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في منطقة ران مقابر أشراف الدولة القدیمة الحیوان المتواجدة على جدیتناول البحث مناظر الصید وتربیة  :الملخص

نت تضم مناظر تربیة حیث كا ،م١٩٣٨-م١٩٣٧ن في الفترة بین عام سقارة والتي قام بالكشف عنها سلیم حس

ر لیها مناظتربیة الماعز، وی ستخدمها في الحقل وأعمال النقل، ومناظرا، ومناظر تربیة الحمیر و وحلب األبقار

   .خیًرا مناظر تربیة الطیور وصیدها، وأستئناس القردة بأنوعهااا مناظر ستئناس الكالب وتربیتها، أیضً ا

  .الكالب –الحمیر  –قردة  –بقار أ –قردة  –طیور  –صید  –تربیة  –حلب  –ستئناس ا :الكلمات الدالة
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Abstract: The research deals with the scenes of hunting and animal husbandry on the 
walls of the tombs of the old state authorities in the Saqqara region, which Selim 
Hassan discovered during the period 1937-1938, which included scenes of breeding and 
milking of cattle, and the breeding of donkeys and their use in the field and transport 
works, Goats, followed by scenes of dog rearing and breeding, also scenes of apes and 
species, and finally bird breeding and hunting. 
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donkeys - dogs.                                                                                         
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والریاضات المتصلة  ،وصید الطیور ،نقوش المقابر في عصر الدولة القدیمة بتنوع حیاة الماشیة وتربیتها تتمیز

  .١بذلك كله مما یشیر إشارة واضحة إلى عنایة مصر بالحیوان التي بلغت حد التقدیس لبعض أنواعه

الناس یقتنون بعض الحیوانات التي  أداإلنسان یستقر على وادي النیل بمصر ب أعندما بد :الرعي وتربیة الحیوان

أیًضا لكي كذلك و  ،ومن المعتقد أن اإلنسان یستأنس هذه الحیوانات لكي توفر اللحوم واأللبان ،سهاانئعملوا على است

  .٢یستخدمها في أعمال الزراعة والصید بعد ذلك

  .التي تم دراستها وفیما یلي سیقوم الباحث بدراسة الرعي وتربیة الحیوان من خالل نقوش المصاطب

، وٕاذا تتبعنا استخدامات األبقـار أو نات التي استأنسها المصري القدیمُتَعدُّ األبقار من أهم الحیوا :مناظر األبقار -١

واستخدمت فـي  ،في تسمید التربةأیًضا ستخدم فضالتها تالثیران فلقد كان یستفاد من لحومها وجلودها وألبانها وكانت 

         تــم نقشــه فــي مقبــرة  عمــا االباحــث ســابقً  همــا ذكــر الــدلیل علــى ذلــك و  ،المحــراث فــي الحقــلأعمــال الحــرث وذلــك لجــر 

       .٣ولقد تكـرر هـذا المشـهد فـي المقبـرة أكثـر مـن مـرة ،حیث تم استخدام الثیران في حرث األرض ،)حر –كاو  –نب (

    )١انظر شكل رقم(

في ) اى ان عنخ(الملقب بـ ) بتاح حتب(منظر في مصطبة  رومن المشاهد المهمة أیًضا الخاصة بتربیة األبقا 

بواسطة حبل عقد في یده  اسمینً  اعلى الجدار األیسر ألحد الرعاة یقود ثورً  احیث نالحظ مشهدً  ،الحجرات ىحدإ

  :ومن أعلى الثور تم نقش، ٤من األعالف على ذراعه الیمنى ةوكان یحمل مجموع ،الیسرى

  

  
 "rn iwA "  

  

  ١"الثور الشاب أو الصغیر"بمعنى   

                                                             

   ٥١٧ ،)بدون تاریخ  ،مكتبة االنجلو: القاهرة( ، العصر الفرعوني، تاریخ الحضارة المصریة"الزراعة"نجیب میخائیل ١ 

تأكدت منذ عصور ما قبل التاریخ في ، وتربیة ورعیه الحیوان المصادر على أن المصریین القدماء قاموا باستئناس كلقد أجمعت  ٢

ا، حیث وجدت أقدم مخلفاتهم من ماشیتهم وأغنامهم وخنازیرهم في م تقریبً  .منذ األلف الخامس ق أينیولیتیه النصف األول لمرحلتهم ال

  :ولقد انقسمت الماشیة إلى قسمین ،في مصر السفلى مثل مرمدة بنى سالمه والفیوم األثریةبعض المواقع 

   .صد بها الثیران واألبقار والعجولویق  mnmnt وتعنى،  الماشیة الكبیرة - أ

 الماشیةالتفاصیل غیر الشائعة في مناظر تربیة " عزة فاروق سید :انظر أیضً او Awt   وتعنى  والماشیة الصغیرة   -ب 

   ٣٥٣، )م٢٠٠١(الندوة العلمیة الثالثة  ،بمؤتمر الملتقى الرابع لألثریین العر  ،"في مقابر األفراد حتى نهایة عصر الدولة الحدیثة اورعیه

