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يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ
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 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ
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  ٢١/١٠/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:                          ٦/٩/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  :الملخص

مقدسة، وقدسوها العتقادهم ان الحیوانات ذات مكانة الحیوانات حنط المصریون القدماء 

الى االله، ان هذه المعبودات الحیوانیة لیس اال یتقربون بها ها ولكن نیعبدو لرمزیتها ولم یكونوا 

ركة وكحمایة حل في المكان الببتحنیطها لتى االلهیة لذلك قاموا مظهرا مجسدا او رمزا للقو 

 موت مثل الغذاء واالستمتاع كما هيبعد الالكائنة حیاة المنها في  وحرص لهم، وكذلك االفادة

  الحال في الحیاة الدنیویة.
  

  .حنط ، االلهة ، قدس ، الحیوانات ، عبادة : الكلمات المفتاحیة

 
Motives behind the Mummification of Animals by the  

Ancient Egyptians 
 

Asst. prof. Dr. Wasnaa Hasoun Younis al-Aghaa 
University of Mosul- College of Archaeology 

Department of Civilization 
 

Abstract: 
The ancient Egyptians mummified animals for they belief that they 

were of a sacred status. Despite that hadn’t been worshipping those animals, 
they sanctified  them for their symbolic  significance in which they believed 
would bring them closer to the deity. Even though, those animal deities had 
been nothing but embodied appearance or a symbol of divine powers, but 
the ancient Egyptians believed mummification would fill the place with 
blessings, protection and they would avail of them in the afterlife as food 
and enjoyment as it was the case in the earthly life.  
 

Keywords: Mummified, Deities, Sanctify, Animals, Worshipping. 
 

  المقدمة :

فضال استخدامها كقوة للزراعة ، من اجل بدأ االنسان المصري القدیم تدجین الحیوانات 

فادة من جلودها ومنتوجاتها االخرى، حیث ال یخفى ان االنسان عن التغذي على لحومها واال
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٢١٤ 

غذائه على اللحوم التي یحصل علیها من الحیوانات التي كان  فيالمصري القدیم قد اعتمد 

یصطادها كالطیور واالسماك والحیوانات البریة االخرى وبسبب المعتقدات الدینیة التي كانت 

مرتبطة بالحیوانات كثیرا لذلك حنطوا المالیین منها العتقادهم ان الحیوانات ذات مكانة مقدسة، 

ة مخلوق برأس كبش لهة في مصر القدیمة یصور على هیأبیر االففي اغلب االحیان كان أمون ك

اء فقد فیما كان یصور انوبیس اله الموتى على انه ذو رأس حیوان ابن اوى اما حورس اله السم

  كان یظهر عادة برأس صقر.

ویقول انه من ضمن العقیدة المصریة  سابقاً  یبین الدكتور عالء شاهین عمید كلیة االثارو 

ولذلك حصل منها االله یتجسد في شيء معین سواء انسان او حیوان او خلیط بینهما  القدیمة ان

الحیوان على مكانة خاصة ونوع من التقدیر فالحیوانات كانت تمثل شیئین للمصري االول انها 

كانت عماد اقتصاده والثاني رمزا دینیا یعبر عن االله ولذلك فان الرسومات التي كانت على 

تعبر عن شكل من اشكال الحیاة التي كان یعیشها ویحرص على رسم جمیع  جدران المعابد

مناظرها على جدران المعابد لیلتمس بها مظاهر الحیاة الدنیا في حیاة البعث وكان یرسم 

رمزا لالله فكان یحرص  في یومه، اما الحیوانات التي تكون الحیوانات العادیة التي یستخدمها

توابیت ومقابر حتى وصل االمر لحد عمل مقابر خاصة لهذه  على تحنیطها ووضع جثثها في

  . )١(الحیوانات التي تتجسد فیها روح االلهة

ما سبق لیس سوى بعض االمثلة التي تظهر االهمیة التي اكتسبتها الحیوانات في مصر و 

الهالة اضفاء هذه من رغم على الالقدیمة فقد كان لهذه الكائنات وضع مرموق وذو مسحة الهیة، و 

حیاتها، فان ذلك ربما كان  یجلب لها االحترام والتوقیر في المقدسة على تلك الحیوانات كان

یؤدي كذلك الى قتلها وتحنیطها، لذلك كان من الممكن استهداف اي حیوان او كائن من الكالب 

وكذلك ش والتماسیح والقردة وصوال الى الطیور بما في ذلك طیور الباز والصقور اوالقطط والكب

حتى القوارض والثعابین كانت من بین مالیین الكائنات الحیة التي جرى و طیور ابي منجل 

تحنیطها في مصر القدیمة، ومنذ لك الحین جرى استخراج بعض هذه المومیاوات بالفعل ولكن 

یعتقد ان مالیین اخرى ال تزال قابعة دون حراك في سرادیب الموتى الواقعة تحت االرض في 

  دون ان یمسها احد لفترة تزید على الفي عام.من  ارض مصر

مصطلح عام یعني الحفاظ على الجسم من البالء والتلف، والجسم المحنط یسمى  التحنیط :

، وكلمة التحنیط هي كلمة عربیة اشتقت من كلمة الحنوط ویقصد بها مواد الحفظ التي )٢(مومیاء

التحنیط یرجع  ، وان اول دلیل مؤكد على)٣(والكافوركانت لها رائحة عطریة مثل المسك والعنبر 

م احشاء الملكة ق.م) اذ تم العثور على صندوق یض ٢٥١٣ - ٣٦٤٩الى اوائل االسرة الرابعة (

حتب حرس والدة الملك خوفو مغمورة في سائل النطرون وكان یمارس لدى العائلة المالكة 
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٢١٥ 

استعماله اال بعد مرور مدة طویلة حتى عرفوا والكهنة وكبار الموظفین والطبقات الغنیة ولم یعد 

  .)٤(ق الرخیصة والبسیطة والمناسبة للفقراءائممارسة الطر 

ونظرا لقدسیة الحیوان لدیهم حاولوا حمایها والحفاظ علیها، وقدس المصري القدیم 

وصفات لإلله الخالق وقد حاول   االحیوانات لرمزیتها ولم یكن یعبدها بل كانت في نظره رموز 

الوصول بفطرته الى التقرب الى االله عن طریق هذه الرموز المادیة الملموسة (الحیوانات)، 

فعندما تموت احدى  تلك الحیوانات تؤخذ للتحنیط حتى صار في نهایة العصور المصریة تحنط 

تعد كانت على انواع الحیوانات من الحشرات الصغرى كالخنافس الى التماسیح العمالقة ولكن 

