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الملخص
السيستروم ..اسمها في اللغة الهيروغليفية المصرية سِ خِم Sḫm ..وسيشيشِ ت . .Sššt..السِ خِم وهو نوع أبسط على هيئة
حلقة بيضاوية ،أما السيشيشِ ت فهو نوع يتخذ شكل الناووس.
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المعبودة إيزيس في دورها كأم وخالق تحمل دلواً يرمز إلى فيضان النيل من جهة والسيستروم في جهة

أخرى2( ).

كانت السيستروم أداة مقدسة في مصر القديمة ،ورصد ظهورها ألول مرة في عصر المملكة المصرية القديمة ،فقد كانت
ً
مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالشعائر الطقسية تكريما ً إليزيس ،حيث صُورت المعبودة إيزيس في دورها كأم وخالق تحمل دلواً
يرمز إلى فيضان النيل من جهة والسيستروم في جهة أخرى .كانت السيستروم تستخدم في الرقصات واالحتفاالت الدينية
المختلفة وال سيما في عبادة المعبودة حتحور ،حيث ينظر إلى إطار األداة ومقبضها أنهما شبيهين بقرون ووجه المعبودة
حتحور .واستخدمت السيستروم في بعض المناسبات لتجنب فيضان النيل وإلخافة ست .وكثيراً ما يتم تصوير المعبودة
باستيت أي ً
ضا وهي تحمل سيستروم ترميزاً إلى دورها كربة للفرح والرقص

واالحتفال3( ).

سيستروم المصري
كانت سيستروم أداة مقدسة في مصر القديمة .ربما نشأت في عبادة بات  ،فقد كانت تستخدم في الرقصات واالحتفاالت
الدينية ،ال سيما في عبادة اإللهة حتحور ،مع شكل  Uلمقبض وإطار سيستروم الذي يُنظر إليه على أنه يشبه وجه وقرون
إلهة البقرة 4() .كما تم اهتزازها لتجنب فيضان النيل وإخافة ست .
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يتحدث الباحث عن «شخشيخة» ذهبية للمعبودة حتحور ،والشخشيخة هي عبارة آلة تصدر أصواتا كانت تستخدم في الشعائر
التي تقام في المعابد ،وخاصة تلك الشعائر التي تتعلق بالمعبودة حتحور.
أضاف أن هذه الشخشيخة لعبت دوراً كبيراً في إرضاء «حتحور» ،حيث كانت حتحور من أكثر المعبودات تبجيال لدي
المصريين القدماء ،كما ارتبط تقديسها بمظاهر أخرى منها «الموسيقى السيستروم باإلنجليزية Sistrum :هي آلة موسيقية.
مينوان سيستروم
استخدم  Minoansالقدماء أيضًا  ، sistrumوقد تم العثور على عدد من األمثلة المصنوعة من الطين المحلي في جزيرة
كريت  .خمسة منها معروضة في المتحف األثري ألجيوس نيكوالوس .تم تصوير  sistrumأي ً
ضا على Harvester
 ، Vaseقطعة أثرية تم العثور عليها في موقع Hagia Triada .
لم يتأكد الباحثون بعد ما إذا كانت سيسترام الطين هي أدوات فعلية تم استخدامها لتقديم الموسيقى  ،أو بدالً من ذلك كانت
نماذج ذات أهمية رمزية فقط .لكن التجارب التي أجريت على نسخة طبق األصل من السيراميك ُتظهر أن صوت طقطقة
ُرض ينتج عن مثل هذا التصميم في الصلصال  ،لذلك من المحتمل أن يكون االستخدام في الطقوس هو المفضل أ قد من
م ٍ
ضمن االثاث الجنائزي وليس لغرض العزف ولكن في الطريق للبعث يقوم المتةفي بإبعاد االرواح الشريرة التي تقابلة في
طريقة للبعث من جديد.

)(6

(

اشكال واحجام مختلفة للسيسترم من الحجر والمعدن بيد تعلوها رأس المعبودة حتحور

الكلمات المفتاحية
السيستروم ; الشخشيخة; حتحور; طقوس العبادة; آلهة الموسيقى .اآلالت اإليقاعية.

Abstract:
Sššt.. Its name in Egyptian hieroglyphs is Sšm and Sššt.. Sššt is a simpler type with an oval ring,
while seshesh is a sarcophagus-shaped type.
The sistrum was a sacred tool in ancient Egypt, and its first appearance was monitored in the
era of the ancient Egyptian kingdom. It was closely related to ritual rites in honor of Isis, as the
goddess Isis was depicted in her role as mother and creator carrying a bucket symbolizing the
flood of the Nile on one side and the sistrum on the other. The sistrum was used in various
religious dances and ceremonies, especially in the cult of the goddess Hathor, where the tool's
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frame and handle are seen as similar to the horns and face of the goddess Hathor. The sistrum
was used on some occasions to avoid the flooding of the Nile and to frighten Set. Bastet is also
often depicted holding a sistrum, symbolizing her role as the goddess of joy, dance and
celebration.
The researcher talked about a golden sistrum for the goddess Hathor, and the sistrum is a device
that emits sounds that were used in rituals held in temples, especially those rites related to the
goddess Hathor.
He added that this sistrum played a major role in satisfying "Hathor", as Hathor was one of the
most revered deities of the ancient Egyptians, and its reverence was linked to other
manifestations, including "Sistrum music in English: Sistrum is a musical instrument belonging
to the family of percussion instruments and culturally linked mainly to the country of Egypt
ancient and ancient greece. It is often depicted in the visual arts such as sculpture and pottery.
It consists of a handle and a U-shaped metal frame made of copper or bronze with a width of
30 to 76 cm, interspersed with metal beams that can be moved, and on these beams there are
small rings of thin metal.

key words:
sistrum; rattle; Hathor; worship rituals; As the goddess of music percussion instruments

