررهام 
، وفررري أحررد جررردران  (5)ورررو يصررطاد اثرررورين وحشرريين ، وكرررذا أباررار وحشرررية ووعررو  

الحدياثرررة ، وبخاصرررة خرررارج مبررراني  ، مرررن الدولرررة Amin-Hotpمعبرررد أمنحترررب الاثالرررث 
، حيرررث صرررور الممررر  وررررو ) البرررر الغربررري بمدينرررة األدصرررر الحاليرررة ( مدينرررة ررررابو 

                                                 
1
 - P. Lond. : No. 413 

2
 - P. Cairo : Greek Papyri , Catalogue General des Antiquites Egyptiennes du 

Musee du Caire ed. By , oxford , 1903 , Nos. 10760 , 10761 
  246عبد الحميد زايد : المرجع السابل ، ص  - 4

4
 - Vandier , J. : Manual d Archeologie Egyptienne , Tome I , Paris , 1952 , 

Tome I , Fig. 453 ;  Newberry W. : Bani Hassan , London , 1893 , II , PL. 
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. ولرذل  ت نكرون درد جاوزنرا الحايارة إذا  (2)أسردًا واحردًا يصطاد تسرعًا وتسرعين اثرورًا و 
دمنرررا إن الحيررروان المصرررور رنرررا ررررو الاثرررور الرررذي كررران المصرررري الارررديم يصرررطاد  مرررن 

ومنررررراطل األحرررررراج ، ولمرررررا كررررران رررررذا الاثرررررور مصرررررورًا إلررررري جانرررررب الطيرررررور الغابررررات 
 والحيوانات البرية ، فاتمب الظن أن رذا الاثور كان بريًا أيضًا .

وفي العصرين البطممي والروماني ، ددمت لنا الواثارل البردية نمراذج عديردة 
العصررررر عمررري تربيرررة الاثيرررران وسرررر تتها وألوانهرررا ، فسرررمعنا عرررن تربيررررة الماشرررية فررري 

إحررردر دررررر إدمررريم  – Philadelphiaالبطممررري ، حيرررث كررران يوجرررد فررري دريرررة ف دلفيرررا 
، كمرا أضرافت  (3)خمسة وتسعون رأسرا لمماشرية التري كانرت تربر  رنرا   -أرسينوي 

الواثررررارل البرديررررة إشررررارات عديرررردة ألنررررواع وسرررر تت وألرررروان رررررذ  الحيوانررررات ، فمنهررررا 
، إلرررري جانررررب الاثيررررران متعررررددة  (7)األسررررود و  (6)واألبرررريض  (5)واألحمررررر  (4)األصررررفر 
 .  (8)األلوان 

أما بخصوص الاثيران البرية ، فمدينا إشارة فري واثيارة برديرة ترجرع إلري الاررن 
، والماصرود مرن  (9)تيرر المروضرة  الاثالث ل.م. عن الاثيران البريرة 

سرتخدامها لفظة تير المروضة رنا أن صريد الاثيرران البريرة كران بغررض التررويض ت
ل.م. ، يتحدث عن شراء رمحرين  353فيما بعد . وفي خطاب  خر يرجع إلي عام 

                                                 
1
 - Murnane , W.J. : United with Eternity A concise Guide to the Monuments of 

Madinet Habu Unv. Of Chicago , 1980 , p. 67 , Fig. 53 
2
 - PSI : Publicazioni della Sosiete Italiana per la ricerce dei Papiri Greci e 

Latini in Egitto, Vols. 1-14 , Florentine, 1912-1957 , No. 409 
3
 - BGU : No. 986 

4
 - P. Lond. : No. 839 

5
 - P. Lond. : No. 890 

6
 - P. Lond. : No. 1912 

7
 - P. Cairo-Preis : Griechische Urkunden des Aegyptischen Museums zu Kairo 

by Preisigke , F. , Strassburg , 1911 , No. 37 
8
 - P. Lond. : No. 965 
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، ومعنررر  الماشرررية رنرررا رررري األبارررار والاثيرررران  (2)رخيصرررين لحراسرررة الماشرررية البريرررة 
ونفهررم مررن رررذ  الواثياررة ، أن الماشررية الترري كرران يررتم صرريدرا توضررع فرري ، والعجررو  

 كان تمهيدًا لترويضها . مكان معين تحت الحراسة ، وربما ذل  
وعن الغرض من صيد ررذ  الاثيرران البريرة ومرن اثرم استرناسرها ، فكران حررث 