قسم  غیر منشورة، رسالة دكتوراه( "الحدیثة الدولةإحصاء الماشیة في مصر القدیمة حتى نهایة عصر " إسالم إبراهیم عامر محمد،؛ 

 .١١ -١٠،)م٢٠١١ :اإلسكندریةجامعة  ،التاریخ، كلیة اآلداب

  ٦٥–٦٤ ،)م٢٠٠١: كلیة اآلثار، جامعة القاهرة  غیر منشورة، ماجستیر رسالة" (دیمةالرعي والرعاة في مصر الق"مرزوق السید امان ٣

4 Slime Hassan, Excavations at Saqqara 1937- 1938 "Mastaba of NY-Ankh- Pepy and others" , Re edited 
Zaky Iskander, V2 (Cairo: 1973), 88    
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حیث أراد  ،تعد من أهم النقوش الممیزة في الدولة القدیمةفإنها أما بالنسبة للمناظر التي تخص حلب األبقار 

  .الختفاء منذ بدایة الدولة الوسطىبینما بدأت في ا ،ا في المصاطبالمصري أن یظهرها كثیرً 

وكنوع من الحذر كانوا یقومون  ،یقومون بها -عادة–وكان الرجال ،یحتاج إلى مهارةفإنه ر وأما بالنسبة لحلب األبقا

 حدأن یمسك أوٕاذا لم یكن لدیهم حبل كانوا یكتفون ب ،ا والخلفیتین معا أو الخلفیتین فقطبربط أرجل البقرة األمامیتین معً 

یتم ربط أقدام البقرة في بعض األحیان أو اإلمساك بها  نه كان الأالباحث  الحظولكن . ٢الرعاة بالقدمین الخلفیتین بقوة

على  ةمشاهد أفقی ةحیث یوجد مشهد ضمن أربع) ان عنخ اى( الملقب بـ) بتاح حتب(مقبرة  فيذلك  وظهر بقوة

وهو یقوم بحلب بقرة  حد الرعاةأوهو یمثل المشهد الثالث یمثل فیه  ،الجدار الشرقي أو الجانب األیمن من المدخل

ونالحظ  ،ا الضرع الذي یتم الحلب منهومن أسفلها یوجد إناء الحلب ویظهر واضحً  ،)٢انظر شكل رقم( ء اللونبیضا

  ،بقرةومن أعلى ال ،مخارج للحلب ةوجود أربع

  :ویوجد نقش 

  
  

      "hy .irTt  "  
  ٣".اللبن " ومعناه        

لراعي یجلس في وضع القرفصاء وقد قام بتقیید والتي نجد فیها اأیًضا تلك المناظر من مناظر الحلب المهمة و 

م ونجد هذا المنظر خر في القدم األمامیة لألوٕاذا كان معها رضیعها أو طفلها یقوم بربطه هو اآل ،الساق األمامیة للبقرة

  :على البقرة نقشأوكان یوجد من  ،)٣انظر شكل رقم ( )مررى(بصورة واضحة وجلیه في مصطبة 

  
  " sSr – sSr irTt  "  

  ٤"حلب اللبن " بمعنى    

تهدئة البقرة ویقوم لكي یستطیع الراعي أن یقوم ب ةومن المالحظ أن عملیة حلب األبقار كانت تحتاج إلى براعة فائق

  . بعملیة الحلب

المناظر الخاصة  :مثل ،خاصة عند تقدمة القرابینبولدینا أیًضا مناظر متعددة لالستفادة من لحوم هذه الحیوانات و 

ته وهذا ما سوف تتم دراس ا،التي بدأت منذ عصر الدولة القدیمة وحتى الدولة الحدیثة مع تكرار الحركات ذاته لجزارةبا

  .بالتفصیل في تقدیمات القرابین

                                                                                                                                                                                   

وفي ،  gn  وأخیرا،  ng  ومسمى،  iwA  ات مختلفة، وأهمها مسمىعبر المصري القدیم عن الماشیة بعدة مسمی ١

براهیم عامر إا اسالم انظر أیضً و  ة،الى الثیران الصغیر  لإلشارة rnn iwA  -  rn iwA  الغالب یستخدم كال من

   ٢٧ –٢٤محمد، إحصاء الماشیة، 

 رسالة ماجستیر( الفرعونیةمصر  في القدیمةالدولة  فيالعمل والعمال  قنواتي،نجیب  ؛٣٥٨ ،عزة فاروق السید، التفاصیل غیر الشائعة ٢

  ٢٧-٢٦ )تاریخ ونبد :اإلسكندریةجامعة  اآلداب،كلیة غیر منشورة، 

٣   "irt.t  " المعجم الصغیر في  ،أحمد بدوى وهرمن كیس :انظر ا وأیضً  ، تأتىوممكن أن  ،عنى اللبنیو

