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 ممخص
 فصؿ خبلؿ واض  بشكؿ يتزايد عددىا وكاف الطيور، مف ومتنوع كبير بعدد القدماء المصريوف ُأحيط

 المصرييف ومزارع منازؿ كانت والبرية، المياجرة الطيور إلى وباإلضافة. السنوية اليجرة ومواسـ الربيع
 الحقة؛ مرحمة ف  الدجاج إلييا وانضـ واإلوز البط، مثؿ المحمية الدواجف أنواع مف العديد تضـ القدماء
 .الحديث العصر ف  مصر قرى ف  الحاؿ ىو كما المختمفة القرى ف  والطرقات الشوارع ف  ينتشر فكاف

 مف سيما ال القديمة، مصر ف  الدجاج لطائر وفنية نصية لمصادر دراسة البحثية الورقة ىذه ـتض
 ىو ويعتبر ،Gallus-Gallus لو العمم  واالسـ ،(Red Jungle-fowl) األحمر الغابة دجاج فصيمة
 إلى ودخول وتوقيت كيفية عمى التعرؼ إلى البحث وييدؼ المنزل ،" البمدي" لمدجاج األصمية السبللة
 سواء الفنية النماذج وأىـ أقدـ ورصد. القديمة مصر ف  الدجاج عمى ُأطمقت الت  المسميات وكذلؾ مصر،
 أي ىناؾ كانت إذا ما معرفة وكذلؾ. القديـ المصري الفف ف  الطائر ىذا( دجاجة) أنثى أو( الديؾ) لذكر
 .القديـ المصري الدين  الفكر ف  لو دينية رمزية

 الدالة الكممات
 .الطيور كارتر، أوستراكا ،Gallus-Gallus األحمر، الغابة الديوؾ، الدجاج،
 مقدمة

 مع التقميدي الغذائ  النظاـ ف  ميـ وجزء القديـ، المصري عند مفضًل  طعاًما عامة الطيور كانت
 عند األطعمة أحب مف الحماـو  واإلوز كالبط الدواجف لحوـ كانت حيث i.والخضروات والجعة الخبز

 المصرييف مزارع ف  الطيور أنواع أحد الدجاج أصب  حتى محدوًدا البيض كاف بينما ii.القدماء المصرييف
 iii.وفرة أكثر أصب  حيث القدماء؛

                                                           
i 
Bailleul-LeSuer, Rozenn, “From Kitchen to Temple: The Practical Role of Birds in Ancient Egypt”, in: Bailleul-

LeSuer, Rozenn (ed.), Between Heaven and Earth: Birds in Ancient Egypt, OIP 35, University of Chicago Press, 

USA, 2013, 29. 
 ii ،َِذٕ ٔػٙ دؼبس٘ 1، طدؼبسح يظش انمذًٚخ يُز ألذو انؼظٕس دزٗ َٓبٚخ ػظٕس اٞعشاد انٕؽُٛخسيؼبٌ ػجذ ،

 (، ٔصاسح انضمبفخ، انًجهظ اٞػهٗ نٝصبس، انمبْشح،41يؼبطش، عهغهخ انضمبفخ انزبسٚخٛخ ٔاٞصشٚخ: يششٔع انًبئخ انكزبة )

 .576، ص2004
iii 

Bailleul-LeSuer, Birds in Ancient Egypt, 29. 
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 أف إال. المصرية داتالمعبو  بعض إلى وغيرىا منجؿ وأبو والصقر النسر مثؿ الطيور مف كثير رمزت
 األحمر الغابة دجاج فصيمة مف سيما ال - الدجاج عكس عمى مصر، ف  أصيمة كانت الطيور ىذه معظـ

 الفف ف  تصويرىا تـ الت  العديدة الطيور بيف نادًرا كاف أنو المؤسؼ فمف .النيؿ وادي إلى جمبو تـ الذي -
 الدجاج يكوف أف المحتمؿ مف أنو إال لو، المعروفة األمثمة بعض ىناؾ أف مف الرغـ وعمى القديـ، المصري

 الثان  االنتقاؿ عصر خبلؿ ما وقت ف  سوريا منطقة مف كبيرة بأعداد مصر إلى ُجمب الفصيمة، تمؾ مف
 i(.ـ.ؽ 1232-1332) الحديثة الدولة عصر أوائؿ أو( ـ.ؽ 1332-1332)

(  Gallus-Gallusجالوس-جالوس) فصيمة مف األحمر الغابة دجاج َمثؿ فقد ،التحديد وجو وعمى
 مسألة أف إال والزخرفة، الديف إلى والترفيو الطعاـ مف بدًءا القديمة، الحضارات مف كثير ف  ميًما دوًرا

 كبيًرا دوًرا لمصر أف ُيعتقد وىنا إفريقيا، ف  الدجاج وتطور أصؿ سيما ال واسع، نقاش مثار زالت ما تدجينو
 مف الدجاج واستخدـ ii.الكبير والريادي الحضاري ولدورىا المتميز الجغراف  لموقعيا وذلؾ الحدث؛ ىذا ف 

 ف  كعبادة يؤسس لـ أنو غير القديمة الدينية المعتقدات مف العديد ف  ميـ دين  كرمز لسابقةا الفصيمة
 iii.الفترة تمؾ ف  المصري الدين  الفكر ف  كبيًرا دوًرا لعب حيث الرومان ، العصر حتى مصر

 جانب عمى ممشقة) العنؽ عمى وريش بارز، بمشط - Gallus-Gallus - النوع ىذا ذكر يتميز
 شاىده عما تحدث حينما أيًضا بمين  ذكر كما iv.المنجؿ يشبو منحن  شكؿ ف  متدل  طويؿ وذيؿ ،(الرقبة
 v.حمراء ومناقير أسود، وريًشا منتصًبا، ذيًل  يمتمؾ الدجاج أفضؿ إف الفصيمة تمؾ مف دجاج مف

 الحضارة ف  الدجاج مف السبللة ىذه عف واضحة رؤية تقديـ الدراسة خبلؿ مف الباحث يحاوؿ
  .الفنية المناظر ثـ - لؤلسؼ النادرة – النصية األدلة عمى األوؿ المقاـ ف  معتمًدا. القديمة المصرية

 مصر إلى األحمر الغابة دجاج دخول توقيت حول المختمفة اآلراء: أوًل  -
 وآسيا الصيف مثؿ العالـ مف مختمفة أماكف ف  الدجاج بتدجيف المرتبطة األثرية األدلة تتبع خبلؿ مف
 ف  مرة ألوؿ تدجينيا تـ Red Jungle-Fowl الحمراء الغابة دجاجة أف إلى البعض خُمص وأوروبا؛

                                                           
i 

Ashdown-Hill, John, Very Important Poultry Great, Sacred and Tragic Chickens of History and Literature, 

Battery Hens' Welfare Trust, 2007, 9; 

 انزٕاسٚخ انٕاسدح ثبنجذش ٔانزغهغم انضيُٙ اػزًبًدا ػهٗ:
Shaw, I. & Nicholson, P., The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, the American University in Cairo 

Press, Egypt, 2002, 310-312; Shaw, I. (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford University Press, 2002, 

483-485. 
ii
 Sayed, A. M. Osman and Others, "Origin and Genetic Diversity of Egyptian Native Chickens based on Complete 

Sequence of Mitochondrial DNA D-loop Region", Poultry Science Association, 2016, 1248.  
iii

 Elkady, Marwa Abd Elmaguid, "A Cock's Cult in Roman Egypt", 

 .113، ص2011بيؼبد انؼشثٛخ نهغٛبدخ ٔانؼٛبفخ، انًجهذ انضبيٍ، انؼذد انضبَٙ، يجهخ ارذبد انج
iv
 Houlihan, P., The Birds of Ancient Egypt, American University in Cairo Press, Cairo, 1988, 79, fig. 111. 

