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مقدمة  

اعتقد المصریون القدماء أن العالقة المتوازنة بین االنسان والحیوان تشكل عنصرا أساسیا في 
النظام الكوني، ومن ثم أعتقدوا أن «اإلنسان والحیوان والنبات أعضاء فى كیان واحد», ولذلك 
ً للروحانیة، والرفقة، كما  كانت الحیوانات، سواء المستأنسة أو البریة، تشكل مصدراً حیویا
«شكلت ایضا موردا رئیسیا الیرادات مضمونة سواء على مستوى االسرة او الحكومة», حیث 
كانت تقوم بجمع الضرائب على الماشیة (االبقار) من خالل إحصاءات رسمیة دقیقة عن أعداد 
الماشیة المملوكة للمصریین جمیعا, و«كان حجم القطیع یعكس مكانة وأھمیة صاحبھ فى 
ً األغنام والماعز والخنازیر, أما الطیور  المجتمع », وقد ربى المصریون القدماء أیضا
المستأنسة مثل البط واإلوز والحمام فقد تم تربیتھا في مزارع مجھزة لكل نوع، حیث ُغذیت 
باإلكراه بالعجین (تزغیط), لغرض تسمینھا, وبالنسبة لالسماك فقد كان النیل مصدراً وفیراً 

لالسماك, كما استأنسوا النحل منذ عصر الدولة القدیمة لالستفادة بالعسل والشمع(1) 

اما بالنسبة للثیران والحمیر فكانت تستخدم اما لغرض الحمل والنقل, أو الحرث وتنسیق التربة, 
كما ساھمت الثیران بلحومھا,  وكانت ایضا جزءاً أساسیاً من طقوس القرابین لاللھة, ومن جھة 
اخرى فقد «أدخل الھكسوس الخیول» الى مصر فى عھد رمسیس الثانى، اما بالنسبة لالبل لم 
تظھر كحیوانات عاملة فى مصر إال في العصر المتأخربالدولة الحدیثة, وھناك أیضا أدلة تشیر 
إلى أن «الفیلة استخدمت ایضا لكن لفترة قصیرة» في العصر المتأخر، و تم االستغناء عنھا 
بسرعھ نظرا لنقص المراعي البریة التي تحتاجھا, و«بالنسبة للكالب والقطط والقرود كان یتم 
ً وغرابة  تربیتھا كحیوانات ألیفة لدى العامة فى منازلھم»، في حین أن الحیوانات األكثر تطرفا
على المصریین مثل األسود، وفرس النھر كانت تستورد من وسط أفریقیا و«تمتلك من قبل 
النبالء والملوك فقط», وقد الحظ ھیرودوت أن «المصریین ھو الشعب الوحید في ذلك الوقت 
الذي ربى الحیوانات داخل منازلھم وقد اختار المصریون القدماء االراضى الرطبة والغیر 
صالحة للزراعة والبعیدة عن نھر النیل لتربیة ورعى حیواناتھم «وھو أسلوب اقتصادى سلیم 
لتجنب المنافسة على عنصر االرض», ولكن لم تؤكل األغنام والماعز في كثیر من األحیان 
(خاصة بالنسبة للطبقات الغنیة)، ولكن «كانت تستھلك الخنازیر إلى حد كبیر» منذ بدایة األلفیة 
الرابعة قبل المیالد اكثر من الماعز و كانت لحومھم األكثر استھالكا من قبل جمیع فئات 
المصریین فى ھذه الفترة, وتم استعمال جلودھم فى تصنیع حاویات المیاه, كما أصبح الدجاج 
في نھایة المطاف كحیوانات مستأنسة في الدولة الحدیثة ولكن لم تكن شعبیة حتى بعد أن طور 
المصریون طرق التربیة للدجاج بشكل كبیر, وعلى الرغم من أن المزارعین كانوا یمیلون إلى 
الماشیة (االبقار)، إال أنھم یختلفون كثیرا عما ھو متبع الیوم من طرق التسمین, حیث كان 
المصرى القدیم یفضل ان یتم تسمین الثیران بشكل مفرط (ألوزان كبیرة) وھو مایشیر الى ان 
«الذوق العام بالنسبة الستھالك اللحوم الحمراء كان یمیل كثیرا الى اللحوم المرتفع بھا نسبة 
الدھن, وھو عكس الذوق الحالى ان تكون اللحوم الحمراء منخفضة او خالیة من الدھون», 
و«كان یتم تزیین الذبیحة بریش النعام واالعالن عن ذبحھا فى الطرقات قبل الذبح», وكان 
المصرى القدیم یھتم بحمایة أبقاره حتى فى وقت النوم, حیث كانت حظیرة الماشیة البد ان 
تكون قریبة من غرف النوم لمنع اى تعرض الماشیة الى اى اخطار او حاالت سرقة, ویكون 
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متابعا لمواشیھ بشكل مستمر بأعتبارھا باب الخیر على اسرتھ والبنك الذى یستثمر فیھ موارده, 
كما كان یتم التضحیة بذبح الكثیر من الماشیة كضحیة لاللھھ وتوزع على فقراء المملكھ(2). 

