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 - ملخص البحث :

ربط افراد المجتمع بالماضي والحاضر والمستقبل ومع تقدم اساسي من الهويه الثقافيه فهي تجزء    تراث فنون العد  ت

فالمدخل الذي تم تناوله في الدراسه ه  عصر التكنولوجيا ادى الى تنوع وسائط التعبير في مجاالت الفنون والمعرف

مداخل التعبير بين استخدام   قد تعددت و  الرقميه (المستحدثات  نون البصريه ) الفنون التشكيليه ويدور حول محور الف

ر معاييرالشكل التقليدي للعمل يوالطبيعيه المركبه في تغيفنون الميديا وبرامج االندرويد واستخدام الخامات المعدنيه  

 . لتصويريهعمال االااستحداث و واثراء عمليه التجريب ، الفني 

 بحاجه الى تحليل القديم    فالرسوم الجنائزيه في فنون حضارات الشرق االوسطيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي  

تساعد على التواصل االجتماعي والعقائدي بين العصور،   ذات مضامينتحمل دالالت  حيث انها  ،  كدال متكامل  

ر عن الفكر االنساني يتعستخدم كناقل للمعنى و تالعقائديه    نصوص ره عن الرسوم الجنائزيه والفالعالمات الصاد 

 . للمجتمعات والهويه الثقافيه 

تقوم   ذلك سوف  تحوبناءا عى  دراسه  بعمل  التطبيقيه  بالرسوم   يليهلالدراسه  الخاصه  والدالالت  الرموز  لتفسير 

،   سس بنائيات العمل  الداللي وتحليل ا  استخالص المعنىو ه  الجنائزيه في فنون حضارات الشرق االوسط القديم

الشرق االوسط    التراث  في فنون    والقيم التشكيليه والمفاهميه    الرمزيه  الدالالت   االستفاده منتوصلت النتائج الى  و

التالقديمه   خالل  الثراء  من  التكنولوجيها  عبير  االندرويد    لوسائط  برامج  توشوب و والف(  Android)مثل 

 .مبتكره  تصويريه واعمالتكوينات توظيفها في عمل وستريتور  يواالل

 . الوسائط التكنولوجيهـ الرسوم الجنائزيه ـ حضارات ـ  السيميائيه -الكلمات المفتاحيه:
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 - مقدمه البحث :

إن محاوله االستلهام من فنون التراث قد تصل إلى مستوى التسطيح إن لم تعتمد على البحث والتنقيب حول محتوى 

نها، والعوامل التي أدت إلى ظهورها.وعندما نتحدث عن فنون حضارات  هيئة الفنون وفلسفتها ومعرفة مضامي 

ريين نجدها تنتمي إلى ذلك النوع من الحضارات بين النهما الشرق االوسط القديمة سواء المصريةالقديمة أو بالد 

وبالتالي كان للرسوم المستمده من المعتقدات   نشاتها محور اساسي ل  لعقيدهاف،      المعتمدة على الفلسفة واألفكار الدينية 

الحضارات عن العقائد   تلك  قد عبرت فنون و  .لديهم  في اساليب التعبير الفني  لها مكانه مميزه    والطقوس الدينيه

التي تعبر عن تصور لحياه الموتى في العالم ووالطقوس من خالل الرسم والنقش على جدران المعابد والمقابر  

 االخر. 

، ففي الرسوم العراقيه القديمه نجد لرسوم الحضارات يكشف عن مفاهيم ودالالت مرتبطه بها    فالتحليل السيميائي  

على النظره الخاصه للكون، مما ادى ذلك الى نشوء علوم بابليه متعدده ابرزها " علم  ان التحليل السيميائي يعتمد 

التنجيم" ، فالعراقيين  القداماه كانوا يميلون  الى انشاء عالمات ايقونيه تزداد تدريجيا كلما تطور وعيهم بالعالم 

 .واالشياء 

الرمو على  السيميائيه  اعتمدت  القديمه  المصريه  الرسوم  في  الكتابه اما  احرف  الى  باالضافه  بها  الخاصه  ز 

كما كان لكل   ابن اوى ،  ره افعى ، وانوبيس في صوره كلب اويظهر في صوفمثال كان امون  ،    الهيروغليفيه  

حرف رمزا فالنسر رمز االلف والقصبه رمز الباء والزراع رمز العين ، ولذلك لم تكن الصوره في الفن المصري 

 .(2)القديم تمثل االشياء بشكل مباشر انما تمثل جوهر الشئ الشكلي والفلسفي .

في تحليل الرسوم الجنائزيه في  ده منه  افيمكن االمن اهم المناهج النقديه الحديثه التي    المنهج السيميائييعد  لذلك  

بالتفكيك والتركيب فنون حضارات الشرق االوسط القديمه واستخالص المعنى الداللي وتحليل اسس بنائيات العمل   

والتحليل والتاويل  بهدف البحث عن المعنى وفك شفرات تلك العالمات والرموز ، انطالقا من مستويين االول 

وجودها وطبيعتها وعالقتها بالمجودات االخرى التي تتشابه او تختلف معها ، ومستوى   العالمه التي يحدد ماهيه  

   .فاعليه العالمه ووظيفتها في الحياه سواء كانت العالمه نصوصا لغويه او صورا او اشارات 

 -مشكله البحث : -
التحليل السيميائي لرسوم والتشكيليه للتراث واالفاده من    فهم اعمق للدالالت الرمزيه  ان استلهام التراث يتطلب 

القديمه االوسط  الشرق  التعبير    الحضارات  كوسيط الثراء  المفاهيم  تلك  الكشف عن  التكنولوجيه لوبا  في      سائط 

 : وفي إطار ذلك تتحدد مشكلة البحث في التساؤل اآلتي

لرسوم  الجنائزيه في حضارات الشرق االوسط القديمه كمصدر الثراء  التحليل السيميائي ل فاده من كيف يمكن اال

 ؟  التصوير المعاصر بالوسائط التكنولوجيا 

 - اهداف البحث: -
 تحليل سيميائي لالساليب التعبيرعن الرسوم الجنائزيه المقدسه في فنون حضارات الشرق االوسط القديم . -1

 
 . 257ص 2011 –العدد الثاني  –مجله مركز بابل  –العالمه في الحضتارات القديمه  –امجد محمد حسن العميدي  (2)
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الجنائزيه في فنون  الكشف عن   -2 للرسوم  التشكيليه والمفاهيميه  الرمزيه والقيم  الدالالت  مداخل االستلهام من 

 حضارات الشرق االوسط الثراء التعبير من خالل الوسائط التكنولوجيه. 