v
 Arnott, W. G., Birds in the Ancient World from A to Z, Routledge, New York, 2007, 10. 
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 الميبلد قبؿ الثان  األلؼ إلى آخروف أرجعيا حيف ف  i.تقريًبا ـ.ؽ سنة آالؼ ستة منذ آسيا شرؽ جنوب
 فصيمة مف الدجاج أصب  لذا iiنفسيا؛ الفترة ف  الصيف إلى شم ًل  منو انتقمت ثـ نفسو، المكاف ف 

Gallus-Gallus (.الموطف) آسيا شرؽ جنوب عبر ياأفريق شرؽ ف  مكاف كؿ ف  موجودiii  
 ال ولكف. المستمر النقاش محؿ المسألة ى  تمؾ األدنى؟ شرؽال إلى الدجاج وصؿ متى إذف، فالسؤاؿ

 ىو وما القديمة، المصرية الحضارة ف  ظير متى بؿ المنطقة، ف  عاـ بشكؿ ظير متى ىنا الباحث يعن 
 القديمة سوريا ثـ الميبلد، قبؿ 5222 حوال  فارس ببلد عبر دخؿ الدجاج أف فيبدو لو؟ ظيور أقدـ

 أقرب وى  فمسطيف إلى ومنيا الميبلد قبؿ 1022 عاـ بحموؿ األردف إلى ومنيا الميبلد قبؿ 0422-0222
 iv.مصر إلى األماكف

 مف الدجاج عمى التعرؼ إلى تشير والفنية التاريخية السجبلت أف Emma-Traut تذكر مصر وعف
 حيث v.وسوريا فالنيري بيف ما ببلد عبر الميبلد قبؿ الثانية األلفية منتصؼ ف  Gallus-Gallus فصيمة
 عمى يربى يكف لـ كطائر أنو إال الميبلد، قبؿ عشر الخامس القرف مف مبكر وقت ف  الفف ف  الديؾ ظير
 جمبو تـ قد الفصيمة ىذه مف الدجاج أف إلى Redding يشير وكذلؾ vi.البطمم  العصر حتى واسع نطاؽ
 vii.غريًبا حيواًنا باعتباره( ـ.ؽ 1232-1332) الحديثة الدولة عصر خبلؿ مصر إلى

 عصر خبلؿ مصر إلى الفصيمة تمؾ مف اجالدج جمب تـ أنو أيًضا Redding يذكر الصدد ىذا ف 
 تـ الذي النوع وأف نفسيا، الفترة ف  مصر إلى جمبو Nicholson، Shaw مف كؿ ويؤيد viii.الحديثة الدولة
 يكف لـ األحمر الغابة دجاج أف Houlihan حدد حيف ف  Jungle-Fowl.ix سبللة مف مصر إلى جمبو

 طريؽ عف جمبو تـ حيث ،(ـ.ؽ 1133-1023) عشرة التاسعة األسرة حتى القدماء المصرييف لدى معروًفا
                                                           

i 
Lewis, S. & Llewellyn-Jones, L., The Culture of Animals in Antiquity: A Sourcebook with Commentaries, 

Routledge, New York, 2017, 132. 
ii 

Barbara, W. & Ben-Xiong, Z., "Did Chickens go North? New Evidence for Domestication", JAS 15, 1988, 515; 

Yi-Ping, Liu et al., "Multiple Maternal origins of Chickens: out of the Asian Jungles", Molecular Phylogenetics 

and Evolution 38, 2006, 13. 
iii 

Mwacharo, J. M., et al., "Mitochondrial DNA reveals multiple introductions of Domestic Chicken in East 
Africa", Molecular Phylogenetics and Evolution 58, 2011, 374. 
iv 

Redding, R. W., "The Pig and the Chicken in the Middle East: Modeling Human Subsistence Behavior in the 

Archaeological Record Using Historical and Animal Husbandry Data", Journal of Archaeological Research 23, 

2015, 336-338. 
v 
Emma Brunner-Traut, "Huhn (Hahn)", LÄ III, Tübingen, 1973, 70. 

vi 
Arnott, Birds in the Ancient World, 10. 

vii 
Redding, "The Pig and the Chicken", 338. 

viii 
Redding, R. W., "The Role of the Pig in the Subsistence System of Ancient Egypt: A parable on the potential of 

Faunal Data", International Council for Archaeozoology, Journal of the International Council for Archaeozoology 

8, 1992, 29. 
ix 

Shaw & Nicholson, Dictionary of Ancient Egypt, 33; Cf: Brewer, D. et al., Domestic Plants and Animals, 

Warminster, England, 1994, 124. 



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

423 
 
 

 

 

 

 إلى جمبو تـ الدجاج أف إكراـ سميمة تذكر بينما i.جديد كطائر األدنى الشرؽ مناطؽ عبر آسيا شرؽ جنوب
 عاـ، بشكؿ قةالمنط ف  بوفرة الدجاج وجود عمى ُيذكر دليؿ يوجد ال اآلف حتى وأنو متأخر، وقت ف  مصر
 اليند طريؽ عف مصر إلى جمبو تـ ربما أف Rozenn يرى بينما ii.أيًضا النوبة عمى ينطبؽ نفسو واألمر
 أخر رأي ليا يكوف سوؼ األثرية األدلة أف بيد iii(.ـ.ؽ 424-303) الفارس  العصر خبلؿ العراؽ عبر

 .البحث خبلؿ سيتض 
 القديمة المصرية المغة في األحمر الغابة بدجاج المتعمقة النصية األدلة: ثانًيا -

 ف  نادرة لتحديدا وجو عمى المحمية الطيور مسميات لتحديد المستخدمة المغوية المصطمحات تعد 
 الدواجف تعن   msyt أف إلى Hannig أشار فقد .لمدجاج بالنسبة األمر وكذلؾ النصية، األدلة

 عبارة ف  وترد iv، بالشكؿ كذلؾ وتكتب الدجاج، تعن  أنيا ذلؾ مف واألىـ الداجنة، والطيور
Abdw n msyt  الدجاج، طيور وتعنv  و برليف قاموس أشار حيف فFaulkner ظيور إلى  

msyt مائية طيور وتعن ( ـ.ؽ 1332-0233) الوسطى الدولة عصر منذ.vi اؿبأشك كتابتيا وردت وقد 
  vii. ،: بالشكؿ اليونان  العصر منذ ووردت ،مثؿ: عدة

 لو يكف فمـ viii.بيا ورد الت  المناظر ضمف اسمو يظير لـ الدراسة محؿ الفصيمة مف لدجاجا أف بيد
نما بالييروغميفية، بو ُكتب معروًفا اسًما  حوليات ضمف محدد اسـ ذكر دوف إليو باإلشارة االكتفاء تـ وا 

 وذلؾ األحمر، الغابة بدجاج المرتبطة النصية المصادر أىـ مف تعد فدنيا ولذلؾ ixبالكرنؾ؛ الثالث تحوتمس
 ببلد مف جمبيا تـ وقد. يـو كؿ البيض تضع أربعة طيور مف الممؾ أخذىا ىبة إلى تشير عبارة خبلؿ مف
 بحمبلتو تحوتمس فيو قاـ الذي الوقت ف  سوريا ف  بالفعؿ موجوًدا الطائر ىذا كاف حيث x.النيريف بيف ما

-Ax ف  المتنوعة األجنبية والطيور النباتات صور وتوض . األدنى الشرؽ مف الجزء ىذا ف  المختمفة

                                                           
i 
Houlihan, P., “Poultry”, Redford, D. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 3, Oxford University 

Press, 2001, 61. 
ii 

Ikram, S., "From Food to Furniture: Animals in Ancient Nubia", in: Marjorie M. Fisher & Higgins, Chester 

(eds.), Ancient Nubia: African kingdoms on the Nile, The AUC Press, Cairo, 2012, 213, 214; Cf: Capart, J., "les 

poussins au tombeau de Ti, CdE 16, 1941, 208. 
iii 

Bailleul-LeSuer, Birds in Ancient Egypt, 28. 
iv 

Hannig, HL1, 384 {13875}.  
v 
Hannig, HL1, 384 {13876}.  