المقدمة
 يستخدم في العديد من االحتفاالت بما في.السيستروم هي واحدة من أكثر األدوات قداسة في نشأة الكون المصرية القديمة
 يشبه وجه اإللهة وقرونهاU  مقبض سيستروم على شكل حرف.ذلك الرقصات والعبادة واالحتفاالت خاصة لإللهة حتحور
 عادة ما تكون مصنوعة من المعدن (النحاس أو البرونز) أو الخشب مع أقراص معدنية صغيرة يتم هزها أو.في شكل بقرة
 شكله. يشبه الصوت الذي يصدره صوت الجرس عندما يضرب النسيم وينفخ عبر قصب البردى.احداث اهتزازها باليد
 يسمي المصريون القدماء سيستروم بالشخشيخة او إيبا و المستخدمة في العديد. رمز الحياة المصري، األساسي يشبه العنخ
 كان يعتقد. اشتق اسمه من الصوت الذي تصدره اآللة عند االهتزاز.من االحتفاالت خاصة لعبادة حتحور في المملكة القديمة
 زهرة-  قد تكون هذه الممارسة مستمدة من اهتزاز رمز آخر لحتحور.أن هذا الصوت يرضي ويجذب انتباه اآللهة واإللهات
 وعادة ما ينزلق في جانب. في شكل مشاب ه لمعبد ناووس فوق رأس حتحور مزين بحلقات زينة على الجانب.البردى
 نسخة إيبا عبارة عن حلقة بسيطة تشبه حدوة حصان مغلقة بمقبض.صندوق ناووس وعادة ما تحمله نساء من رتبة أعلى
7()

8()سيستروم

نفرتاري زوجة رمسيس الثاني ممسكة

.طويل وقضبان متقاطعة معدنية فضفاضة فوق رأس حتحور

شخشيخة «حتحور» الذهبية
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وهذه الشخشيخة تشبه نبات البردي ،وذلك ألن حتحور وطبقا لألسطورة المصرية القديمة كانت قد قامت بحماية «حورس»
من عمه الشرير «ست» في «أحراش البردي» بالدلتا ،وغالبًا ما كانت ُتستخدم أدوات سيستروم في مجموعات من ثالث
العبات أو أكثر .قام الكهنة بتعليم الشباب فن العزف على آالت سيستروم  ،وعادة ما كانت هذه الدروس تتم في أروقة المعبد

استخدام سيستروم في تهدئة اآللهة

حتحور سيستروم
ربما كان أحد األشياء الرئيسية المرتبطة بحتحور هو الشخشيخة  ،وهي خشخشة موسيقية .اسمها مشتق من الكلمة اليونانية
 seieinوتعني "اهتز".
بصرف النظر عن تهدئة اآللهة  ،يتم استخدام سيستروم أي ً
ضا لتقليل اآلثار المدمرة لفيضان النيل .من ناحية أخرى .في
بعض األحيان  ،قد تهتز لتخويف المجموعة .كما أنها تحملها حتحور في دورها كإلهة وطابع أسطوري من الفرح واالحتفال
ً
رمزا البنها إيهي أيضً ا .في النهاية  ،تم استيعابها
والخصوبة واإلثارة الجنسية والرقص .بسبب ارتباطها بحتحور  ،أصبحت
وإيزيس وباست.

)(9

تمتد شعبية السيستروم حتى إلى إعدادات الجنائزية من المقابر الصغيرة إلى المعابد الكبيرة .واحدة من أكثر تماثيل سيستروم
شعبية موجودة في معبد حتحور في دندرة .في العصر اليوناني الروماني  ،انتشر استخدام السيستروم مع عبادة إيزيس
وتبعذلك أينما امتدت المملكة.

وتم العثور على هذه الشخشيخة الذهبية باألقصر ،وهي تعود لعصر الدولة الحديثة (1550-1070ق.م) ،وتوجد اآلن في
المتحف المصري بالقاهرة.
تم استخدام االت السيستروم في المناسبات الدينية داخل المعبد لمرافقة الترانيم والصلوات .اعتقد المصريون القدماء أن رنين
آالت سيستروم أبعد األرواح

الشرير10( ).

في هذا البحث سنقوم بإعادة بناء آلة سيستروم المعدنية التي عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون –  18أسرة – الموجودة
في المتحف المصري بالقاهرة ،الدولة الحديثة  ،كاليفورنيا 1070-1550 .ق .من األقصر .اآلن في المتحف المصري
بالقاهرة.
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سيسترم مع رأس حتحور الذهب
لعبت الشخشيخة أو الخشخشة إلرضاء اإللهة حتحور .يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية .الجزء العلوي عبارة عن مستطيل
طولي بثالثة قضبان أفقية إلصدار أصوات خشخشة عند اهتزازه .الجزء الثاني هو رأس حتحور  ،وقد صورت على شكل
امرأة ذات شعر مستعار كثيف وأذني بقرة .الجزء الثالث عبارة عن مقبض أسطواني طويل .كان هذا اإلكسسوار الجميل
مثاالً للسيستروم الذي كانت تحتفظ به كاهنات حتحور في المعابد .تم استخدام سيستروم الصغيرة كتميمة تربط مرتديها
بحتحور القوية في جانبها كإلهة الموسيقى والفرح.

)(11

مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في طرح عدة تساؤالت عن أهمية المشاهد الموسيقية (الشخشيخة ) التي حرص المصري القديم على
تنفيذها في أعمال التصوير والنحت  ،وعن أسباب تطورها منذ فترة الدولة القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة  ،وعوامل
شيوعها حتى أصبحت من الموضوعات التقليدية الخاصة في مقابر األشراف وبجانب الموضوعات األخرى الدينية والدنيوية
المنفذة في الفن المصري القديم ،وماهي الخصائص الفنية التشكيلية للشخشيخة ولتلك المشاهد المنفذة بأعمال التصوير
والنحت للتعرف على خصائص الفن المصري القديم من خاللها.
اهداف البحث
يهدف البحث إلى دراسة عوامل تطور المشاهد الموسيقية (الشخشيخة ) وارتباطها بكل من الغناء والعزف والرقص في
أعمال التصوير والنحت منذ الدولة القديمة ومدى ارتباطها بحياة المصري القديم الدينية والدنيوية ،وكيفية معالجتها فنيا ً في
تلك الفترة إلى جانب دارسة دور المرأة في المجتمع المصري القديم من خالل المشاهد الموسيقية المنفذة.
فروض البحث
 تفترض الباحثة بأن طرق معالجة موضوع المشاهد الموسيقية (الشخشيخة ) في الفن المصري القديم لم يسبق التطرق
إليها بشكل وافي خاصة من الناحية الفنية.


يفترض أن هناك ثمة عوامل أثرت في تنوع موضوعات المشاهد الموسيقية المنفذة بأعمال التصوير والنحت وتطورها

خالل الفترة من الدولة القديمة.


إن دراسة الحقبات التاريخية الفنية من خالل موضوع محدد كالموسيقى يمكن أن يثري اإلبداع الفني المصري القديم.