  ٢٥ ،١٤٦، ٤٦ ،)١٩٥٨ :العامة لشئون الطباعة باألمیریة الهیئة: القاهرة(١طمفردات اللغة المصریة القدیمة، 

 .٢٣١، كیس، المعجم الصغیرأحمد بدوي وهرمن  ٤
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والدلیل على ذلك أننا نجد نبالء  ،كبیرة لدى المصري القدیم ةأن األبقار كانت ذات أهمی یتضح لناومما سبق 

الدولة  عصر وقد استمرت هذه األهمیة إبان ،لقدیمة كانوا یقومون بتمثیل المواشي بمصاطبهموكبار رجال الدولة ا

  .١بالدیر البحري "مكت رع"وهذا ما بینه بالفعل التصمیم المصغر من مقبرة  ،الوسطى

استخدمه لحیوان منذ زمن بعید ولقد اأما بالنسبة للحمیر فنجد أن المصري القدیم قد استأنس هذا : الحمیرمناظر  - ٢

وهو ما نجده من ، ٢في عملیات الجر والترحال ولقد تم إدراج هذا الحیوان ضمن المواشي الخاصة باألمالك الكبرى

 ،تظهر فیها استخدام الحمیر في عملیات نقل الغالل حیث ،المشاهد المهمة في نقوش الدولة القدیمة بالمصاطب

 ةر الشرقي من حجرة الدفن حیث یوجد مشهد یمثل مجموععلى الجدا "بتاح حتب األول"وهو ما یوجد في مصطبة 

  :اونجد فوقها نقشً  ،مكدسه من الحبوب امن الحمیر، فنجد في أقصى الیسار حزمً 

   
 "pHt "  

  "مكدس"بمعنى   

الكومة من وفي نفس الوقت یمسك قدمه األمامیة ویسحبه بالقرب من  ،یمسك بأذن حمار عنید ثم نجد رجًال 

بحزم وأكیاس ویقودها رجل بعصا في یده الیمنى  لهحمیر كل واحد منهم تم تحمی ةویوجد أیًضا ثالث ،جل تحمیلهأ

أما الراعي  ،تمر من تحت بطون الحمیرو من الحبل تطوق األكیاس  ةولقد تم تثبیت األكیاس عن طریق قطع

والرجل الرابع كان یمسك بكلتا یدیه  ،تى ال تنزلق األكیاسهما كان یمسك بالحبل بیده الیمنى حكالفالثاني والثالث 

من الحمیر في مواجهة هذا  ا إلى أقصى الیمین یوجد عددیرافق أمه وأخیرً  اصغیرً  اعصا كان یوجه بها حمارً 

وتم استخدام  .٣ناآل حتىا ولم یتبق من المنظر سوى أقدامهم التي ال تزال واضحة ، ولكن دمرت تمامً المشهد

 اوشرح هذا المشهد سابقً  "بتاح حتب األول"ر أیًضا في عملیة درس الحبوب كما هو ممثل في مصطبة الحمی

) نفر ایرت ان اف(ومصطبة  ،)تى(مصطبة  :ولقد تكرر هذا المنظر في مقابر أخرى مثل) انظر مناظر التذریة(

  .ن بالمتاحف الملكیة في بروكسیلمن األسرة الخامسة وهي موجودة اآل

ولقد تم  ،منذ القدم سهاانئتَُعدُّ األغنام والماعز من ضمن الحیوانات التي تم است :ألغنام والماعزامناظر  - ٣

ولم یجهل المصریون معرفة  .٤م ومنتجات األلبان التقلیدیة كاللبن والسمن والجبنو للح ااستخدام األغنام مصدرً 

على ) اى ان عنخ(الملقب  "بتاح حتب"والدلیل على ذلك المشهد الموجود بإحدى غرف مصطبة  ،صوف األغنام

ونجد  ،رجال یتشاركون في قیادة قطیع من الكباش ةمشاهد العلوي منها یمثل ثالث ةحیث یوجد ثالث ،الجدار األیسر

یبدو أنها كانت خاصة  ةولقد كانوا یحملون أداه غربی ،في ید وعصا في الید األخرى اأن كل واحد منهم یحمل سوطً 

ومع ذلك  ،)ل(وتتكون من سیور معقودة على شكل حرف  ،جوانب ةرة عن حلقه كبیرة لها أربعوهي عبا ،بالرعاة

                                                             

 .٥٥ -٥٤، )٢٠٠٨الهیئة العامة المصریة للكتاب، : القاهرة(١طسعد ، أعادل  رجمةكرستیان زیجلر، جان لوك بوفو، الفن المصري، ت ١

ز القومي المرك: القاهرة(١ط روجیه لشتنبرج، الحیوانات والبشر تناغم مصري قدیم، ترجمة فاطمة عبد اهللا محمود، وفرنسوا دیناند  ٢