vi 
Wb. II, 143,3; Faulkner, R., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1991, 117. 

vii 
Wb. II, 143,3. 

viii
فُٛخ نهطٕٛس  -فٙ يظش انمذًٚخ دزٗ َٓبٚخ انذٔنخ انذذٚضخ: دساعخ نغٕٚخ انطٕٛس انًغزأَغخ يٓب يذًذ سشبد يذًٕد ٚذٙ،  

 .57، ص1998، سعبنخ يبجغزٛش غٛش يُشٕسح، كهٛخ اٜداة، جبيؼخ ا٠عكُذسٚخ، ٔدٔسْب فٙ انذٛبح انذُٚٛخ ٔانذَٕٛٚخ
ix  جٛٓبٌ سشذ٘ يذًذ، "ًَبرط نهذٕٛاَبد ٔانطٕٛس انًجهٕثخ إنٗ يظش انمذًٚخ يُز ػظٕس يب لجم انزبسٚخ ٔدزٗ َٓبٚخ انذٔنخ

 .46، ص2009، انمبْشح، 12، انؼذد 12انذذٚضخ"، كزبة انًؤرًش انضبَٙ ػشش نالرذبد انؼبو نٝصبسٍٚ انؼشة، انًجهذ 
x 
Ashdown-Hill, Very Important Poultry, 9. 
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mnw  يقتوحد ف  والجذاب العادي غير الطائر ىذا إلضافة متحمًسا كاف شؾ ببل الممؾ أف الكرنؾ، ف 
  i(.والطيور الحيوانات حديقة) الخاصة

 النباتات مف العديد بدحضار معروؼ ىو كما قاـ سوريا، إلى بحمبلتو الثالث تحوتمس وصؿ عندما
 كانت حيث المصريوف بيا ُأعجب وقد ii.محمية دجاجات أربع بينيا مف كاف والت  والطيور، لحيواناتوا

 كأىـ الحوليات نص ويأت  iii.يومًيا البيض لوضع االستخداـ رائعة إناثيا كانت بينما بريشيا، مميزة ذكورىا
 الثالث العاـ ف  أنو ُيذكر حيث iv.يومًيا بيًضا يضع الذي الطائر لذلؾ الصغيرة األعداد ىذه إلى يشير نص

 بيف تقع محددة غير منطقة مف جمبيا الت  اليدايا بيف مف الدجاج كاف vالثالث، تحوتمس حكـ مف والثبلثيف
 vi :رأتُق عبارة وردت الصدد ىذا وف  بابؿ، إلى( رتنو) سوريا مف المدف

 
Abdw 4 n xAst Tn isT st Hr…(t) ra nb 

 vii".يوـ كؿ( تبيض أي) تضع د،مالب ىذه مف طيور أربعة"
 ألنو viiiجداؿ؛ موضع يزاؿ ال التأكيد ىذا أف دبي دجاجات، بعدة ىنا يتعمؽ األمر أف البعض اعتقد ولقد

 يتساءؿ ix.اليدايا بيف الطيور مف أنواع عدة تضـ الت  الحوليات تمؾ مفض منو جزء ُفقد نص عمى يقوـ

                                                           
i 
Sethe, K., Die älteste Erwähnung des Haushuhns in einem ägyptischen Texte, O. Harrassowitz, 1916, 111. 

ii 
Rosalind, N. & Janssen, J., Egyptian Household Animals, in: Barbara Adams (ed.), Shire Egyptology 

Publications, 1989, 47; 

 انًؼهٕيبد ػُٓب، اَظش:نَٟٕاع انًخزهفخ انزٙ جهجٓب رذٕرًظ انضبنش يٍ َجبربد ٔدٕٛاَبد ٔؽٕٛس ٔيضٚذ يٍ 
Ahmed Ebied Ali Hamed, The Secular Scenes in the New Kingdom Temples: Technical Analysis Study, 

Unpublished Ph.D. Thesis, Faculty of Tourism & Hotels, Fayoum University, 2011, 106-186; Beaux, N., Le 

cabinet de curiosités de Thoutmosis III - Plantes et animaux du "Jardin botanique" de Karnak, Leuven, Belgium, 

1990. 
iii 

Cottevieille-Giraudet, R., Rapport sur les fouilles de Médamoud (1930): La verrerie-Les graffiti, FIFAO, Bd. 8, 

Le Caire, 1931, 42. 
iv 

Feider, M. Peter, Chickens in the Archaeological Material Culture of Roman Britain, France, and Belgium, PhD 

Diss., Bournemouth University, England, 2017, 268. 
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، كؿ بيًضا يضع الذي الطائر ذلؾ عف دوما فرانسوا  عدـ ف  ىذه النظر وجية مع Houlihan ويتفؽ iيـو
 الجزء لترميـ صحي  Sethe توقع كاف ما إذا حالة ف  حتى ال؟ ـأ الدجاج ىو المقصود كوف مف التأكد
 حد عمى والدراسة لمنقاش مفتوًحا موضوًعا يبقى أف فبلبد الحًقا، الباحث سيوض  كما النص مف المفقود
 يرى الذي Bissing رأي تأكيد صعوبة الكممة مف دالمفقو  الجزء حوؿ مناقشتو ف  Sethe ذكر فقد ii.قولو
 يمثؿ المفقود الجزء أف Sethe يرى بينما ،"يوـ كؿ يغن " المعن  ليصب  ،"يغن " Hst  بمعن  أنيا
 ىذا مع كارتر ويتفؽ iii."يوـ كؿ (تبيض) عتض" المعنى ليصب  يمد بمعنى ms  العبلمة مف السفمى الجزء
  isT st Hr [ms]t ra nb : المفقود الجزء أف يرى عميو وبناء الرأي؛
 جورج دأك حيث iv.الدجاج عف قوي بشكؿ تعبر الحالة ىذه ف  والت . يوـ كؿ بيضيا تضع أنيا بمعن 
 اإلغريؽ مج ء حتى مصر ف  نادرة ظمت والت  يوـ كؿ تبيض الت  األربع الطيور تمؾ أف وآخروف بوزنر

 v.الدجاج سوى تكف لـ
 عاـ، بشكؿ الطيور إلى يشير والذي  a-n-Abd المسمى فدف Osingلػ وفًقا 

 اسـ منو اشتؽ الذي المسمى ىو فربما vi.الدجاج عف ليعبر تغير الطير؛ مف قطعة: حرفًيا يعن  أصب  ثـ
 ف  معروؼ غير الدجاج مسم  أف Černy ذكر حيف ف  ⲁⲁⲁⲁⲁⲁ .viiالبحيرية القبطية ف  الدجاج

 وتعن   kimi، kymy ،باسـ الديموطيقية ف  ُعرؼ أنو إلى وأشار الييروغميفية،
". المحمية والدواجف دجاجة،" ويعنىϭⲁⲁⲁⲁ  المسمى القبط  ف  منيا اشتؽ الت  التسمية وى  viiiدجاجة،

                                                           
 i ،رشجًخ يذًذ سفؼذ ػٕاد، ٔيشاجؼخ يذًٕد يبْش ؽّ، انًجهظ اٞػهٗ نهضمبفخ، انذٛبح فٙ يظش انمذًٚخفشَغٕا دٔيب ،
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Sethe, Die älteste Erwähnung des Haushuhns,113, 114; Darby, Food: The Gift of Osiris, vol. 1, 301. 
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 رأرٙ ثًؼُٙ ٚؼغ ثٛغ ثبنُغجخ نهطٕٛس؛ msجذٚش ثبنزكش أٌ كهًخ 
Hannig, HL1, 381 {13780}; Faulkner, A Concise Dictionary, 116. 
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Haushuhns, 116; Osing, Die Nominalbildung des Ägyptischen, vol. II, 589, n. 519. 
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 ويعن  إليو Hannig أشار وكذلؾ i(.األثيوب ) الحبش  الدجاج ويعن   مسم  إلى كذلؾ وأشار
Helmperlhuhn عممًيا ويسم  مختمفة فصيمة مف ولكنو الدجاج مف نوع وىوii بػNumida 