 - فرض البحث:  -
اال من  يمكن  كمصدر    فاده  القديمه  االوسط  الشرق  في حضارات  الجنائزيه  للرسوم   السيميائي  الثراء التحليل 

 .التصوير المعاصر بالوسائط التكنولوجيا

 -أهمية البحث: -
 . الجنائزيهاالوسط القديمة التي تناولت أساليب التعبير عن الرسوم  القاء الضوء على فنون حضارات الشرق -1

ــالـتككـيد على امـكانـية تطبيق   -2 ــكيلـيه والمـفاهمـيه  في فنون تاالســ التراث  ـفاده من اـلدالالت الرمزـيه والقيم التشــ

وتوظيف ذلك في إيجاد مداخل لالســــتلهام في من خالل  الوســــائط التكنولوجيه   الشــــرق االوســــط  القديمه

 التصوير المعاصر. 

 حدود الدراسة: -
الدراسه -1 بح  مختارات تحليل    على  تقتصر  الجنائزيه  الرسوم  القديم  ضمن  االوسط  الشرق  )الحضاره ارات 

 النهرين (. بالد ما بين   –المصريه القديمه 

الذين استلهموا   -2 المعاصرين  الفنانين  أعمال  لمختارات من  الفنيه من  اعمالتحليل  البنائية  هم  والنظم  الدالالت 

 . الوسائط التكنولوجيهباستخدام في فنون حضارات الشرق االوسط القديمة  الجنائزيهللرسوم ا

فنون   فيالجنائزيه  الرسوم والنقوش    عنميه  يالقيم التشكيليه والمفاه   اجراء تجربة ذاتية للباحثة مستخلصة من-3

 . الوسائط التكنولوجيه باستخدامحضارات الشرق االوسط القديمة 

 منهجية البحث:  -
 االطار النظري :  -1

 يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي . 

 - االطار التطبيقي :-2

للباحثةا ذاتية  تجربة  من  جراء  والمفاه  مستخلصة  التشكيليه  في   نع ميه  يالقيم  الجنائزيه  والنقوش  فنون   الرسوم 

 الوسائط التكنولوجيه.  حضارات الشرق االوسط القديمة باستخدام

 مصطلحات البحث:  -
 ©: مصطلح السيميائيه-

بدراسة العالمات بمعنى العالمة وهي العلم الذي يهتم  Semeionمصطلح مشتق من األصل اليوناني    السيميائيه  

 .(1) لمعرفة دالالتها المجتمعية إليصال رسالة معينة إلى المتلقي الذي يفسرها اعتماداً على خبراته الشخصية

 
تزاماً منهم بالتـسمية  الـسمولوجيا أو الـسيموطبقا: أطلق علماء الغرب اـسم )الـسيمولوجيا( وترجموه إلى )علم الداللة( واـستخدم األوربيون مفردة الـسيمولوجيا ال©

طلق علماء العرب اســم ) (، وا1914-1834الســويســرية، أما األمريكيين فيفضــلوا  مصــطلح )الســيموطبقا( التي جاء بها المفكر األمريكي تشــارلز بيرس )

 سيمياء(.  

 70علم السيمياء في التراث العربي، مجلة تفصيلية عند اتحاد الكتاب العرب، السنة ، ص2003.بلقاسمدقة ، (1)
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وتعني أيضاً بكنها نظام السمة أو الشبكة من العالقات النمطية المتسلسلة وهو عبارة عن عملية التفكيك والتركيب 

البن العميقة وراء  البنيات  تحقيق ومعرفة وتحديد  المضمون من أجل  السطحية، وتقوم على دراسة شكالنية  يات 

 .(1) دالالتها والمعنى الدقيق لها

بكنها عبارة عن علم اإلشارات والعالقات داخل الحياة االجتماعية وبكنها   (2) فريناند سوسيرإن السيمياء كما عرفها  

 (3) ن اآلخروحدة  ثنائية بين الدال والمدلول ال ينفصل احداهما ع

 - لرسوم والنقوش الجنائزيه: المصطلح االجرائي ل-

ى في العالم االخر ، وتضم مجموعه من التعاويذ التي تتلى عند تم دينيه تعبر عن تصور لحياه الموعباره عن رسو 

الشرور المتوقعه تجهيز الجسد للدفن ، وعند اطعام المتوفي وتقديم القرابين له ، باالضافه الى تعاويذ حمايته من كل  

في العالم االخر ، وقد نقشت تلك الرسوم على جدران المعابد والمقابر القديمه وعلى اوراق البردي التي كانت 

االخر العالم  الى  المتوفي في رحلته  االهرام    تصاحب  ) نصوص  منها  تمثلت في عدت كتب ونصوص    – وقد 

  ) وكتاب العالم االخر عند العراقيين( (  ريين القدماء  عند المص كتاب ادمودو  –كتاب الموتى    –ت نصوص التوابي

. 

ير الى الحضـ -حضاارات الشارق االوساط القديمه :-  ارات  الموجوده في  منطقه الـشرق االوـسط  هو مصـطلح يـش

سنه قبل الميالد   3000منذ    ( التي تاسست وحضاره بالد ما بين النهرين–لقديمها  المصريه  ) الحضاره  هماو  القديم

ــاه العـقاـئد والطقوس اـلدينـيه والنظم االجتـماعـيهوـقد     تميزت بمـفاهيم اـيديولوجـيا  وبواقع جغرافي  جعلـها مـهد لنشــ

 .(5)بحث في ثنائيه الموت والخلود الالتي اهتمت ب

 -:من خالل ثالث محاور  وفيما يلي يتم عرض االطار النظري للبحث  -

 -ومداخل التحليل : السيميائيالتحليل مفهوم   -اوال:

   . ظهرت السميولوجيا في منتصف القرن الماضي كمنهج نقدي جديد يقوم على دراسة الدالالت والرموز وأنظمتها

بمعنى العالمه او االشاره ، فالسيمياء هي العالمه المشتقه من   semionمصطلح مشتق من االصل اليوناني  وهو  

الفعل "سام " الذي هو مقلوب الفعل " وسم " " والسومه  ، والسيمه و السيماء والسيمياء : العالمه وسوم الفرس 

لى ذلك : جعل عليه السيمه ، وقيل الخيل المسومه ، وهي التي عليها السيمه ، والوسومه هي العالمه .  يدل ع

 ( 1)سمه" فان اصلها وسمه ويقولون سيماء بالمد ، وسيمياء بزياده الياء وبالمد ، وسيمي بالقصر  قولهم "

: السحر ، ) سوم ( فالن اتخذ سمه ليعرف بها ، ) السومه( السمه   السيمياءونجدها ايضا في المعجم الوسيط " ...  