دارة السررادية ودرس المحاصرري  بعررد الحصرراد  ، باتضررافة إلرري  (3)األرض الزراعيررة وا 
 .     (4)نا  األحما  الاثايمة عن طريل جررا 

طادون ونخمررررص ممررررا سرررربل إلرررري أن سرررركان منطاررررة وسررررط الرررردلتا كررررانوا يصرررر
الخنازير البرية والغزتن والاثيران ، ماثمهم في ذل  ماث  سكان منطاة إدميم أرسرينوي ، 
الذي استاينا منه ج  الواثارل البردية التري تناولرت الحيوانرات والطيرور فري العصررين 
البطممرري والرومرراني ، ورررذا يعنرري أن منطاررة وسررط الرردلتا لررم تختمرر  كاثيرررًا عررن إدمرريم 

عاشررت فيرره الحيوانررات والطيررور ، بمررا فيهررا البررري والمسررتانس ، أرسررينوي ، فك رمررا 
وبرتم عدم وجود واثارل بردية من منطاة وسط الدلتا ، إت أن ررذ  الموحرة درد دردمت 

 ما يفي بالغرض ويعوض ناص الواثارل البردية .

 : األدوات  4
درردمت لنررا رررذ  الموحررة تصررورين لمشرربا  والسررهام ، حيررث رأينارمررا منحوتترران  

، حيررث  -االطررار األوسررط  -الطيررور والحيوانررات البريررة ، وعمرري االطررار نفسرره  بررين
صورا متجاورتان بين االوزة والغرزا  ، ممرا يروح  بانهمرا عمري ع درة واثيارة برالطيور 
والحيوانررات البريررة ، ولررذل  ت نسررتبعد أنهمررا كانتررا أدوات صرريد اسررتخدمت مررن أجرر  

 لنحو اآلتي :  صيد رذ  الطيور والحيوانات ، ورما عمي ا

                                                 
1
 - P. Cairo-Zenon : No. 59362 

2
 - P. Lond. : No. 131 

3
 - Schnebel : op. cit. , p. 321 



 الجتماعية والدينية في وسط الدلتابعض مظاهر من الحياة ا

 

 3122يناير                                                                                ونالعشر الرابع و العدد

 

 

42 

 الشباك

      

، حيرث نجردرا واسرعة  يالواضا في شك  رذ  الشربكة ررو شركمها المخروطر
مررن الوسررط وتميرر  إلرري الضرريل عمرري الجررانبين ، ومررا يجعمنررا نرررجا أن رررذا الشررك  
يشرربه شرربا  الصرريد ، ورررذا مررا رأينررا  فرري منرراظر صرريد الطيررور فرري مصررر الاديمررة ، 

الاثانيرة لطيور من مابررة خرنم حترب الاثالرث مرن األسررة لشبا  صيد ا اً منظر حيث نجد 
ورررري دريبررررة الشرررربه مرررن رررررذ  الشرررربكة ، الطيررررور ، ويظهررررر فيهررررا شررربا  صرررريد  عشرررر

ن ظهرررت الشرربكة فرري المصررورة ، فالظررارر عميهررا أنهررا مخروطيررة الشررك  أيضررًا ،  وا 
كة ، أما رذ  الشب (2)مابرة خنم حتب ، بعد تماها عمي الطيور عاب دخولها مباشرة 

 فصورت فارتة .
استخدمت الشبا  في مصر في العصرين البطممي والروماني من أجر  ودد 

ن اختمفررت أشرركالها كرر  حسررب الغرررض مررن صرريد األسررما  والحيوانررات والطيررور  ، وا 
في واثياة بردية ترجرع إلري الاررن الاثالرث ل.م. عرن شرخص يردع   ، فنارأأستخدامها 
شرربا  مررن أجرر  صرريد بعررض الإليرره  يطمررب مررن زينررون أن يرسرر  فيمينرروس 
تخدمت اسررحيررث يررذكر أنهررا ، كمررا اسررتخدمت أيضررًا فرري صرريد الطيررور ،  (3)الغررزتن 

، حيررث كانررت تعتبررر  (5)، وطررارر الكركرري  (4)فرري صرريد طررارر اليمررام وطررارر األباررع 
ويبردو   (6)من أرم أدوات صيد الطيور في مصر في العصرين البطممري والرومراني 

                                                 
1
 - Houlihan : op. cit. , pp. 68-69 , Figs. 94-95 

 (5انظر الممحل ردم )
2
 - P.Cairo-Zenon : No. 59524 

3
 - Athenaeus  : IX , 387 

4
 - Houlihan : op. cit. , p. 86 , Fig. 121 

5
 - B.G.U. : No. 1252 
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، ومررا أن تسرراط بررداخمها حترري  داخرر  األحررراج كرري ت ترارررا الطيرروركانررت تخبررا أنهررا 
ومعنرر  ذلرر  أن الشرربا  كانررت جررزءًا  . (2)يسررارع الصرريادون بإت دهررا مررن الجررانبين 

مهمًا في أدوات الصيد في مصر عبر العصور التاريخيرة المختمفرة ، بدايرة بالعصرر 
 الفرعوني ووصوًت إلي العصر الروماني .

