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 جامعة قناة السويس –كلية السياحة والفنادق  -قسم اإلرشاد السياحي

 :الملخص
مرحلة تقديسها. حيُث قام ديبونو عام  إلىانات المستأنسة مثل الكالب, وصل القديم أهمية كبيرة للحيو  المصري لقد أعطى      

 أدمية و دفنه وأربعينمل على خمسة تكانت تش التيعصر ما قبل األسر,  إلىتعود  التيبالكشف عن جبانة هليوبوليس  1950
ال أدنى أثر للعظام. أما مقابر ز وخمسة كالب ( وسبع مجموعات من الفخار المدفون بيحد عشرة مقبرة حيوانات )ست معأ

ستمر حتى العصر اعصر األسر األولى والثانية و  ستئناس الكالب منذاوقريبة من سطح األرض. تم  ا  كانت صغيرة جدفالكالب 
  1.فى الحضارة المصرية القديمة الروماني اليوناني

 .الحيوانات المستأنسة ،القديمة الدولة ،كالب الصيدالكلمات الدالة : 
 -دف هذا البحث إلى: يه
 .القاء الضوء على مناظر تصوير كالب الصيد فى عصر الدولة القديمة وذلك من خالل مناظر مقابرهإ •
 القديم. للمصري دراسة دور كالب الصيد فى الحياة اليومية  •
اظر كان يتصف بها كالب الصيد فى عصر الدولة القديمة من خالل شرح وتحليل من التيدراسة الصفات الجسدية  •

 المقابر.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  المقدمة

 الذيالسلوقي "  كلب الصيد نوع "إلى يشير و ,  smṯ "  2 "كان االسم المصري القديم لكلب الصيد هو " تسيم     
 ينن المتدلييالطويل واألذنين من عدة أنواع من الكالب في مصر القديمة. يظهر الكلب السلوقى ذو الذيل المنحني ا  كان واحد

الكالب  باستخدامالقديم  المصري الحراسة،  بدأ الكالب في الرعي والصيد و  استخدامتم فى مناظر كثيرة على جدران المقابر. 
فى الشرطة منذ بدايات العصر الفرعوني، كما كان لها دور في العمليات العسكرية، إضافة إلى كونها حيوانات منزلية أليفة 

  3.صديقة لإلنسان
تحنيطها ودفنها مع  حدلى إالقديم للكالب  المصري احترام  ووصلكانت الكالب فى مصر القديمة من الحيوانات المقدسة. 

، التي  -محافظة سوهاج حاليا -جبانة مدينة أبيدوس  ففيأصحابها، وأحيانا  وضع رفاتها داخل التابوت الخاّص بالمتوّفى. 
يرجع تاريخها إلى خمسة آالف سنة، قسم مخصص للكالب التي ماتت في حياة أصحابها، ووضعت بقرب قبور النساء 

  4واألقزام.
 :منهج البحث

تصور كالب الصيد على جدران مقابر  التيى شرح المناظر عليساعد  الذي, التحليلي الوصفييعتمد البحث على المنهج      
 .  اآلثارتصور كالب الصيد والمحفوظة بمتاحف  التيرية اثالمصريين القدماء فى عصر الدولة القديمة. مع شرح القطع اآل

  -الدولة القديمة:وثائق توضح تصوير كالب الصيد فى عصر 
 1الوثيقة رقم 

عصر األسرة الرابعة. تقع المصطبة بالجيزة.  Mr-sy- anx    منظر من مصطبة الملكة مرسى عنخ الثالثة       
. يجلس عند أقدامها رجل صغير البرديبدون ظهر, مزين بزهرة  كرسييصف المنظر الملكة برداء طويل محكم, تجلس على 

يمين. يوجد أربعة صفوف من القرابين من أنواع مختلفة من الطعام والشراب. يظهر كلب الصيد أسفل هذه الحجم ينظر جهة ال
 5( 1ن وذيل قصير ملفوف.)شكل: ين طويلتيالقرابين من جهة اليمين, ناظرا جهة الشمال بأذن

 2الوثيقة رقم 
كتشف عالم ابميدوم,  16المصطبة رقم  الرابعة. تقع األسرةترجع لعصر   Nfr- MAatمنظر من مصطبة نفرماعت     

 الملون, يوضح المنظر صيد الصحراء. الجيري هذا المنظر من الحجر  1871.6ر أغسطس ماريت المصطبة عام اثاآل
بعصا فى يديه, يقترب من النمر من الخلف.  حدى ركبتيه, ماسكا  إيجلس على  ا  , صياداألعلىيصف المنظر بالصف      