ا : العالمه ، تعني انها " علم يبحث دالله االشارات في الحياه ، السيموالقيمه  يقال انه لغالي السومه  والعالمه  

 
 . 14ة الفنية، ، صالسميائية الحشرية في العالم القديم كمصدر لالستلهام في التصوير المعاصر، رسالة ماجستير، كلية التربي.2006،  أميرة  (محمد قناوي، 1)

 (فريناند )سوسير(: عالم لغوي سويسري شهير يعتبر اللسانيات فرع من علم أشمل يدرس االشارات الصوتية.2)

 (فريناند دي سوسر، علم اللسانيات الحديثة علم، تكليف جوناثان كبير، ترجمة دكتور عز الدين إسماعيل.3)

 )5(Ancient civilization "Encyclopedia " britannic , retrieved.12-12-2016 https//ar.m.wikpedwikped 

 357)دط( )دت( ص -2ج، دار الدعوه مصر   ، المعجم الوسيط  ، مجمع اللغه العربيه   (1)
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اما السيمياء في اللغه العربيه هي العالمه او الرمز الدال على معنى مقصود لربط   (2)االجتماعيه وانظمته اللغويه   

 . (3)تواصل )ما ( 

  -:   سفه حول مصطلح السيميائيهويمكن ايجاز اراء الفال -

هو العلم الذي يهتم بدراسه انظمه العالمات كاللغات ، وانظمه واالشارات    pierre Gero  بيار غيرو  •

 ( 5) .لاليصال رساله معينه الى المتلقي الذي يفسرها اعتمادا على خبراته الشخصيه

هو علم دراسه العالمات لمعرفه معانيها اليصال رساله معينه الى   -: Roland Partروالن بارت *   •

 ( 6) المتلقي الذي يفسرها اعتمادا على خبراته الشخصيه

هو نشاط فكري يسعى الى تعزيز انتاج المعرفه الجماليه التي تعتبر   -**:صالح محمد الدين الكواكبي  •

 (7) دعامه للمعرفه.
 . (8) هو ذلك العلم الذي يهتم بالدالالت واشكال تداولها  -***:   Imperto Ecoامبرطو ايكو   •

 ( 9)هو علم دراسه السلوكيات واالنظمه التواصليه -:   George Monan****جورج مونان  •

هو علم دراسه المضمون للوصول الى المعنى فيرصد شبكه العالقات   - *****:   المدارسه الفرنسيه للسيميوطيقا

المنهجي بانها المقاربه الوصفيه العلميه   للعالمه جامعا بين التصور  Curtis وعرفها كورتس،التي تنظم قيم المعنى  

   .والتحليل التطبيقي
 -مداخل  التحليل السيميولوجي تبعا لمفهوم العالمه عند الفالسفه   : -

 () الدال والمدلول  عند دوسوسير مداخل وعناصرالتحليل .1

فقد وضع دوسوسير لقراءه العالمه نظام ثنائي متمثل في الدال والمدلول  . فالدال  اعتبره  المدرك المادي الذي 

يستدعى للذهن الحقائق المعنويه متمثله في صوره سمعيه او ذهنيه  تولد في ذهن المتلقي حين رؤيتها او سماعها 

 هن المتلقي .  , اما المدلول هو مفهوم تستدعيه الصوره السمعيه في ذ 

 - ) الرمز والفكره والمشار اليه (:  Richard -ogdenعند اودجين وريتشاردز   مداخل وعناصرالتحليل .2

 
كليه اداب   ، رساله ماجستير -سعيد بنكرادل –ليات تطبيق المنهج السيمياىي من خالل كتاب " السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها" . 2016، فايزه عالل ا ( (2)

 13ص-الجمهوريه الجزائريه  ، -جامعه المسيله ، تخصص نقد ادبي  ، واللغات  

 . 166ص  -(   23عدد ) –مجله اللسان العربي  –الدالله المقارنه في خدمه تاريخ الحضاره المقارن 1982،   عبد العزيز ،عبد هللا (3)

 الفن التشكيلي قراءة سميائية في أنساق الرسم ، دار المجد الزق، عمان (.2008بالسم )  ، محمد   (5)

سـيموطبقا الصـورة في الفن الجرافيتي المصـري المعاصـر وارتباطها بالهوية الثقافية، الم تمر الدولي الرابع ، بكلية    (.2011،) ، سـهامعبد العزيز حامد  (6)

 التربية الفنية، جامعة حلوان

 السيميائية أصولها ومناهجهاو مصطلحاتها ، كلية اللغات للعلوم والتكنولوجيا ، قسم اللغة العربية، جامعة السودان  سعدية  ،  ، ر  موسى عمر البشي (7)

 . اعداد  المنظمه العربيه للترجمه – ترجمه احمد الصمعي  –السيميائيه وفلسفه اللغه , (1984) امبرتو , ايكو  (8)

 السيمياء والتكويل، سعد الغانمي، الم سسة العربية للدراسات والنشر ببيروت،  (، 1994روبرت)  ، شولز (9)
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طور اودجين وريتشاردز نموزج دوسوسير واضافا عنصر ثالث يمثل الشئ الواقعي الذي تحل محله العالمه في 

التاويل للتعبير عن مصدر الفكره الذي يمكن من خالله فهم العالم الخارجي .وعرف باسم المشار اليه او مصدر  

 معنى الدالله كما اصبح الرمز يقابل الدال عند دوسوسيرو الفكره تقابل المدلول .

 - ) المؤشر وااليقونه والرمز (:   Peirceعند بيريس مداخل وعناصرالتحليل .3

الى ثالث انواع : العالمه السببيه او الم شر اي بين الدال والمدلول (وضع بيرس  تصنيف العالمه ) طبقا للعالقه  

ان عالقه بين الدال والمدلول سببيه معلله كاالثر . وعالمه االيقونه  اي العالقه بين الدال والمدلول عالقه تماثل 

وتشابه كالصور والخرائط . اما الرمز هي نوع من العالمات المدركه تذكر بشئ اخر غيرها والعالقه بين الدال 

 (1)  لمدلول  ) غير منطقيه (.وا

 - :في حضارات الشرق االوسط القديمه   الجنائزيه لمختارات من الرسوم التحليل السيميائي -ثانيا :

 - :ضوابط التحليل السيميائي -1

 بالنسبه للحضاره المصريه القديمه :  •

 . مرتبطه بالشعائر الجنائزيهال ختيار اشكال االلهها -

م  ورسو   شعائر فتح الفم وطقوس التحنيط.  مثل  عالم االخرنتقال للباالختيار بعض الرسوم الجنائزيه المرتبطه  ا -

 (  كتاب ادمودو –كتاب البوابات  –كتاب الموتى  ) بعض الكتب الجنائزيه 

 - لحضاره بالد ما بين النهريين:  بالنسبه •

 اختيار اشكال االلهه المرتبطه باالنتقال الى بوابات العالم االخر  . -

 .  تبطه االنتقال الى العالم االخرلنقوش المرحليل ات -

 - :المنهج المتبع في التحليل - 2

تتضمن بيانات حول تاريخ ومكان العمل   -دراسه تزامنيه )وصفيه( ودراسه تعاقبيه )تاريخيه(للعمل الفني : •

 .ب المقبره الفني وماهيه صاح

 المدلول للعمل الفني من حيث العالمات وااللوان والتكوين المشهد . دراسه ثنائيه بين الدال و •

 التفسير الداللي من خالل المحور السياقي واالستبدلي للعمل الفني . •

 - محتوى التحليل:-3
 - وفيما يلي تفسير لمختارات من الرسوم الجنائزيه  :