إن تسجيل كل تلك المشاهد يكشف لنا عن مظاهر الحياة االجتماعية من حيث تطور اآلالت الموسيقية (الشخشيخة)

والمدنية إليها في تلك الفترات وأساليب العزف والغناء والرقص وأنماط الملبس في كل احتفال أو طقس.
اهمية البحث
.تكمن أهمية البحث في أنه يتناول بالدراسة والتحليل الفني المشاهد الموسيقية (الشخشيخة ) المنفذة في أعمال التصوير على
جدران المقابر والمعابد وفي تماثيل الموسيقيين منذ فترة الدولة القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة من حيث عوامل ظهورها
وتطورها وانتشاراها خاصة أنها تمثل أحد الموضوعات الهامة التي حرص المصري القديم على تنفيذها بشكل عام.
منهج البحث
يتبع البحث المنهج التحليلي الفني للمشاهد الموسيقية المنفذة في أعمال التصوير والنحت في (الشخشيخة ) وتطور معالجتها
فنيا ً ودراسة الخصائص الفنية التشكيلية الخاصة بها  ،وقد التزم الباحث في فصول البحث بإتباع التسلسل التاريخي للمشاهد
الموسيقية المنفذة في عصور الحضارة المصرية القديمة.
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محاور البحث
تتضمن الحدود المكانية :مصر ،أما الحدود الزمنية :فتمثل فترة الدولة المصريه القديمة

فصول البحث
 الفصل االول
 مقدمة تاريخية:يتمثل عصر الدولة القديمة ( )2200 -2700ق.م في عهود األسرات من الثالثة حتى السادسة ،وشهد العديد من المظاهر
الحضارية كالتطور في مجال العمارة وتشييد األهرامات الضخمة لذا عرف بعصر (بناة األهرام) ،كما عرف أيضا ً بالعصر
 12ومؤسسه هو الملك (زوسر) وتوالي بعده حكم ملوك أقوياء كالملك (سنفرو) في عهد األسرة
المنفي نسبة للعاصمة منف().
الرابعة ثم (خوفو ،خفرع ،منكاورع) ،وفي عهد األسرة الخامسة وصلت مصر ألن تكون أكبر دولة سياسية في الشرق
 13أما على الصعيد الديني فانتشرت عبادة اإلله (رع) ونهضت منذ أواسط األسرة الرابعة والخامسة بجانب آلهة
األوسط() .
 14وكانت الدولة القديمة تمثل عهداً من االستقرار واالزدهار والتطور
أخرى مثل (حاتحور ،رع حور آختي ،وغيرهما)().
الحضاري والفني حتى تدهورت أحوال البالد في األسرة السادسة خاصة في عهد الفرعون (بيبي الثاني) وضعف الحكم
وتحول إلى نظام شبه إقطاعي وفقد فرعون مكانته الدينية والمدنية ،وتفشت الثورات والنزاعات الداخلية وعمت الفوضى
حتى انتهى بسقوط الدولة القديمة ،أما عن الفن في ذلك العصر فلقد شهد تطوراً في مختلف المجاالت بتطور الحياة االجتماعية
والثقافية والسياسية ونظم الحكم واإلدارة وتوطيد عالقات مصر ببلدان الشرق القديم ،كما تطورت الصناعات والمشروعات
وفنون العمار ة من بناء المصاطب واألهرام الضخمة كهرم (زوسر) المدرج بسقارة وهرم ميدوم ودهشور وأهرام الجيزة
وكذلك المعابد التي كانت تلحق بها كمعبد الوادي والعابد الجنائزية ،وبلغ استخدام الحجارة قمته بدالً عن اللبن والخشب الذي
كان شائعا ً في العصر العتيق كما استخدمت مختلف الخامات واألحجار الجيرية والجرانيتية ،وتطورت أعمال التصوير
والنحت من بارز وغائر وصناعة التماثيل وكذلك الفنون التشكيلية الصغيرة التي بلغت قمتها في األسرتين الخامسة والسادسة،
كما تطورت اآلداب وكتابة النصوص الهيروغليفية .وكان الفن المصري القديم خالل عهود األسرات دائما ما يخضع لعدة
 15وكذلك من حيث االستقرار
مؤثرات كالبيئة والمعتقدات الدينية ومركز الملك ومدى تشجيعه للفنون والصناعات المختلفة().
أو تفشي الفوضى واالضطرابات.
أما عن المشاهد واالالت الموسيقية المنفذة في أعمال التصوير والنحت فلقد شهدت تطوراً في معالجتها خالل ذلك العصر
شأنها شأن الموضوعات األخرى الدينية والدنيوية نتيجة لتطور المجتمع المصري وقد تمثل ذلك التطور في اتجاهين ارتبط
األول منه بتطور الموسيقى ،أما الثاني فيمثل التطور الفني ألعمال التصوير والنحت.

آلهة الموسيقى المصرية القديمة:

 -اإلله أورزريس :

يعد (أوزوريس) إله البعث والحساب ورئيس محكمة الموتى قدماء المصريين ويظهر واقفا ً أو جالسا ً على العرش أو في
هيئة مومياء (شكل  )1ويظهر ببشرة داكنة رمزاً لطين النهر واحيانا ً ابيض بلون لفائف الكتان أو بلون أخضر رمز الزراعة
والخضرة ويلبس التاج األبيض (األنتف)(*) ويقبض بيمينه على عصا الراعي وبيساره على عصا عنخ ،وتظهر يداه أما في
 16ويذكر عنه أنه مخترع الموسيقى ،وأنه علم المصريين كيف يبجلون اآللهة من خالل
وضع متساوي أو متقاطعتان () .
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األحاديث السلسة الرقيقة مجمالً اياها بكل المعاني التي للشعر والموسيقى  ،ويذكر المؤرخ (ديودور الصقلي)(**) عن اإلله
(أوزوريس) في الروايات المصرية القديمة أنه كان يحب البهجة والموسيقى وكان يستبقى على الدوام حوله فرقة من
الموسيقيين كان من بينهم تسعة عازفات كن بارعات في فنون الموسيقى واللواتي عرفن فيما بعد عند األغريق بربات
الفنون17)(.

)1
(8

صورة المعبودة اوزوريس.

 اإلله تحوت (جحوتي)يعد (تحوت) إله الحكمة والمعرفة والتعلم والكاتب للكلمات المقدسة ،وقد أعطى المصريين الفضل له في إختراع الموسيقى
التي كان يستخدمها (اوزوريس) بدوره كجزء من جهوده الرامية لتحضر

19
العالم().