Meleagris.iii   
 
 
 األحمر الغابة دجاجل الفنية النماذج: ثالثًا -

 النوع ىذا أف محمد ميا ذكرت فقد القديـ، المصري الفف ف  الدجاج تصوير حوؿ الباحثيف أراء تباينت
 أو الصيد مناظر ف  سواء القديمة الدولة عصر مناظر ضمف يظير لـ Gallus-Gallus الدجاج مف
 وأف. القدماء المصرييف عند معروًفا يكف لـ الدجاج أف عبده رمضاف ذكر كما iv.وغيرىا القرابيف تقديـ

 دجاج ىوو ) بيتوزيريس مقبرة جدراف أحد عمى متأخرة، فترة ف  إال اآلثار عمى يظيرا لـ والديؾ الدجاجة
 v.الجبؿ بتونا( 13 رقـ) المقبرة جدراف أحد عمى مرسـو ديؾ عمى العثور إلى أشار كما ،(األحمر الغابة
 القديمة مصر ف  نادًرا كاف Gallus-Gallus فصيمة مف الدجاج تصوير أف إلى إكراـ سميمة أشارت كما

 العصر بداية وحتى( ـ.ؽ 550-334) المتأخر العصر حتى كذلؾ ظؿ وربما vi؛ألسراتا عصر خبلؿ
 ف  يصور لـ أنو فذكر الدجاج لظيور التاريخية الفترة Coltherd قرب بينما vii؛(ـ.ؽ 52-550) البطمم 

 يرجع أقرب تاريخ Peter Feider أضاؼ حيف ف  viii.الوسطى الدولة عصر قبؿ القديـ المصري الفف
 فصيمة مف دجاجة تمثؿ ربما العظـ مف تميمة توجد حيث( ـ.ؽ 0233-0131) األوؿ االنتقاؿ لعصر

Jungle-Fowl
ix . فصيمة مف الديؾ صور أولى أف لشتنبرج وروجيو يناند،د فرانسواز مف كؿ ذكر حيف ف 

                                                           
i
 Crum, Coptic Dictionary, 818; Emma-Traut, “Huhn (Hahn)”, LÄ III, 70; Sethe, Die älteste Erwähnung des 

Haushuhns, 116. 
ii 

Hannig, HL1, 444 {16018}. 
iii 
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؛ ُْبء إثشاْٛى ػهٙ 38-23اَظش َفغّ:  Numida melegarismelegarisيبد ٔانزفبطٛم دٕل دجبط نًضٚذ يٍ انًؼهٕ

 ؛514-505يذًذ، "ؽبئش انُذخ سيض انخهٕد فٙ يظش انمذًٚخ"، انًؤرًش انغبدط انؼبشش نالرذبد انؼبو نٝصبسٍٚٛ انؼشة، ص
Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 82, fig. 116. 
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ذًٛذ انذٔاخهٙ، انًؤعغخ انًظشٚخ انؼبيخ نهزأنٛف ٔاَٞجبء ٔانُشش، انذاس انًظشٚخ ػضٚض يشلظ يُظٕس ٔيشاجؼخ ػجذ ان

 .105، ص1956نهزأنٛف ٔانزشجًخ، يطجؼخ انًؼشفخ، انمبْشح، 
vi 

Ikram, S., "Meat Processing", in: Nicholson, P. & Shaw, I. (eds.), Ancient Egyptian Materials and Technology, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 659; Priest, A., "Birds, II", MMA 6, 1948, 217. 
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 Newman, R. & Margaret, S., "Adhesives and Binders", in: Nicholson, P. & Shaw, I. (eds.), Ancient Egyptian 

Materials and Technology, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 475, 476. 
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Coltherd, J. B., "The Domestic Fowl in Ancient Egypt.", Ibis 108, 1996, 217.  
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Gallus األلفية أواسط مف بداية والنقوش الرسوـ خبلؿ مف ظير كما ،الحديثة الدولة عصر إلى ترجع 
 تربيتيا وطوروا بؿ واض ، بشكؿ بمصر أدخموىا الذيف ىـ اإلغريؽ أف إلى أشارا أنيما إال. ـ.ؽ األولى
 i.ونموىا

ف  تبيف أنيا إال. الخنزير مثؿ نادرة المصري الفف ف  الدجاج لتصوير والفنية النصية األدلة كانت وا 
 الدولة عصر منذ صور ولكنو واسع نطاؽ عمى يستأنس فمـ ii.الطائر ليذا القدماء المصرييف معرفة

 دجاج أو لمديؾ سواء ورسـ ونقش نحت بيف ومختمفة تنوعةم نماذج وجدت حيث iiiتقدير، أقؿ عمى الوسطى
 :ومنيا القديـ، المصري الفف ف  األحمر الغابة
 

 المدامود بمعبد( مخربشة) جرافيتي نقش -1
 دراسة وتؤكد iv.األوؿ منتوحتب عيد مف أنو عمى نقوشو بقايا تدؿ معبد عمى المدامود ف  عثر

Cottevieille مختمفة مراحؿ ثبلث ف  نفذت قد المعبد مخربشات أف ذكر حيث سبؽ ما عمى لممعبد :
 عمييا المعبد ف  المستخدمة األحجار بعض عمى عثر حيث الوسطى، الدولة لعصر ترجع مجموعة منيا
 سبؾ المموؾ ثـ( ـ.ؽ 1323-1233) عشر الثانية األسرة مموؾ وبعض الثالث سنوسرت الممؾ أسماء
 األسرة خبلؿ استخداميا دأعي ثـ ،(ـ.ؽ 1332-1323) عشر الثالثة األسرة الثالث حتب وسبؾ حتب

 والرومان ، البطمم  لمعصر ترجع مخربشات الثانية المجموعة وتمثؿ(. ـ.ؽ 1332-1332) عشر السابعة
 v.المسيحية لمفترة ترجع وثالثة

 العديد المخربشات ىذه وتمثؿ المخربشات، بعض األبواب وعتب والجدراف األعمدة بعض عمى ُنقش
 أنيا إال ،العصور مر عمى المصريوف أحبيا طالما والت  لؤلعجاب المثيرة والطيور الحيوانات تمثيبلت مف

 والت  132 رقـ الكتمة ىنا ييمنا وما vi.ضعيؼ ونقش منمنمة أشكاؿ ف  رسوـ عف عبارة لؤلسؼ جاءت
 ؿوالذي والرقبة الريش لشكؿ واضحة بتفاصيؿ واألحجاـ األنواع متعددة الطيور مف رائعة مجموعة تصور

                                                           
i  ،رشجًخ فبؽًخ ػجذ هللا يذًٕد ٔيشاجؼخ يذًٕد انذٕٛاَبد ٔانجشش رُبغى يظش٘ لذٚىفشاَغٕاصدُٚبَذ، ٔسٔجّٛ نشزُجشط ،

 . 126، ص 2012يبْش ؽّ، انًششٔع انمٕيٙ نهزشجًخ، انًشكض انمٕيٙ نهزشجًخ، انمبْشح، 
ii 

Redding, "The Pig and the Chicken", 337. 
iii 

Emma-Traut, "Huhn (Hahn)", LÄ III, 70. 
iv

، انؼذد اٞٔل، يجهخ جًؼٛخ اٜصبسٍٚٛ انؼشةٓشاٌ، "انذؼبسربٌ انْٕشاَٛخ ٔانمفظٛخ فٙ انًغشة انمذٚى"، يذًذ ثٕٛيٙ ي 

 (.43)ْبيش  145ص، 2000انًجهظ انؼشثٙ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕس، انمبْشح، 
v 

Cottevieille-Giraudet,les fouilles de Médamoud, 35; Coltherd, "The Domestic Fowl in Ancient Egypt.", Ibis, vol. 