   السهام

             

تير واضحة المعالم ، ولكن يمكننا أن نشارد فيها التي تحت أيدينا صورة ال
، أو الحرراب التري كانرت تسرتخدم فري الصريد لاث اثة أشكا  مرن رؤوس السرهام  اً صور 
 .  محاوتت صيد أحد الطيور بهذ  السهامرذ  الصورة تبين ولع  

نذ العصرر الفرعروني ، وكانت الحراب والسهام تستخدم في عمميات الصيد م
حيرررث كانرررت تتكرررون مرررن عصرررا طويمرررة فررري نهايتهرررا خطرررا  أو رأس سرررهم ، وكانرررت 

اثررر فرري  (3)العصررا تصررنع مررن عظررام الحيوانررات أو درونهررا أو مررن المعررادن  ، ودررد ع 
مصررررر فرررري العصرررررين البطممرررري والرومرررراني ، عمرررري نمرررراذج عديرررردة لرررررؤوس الحررررراب 

، وري تتشابه إلي حرد  (4)ر والحيوانات والسهام والتي كانت تستخدم في صيد الطيو 
بعيررد مررع رؤوس السررهام المصررورة عمرري الموحررة الترري تحررت أيرردينا  . وحررداثتنا إحرردر 
الواثرارل البرديرة ، التري ترجرع إلري الاررن الاثالرث المري دي ، عرن بعرض الحرراب التري 

 .  (5)كانت تستخدم في صيد الحيوانات 
                                                 

1
 - Montet , P. : Geographie de L Egypte Ancienne , Paris , 1957 , pp. 43 ff 

، ترجمة زكي اسكندر ومحمد  المواد والصناعات عند الادماء المصريينألفريد لوكاس :  - 3
 72،  67ص ص ،  2::2زكريا تنيم ، مكتبة المدبولي ، الااررة ، 

3
 - Bowman , A. : Egypt After The Pharaohs , Oxford , 1990 , PL. 69. 

4
 - SB : No. 7529 
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ا صورًا ألنواع عديدة من الطيور ونستنتو مما سبل أن رذ  الموحة ددمت لن
وري اتدوات التي كانت تستخدم في صريد والحيوانات البرية وكذا الشبا  والسهام ، 

اختص الموحة الوجه من  اورذا يجعمنا نذرب لابو  فكرة أن رذالطيور والحيوانات ، 
 يد بانواعه . بتسجي  الص

ص عمميررة الصرريد ن أمررر مررا بخصررو الفنرران رنررا أراد أن يحررداثنا عرر يبرردو أنو 
فررإلي جانررب كونهررا تصررور لنررا جانبررًا مررن الحيرراة اتجتماعيررة لهررذ  المنطاررة ،  رنررا ،

وكررذا حيرث عرفتنرا عمري أنررواع بعرض الطيرور والحيوانرات الترري كانرت تعريش رنرا  ، 
نسرتطيع أن نغفر  المكران الرذي  إت أننرا تاتدوات التي كانت تستخدم في صيدرا ، 

ة ، وبررالرجوع إلرري المكرران الررذي يعتاررد الباحررث أنهررا نامررت عاثرنررا فيرره عمرري رررذ  الموحرر
شرو( ، وررو  -منه ، ورو مدينة )سيبينيتوس( ، التي كران يعبرد فيهرا االلره )أنروريس 

 كان المنطاة ، إله الحرب والصريداالله المحمي الذي كان يعبد رنا  ، وماث  لدر س
الطيررور والحيوانررات وبهررذا التنرروع فرري تصرروير ، فاتمررب الظررن أن ماثرر  رررذا التصرروير 

، يفيد بصمة ما بين الموحة ورذا االله ، وبخاصة لو إلي جانب أدوات الصيد البرية 
وضرررعنا فررري اتعتبرررار تصررروير رأس السرررهم أو الحربرررة  ، والتررري كانرررت تعتبرررر إحررردر 

 .  (2)شو( ، وكاثيرًا ما كان يصور بها -األدوات التي كان يستخدمها االله )أنوريس 
ع اثرر عميهرا مرن الجرانيرت الروردي ، لر  ، لردينا لوحرة منحوترة وتاكيدًا عمي ذ