  ٤٦، )٢٠١٢للترجمة، 

3 Hassan, S., Excavations at Saqqara ,V2, 45 

  ١٠٠،)م٢٠٠٠وزارة الثقافة واإلعالم، : القاهرة( ١ج سلیم حسن، موسوعة مصر القدیمة، ٤
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 يذ اوربما تكون مهمازً  ،لها ةوقت سابق أداه مماثل أيولم نرى في  ،هل هي أداه لجز الصوف أم ال افلیس معروفً 

     )٤انظر شكل رقم(، ١شقین

مشاهد تمثل صورة من صور حیاة  ةیوجد ثالث) ٥كل رقم انظر ش( )نب كاو حر(وعلى الجدار الجنوبي لمقبرة 

وتعد من المشاهد الفریدة التي برع فیها الفنان المصري حیث أراد أن یجعلنا نتصور معه كیف تعیش  ،الماعز

 يحد الرجال یقوم بقطع شجرة وهو یرتدأوبالنسبة لوصف المشهد، فنالحظ  ،الماعز وعالقتها بالحاطبین أو الرعاة

ولقد مثل وهو ینحني إلى األمام وقد ألقى بوزنه  ،)عبارة عن قماش لتغطیة الخصر فقط( حول خصره ةلیلمالبس ق

ومن  ،٢نه قد تم قطعهاأولقد كان یمسك بفأسه بكلتا یدیه ومن خلفه یوجد جذع شجره ویبدو  ،على ساقه الیسرى

  :فوقه یوجد نص قراءته

  

 "sKdx "  

  "و تكوین أتشكیل " بمعنى

 الصغیرةحدى الماعز إن أفي حین نجد  الساقطةوراق الشجر من الشجرة أمن الماعز یلعبون على  ثالثةثم نجد 

 الشجرةل المرء ماذا سیكون مصیرها عندما تسقط أویتس ،قواس البیضاویة الشكل تحت الفرعحد األأسفل أموجوده 

  ! اعلیه

 ةمخروطی ةبسداد ةمغطا ةوبجانبهم جرة طویل ،نائین في سلهإشهد یوجد من الم يیمن العلو ما في الركن األأ

حزمة من القماش  هنأمستطیل على ما یبدو  يءوش ة،نها وضعت علیها منذ فتره طویلأالشكل من الواضح 

ما في أ دمرت تماما، هاولكن ،ربع ثور وجزء من نقشأسفل الطرف الیمن من التسجیل یوجد ثالث أفي و  ،مربوطة

قدام رجل أیًضا على الجهة أ، وتوجد ، وربما تكون لطائر الكاركىةرجل لطیور طویلأ ةنالحظ خمسفشهد الثالث الم

رجل أن إیه حال فأ، وعلى فهو مفقودما النصف العلوى من هذا المشهد أنه حارسهم، أالیمنى منهم من المعتقد 

  .٣نالطیور وحارسهم ال تزال قائمه حتى اآل

ول منهم راكع األ ؛ن خلف بعضهم البعض في جهة الیمینیخر لرجلآید البرى یوجد مشهد وفي نهایة مشهد الص

  : ووجد فوقه نقش قراءته  من الماعز المتدلى من الفروع، ان ینزل صغیرً أمام شجرة وهو یحاول أرض على األ

   

"sfTa   "  

  "و ابعاد الماعزأانزال "بمعنى 

                                                             
1 Hassan, S., Excavations at Saqqara,V2, 87    
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  Hassan, S.,  Excavations at Saqqara 1937 – 1938” Mastaba of Princess Hemet – Ra   and others “ , Re 

edited Zaky Iskander, V3 (Cairo: 1975), 30-31                                                                         



  ١٠٤   

 

ویقوم  ،خرى التي یوجد فوقها الماعزأویقوم بتقطیع شجرة  ،ن هذه المجموعه ینحنى رجل أیًضالى الیمین موإ 

الشجرة  بینما لونتحمر ولقد تم  تلوین الرجل باللون األ ة،السابق ةوراق الشجر، كما كان في المجموعأباللعب ب

وكان  ،خرىأوهو یقوم بقطع شجرة  مام الرجل الثالثأویوجد من  ،حمرأوالجذع والفروع لونها  ،خضرباللون األ

س بقوه فوق أنه كان یرفع الفأمام ویعتقد لى األإن هذا الرجل یمیل أ غیریوجد علیها أیًضا مجموعه من الماعز 

  :ونجد فوقه نقش قراءته ،سهأر 

  

 "skdwt  "  

  "قطع للتشكیل"بمعنى 

ونالحظ الحیوان الثاني یقف على أرجل  ،تقع في نهایة أقصى الیسار المشهد الرابع یصور واحده من الماعز،و 

باألخضر واألحمر، وفي الجهة الیمنى  ةوهي شجرة صغیرة ملون ،الخلفیة وذلك لمحاولته الوصول الى أوراق الشجر

بالتزاوج ، حیث تقوم المجموعه األولى زمن الماعز بشكل ممی ةولقد اتبعت بمجموع ،یوجد اثنان من الماعز أیًضا