وتتمثل صورته بشكل عام في هيئة برأس طائر أبو منجل (ابو قردان) ويمسك الصولجان أو عالمة عنخ ،ودائما ً ما يتغير
غطاء الرأس وفقا ً لوظائفه المتعددة أو يكون في هيئة قرد البابون ويسمى في تلك الحالة

صورة االلة تحوت.

20
جحوتي.)( .

()21

 اإلله حاتحور :اسم (حاتحور) يعني بيت حور أ ,حورس (الصقر) ،وكانت إلهة الحب واألمومة والموسيقى الرقص وسيدة الغناء والسعاد،
وكانت عبادتها تمثل أهمية عظمى لدى المصريين القدماء ،وتتمثل هيئتها في شكل البقرة أو امرأة بقرون البقرة تحمل بين
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قرنيها الشمس ،وهي اإللهة المرحة الطروب بين النساء ،وعرفت بإسم الذهب أو الذهبية  ،سيدة الجميز ،وكانت الكاهنات
يخدمنها ويحتفلن بها بهز الصالصل الموسيقية والعزف بالدفوف والغناء وإقامة حفالت الرقص في األعياد الخاصة

22
بها().

وكثيراً ما تظهر وهي تحمل الصالصل بيدها اليمنى وباليد اليسرى تحمل قالدة المينيت ،كما ارتبط بالموسيقى أيضا ً اإلله
(إبحي) إبن اإللهة (حاتحور) الذي كان يدخل السرور على قلب اآللهة بالموسيقى والرقص ويحمل الصالصل في مشاركته
الطقوس الموسيقية الدينية التي تقام لما له من مغزى ورمز ديني للعبادة والرموز المقدسة

لآللهة23( ).

)2
(4

مشهد لاللهة حاتحور متحدة بااللهة ايزيس وتحمل الصاللة الموسيقية. .

 اإللهة ( ميريت):تقوم اإللهة (ميريت) بدور الكاهنة الموسيقية في عالم اآللهة ،وأسمها يعني المحبوبة ،ونشاهدها في مناظر الطقوس الدينية
على هيئة امرأة تمد ذراعيها لألمام ،وتظهر أحيانا ً مزدوجة وتعرف باسم ( ميرتي) كإشارة لإللهة (ميريت) لمصر العليا
والسفلى ،وكانت ربه الفرح والغناء وتظهر ككاهنة ومغنية واحيانا ً مصفقة باأليدي  ،وارتبطت بعيد (حب سد) حيث نجدها
5
اإلحتفال(. )2
بجانب الملك في طقوس

مشهد لاللة ميريت الكاهنة الموسيقية وربة الفرح والغناء
.The Mereti, a dual form of Merit, one for upper and one for lower Egypt

)2
(6
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 اإلله بس :شغل اإلله (بس) مكانة مرموقة في الديانة المصرية القديمة ،وكان يجسد إله المرح والموسيقى والرقص ،واإلله الحامي
للنساء وارتبط بميالد الطفل وإسعاد البشر ،وتتمثل صورته في هيئة قزما ً راقص مستمد من األٌقزام الذين كانوا يحضرونهم
من غابات افريقيا وكان يجمع بين الهيئة البشرية والحيوانية في آن واحد ،ولقد إختلف شكل اإلله (بس) وهيئته في كل مرحلة
من مراحل الفن المصري القديم ،ولكنه كان يتميز عامة بالوجه العريض واألنف األفطس أحيانا ً بلحية قصيرة وشعر مثل
األسد وتظهر أذنيه من شعره الكثيف وله عنق مستطيل وأكتافا ً عريضة بارزة وتظهر أضالعه أسفل صدره وبطنه منتفخة
 27وكثيراً ما يظهر وهو يؤدي رقصات
وله ذيل عريض وعادة ما يصور لألمام (*) ليتصدى للشر ويمسك بكلتا قبضتيه بثعبان().
كانت تتسم بالطابع العدائي والقتالي العنيف بحيث نجده متسلحا ً بالسكاكين ليتصدى لألرواح الشريرة والحيوانات الضارة
وحماية البشر من األذى ,وكان لديه القدرة على تهدئة غضب اآللهة برقصاته المرحة وعزفه للموسيقى .كالقيثارة والناي
وقرع الطبول والدفوف ،كما ارتبط ببعض اآللهة منهم حاتحور وباستت .وكثيراً ما نجد وشم اإلله (بس) على أجساد
الراقصات والعازفات وعلى العديد من األختام والتماثيل والتمائم والجعارين والنقوش واألواني ومساند الرأس والكؤؤوس
والصناديق واآلالت الموسيقية وقطع األثاث ،حيث نجد في مشهد لإلله (بس) يرقص متسلحا ً بالسكاكين ويقرع الدف المستدير
أمام اإللهة (تاورت) منفذا على ذراعي كرسي األميرة (سات آمون) .إبنه الملك (تحتمس الثالث) ( )1425-1479ق .م ،
والمشهد محفوظ بالمتحف المصري بالقاهرة.

)2
(8

مشهد لاللة بس يرقص متسلحا بالسكاكين

 يمثل (أ) اإلله بس وقد نفذ وضع جانبي وفقا ً لتقاليد الفن المصري القديم. يمثل (ب) اإلله بس بوضع أمامي حيث نفذه الفنان بذلك الوضع على غير المعتاد ليتصدى للشر وكان ذلك معتاداً فيتصوير اآللهة لتوضيح أهميتها أو وفقا ً لوظائفها ،وقد قصد بمنظره البشع المفزع أن يخيف األرواح الشريرة وكانت
السكاكين أو الطبول لهذا الغرض.
 اإللهة باستت :تعد (باستت) إلهة المرح والموسيقى والرقص ،وكانت أقرب لإللهة (حاتحور) وتصور على هيئة امرأة برأس قطة تحمل
بإحدى يديها الصالصل الموسيقية المصاحبة للرقص وباليد األخرى رأس األسد الخاص باإللهة(سخميت ،وهي تنتنمي لمدينة
باستة أو بوباستيس حيث كانت مركز عبادتها ،وكانت االحتفاالت نهاراً وليالً لتكريمها كما تعددت االحتفاالت الدينية
والموا كب الخاصة باآللهة المصرية القديمة الخاصة في عصر الدولة الحديثة كعيد اإلله (مين) في فقط واإللهة (حاتحور)
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في دندرة ،واإلله (خنوم) في أسنا واإللهة (نيت) في سايس ومعبد أسنا ،واإللهة (باستت) في تل باستة شرق الدلتا ،وأعياد
األوبت من معبد أوبت بالكرنك ،وعيد القناديل الموقدة لإلله (أوزير) في سايس واإلله (حورس) في أدفو وعيد الوادي لإلله
(آمون) إلى جانب االحتفال باإلله أو المعبود المحلي لكل إقليم ،كما كثرت أعداد الكهنة والمنشدات والعازفات والراقصات
 29كما شاركت الموسيقى أيضا ً في الخدمة اليومية بالمعابد عند أداء
تمجي ًد لآللهة من المشاركين في تلك االحتفاالت().
الطقوس وتقديم القرابين.