   (1)Mark Lehner, the Complete Pyramids, 2008

                                         (2) en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_cattle  

انواع الحیوانات عند المصرى القدیم    

اوال: الحیوانات المستأنسة 

« وكان المصریون القدماء یعتقدون ان بعض ھذه الحیوانات مرتبطھ ببعض الصفات مع االلھھ, 
وفى كثیر من االحیان كانت تعد من االلھھ», وقد استأنس المصریون القدماء العدید من 
الحیوانات كحیوانات ألیفة تتراوح من الكالب المستأنسة والقطط إلى البابون والقرود والغزالن 
والطیور (وخاصة الصقور), وایضا األسود وأفراس النھر والتى كانت تربى عند االمراء 
والملوك واصحاب النفوذ بوجھ عام, كما كان یتم االحتفاظ بالتماسیح كحیوانات مقدسة في 
معابد اإللھ سوبیك ، وكان یرمزلھ بالتمساح, ومركز عبادتھ الرئیسى كان في منطقة الفیوم, 
حیث  كان یتم  تربیة  التماسیح بكثرة و كانو یعتقدون أن االلھ سوبیك یتجسد فیھم (3),   
ویختلف العلماء المھتمین بالدیانة الفرعونیة حول ما إذا كان المصریون یعبدون الحیوانات فعال 
كآلھة او كرموز لاللھھ, وتظھر الرسومات الحیوانات األلیفة تحت كرسي سید المنزل, وكثیرا 
ما تظھر الكالب والقرود معھم كحیوانات ألیفة ألن «المصریین كانوا یعتقدون أن العالم االخر 
ھو استمرارا للحیاة الحالیة»، وھو لذلك یرید حیواناتھ معھ فى الدفن, وھذا ھو السبب فى وجود 

العدید من مومیاوات الحیوانات مع مومیاء االنسان الذى كان یعیش معھم فى الدنیا  (4) 

  (www.marefa.org (3

Ancient Egyptian Animals, www.ancient-egypt-online.com/ancient- (4)
 egyptian- animals

الماشیة:  

                                      !   

     شكل رقم (1): تمثال الثور أبیس    شكل رقم (2):اشكال متعددة النواع الثیران بمصر القدیمة                                                                     

كانت الماشیة عنصرا أساسیا للزراعة في مصر القدیمة, وارتبطت «البقرة مع خصوبة 
اإلناث», ویرمز لھا بااللھھ: حتحور, اما «الثور فكان مرتبطا بالقوة والذكورة والخصوبة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_cattle
http://www.marefa.org
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والتجدد», ویرمز لھ بااللھھ: بتاه  وأوزیریس,  وكان «الثور أبیس مھم جدا لدرجة أنھ كان 
مساویا لقوة الملك من ملوك األسرة األولى», ویظھر ذلك بوضوح فى لوحة "نارمر الثور" 
الذي یدمر الحصون كرمز لقوة ومھارة الملك, وكانت الماشیة أھم الحیوانات عند المصرى 
القدیم، و تعتبر مقیاسا لثروتھ, وكانت تشكل ایضا ایرادا كبیرا للدولة من خالل جمع الضرائب 

على الماشیة المملوكة للمصریین, سواء لالفراد او المعابد (5), (6). 

 http://arab-ency.com/ar (5) 

 Ancient Egyptian Animals, www.ancient-egypt-online.com/ancient-egyptian- (6) 
 animals

  ! الخنازیر: 

              شكل رقم (3): زوج من الخنازیر, یسوقھم الراعى  

ترتبط الخنازیر مع مجموعة إلھة الفوضى, وكان یعتقد المصریون القدماء أن الخنازیر مصدرا 
للفوضى, ولم تستخدم مطلقا في االحتفاالت الدینیة مثل الماشیة, ولكن بدال من ذلك كانت 

تستخدم أساسا للدھون والنفط في الطبخ (.(7 

 ar.wikipedia.org/wik (7) 

وعلى الرغم من «اعتبار لحمھ نجسا عند الفراعنھ», لسلوكیاتھ الشاذة والغریبة, حیث انھ احیانا 
یأكل اوالده الصغار, ویأكل روثھ وبراز االنسان, و كل ما یجده امامھ, اال انھ كان أحیانا یستغل 
لحمھ للغذاء, باالضافة الى غرس البذور (بالمرور فوقھا) بعد نثرھا بالتربة الزراعیة, وقد استغلھ 
الفراعنھ ایضا فى «الكشف عن اماكن ابار المیاه فى الصحراء لقدرتھ الكبیرة على اكتشاف 
اماكن وجود المیاه على مسافات كبیرة تحت سطع االرض», وقد كتب ھیرودوت عن الخنازیر 
فى العھد المصرى القدیم, أنھ اذا لمس الخنزیر احد االشخاص وھو سائر فى الطرقات, فأن علیھ 
ان یغطس بكل جسمھ وبثیابھ فى النھر, وبالنسبة «لفئة رعاة الخنازیر فقد كانت فئة منبوذة 
بالمجتمع المصرى القدیم», وممنوعین من دخول المعابد المصریة , وال یتزوجون او یزوجون 
اال من فئتھم فقط (فئة رعاة الخنازیر), وقد ارتبط ذكر الخنزیر بالمعبود (ست), قاتل 

(اوزیریس) (8), (9). 