 بالنسبه للحضاره المصريه القديمه :  •

 .وتفسيرها الداللي لبعض اشكال االلهه المرتبطه بالشعائر الجنائزيهتحليل سيميائي -

 
مجله – –الســـيميائيه كمدخل لتحليل اللغه  البصـــريه للعماره قراءه ســـيميائيه لمقبره خيتي من مقابر بني حســـن بالمنيا    ، (2019) :  نورافاروق االلفي ,    (1)

 .56السابع عشر ص العدد   -العماره والفنون
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  -المعبود اوزوريس وتفسيره الداللي )دراسه سيميائيه(:  -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -دواموتف، قبح سنوف( وتفسيرهم الداللي)دراسه سيميائيه(: -امستي -س األربعة ) حابيأبناء حور -ب
 

 

 الدراسه الوصفيه والتاريخيه اليقونه او الصورهال

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

 بالمدلول عالقه الدال 

 

 

 

 

 

( المعبود  2-1شكل )

 اوزوريس

 

 اوزوريس   -اسم المعبود :

 معبد ابيدوس .  -مركز العباده :

رمز اليه بشكل  -وصف المعبود :

راس  وهو  تاج  يلبيس  انسان 

( وايزيس    –وزوريس  االثالوث 

حورس ( ويقبض بيده عصا   –

 الراعي وبيساره عصا النخ. 

 

 

للدالله على انه ) اله   رمز له  باللون االسود 

 عالم الموتى والبعث (. 

االهرام  متون  في  االخضر  باللون  واحيانا 

 للدالله على الخضره والنماء.

على   للدالله  ابيض  وجه  لون  كان  واحيانا 

 مومياء واالتصال بالعالم الموتى لفافات ال

كان يرمز له ايضا بنبات القمح للدالله على  -

 البعث الجديد .

 الدراسه الوصفيه والتاريخيه الاليقونه او الصوره

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

 عالقه الدال بالمدلول 
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 - (:لمعبود أنوبيس وتفسيره الداللي )دراسه سيميائيه -ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - المعبود تحوت وتفسيرها الداللي)دراسه سيميائيه(: -ث

 

 

هيئة  أمستي

 آدمية

الجنو الكبد

 ب

 ليزة

دوامو

 تف

ابن 

 أوى

الشر  المعدة

 ق

 نيت 

بنتاج  شمال رئتين  قرد  حابي

 ت

قبح 

 سنوف 

الص 

 قر

األحشا

 ء

الغر

 ب

 سرقد 

 ( ابناء حورس االربعه3اشكال )

المعبود:  -امستي  -حابي  اسم 

 قبح سنوف  -دواموتف

العبادة:   نصوص مركز  في  ذكر 

آله   كل  ان  الموتى  وكتاب  األهرام، 

الشمال  األربعة  الجهات  يمثل  منهم 

 والشرق والغرب والجنوب 

 

لهم باألواني الكانوبية رمز  

حماية  في  تمثل  حيث 

أحشاء المتوفي أثناء عملية 

تصورهم  ويرجع  التحنيط 

في األركان األربعة للداللة  

أرتباطهم بكركان الكون أو 

 الجهات األصلية األربعة.

 

 

 

 الوصفيه والتاريخيهالدراسه  اليقونه او الصورها

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

 عالقه الدال بالمدلول 

 

 ( المعبود انوبيس 4شكل )

 

 

 

 أنوبيس  اسم المعبود:

 ابن اآلله أزوريس ونفيس 

العبادة: األقليم    مركز  عاصمة 

مصر  أقاليم  من  عشر  السابع 

مدينة  أي  )أنبو(  ويسمى  العليا 

مزار  -الكلب   محافظة    -بني 

 المنيا 

ل  - أو رمز  أوى(  ابن   ( بحيوان  ه 

كمعبود  وحام   )كلب(  للموتى 

وآلة  الشر،  ألتقاء  وذلك  للجبانة، 

 التحنيط. 

يرجع  - األسود  باللون  له  رمز 

اللون  بإكتساب  إرتباطه  للداللة 

 األسود من تحنيط جسد الموتى. 
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 -::بعض الرسوم الجنائزيه المرتبطه باالنتقال للعالم االخرتحليل سيميائي ل •

فالموت هو باب العبور الى عالم الحياه االبديه  ،  وتصور مراحله من مراحل الحياه  اهتم المصري القديم بالموت  

 اهتمام المصري لم يكن  و  ،الجسد لالنتقال الى العالم االخر  جهيزتالجنائزيه الخاصه بوالشعائر الدينيه    لذلك  اقام
عند غسله وتطهيره  عليه  الصلوات والتراتيل السحريه    بل تالوه   تحنيط جسد المتوفي فقط   القديم مقتصر على  

ابواب حتى تفتح له  .في العالم االخر    احيث كان الهدف من تلك الطقوس هي ابقاء المتوفي سعيد ،  وشعيره فتح الفم  

وتنعم ايضا بالقرابين عند   حيث تنعم ارواحهم بالجنه في العالم االخرالسماء الى جانب تحوله الى اله الشمس .

 . (2)ره حينما تشاء بعودتها الى المق

 - شعائر وطقوس التحنيط : •

والزيوت النباتيه وعطريه   –) كامالح النطرون  التحنيط يعني حفظ جسد الموتى باستعمال مواد كيميائيه وطبيعيه

لفترات    كتان(    –وزيت االرز  –ومواد صمغيه    – فليبقى جسم االنسام محافظا على مظهره  مصطلح طويله ، 

ومع االيمان بفكره حياه ما بعد الموت صار المعتقد السائد هو الحفاظ  ،  طلق على الجثث بعد تحنيطها ي)المومياء(  

الميت لتتمكن الروح من التعرف على الجسد ، وقد اعتقد المصري القديم ان المعبود انوبيس هو اله على مالمح  

ومن المعروف   (6شكل )  الموتى المس ول عن عمليه التحنيط وهو اول من قام بعمليه التحنيط لوالده اوزوريس

 .وغسل وتطهير الجسد  يوما تجرى فيها تالوه التراتيل السحريه  40ان عمليه التحنيط كانت تستغرق 

 

 
 83، 82المعبودة بات ودورها حتى نهاية التاريخ المصري القديم، رسالة ماجستير، غير منشورة، القاهرة، ، ص  .2007، محمد  ، جمال راشد (1)

 

 

 )2( http://www.civgrds.com 

الدراسه الوصفيه   االيقونه او الصوره 

 والتاريخيه 

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

 عالقه الدال بالمدلول

 

 ( المعبود تحوت 5شكل )

 تحوت  اسم المعبود:

) األشمونين(   مركز العبادة:

 . في مصر الوسطى

 :  المعبودات  وصف -

تح المعبود  في صور  وت 

صورة "جحوتي" شكل قرد 

 ون جالساً رمزاً للقمر.الباب 

 