فى صف  ن ثعالب بنفس الشكل والحجم يسيرو  ثالثةللصيد وليس كحيوان برى. أسفل هذا المنظر, تظهر  يظهر النمر, كحيوان
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 اآلنيهجم على الثعالب الثالثة. يوجد هذا المنظر  لكيحدهم, محاولة منه أواحد, بينما كلب الصيد, فى الخلف يعض ذيل 
  7( 2.)شكل: JE 43809رقم  المصري بالمتحف 

 3الوثيقة رقم 
, تقع المقبرة فى منطقة الجيزة 9نهاية األسرة الرابعة, وبداية األسرة الخامسة موظفيأحد كبار  ITti 8 منظر من مقبرة إتى     

 الذيقزم البحبل حول رقبته, برفقة  ا  , مربوطالكرسيأسفل  ا  . يصف المنظر كلب الصيد المدلل رابض G 7391)10رقم )
صاحبه.  إليهينظر  الذيتجاه االفى نفس  لتين, وذيل متعرج, وجسم رشيق قوى, ناظرا  يرعاه. يصور كلب الصيد هنا بأذنين طوي

 11( 3)شكل: 
 4الوثيقة رقم 

 13الخامسة. األسرةنهاية األسرة الرابعة, وبداية  موظفيأحد كبار  anx-xa.f  -Ra12عنخ    -منظر من مقبرة خع اف رع     
ر كلب صيد من النوع السلوقى بصحبة  صاحب المقبرة. هذا النوع من ( يصف المنظ(G 7948تقع مقبرته فى الجيزة رقم 

سم, مثلما كان متعارف علية إفى هذا المنظر لم يعط للكلب  الحجم.يبدو نحيفا صغير  ،الكالب كان يعتبر ككلب صيد أليف
  14(  4فى مناظر بعض المقابر فى ذلك الوقت كنوع من تدليل الكالب )شكل: 

 5الوثيقة رقم 
عصر األسرة الخامسة, هي واحدة من أشهر المقابر في الدولة إلى بسقارة ترجع  Ty  منظر من مقبرة " تى"        

 15.القديمة, تقع المصطبة على بعد بضع مئات من األمتار إلى الشمال الغربي من هرم الملك زوسر المدرج
اثنين من الحيوانات األليفة لصاحب المقبرة وهما , تىللحجرة الثانية من مصطبة  الشرقييصف المنظر األول من على الجدار 

. يرافق كلب الصيد قرد, ين وذيل متعرج, رقبته مزينة بشريطتبأذنين طويلكلب الصيد السلوقى  كلب صيد وقرد. حيث يظهر
 ( 5)شكل:  16يقودهما رجل أصغر منهما حجما.

مربوطين بحبل من رقبتهما. يرافقهما رجل, ظهره منحن,  ثنين من كالب الصيد المدللةامن مقبرة تى,  الثانييصف المنظر 
بعصا  سكا  مجسدية. كما يظهر قزم يقود قرد مربوط بحبل من رقبته, م إلعاقةنتيجة  األيسروكتفه األيمن يبدو أعلى من كتفه 

  (  6)شكل: 17بيده اليسرى.
 6الوثيقة رقم 

تقع المقبرة بالقرب من  19وظفين باألسرة الخامسة.أحد كبار الم   Htp -Axti18منظر من مقبرة أخت حتب      
  20الجزء الغربي من الهرم المدرج بسقارة.

ركبتيه  ىحدإجالس على  والراعي, يحاول الكلب شد الوليد يصف المنظر كالب الصيد فى مشهد والدة الوعل. يظهر وعل يلد
 21(7يستعد لضرب كلب الصيد من الخلف حتى ال يؤذى الوليد.)شكل : 

 7ثيقة رقم الو 
أحد موظفي األسرة الخامسة. تقع المقبرة بالقرب من الجزء الغربي     Htp-Pth22منظر من مقبرة بتاح حوتب      

التقارير  إلى, يستمع كرسيعلى  , بتاح حوتب, جالسا  الشمالييصف المنظر األول من الحائط  23من الهرم المدرج بسقارة.
 24( 8.)شكل :بحبال من رقابهم ا  حليق الرأس, يمسك ثالثة كالب صيد وقرد نقبهرتدى يظهر رجل ي الكرسيله, أسفل  المقدمة