 -في مدينة )سيبينيتوس( ترجع إلي أوار  العصر البطممي ، تصرور االلره )أنروريس 
رررو الحبرر  الررذي كرران يسررتخدمه فرري الصرريد إلرري )شررو( ورررو ممسرر  بالحربررة والورررل 

م  المصورة عمي ، ون حظ فيها مدر التشابه بين رأس الحربة وت (3) (جانب الحربة
 .الموحة التي تحت أيدينا 

                                                 
1
 -Pinch , G. : Egyptian Myth , A very Short introduction , London , 2004 , p. 95 

2 - Wilkinson, R.H. : Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Thames 

& Hudson, LTD , 2003 , p. 101  
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ويبدو أن ك  ذل  لم يكن مجررد صردفة ، فاتمرب الظرن أن اثمرة صرمة دينيرة 
بررين رررذ  الموحررة ودربهررا مررن مدينررة سرريبينيتوس ، وكانهررا شررك  مررن أشرركا  التكررريس 

لهرذ  الموحرة لممغزر الرديني الديني الخاص باالله )أنوريس ر شو( . ولكي يزيد فهمنا 
وتحمي  رذا الوجره ومحاولرة ربطره بمرا ، أن نتجه إلي الوجه اآلخر من الموحة يجب 

 تم معرفته .

 د : الوجه الثاني 
الم حرررظ عمررري ررررذا الوجررره ررررو حررررص الفنررران عمررري تصررروير السررريدة عاريرررة  
طويرر  كرران وررري تمسرر  بإحرردر يررديها عناررود العنررب وبيرردرا األخرررر كرراس ، الجسررد 

بررراعمي الرررذراعين وأسرررف  السرررادين أسررراور ، كمرررا  ، ويحررريط نبيرررذبسرررتخدم فررري شررررب ال
يظهررر حررو  السرريدة فررروع نبررات العنررب الترري تترردل  منهررا العناديررد بصررورة واضررحة ، 

 وفي أسفمها فرع من سع  النخي  . 
وبخصررروص السررريدة العاريرررة ، ن حرررظ مررردر ارتمرررام الفنررران برررإبراز تفاصررري  

حابرة التاريخيرة ، حيرث كران الجسد ، ورذا لم يكن تريبًا عمري فرن النحرت فري تمر  ال
السياسرية واتدتصرادية التري مررت بالعرالم تصوير السيدات العاريرات نتراج المتغيررات 

الاديم بداية بالتاريخ اليوناني ووصوًت إلي العصررين البطممري والرومراني ، ومرا تبعره 
، حيرررث كاثررررت صرررور السررريدات العاريرررات عمررري  (2)مرررن متغيررررات فررري التااليرررد الفنيرررة 

، ومرع منتصر  الاررن  (4)، كما ظهرت المحظيات مع كؤوس الخمر  (3)ريات المزر
الرابررررع ل.م. ، كاثررررر تصرررروير الجسررررد األناثرررروي العرررراري ، والررررذي كرررران يصررررور أحيانررررًا 

                                                 
1
 - Pollitt , J.J. : Art in the Hellenistic Age , Cambridge , 1986 , p. 141 

2
 - Bonfante , L. : " Nudity as a Costume in Classical Art " , American Journal of 

Archeology , Vol. 93 , 1989 , p. 559 
3
 - Pomeroy , S. : Goddesses Whores , Wives and Slaves : Women in Classical 

Antiquity , New York , 1975 , p. 118 
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بغرض ديني وأحيانًا أخررر بغررض االاثرارة الجنسرية ، واسرتمر ررذا التاميرد فري مصرر 
 . (2)في العصرين البطممي والروماني 

وحررة الترري تحررت أيرردينا ، فاتمررب الظررن أن التصرروير رنررا أمررا بخصرروص الم
كان دينيًا في الماام األو  ، وذل  لسببين مهمين ، األو  : سربل وذكرنرا فري الوجره 

شررو( الررذي كرران يعبررد باعتبررار  إلرره  -األو  لموحررة كرران تصررويرًا لرردور االلرره )أنرروريس 
أيضًا في تصروير ررذ   الحرب والصيد ، ولو دبمنا رذ  الفكرة فسو  نرر ذل  مابوتً 

شو( والمرأة بصفة عامرة  -السيدة العارية ، ألن رنا  اثمة صمة بين االله )أنوريس 
فررالمعرو  مررن خرر   األسرراطير الدينيررة أن رررذا االلرره كرران كاثيررر الررزواج مررن بعررض 