يشير إلى كونه رمزاً لحماية  -

أيضاً  وأصبح  أوزوريس 

 .2( 1)(1) معاوناً للموتى

وهذا  - القمري  للهالل  رمزية 

االرتباط بالقمر جعل تحوت 

رباً   وحساب )  للوقت( 

 السنيين. 
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 الدوله الحديثه  –وادي الملوك   –المعبود انوبيس اثناء تحنيط اوزوريس - شعائر التحنيط ( 6شكل ) 

 -فتح الفم : وطقوس شعائر •

كانت تجرى عليه طقوس فتح  و  وتغطيه الجسد تماما بلفائف الكتان  تقام طقوس فتح الفم بعد  تحنيط جسد المتوفي

ويكون ذلك في حضور الكهنه واقاربه وكان الغرض من تلك الطقوس تمكين المومياء الفم قبل وضعه في التابوت  

يه  من الكالم بعد البعث ، واستعاده النفس . ويقرا الكهنه اثناء تلك الطقوس ادعيه ونصوص محدده . وكانت عمل 

، كانت طقوس اعاده الروح ت دي قبل عصر االسرات   (7شكل )  فتح الفم ت دى باداه يدويه خاصه على المومياء  

، منذ الدوله القديمه كان الفراعنه يطلبون عمل تماثيل لهم يحتفظ بها في اماكن خاصه حتى بعد موتهم . وبعد وفاه 

اتمام تحنيط جثته التي تستغرق وبعد  اضرحه المتوفي    الملك كان كهنه حورس يضعون تماثيل للملك اوزوريس في

 (1) .يوما يقوم كهنه انوبيس باتمام عمليه فتح الفم   70

 

 

 

 

 

 قبل الميالد (.1290فتح الفم على المومياء )برديه هوننفر،   ي دون طقوس- اله التحنيط والقبور - ( كهنه انوبيس7شكل) 

 -:( ه) الكتب الجنائزي الجنائزيه شعائر التراتيل والصلوات •

أوضح )بان سمان( أن الهدف الرئيسي من الكتب الجنائزية هو إعداد المتوفي وتزويده بالمعرفة في العالم األخر, 

مكينه من مصاحبة رب الشمس ية والخلود للمتوفي بتفي منطقة )الدوات(، وتحقيق االبد وأستعاده الحياة بعد الموت  

هذا العالم اإلله اوزوريس والمتوفون السعداء بمصريهم في الوصول إلي الحياة االبدية فاالنسان ويدير    ورحلته

جزء من الطبيعة ودورة الموت والحياة يناظرها شروق الشمس وغروبها. فالموت في مصر القديمة عقيدة دينية 

 .(1)  سفلي مكان خفي باالسرار واالحداث والعالم ال

 
 )1(wolfgang helck,eberhard otto: kleines lexicon der agyptologie,Wiesbaden.1999,s.193. 

 )1(Ass Mann,J,:Death and Initiation in Funerary Religion, yes 3(1989).p193. 
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 -هذه النصوص والكتب مع تحليل سيميائي لمختارات من الرسوم الجنائزية الخاصة بها:ايجاز لفيما يلي 

 كتاب الموتي )الخروج إلي النهار(:  -أ

يعد كتاب الموتي من أهم الكتب الدينية التي سيطرت علي الفكر الديني في الفترة من األسرة الثامنة عشر حتي 

بردية   –  Nekhtبردية نخت    –)بردية جونفر    تمثل في  فصل ي  (200الحادية والعشرين, ويتكون الكتاب من )

وقد قسم العلماء األوائل )مورية, ودول باجية(    (Anyبردية أني  –  Neqbedبردية نقبد  – Nedjnietندجمت 

 .  (2) ب الموتي الربعة أقسام كتا
 - كتاب الموتى:مشاهد تحليل سيميائي لمشهد من فيما يلي  

 
 االيقونهالصوره او 

 الدراسه الوصفيه والتاريخيه

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

المحور السياقي   عالقه الدال بالمدلول 

 واالستبدالي

 

 (8شكل) 

ضح مشهد اجتياز اني  يو

 -30الفصل  –للمحاكمه 

المتحف  –برديه اني 

 البريطاني

يـصور المـشهد في ـشكل مـستطيل قـسم  

الى ثالث مســتطيالت من اليســار إلي  

ه  ل يظهر فـي ــتطـي اليمين في أول مســ

ــرطة   حورس وآني ويظهر حولها أشـ

ــية من الكتابات تمثل النص الذي   راس

حورس  ويظهر  ــد  ــه المشــ عن  يعبر 

إلي   يقودة  ــث  حي آني  ــد  بي ــاً  ــك ممســ

ــورتــه   مــقصـــ داخــل  )أوزوريــس( 

فوق  أوزوريس  ويظهر  ــة,  ــائزي الجن

ــة ـتاج )أتف( وخلـفه تقف أخـتاة  راســ

ـعـلي ـيـقف  وامــامــة  واـيزـيس    ـنـفـتـيس 

زهرة اللوتس الهـة االركـان االربعـة 

)أبناء حورس( أما ســقف المقصــورة 

فقائم علي أعمدة بشــكل زهرة اللوتس 

ــورة )حورس   ــف المقصـ وفي منتصـ

ة, اـمام  ــكر( مـحاط ـبه تـعابين ملكـي ســ

ــورة يركع )آني( أـمامـها وـيده   المقصــ

 اليمني ترتفع في أبتهال.

رمــز  إلــي  حــورس  يــرمــز 

 الحماية والسالم للمتوفي.

أوزورـيس ويـ - اـلـمـعـبود  رـمز 

ه   اكمـت الم الموتي ومـح إلي ـع

ي   ـل ـع لــداللــة  وـل ن  ـي وـف ـت ـم ـل ـل

 السيادة.

وأزورـيس  - ـنـفـتـيس  وـيـظـهر 

ــاندتهم  خلفة لداللة علي مســ

 ودعمهم ألوزوريس.

إـلي  - وـتس  ـل اـل زـهرة  رـجع  ـت

د ووالدة  دـي ة على التـج دالـل اـل

 الكون 

 يرجع التعابين الكونية -

في المقصــوره  للدالله علي  

 ةو الخلودالبعث والقيام

 العالقة السياقية 

أجــزاء   مــن  جــزء  كــل 

اللوحـة يرتبط بـاألجزاء 

نــظــام  وفــق  األخــري 

ــة   دالل لـتـنـتج  ــي  هنــدســ

الــزمــنــي   )الــتــعــاقــب  

ــة   رحـل ي  ـف ــرد   والســـ

 المتوفي(

 العالقة األستبدالية:

فالهدف أو المعني المراد  

ــي  ــوال ت هــو  ــمــه  ــقــدي ت

األحداث والســرد للتككيد 

ــث   ــع ــب ال ــكــرة  ف ــي  عــل

 والخلود.واألبدية 

 

 

 

 

 

 

 .bd1, ترجمة شريف الصيفي الخروج في النهار 14-13كتاب الموتي للمصرين القدماء ، بول  ،باجية (2)
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 :Book at the Hidden chamberكتاب "االمي دوت" -ب 

ــاً بكـتاب الغرـفة الخفـية,او ـما هو موجود ـبالـعالم األخر. ويـعد ـهذا الكـتاب من أهم الكـتب اـلدينـية علي   يعرف أيضــ

يدور أحداث هذا الكتاب حول تصوير رحلة الشمس في العالم   جدران المقابر الملكية منذ بدايةإلسرة الثامنة عشر.