حيث يظهر صياد  ،لحجرة الدفن الخاصة ببتاح حوتب, بمناظر الصيد في المنطقة الصحراوية الشرقييزخر الحائط      
, بالرأس الطويل الطويلسم الرشيق, ن يتميزان بالجابكلبي صيد من النوع السلوقى, اللذ ه, ممسكا  تيحدى ركبإجالس على 

ن فى محاولة لقنص يينقض على بقرة, بينما تظهر كالب الصيد السلوقي ين. يراقب هذا الصياد أسدا  تالطويل واألذنين
 25(9الغزالن.)شكل : 

 ا  أقفاص ن حبو يسمن مقبرة بتاح حوتب, يظهر بالنقش أربعة رجال  الشرقيمنظر ثالث من المقبرة بالجزء األيمن للجدار      
، يقود خنم  ا  على كتفيه. وأخير  ات مقيدة، بينهما رجل يحمل غزاال  نمر. أما الرجالن التاليان فيحمالن حيوان تحتوي على أسد و

 26( 10كالب الصيد.)شكل :   Htp-xnmحتب  
 8الوثيقة رقم 

األسرة الخامسة, تقع المقبرة إلى الشمال فى نهاية عصر  ا  كان يعمل وزير   nfr sSm raمنظر من مقبرة " نفرسشم رع       
ها من كتل كبيرة من الحجر الجيري. يصف هذا المنظر كالب الصيد المدللة وهى فى راحة من ؤ من هرم تيتي بسقارة. تم بنا
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 التيكلب صيد من رقبته, أمامه مجموعة من الحيوانات  سكا  محدى ركبتيه, مإصيد الصحراء. يظهر الصياد وهو جالس على 
 27( 11.)شكل: الغزالن مثلم صيدها ت

 9الوثيقة رقم 
م, عثر على  1.50, يبلغ طول اللوحة الجيري الدولة القديمة, مصنوعة من الحجر  -لوحة ترجع لعصر األسرة الخامسة     

 . CG1562برقم المصري بالمتحف  اآلنهذه اللوحة بسقارة, محفوظة 
, خلفه يجلس رجل يرتفع بركبتيه على البرديمن اللوحة رسم لنبات  الثاني حيث يوجد بالصفد، يمثل هذا المنظر أعمال الصي
قصيرة ويظهر  نقبهويرتدى  تينن ظاهر يوأذن سكا بيده عصا طويلة ويظهر الرجل بشعر قصيرمحصيرة ويقوم بقطع السمك, م

ه طويلتان اطوق حول رقبته, وأذن , مرتديا  تم تنظيفها. يظهر خلف الرجل كلب الصيد المدلل جالسا   التيبجانبه بعض األسماك 
 28( 12)شكل :  -وذيله ملفوف متعرج. يوجد بأعلى المنظر كتابة باللغة المصرية القديمة كما يلى:

 
r rd.t. rnw mAA imy-r waH xry-Hb 

 لألعمال رؤية األسماك المشرف على الصيد حرى حب
 10الوثيقة رقم 

سم.  101.6سم, عرضها 43.81الخامسة, يبلغ ارتفاعها  األسرةعصر نهاية , تعود لالجيري قطعة مصنوعة من الحجر      
  22.422بمتحف والتر للفن برقم  اآلنمكان العثور عليها غير معلوم, لكنها محفوظة 

القديم فى الصيد. يظهر الكلب  المصري كان يستخدمها  التييصف المنظر كلب الصيد من فصيلة الكالب السلوقية,      
 منه , يمسك به صياد استعدادا   ان وذيله ملفوف. أمام الكلب يقف عجل يبدو أصغر حجما  ترقبته, أذناه طويلطوق حول ب

مما يظهر مكانة كلب  ؛يقف أمامه الذيه. الالفت للنظر هو تصوير الفنان لكلب الصيد بحجم أكبر من حجم العجل حلذب
 (   13)شكل:  29القديم. المصري الصيد عند 
 11الوثيقة رقم 

عصر نهاية األسرة الخامسة وبداية  الذين عاشوا خالل لينئو المسأحد كبار    30mry -Iy إإي مري مناظر من مقبرة      
  31( في منطقة الجيزة.G 6020األسرة السادسة. تقع مقبرته)

ا يجلس كلب على محفة, بينم 5pss kAf ( anx)يجلسفهو يصف المنظر الكثير من أمور الحياة اليومية لصاحب المقبرة. 
رقبته.  يقوم بحمل المحفة ثالثة رجال فى المقدمة وثالثة رجال فى الخلفية. جزء كبير من هذا  حولطوق بالصيد أسفل المحفة 
 32( 14:المنظر مهشم.)شكل