عمر صالح السنھوتى, الخنازیر فى مصر القدیمة, مجلة حراس الحضارة, اكتوبر 2017(8) 

http://arab-ency.com/ar
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 /9) ar.wikipedia.org/wiki)  

  ! الكباش:  

            شكل رقم (4): طریق الكباش باألقصر 

تجد الكباش اعترافا وتقدیرا خاصا من المصریین القدماء, ویرتبط ھذا الحیوان مع اآللھة 
بانیبدجیدت, وخنوم  ، وھذه االلھھ ترتبط بخصائص الخصوبة والقوة والوالدة, كما ورد ایضا 
بشأن الكباش, أن المصریین اطلقوا إسم «طریق اإللھ او طریق الكباش» على الطریق الذي 
یربط معبد األقصر بمعبد الكرنك حیث تحیط بھذا الطریق تماثیل كثیرة لھا رؤوس 
الكباش,«ویرمز الكبش لدى الحضارة الفرعونیة لإللھ أمون حیث یعتبر اإللھ األعلى و األوحد 

لكل اآللھة». 

  

االوز:   

            شكل رقم (5): االوزعلى جدران المعابد                 

ارتبطت االوزة عند المصریین القدماء بااللھھ "إیزیس", وكانت توصف بالقوة, وكان انتاج 
البیض ھو االستخدام الرئیسي لألوز. وتشیر األدلة اآلثریة أن المصرى القدیم كان یقوم بتزقـیم 
الطیور ( إطعامھا عنوة ) لتسمینھا بواسطة كتل أو كرات صغیرة من العجین حتى یزید وزنھا 

وتصبح صالحة للطعام.«وقدظھرت الطیور ضمن موائد القرابین وخاصة األوز»(10)  

10) iktachifhow.blogspot.com.eg/2017/12/important-landmarks-of-)               
                                                                                                                           pharaonic- civilization.html
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الحمار:     

           شكل رقم (6):الحمار على المعابد المصریة 

كانت تستغل الحمیر في المواكب, وقوافل الصید, وسحب المركبات, وكانت الخیول نادرة ألن 
تكلفة تربیتھا كانت مرتفعة كثیرا عن تكلفة تربیة الحمیر, ویتبین من النقوش على المعابد أن 
المصریین كانوا یأنفون من إمتطاء الحمار, بل لم یحاولوا ركوب الجیاد ایضا إال نادرا,  وقد 
اعتبر الحمار رمزا لإللھ "ست"، الذى كان یمثل روح الشر خالل العصر المتأخر, وكان یتم 

التضحیة خالل بعض المراسم الدینیة بالخنزیر، والحمار ایضا11)).  

د.محمود ماھر طھ, الموسوعة الشاملة للحضارة الفرعونیة,  2017 (11) 

  ! االسماك: 

              شكل رقم (7): االسماك على جدران المعابد  

 لم یسمح للفراعنة وخاصة فئة الكھنة بتناول األسماك، حیث قیل إن األسماك قد استھلكت جزءا 
من جسد (أوزوریس الھ الحیاة والخصوبة) عندما قطعھ االلھ (ست الھ الظالم والعواصف) 
وتشتت تلك القطع في جمیع أنحاء العالم, ومنھا البحار. وفي الواقع، غالبا ما ینظر إلى األسماك 
على أنھا صالحة لالستھالك من قبل أفقر الناس وأقلھم من حیث مستوى المعیشة (12), (13), و 
للمصریین القدماء تاریخ طویل مع أكل األسماك المملحة "الفسیخ"، كما عرفوا حب الزھور 
وقدسوھا وأعطوا اھتماما كبیرا لالحتفال بقدوم الربیع, وأن احتفاالت المصریین في ھذه األیام 

بشم النسیم ال تختلف كثیرا عن احتفاالت أجدادھم الفراعنة (14). 