)3
(0

اإلله بس – ي رقص متسلحا بالسكاكين ويقرع الدف مستديرا امام االلهة (تاروت)

)3
(1

اإلله باست – تخمل الصاللة الموسيقية من العصر المتأخر بالمتحف البريطاني بلندن

 الفصل الثاني
 -1الحياة الدنيوية:
ارتبطت الموسيقى بالحياة الدنيوية مثلما ارتبطت بالحياة الدينية حيث شاركت في المناسبات االجتماعية واالحتفاالت القومية
الشعبية لدى كافة طبقات المجتمع المصري ،وكانت الدولة تشجع العازفين والراقصين والمغنيين وتمنحهم قدرا كبيراً من
الرعاية واالهتمام خاص ة الموجودين بالبالط الملكي ،كما كثرت األعياد التي احتفل بها المصريين بحيث شكلت نحو الثلث
من العام .وكانت األعياد رمزاً للحضارة اإلنسانية ومقياسا ً لعراقتها ،وبعض أعيادنا ما زالت إمتداداً لتلك الحضارة من
عادات وطبائع وتقاليد لم يُمح معالمها باختالف العصور  ،مثل االحتفال بالحصاد ،أعياد رأس السنة التي كانت تتضمن
استخدام سعف النخيل األخضر تعبيراً عن الحياة المتجددة حيث كان يعلقونه على األبواب ويحملونة للمقابر واستخدموه
للحماية كتمائم ومعلقات وفي الرقصات الجنائزية والشعبية والجماعية أيضا ً لطرد األرواح الشريرة () ،32كما احتفل
المصريين بأعياد بداية كل شهر من السنة ونهاية العام ،وأيام فيضان النيل ،وبأيام النسئ الخمسة التي كانت تمثل فترة والئم
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واحتفاالت عظيمة تشارك بها الموسيقى وتقام فيها األلعاب وغير ذلك من وسائل التسلية والترفيه  ،وكذلك بعيد شم النسيم
(عيد الربيع) ا لذي كان بمثابة الخلق الجديد وبعث الحياة وتجددها وكان يحتفل به باالستمتاع بالموسيقى من غناء وعزف
 33كما احتفل المصريين باألعياد الخاصة بالملوك لإلشادة بأفضالهم كأعياد التتويج (حب سد )
اآلالت الموسيقية والرقص() .
العيد الثالثيني  ،حيث كان بعد أداء المراسم الدينية بمصاحبة الكهنة يرقص الفرعون في االحتفال أمام اإلله ومواكب أرواح
 34كان يحتفل به بمرور ثالثين عاما ً على حكم الملك وتوحيد القطرين أو بعد فترة من جلوس
الوجهين القبلي والبحري ().
الملك على العرش وكان يستمر لمدة عشرين

35
يوما ً().

ال يوجد مصدر واحد يحتوى على كل تفاصيل الطقوس التى كانت تقام يوم اإلحتفال بال " حب  -سد " و لكن هناك سمات
عامة دائما ما تتكرر فى كل أعياد ال " حب  -سد "
 - 1وجود موكب يتقدمه ويبواويت من أجل فتح الطريق إلنسان لكى يولد من جديد.
 - 2تقديم قرابين الى االلهه و بعض الرموز الخاصة بكل منهم
 - 3الجرى الطقسى أن يجرى الفرعون اشواطا فى سباقات خلف ثور بالقرب من سور البالط الملكى عبر الحقول و ربما
يقام هذا الطقس فى احد االيام الثالثة المخصصة لزيارة المقاصير واستقبال المبعوثين وعادة ما يرتدى الملك نقبة قصيرة
تنتهى بذيل ثور.
من أشهر الساحات الخاصة بال " حب  -سد " الموجودة بجوار هرم زوسر المدرج بسقارة.
 - 4الرقص الطقسى يقوم الملك بإجراء رقصات عنيفة إلرضاء اآللهه واستخدام الشخشيخة.
 - 5طقوس إقامة عمود الجد و عمود الجد يرمز إلى أوزير ملك مملكة الموتى و رمز لمحور الكون الذى تدور حوله النجوم
فى قبة السماء.
 - 6يرتدى الملك التاج األحمر رمز مصر السفلى ( الدلتا ) و يقوم الملك بإقامة الشعائر و يعود الملك بإقامة الشعائر مرة
أخرى و هو يرتدى التاج األبيض رمز مصر العليا ( الصعيد ) ثم يرتدى الملك التاجين األحمر و األبيض دليل على توحيد
البالد و هو رمز ال يقتصر على القسيم الجغرافى لمصر الى دلتا و صعيد فالتاج األحمر هو رمز الوجود األدنى لإلنسان و
ارتباطه بالوعى المادى و التاج األبيض رمز الوجود األعلى لإلنسان.
 - 7حمل مقصورتين ترمز إحداهما إلى مصر السفلى و األخرى ترمز الى مصر العليا فى مواكب و هم يحملون الملك
على محفة.
 - 8يقوم الملك بتقديم األضاحى ثم يطلق الملك أربعة أسهم فى الجهات األربعة األصلية .حتى إذا إقتنعت اآللهه بصالحية
الملك لإلستمرار فى الحكم فيعدوا الملك للجلوس على العرش و يظهر البسا التاج المزدوج و مزمال فى عباءة و جالسا فوق
منضدة مرتفعة  .إلى جانب احتفاالت بالنصر وعودة الجيوش ،واتخذت األعياد المصرية القديمة طابع البهجة والسرور
واالستمتاع بالموسيقى واالحتفال معا ً بروح
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مظاهر االحتفال بعيد ال " حب  -سد "

ويالحظ على الموسيقى المصرية القديمة ارتباطها القوي والمنطقي في نفس الوقت بالغناء والرقص وهو ارتباط يجعل من
الصعب على االنسان فصل إحداهما عن

37
اآلخر().