وكانت األغنام أیًضا تستخدم في ، )٦انظر شكل رقم  ( ١دمروباقي المشهد  ،بینما تقوم المجموعة الثانیة بالتقاتل

األغنام في عملیة  ا في استخدامسابقً  "نب كاو حر " والزراعة والدلیل على ذلك ما تم وصفه في مقبرة ،أعمال الحقل

  .٢البذر

ا، أصحابها أحیانً مع  ولقد دفنت ،كلب في مصر منذ عصور ما قبل األسراتلقد استأنست ال :بالكالمناظر  - ٤

وال شك أن اإلنسان في بادئ األمر قد الحظ فائدة هذا الحیوان في مساعدته على اقتناص فریسته حتى أصبح 

 "حسن سلیم"، ونالحظ هنا في المصاطب التي قام ٣اا لیتخذ منه صدیقً إخالص الكلب وتفانیه في حب صاحبه دافعً 

  .وفیما یلي سوف یتناول الباحث أهم هذه المناظر ،وجود العدید من المناظر بالفعلبالكشف عنها 

 "نب كاو حر"نه ظهر مشهد لكلب على الجدار الجنوبي لمصطبة أنالحظ ومن المناظر الخاصة بالصید  

مع وجود  ةفة على أرض جبلیإننا نستشف منها وجود أشخاص وظباء واقفنه قد تلف هذا المشهد أالرغم من وعلى 

  .٤دو مهاجمة بعض الحیوانات الكبیرةوعلى ما یب ،ثار باهته لوجود كلبآ، ویوجد أیًضا قنفذ في الخلف من فوقه

انظر ( )ثیفو(حد األلواح الحجریة التي تم الكشف عنها في مقبرة أخر جدیر بالمالحظة على آویوجد مشهد 

، المشهد األول من األعلى تالف مشاهد ةمتر الذي كان یحمل ثالث ٠,٣٣×  ٠.٢٩وهو لوح قیاساته  )٧شكل رقم

ویعتقد أنها زوج من النمور  ،وكل ما نالحظه هو وجود أقدام لبعض الحیوانات وهي تتجه إلى الیمین ،ا بالكاملتقریبً 

مام حیث تظهر نه یوجد على الیسار حوافر حیوان أخر، أما بالنسبة للنقش األوسط فهو جزء مثیر لالهتأفي حین 

ومن  ،للتالل الصحراویة المشهد صورً اویتضمن  ،ونرى كلب الصید یهجم علیهم على ما یبدو ،فیه الغزالن البریة

                                                             
1 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V1, 30- 31 

2 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V1, 34                                                                                                                     

 رساله ماجستیر" (االسرتین الخامسة والسادسة بسقارهانى عبد اهللا الطیب، مقابر األفراد في  ؛١٢٠ -١١٩سلیم حسن، موسوعة مصر، ٣

  ؛١٢٨ ،)٢٠٠٧ :، جامعة القاهرةر، كلیة اآلثاغیر منشورة

 Laterza and Figli, Sulle rive del Nilo (Editori Laterza, 2000), 114-116         

4 Hassan,S.,  Excavations at Saqqara, V1 , 30                                                                                                                                
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حد األسود الجائعة وعندما كانت تفر هذه أومن خارج هذا الحاجز نجد  ،من الشباك االناحیة األخرى نشاهد حاجزً 

خر مسكها من عنقها والغزال اآلأریسة لألسد الذي هجم علیها و الغزالن من كلب الصید وقعت إحدى الغزالن ف

مدى براعة الفنان المصري في تصویر الحیاة  عنوهذا المشهد یعبر بصورة واضحة ، ١استطاع الكلب اصطیاده

الرغم من وجود خلل في رسم األسد على للصید  "ثیفو"إحدى رحالت  يوربما یكون هذا الحدث ف ،البریة وتخیلها

  .ا ما وكان الغزال عاجزً  انوعً 

وهو ، ٦حد المناظر التي وجدت على اللوح المصنوع من الحجر الجیري األبیض الذي وجد في بئر رقم أوأیًضا 

ثم  ،یائلالیمین یتم تمثیل المها أو الغزالن تلیها األ فمن ؛المشهد الثاني الذي یحتوى على مشاهد من الحیاة البریة

وفوق  ،ولقد تعرضوا لهجوم من قبل كلبین من كلب الصید، و الظبى الصغیرأابنها ترضع  بعد ذلك نجد غزاًال 

ن أ، ویبدو یقف بجانب شجرة صغیرة غزاًال  اأمام تل صغیر وظبیً  الجربوع ، ونجد أیًضا قنفذً  الكلبین نالحظ تمثیًال 

هو القنفذ وهو یمسك بجراد في ن ولكن ما یتبقى اآل ،واألخیر كان یحمل نفس هذا النوع من المشاهد يالمشهد السفل

  .٢وشجرة صغیرة ،فمه

حد أالذي كان یمثل  "نب كاو حر"على الجدار الشرقي من صالة األعمدة الخاصة بمقبرة  اووجدنا أیًضا مشهدً 