جریدة الشرق االوسط, ھیرودوت فى مصر, العدد 12848, 31 – 8 – 201412)) 

 www.gafrd.org/posts (13)

االھرام العربى, بمناسبة األعیاد..قدماء المصریین أكلوا الفسیخ كما أنھم قدسوا الزھور, 5 مایو 2013 (14) 

http://www.gafrd.org/posts
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[  [ القطط: 
شكل رقم (8): تمثال من الذھب للمعبودة باستت       شكل (9): القطھ المعبودة باستت وھى تذبح الثعبان 

لن یكون تاریخ الحیوانات في مصر القدیمة كامال دون ذكر القطط,, حیث كان « القط حیوانا 
محبوبا ومحترما بشكل خاص بین المصریین القدماء», لیس فقط التخاذه للمداعبھ و الصحبة 
بالمنزل، ولكن ألھمیتھ بأعتباره رمز االلھھ باستیت ، و ھى ربة المرح والسعادة في مصر 
 تل   شمال القاھرة، وھى اآلن مدینة  بوباسطة القدیمة, وقد كان مركز عبادتھا ھو مدینة
بسطا, وقد صورت الربة باستت على ھیئة "سیدة لھا رأس قطة" وتمسك في أحد أیدیھا بعصا 
الربة حتحور وفى الید األخرى تحمل سلة, كما صورت في بعض األحیان على ھیئة قطة .

 (15)

  كما «یعتقد المصریون القدماء أن القطط تحتفظ ببعض من أكثر القوى اإللھیة», حیث «كان 
ینظر إلیھا على أنھا تجلب لھم الخیر وتقى اطفالھم والنساء الحوامل من الشرور», وعلى ذلك 
كانوا «یرتدون التمائم بھا رمز االلھ باستیت», وقد أعطیت القطط حقوق التحنیط، مثل االنسان 
المصرى تماما, ویمتد لھم نفس حقوق المتوفى بعد الموت (الدفن والتحنیط),  وكانت حمایة 
القطط تعتبرعلى درجة كبیرة جدا من االھمیة, حتى أنھ «لو قتل قط حتى ولو كان بدون قصد 
فأن قاتلھ یتكبد عقوبة اإلعدام», ومن االمثلة الطریفھ على اھمیة القطط عند المصرى القدیم, ما 
كتبھ المؤرخ "بولینوس" (فى القرن الثانى المیالدى), أن قمبیز ابن الملك الفارسى قورش, 
كان قد غزا مصر عام 525 قبل المیالد وكان شكل القط مرسوم على دروعھ الصلبة (ویقال 
ان ھذا كان سبب رئیسى فى تراجع المصریین امام ھذا الجیش), «حیث ان المصریون لن 
یقاتلوا حتى صور الحیوانات التى احبوھا وقدسوھا», ویقال ایضا إن جنود قمبیز ألقوا قطط 
حیة على الجنود المصریین إلسقاطھم واستسالمھم, وبالفعل استسلم المصریون وسقطت مصر 
تحت حكم قمبیز 4 سنوات, ورغم ذلك لم یندم المصریون ولم یھتموا ما إذا كان الفرس یفھمون 

قیمھم أو ال یفھموھا, وواصلوا احترامھم للقط بشكل كبیر. (16), (.(17 

https://www.marefa.org/index.php?title=%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B7%25D8%25A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%25D8%25AA%25D9%2584_%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25B7%25D8%25A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AA&action=edit&redlink=1
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یاروسالف تشرني , كتاب الدیانة المصریة القدیمة, دار الشروق للنشر 1996(15) 

 Joshua J. Mark, Pets in Ancient Egypt, published on 18 March 2013  (16)

 Dennis C. Turner, Paul Patrick Gordon Bateson, The Domestic Cat, 8 June 2000(17)

  *          ! الكالب:   

 شكل (10): االلھ أنوبیس جسم انسان ورأس كلب           شكل (11): لعبة اطفال على شكل كلب   

  كانت مصر القدیمة معروفة بعالقتھا الكبیرة بالقطط والكالب, وان كان االھتمام بالكالب لیس 
على مستوى االھتمام بالقطط, و كانت الكالب تقوم بمھام الحراسة, والصید والرفقة الوفیة 
واحیانا «كانت تستغل تماثیل الكلب كلعبة لالطفال», وعلى الرغم من أن الكالب لم تكن 
مستأنسة في مصر القدیمة كما ھي الیوم، لكن كان لدیھم مكانھ واضحة في الثقافة المصریة, و 
ً كان لھا دور في العملیات العسكریة، إضافة  كانت تستخدم في الغالب العمال الشرطة, وأیضا
إلى أھمیتھا للحراسھ والصید, وكان «المصریون القدماء قد الحظوا طواف الكالب حول قبور 
أصحابھا وطردھا للذئاب والحیوانات المفترسة التي تحاول نبش القبور»، واستوحوا من ذلك أن 
الكلب رمز الحمایة, و كان الكلب مقدسا الرتباطھ بااللھ أنوبیس إلھ التحنیط, لذلك كان یتم 
تحنیط الكالب بنفس الطریقة التى یتم بھا تحنیط الحیوانات المقدسة, وكان یتم دفن الكالب في 
أبیدوس (غرب سوھاج)، حیث كانت ھناك مقبرة مخصصة للكالب, وعندما یتوفي الكلب، فإن 
األسرة تقوم بتحنیطھ كما لو انھ احد افراد االسرة, و«یقوم أفراد األسرة بحلق شعر أجسادھم 
تماما، بما في ذلك شعر الحاجبین», حیث أن معظم الرجال والنساء المصریین كانوا یحلقون 
رؤوسھم تماما لتفادي القمل والحفاظ على النظافة الشخصیھ األساسیة، وعلى ذلك فإن غیاب 

شعر الحاجبین ھو أقصى عالمات الحزن (19), (20). 