 مظاهر الموسيقى وتطورها:ظهرت خالل الدولة القديمة موسيقية متقدمة وراقية إلى حد كبير وحفلت بنوعيات عديدة من اآلالت الموسيقية وبأشكال
مختلفة ،وتنوعت أساليب العزف عليها ،كما تكونت الفرق الموسيقية المنظمة وتنوعت أنماط الغناء والرقص.

 -1اآلالت الموسيقية:
 اآلالت اإليقاعية:شاع استخدام القضبان واألذرع والرؤوس من المصفقات ،وكذلك األجراس والشخاليل ( الشخشيخة)والصالصل من
المهزوزات.

()38

ومن نماذج اآلالت اإليقاعية في الدولة القديمة نجد شخشيختان  ،كالهما من البوص ذات شكل لولبي ،محفوظتان حاليا ً
بالمتحف المصري بالقاهرة ،رقم ( ،)69714( )69711وقد صنعوا من حزمة عصي دقيقة جداً من السمار المجدول
ومربوطة بحبل لولبي الشكل وتنتهي كل منها عند أطرافها العليا بكور مجوفة وتحتوي على الحصى أو المعدن إلصدار
الصوت .أما يد الشخشيخة فمصممة على شكل محارة حلزونية .كما نجد صاللة موسيقية من األباستر من عهد الملك (تتي)،
األسرة السادسة ( )2291 – 2323ق.م39)( ،ارتفاع 26.5سم ،هدية (ادوارد هاركنيس) ،محفوظة بمتحف المتروبولينان
للفنون بنيويورك ،رقم ( ،)26 ،7 ،1450وقد شكلت الصاللة وحليتها على شكل حزمة البردي وزهرة اللوتس يعلوه ناووس
عليه صقر خلف الكوبرا ،وعليها نصوص أللقاب الملك حتى أسفل المقبض مثل ملك مصر العليا والسفلى ،ابن (رع) يحيا
لألبد ،والمحبوب من اإللهة (حاتحور) ،ويطلق على ذلك النوع ناووس الصاللة وهو واحد من األمثلة المعروفة التي استمرت
حتى العصر الروماني ،وعلى قاعدة الناووس ثقوب لقضبان النحاس الصغيرة أو الصنوج إلصدار الصوت .ونجد مثاالً آخر
يمثل زوج من المصفقات من العاج ،وكانت أغلبها تنحت على شكل األذرع البشرية وتثقب المصفقتان ليتم ربط األثنين معاً،
وفي ذلك النموذج يتواجد الثقب في واحدة منهم فقط واآلخر
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شخشيختان كالهما من البوص ذات شكل لولبي ،محفوظتان حاليا ً بالمتحف المصري بالقاهرة ،رقم ()69714( )69711

صاللة موسيقية من األباستر من عهد الملك (تتي) ،األسرة السادسة ( )2291 – 2323ق.م

 الفرق الموسيقية:من خالل الصور الموسيقية التي خلفتها لنا الدولة القديمة في نقوشها ال نرى معازف مستوفاة فحسب ،تم بناؤها وتخطت
أدوار نشأتها األولين بل نرى أبعد من ذلك ،نرى مدنية موسيقية مهذبة غاية في الرقي وفرقا ً موسيقية منظمة تقوم بالغناء
 41وكانت تلك العناصر
والترتيل ،تؤلف عادة من ثالثة عناصر موسيقية (المغنى ،الضارب ،بالجنك ،الالعب بالناي) ().
تتكرر في الفرق الموسيقية حيث نجد فرق ال يقل أفرادها عن ثمانية من العازفين بالناي وقليالً ما نجد عازفا ً للمزمار
المزدوج مشتركا ً في الفرقة الموسيقية ،ونجد فرقا ً مكونة من سبعة من عازفي الجنك ،وفرق أخرى من اثنين من المغنيين
يصحبهما ثالثة من عازفي الناي واثنان من عازفي الجنك ،وفرق تضم ثالثة أو أربعة مغنيين يصحبهم عازفان للجنك
 42وكثيراً ما نجد قائد أو قائدين للفرقة
وعازف للناي ،وفرق معنيين بصحبة ثالثة من عازفي النادي وعازفة للجنك().
الموسيقية تتمثل مهمة أحدهما في قيادة األوركسترا لتنظيم العزف والغناء ،أما األخر فوظيفته ضبط اإليقاع بالتصفيق بيديه
وكانت تصل أحيانا ً للغناء لتشجيع أعضاء الفرقة ،كما تنوعت اإلشارات لقيادة وتنظيم األلحان كالضرب باأليدي على
الركبتين أو باألقدام على األرض وغير ذلك من محاوالت لضبط اإليقاع الموسيقية ،وكان من المألوف منذ عصر الدولة
القديمة أن نجد قائد الفرقة يقوم بالتلويح بإشارات ورموز لقيادة الفرقة أو األوركسترا والتي تحولت بعد ذلك لنوتة موسيقية
تساعد المغني أو العازف في الفرقة وتمكنهم من قرائتها والتي أصبحت فيما بعد العامل األساسي في تدوين الموسيقى
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 43وكان الغناء يسمى باللغة الهيروغليفية (حسب أم جرت) ويعني الموسيقى بواسطة اليد وكان يرمز له في
واألناشيد().
 44والغناء نوعان فردي (سولو) ،أو (كورس)
النقوش المصرية يساعد اليد ،وتعتبر (لغة اليد) هي أصل التدوين الموسيقى().
 45ولقد
من مجموعة منشدين ،وكان المغنيين شأنهم شأن العازفين يتم اختيارهم من طبقة أعلى قدراً كالكاهنات في المعابد().
ظهرت إشارات الغناء في بداية األسرة الخامسة من الدولة القديمة حيث كان المغني يغمض عينيه قليالً ويقلص عضالت
الفم ويمد رقبته أو يضع كف اليد اليسرى تجاه األذن أو خده أو رقبته ليتمكن من الضغط به على القناة الهوائية الموصلة
 46أو يجلس
بين األذن واألنف فتتغير تمويجات الهواء ويحدث ترعيدات في الصوت وزيادة اإلحساس بالرنين الموسيقي().
على أحدى ركبتيه رافعا ً األخرى ويلوح بيده تعبيراً عن إندماجه في اللحن ويقود بذلك عازف الجنك والعازف بالناي ،وكثيراً
ما نجد العازف جالسا ً تجاه المغنى متتبعا ً حركات يده وهو ينظم الموسيقى واأللحان.