حد أولكن ما یهمنا هنا الرجل الرابع الذي كان یقود  ،رجال ةومن أمامه یوجد أربع ،الكتبة الذین یقومون بالتسجیل

  )  ٨ انظر شكل رقم( .٣ولكن لألسف باقي المشهد مهشم ،منتصب األذنین) من النوع السلوقى( الكلب

ر الجنوبي من حجرة االنتظار أو الملقب بـ اى ان عنخ على الجدا" بتاح حتب "خر في مصطبة آویوجد مشهد 

 ة، وكان یرتدى نقبقالشر لصاحب المقبرة وهو جالس ویواجه  اوهو یمثل تشخیصً  ،الخاص به) المعبد الجنزى(

  )  ٩انظر شكل رقم(،٤، وكان یجلس أسفل الكرسي كلب منتصب األذنین ویوجد طوق حول عنقهقصیرة ةثالثی

وهو یجلس على كرسیه من  " اخت حتب "حیث نجد" بتاح حتب الثاني"حد المشاهد في مقصورة أونالحظ أیًضا 

  )  ١٠انظر شكل رقم(، وقرد المنتصبة ذنمن الكلب ذات األ ةكان یمسك بمجموع هحد بناءأسفله أ

، ولقد احتلت القردة مكانه المصري كان یستأنس أیًضا القردة تدل اآلثار المكتشفة إلى أن :القردةاستئناس  - ٥

رب المعرفة والكتابة "، ٥من أشكال المعبود تحوت ولم یكن من باب المصادفة قط، وكان یعد القرد شكًال  ،خاصة

، ولكن كان النوع الدارج هو القردة كبیرة الحجم أو الشمبانزىأن المصري القدیم لم یعرف ، ومن الواضح "للمصریین

                                                             
1 Hassan,S.,  Excavations at Saqqara, V2, 112-113                                                                                                  

2 Hassan,S.,  Excavations at Saqqara, V3, 24                                                                                                                

3 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V1, 32 

4 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, 93 

والكاتب األول الذي علم البشر العلم  ،ا للوقتوحاسبً  ،للقمر اوكان في األصل معبودً  ،)أبو منجل" (أبیس" وهو معبود رمز إلیه بالطائر  ٥

ا على هیئة عبد أحیانً  ، وقداشمونین بالقرب من ملوى حالیً مكان إال أن مركزه الرئیس كان في مدینة األعبده الناس في أكثر من ، والكتابة

وأحیانا أخرى على هیئة القرد، وأصبح المعبود الرئیسي إلى جانب المعبودات الثمانیة التي تصوروها على أنها أول  "أبیس" الطائر

 ،)١٩٦٠ :القاهرة( ، المجلد األول١ج، ، الموسوعة المصریةعبد المنعم أبو بكرا، أیضً  انظراألزلي، المخلوقات التي ظهرت على التل 

١٧٥ –١٧٤ .  
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القرد األخضر ویسهل استئناسه  أيال وهو الطویل الذیل أا خر مثل كثیرً آالبابون من فصیلة القردوحیات، ویوجد نوع 

  .١ایون إلى جلب القردة من النوبة لتناقصها تدریجیً نه مع بدایة الدولة القدیمة اضطر المصر أعن غیره، ویالحظ 

ومن أشهر المناظر ما وجد   ،وكان المصري یهتم بها لدرجة أنها كانت ضمن القرابین المقدمة إلیه في المقابر

متر  ٠,٦٠×٠,٦٢بعاده أبارز و  اولقد تم نحته نحتً  ،٦على جزء من لوح من الحجر الجیري األبیض في بئر رقم 

ا على األرض وهو یواجه الیمین  جالسً المشهد األول في األعلى یمثل رجًال  :وهي مشاهد، ةبقایا ثالثوهو یحمل 

عن طریق  ان، ومن خلفه یوجد رجل یقود قردً مفقود اآل ءالشيلكن هذا و  ،ما يءمامه نحو شأوذراعه كانت ممدودة 

   .٢ةوكان یتحول نحوه، ویقوم بتهدیده بعصي قصیر ، المقود المعلق في عنقه

  

  :   القرد نص قراءتهى صورة جد أعلو وكان ی

  

"in dit"  

  "سبب القدوم" يوتعن

   :قراءته وفوق هذا الرجل یوجد نقش

  

"ian "  

  " حارث القرد" يعنوتُ  

، ویثبتها بیده فوق رأسه وهيعلى شكل هالل بها خس  ةإلى الیسار من هذه المجموعة یوجد رجل یحمل سل

ولقد كانت رأسه تلتف نحو الخلف لكي ینظر إلى  ،في یده الیمنى ویسیر نحو الیسار االیسرى وهو یحمل أیًضا خسً 

  :وأحدھما یقول، ٣ان بحبل فیما بینهما، ویلیه رجالن یمسكیقه مع القردالقرد أو لیراقب صد

  

" mH-rk r mAa iw Hw …………"  