  :هيالله، وان تحنیط الحیوان المقدس عموما یتم في ثالث خطوات كهدیة ل

  حقن الحیوان بزیت االرز من فتحة الشرح. -١

  تجفیف الجسد وبداخله الزیت. -٢

  سحب الزیت بعد انتهاء فترة التجفیف. -٣

وكانت هذه الخطوات مكلفة للغایة ومن المعروف ان هذه الحیوانات بعد تحنیطها كانت 

.وقد عثر في االرض )٥( الدفن مثل االنسان ر مخصصة لها وتقام لها طقوسي قبو تدفن ف

مدینة التي خصصت للحیوانات مثل جبانات الكباش ب )٦(العدید من الجباناتعلى المصریة 

ت من م مومیاوامن السرادیب التي تض تونه الجبل بالمینا عثر على مئاتمنطقة وفي ، اسوان

، وقد اتیح لالستاذ )٧(الله تحوت اله الحكمة والمعرفةا لان رمز یعدالقردة وطیور ابي منجل اللذین 

سامي جبرة المدیر السابق لمعهد االثار المصریة لجامعة القاهرة، اثناء قیامه بكشوفه المعروفة 

في منطقة تونه الجبل ان یكشف عن سرادیب سفلیة نحتت في الصخور لبعض كیلومترات 

   .ل (رمز عبادة تحوت)خصصت لدفن القرود وطائر ابو منج

  

  المواد المستخدمة في تحنیط هذه الحیوانات:اهم 

: وهي مادة صفراء المعة داكنة نوعا ما اثبتت التحلیالت انها مادة راتنجیة ذات  القلفونیة -١

التي تنمو في سوریا وسواحل فینیقیا تلك رائحة عطریة تحضر من اشجار صنوبریة 

ویبخر الجزء  االشجار ثم تجمع العصارى في اوانوتحضیرها یتم عن طریق عمل ثقوب في 

ومن خواص هذه المادة سهولة ذوبانها في  ،، ویبقى الجزء الصلب (وهو القلفونیة))٨(السائل

لصق ل كون سائالً بعض السوائل فتصبح محلوال ذا قوة الصقة وهي تتفكك عند تسخینها فت

  اللفائف والضمادات.

من االصل الخشبي وهو قطع سوداء متربة السطح ذات رائحة قطرانیة تلین عند  :الزفت -٢

التسخین وتتسامى مرسبة على جدران انبوبة االختبار مادة راتنجیة صفراء وهذه المادة تحترق 

یر االتالفي او الحرق بلهب المع ذي دخان كثیف ویحضر القطران النباتي بطریقة التقط
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بمعزل عن الهواء الخشاب اشجار العائلة الصنوبریة وتحوي المادة كثیرا من المواد المطهرة 

مما یمنع تسرب المكروبات الى االجسام ویحفظها من التلف، والمواد التي كانت تستخدم في 

المساحیق النطرون ثم الملح ثم الجیر الحي وشمع العسل والزفت النباتي و هي التحنیط 

العطریة والزفت المعدني والزیوت الصنوبریة والحناء ونبیذ النخل وبعض المواد الراتنجیة 

  .)٩(كالقلفونیة، واما المادة االساسیة بینهما جمیعا النطرون

 

  تربى لمساعدة االنسان وحمایته:كانت الحیوانات التي 

االسرات ودفن بالقرب من صاحبه، اوى) : استؤنس الكلب في مصر قبل عصر  الكلب (ابن-١

على اقتناص فریسته وحامیا له ومرافقا عن  ة فائدة هذا الحیوان في مساعدة صاحبه حیث لوحظ

في العثور  )١٠(ماشیته عند اغارة الحیوانات المفترسة علیها، وكذلك ان الكلب قد ساعد ایزیس

وریس، تخلیدا لذكرى مساعدته الكالب في احتفال عید احیاء اوز لذلك نرى  )١١(على جثة ازوریس

كانت الكالب تستخدم مثل االسود  كما، عطي اشارة تنذیر بالخطریكان نباح الكالب  أیضالها، و 

في ساحة القتال، فضال عن ذلك كانت هناك كالب تستخدم للهو والتسلیة وتكون دائما مرافقة 

فارقها، ال تالكالب مع االسر وظلت المأتمیة  الصحابها، وهذه الكالب تالحظ كثیرا على اللوحات

  . )١٢(ل تابوت من هذا النوعن في توابیت ویوجد في متحف بروكسوكانت الكالب الصغیرة تدف

مع ابن اوى والذئب  لوتوجد انواع عدة من الكالب المصریة قد جاءت عن طریق التناس

االثر ومهاجمة والضبع وكل فصیلة الكالب المتوحشة ومنها الكلب السلوقي وهو مشهور باقتفاء 

 ویعد )١٣(عصر الدولة القدیمة فيالغزالن والثعالب وقد كان مشهورا في الصید في الصحراء 

ان رمز االلهة قد اعتبر ككلب فان الدالئل و ) هو رئیس آلهة الموتى، ١انوبیس كما في الشكل (

یكون انه یحتمل ان  اكثر اقترابًا من الجاكل (ابن اوى) بینما اً حیوان هُ التصویریة تبدو انها تظهر 

حیوان من النوع ) او جاكل (ابن اوى) او ا(متوحش ابری ااما ان یكون كلب، )١٤(حیوان انوبیس

د في شكل كلب یسكن المقابر ساالله قد تجهذا هو ان من الصور لكن ما هو واضح  الهجین،

  على حافة الصحراء وانه قد اشترك مع الجبانة منذ العصور المبكرة.