108, 217; Cf: F. Bisson de La Roque, Fouilles de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, années 

1924-1925: rapports préliminaires, FIFAO III/1, Le Caire, 1926, 30, 31; Chantal Sambin-Nivet, “Une Ouabet de 

Philadelphe à Médamoud. Essai d’interprétation de l’arrière-temple”, BIFAO 115, 2015, 357. 
vi 

Cottevieille-Giraudet, les fouilles de Médamoud, 39. 



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

412 
 
 

 

 

 

 يمثؿ - Cottevieilleتصنيؼ وفؽ – 40 رقـ وىو إحداىا أف ف  لمشؾ مج ًل  تترؾ ال األرجؿ ووضع
 بيف ما ببلد مف أسيا مف جمبيا تـ حيث النادرة التمثيبلت أحد وىو( 1 شكؿ) األحمر الغابة لديؾ رسًما

 i.القوؿ سبؽ كما وسوريا النيريف
 وكذلؾ iiالوسطى، الدولة عصر منذ لمدجاج تصوير أقدـ يعد أنو ف  سبؽ ما معRedding  ويتفؽ

 بينما iii.لديؾ وليس لدجاجة رتصوي يمثؿ أنو إلى وأشارت نفسيا، لمفترة يرجع أنو Emma -Traut ذكرت
 معبد جرافيت  يعد ربما سبؽ، ما عمى وبناء iv.ذلؾ عف متأخرة لفترة يرجع النقش أف Houlihan يرى

 . الوسطى الدولة عصر منذ القديمة مصر ف  حمراأل الغابة لدجاج تصوير أقدـ مدامود
 
 البريطاني بالمتحف EA68539 رقم الجيري الحجر من (أوستراكا) شقافة -2

 v.والمناظر األثرية األدلة خبلؿ مف معروؼ ىو كما الدجاج، تاريخ شديد باختصار Carter ناقش
 المموؾ وادي مقابر حفائر ف  عمييا عثر الت  الجيري الحجر مف األوستراكا قطع مف العديد بيف مف وكاف
 مف الفترة ف  األوستراكا ىذه كارتر ويؤرخ -الحفائر وفؽ القطعة رقـ - 541 رقـ األوستراكا بطيبة،
 مف أنو إلى مشيًرا ،التاسع رمسيس الممؾ عيد إلى( ـ.ؽ 1023-1332) عشرة الثامنة األسرة منتصؼ
 vi.الحديثة الدولة بعد أو قبؿ لفترة األوستراكا تمؾ ترجع أف الصعب
 الداجنة الطيور عمى كدليؿ( ديؾ) الدجاج لذكر تصوير أقدـ تمثؿ األوستراكا ىذه أف Carter يرى
 كما. ـ.ؽ عشر والثان  عشر الخامس القرنيف بيف القديمة مصر ف  جالوس-جالوس األحمر الغابة لطائر
 اإلشارة سبؽ الت  الثالث تحوتمس حوليات ضمف إلييا المشار الطيور أنواع مف نوًعا تصور أنيا يرى
 مف الذكور مف لطائر الجيري الحجر مف شظية عمى أسود خط  برسـ تصوير عف عبارة وى . إلييا

-Fermgineus المبكر المحم  شكمو ف  الطائر ذلؾ يمثؿ أنو يبدو والت  ،Gallus فصيمة

Ferrugineus األحمر الغابة بطائر الطيور عالـ ف  معروؼ ىو كما Red Jungle-Fowl.vii وبعد 
                                                           

i 
Cottevieille-Giraudet, les fouilles de Médamoud, 41, 42, 74, Tf. 8, Nr. 42. 

ii 
Redding, "The Pig and the Chicken", 337. 

iii 
Emma-Traut, "Huhn (Hahn)", LÄ III, 70. 

iv 
Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 80, fig. 111. 

v 
Priest, "Birds, II", MMA 6, 217.  

vi 
Carter, "An Ostracon Depicting a Red Jungle-Fowl", 1, pl. XX, fig.1; 

خشٖ ٔانشعٕيبد ػهٗ شظبٚب ، يغ انؼذٚذ يٍ اٞٔعزشاكب ا1921ٞ-1920رى اكزشبف ْزِ اٞٔعزشاكب خالل يٕعى انشزبء 

انذجش انجٛش٘ يٍ لِجم ػًبل انًهك فٙ انطجمخ انغفهٗ ثٍٛ يمجشح سيغٛظ انزبعغ ٔدجشح دفٍ يمجشح يٍ اٞعشح انضبيُخ ػششح؛ 

 .َفغّ
vii

 Carter, "An Ostracon Depicting a Red Jungle-Fowl", 1, pl. XX, fig.1; Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 79, 

fig. 111. 



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

411 
 
 

 

 

 

 بمندف كينجستوف جنوب الطبيع  التاريخ متحؼ ف  الطيور عمـ قسـ ف  حفظت األوستراكا ىذه اكتشاؼ
 EA68539.i برقـ البريطان  المتحؼ ف  توجد اآلف بينما

 عمى الحقيقية األدلة مف يعد محم  لديؾ رسًما تضـ الجيري الحجر مف ostracon المنظر يمثؿ
 ديؾ رسـ األسود بالموف الجزء وُيصور ii.القديمة الثقافات بيف المعروؼ األحمر الغابة دجاج طائر تصوير
. أعمى إلى ومنحن  نسبًيا طويؿ ومنقار نقاط، بأربعة منتصب بمشط iiiاليميف، جاهبات ينظر األحمر الغابة
 نياية ف  السرج ريش وكذلؾ الرقبة، ف  واضحة لحمية وزائدة األذف، فص مؤشر يظير العيف وأسفؿ
 وكذلؾ منجؿ، شكؿ عمى ريًشا يمثؿ ثقيمة، بخطوط مرسوـ العموي، الجزء: جزأيف ف  الذيؿ وُصور. الجناح
 مستوية أرض عمى واقًفا صور الديؾ أف ويبلحظ. أيًضا منجؿ شكؿ عمى الريش إلى السفم  الجزء يشير

 ف  األحمر الغابة دجاج خصائص جميع ينقؿ أنو إال بسيط رسـ مجرد أنو مف الرغـ وعمى iv(.0 شكؿ)
 مف أو مباشر بشكؿ إما النوع ذلؾ رأى قد الديؾ ىذا برسـ قاـ مف أف يفترض مما vالمبكرة؛ الفترة تمؾ
 مف ومعرفتو الطائر، ليذا القديـ المصري مراقبة سبؽ مما الباحث ويستنتج vi.مفصؿ أخر تصوير ؿخبل

 جزء كاف أنو المستبعد مف وليس. مفصؿ بشكؿ فن  كعمؿ تناولو تـ ثـ ومف جيد، بشكؿ التشريحية الناحية
 !الفترة تمؾ ف  الغذائ  النظاـ مف
 111vii رقم Rx-mi-Ra رع-مي-رخ بمقبرة( فازة) زىرية رأس -3

 بشيخ 122 رقـ بمقبرتو رع-م -رخ لموزير( كفتيو) كريت ببلد مف المقدمة الجزية مناظر بيف ظير
 بمشط الزىرية تمؾ صورت حيث دجاجة، برأس معدنية( فازة) زىرية الثالث، تحوتمس عيد مف القرنة عبد

                                                           
i 
Carter, "An Ostracon Depicting a Red Jungle-Fowl", 4. 

ii 
Feider, Chickens in the Archaeological Material, 269, fig. 8.1. 

iii 
Elkady, Marwa, "A Cock's Cult in Roman Egypt", 113, fig. 1; Shaw & Nicholson, The British Museum 

Dictionary of Ancient Egypt, 216; Priest, "Birds, II", MMA 6, 216; Cottevieille-Giraudet, les fouilles de 

Médamoud, fig. 4; Strudwick, N. & Helen, S., Thebes in Egypt: A Guide to the Tombs and Temples of Ancient 

Luxor, Cornell University Press, New York, 1999, 175; Reeves & Taylor, Howard Carter: before Tutankhamun, 

135; Darby and others, Food: The Gift of Osiris, vol, 1, fig. 6.34; Boessneck, J., "Die Haustiere in Altägypten", in: 

 er ffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung   nchen, Band 3, veralg J. Pfeiffer, Munich, 1956, Tafel 

22, Abb. 45.  
iv
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=109395&part

Id=1&images=true. (Last Accessed 14/6/2019; Reeves & Taylor, Howard Carter before Tutankhamun, 135; 

 عى. 3.6عى، ٔعًك  15.5شع عى، ٔػ 16.2ٚجهغ اسرفبع اٞٔعزشاكب 
v 
Carter, "An Ostracon Depicting a Red Jungle-Fowl", 4. 

vi 
Feider, Chickens in the Archaeological Material, 269. 

vii
 PM I

1
, 206. 