 (https://www.alaraby.co.uk/entertainment (19      

 Joshua J. Mark, Pets in Ancient Egypt, published on 18 March 2016(20) 

ثانیا: الحیوانات البریة (الغیر مستأنسة) 

وھناك عدة أنواع من الحیوانات البریة (الغیر مستأنسة فى البیوت), والتى لدیھا رموز دینیة, 
واستخدمت ألغراض احتفالیة وطقوس مختلفة. 

https://www.marefa.org/index.php?title=%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581_%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2586%25D9%258A&action=edit&redlink=1
https://www.alaraby.co.uk/entertainment
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  [ الظباء: 

          شكل رقم (12): الظبى رمز االلھ سوكار 

وترتبط الظباء مع االلھ سوكار وتحمل لھ السمات الملكیة والشرف, وتعتبر رأس الظباء مقدسة 
 لطبقة االمراء  بھذا الشكل الزخرفى, وكانت لحوم الظباء من بین اللحوم المختارة التي تقدم

والنبالء, وكانت القوارب الملكیة تزین برؤوس الظباء. (21) 

سلیم حسن, موسوعة مصر القدیمة – الجزء الثانى(21) 

  [ قرد البابون: 

                  شكل رقم (13) لاللھ حابى برأس البابون 

وقد ارتبط البابون مع االلھ ثوث وھو اإللھ المسئول عن التقویم القمري، وكثیرا ما یصور مع 
 یشتق أسمھ من  رأس بابون في النقوش المصریة القدیمة على المعابد,  وااللھ خونسو والذى 
فعل "خنس, بمعنى (یعبر), ویقصد بھ عبور القمر خالل السماء, وتشبیھ ذلك بعبور المتوفى 
للعالم االخر (22). وكان یتم تحنیطھم ودفنھم مع أسیادھم, ولكن «ھذه الحیوانات لم تكن بدرجة 

الحب واالحترام التى كانت للقطط والكالب» (24), (23)  

 www.civgrds.com/god-hapi-is-not-a-god-of-nile.html(22) 

     ar.wikipedia.org/wiki/مصر_القدیمة#الحیوانات ( (23   

ar.wikipedia.org/wiki/أمنحتب_الثالث (24) 
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  ! الكوبرا:      

شكل رقم (14): یمثل رمز الكوبرا لاللھ وادجیت, بمعبد حتشبسوت         

ارتبطت الثعابین عند قدماء المصریین بالعدالة والخصوبة والحمایة, و كان الكوبرا على وجھ 
الخصوص یرتبط مع االلھ وادجیت, وھو احد االلھھ المصریة القدیمة والتى  عرفھا المصریون 
منذ عصر ما قبل األسرات, و «كانت رمزا لمصر السفلى» و عاصمتھا "بوتو"  بالدلتا, 

وكانت وادجت تظھر دائما فى شكل األفعى, وھى مدینة دسوق الحالیة (25). 

وكانت وادجیت تسمى بالمصریة القدیمة «بر- واجیت» بمعنى «بیت واجیت», وھى (مدینة 
دسوق الحالیة), وكانت وادجیت راعیة مصر السفلى وبعد الوحدة مع مصر العلیا أصبحت 
راعیة مشتركة للوجھین القبلي و البحري مع إلھة الصعید, ویطلق على صورة وادجیت مع 
قرص الشمس (الكوبرا المتحفزة), وتصور احیانا على ھیئة امرأة برأس ثعبان أو كثعبان 

الكوبرا المصریة، وھو ثعبان سام موجود بالصحارى المصریة(26). 