كشفت مجلة (الیف ساینس) التابعة لجامعة كاردیف البریطانیة عبر دراسة لها انه تم لقد 

) اثناء ٢مومیاوات لثمان مالیین كلب محنط كما في الشكل (ل لعثور مؤخرا على مقبرة جماعیةا

، حیث عثر في )١٥(جرت بالقرب من الموقع االثري المصري الشهیر (صقارة)التي عملیات حفر 

) غرفة جمیعها ملیئة بعدد كبیر من الكالب المحنطة، ولفتت الدراسة ان جدران ٤٩المكان على (

االنفاق كانت ملیئة بالكالب الكبیرة التي تم منحها من قبل عابدین من مستویات علیا لكن 

االكوام التي داخل االنفاق كانت مختلفة حیث وجد الباحثون انها عبارة عن عظام جراء صغیرة 

  دتها فورا.تم قتلها عقب وال
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ل واظهرت هذه الدراسة ان عالم االثار بجامعة كاردیف (بول نیكلسون) تتبع من خال

دي مورجان) وحدد بها سرادیب كمدافن للكالب في منطقة  دراسته الخریطة التي سماها (جاك

  .)١٦(اخفاها ١٩٩٢صقارة ولكن الرمال دفنتها وزلزال مصر في عام 

ان موضوع على  )احمد صالح(ت المصریین ویدعى اكد احد علماء المومیاواوكذلك 

فان مؤرخي اعاله تحنیط الحیوانات في مصر القدیمة هو شهیر جدا، وبحسب العالم المصري 

هذه  وقد قام بدحضاالغریق اعتقدوا في السابق ان قدماء المصریین كانوا یعبدون الحیوانات، 

یوانات ان الكلب الذي البد ان یأخذ سمة الفكرة قائال ان الدلیل على عدم عبادة المصریین للح

 كنوع الیف یربى في المنازل وعدّ باقي الكالب للحراسة استخدمت الكلب الذئبي (انوبیس) بینما 

العالم المصري ان عدد الكالب المحنطة المعلن قد یكون مبالغ فیه حیث لم تظهر الدراسة كیفیة 

كان أیضا . وبحسب الدراسة او تقریبي دیريحساب الرقم وعلى ما یبدو فانه یدور على رقم تق

ة الكلب لتحنیط (انوبیس) الذي صور على هیأقدموا الكالب كقرابین الله اقد المصریون القدماء 

 بأنن القدماء . العتقاد المصریی)١٧(الذئبي فقد تم اكتشاف جثث مالیین الكالب ملفوفة بالكتان

  . )١٨(الحیاء الى العالم االخرله انوبیس یستطیع ان ینقل المیت من عالم ااآل
  

  ة:ـــــــــالقط - ٢

، حیث كانوا یربون نوعین من القطط، نوع القدماء  مدلال عند المصریین االقطة حیوان تعد

 ،) ونوع اخر صغیر مستأنسة٣عظیم الجسم وهو الذي یمثل االلهة (باستت) كما في الشكل (

في الواقع كان عصرا ذهبیا من تاریخ هذا و لم تحظ القطة بالتبجیل كما هي في مصر القدیمة، و 

  الحیوان هو تقدیسه وتألیهه. 

حیث تم  ،عبادة القطة في احدى الفترات االولى من التاریخ المصري القدیملقد ظهرت 

 ،ق.م) ٢٢٦٥-٢٦٨٧(الساللة الثانیة من الممالیك القدیمة  عصرفي  آلوهیتهاالعثور على ذكر 

، التي انها تجسد الشمس وضوء القمر، صورت )١٩(االلهة باستتكمؤثرة  ثم اصبحت معبودة

التسعة المقدسة (االلهة التسعة العلیا في مصر) باستت مجمع اآللهة كامرأة برأس قطة ودخلت 

  .)٢٠(ربة الفرح والحب وجمال االنثى والخصوبة والمنزل

ق.م) وما بعدها  ١٦٦٥ – ١٩٩١واصبح القط المستأنس شائعا منذ الدولة الوسطى (

وتشاهد القطة مستخدمة في صید الطیور وذلك للقبض على الطیور التي اصطادها سیدها، او 

والن القط المستأنس قد لعب رسم القط متحفزا للوثب على الفأر ، لصیدها بقفزة واحدة واحیانا ی

في المنازل المصریة القدیمة كمانع للفئران الكبیرة والصغیرة والثعابین، وایضا في دورا عملیا هاما 

في رسوم مقابر الدولة الحدیثة  رسمه )٢١(في الصید في مستنقعات البردي لقد تكرر خدامهاست

ان هذه الحیوانات المنزلیة بالنشاطات الیومیة ایضا  تسجیالتتبین و  ،ق.م) ١٠٨١- ١٥٦٩(
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تقلید متبع حیث یخص احد  ان هذا وعلى مایبدوارجل مقعد صاحب المقبرة تظهر جالسة بین 

  .)٢٢(الحیوانات بهذا االظهار والتدلیل

عند المصریین القدماء ان اضفاء هذه الهالة المقدسة على تلك الحیوانات  من رغمعلى الو 

 ا وتحنیطهاكان یؤدي كذلك الى قتله وأیضاحیاتها  فياالحترام والتوقیر ایضا كان یجلب لها 

بعد الموت نفسه القطط التحنیط  اغلبتلقت اذ ، حسب اعتقادهمبلمساعدتهم بالحیاة االخر 

) الف قطة محنطة ٨٠م اكتشف فالح مصري قبرا كبیرا یضم نحو (١٨٨٨كالبشر، ففي عام 

اكتشف فریق و ، )٢٤(ق.م) ١٠٠٠، ویعتقد انها حنطت بعد عام ()٢٣(بالقرب من بلدة (بني حسن)

المومیاوات وبرأي الباحثة (لیدیا ماكنایت) من جامعة (مانشستر) والتي هذه ان بعض  تنقیبي

)، ان هناك ٤فحصت المومیاوات المعروضة االن بالمتحف باالشعة السینیة كما في الشكل (

"محتویات متنوعة بداخل المومیاوات على الرغم من انها تبدو من الخارج متشابهة تماما"، وان 

لتحنیط تلك الحیوانات كانت تقتصر على القدماء التي كان یتبعها المصریون  عملیة التحنیط

الخطوات االساسیة لعملیة التحنیط فحسب، فعلى سبیل المثال لم تكن عملیة تحنیط الحیوانات 

تشمل على نزع االعضاء الداخلیة من اجسادها كما كان یحدث مع البشر وقد عولجت هذه 

نج المستخلصة من االشجار وشمع العسل وهو مزیج یعمل كغالف المومیاوات بمزیج من الرات

شكل هذا خطوة مهمة لوقف عملیة تیغطي الحیوان المراد تحنیطه و و مضاد للجراثیم والبكتریا 

تحلل المومیاوات، وبعد اتمام هذه العملیة كان القائمون على عملیة التحنیط یكتفون بلف المومیاء 

وان بعض هذه المومیاوات كانت تحتوي داخل امعائها  ،ماكنایت)( ماذكرتهحسب بلیس اكثر 

كذلك على بقایا واضحة الخر الوجبات التي التهمتها هذه الحیوانات قبل ان تهلك، واشارت 

ن الحفاظ على بقایا ما كانت تحتویه االمعاء یعني انه كان یتعین على القائمین أالى الباحثة 

معاء من السوائل وتجفیفها بسرعة شدیدة وهو ما یحول دون على عملیة التحنیط تفریغ هذه اال