 االلهررررةمرررردينا تصرررروير جررررداري مررررن أواخررررر العصررررر الفرعرررروني ، يصررررور اآللهررررات ، ف
ولوحررة أخرررر مررن الجرانيررت ،  (3)شررو( -)أنرروريس اللرره حتحررور كزوجررة إلرري جانررب ا

صرورت عميهرا االلهرة سرخمت الوردي ، ترجع إلري عصرر الممر  بطمميروس الاثراني ، 
ونررراظرة إليررره  شرررو( -)أنررروريس )واجيرررت( ورررري عاريرررة الجسرررد وتجمرررس خمررر  االلررره 

كرران لرره زوجررة فرري  شررو( -)أنرروريس ن االلرره إ يررذكر أيضرراً . و  (4)باعتباررررا زوجترره 
 .  (5)، ولكننا لم نعاثر عمي تصوير لهذ  الزوجة روماني أيضًا صر الالع

واألكاثر من ذل  أن حداثتنا بعض المصادر الاديمة عن أن إحدر األميررات 
المترراخر ، نسررمع  الفرعرروني العصررر كانررت دررد وربررت نفسررها لخدمررة رررذا االلرره ، فمررن

ين ، أحررردرما ، والترري تحمرر  لابرر Henut-tawyعررن سرريدة ممكيررة ترردع  حينررروت ترراو 
.  (6)ونروريسأ، واآلخرر ررو خادمرة االلره  Mutبمعن  السريدة التري تخردم االلره مروت 

                                                 
1
 - Pomeroy : op. cit. , p. 145 

2
 - Al- Ayedi , A. : "The Cult of Hathor in the Stelae at Serabit el- Khadem " , 

Bulletin of The Egyptian Museum , 2006 , p. 18  
3
 - Onstine , S,L. : The Role of the Chantries in Ancient Egypt , London , 2001 , 

p. 154 
4
 - Ibid.: p. 198 

5 
- Women

 
in Ancient Egypt : Female Priests and their Temple Duties 



                                                                                       جامعة بنها – مجلة كلية اآلداب

 

 3122يناير                                                                                 العشرون الرابع و العدد

 

 

47 

ومعنررر  ذلررر  أن بعرررض السررريدات كرررن تتطررروعن لخدمرررة ررررذا االلررره ، إمرررا فررري مجرررا  
 حيرث يرذكر أن ، الخدمة العادية أو ككارنات ، ورذا ما تاكد في العصر البطممي 

 -)أنروريس معبرد مرن خر   عممهرن داخر  ، ة شهرة كبير دد اكتسبن ات الكارن بعض
  . (2)، وتحديدًا في مدينة سبينيتوس وسط الدلتا  الموجود في شو(

أما السبب الاثاني : فهو األسراور التري تحريط برذراعي ورجمري السريدة ، فرإلي 
جانرررب اسرررتخدام السررريدات لهرررذ  األسررراور مرررن أجررر  الزينرررة ، اسرررتخدمت أيضرررًا لزينرررة 

داخرر  المعابررد المصرررية ، فاسررتخدمت لرردر اآللهررات فرري العصررر الكارنررات واآللهررات 
، وكرررذا فررري العصررررين البطممررري والرومررراني ، فناررررأ فررري واثيارررة برديرررة ،  (3)الفرعررروني 

ترجررع إلرري الارررن الاثرراني المرري دي ، ورد فيهررا تررزين أذرع وأدرردام إحرردر اآللهررات الترري 
األسررررررراور  كانرررررررت تعبرررررررد داخررررررر  أحرررررررد معابرررررررد مدينرررررررة أوكسررررررريرنخوس ، بماثررررررر  ررررررررذ 

 فربمرا كران تصروير ررذ  السريدة  (4)توضع أعمر  الرذراع كانت التي ،
 عمي رذ  الشاكمة ذا مغزر ديني أيضًا .   

ومررن رررذا المنطمررل نسررتطيع أن نؤكررد عمرري أن رررذا االلرره كرران واثيررل الصررمة 
وخدمترره بعررض السرريدات ، ولررذل  يعتاررد  بررالمرأة ، حيررث تررزوج مررن بعررض اآللهررات ،

باحث أن رذ  السيدة المصورة ربما كانت إحدر الكارنات ال تي يامن بدور تارديم ال
الارررابين أو خدمررة االلرره ، حيررث نرارررا رنررا تحمرر  الخمررر والعنررب ، وررري مررن أنررواع 
الارابين التي كانرت مفضرمه لردر كاثيرر مرن األلهرة فري مصرر فري العصررين البطممري 