  ................"خذه نحو الیمین ألنه أنا أكون " بمعنى

  : ویجیبه رفیقه

  

"mk- wj is Hr nDrt "  

                                                             

   .٦٨ –٦٧، الحیوانات والبشرروجیه لشتنبرج،  -فرنسواز دیناند ١

2 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V3, 23- 24                                                                 

3 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V3, 23- 24       
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  "مسكهأنا أانظر "بمعنى 

 ،ن تمثیل القرد مع حارثه كان منتشرأونالحظ من هذا المنظر والمناظر الممثلة في مصاطب الدولة القدیمة، 

، ومقبرة تى "اتت بمیدوم"و "نفر ماعت"وشوهد هذا المنظر أیًضا في مقابر كل من  ،ا بمقودیمسكه دائمً كان  قدو 

  ١.بسقارة 

تنتمي مناظر تصویر الطیور إلى مناظر الحیاة الیومیة ومناظر المستنقعات في  :الطیور وصیدهامناظر  - ٦

أن المناظر الخاصة بالطیور قد  -بصورة واضحة-نجد  ةلقدیماومن دراسة مقابر الدولة  ،٢غلب األحیانأ يالدلتا ف

بعض  ينه فأمع العلم  ،احتلت الجدارین الشمالي والشرقي في الصالة األمامیة أو الجدارین الجنوبي والغربي

ن مواكب هذه الحیوانات كانت تمثل في المناظر أ، ولكن لوحظ أیًضا ةاألحیان كان یتم االستغناء عن هذه الصال

القدیمة  ةفي الدول ةمن المناظر الشائعتعد و  ،٣مام المتوفيأومنتجات الضیاع  ،مثل موائد القرابین ةئیسالر  ةالجنائزی

  .٤صیدها بالشباك حیث یتم  في جمیع المقابر -اتقریبً  -صورتو ، 

ویعد " بتاح حتب"مناظر الجدیرة بالذكر المنظر الموجود على الجدار الشرقي لحجرة الدفن في مصطبة الومن 

لى الیسار نجد مستنقع البردى إ و  ،لصید الطیور بالشباك عند مخزن الغالل اشهد الرابع بعد منظر التذریه مشهدً الم

ا شارة من رئیسهم الذى كان مخفیً إالصیادون ب یأتيثم  ،عشاشها عند النباتاتأبناء  ةن طیور الماء لها عادإحیث 

 يءعندما یكون كل ش ةحاسم ةفي لحظ ةلق الشبكأغ اليوبالت، وقام برفع أو سحب حبل بذراعه، وراء حجاب سمیك

على من جهة لى األإ و  ،٥قدام الصیادینأعلى الطیور، ونالحظ وجود لفائف من الحبال تقع بین  أو كامًال  احاجزً 

  :یوجد نقش قراءته الیمین من المشهد

  
  " Sxt"  

  ٦"شبكه"وتعنى 

                                                             

ثار، جامعة ، كلیة اآلغیر منشورة رساله ماجستیر( ةثریأدینیة  دراسة القدیمة الدولةالقرد المقدس في  غاده محمد محمد بهنساوى، ١

 .٢٩ –٣٨ ،)٢٠٠٦  :القاهرة

، كلیة غیر منشورة رساله ماجستیر(الحدیثة حتى نهایة الدولة  القدیمةفي مصر  المستأنسةمها محمد رشاد محمود محى، الطیور  ٢

  . ٧٦ ،)١٩٩٨ :اإلسكندریةجامعة  ،اآلداب

3
 Harpur, Y. M., Decoration in Egyptian Tombs of Old Kingdom Studies in  Orientation and Scene 

content (KPI: 1987):  22; N. Kanawati and A. Hassan, The Teti Cemetery at Saqqara, V1  (Sydney: 
1996): 13                                                                                    

4 Montet , p., Les Scenes de la Vie privee dans les Tombeaux Egyptiens de l'Ancien Empire (Strasburg: 
1925): 42                                                                         

   5 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, 46-47  

 :رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة(في مصر حتى نهایة الدولة القدیمة   على عبد الهادي علي األنبابى،؛  

، ، كلیة اآلدابماجستیررسالة (ة األسرة الخامسة وتطورها السیاسي والحضاري دراسة أثریه تاریخی ال عفیفي عزب،ام ؛٢٠٣ ،)١٩٨٣

   ٣٠٤، )١٩٩٥: اإلسكندریةجامعة 

6 Raymond O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford University Press: 1972), 243    

  Gardiner,  A., Egyptian Grammar, Third Edition  (Oxford: Griffith Institute, 2007), 591  
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  : قراءته ةالهیروغلیفی ةمن الكتاب أفقيین خط ویوجد أیًضا فوق الصیاد

  
"rdit sxt Apdw in wHaw nw pr-Dt"  

  "ن قبل الصیادین الخاصة بالقرابینالطیور المحاصرة م"وتعنى 

طیور  ، كان األول فیهم یحمل ستةیرون في اتجاه معاكس لمنظر الصیدصیادین یس ةعلى الیمین یوجد خمسو 