 (http://crownofegypt.blogspot.com.eg/2013/01/wadjet.html(25          

ar.wikipedia.org/wiki/واجیت (26) 

   ! التمساح:    

                 شكل رقم (15): یمثل االلھ "امنوت" برأس التمساح  

كانت التماسیح مرتبطة بااللھھ أمنوت, سوبیك, وتویرت, آلھة العدل، السلطة واالحترام, وكان 
أمنوت شیطان لھ رأس تمساح, ویأكل قلوب الخطاة لمعاقبتھم على خطایاھم, وتم تصویر 
سوبیك على أنھ إنسان مع رأس تمساح، أو التمساح نفسھ, و كانت معابد سوبیك عادة بجوار 

http://crownofegypt.blogspot.com.eg/2013/01/wadjet.html
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البحیرات المقدسة حیث یتم تغذیة التماسیح ورعایتھا, وبالنسبة لاللھھ "تویرت", وھى إلھة 
یرمز لھا بأنثى فرس النھر, وفي الدیانة المصریة القدیمة كانت كلمة "تویرت" تعنى االلھھ 

المصریة القدیمة الواقیة من مخاطر الوالدة والتى تسبب الخصوبة. ( .(27 

جامعة جنوب الوادى ,الدیانة الفرعونیة- الدكتور/ رؤوف الورداني(27) 

 [ الضفدع:    

 (Heket) شكل رقم (16): االلھ حكت              

وقد جعل قدماء المصریین من الضفدعة رمزا ألصل الحیاة ممثلة في اإللھة "حكت" حارسة 
"الوالدة" فكان جسمھا جسم امرأة ورأسھا ضفدعة (28), وكانت "ِحكت" اإللھة الضفدع، وربة 
الخصوبة والوالدة، تستخدم لتسھیل عملیة الوالدة, وكان االعتقاد انھا تقوم بدور فعال في 
مساعدة النساء أثناء الوالدة ، وھي زوجة اإللھ "خنوم" وكان أھم مراكز عبادتھا في  مدینة 
"حرور" بلدة الشیخ عبادة بالمنیا, حیث تضم معبدا للملك رمسیس الثانى ومنزل السیدة ماریة 
القبطیة زوجة الرسول (ص) ومقابر الصحابة ومسجد الصحابى الجلیل عبادة بن الصامت. 

  (30),(29)

 28)https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks.../DAD_05.html)   

 (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236976(29

 (30)/http://www.ahram.org.eg/News/131796/29/471664

 [

شكل رقم (17): منزل زوجة الرسول (ص) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236976
http://www.ahram.org.eg/News/131796/29/471664/
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  ! االسود:     

 (Sekhmet) شكل رقم (18): لاللھ سخمت                

تم تقدیس األسود فى مصر القدیمة بدء من عصور ما قبل التاریخ, حیث كان األسد یرمز  للقوة 
التى ھى رمز للملك أو الحاكم, وفى نفس الوقت «كان األسد رمزا من رموز الشمس وكان لھ 
عالقة باإللھ رع», وبمعبودات عدة مثل سخمت ومحیت ، كما كانت األسود من الحیوانات 
المستأنسة فى حالة الحیوانات الصغیرة فقط (االشبال) التى یمكن اإلقتراب منھا ومالمستھا. .

 (33), (32), (31)

 (31) ابراھیم الشتلة ، تفسیر بیولوجى لبعض الكائنات بالرسومات والنقوش الجداریة فى مصر الفرعونیة ، القاھرة 
2008م 

(32) أشرف زكریا سید ، التماثیل والتشكیالت الحیوانیة الطابع فى مصر وبالد الشرق األدنى القدیم فى عصور ما  
قبل التاریخ ، رسالة ماجستیر ، القاھرة 2000م  

(33)فرنسواز دیناند ، روجیھ لشتنبرج ، الحیوانات والبشر .. تناغم مصرى قدیم ، القاھرة 2012 

 ! !

شكل (18), (19)  یوضح نقوش الجعران المقدس على المعابد الفرعونیة 

الجعران: او الخنفسھ, ویسمى ایضا ابو الجعل, وھى حشره صغیره تتغذى على روث 
الحیوانات, وتصنع منھ عشھا تحت سطح االرض, ویوجد انواع كثیره منھا.  والجعران والذى 
ورد فى كتابات الفراعنھ بمعنى (یأتى الى الوجود) و(یكون) و(یصبر), وقد وضعت صورة 
الجعران لتحمل معنى ھذه الكلمات فى اللغھ الفرعونیھ القدیمھ (34), , كما كانوا یحملونھا كتمائم 
واقیة من الشر, وقد شبھ المصري القدیم الذي كان یعبد إلھ الشمس رع بین تلك الخنفساء ذات 
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الكرة ، تكورھا وتجرھا خلفھا ، وتختفي بھا في الرمال ثم تظھر وكأنھا خلق جدید باختفاء 
الشمس أثناء اللیل وظھورھا من جدید في الصباح, و«كان المصري القدیم یمثل (رع) في 

النھار بقرص الشمس ، ویمثلھ في شكل الجعران في اللیل».(35) 

 http://hadarat.ahram.org.eg/Articles (34)  

http://knowledge0world.blogspot.com/2015/05/egyptian-scarab-    
 (beetle.html (35

ثالثا: الطیور 

 ! ! الصقور: 