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=109395&partId=1&images=true
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=109395&partId=1&images=true
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 يعد ربما أنو Müller ويذكر i(.3 شكؿ) Gallus جالوس فصيمة مف لمديوؾ مشابو ومنقار ورقبة تقميدي
 ii.وقتيا الشرق  الفف ف  الديؾ لتصوير الوحيد المثاؿ ذلؾ

 يتعمؽ فيما وضوح عدـ ىناؾ وأف عرؼ، ذو طائر تمثؿ أنيا ذكر Davies أف بالذكر جدير ولكف 
 الباحث أف إال iii.ديؾ رأس أنيا عمى التأكيد أو ذلؾ مف التحقؽ الصعب فم فدنو وبالتال  المنقار، بشكؿ
 يتعمؽ فيما إلييا اإلشارة سبؽ الت  الثالث تحوتمس حوليات نصوص ضمف ورد ما ضوء ف  أنو يرى

 كطائر ديؾ رأس تمثؿ( الفازة) الزىرية ىذه كوف فكرة ُيدعـ ما( الدجاج) يومًيا بيًضا تضع الت  بالطيور
 الثالث تحوتمس عيد مف رع-م -رخ لموزير المقدمة اليدايا ضمف جمبو تـ ثـ المناطؽ، بتمؾ بكثرة موجود
 ضمف لمديؾ كتمثيؿ بو القبوؿ يجعؿ مما الطيور؛ ىذه مف بعض بنفسو بالفعؿ أحضر وقد سبؽ الذي

 .الباحث نظر وجية مف بو مقبوؿ أمر المقبرة مناظر
 المتروبوليتان بمتحف بسطة تل من الفضة من طبق -4

 الغابة دجاج مف ودجاجتيف ديًكا يصور ألنو لبلىتماـ؛ مثير تمثيؿ يوجد سبؽ، ما إلى باإلضافة 
 التاسعة األسرة مف متأخرة لفترة ويرجع بسطة، تؿ بكنوز يعرؼ ما ضمف الفضة مف طبؽ عمى األحمر
 رقـ بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ اآلف ويوجد ،(ـ.ؽ 1133-1023) العشريف األسرة بداية إلى عشرة

07.228.223،iv لػػ وفًقا القديمة مصر ف  الديوؾ لتصوير تأكيًدا األكثر ىو النموذج ىذا ويعد Houlihan 
 أجزائو، بعض فقدت لؤلسؼ الذي المنظر وسط بنخمتيف ُيحدد منظر ضمف vالصحراء حد عند صور حيث
 األيمف الجانب عمى يظير بينما راع ، يقودىا النعاـ مف مجموعة اليسار عمى يظير النخمتيف إحدى وحوؿ
 vi،(4 شكؿ) الدجاج طائر صغار وىما نسمو مف واثناف Red Jungle-Fowl األحمر الغابة دجاج طائر
 جنب إلى جنًبا الدجاج مف اثنيف وربما ديًكا يصور المنظر أف مف Emma-Traut أيًضا أكدتو ما وىذا
.النعاـ مف مجموعة مع

vii 

                                                           
i
 Darby and others, Food: The Gift of Osiris, 301, fig. 6.35. 

ii 
Müller, W. M., Asien und Europa nach altägyptischen denkmälern, verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig, 

1893, 347 (footnotes 2), 348. 
iii 

Davies, N. de G., The Tomb of Rekh-mi-Re
c
 at Thebes, MMA, vol. 11, New York, 1943, part 1, 21 (footnotes 27). 

iv
 Heba, M. Kh., “The Representation of the Rooster in The Ancient Egyptian Art”, The 6th International Scientific 

Conference: Tourism in a Changing World Opportunities and Challenges, The Faculty of Tourism and Hotels, 

Alexandria University, 28-30 April, 2014, 481. 
v 
Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 80, 81, fig. 112. 

vi
 Simpson, W. K., "The Vessels with Engraved Designs and the Repoussé Bowl from the Tell Basta Treasure", 

AJA 63, 1959, 38, pl.13, fig. 13a. 
vii 

Emma-Traut, “Huhn (Hahn)”, LÄ III, 70. 
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 iالجبل بتونا  PA-di-Wsirأوزير-دي-پا  مقبرةب القرابين مناظر -5
( ـ.ؽ 424-303) والعشريف سابعةال األسرة بيف ما الفترة ف  األسرات عصر بأواخر المقبرة تؤرخ

 جدراف عمى الديؾ ظير الفترة؛ تمؾ خبلؿ مصر ف  األجانب وجود لتزايد ونتيجة iiاألسرات، نياية وحتى
 iii.المختمفة القرابيف مناظر بيف المقابر

 محموًل  القرابيف تقديـ مناظر ضمف تافمر  المقبرة ف  Gallus فصيمة مف األحمر الديؾ ظير
 أماـ الغرب  الجدار عمى والعاشرة ،(أ5 شكؿ) الشرق  الجدار عمى والعشريف الرابعة القرابيف حاممة بواسطة
 أنواع مف محتمؿ كنوع يظير لـ اجالدج أف الباحثيف بعض ذكر السياؽ ىذا وف  iv(.ب 5شكؿ) المتوفى
 الت  الديوؾ مف اثنيف المنظر تضمف حيث المتأخرة، الفترة ىذه ف  إال المختمفة القرابيف أنواع ضمف الطعاـ
 v.المتوفى إلى المقدمة القرابيف أنواع مف العديد بيف مف عمييا التعرؼ يسيؿ

 الثالثين األسرةḤp-ii-w  Hapiu ييو-حب بمقبرة منظر -6
 Ḥp-ii-w بمقبرة ورد ما المصري الفف ف  األحمر الغابة ودجاج لديوؾ الميمة المناظر بيف مف

 يمثؿ حيث. ÄM23001 رقـ ببرليف حالًيا والموجودة( ـ.ؽ 545-532) الثبلثيف لؤلسرة ترجع الت 
 لعازؼ يستمع المنظر يسار جالًسا المقبرة صاحب تصور ،باب عتب مف الجيري الحجر مف قطعة المنظر
 إشارة ىذه وتعد .المقبرة صاحب باتجاه ينظر viدقيقة وتفاصيؿ واض  شكؿ ف  ديؾ ُصور وبينيما القيثارة

                                                           
i 
PM IV

3
, 169, 1. 

ii  ،َ٘ٔذٕ ٔػٙ دؼبس٘ يؼبطش: عهغهخ انضمبفخ يذبفظخ انًُٛب: انًٕالغ اٞصشٚخ ٔانًضاساد انذُٚٛخثبعى عًٛش انششلب ،

؛ نًضٚذ يٍ 204، ص2005(، يطبثغ انًجهظ اٞػهٗ نٝصبس، انمبْشح، 62انزبسٚخٛخ ٔاٞصشٚخ، يششٔع انًبئخ كزبة )