خيرر والنمراء ، والنمراذج كاثيررة عمري ماثر  والروماني ، وفي الودت نفسره كانرت رمرزًا لم
رذا النوع من التصوير ، حيث نري سريدة عاريرة الجسرد مصرورة وسرط مجموعرة مرن 
األبررراج السررماوية عمرري جرردار مابرررة ترجررع إلرري العصررر الرومرراني ، فرري مدينررة أتريررب 

                                                 
1
 - Spencer , N. A. : "The Epigraphic Survey of Samanud" , J.E.A. , 1999 , p. 55 

2
 - Budge : op. cit. , p. 131 

3
 - P. Oxy. : No. 1449 
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)بالارب من سوراج الحالية( ، وذكر ناشر المابرة أن رذ  السيدة ري الكارنة حاممة 
لارررابين ، حيررث يظهررر عمرري رأسررها نبررات المرروتس وتحمرر  فرري كرر  يررد إنرراء ، تادمرره ا

 . (2)الله
ولررذل  ت نسررتبعد أن ررررذ  السرريدة المصرررورة عمرري رررذ  الموحرررة ، ررري إحررردر 

، أو أنهرررا إحررردر محظياتررره ، شرررو(  –الكارنرررات ال تررري دمرررن بخدمرررة االلررره )أنررروريس 
  .عمي اعتبار أنه كان عمي صمة واثياة بالسيدات 

وخ صرررة الارررو  أن الموحرررة التررري تحرررت ايررردينا كانرررت تكرررريس دينررري خررراص 
، إله الصيد والحرب ، وددم لنا الفنان فيها جانبرًا مرن مظرارر شو(  -باالله )أنوريس

الحياة اتجتماعية ، كانواع الزراعات والطيور الحيوانات التي كانرت تعريش فري تمر  
 المنطاة في تم  الحابة التاريخية . 

  تخدامات الموحةه : اس

أمررا عررن الغرررض الررذي اسررتخدمت مررن أجمرره الموحررة ، فررالم حظ عمرري رررذ  
الموحة وجود اثاب صرغير فري وسرط الموحرة يظهرر بوضروح فري الوجره األو  ، أعمر  
ظهر الطارر المصور في الوسط ، بين الردبة والذي  . ونرر باايا  بين اثديي السيدة 

أن ررذا الاثارب تيرر نافرذ ، وت نعمرم الغررض  المصورة عمي الوجه الاثاني ، والم حرظ
من وجود  . وأتمب الظرن أنره اثارب حرديث ت يصرما ألي أترراض فمرو كران بغررض 
التعميل لكران الاثارب أعمر  الموحرة ، ولرذل  نررجا أن ررذ  الموحرة كانرت توضرع عمر  
األرض أو عمررري مكررران مرتفرررع بحيرررث يمكرررن رؤيتهرررا مرررن الجرررانبين ، فالنررراظر لسرررم  

                                                 
المذكورة رنا ليست أتريب )بنها( المعروفة ، حيث توجد ( ، واتريب 6) انظر الممحل ردم : - 2

 في صعيد مصر 
Petrie , W. M. F. : Athribis , British School of Archeology in Egypt , London 

, 1908 , Pl. XXXVII  
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يسررتطيع أن يرردر  وبسررهولة أمكانيررة تاثبيتهررا برردون أيررة أدوات  -سررم  7,6 -الموحررة 
 لمتاثبيت .

أما عن المكان الذي توضرع عميره ، فيعتارد الباحرث ، باعتبارررا لوحرة دينيرة  
مرا داخر  معبرد المدينرة ، وذلر  بغررض  أنها كانت توضع ، إما داخ  أحرد المنراز  وا 

  ، فمريس مرن األمرر الغريرب أن شرو( . وبخصروص المنراز  -التارب لإلله )أنروريس 
نجد بعض األرالي يحتفظون بماث  رذ  الموحرات ، حيرث كانرت منتشررة داخر  مدينرة 
رومرررا فررري الاررررن األو  المررري دي ، وكانرررت توضرررع بغررررض الحمايرررة والتبرررر  وطررررد 
اثرررر عمررري إحررردر ررررذ  الموحرررات ، ترجرررع إلررري الارررررن األو   األرواح الشرررريرة ، ودرررد ع 

محفوظررة اآلن بررالمتح  اليونرراني والرومرراني باالسرركندرية ، المرري دي ، فرري مصررر و 
، وبرررتم أن رررذ  الموحررات  (2)وتصررور بعررض اآللهررات ال ترري يامررن بحمايررة المنررز  