  .)٢٥(حدوث عملیات تحلل قبل ان تحفظ هذه البقایا

كان الغرض من تحنیط القطط ارسالها الى العالم االخر كقرابین او رسل موجهة مباشرة و 

وات ستجیب االله للصلكانت تتمثل في انه باالمكان ان ی الى االله، وان الفكرة وراء ذلك

یضعون القدماء والدعوات اذ ما كانت برفقة نذور في شكل حیوانات محنطة، وكان المصریون 

رسما للحیوان الذي سیتم ارساله كنذر وذلك حتى یتسنى لاللهة التي سترسل الیها والتي تصور 

. ومن الجدیر بالذكر عن اهمیة القطط عند )٢٦(على شكل حیوانات بدورها ان تتعرف علیها

ب حریق في احد المنازل فوقف الجیران وامسكوا و ما ذكره هیرودتس عن نشالقدماء ن المصریی

بایدیهم صفا حول هذا المنزل حتى یمنعوا القطط من الدخول في النیران فتحترق، وعلى الرغم 

من ان هیرودتس دون هذه القصة الندهاشه من عدم اهتمام المصریین بانقاذ المنزل المحترق 
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تدلل على حب زل اال ان هناك مبالغة في هذه القصة، لكنها من جانب اخر واصحاب هذا المن

  .)٢٧(واهتمامهم القدماء المصریین 
  

  الكبش :  -٣

استخدمت الخراف بقیادة كبشهم لتدوس الحبوب التي بذرت للزراعة في الطمى الذي تركه 

للطبیعة االكثر وضوحا للكبش فان  وربما الشتراكها هذا مع الزراعة وباالضافة ،فیضان النیل

) في ٥، واطقلت علیه اسم خنوم او غنوم كما في الشكل ()٢٨(الحیوان كان رمزا معتادا للخصوبة

له كان یصور على شكل كبش او رجل له رأس كبش وله قرنان (بها إالدین المصري القدیم 

یة الخلق المادي لالنسان من اشتق اسم الغنم منه) وطبقا للمعتقد المصري القدیم قام خنوم بعمل

)، وبعض الروایات تقول انه كان یشكل ٦طمى النیل على عجلة الفخار كما في الشكل (

 تمت عبادتهاالطفال الصغار من طمى النیل المتوفر عند اسوان ویضعهم في ارحام امهاتهم وقد 

ذي اتى بالنیل االله ال بوصفه )٢٩(في اماكن مختلفة من مصر مثل اسوان واسنا ومنفس (منف)

  .)٣٠(لیقیم الحیاة على ضفافه

بالكبش الوثاب الكبش  منهما في مصر القدیمة، نوعان من الضأن یعرف االولیوجد كان 

مندیس وهو نوع من الضأن المستأنس والذي یمتاز بقرنین عامودیین على محور الجسم ملتویین 

یمة تغطي مقدمة العنق واذناه على شكل حلزوني ، كما یمتاز بطول قدمیه وذیله وله عفرة عظ

صوفه لذا لم یستخدم  اصواف قصیرة ذااالنثى لیس لها قرون، اال ان هذا النوع كان و متدلیتان 

االسرات حتى انقراضه في عصر عصر في صناعة المالبس وهذا النوع موجود في مصر قبل 

  .)٣١(الدولة الحدیثة

مصر القدیمة منذ عصر االسرة الثانیة اما النوع الثاني من الضأن فبدأ تاریخ وجوده في و 

متاز بقامة ق.م) حیث ساعد تكاثره في القضاء على النوع االول والذي ی ١٧٨٦ -١٩٩١عشر (

له قرون غلیظة القاعدة متجهة الى الخلف و ن متوسطة الطول طویلة ووجه مقوس واذنین متدلیتی

صیر ایضا ولم یستخدم هذا ق صوفثم تنحني الى االمام، كما له ذیل طویل ضخم اللیة وذو 

النوع في صناعة المالبس لذا لم یعرف المصریون صناعة المالبس باستخدام الصوف بل كانت 

ولم تظهر المالبس الصوفیة اال  ،ستدو مالبسهم مصنوعة من مادة الكتان كما یذكر المؤرخ هیر 

تل العمارنة  ویعزى بعض الباحثین ان صوف الغنم الذي عثر علیه في ،في العصر االغریقي

یمة ، ویذكر ان الفائدة من تربیة االغنام في مصر القد)٣٢(یحتمل انه قد استورد من خارج مصر

، حیث یعرض المتحف )٣٣(فادة من جلودها وتقدیمها في االضاحيكان التغذي على لحومها واال

عثور حیث تم الكبشا مغطى بقماش من الكتان وعلى وجهه وصدره قناع من الكارتوتاج المذهب 

سم) وطوله من ٧١( مایقارب من(بجزیرة الفانتین) باسوان ویبلغ ارتفاعه من عند الرأس  علیه
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سم) والمعروف ان روح االله خنوم في العقیدة المصریة ٨١( مایقارب من الذیل حتى الصدر 

والدلیل على ذلك ما ذكره احد النصوص المدونة الكبش ذا القرون االفقیة المسطحة، بتقمصت 

(یا اوزیر روح االله العتیة الخاصة بخنوم) وهذا النداء  بالكتابة الهیروغلیفیة حیث یقول مانصه

  .)٣٤(لالله اوزیر روح االله خنوم التي تسكن في الكبش
  

  الدواب : -٤

  ر: ــــــــالبق

فادوا من قوتها في الزراعة الیفا ، حیث ا قار كونها حیوانااستأنس المصریون القدماء االب

ومن منتوجاتها في التغذیة ، فضال عن انها تتمیز بالمقدرة على االخصاب والتناسل لذلك 

الخصب والجمال وتسمى البقرة  ةاتخذوها كألهة ممیزة وقدسوها ورمزوا لها بااللهة حتحور آله

رة في االعمال الزراعیة فضال عن لها اهمیة كبی ت، وكان)٣٥( )Hemetبالهیروغلیفیة (حمت 

انتاجها للحلیب واللحم وجلدها السمیك وقدرتها على التوالد واالنجاب وشكلها الممیز حیث عرف 

عدة من االبقار كاالبقار ذات القرون القیثاریة واالبقار ذات القرون  االمصریون القدماء انواع

  .)٣٦(عدیمة القرونالهاللیة وذات قرون الزاویة وذوات القرون القصیرة و 

ان البقرة عبدت في مناطق عدة في مصر وتتم عملیة حلب االبقار على الرجال حصرا، و 

، حیث مثلت انثى البقر بااللهة حتحور )٣٩(وغیرها )٣٨( و(البدارة) )٣٧( القدیمة كأقلیم (اطفیح)