 الذييظهر كلب الصيد بطوق صغير حول عنقه, مسترخيا بطول كامل أسفل الكرسي  من نفس المقبرة الثانيالمنظر      
بعض كالب الصيد تسجيل أسماء لعلى حيث يحرص المصري القديم  Jknj,33سمه إ. يظهر فوق الكلب إإي مري عليه  يجلس

  ( 15)شكل:  34رغبة منه في تحديد هويتها ولضمان بقائها معه في العالم اآلخر. على جدران مقبرته
 12الوثيقة رقم 

 الشماليالسادسة. تقع مقبرته فى الجزء  األسرةالخامسة وبداية  أحد الموظفين الذين عاشوا  فى األسرة 1zjمقبرة حسى      
 35.من سقارة

, الوهميعداد الطعام, وتوجه نحو الباب للمقبرة إل الغربيمن الجدار  األيمن العلوي تظهر كالب الصيد المدللة فى الجزء      
ن وذيله الملفوف, يقوم رجل قصير القامة تييظهر كلب الصيد بأذنيه الطويل. بطوق حول رقبتهما مربوطانحيث يسير كلبان 

 لكييديه سلة صغيرة وباليد األخرى يمسك بعصا طويلة  بإحدىقصيرة  وخلفهم يسير رجل يحمل  نقبه بسحبهم بحبل مرتديا  
تضمها المقبرة من صيد األسماك والطيور, صنع الخبز  التيالمناظر  أجملالباب فى منظر يعتبر من  جانبيا على و يظهر 

 ةالمواد الغذائية, وقيادة الحيوانات الحية المربوط حامليلبيرة وتضحية بالثيران, ويضم العديد من صفوف وا
 ( 16)شكل:36بالحبال.

 13الوثيقة رقم 
 السادسة. عصر األسرة –, يرجع لعهد الملك تيتى بسقارة  Nj.kAw issi  إسسي كاو ني منظر من مقبرة     

رجل يقف  الكرسييشاهد مراحل صناعة الخبز والبيرة.أسفل  بمفرده, كرسيعلى  رة جالسا  يصف المنظر األول صاحب المقب
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جسدية, يسند بإحدى  بإعاقة ا  يكون مصاب أنمحتمل  ،به تشوه عند منطقة الصدر   Ityj"حامل الختم"  بأنهوصف 
شكل )37لصاحب المقبرة. ا  وفي ا  ره صديقباعتبابه كلب الصيد المدلل  ا  مربوط على كتفه ويمسك باألخرى حبال   ا  يديه صندوق

المكونة من ثالثة كالب صيد مدللة وقرد,  من مقبرة نى كاو اسيسى, وهو يرافق حيواناته األليفة الثانييصف المنظر   (17:
 (18)شكل :  bAk,iA,iDj38 رؤوسهمظهر أسماء الكالب الثالثة فوق ت, يقوم بحمله قزم

 14الوثيقة رقم 
الدولة القديمة.  -, وزير فى عهد الملك تيتى عصر األسرة السادسة  KA –gm..n=jرة " كاجمنى منظر من مقب     

ها من كتل كبيرة من الحجر الجيري. ؤ من قبل ريتشارد ليبسيوس. تم بنا 1843تقع المقبرة بسقارة,. تم اكتشاف المصطبة عام 
 39زينت جدران غرفة الدفن بالعديد من مناظر الحياة البرية. 

مجموعة  اعلى محفة, يقوم بحمله ا  جالس بالغرفة الرابعة قبالة قاعة األعمدة, يصف المنظر كاجمنى الشمالينظر على الحائط م
بصحبة قرد, ليحضروا مشاهد  بتهمافى صف مربوطين بأطواق فى رق انمن الرجال. يظهر اثنان من كالب الصيد وهم يسير 

ي ذلك التماسيح، والضفادع البرية. كما يتضمن هذا المشهد العديد من ألقاب لصيد األسماك ومشاهد للحياة البرية بما ف
 40(19كاجمنى.)شكل : 

 15الوثيقة رقم 
الدولة القديمة. تقع المقبرة في القطاع  –عصر األسرة السادسة   kA-Mrrw41مناظر من مقبرة مرروكا      