()47

 -2طابع الموسيقي:
اتسمت الموسيقى في الدولة القديمة بطابعا ً خاصا ً يميزها نظراً لتطور المجتمع وثقافته وكان السلم الموسيقي المستخدم سلما ً
خماسيا ً خالي من أنصاف النغمات ويلون مميز واضحا ً في اآلالت الوترية ،كما يتضح عدد الثقوب في اآلت النفخ التي كانت
تتراوح بين واحدا وأربعة وأيضا ً اآلالت الوترية كآلة الجنك كان عدد األوتار ما بين األربعة والخمسة ،وتعزف (بالنبر)
وليست (بالعفق) .لذلك كانت األلحان الموسيقية بسيطة ونطاقها الصوتي محدود النغمات وفقا ً لطبيعة اآلالت المستخدمة ذات
األحجام الصغيرة والمتو سطة ،كما كان عدد النغمات التي تصدرها تلك اآلالت في المعتاد ال تتعدى الخمسة نغمات ،لذلك
تميزت موسيقى تلك الفترة بلون خافت وبالهدوء واالعتدال وكان ذلك مالئما ً مع الطقوس الدينية والجنائزية التي تميزت
بالخشوع والوقار ،كما تميز الرقص باإليقاعات البطيئة ذات األزمنة الطويلة يشبه حركات راقصات البالية في وقتنا الحاضر،
وألن خصائص الفنون هي انعكاس الطبائع شعوبها ،فقد وصف الشعب المصري في تلك الفترة بأنه شعب معتدل المزاج
هادئ الطباع له عواطف جياشة تعكسها األغاني ونصوص األشعار التي عثر عليها في البرديات وعلى جدران المعابد،
يعطي العمل من الجد واالجتهاد ،كما يأخذ نصيبه من الفرح

48
والمسرات().

سيستروم اليوم
ظلت سيستروم أداة طقسية في الكنيسة األرثوذكسية اإلثيوبية على مر القرون ويتم عزفها خالل الرقص الذي يؤديه الديبترا
( الكانتور) في مهرجانات الكنيسة الهامة .توجد أي ً
ضا في بعض األحيان في عبادة وطقوس نيوباغان .
تم إحياء سيستروم من حين آلخر في موسيقى األوركسترا الغربية في القرن التاسع عشر  ،وظهرت بشكل بارز في الفصل
األول من أوبرا ليه تروي ( )1856-1858للمؤلف الفرنسي هيكتور بيرليوز  .في الوقت الحاضر ،يتم استبداله بمكافئته
الحديثة القريبة  ،الدف  .التأثير الذي تحدثه األشقاء في الموسيقى  -عندما تهتز بنبضات قصيرة وحادة وإيقاعية  -هو إثارة
الحركة والنشاط .إن اهتزاز السيستروم اإليقاعي  ،مثل الدف  ،مرتبط بأحداث دينية أو نشوة  ،سواء اهتزت مثل خشخشة
مقدسة في عبادة حتحور في مصر القديمة  ،أو في صخب الدف في اإلنجيلية المعاصرة  ،في أغنية ورقص الروما  ،على
خشبة المسرح في حفل لموسيقى الروك  ،أو لرفع مستوى توتي األوركسترالي على نطاق واسع .
دعا الملحن الكالسيكي هانز فيرنر هينز ( )2012-1926عازف الفلوت إلى لعب سيسترا في عمله عام Sonate 1988
für sechs Spielerسوناتا لستة العبين.
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وفي غرب افريقيا
ُتعرف أيضً ا العديد من أدوات حشرجة الموت في غرب إفريقيا والغابون الحديثة باسم سيسترا (جمع سيستروم

)49( ):

سيستروم كاالباش أو سيستروم غرب إفريقيا أو حشرجة الموت (نجوسو مبارا) وتسمى أي ً
ضا  Wasambaأو
Wassahouba rattle.يتكون عاد ًة من فرع على شكل حرف  Vمع بعض أو العديد من أقراص كاالباش المقعرة
المرفقة  ،والتي يمكن

تزيينها50( ).

التطبيق ..صناعة نموذج اللة السيستروم
الشخشيخة  ..السيسترم ..تنتمي لعائلة اآلالت اإليقاعية وترتبط ثقافيا ً بشكل رئيسي ببالد مصر القديمة واليونان القديمة.
وغالبا ً ما تصور في الفنون المرئية مثل النحت والفخار .نسخة إيبا ..وهي عبارة عن حلقة بسيطة تشبه حدوة حصان مغلقة
بمقبض طويل من الخشب وتتكون من مقبض وإطار معدني على شكل حرف  Uمصنوع من النحاس أو البرونز أو الخشب
يبلغ عرضه من  30إلى  76سم يتخلله  3عوارض معدنية يمكن تحريكها وعلى هذه العوارض توجد حلقات صغيرة من
المعدن الرفيع ،وعند االهتزاز تحدث الحلقات صوتا ً يتدرج في الشخشخة من خفيف إلى

صاخب51)( .

نموذج اللة السيسترم محتكاة للذي كان يمتلكها المصري القديم(إيبا)

اختلفت الخامات في صنع السيسترم من الحجر والباستر ونحاس وكل الخامات المتواجدة وحتي الخشب والذب ولكن كل
خامة كانت تمثل قيمة معينة لدي المصري القديم فمثال صنعها كاملة من الذب ولذلك النها خاصة بااللهه حتحور بماكنتها
االلوهية العالية ..وصنعت من الحجر كقيمة رمزية من عناصر المتوفي في المقابرة وليس الغرض منها العزف ولكن ابعاد
االرواح الشريرة عند رجلة البعث للعالم االخر ..اما من النحاس او الحديد وذلك لغرض العزف للصوت الرنان وذلك
لالحتفاليات وفي االعياد والمعابد وكانت من النحاس او المعبد المختار والمقبض من الخشب لتكون سهلة في الحمل واصدار
اصوات عالية كالة ايقاع موسيقية.