  .)٤٠(لدورها في االنجاب واالمومة

الدكتور محمد بكر استاذ التاریخ الفرعوني مؤكدا ان هناك من الملوك من احتفى یبین 

ذلك ما دفعهم الحترام هذه هما البقر والثیران و و ذات قوة سحریة خارقة  بوصفهابهذه الحیوانات 

الحیوانات وتقدیسها وتحنیطها ودفنها معه في المقابر. ومن هنا كانت فكرة تحنیط الحیوانات 

، اما االسطورة التي تقوم علیها عبادة )٤١(الرموز والقوى الى العالم االخر مع المصريلتنقل هذه 

البقر هي قصة الربة حتحور والتي یعني اسمها مكان استقرار حور او حورس وهي توصف بانها 

ابنة االله رع وكانت هي آلهة السماء والحب والجمال والمتعة وصورت كبقرة او امرأة یزین 

) ودائما ما تمتلك اذنا بقرة، وكانت اهم ٧ص الشمس بین قرني بقرة كما في الشكل (قر  )٤٢(رأسها

معابدها في دندرة (الصعید) حیث سمیت هناك بـحتحور العظیمة ، سیدة دندرة ، راعیة السماء 

المبجلة وكانت الربة حتحور تصور كألهة من الهة الموتى وصارت سیدة  )٤٣(ملكة االلهة ابنة رع

، لكي ترعى الموتى )٤٤(ة شجرة الجمیزرها في المعابد الجنائزیة على هیأتصوی متالموتى و 

، واكد احد علماء المومیاوات )٤٥(وتعطیهم ما یأكلوه ویستظلوا به في رحلتهم الى العالم االخر

الحیوان ودحض فكرة العبادة قائال ان هذه لم یعبدوا القدماء المصریین احمد صالح ان المصریین 

عدم عبادة المصریین للحیوانات هو اختیارهم بقرة محددة تعبر عن صفة الحنان  الدلیل على
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مها واستخدموها في و لالله واطلقوا علیها اسم االله حتحور ، بینما باقي االبقار ذبحوها واكلوا لح

  .)٤٦(الحقل
  

  القرد :  -٥

النوع االول الدولة القدیمة عصر كان المصریون القدماء یستأنسون نوعین من القردة منذ 

ا لونه اخضر وهو كلبي الرأس ویسمى (میمون او قردوح) وهو عظیم الخلق قبیح المنظر، ممنه

الثاني فیرسم بلون اصفر وهو اصغر من االول بكثیر، ویالحظ في رسوم (میدوم) ان النوع اما 

یتسلى  قردین یلعبان مع طائر من فصیلة ابي مغازل وقزم وذلك لتسلیة المیت في قبره كما كان

ومن الطریف ان االقزام كانت موكلة في العادة بحراسة القردة، وفي رسوم اخرى  ،به في دنیاه

القرد یظهر في كرسي سیده بطوق احمر حول وسطه، وفي لوحات اخرى  ایشاهد القرد مربوط

، كما كان یشارك المصریین في الزراعة وجمع )٤٧(سیده مع الكالب للصید والقنص بصحبة

  والفاكهة والرقص والموسیقى.المحاصیل 

، وكحیوان مقدس )٤٨( الدولة القدیمة فان البابون (القرد) اشترك مع (تحوت)عصر وفي 

وبالتبادل فقد  على راس او كتف الكاتب كموجة له لهذا المعبود قرد البابون كثیرا ما یصور جالسا

ذه یحقق عدة مظاهر من هیفهم على انه ایضا یظهر الكاتب جالسا امام الحیوان، البابون كان 

لى راس مقیاس الوقت وعندما یجلس على او امام كتفي المیزان ع االدوار المماثلة عندما یظهر

زن قلب المیت في محاكمة المیت، وكما انه یحرس البوابة االولى للعالم السفلي، والن الذي ی

  .)٤٩(او القرص فوق راسهتحوت یبدو اساس اله القمر فان البابون یظهر مرارا بالهالل القمري 

كانت لصیاحه او تهلیه لطلوع النهار او ممارسة بتدفئة العالقة بین البابون والشمس ثمه و 

لقد اعتقد المصریون القدماء ان البابون یستقبل شروق الشمس و  ،في شمس الصباح الباكر نفسه

ة لالله رع اله تحی ند شروق الشمس تعدع نه یتعبد لمدار الشمس الن صرخاتهبالتهلیل او ا

الدولة القدیمة عصر الشمس وهو المشهد الذي ظهر بدایة في معابد الشمس في (ابو صیر) منذ 

ق.م) ثم توالى ظهروه في الكتب الدینیة المختلفة ، كان الدافع االساس لتحنیط ٢١٦٥- ٢٦٨٧(

انه كان  ) هو مصدر للفرح واللهو في حیاة ما بعد الموت وكما٨هذا الحیوان كما في الشكل (

، مثل القرد المدلل )٥٠(كقرابین لاللهة، او لیكون مؤنسا او حیوانا الیفا لصاحبه فیدفن معهیقدم 

ان القرد المدلل لهذه االمیرة قبل بالذكر الطریف من  ،(لالمیرة ماعت كارع) القرن العاشر ق.م.

  .)٥١(طفال لالمیرة مات بعد والدتهإنه فحصه باشعة اكس ظنه العلماء 
  

  لتمساح:ا -٦

(سوبیل ، او سوبك ، او سبك ، كما یمكن نطق اسمه سبك ، سوخت ، سوبكي) كما في  

ولذلك كان یطارد  مصر القدیمة) كان هذا الحیوان یمثل اله الشرست في بعض جهات ٩الشكل (
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، وفي جهات اخرى كان یعبد بصفته االله (سبل اله الخیر) فكان یقدس كما كان الحال )٥٢(فیها

ة التمساح حیوانه المقدس او في هیأ ة، كان سوبل یصور في هیأ)٥٣(في الفیوم وفي كوم امبو

ان  شك في والشكل والنفسه ، وقد عبد في مناطق متعددة حامال االسم )٥٤(رجل له رأس تمساح

ومجراه ثم تجارب رواد النهر هي التي اوحت الى المصریین تقدیس هذا  طبیعة نهر النیل

. )٥٥(الحیوان وهكذا ادرك اولئك الذین یعملون في مجرى النهر من مالحیین وصیادین باسه

وكانت التماسیح من االف الحیوانات المستهدفة للتحنیط من قبل المصریین القدماء وسبب ذلك 