 42الشمالي الشرقي لمقبرة سقارة إلى الشمال من هرم تيتي.
بحمله اثنا , يقوم كرسيعلى  ا  برة , صاحب المقبرة مرروكا جالسألكبر حجرات المق الشماليف المنظر األول على الحائط يص

بنة مرروكا وهى تعزف على الهارب إن من األقزام العارية مع ثالثة من كالب الصيد وقرد, بينما تقف اعشر رجال ,  يظهر اثن
لعزف لأثناء استماعه فى القديم كان يستعين بكالب الصيد فى وقت راحته  المصري أن تقوم بتهدئته. يوضح هذا المنظر  لكي

على الجدار الغربي يظهر مرروكا مع زوجته وهما يشاهدان مناظر الصيد البرى  الثانيالمنظر  43(20الموسيقى.)شكل: 
 (  21)شكل :   44تم صيدها بالسهام. يالتومهاجمة الحيوانات. تظهر كالب الصيد وهى تجمع الحيوانات البرية مثل الظباء, 

يمسك  وباألخرى حدى يديه, بإمنظر ثالث من مقبرة مرروكا يظهر رجل قوى الجسم يبدو كصياد يمسك بعصا طويلة فى      
 ( 22)شكل : 45ن وذيل متعرج.يطويلت بأذنين, ممتلئصيد. تظهر كالب الصيد بجسم  كلبي باصطحاببحبل, يقوم 
 16الوثيقة رقم 

لمركز أبنوب محافظة أسيوط. يصف المنظر أنثى  , إحدى القرى التابعةبدير الجبراوى  72منظر من مقبرة  إسى رقم      
 إالظهرت به أنثى الكلب  الذي الجسديكلب تقف أسفل الكرسي, نحيلة الجسم, مزينة بشريط فى رقبتها. بالرغم من الضعف 

تعنى  التيلها,  wrtالكلمة المصرية القديمة   بإلحاقبرة لها وذلك لحب وتقدير صاحب المق أنها وصفت بالعظيمة نظرا  
 (.  23) شكل:46العظيمة.

  17الوثيقة رقم 
م,  0‚33يبلغ عرضه  الجيري الدولة الوسطى, مصنوع من الحجر  -يرجع لعصر الدولة القديمة منظر من مقبرة      

 . CG 1649برقم لمصري ابالمتحف  اآلنمكان العثور عليه غير معلوم ولكنه محفوظ 
, واضعا قالدة ا  مجعد ا  مستعار  ا  قصيرة وشعر  نقبهرتدي يواسع عريض,  كرسيهذا المنظر شخص جالس على فى يظهر 

 ا  حول رقبتها طوق ترتديباألشرطة,  ا  مزين ا  رداء ضيق ترتديعريضة فى رقبته, يمسك فى يده اليمنى بفازة, ويجلس خلفه سيدة 
الكلب تظهر مجموعة  أمامان وذيله ملفوف. تطوق حول رقبته, أذناه طويلب, الكرسييد المدلل أسفل . يظهر كلب الصا  عريض

القديم فى الصيد.)شكل :  المصري كان يستخدمها  التينه من فصيلة الكالب السلوقية أمن القرابين. يبدو من هيئة الكلب 
24)47 

 -نتائج البحث:
القديم لم يصور الكالب فى وضع تذلل  المصري شعر بفائدتهم له, فالفنان  الكالب عندما باستئناسالقديم  المصري قام  •

وهذا يدل على عدم ابتذال  ،خر غير الئق, حتى إنهم لم يصوروا الكالب وهى تلعب مع أسيادهاآوضع  أيلسيده أو 
 (.23,13القديم فى عالقته مع الكالب)أشكال: المصري 
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تجسد  التيمناظر جدران مقابره فى ظهر بوضوح من خالل إشراكهم معه  القديم وحبه لكالب الصيد المصري  اهتمامإن  •
, وحضور مشاهد صيد األحراشالطيور فى  صيد(, و 21, 7)شكل: الحيوانات مثل الظباء صيدمن  اليوميةحياته 

 (. 19,12األسماك)أشكال: 
ظهر ذلك بوضوح وقد , اآلخرعالم القديم وحبة الشديد لوجود كالب الصيد فى حياته, وبعد مماته فى ال المصري رغبة  •

(، أو 20لموسيقى)شكل: با االستمتاع( ومناظر 11,9,2تحوى مناظر لصيد الصحراء)أشكال: التيمن خالل مقابرهم 
 مناظر حياته اليومية.