يمجشح ثزٕصٚشٚظ فٙ رَٕب انججم عجم ؛ ػضد صكٙ لبدٔط، "205انزفبطٛم دٕل إشكبنٛخ رأسٚخ انًمجشح، اَظش: َفغّ، ص

، 12، انؼذد 12دبفم نهذٛبح انٕٛيٛخ فٙ يظش انجطهًٛخ"، كزبة انًؤرًش انضبَٙ ػشش نالرذبد انؼبو نٝصبسٍٚ انؼشة، انًجهذ 

 .373، ص2009ْشح، انمب

Lefebvre, G., "Le tombeau de Petosiris", ASAE 20, Le Caire, 1920, 41-121; 

 دٕل َظٕص انًمجشح ٔرشجًزٓب، اَظش:
Lefebvre, G., "Le tombeau de Petosiris", ASAE 20, Le Caire, 1920, 207-236. 
iii 

Bailleul-LeSuer, Birds in Ancient Egypt, 28; Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 80. 
iv 

Lefebvre, G., Le tombeau de Petosiris, conservateur adjoint du Musée du Caire, deuxiémeparte: les textes, 

IFAO, Le Caire, 1923, 182, 183, pl. XLVI, XLVII; Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 81, fig. 114; Darby, 

Food: The Gift of Osiris, vol. 1, 301, fig. 6.37, 6.38; 

ح إثشاْٛى يذًذ عٛذ، انزظبٔٚش انجذاسٚخ نًمجشح غبدنًضٚذ يٍ انزفبطٛم ػٍ يُبظش دبيهٙ ٔدبيالد انمشاثٍٛ، اَظش: 

، سعبنخ يبجغزٛش غٛش يُشٕسح، كهٛخ انفٌُٕ انجًٛهخ، جبيؼخ ثبنًمجشحثٛزٕصٚشٚظ: دساعخ رذهٛهٛخ نهفٍ انًظش٘ ٔانَٕٛبَٙ 

 .112، 110، شكم 210، 202ص ،2008دهٕاٌ، 
v
 Lewis, S., The Culture of Animals in Antiquity, 133. 

vi 
Scharff, A., "Ein Spätzeitrelief des Berliner Museums", ZÄS 74, 1938, 41, 42, pl.3a; Houlihan, The Birds of 

Ancient Egypt, 81; 

ٚشٖ شبسف ثُبء ػهٗ اعى طبدت انًمجشح انًشرجؾ ثـــ"ِدت" دٛش ٚؼُٙ أعًّ "أثٛظ لبدو" ثأَّ يٍ يُف ػهٗ اػزجبس أَٓب 

 اَظش: Ḥp-ii-wانزفبطٛم دٕل يشكض ػجبدح انؼجم أثٛظ؛ نًضٚذ يٍ 
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 ظيوره خبلؿ مف والسرور بالبيجة ارتباطو إلى كذلؾ وتشير  i.الفترة تمؾ ف  واض  بشكؿ الديؾ تدجيف إلى
 وعازؼ الديؾ تمثيؿ بيف عبلقة ثمة توجد ربما أنو الباحث ويرى  iiالمقبرة، وصاحب العازؼ بيف الشكؿ بيذا

 ربما أنو Houlihan ويرى. القيثارة صوت وكذلؾ وصياحو الديؾ صوت ونقاء صفاء خبلؿ مف القيثارة
 الضيقة المساحة تمؾ ف  جيد بشكؿ تمثيمو تـ حيث iii.المقبرة لصاحب أليؼ ائرط بمثابة الديؾ ذلؾ كاف
 شكؿ) ودقيؽ واض  بشكؿ وريشو ذيمو تفاصيؿ وتظير القيثارة، وعازؼ المقبرة صاحب مف كؿ أقداـ بيف

 استمرار عمى ويؤكد القديمة، مصر ف  الطائر لذلؾ الميمة المناظر لمجموعة ظرالمن ىذا ويضاؼ(. 6
 iv.األسرات نياية حتى ظيوره

 Darby رهذك ما إلى اإلشارة تجدر القديمة مصر ف  األحمر الغابة ودجاج لديوؾ الدين  المغزى وعف
 يجدوف ال أنيـ إال أنوبيس، لممعبود كقرباف الديؾ يقدموف كانوا القدماء المصرييف بأف بموتارخ عف وآخروف
 Annie ذكر وكذلؾ v.إليية قرباف كأداة الدجاجة أو الديؾ استخداـ حيث مف بموتارخ كبلـ عمى دليبلً 

Potts األخر العالـ رب أوزير لممعبود كقرباف يقدـ كاف الديؾ أف حديثة دراسة  ف.vi لـ الباحث أف بيد 
 الديؾ تمثيؿ وراء دين  مغزى وجود المرج  مف أنو إال. يدعمو أو الرأي ىذا أيًضا يؤكد ما عمى يعثر
 غير بأسموب معو التعامؿ يبلحظ حيث إلييا، اإلشارة السابؽ أوزير بادي مقبرة موكب عناصر مفض

 يذكر الصدد ىذا وف  .والغرب  الشرق  الجداريف عمى حاممتو كؼ عم  رفع أنو كما مقيد، غير فيو تقميدي
 عمى والعشريف الرابعة الشخصية يد ف  الديؾ بتواجد السالفة الفكرة تدعيـ يمكننا أنو عزب الحميد عبد

 فجر وبداية يوـ ليؿ لنياية تشير أنيا يرج  والت  إلييا، اإلشارة سبؽ الت  بيتوزيريس بمقبرة الشرق  الجدار
 vii.الوجود إلى البعث يعنى ربما وذلؾ جديد،

 األساطير ف  الشمس بعبادة ربطو تـ فقد الشروؽ؛ عند ُيسمع الذي الطائر ىو الديؾ ألف ونظًرا
عبلف جديد يوـ ببداية ارتبط وألنو. القديمة  يمنع بأنو وُاعتبر. لمبعث رمًزا أصب  فقد الشمس؛ شروؽ وا 

                                                                                                                                                                                        
Ranke, H., Die ägyptischen Personennamen, Band 2, Druck von J. J. Augstin in Gluckstadt, Holstein, 1935, 237, 

2. 
i 
Elkady, Marwa, "A Cock's Cult in Roman Egypt", 113. 

ii
أٔصٚش" ثججبَـخ رـَٕب انجــجم"،  -ْشيظ" فٗ يمجشح "ثبدٖ  -ػجذ انذًٛذ عؼذ ػضة، "دساعخ نًٕكت لشاثٍٛ كُٓـخ "رذٕد  

 .329، ص2002، انًؤرًش انخبيظ، انُذٔح انؼهًٛخ انشاثؼخ، انمبْشح هخ جًؼٛخ اٜصبسٍٚٛ انؼشةيج
iii 

Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 81, fig. 113. 
iv
 Scharff, "Ein Spätzeitrelief des Berliner Museums", 47, pl.3a. 

v 
Darby, Food: The Gift of Osiris, vol. 1, 309.  

vi 
Potts, A., Chicken, London, 2012, 79. 

vii  330، 329صأٔصٚش"،  -ْشيظ" فٗ يمجشح "ثبد٘  -ػجذ انذًٛذ ػضة، "دساعخ نًٕكت لشاثٍٛ كُٓـخ "رذٕد. 
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 الشمس بدلو اليونان  العصر ف  الديؾ ارتبط فقد ولذا iالميؿ؛ تجوب كانت الت  الشريرة األرواح ويصد
 . ii.لو مقدًسا طائًرا فأصب  بطموعو؛ إيذاًنا يصي  الذي الطائر فيو ىميوس