  خطره او لتقدیمه قرابین لالله الذي یتمثل بسوبك وللتبرك به.قوة هذا الحیوان ولربما لدرء 

سم) والثاني ١٨حین احدهما ولید صغیر ال یتعدى طوله (ساتمالمصري ویعرض المتحف 

اح عند اشار هیردوتس الى اهمیة التمسقد ) و ١٠م) كما في الشكل رقم ( ٢,٢٠كبیر یبلغ طوله (

  .)٥٦(كان یحنط ویدفن في توابیت مقدسة مقدسا فبعد موته بعض المصریین الذین عدوه
  

  الصقر : -٧

)، یصور كصقر او رجل له راس صقر وهو ١١كان یمثل باالله حورس كما في الشكل (

اصال وفي االساس اله السماء، وكان حورس رمزا للملك حیا او میتا وهو رمز للخیر والعدل 

االله به البیه من خالل معاركه مع والقوة وهو ابن االله اوزوریس اله العالم االخر، ویظهر ح

ال یاكلون المصریون  ، وكان)٥٧(ست لالنتقام لقتل ابیه ، وهذه اهم میزة تعرف بها اسطورة حورس

في صدورهم من االجالل والتعظیم تراهم یدفنونها كما تدفن موتاهم  ملحوم الصقور لما یكنونه له

هذا االحترام عالقة بعبادة هذا لالن الصقر في عرفهم طیر كریم حر وفي لصاحبه وقد یكون 

) ١٢منذ اقدم العهود، وقد حنط هذا الحیوان كما في الشكل (القدماء الحیوان عند المصریین 

  .)٥٨(به للوصول لحیاة ما بعد الموتلتقدیمه كقرابین لالله ولتقری
  

  :ابو منجل -٨

اله قمري في االصل ثم اصبح من اقوى االلهة المؤثرة، اله الحكمة والكتابة، وهو مخترع 

بـ رع،  وله عالقة وثیقة ة، وهو مؤلف كتاب تحوت ، یوثائق االلهالالهیروغلیفیة ومحافظ على 

كحیوان كامل من هذین الحیوانین، اما سبب یصور كرجل له رأس قرد بابون او ابي منجل او 

) مشابهة لتحنیط الصقر االله ١٣قیام المصریین القدماء بتحنیط هذا الحیوان كما في الشكل (

  . )٥٩(حورس هو تقدیمها كقرابین لاللهة وتربى خصیصا لهذا الغرض

   



  أ.م.د وسناء حسون یونس االغا           دوافع تحنیط الحیوانات عند المصریین القدماء

٢٢٣ 

  استنتاجات

  تحنیط الحیوانات :

  مهمة : حنط المصریون القدماء الحیوانات السباب

الحیوان مثل االنسان عندما یموت یحدث انفصال بین الجسد  یعتقد المصریون القدماء ان -١

  والروح وسوف ترجع الروح یوم الدفن الى الجسد.

  اللهة في المعابد.لمن النذور  انوعالحیوان المحنط كان یقدم بوصفه  -٢

ظهم بها معهم في العالم االخر وتحنیطهم لها واحتفا، حب المصریین لبعض الحیوانات هناك -٣

  مثل القرد المدلل المیرة ماعت.

ان عنایة المصریین القدماء بتربیة حیواناتهم تحتم علینا ان نبحث في اصل عقائدهم الدینیة  -٤

فقد كانوا یقدسون كثیرا من الحیوانات التي تتصل بجبایاتهم وهم لم یقدسوا الحیوان بذاته انما 

  ار الخلق.من اسر  اقدسوا فیه سر 

المصریون القدماء قد روعهم مشاهدة الحیوانات المفترسة والضرر الذي یلحق بهم فاخذوا  -٥

جدوا خیر سبیل الى جلب خیرها او اتقاء شرها ان یتقربوا الیها وهم في كلتا فو یفكرون فیها 

في الحیوان الذي یتقمصها ویرى بعض العلماء ان هذه  ةالروح الخفی االحالتین عبدو 

  اال مظهرا مجسدا او رمزا للقوة االلهیة لذلك قاموا بتحنیطها.  تمعبودات الحیوانیة لیسال

لكون بعض الحیوانات تمثل االلهة كالكبش والصقر والقطة وابن اوى فربما حنطت هذه  -٦

المكان البركة وكحمایة وحرس حل في المقابر والمنازل كرمز لاللهة لی الحیوانات لتوضع في

  لهم.

لمومیاوات ویجب ان ا لما حنط ابن اوى رمز االلهة انوبیس، وذلك الن انوبیس كان حامیورب -٧

الفترة الطویلة   هذه في جمیع مراحل التحنیط، وربما حنط لیكون حاضرا طول ایكون موجود

ال یسبب تعب ته فتحنیطه القناع لهذا الحیوان الممثل بهیأ بدال عن الشخص الذي یرتدي

  الحیوان المحنط حاضرا بدال عنه.للكاهن فیكون 

فاد منها في حیاة ما بعد الموت مثل الغذاء واالستمتاع بها الحیوانات االلیفة حنطت لكي ی -٨

  والنقل كما هو في الحیاة الدنیویة.

  ما حنطت بعض الحیوانات لموت اصحابها لتبقى معه.بر  -٩

یین الكائنات الحیة التي حنطت في كان تحنیط الحیوانات حتى القوارض والثعابین بین مال - ١٠

  .مصر القدیمة من اجل تقدیمها قرابین لاللهة بل كانت الحیوانات تربى خصیصا لهذاالغرض
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٢٠١١.  

  . ٢٠٠٠صالح ، احمد ، التحنیط فلسفة الخلود في مصر القدیمة، مصر،  ١٢

  . ١٩٩١لوكاس، الغرید، المواد والصناعات عند المصریین القدماء، القاهرة ،  - ١٣

  رة، د.ت . یر ، ولیم، الثروة الحیوانیة عند قدماء المصریین ، القاهظن - ١٤

  

  المصادر االجنبیة : 

1- Aldered, Cyril. The Egyptians , London , 1961 . 
2- Hart, George, The Rutledge Dictionary of Egyptian Gods and 

Goddesses, 2nd, Edition, London, 2005. 
3- Murray , Margaret , A. The Splndor that was Egypt, London, 1972 .  
4- Thompson, James C.B.A, M.Ed, Women in the Ancient World, New 

York, 2005 . 
 



  ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٣٠ 

  مصادر (االنترنت) : 

1- http://www.almasryaoun,com./editor/details/830. 
2- https://www.124news.tu/ar/middle-east/75532-150620. 
3- www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/11/151030-veteart=h-
inside-egypis,animal,mummies. 