سرم ، فرإن الموحرة  3,6كانت تعمل عمي أبواب المناز  نظرًا لسمكها الذي ت يتعردر 
لموحرة ، ولررذل  موضروع الدراسرة ت يمكررن أن تعمرل ألن سررمكها اث اثرة أضرعا  رررذ  ا

يرررجا الباحررث أنهررا كانررت تسررتخدم أيضررًا داخرر  المنرراز  فرري رررذ  المنطاررة ولمغرررض 
ن كانت ت تعمل رررر  وبخاصة أن تاريخ الموحة يتناسب إلي حد مرا مرع تمر   نفسه ررر وا 

 الموحات السابل ذكررا . 
أما بخصوص المعبد ، فاتمب الظن أنها كانت توضرع فري مكران مرا يتبرر  

ررررون ، ويعتاررد الباحررث أنهررا تكررريس دينرري مهرردر مررن أحررد األرررالي كهديررة أو برره الزا
شرررو( بغررررض التاررررب لررره ، حيرررث كانرررت تخصرررص داخررر   –دربررران لإللررره )أنررروريس 

المعابرد أمراكن لماثرر  ررذ  الهرردايا ، وتالبرًا مرا كانررت مرتبطرة بااللرره الرريسري لممعبررد ، 

                                                 
أعما  المؤتمر الاثالث عشر انية من مصر دراسة تحميمية ي ، روم Oscllumوفاء الغنام : ي  - 2

م ، تحت الطبع ، ودد حص  الباحث عمي نسخة  3121األاثريين العرب ، ليبيا ، تتحاد 
  تير مردمة من الباحاثة
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، حيث كان األرالي يادمون رذ   وددمت لنا بعض الواثارل البردية أماثمة لهذ  الهدايا
الهرردايا ويسررجمون أسررماءرم فرري سررج ت المعبررد ، ومررن نمرراذج رررذ  الهرردايا ، بعررض 
التمااثيرر  وأدوات زينررة والم بررس إلرري جانررب بعررض الوحررات تذكاريررة األخرررر ، وكمهررا 

 . (2)مادمة لإلله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - P. Oxy. : No. 1449 
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 الخاتمة
مظرررررارر الحيررررراة خ صرررررة الارررررو  ، إن ررررررذ  الموحرررررة دررررردمت لنرررررا جانبرررررًا مرررررن 

اتجتماعيررة والدينيررة لشررريحة سرركانية مررن المجتمررع المصررري الررذي عرراش فرري منطاررة 
مررردر وسرررط الررردلتا فررري العصرررر الرومررراني ، وفررري الودرررت نفسررره ، كانرررت تعبيررررًا عرررن 

 التواص  السكاني بين األداليم المصرية بعامة ، ومن اثم نخمص إلي النتارو اآلتية : 
عمرررري واثررررارل برديررررة أو نارررروش لكرررري لرررريس مررررن الضرررررورر أن نحصرررر   -2

اثررر عميهررا فرري المنرراطل الترري  نسررتخرج المعمومررة التاريخيررة ، فاآلاثررار الصررماء الترري ع 
يندر فيها المعمومة التاريخية المكتوبة ، يمكن أن تكون مصردرًا مهمرًا لكتابرة التراريخ 

 الاديم .
 مارس سكان منطاة وسرط الردلتا ، كغيرررم مرن سركان األدراليم المصررية -3

بعامررررة ، الحررررر  التررررري تتناسررررب مرررررع طبيعررررة منطاررررتهم ، حيرررررث اصررررطادوا الطيرررررور 
والحيوانرات مرن األحررراج والمجراري الماريررة وزرعروا المحاصري  الزراعيررة ، ماثممرا فعرر  
سكان منطاة الفيوم في العصرين البطممري والرومراني ، والتري درأنرا عنهرا مرن خر   

 الواثارل البردية .
دلتا فرري العصررر الرومرراني ، مجموعررة مررن عاشررت فرري منطاررة وسررط الرر -4

الطيرررور والحيوانرررات البريرررة ، التررري صرررورت عمررري ررررذ  الموحرررة ماترنرررة بررربعض أدوات 
الصررريد ، ودرررد دارنهرررا الباحرررث بمرررا سررربل تصررروير  عمررري جررردران المارررابر والمنررراز  فررري 
مصررر الفرعونيررة وبتمرر  الترري تعرريش فرري مصررر حترر  اآلن ، حيررث أوضررحت بمررا ت 