 دور لو منزل  كطير استخدامو يتـ لـ أنو إال األحمر الغابة دجاج معرفة عمى شواىد وجود مف وبالرغـ
 لحفائر عمييا ُعثر الت  العظمية البقايا أىـ وترجع iii.الفارس  العصر منذ سوى ويؤكؿ مستأنس اقتصادي
 بأسواف إلفنتيف جزيرة ف  المصرية لآلثار السويسري المعيد مع بالتعاوف الشرقية لآلثار األلمان  المعيد
  Gallus-Gallus.iv فصيمة مف لدجاج ىياكؿ تسعة بقايا عمى العثور تـ حيث

 سرةاأل مف الفترة خبلؿ أخرى لبقايا إلفنتيف بمنطقة الطيور توزيع عف دراستو ف  Rozenn أشار كما
 الصدد ىذا وف  v(.ـ.ؽ 333-343) والعشريف الخامسة األسرة إلى( ـ.ؽ 243-1232) والعشريف الحادية
 لنياية ترجع Jungle-Fowl سبللة مف لمدجاج عظمية ايابق أقدـ أف Nicholson، Shaw مف كؿ يذكر
vi،الميبلدي السادس القرف وبداية الخامس القرف

 دجاجنا أسبلؼ ىو األحمر الغابة دجاج أصب  أف إلى 
 vii.سكنيةال بالمنازؿ مرتبًطا الدجاج صار حيث الحال ، المنزل 
 البحث نتائج
 جنوب ف  Gallus-Gallus فصيمة مفRed Jungle-fowl  األحمر الغابة دجاج طائر تدجيف تـ
 النيريف بيف ما ببلد إلى ومنيا فارس ببلد عبر األدنى الشرؽ دخؿ ثـ آسيا، غرب إلى ومنيا أوالً  آسيا شرؽ

 باق  ثـ أًٔل  مصر طريؽ عف إفريقيا شرؽ إلى دخؿ ومنيا ـ،.ؽ الثالثة األلؼ حوال  وفمسطيف وسوريا
 .إفريقيا

 الدولة عصر إلى يرجع مصر ف  األحمر الغابة دجاج لتواجد تاريخ أقدـ أف الدراسة خبلؿ مف تبيف
 عمى الرومان  العصر خبلؿ وأىميتو تواجده وازداد األسرات، نياية حتى الظيور ف  استمر ثـ الوسط ،

 .التحديد وجو

                                                           
i 
Elkady, Marwa, "A Cock's Cult in Roman Egypt", 113. 

ii
انؼشثٙ، يجهذ انًهزمٙ يُٗ دجبجٙ، "رظٕٚش انًؼجٕداد انشًغٛخ فٙ يظش فٙ انؼظش انشٔيبَٙ"، دساعبد فٙ آصبس انٕؽٍ  

 .2، ْبيش 577، ص2000انضبنش نجًؼٛخ اٜصبسٍٚٛ انؼشة، انمبْشح، 
iii  46ذ٘، "ًَبرط نهذٕٛاَبد ٔانطٕٛس انًجهٕثخ إنٗ يظش انمذًٚخ"، صجٛٓبٌ سش. 

iv 
Von den Driesch, A. & Peters J., "Störcheüber Elephantine", in: Eva-Maria Engel, Vera Müller & U. Hartung 

(eds.), Zeichenaus dem Sand. Streiflichter aus Ägyptens Geschichte zu Ehren von Günter Dreyer, Studienzur 

Kultur und Sprache der ägyptischen Frühzeit und des Alten Reiches, Band 5, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 

2008, 661, 663, table 1. 
v 
Bailleul-LeSuer, Live avian resources in Pharaonic Egypt, 117, table 6; 567, table 34. 

vi 
Shaw & Nicholson, Dictionary of Ancient Egypt, 33. 

vii  49جٛٓبٌ سشذ٘، "ًَبرط نهذٕٛاَبد ٔانطٕٛس انًجهٕثخ إنٗ يظش انمذًٚخ"، ص. 
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 اشتؽ وربما نادرة، الييروغميفية ف  بالدجاج المرتبطة المسميات أف الدراسة أكدت ذلؾ، إلى باإلضافة
 لو يكف لـ الدراسة محؿ الفصيمة مف الدجاج وأف ،aA-n-Abd مف القبطية ف  ذلؾ بعد الدجاج مسمى
 . القديمة لمصريةا المغة ف  معروؼ مسمى

 وربما القديمة، الدولة عصر خبلؿ األحمر الغابة ودجاج ديؾ تصوير عدـ الدراسة خبلؿ مف تبيف
 خبلؿ نموذج مف أكثر ف  كذلؾ وظير تقدير، أقؿ عمى الوسطى الدولة عصر منذ لو ظيور أوؿ يرجع
 بيف صورتو الت  الفنية نماذجال وتنوعت األسرات، نياية حتى الظيور ف  استمر ثـ الحديثة، الدولة عصر
 القديـ المصري متابعة عمى يؤكد مما عالمية؛ متاحؼ أو مقابر ف  سواء اآلف وتوجد ورسـ، ونقش نحت
 .مختمفة وأوضاع بأشكاؿ وتصويره ورصده الميـ الطائر ليذا

 عصر ذمن سيما ال ،إلفنتيف منطقة ف  األحمر الغابة لدجاج عظمية بقايا وجود الدراسة أوضحت كما
 . بعده وما الثالث االنتقاؿ

  
 البحث أشكال

 .15 األسرة وبداية 10 األسرة نياية المدامود، معبد مف األحمر الغابة دجاج أنثى يشبو لطائر مخربشة: 1شكؿ
Cottevieille-Giraudet, les fouilles de Médamoud, Tf. 8, Nr. 42 

 

 

 
 EA68539. رقـ البريطان  بالمتحؼ أوستراكا ،(ديؾ) األحمر الغابة دجاج لذكر رسـ: 0 شكؿ

 
 

            
Carter, JEA 9, pl. XX, fig.1. 

 
Redding, "The Pig and the Chicken"337, fig. 3. 
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 .13 أسرة رع،-م -رخ بمقبرة Gallus فصيمة مف ديؾ رأس شكؿ عمى زىرية رأس: 5 شكؿ
Müller, Asien und Europa, 348. 

 
       

 07.228.20 رقـ المتروبوليتاف متحؼ ،12 أسرة بسطة، تؿ مف الفضة مف إناء عمى ودجاجتيف لديؾ تصوير: 4 شكؿ
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544698 

 
 

 .الجبؿ بتونا أوزير-دي-پا بمقبرة القرابيف تقديـ بمناظر( ديؾ) األحمر الغابة دجاج ذكر: 3 شكؿ 
 

 )ب( حامم  القرابيف عمى الجدار الغرب 
Bailleul-LeSuer, Live avian resources in 

Pharaonic Egypt, 658, fig. 108. 

 

 )أ( حامم  القرابيف عمى الجدار الشرق 
Bailleul-LeSuer, Live avian resources in 

Pharaonic Egypt, 612, fig. 27 a. 
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 .برليف األحمر، الغابة دجاج( ديؾ) ذكر يصور الثبلثيف األسرة مف Ḥp-ii-w مقبرة مف منظر: 3 شكؿ

Houlihan, The Birds of Ancient Egypt, 80, fig. 113. 
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Abstract 

 

The ancient Egyptians were surrounded by a large and varied number of birds, and their 

number was increasing significantly during the spring and annual migration seasons. In 

addition to the migratory and wild birds, the ancient Egyptian's farms included many local 

poultry species, such as ducks, geese and pigeons. They were joined by chickens at a later 

stage; they were scattered and common in the streets and roads in different villages, as in the 

villages of Egypt nowadays.  
 

This paper tackles the study of chickens and roosters (Red Jungle-fowl, scientific name is: 

Gallus-Gallus) in ancient Egypt to shed light on an important bird given that it didn't receive 

enough corpus of work. The research aims at identifying how and when the chickens were 

introduced in Egypt, as well as the names that were given to the them in ancient Egypt. Also, 

monitoring the most important and oldest models of chickens and roosters in the ancient 

Egyptian art repository.  
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