          شكل (20 ), (21): یوضح اھمیة الصقر على النقوش الفرعونیة بالمعابد 

«ُیعد حـور ھو أول المعبودات المصریة في "ھیئة الصقر"»، حیث ُصّور في ھذه الھیئة  
للتعبیرعلى صالبة الملك "نارمر",  كما ُتشیر نصوص حجر "بالرمو" إلى ملوك عصور ما 
قبل األُسرات في مصر بأنھم عرفوا باسم "شمسیو حور" أي "أتباع حور"، وقد ظھر المعبود 
، وذلك نظًرا لطبیعتھ ودوره كربٍّ  "حـور" في العدید من الصور, وُعِبد "حـور" كربٍّ شمسيٍّ
سماويٍّ وكونّي في صورة الصقر (36), ومن الغریب أن أجدادنا القدماء اعتبروا الصقر ولیس 
النسر، رغم أنھ ملك الطیور، من الطیور المقدسة، بل ونظروا إلى الصقر على أنھ الروح، 
وكثیًرا ما «صوروا الروح صاعدة إلى النجوم على ھیئة صقر برأس إنسان»، كما اعتقدوا أن 
الصقر إنما ھو روح حورس»، التى تحمي الملك، فنجد الصقر فارًدا جناحیھ حول خفرع, 
«األسرة  4», وكان أجدادنا یرمزون لإللھ بالصقر، ألنھ الطائر الوحید الذى لیست لھ جفون، 
و«أن هللا ال یغفو عن رؤیة البشر»، كما «أنھ دائما في األعالي»، باإلضافة إلى أنھ «طائر 
نبیل ال یھاجم أوكار أو أعشاش الطیور، وال یأكل الجیف كالنسور، بل ال یصطاد فریستھ إال 
وھى طائرة حتى یعطیھا فرصة للنجاة ( (37,وأشھرااللھھ فى ھیئة الصقر كان «حـور»، 

أو«حورس» بكل صوره ومسمیاتھ التى ُعبـد بھا فى شتى العصور 38)). 

(36)تراث/1--الدیانات-القدیمة-في-مصر-الفرعونیة     

http://hadarat.ahram.org.eg/Articles
http://knowledge0world.blogspot.com/2015/05/egyptian-scarab-beetle.html
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(37) د. مصصفى الرفاعى, كتاب "الطیور المھاجرة", 2014 

(38) د. وسیم السیسى, كتاب "مصر التى ال تعرفونھا", 2009 

!
 

طائر أبو منجل                                   شكل رقم (22), (23): طائر ابو منجل على المعابد المصریة 

وھو نوع من الطیور التى تنتمي إلى عائلة أبو منجلیات، ویتواجد بجنوب الصحراء الكبرى, 
وجنوب شرق العراق وسابقا في مصر, حیث كان یرمز ویبجل لھ أثناء عملیة التحنیط باعتباره 
رمزا أللھ الموت تحوت لدى قدماء المصریین, ویتغذى على األسماك ، والضفادع، والثدییات 
الصغیرة والزواحف, والحشرات, وكان إیبیس (او المعبود جیھوتى), طائر ذو مكانة خاصة 
في مصر القدیمة، وكان یتم تحنیطھ ودفنھ بعد موتھ (مثل القطط), ویرتبط ھذا الحیوان مع 
اآللھة ثوث، تیھوتي وجیھوتي, وكان مرتبطا باآللھة الذین خلقوا السحر والكتابة، و لدیھم قوة 
اللغة ایضا, وكان «إیبیس طائر ذو مكانة كبیرة خاصة للطبقات العلیا من الشعب», والتي تمثل 
الحكمة, واإللھ توت (اعتبر قدماء المصریین أن اإللھ تحوت او توت ھو الذي علمھم الكتابة 

والحساب), وكانت ھذه الطیور، بشكل عام، مكلفة للغایة فى تربیتھا(39). 

النسور:   

  !
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شكل رقم (24(: الفرعون بأجنحة النسر على المعابد المصریة 

كانت النسور ترمز دائما الى الحمایة،وقد ارتبطت مع نیخبیت وموت ، آلھة الخلود، الملك 
والقیادة, وكثیرا ما تم العثور على صور النسور على أسقف المعابد كرمز لألبدیة, «وترمز 
اجنحة النسر الممدودة الى  توفیر الحمایة األبدیة للفرعون», وكان النسر دائما یمثل رمزا 
لحمایة المصرین في الصحراء, وخاصة اثناء رحالت استخراج الذھب من المناجم بالصحراء 

الشرقیة (40) 

 https://ar.wikipedia.org/wiki (39)