الخاتمة
يتكون البحث من مقدمة عامة عن موضوع البحث ثم عرض لمشكلته وأهدافه وفروضه ومسلماته وكذلك أهميته والمنهج
الذي يتبعه وحدوده ومحتواه والدراسات السابقة المرتبطة به ،ثم شمل مقدمة تاريخية ثم مظاهر الموسيقى وتطورها  ..كما
تطرق بالدراسة والتحليل الفني المشاهد الموسيقية المنفذة في أعمال التصوير ثم النحت مع عرض للخصائص الفنية التشكيلية
ألعمال التصوير والنحت في تلك الفترة ثم انتهى ا بملخص شمل الخصائص المحددة التي تميزت بها المشاهد الموسيقية
كشيوعها ومظاهر تطورها بتطور معالجة الفنان لها وفقا ً لتطور المجتمع والموسيقى وفنون التصوير والنحت وتأثرها بتنوع
االتجاهات الفنية ،والموضوعات الجديدة التي طرأت عليها.
وانتهي بالتطبيق ..صناعة نموذج اللة السيستروم وابعادها والخامات التي صنعت بها..
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النتائج
 ت عد المشاهد الموسيقية إحدى موضوعات الحركة التي نفذها الفنان ببراعة وتوحد فيها األسلوب الفني والفكر والعقيدةلتحقيق هدف محدد يحمل في طياته سمات معينة تحدد األسلوب الذي يميزه ،كما كانت دائما ً انعكاس لجميع الحاالت اإلنسانية
وتحمل رسالة خاصة تعبر عن روح العصر ،وتعكس ثقافة وحضارة شعب وتنسجم مع الحالة الوجدانية والذوقية للمحيط
البيئي والتراث الثقافي ،باإلضافة لصلتها الوثيقة بحياة المصري القديم في دنياه وتناغمها بفكرة الخلود والحياة األخرى ،ولقد
اختلفت صياغة الفنان المصري القديم ومعالجته للمشاهد الموسيقية باختالف وتنوع كل فترة بدءاً من الدولة القديمة حتى
نهاية الدولة الحديثة تأثرا بالعوامل السياسية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والفنية ،ونتج عن ذلك اآلتي:
-1تأثرت المشاهد الموسيقية سياسيا ً بعصور االستقرار التي كانت لعصر الدولة القديمة والوسطى والحديثة وندر تنفيذها في
عصر االنتقال األول والثاني.
-2كان للدين أكبر األثر في صياغة تلك المشاهد في أعمال التصوير والنحت على جدران المقابر والمعابد أو بوضع نماذج
موسيقية بالمقابر بهدف الترفيه عن المتوفى في الحياة األخرى ،كما جعل ذلك الفنان حريضا ً على إظهار األشخاص في
أكمل أوضاعها لتبلغ الحقيقة ولتحقق األبدية.
-3تأثرت المشاهدة بتطور العلوم التي اقترنت بها الموسيقى كالفلك والميكانيكا والرياضيات واألدب بكل مجاالته ،كما تأثرت
بالمدنية وشيوع الحفالت والوالئم واألعياد والمناسبات المتنوعة النابع من استقرار المجتمع.
 -4أثرت الظرف االقتصادية على تنفيذ تلك المشاهد من حيث توافر الدعم واإلنفاق ومدى دنو طبقة األشراف وكبار القوم
من الملوك في كل فترة وفقا ً لألوضاع السياسية وسيادة االستقرار أو تفشي الفوضى واالضطرابات.
-5اختلفت تقنية تنفيذ المشاهد الموسيقية بين أعمال التصوير والنحت ،كما تنوعت تقنية تنفيذها وفقا ً للتطور في فنون التصوير
والنحت في كل مرحلة عن األخرى حيث ظهرت في أعمال النحت أكثر من أعمال التصوير في الدولة القديمة خاصة في
عهد األسرتين الخامسة والسادسة بمقابر األشراف الزدياد ثراء كبار رجال الدولة وشيوع الترف وحصولهم على العديد من
االمتيازات لقربهم من الملوك للقيام بزخرفة مقابرهم.
 -6كما ازدهرت في أعمال التصوير في الدولة الوسطى لسهولة وسرعة تنفيذه على جدران المقابر لألشراف وحكم األقاليم
بعد ازدياد سلطتهم وتراجع سلطة الملوك في أواخر الدولة القديمة وعصر االنتقال األول بعد أن اكتسبت ثراء أكثر في
األلوان المستخدمة عن أعمال النحت الجداري التي كانت تنتجها المصانع الملكية وتتطلب جهدا ووقتا وتكاليفا ثم تلون ،إال
أنها شاعت بالنماذج الخشبية التي تمثل الموسيقيين من عازفين ومغنيين واألقزام الراقصة لوضعها في المقابر وذلك لتوافر
األخشاب بكثرة عن الدولة القديمة.
 -7شاع تنفيذ تلك الموضوعات في الدولة الحديثة عن الدولتين القديمة والوسطى نتيجة الستقرار المجتمع وتطوره بما في
ذلك من تطور لعمارة المقابر والمعابد الذي أتاح مساحات على الجدران لتنفيذ الموضوعات ووضع نماذج أكثر مع المتوفي
في القبر وتماثيل نذرية بالمعابد لتخليد ذكرى أصحابها ،والزدهار االدب وكل ما يخص الجمال اإلنساني والتأثر بالمدنية
واالتصال الحضاري وشيوع الترف والثراء بين طبقات المجتمع مما شجع على إقامة الوالئم والحفالت الموسيقية وتنوع
االحتفاالت وظهور أعياد لم يحتفل به من قبل.
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 -8اقترنت المشاهد الموسيقية باألسلوب الفني للعاصمة التي احتوته كالتأثر بالمثالية واألسلوب الملكي للدولة القديمة واالتجاه
ألسلوب محلى أكثر إنسانية في الدولة الوسطى وتأثرها بالواقعية في الدولة الحديثة نتيجة للتطورات السياسية والدينية
واالجتماعية.
-9التطبيق ..صناعة نموذج اللة السيستروم وابعادها والخامات التي صنعت بها..

التوصيات
توصي الباحثة بمزيداً من الدراسات في الحضارة والفن المصري القديم نظراً لالكتشافات األثرية الحديثة التي تساهم فيالكشف عن خصائص جديدة في الحضارة المصرية.
 دراسة الفن المصري القديم بخصوصيته األكاديمية والتقنية واالبتعاد عن العموميات التي يطرح بها الفن في المواد الدراسية.يجب إتاحة الفرصة للباحثين لزيارة المتاحف التي تحتوي على أعمال من الفن المصري القديم في مصر والخارج.عقد المزيد من الم ؤتمرات والندوات والمحاضرات لعرض ومناقشة الحضارة الموسيقية القديمة لما لها من أهمية تكشفعن ثقافة المجتمع ومدنيته ويمكن أن تثري اإلبداع المصري القديم.
-يجب التأكيد على ضرورة االهتمام في الدراسات الخاصة بقسم تاريخ الفن بالجانبين األثري والفني معاً.
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