القديم بتصوير  المصري كانت الكالب من أقدم الحيوانات التي تم ترويضها في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، فقام   •
لب الصيد كحيوان منزلي مدلل, مثل القطط والقرود في مناظر مفعمة بالحياة أسفل الكرسي الذي يجلس عليه صاحب ك

 (24,23,17,14,8,3له )أشكال:  أصدقاء أوفياءالمقبرة باعتبارها 
.)أشكال: االسترخاءفي وضع الجلوس أو في وضع  أوتسير على أقدامها األربع, وهى تصوير كالب الصيد إما  •

15,3) 
 نشيط بأنه يتسم الكالب من النوع هذا .فى مقابر الدولة القديمة أكثر أنواع الكالب تمثيال   هيكالب الصيد السلوقية  •

 مثل المفترسة غير الحيوانات وقتل وعض المطاردة يحب إنه كما .(4 ,10عدواني)أشكال حيوان ليس فهو ؛ويقظ
 (.22,17,16,12,11,10,8,6,3 )أشكال: صاحبه صحبة فى وهو إال بالصيد يقوم وال والظباء, الغزالن

   (20,19,18,8,6,5القرد)أشكال: وهو أليف, حيوان برفقة كثيرة مناظر فى الصيد كلب ظهر •
ظهر اهتمام المصري القديم بتسجيل كالب الصيد بأسمائهم على جدران مقبرته, منذ الدولة القديمة رغبة منه في تحديد  •

  (15, 18قائها معه في العالم اآلخر.)أشكال: هويتها ولضمان ب
      -:التاليكما يوضح الجدول القديم بكالب الصيد المدللة  المصري استعان 

االستعانة بكالب الصيد فى  أسباب م
 مصر القديمة

 األشكال األسرة موقع المقبرة اسم صاحب المقبرة

القديم بكالب الصيد  المصري استعان  1
نفى مناظر القرابي  

 مرسى عنخ
 لوحة من مقبرة
 

 الجيزة
 المصري المتحف 

 CG 1649برقم

 األسرة الرابعة
 ترجع لعهد الدولة القديمة

(1شكل : ) 
 

 (24)شكل: 

القديم بكالب الصيد  المصري استعان  2
فى صيد الصحراء و القضاء على 

 الثعالب وقنص الغزالن

 نفر ماعت
 بتاح حوتب
 نفرسشم رع

 ميدوم
 سقارة
 سقارة

رة الرابعةاألس  
 األسرة الخامسة

الخامسة األسرةنهاية   

(2)شكل:  
 شكل:

10,9,5) ) 
(11شكل:  ) 

3 
 
 
 

القديم بكالب الصيد  المصري استعان 
 فى صيد األسماك

لوحة بالمتحف 
 المصري 

 مقبرة حسى
 مقبرة كاجمنى
 مقبرة مرروكا

 CG1562رقم 
 سقارة
 

 سقارة
 سقارة

 األسرة الخامسة
بداية نهاية األسرة الخامسة و 

 األسرة السادسة
 السادسة األسرة
 السادسة األسرة

 (12)شكل:
 (16)شكل:
 ( 19)شكل: 

 شكلي)
22,21) 

القديم بكالب الصيد  المصري استعان  4
 الحياة اليومية أمورفى 

 مقبرة ااى مرى 
 مقبرة نى كاو اسيسى

 سقارة
 سقارة

نهاية األسرة الخامسة وبداية 
 األسرة السادسة
 األسرة السادسة

 (14شكل:)
 (17)شكل:

القديم ككلب مدلل دليل  المصري استعان  5
على حبه الشديد له فأعطى اسما له أو 

 الكرسيوجوده أسفل 
 
 
 

 ااى مرى 
 بتاح حتب

 مقبرة نى كاو اسيسى
 ايتتى

 مقبرة اسى

 الجيزة
 سقارة
 سقارة
 الجيزة

 72دير الجبراوى رقم 

نهاية الخامسة وبداية األسرة 
 السادسة

 امسةاألسرة الخ
 األسرة السادسة

 نهاية الرابعة وبداية الخامسة
 سادسةالسرة األ

:شكلي)
16,15) 

 (8)شكل:
 (18)شكل:

 (3)شكل:
 (23)شكل :