4-  https://ar.m.wikepedia.org/wili القطط في مصر القدیمة 

  الهوامش :

                                           
(1) Story, https//www.youm7.com 

  .١٤٣، ص١٩٩٦، مصر، ١تشرني، یاروسالف، الدیانة المصریة القدیمة، ط )٢(
  .١٧، ص ٢٠٠٠صالح ، احمد، التحنیط فلسفة الخلود في مصر القدیمة، مصر ،  )٣(
  .٤٤٧، ص١٩٩١القدماء، القاهرة، لوكاس، الفرید، المواد والصناعات عند المصریین  )٤(
  .٧٩صالح ، المصدر السابق ، ص )٥(
بانات: هي عبارة عن مدن واسعة للموتى ولیس مدن میتة ، حیث ضمن المصریون حقوق الموتى بواسطة الج) ٦(

مجموعة كاملة من العادات واالعمال القضائیة والدینیة، بوزنر، جورج واخرون، معجم الحضارة المصریة 

  .١٢٢، ص٢٠٠١القدیمة ، مصر ، 
  .٨٢، المصدر نفسه ،  صالح) ٧(
  .٣٦٠- ٣٥٩، د. ت، مصر، ص ٢جـ-١ابراهیم ، نجیب میخائیل ، مصر والشرق االدنى القدیم ، جـ) ٨(
  .٣٦١ابراهیم ، المصدر نفسه ، ص) ٩(
وام حورس ترعف ایزیس: الهة تجسد سمات الزوجة المخلصة واعظم احاسیس االمومة وهي زوجة اوزریس ) ١٠(

  بقواها السحریة وتصور دائما بقرون بقرة وقرص شمس او عرش على رأسها.

Thompson, James C. B.A, M.Ed, Women in the Ancient World, New York, 2005, 
P.92-94.  

رتبط الخر وقد ااوزریس: كان یعد اساسا اله قوى الحیاة التي تعطیها المیاه والزراعة والتربة وهو اله العالم ا) ١١(

  ة محنطة مرتدیا التاج االبیض وله قرنان ولحیة مستعارة ویحمل طرقة وسواط.بالبعث واالحیاء یصور في هیأ
، مصر ، ٢حسن، سلیم، مصر القدیمة في مدینة مصر وثقافتها في الدولة القدیمة والعهد االهناس، ج) ١٢(

  .١٢١- ١١٩، ص١٩٩٢
(13) Hart, George, The Rutledge Dictionary of Egyptian Godsand Goddesses, 2nd 

Edition, London, 2005, P.116-119. 
انوبیس : لقد ارتبط المصریون القدماء كثیرا باالله انوبیس الذي كانوا یعتقدون انه حارس البوابة الى االخزة ) ١٤(

  وكثیرا ما كانوا یصورونه برأس كلب وجسم رجل. 

حواس، زاهي ، قراءة الفن المصري دلیل هیروغلیفي للتصویر والنحت المصري القدیم، ریشارد هـ ویلكنسون ، 

  .٧٠، ص٢٠٠٧، مصر ، ١٩٩٤
كیلومتر واشتق اسم  ٢٥منطقة صقارة من اهم المناطق االثریة في مصر ، وتبعد عن القاهرة حوالي  تعد) ١٥(

جبانة صقارة هي الجبانة الوحیدة في مصر كلها التي تضم مقابر منذ  رة من اسم اله الجبانة سكر وتعدصقا

  بدایة التاریخ المصري القدیم حتى العصرین الیوناني والروماني.

  .٢١، ص٢٠١١سعد اهللا ، تامر محمد ، اثار مصر الفرعونیة مدینتي القاهرة والجیزة، االسكندریة، 
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٢٣١ 

                                                                                                                         
(16) https://www.124news.tu/ar/middle-east/75532-150620. 

الكتان في اغراض شتى منها الثیاب واالعفان واربطة الموتى واالشرعة القدماء ن المصریو الكتان، استعمل ) ١٧(

واالربطة الطبیة والمفروشات، وكما استعمله المصریون في لف المومیاء واثواب االلهة. بوزنر، المصدر 

  .٢٨٣السابق، مصر ، ص

(18) http://www.almasryaoum,com/editor/details/830 
باستت : الهة لها رأس قطة عبدت في بوباستس، اصبحت الهة متعة وحامیة من االرواح الشریرة وفیما بعد ) ١٩(

  عبدت في شكل قطة مقدسة وكانت تحنط وتدفن.

Murray, Margaret , A, The splendor that was Egypt, London, 1972, P.95-96. 
  .١٢٢سلیم ، المصدر السابق ، ص) ٢٠(
  .٦٨حواس ، المصدر السابق ، ص) ٢١(
  .٢٧٥بوزنر ، المصدر السابق ، ص) ٢٢(
كم جنوب ٢٧٧بني حسن : من اهم المناطق االثریة في مصر وهي في الضفة الشرقیة من النیل تبعد ) ٢٣(

ا، فیها مقابر اقلیم السادس عشر من القاهرة وقریبة من قرقاص (على الضفة الغربیة للنیل) في محافظة المنی

اقالیم الوجه القبلي وهي منحوتة في الصخر وجدرانها مغطاة بنقوش ملونة فوق طبقة من المالط وعلیها 

مناظر تمثل مختلف مظاهر الحیاة الیومیة في ذلك العهد مثل الصناعات المختلفة ومناظر الصید وااللعاب 

  قدیم القرابین وغیرها.الریاضیة والحفالت الى جانب مناظر ت

  .٢٣٨، ص ٢٠٠٠، القاهرة ، ١أدیب ، سمیر ، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة، ط
 http://ar.m.wikipedia.org/wikiالقطط في مصر القدیمة ) ٢٤(
، تشرین  رحلة الى عالم تحنیط الحیوانات لدى قدماء المصریین ، ملیسیا هوغنوم ، صحیفة علمیة ، نوفیمبر) ٢٥(

  . ٢٠١٥الثاني ، 

www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/11/151030-vet-earth-inside-egypls, 

animal,mummies 
  المصدر نفسه .) ٢٦(
  .٨١ص صالح ، احمد ، المصدر السابق ،) ٢٧(
  .٦٦حواس ، المصدر السابق ، ص) ٢٨(
كم جنوبي االقصر على الضفة الغربیة للنیل، ادیب ، الموسوعة، ٥٥اسنا: مدینة بمحافظة قنا، تبعد ) ٢٩(

هیرودوتس انشاء مدینة منف الى الملك مینا  منفس: یرجع المؤرخ االغریفي - ؛ منف ١٥١المصدر السابق ، ص