 (40) http://www.civicegypt.org 

                                             : ة م و ب ل ا

   [ [

شكل رقم(25), (26): یوضح رسم البومة على جدران المعابد الفرعونیة 

في الحضارة المصریة القدیمة كان یتم تمثیل البومة باألبجدیة الھیروغلیفیة بحرف المیم (م) 
على ھیئة بومة, ونجد ایضا ان البومة ھى اھم الرموز اللى سجلت فى اول واھم اسم لمصر 
وھو كمت (بمعنى االرض السوداء ومنھ اشتق اسم قبط) فكانت البومة ھى اھم رمز فى رموز 
كتابة كلمة كمت, وقد مثلھا الفنان المصري القدیم برأس جانبي وأقدام مكسورة (41), وھى ایضا 
رمز الغموض النھ صوتھا یخرج من داخلھا دون ان تحرك منقارھا نھائیا, و«كان شعور 
المصرى القدیم تجاه ھذا الصوت, شعور بالغموض والتأمل, وھى مشاعر ترتبط باالفكار 
الفلسفیة», «وكان المصرى القدیم ینظر الى البومة كأحدى الحلقات المھمة ایضا للحفاظ على 

التوازن الطبیعى فى البیئة (.(42 

 (http://www.alittihad.ae/details.php?id=56093&y=2010&article=full    (41

 http://www.ahram.org.eg/News/11123/119/269032 (42)  

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  [ النعامة:  

           شكل رقم (27): یبین النعامة على المعابد المصریة 

 تمثل النعامة عند المصریین القدماء النظام وااللتزام, وھى تمثل اإللھة معت": وكانت تصور 
على المعابد على أنھا امرأة ترتدي ریشة النعام على غطاء الرأس, وھذا ھو السبب في أن 
العدید من النساء المصریات ال زلن  یرتدین اشیاء مماثلة (كمثال لاللتزام) (43), والستكمال 
الحدیث عن النعام, «یعتقد أن الفراعنة في مصر ھم أول من استأنس طیور النعام», كما تدل 
على ذلك اآلثار الفرعونیة القدیمة، كما «اتخذ الفراعنة من ریش النعام رمزاً للحقیقة والعدالة 
(44), وكان یربى فى المعابد بواسطة الكھنة, ومن ثم كانت لحومھ قاصرة علیھم, وكان یستخدم 

ریشھ فى الكتابة, كما اتخذه الفراعنھ رمزا للحق والعدل ((45  

ar.wikipedia.org/wiki/مصر_القدیمة#الحیوانات (43) 

                  44)http://www.reefnet.gov.sy/agri/Ostriches.htm#b)        

 www.fayoum.edu.eg/Agriculture/GrProjectsfiles/8.pdf(45)

http://www.fayoum.edu.eg/Agriculture/GrProjectsfiles/8.pdf
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 [

  الھدھد:  شكل رقم (28), (29): نقوش الھدھد على جدران المعابد المصریة 

الھدھد في عقیدة المصریین ھو رمز البصیرة عند المصریین, و«ھو من یأتي بالرسائل من 
العالم اآلخر», وقد تأمل قدماء المصریین فى ذلك الطائر الجمیل الذى یحمل فوق رأسھ تاجا و 
كأنھ ملك بین الطیور,  فوجدوا أنھ «یستطیع أن یرى الدیدان تحت سطح التربة فى أثناء طیرانھ 
فى الھواء», وادركوا ان لھ حاسة تدرك مالم تدركھ باقي المخلوقات, و «كان الھدھد فى مصر 
القدیمة رمزا للرسائل المشفرة التى تأتینا من عالم الروح», و االمساك بطائر الھدھد فى األیدى 

ھو رمز استالم الرسالة و القدرة على فك شفرتھ .(47) 

 http://crownofegypt.blogspot.com.eg/2013/02/blog-post_7795.html(46)

 https://ar.wikipedia.org/wiki (47)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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رابعا: اھمیة الحیوانات عند المصریین القدماء فى العالم االخر  

شكل (30), (31): یبین رسوم للكلب على المعابد, عند الحساب وعند التحنیط 

لم یكن الدین المصري القدیم قائما على مجموعة من المبادئ الالھوتیة, بل كانت اآللھة مرتبطة 
بالبیئة والعناصر المرتبطھ بھا (األرض والھواء والنار والماء) من جھة, والحیوانات من جھة 
اخرى, حیث یعتقد المصریون القدماء في القوى الالنھائیة للكون، ویحترمون ویعبدون كل 
عنصر یتكون منھ ھذا الكون؛و كانوا یعتقدون أن هللا موجود في كل شيء, «وان احترام 
وتبجیل الحیوانات أمر أساسي في كل تقالید المصرى القدیم, وكانت اآللھة تتمثل كإنسان أو 
حیوان أو مزیج من شكل اإلنسان والحیوان (48)(49), وكان الھدف من وراء تحنیط ھذه 
الحیوانات أنھ «باإلمكان أن تستجیب اآللھة للصلوات والدعوات» إذا ما كانت ُمرفقة بنذور في 

شكل حیوانات محنطة (50) 

  Society for the Protection of Animal Rights in Egypt, Animals in Ancient (48)

 http://www.alhayat.com/Articles/6314144 (49)

 http://www.almorakib.com/5 (50)

http://www.alhayat.com/Articles/6314144
http://www.almorakib.com/5