القديم بكالب الصيد  المصري استعان  6
 فى وقت الراحة واالستمتاع بالموسيقى

 سقارة مقبرة مرروكا
 

 (20)شكل : األسرة السادسة



 سمر محمد مصلح محمد
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

95 

 
f hunting dogs in the Old KingdomA study on the portrayal o 

Samar Mosleh 
The ancient Egyptian gave a great importance to domesticated animals such as dogs. In 1950, Debono 

discovered the cemetery of Heliopolis, which included forty-five human graves and eleven animal graves (six goats 
and five dogs) and seven sets of pottery buried with no trace of bones. The graves of the dogs were very small and 
near the surface of the earth. The dogs were from the first and second dynasty and continued to the Greco-Roman 
period in ancient Egyptian civilization. Since the beginning of ancient Egyptian civilization, hunting dogs played a 
fundamental role in the daily life activities on one hand and considered a religious symbol on the other. So, thanks to 
the Old Kingdom artists for their precise observation and depiction of one type of dog on diffrent private tombs,  
Key words: hunting dogs, old kingdom, domestic animals,   

 األشكال
 -:1الوثيقة رقم 

 
 الجيزة  -Mr-sy- anx( مقبرة الملكة مرسى عنخ الثالثة  1)شكل: 

(D.Dunham,W.K.Simpson, The Mastaba of Queen Mersyankh III,G7530-7540,vol. 
1,Boston,1974, ,pls.viii-ix,fig.8) 

 -:2الوثيقة رقم 

 
 هم          دحأفى صف واحد, بينما كلب صيد, فى الخلف يعض ذيل  ن ثعالب يسيرو  ثالثة(  2)شكل:  

 ((W.M.F. Petrie, Medum, London,1892, ,pl xvii  ميدوم – Nfr- MAat مصطبة نفرماعت

 -:3لوثيقة رقم ا

 
 صاحب المقبرة كرسيأسفل  يجلسان( كلب الصيد برفقة قزم  3)شكل: 

  الجيزة ITti  _ مقبرة إتى
 (Y.M. Happur," Two old Kingdom Tombs At Giza", JEA 67, London, 1981,p.26) 

 -:4الوثيقة رقم 

 
 ( كلب صيد من النوع السلوقى, بصحبة  صاحب المقبرة 4)شكل :

 الجيزة Ra- xa.f-an x -ة مقبر 
(Schulz, Regine., A Dog  Missing His Master. Reflection s  on an Old Kingdom Tomb Relief in 

the Walters Art Museum, Baltimore2004,p.315,316 fig.4) 

 -:5الوثيقة رقم 

 
 (  منظر لكلب صيد برفقة قرد  5)شكل :

 ((H. Wild, Le Tombeau de Ti, The Tomb of Ti, Vol. II, Cairo, 1953, pl. XVI سقارة – Tyمصطبة  تى 
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 ( كالب صيد تسير مربوطة بحبل من رقبتها برفقة صاحبها6 شكل:) 

 .((H. Wild, Le Tombeau de Ti, The Tomb of Ti, Vol. II, Cairo,1953 , pl.XVII سقارة – Tyمصطبة تى 

 -:6الوثيقة رقم 

 
 سقارة -والدة وعل من مقبرة أخت حوتب ( منظر 7)شكل:  

(Christiane. Ziegler, Le mastaba d’Akhethetep: une chapelle funéraire de l’ancien empire, Paris, 
2007, fig. 37). 

 -:7الوثيقة رقم 

 
 ن بحبال من رقابهمو ثالثة كالب صيد وقرد مربوط( 8)شكل: 

 سقارة -مقبرة بتاح حوتب  
(N. De G. Davies, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqara, Part II, London, 1901, 

14, pl. xiii, p14-16) 

 
سقارة -الجدار الشرقي مقبرة بتاح حوتبب( كلب الصيد السلوقى  9)شكل :    

(Y. Harpur and P.J Scremin, Chapel of Ptahhotep: Scenes Details, Oxford Expedition to Egypt, 
2008, 307, pl. 173) 

 
 سقارة -صيد الحيوانات المفترسة  مقبرة بتاح حوتب لتصوير كالب صيد فى مشهد (  10)شكل : 

(N. De G. Davies, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqara, Part II, London, 1901, 
14, pl. xiii, p14-16) 

 -:8الوثيقة رقم 

 
 ( كالب صيد مدللة فى راحة من صيد الصحراء  11:)شكل  

 N. Kanawati, M.Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara, The) سقارة  -الخامسة  األسرةنهاية 

Tomb of  Neferseshemre and Seankhuiptah,Vol III,1998, pl.71) 

 -:9الوثيقة رقم 
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 CG1562 رقم  المصري بالمتحف  الجيري ( لوحة مصنوعة من الحجر  12)شكل : 