مؤسس االسرة االولى وكانت تسمى في بادئ االمر مدینة الجدار االبیض ثم اطلق علیها وفي عهد الملك ببي 

االول من االسرة السادسة (من نفر) التي حرفها االغریق الى (ممطیس) والعرب الى (منف) وكان الغرض من 

عة لمراقبة اهل الدلتا الذین اخضعهم ملك الصعید لالشراف على الوجهین البحري بنائها ان تكون بمثابة قل

؛ اسوان : عاصمة محافظة اسوان واخر مدن مصر الهامة في  ٣٢١والفیلي، بوزنر، المصدر السابق، ص

الجنوب اسمها القدیم (سوونت) ومعناها السوق وكانت عاصمة هذا االقلیم في العصر الفرعوني كانت قوافل 

  .١٥٢التجارة تصل الى الشاطئ الشرقي امامها فاصبح المكان سوقا تجاریا، ادیب ، المصدر نفسه ، ص
  . Hart , opcit , p85-86، للمزید ینظر : ١٦٤ابراهیم ، المصدر السابق، ص) ٣٠(
  .١١٥حسن ، المصدر السابق ، ص) ٣١(
  . ١٨١رة ، د.ت، صنظیر ، ولیم ، الثروة الحیوانیة عند قدماء المصریین ، القاه) ٣٢(



  ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٣٢ 

                                                                                                                         
(33) Hart , Op.cit , P.85. 

  .٨٣صالح ، المصدر السابق ، ص) ٣٤(
ارمان ، ادولف ، مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة ، ترجمة عبد المنعم ابو بكر ،مصر ، د.ت، ) ٣٥(

  .٥٠٤ص
  .٤٨نظیر ، المصدر السابق ، ص) ٣٦(
كم) من شاطئ النهر كانت ٤: بلدة على الضفة الشرقیة للنیل جنوبي بلدة الصف وتبعد نحو ( اطفیح) ٣٧(

  ) من اقالیم الوجه القبلي ومركزا هاما لعبادة االلهة حتحور. ٢٢عاصمة لالقلیم (

  .١٥٦ادیب ، المصدر السابق ، 
حضارات العصر الحجري الحدیث  البدارة : بلدة في محافظة اسیوط على الضفة الشرقیة للنیل ، وهي اقدم) ٣٨(

ویبدو ان البداریین قد امنوا بالبعث  تقریبا ق.م) ٤٠٠٠عام ( ة البدارة یرجع تاریخها الىفي الوجه القبلي وحضار 

او بحیاة ثانیة بعد الموت فدفنوا موتاهم فوق اسرة او لفوهم بالحصر كما دفنوا معهم حیواناتهم المحببة او بعض 

  او النساء او الطیور.التماثیل للحیوانات 

  .٢٦، ص١٩٩٣الخطیب ، محمد ، حضارة مصر القدیمة ، مصر ، 
(39) Aldered, Cyril : The Egyptians, London, 1961, P.52 . 
(40) Hart, Opcit, P.64.  

  المصدر نفسه .) ٤١(

 /https://www.124news.tv/arاخبار 
(42) middle – east / 75532-150620-Hart, Opcit, P.62 , Hart, ibd,P.64  

رع: آله الشمس لهیلیوبلس وهو الجسم المرئي لشمس وقد اتخذ عدة اشكال كرجل له راس صقر مرتدي ) ٤٣(

  قرص الشمس فوق رأسه او كعقرب او كرجل عقرب وهو اله شمس الصباح وعرف باالله امون رع. 

Hart, Opcit, P.133 
، عثر على اخشابها منذ عصر ما قبل التاریخ في مقابر شجرة الجمیز : اهم االشجار في مصر القدیمة ) ٤٤(

ق.م) استعمل خشب الجمیز في صنع تماثیل  ٣٨٥٠- ٣٠٥٠نقادة، وعلى ثمارها في عصر االسرة االولى (

ق.م) انه استخدم  ١٣١٥- ١٥٦٩االلهة واالثاث والتوابیت، كما تذكر نصوص من عصر الدولة الثامنة عشر (

  ایضا في صناعة السفن.

، ٣، ع١ا ، وسناء حسون ، "النشاط الزراعي في مصر القدیمة"، مجلة التربیة والعلم والعلوم االنسانیة، ماالغ

  .٣٤٠، ص ٢٠١٨الموصل ، 
(45) Hart, Opcit, P. 62-63. 
(46) htts://www.124news.tv./ar/اخبار/middleeast/150620 

  . ١٢٣-١٢٢سلیم، المصدر السابق ، ص) ٤٧(

Egypt, https//www.googlecom./s/ 

  www.alarabiyaloginلماذا خلد المصریون القدماء في اثارهم القرد 
تحوت: اله قمري في االصل ثم اصبح من اقوى االلهة المؤثرة اله الحكمة والكتابة وهو مخترع الهیروغلیفیة ) ٤٨(

كرجل له راس بابون او ابو ومحافظ على وثائق االلهة وهو مؤلف كتاب تحوت هو مرتبط جدا برع یصور 

  منجل او كحیوان كامل من هذین الحیوانین :

  .١٤٤، ص٢٠٠١ارموار ، روبرت ، الهة مصر القدیمة واساطیرها، القاهرة ، 
(49) Hart, Opcit, P.158.  
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  .٧٨حواس ، المصدر السابق ، ص) ٥٠(
  .٨١صالح، المصدر السابق ، ص ) ٥١(
  .١٠٧سلیم ، المصدر السابق ، ص) ٥٢(
كم) شمال اسوان على الضفة الیمنى لنهر النیل، وتظم جمیع ٥٠كوم امبو : تقع كوم امبو على مسافة () ٥٣(

مدینة نویت القدیمة، وفیه معبد فیه بناء مزدوج ومكرس لعبادة الهین وهما (سوبك التمساح) و (جرور حورس 

  الكبیر ذو راس الصقر).

  .٢٨٤بوزنز ، المصدر السابق ، ص
  .١٥رو سالف، المصدر السابق، صتشرني ، یا) ٥٤(
 Hart, Opcit, P.148 . للمزید ینظر :٥٢٨ادیب، المصدر السابق ، ص) ٥٥(
  .٨٤صالح ، المصدر السابق ، ص) ٥٦(

(57) Hart, Opcit, P.70-76.  
  .١٤٢- ١٤١حسن ، المصدر السابق ، ص) ٥٨(
  .١٤٤ارموار ، المصدر السابق ، ص) ٥٩(
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