ن نقبه قصیرة  یا، ویرتدى المالبس الخاصة بالصیادین، والثاني والثالث كانا یرتدسمة في كل ید ثالثة منهممق

خر یحمل أوزه ثمینة بكلتا طیور في یده الیمنى واثنین في یده الیسرى، واآل ةیحمل ثالث امنهم ان واحدً أونالحظ 

" ptH – Htp"  وهما ،هم مسجلهءكن أسماول ،سوى األرجل ایدیه، أما الرابع والخامس لم یتبق منهم

   .١، على التوالي"سنجم اب"و" snDm – ib"  و" بتاح حتب"

ن الذین یقومون ی، والصیادون بصید الطیورومن المنظر السابق نستنتج وجود مشرف على الصیادین الذین یقوم 

، بعد عملیة الصید الطیور يجامع وكذلك، لطیور فریسة في الشباك الصطیادهانتظار وقوع ابعملیة الصید في ا

  .اثنین أو ثالثة في كل یدالطیور الخاصة بالتقدمة في أیدیهم حیث یحملون  يوأخیرا حامل

لوح من الحجر الجیري  ، وهو"بتاح حتب الثاني"حد األلواح التي وجدت حول مصطبة أویوجد مشهد على 

، مثل علیه ثالث حمامات في ابارزً  اولقد تم نحته نحتً  ،)١١انظر شكل رقم  (متر  ٠,٢٧×  ٠,١٥بیض بقیاس األ

أثناء  في ن هذا الطائر كانت أجنحته متداخلة مع بعضها البعضأ، ونالحظ صمن فوق القف ةقفص، والرابعة جالس

ذلك في الطیور حتى ال تطیر وتظل  ونئعین یفعلالبا -ادائمً –نه أمالحظ من الو  ،الرحلة وذلك لمنعها من الطیران

  .٢وهذه العادة موجودة في مصر حتى اآلن ،في األقفاص حتى یراها الناس في األسواق

یوجد نقش لصاحب المقبرة وهو جالس ومن أمامه  "مروحر "لعلوي للمدخل الخاص بحجرة دفن وعلى العتب ا

  ) ب -١٢أنظر شكل رقم (و) أ – ١٢ر شكل رقم  انظ( ٣في یده اصغیرً  ایمثل ابنه وكان یحمل هدهدً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1  Raymond O. Faulkner, A Concise Dictionary, 591 

2 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, 77 

3
 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V3, 78                                                               



  ١٠٩   

 

  األشكال 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ١رقم شكل 

  منظر لبذر االرض الثانيفي الصف االول منظر لحصاد البردى ، والصف 

  Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V1, FIG 15, 33 عن  نقًال 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

  ٢كل رقم ش

  ب وصف لعملیة الحل

  Hassan, S., Excavations at Saqqara V2 , FIG 39, 97  عن  نقًال 
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  وصف لعملیة الحلب ٣شكل رقم 

  Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V3 ,FIG 23, 39 عن  نقًال 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                       

  ٤ رقم شكل

  ن عنخأى أول من االعلى مأخوذ من مقبرة بتاح حتب الملقب بـ في الصف األام غنوصف لمناظر تربیة األ

Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, FIG 31, 87 
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  ٥شكل رقم 

  یمثل عملیة قطع االشجار وتربیة الماعز 

  Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V1, Fig 12, 29  عننقًال  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

 

  

  ٦كل رقم ش

  یمثل عملیة قطع االشجار وتربیة الماعز 

   Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V1, Fig 13, 29 عن نقًال 
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  ٧شكل رقم 

   عننقًال  ٦یمثل الحیاه البریه وعملیة الصید عن طریق الكالب مأخوذ من بئر رقم  

Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, FIG 59, 113 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٨ رقم شكل

  من مقبرة نب كاو حر  الموضح فیه المنظر الخاص بالكالب على اقصى الیسار الشرقيمنظر من الجدار 

 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, FIG xxi عن    نقًال 
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  ٩شكل 

  الملقب بـ اى ان عنخالمنظر الممثل فیه وجود كلب عند اقدام سیده وهو بتاح حتب 

 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, FIG 35, 93 عن  نقًال 

  

  

  

  

  

  

  

 

  ١٠ رقم شكل

  الثانيمشهد یصور اهمیة تربیة الكالب واالهتمام ایضا بالقردة من مقصورة بتاح حتب 

  بواسطة الباحث
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  ١١ رقم شكل

  رطیال تمشهد یصور كیفیه تثبیت الطیور لكى 

 Hassan, S.,  Excavations at Saqqara, V2, FIG 27, 77 عن  نقًال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ(  ١٢ رقم شكل

  مشهد من العتب العلوى لمدخل مصطبة حر مرو وممثل علیه احد ابناء حرمرو وهو یحمل هدهد بیده 

  عن الباحثبواسطة 
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  الهدهدتكبیر لمنظر ) ب(   ١٢ رقم شكل

  



 