 Ludwig Borchardt, Denkmäler des Alten Reiches,Catalogue) - الدولة القديمة -عصر األسرة الخامسة

General des Antiquites Egyptinnes du Musee du Caire,Teil II,Caire,1964,Blatte63) 

 10الوثيقة رقم 

 
  22.422رقم  -متحف والتر للفن  الخامسة األسرةعصر نهاية  -لكلب صيد ري الجيمصنوعة من الحجر  ( قطعة 13)شكل: 

(Schulz, Regine., A Dog  Missing His Master. Reflections  on an Old Kingdom Tomb Relief in 
the Walters Art Museum, Baltimore2004,p.315,316 fig.3) 

 11الوثيقة رقم 

 
 الجيزة - Iy- mryمقبرة الحياتية   األموريشرح الكثير من  ( كلب صيد فى نقش 14)شكل :

 (Kent R. Weeks, Mastabas of  Cemetery g 6000 Including g 6010 (Neferbauptah); g 6020 
(Iymery) g 6030 (Ity); g 6040 (Shepseskafankh), Vol. 5,Boston, 1994,fig 32,pl.16) 

 
               الكرسيكامل أسفل كلب صيد مسترخ بطول  ( 15شكل:) 

 الجيزة - Iy- mryمقبرة 
 (Kent R. Weeks, Mastabas of  Cemetery g 6000 Including g 6010 (Neferbauptah); g 6020 
(Iymery) g 6030 (Ity); g 6040 (Shepseskafankh), Volume 5,Boston, 1994 ,fig 36,pl.17-25; 
Lepsius, C. R., Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien, vol II, Geneve, 1972, BI. 52) 

 
 12الوثيقة رقم 

 
 سقارة -مقبرة حسى  ( صاحب المقبرة مصطحبا كالبه المدللة فى الصيد 16)شكل:  

(N. Kanawati, M. Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara, The Tomb of 
Hesi,Vol.V,England,1999,ACE.Report13,pl.54,p.28) 

 13الوثيقة رقم 

 
  - بصحبة صاحبه المصاب بإعاقة جسدية فى كتفه  جالس أسفل كرسي( كلب صيد مدلل  17)شكل : 
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 سقارة -مقبرة ني كاو إسسي
N. Kanawati, M.Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara, England, 2000, Vol. 6, pl. 48)) 

 
 سقارة -مقبرة ني كاو إسسي - وقرد برفقة قزم ( ثالثة كالب صيد18 )شكل:

 (N. Kanawati, M.Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara, England, 2000, Vol. 6,fig.55) 
 14الوثيقة رقم 

 
 سقارة -مقبرة كاجمنى  -بمشاهد لصيد األسماك والحياة البرية  تصوير كالب صيد ( 19)شكل: 

(Harpur, Scremin, the Chapel of Kagemni, Oxford, 2006. Text: 425, fig.17) 

 15الوثيقة رقم 

 
 سقارة  -مقبرة مرروكا - بصحبة ثالثة كالب صيد وقرد األقزام( اثنان من  20 )شكل: 

(Duel et al, The Mastaba of Mereruka, Chicago.1938.Vol.2, plate 158) 

 
 اء صيد فى محاولة لقنص الظب( كالب 21)شكل: 

 سقارة  -مقبرة مرروكا
 (Lorna Oakes, Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the Land 

of the Pharaohs, Hermes House:Anness Publishing Ltd, 2003. p. 88–89) 

 
 سقارة -مقبرة مرروكا - ن من كالب الصيديرجل يصطحب اثن( 22 )شكل:

(Lorna Oakes, Pyramids, Temples and Tombs of Ancient Egypt: An Illustrated Atlas of the Land 
of the Pharaohs, Hermes House:Anness Publishing Ltd, 2003. p. 88–89) 

 16الوثيقة رقم 

 
 دير الجبراوي. -سى إ( أنثي كلب صيد أسفل الكرسي بمقبرة 23)شكل :  

N. de G. Davies, The Rock Tombs of Deir el Gebrawi, Vol 2, London, 1902, p.23, pl XIX)) 

 -:17الوثيقة رقم 

 
 1649رقم  - المصري المتحف  - الكرسيلكلب صيد مدلل يجلس أسفل    HAsy( منظر من مقبرة 24 )شكل:

( Ludwig Borchardt, Denkmäler des Alten Reiches,Catalogue General des Antiquites Egyptinnes 
du Musee du Caire,Teil II,Caire,1964,Blate.86) 
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