األخر في الساعات الليلية )خالل أثنا عشرة ساعة في الليل( وما تتعرض له من مخاطر منذ الغروب إلي الشروق 

فصـالً, كل منهم يمثل سـاعة من سـاعات الليل والتي تعبر عن الحياة األخري بعد الموتي ،   12ويتضـمن الكتاب 

مس تمر في رحلتها عبر كل سـاعة ويفصـل كل فصـل   ويعد  كل فصـل وحدة متكاملة منفصـلة عما قبله. اال أن الـش

 (1)وآخر خط رأسي وبجواره نص مختصر يعطي ملخصاً للفصل.

 - : مشاهد كتاب االمي دوتمن فيما يلي تحليل سيميائي لمشهد 
 الصوره او االيقونه

 الدراسه الوصفيه والتاريخيه

 التزامنيه والتعاقبيه ( ) 

المحور السياقي   عالقه الدال بالمدلول 

 واالستبدالي

( الساعة  9 شكل)

األولي من ساعات 

األمي دوت مقبرة  

تحتمس الثالث )رقم  

 ( وادي الملوك 34

 

 

 

صور المشهد في شكل مستطيل يحتوي علي 

لصف األول  اأربعة صفوف أفقية, ففي بداية  

في  جالسين  قرود  تسعة  صور  اليسار  من 

كتب   رع,  للمعبود  لالبتهال  القرفصاء  وضع 

فوقها نص مختصر لألسماء المعبودات التي  

السفلي   الصف  وفي  للروح,  البوابات  تفتح 

ويعقبهم  أسمائهم  فوقهم  كتب  قرود    تسعة 

في   منها  المعبودات رسم كل  مجموعات من 

 (2) مربع وكتب أسم كل معبود بجواره

أما في الصف الثاني يقف )آتوم( داخل ناووس 

عملية   على  مستوالن  )كالهما  "رع"  ومعه  

مركب   تسمي  المركب  هذه  وكانت  الخلق( 

مزدوجاً  تصويراً  المركب  ويتقدم  الماليين 

تمسك   الهات  ثم  العداله  لتمثل  ماعت  للربة 

ثم  الخطاء(  أن مهتمها معاقبة  بسكين )ويبدو 

( بقدوم  يرحب  الذي  في  أوزوريس  رع( 

 مملكته,  

القرود للــداللــة على   تلــك  ترمز 

المعبود  االبتـهاالت والترحـيب  ـب

 )رع(.

ــفوف المعبودات على  - ـتدل صــ

ح  ـت ـف ـت ى  ـت اـل وابــات  ـب اـل ـحوارس 

 للروح.

ــدوء  - اله ــة  بهيئ ــابون  الب ــل  يمث

 والوقار.

ترمز تـلك المرـكب لـلدالـلة على  -

ــنين التى تنير   مركب ماليين الس

األبوا وتفتح  ــفلى  الســ ــالم  ب الع

 للموتى.

للــداللــة على  - )مــاعــت(  ترمز 

 العدالة ومعاقبة المخطئين.

يرمز المعبود )خبرى( )لشمس -

الم   اح( ونزول )رع( للـع ـــب الصــ

 السفلى.

 

ــن  م ــزء  ج ــكــل  ف

ــة   ــوح ــل ال ــزاء  أج

يرتبط بعالـقة الـكل 

وفق نظام هندســى  

مقسـم فى صـفوف 

لتنتج )داللة تعاقب  

األحداث والســـرد  

ــز  ــرك م ــلــة  ــرح ل

 الليل(.الشمس فى 

 

 

 - بالنسبه لحضاره بالد ما بين النهريين: •

 . في بالد ما بين النهريناشكال االلهه المرتبطه باالنتقال الى بوابات العالم االخر تحليل سيميائي لبعض   -

 

 

 
 . 412الديانة المصرية القديمة  ، لجزء الثالث, ص، عبد الحليم  ،نور الدين (1)
ماجستير, نقد وتذوق, دالالت الرموز الزمنية في الفن المصري القديم والفن المعاصر, رسالة  2010،هالة    و،كمال الدين شفيق   (2)

 .75,ص تربية فنية,
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 -وتفسيرها الداللي)دراسه سيميائيه(:  عشتار هالمعبود-ا

-ب

 - وتفسيرها الداللي)دراسه سيميائيه(: ريشكيجالا المعبوده

 
  .73، ص  الطبعة األولى، جامعة الزقازيقاآللهة واإلنسان فى حضارة بالد النهرين والتشابه المصرى، ،  عز  ، سعد محمد سلطان  (1)

 

 والتاريخيه الدراسه الوصفيه  االيقونه او الصوره 

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

 عالقه الدال بالمدلول

 

 

 ( المعبوده عشتار 10شكل )

 عشتار   -اسم المعبوده : -

مركز عبادتها بمدينة  -

)الوركاء( ظهرت عبادتها بداية 

 األلف الرابع ق.م 

ــتار( بنت  - وتعد المعبودة )عشــ

المعبود )سـين( إله القمر وأخت 

 )أتو( إله الشمس.

زوجة المعبود )تموز( إله -

 الحرب 

ة قصـــــب   ا بحزـم  – رمز لـه

 حلقات دائرية.

النجـمة ذات الثـمان   ا ـب رمز لـه

 أضالع.

رمز آللهـة الحـب والجمـال -

 والحرب.

ــا  - عليه ــدل  ت التى  ــا  عالمته

ونجمة    –حزمة من القصـــب  

 مثمنة.

لقبت بســيدة )الحرب( حيث -

ــام   ت األـخ ـبـعض  ـفى  ـظـهرت 

ــا   ــلحته أســ ــل  تحم والنقوش 

 السيف المقوس

 الدراسه الوصفيه والتاريخيه االيقونه او الصوره

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

 عالقه الدال بالمدلول 

 

 

 

 

 

 

المعبودة )اريشكيجال( (11شكل ) 

 ربة العالم السفلى. 

 

 اريشكيجال    -اسم المعبوده :

 . مركز عبادتها بمدينة )الوركاء(-

العالم    - زوجة لإلله )نرجال( ملك 

السوماريون     السفلى عليها  أطلق 

 .اسم )كيجال( أى )األسفل العظيم( 

 

رمز لها بربة العالم السفلى وملكته -

من   جدران  المكون  وسبع  حصن 

 وسبع بوابات عليها حراس أقوياء.