، مردر التطرابل برين ررذ  الصرور ، وبينرت أن الطيرور والحيوانرات  يدع مجراًت لمشر 
البريرررة كانرررت موجرررودة فررري مصرررر منرررذ أدررردم العصرررور وحتررر  اآلن ، لررريس فارررط فررري 
األداليم المعروفة أخباررا من خر   الناروش والواثرارل البرديرة ، بر  أيضرًا فري منطارة 

 وسط الدلتا التي ع رفت اآلن من خ    اثاررا . 
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 :  (2)دارمة باشكا  رذ  الطيور والحيوانات وفيما يمي 
 أ : صور الطيور البرية

 ودتنا الحاضر الموحة مصر الاديمة اسم الطارر

 الكركي

 
 

  

 الدراج
    

    الحمام الهزاز

      
 

 

 

 

 

األبيض البمشون 
  )مال  الحزين(

 
  

 وز المصريالا

 
  

لن نعثر علي  ملتفال

         تصوير     

   

 
                                                 

 صور الطيور والحيوانات المرفاة مستااة من  - 2
Houlihan : op. cit. , Passim ; Pollard  : op. cit. , Passim ; - Vandier : op. cit. , 

Fig. 453 ; Newberry : op. cit. , PL. XXVIII 
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 الحيوانات ب : صور 
 ودتنا الحاضر الموحة مصر الاديمة حيوان اسم ال

       الخنزير

    
 

  

 الغزا 
 
 

      
  

 

 الاثور

 
 

  

، كانررت عمرري رررذ  الموحررة الررواردة البريررة كرر  أنررواع الطيررور والحيوانررات   -5
 انررت جررزءًا مررن موارررد الطعررام عنرردولررذل  فرر  نسررتبعد أنهررا ك، تاكرر  أو تارردم كارررابين 

 . سكان وسط الدلتا
شرو( ، الرذي كران يماثر   -عبد سكان مدينة سريبينيتوس االلره )أنروريس  -6 

لديهم إله الحرب والصيد ، وتعتبر رذ  الموحة تعبيرًا واضحًا عرن ارتمرام سركان ررذ  
وحررررص ، المنطاررة بهررذا االلرره ، حيرررث صررنعوا لرره رررذ  الموحرررة الدينيررة وكرسررورا لرره 

صرررانع الموحرررة عمررري اظهرررار الطيرررور والحيوانرررات البريرررة إلررري جانرررب أدوات الصررريد ، 
 .شو( في تصوير   –والتي كانت تعد من األدوات التي ترتبط باالله )أنوريس 

ظهرر عمرري احررد وجهرري الموحررة تصروير سرريدة عاريررة ، تبررين أنهررا إحرردر  -7 
، وربمرا كانرت خدمرة االلره والتري كانرت تاروم عمري ،  شرو( –كارنات االله )أنروريس 

إحرردر محظياترره ، فمررن المعمرروم عررن رررذا االلرره أنرره كرران عمرري صررمة كبيرررة بالنسرراء ، 
حيررث كرران كاثيررر الررزواج مررن اآللهررات ، ودامررت بعررض األميرررات بخدمترره ، فمررذل  ت 
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نسررتبعد أن السرريدة المصررورة عمرري رررذ  الموحررة كانررت إحرردر السرريدات الماربررات مررن 
 االله .

رررذ  الموحررة فرري المنرراز  أو المعابررد بغرررض الحمايررة والتبررر  اسررتخدمت  -7 
 ورد الشر ، وددمت باعتباررا دربانًا لإلله .
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 المالحق 
 

 
 أ( 2الممحل ردم ) 

 الوجه اتو  
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 (ب 2ممحل ردم )

 الوجه الاثاني 
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 (3الممحل ردم )

 المحيطة بارية سجين الكومالغربية محافظة لوحة مساحية موضا عميها أسماء درر ومدن 
 

 

 ( 4الممحل ردم )
ية صور فيها بعض نباتات البردي لوحة من مابرة بتوزيريس ، صور عميها منظر لأحراج المصر 

المصري ، بعضها في وضع الطيران  االوزرتفاعات مختمفة ، ويظهر أع را بعض طيور اب
 وادفة وري تاك  من رذ  النباتات  وأخرر
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 (5محل ردم )الم

 منظر ألشكا  الشبا  من مابرة خنم حتب الاثالث ، من بني حسن األسرة الاثانية عشر
 

 

 (6الممحل ردم )
تمس  وية و اصورت داخ  مابرة في أتريب ، وادفة وسط مجموعة من األبراج السمسيدة عارية 

 حاممة الارابين كارنةنموذج لمرنا ماث  في ك  يد إناء وعم  رأسها اث ث زررات لوتس كزينة ، وت
 
 
 
 

بحث%20الأبراج/w
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