من - تعد  أنثى  صورة  فى  صورت 

اآللهة األرضية وتم خطفها من قبل 

للعالم   إلهة  لتصبح  )كور(  المعبود 

 (1).السفلى
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 - وتفسيرها الداللي)دراسه سيميائيه(:تيموز   المعبود-ج

  الى بوابات العالم االخر في بالد ما بين النهرين  تحليل سيميائي لبعض الرسوم الجنائزيه المرتبطه باالنتقال -
:- 

عرف أهل بالد النهرين العالم السففففلا ماسفففم  ووران وملا ه علا مسرطة مسفففيطة أسففففل سفففط  ا ر ن وتخيلوا أ  
قع فا الغرب وإليه تذهب أشففففففففففففوال الموتان وللو ففففففففففففو  إليه  ا  البد من  السبور ما ها إال حدود لهذا العالم الوا

وأحاط العالم السففففففففلا سفففففففوعة بواماتن و ا    لهة العالم  ن مالل  هعبور  هر يبتلع اإل سفففففففا  بواسفففففففطة قارب  سود 
أ سن اإل سففا   و  .فسط   الخلودعلا االلهه  رتصففواقن  السفففلا  ارشففليجا ا ومعها او)ها   ر)ا ا إله الموت والمر  

أ  العفالم السفففففففففففففففلا ار  الالعودم وأ  قفارنفه ال  ملنفه مغفادرتفه فهو ملفا  ميلم ن رعفام الموتا الطين وارتفد  
 الموتا مالمس من الريش.

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسه الوصفيه والتاريخيه  االيقونه او الصوره 

 ) التزامنيه والتعاقبيه ( 

 عالقه الدال بالمدلول

 (  تيموز) المعبود(12شكل ) 

 تيموز   -اسم المعبوده :

  -مركز عبادتها بمدينة )الوركاء-
 . (باد 

 زوج للمعبودة )عشتار(.  -

بــالعــالم - )تـيـموز(  الـمـعـبود  ارتـبط 

 السفلى.
 

 رمز لتيموز بالخصوبة والنباتات.-

ــفلى ولقـب - أحـد رموز العـالم الســ

 )بإله الموت والبعث(

ــل  - ـبفصــــ وارـتـبط  ـلـلراـعى  ورـمز 

بفضـــــل   ــيف  الربيع وموتــه  الصــ

 والجفاف.
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 - االخرالرسوم الجنائزية الخاصة باالنتقال الى بوابات العالم فيما يلي تحليل سيميائي لمشهد من مشاهد  
 - المشهد االول : -ا
 

 الدراسه الو فيه والتاريخيه  الصوره او االيقونه 

   التزامنيه والتعاقبيه ا
المحور  عالقه الدال بالمدلول 

السياقي 
 واالستبدالي 

 
ختم أسطوانى  (13شكل) 

أكادى يوضح الملكة 
)اربشكيجال( ربة العالم  
السفلى تقف داخل بوابة 

العالم يحرسها كائنات من 
 2124-2334السفلى )

 ق.م.(
 

الفنا    العمفففففل  لول رينا     مثفففففل 
لف لفهفففففففة  مفففففففه  فسفش  مسففففففففففففففتفطفيفففففففل 
 ارطشفففففففففليجا ا داهل مسصفففففففففورتها  
مالعالم السفففففففلا وطالجا ب ا  سففففففر  
 الحظ و)ود حارسفين بينهم مع   
المتمثلفففففة فا  الخرافيفففففة  الكفففففائنفففففات 

 ائنات ها فففة   –اشفففلا  العسارب 
مالعالم السففففففلا ل ما ة بوامة العالم  

 السفلا من ا عداء.
 

 فففففففففور الفنا  المعبودم  -
 ارطشففففففففففيجا ا مصففففففففففورم  
تف فمفففففففل   مفجفنف فففففففة  امفرأم 
ثعوففا  وسففففففففففففففهم بيففديهففا  
رمز لهففففا مملكففففة العففففالم  
المسففففففففففففففيطرم   السفففففففففففففففلا 

 والمت لمة مه.
يرمز أشففففففففففففففلفا  العسرب  -

إلا رموا لخففدام العففالم  
فلا المسففففنولين عن  السفففف

 هطف الوشفففر وهبورهم  
 مالعالم السفلا.

 

العععععععععععععععععععالقعععععععععة 
 السياقية:

يتم اوتشفففففففففففففففففاف 
قصففففففففففففففففة العمفففل 
تفففففدريجيفففففا   الفنا 

علا دالئفل  بنفاء
تففف د    )فففزئفففيفففففففة 
الفتففسففففففففففففففيفر  إلفا 

 الكلا

 
 -المشهد الثاني: -ب

 الدراسه الو فيه والتاريخيه  الصوره او االيقونه 

   التزامنيه والتعاقبيه ا
المحور السياقي   عالقه الدال بالمدلول 

 واالستبدالي 
 

 
يتكو  المشفففهد فا شفففلل مسفففتطيل  
قسففففففم إلا قسففففففمين أفسيين تتوسففففففط  
المشفففففففهد المعبودم  عشفففففففتارا وها  

حجم  فا  الفنفففففففا   مفففففففالن 
الفمفعفبفودم  عشفففففففففففففففتفففففففارا  
للفففففداللفففففة علا ملفففففا تهفففففا 

 

 استبدالية:ة عالق
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دالالت خاصه ببناء التكوينات المرتبطه بالرسوم الجنائزيه ودالالت خاصه باستخدام  ومن خالل التحليل السيميائي اتضح وجود   •

الرموز ، وبالتالي سوف تعتمد الباحثه على نتائج التحليل في   اللون وايضا دالالت خاصه بالتحويرات الخاصه باالشكال و

 .  تفسير الرموز والكتابات الجنائزيه
المعاصرين الذين استلهموا الدالالت والنظم البنائية للرسوم االجنائزيه في مختارات من أعمال الفنانين    :ثالثا  

 - : الوسائط التكنولوجيهفنون حضارات الشرق االوسط القديمة باستخدام 

 - :الفنانة األمريكية "نانسي سبيرو -ا
" للتعبير عن القضايا اإلنسانية فقد تكثرت بالحرب على فيتنام  نانسي سبيروالفنانة األمريكية "فقد جاءت أعمال  

واهتمت بالتعبير عن ضحايا الحروب واستلهمت في أعمالها أشكال من اآللهة المصرية القديمة والبابلية وقامت 

 خلود للبحث عن عالم مثالي يملئه السالم واعطاء الضحايا صفات االلهة كاالبدية وال  بمزجها مع أشكال الضحايا  

ختم أسطوانى  ( 14شكل)
أكدى يوضح هبوط الملكة 

العالم  )عشتار( من األرض إلى  
السفلى مجردة المالبس 

النصف األعلى يمثل األرض  
واألسفل يمثل العالم السفلى  

 2120-2300وشياطينه )
 ق.م.(
 

 
 

مجردم من حليها ومالمسفففففففففها أثناء  
هبورها إلا العالم السففففففففلان حي   
تفسففر ا سففطورم أ ها  ارشففيليجا ا  
ملكة العالم السففففلا لم تكن سفففعيدم  
بزيففففارم أهتهففففا فطلبفففف  من حرا   

ة دهو  لففالبوامففات أ    ففاولوا عرق
 ا ا اا للعالم السففففففلا الذ  يتطلب  

ملفل بوامفة   –عبور سففففففففففففففوع بوامفات 
لديها حار   طلب من  عشفففففففتارا  
أ  تخلع شففففففففففففففينففا ممففا ترتففد ففه من  

 مالمس أمال مأ  ترف .
 

يتم اإل سففففا    إلها  ورمز 
 مه للعالم السفلا.

الفففعفففلفففو   - الفففجفففزء  رمفففز 
مففاإلشفففففففففففففففارم إلا ا ر   
فا  فففففففائنفففففففات   الممثلفففففففة 

 مشرية.
لا رمز الجزء السففف- -

لإلشفففففففففففارم إلا العالم 
السففففففففففلا الممثل فا 
الفففففففففففففكفففففففففففففائفففففففففففففنفففففففففففففات  

 الشيارينية.

مففن  الفففففنفففففففا   عففبففر 
هال  العنفففا ففففففففففففففر 
فكرم  العفففففففالم   علا 
مففففن   الففففمففففعففففلففففو ا 
ا فففففعفففففلفففففففا    هفففففال  
الفعفلفو    الفنصففففففففففففففف 
الممثففل مففأشففففففففففففففلففا   
مشفففففففرية ومعلوسفففففففة 
النصفففففففففف السففففففففففلا 
الممثفففل  شففففففففففففففلفففا  
شفيطا ية ت  د علا  
أ  العالم السفففففففففففففلا 
هو ا علفففا  ل يفففام 

  ا ر . 
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وقد تنناولت الفنانه صور مطبوعه الشكال االلهه وقامت باضافه بعض االلوان الشكال االلهه باستخدام برنامج 

 ( 15 شكل )(1)كما في عملها "اآللهة الفوتوشوب  وقامت بمزجها ببعض على لوحه كبيره من الورق 

 

 
 
 
 
 
 

 

 1990سم 21×84وكوالج على الورق مجموعه لوحات كل لوح طباعه  -لوحه االلهه   -(ا »نانسي سبيرو« 15 شكل )

 - الفنان المصري حمدي عبد هللا:-ب

الفنان   عبد هللااستلهم  و  حمدي  التوابيت  اشكال  من  عناصره  معاصرة  أساطير  معرضه  المومياوات في  لفائف 

الخاصة بكتاب الموتى )بصورة اسطورية( للتعبير عن األحداث السياسية التي تشغل الساحة    والرسوم الجنائزيه

فقد حملت تلك الرموز رسائل مشفرة توحي برؤية أسطورية لتحقيق العدالة والحرية ومناهضة أشكال ،  السياسية

 ( 16)   شكل.(2) وقد استخدم الفنان برامج الكمبيوتر في معالجه الصوره التصويريه  الظلم

 
 
 
 
 
 

 
 عمليين  -الفنان حمدي عبدهللا  (  16شكل )

 م 1991سم  30×30كمبيوتر 

 
رسالة دكتوراه ،  السمري . أيمن الصديق : المفاهيم الفلسفية والفنية للحضارات القديمة وارتباطها بفنون ما بعد الحداثة كمدخل لالستلهام في التصوير ،   (1)

 . 173ص(  2001كلية التربية الفنية , جامعه حلوان )

 مصطفى الرزاز.حمدي عبد هللا، كتاب أساطير معاصرة، دراسة تحليلية للفنان  (2)
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  -الفنان  المصري خالد حافظ: -ج 

والمطبعه شخصيات لوحاته من اشكال األيقونات المصرية القديمة وصور اآللهة  المصورة    خالد حافظالفنان    استمد 

على شكل شخصيات رمزية معاصرة مضافة  الى صور وسائل اإلعالم كعارضات األزياء وابطال كمال األجسام 

في معالجه الصوره   ت والرسوم المتحركه والفيديو اروقد تناول الفنان برامج الكمبيوتر  في شكل يوحي باالسطوره  

يعير العمل عن المفاهيم الخفية   حيث  .  المطبوعه واضافه بعد التغيرات االسطوريه المضافه على لوحاته الزيتيه  

بين فكرة التصنيع والواقع والتعبير عن التجديد القائم بين األزمنة حيث يرى الفنان ان الماضي ليس إال تكرار 

 ( 17شكل ). ((1) لزمن الحاضرمستمر يحمل في ثناياه السكينة  ل

 

 

 

 سوناتا الدفن فى ثالث حركات عسكرية، من معرض معبد أليام ممتدة،  –( خالد حافظ 17شكل ) 

 2012متعددة على عمل مجمع من ثالث لوحات كبيرة الحجم + فيديو آرت، تكنولوجيه ثالث لوحات، ألوان أكريلك ووسائط  

 - :التجريبي يتم عرض االطاروفيما يلي  -

الجنائزيه    الرسوم  من  القيم التشكيليه والمفاهميه    اجراء تجربة ذاتية مستخلصة من تسعى الباحثه في هذا الجزء الى  

 الوسائط التكنولوجيه.  من فنون حضارات الشرق االوسط القديمة باستخدام

  -وتتضمن محاور التجربه على : -

 - اهداف التجربه :-1

توظيف العناصر  و   مستلهمه من الرسوم الجنائزيه بحضارات الشرق االوسط القديمه  اعمال فنيه معاصره انتاج   -أ

 . النتاج اعمال فنيه الوسائط التكنولوجيه الفنيه المستخدمه وكيفيه دمجها باستخدام

 - منطلقات التجربه:-2

 القيم الروحية المصاحبة لمفهوم العقائد الجنائزيه : ويقصد بها المفاهيم والمضامين القائمة على  منطلقات فلسفية  -ا

 
)1( ) https://www.almosryalyoum.com 

 

video-1636018424.mp4
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: ويقصد بها طرق التشكيل والصياغة باستخدام الوسائط المتعددة في التعبير )كاستخدام برامج  منطلقات تقنية -ب

 .    وعمل تغيرات لونيه وتشكيليه للتكوين الواحد  االندرويد والكمبيوتر( لمعالجة الصور والرسوم

 -التجربه :مداخل -3

 االستلهام من النظم البنائية والتشكيلية وارتباطها بالدالالت الرمزية والمفاهيم الفلسفية للعمل الفني. -أ
 واالسطوري(  –السردي  0النظام التركيبي -ب 

4. : التجربه  بت-نماذج  الباحثه  مجموعهستقوم  التصويريه    من  نفيذ  التكنولوجيه  باستخدام اللوحات    –   الوسائط 
من خالل   كمعالجه فنيه    في العناصرتغيرات  وعمل من كل تكوين تغيرات تشكيليه سواء تغيرات لونيه او  

برنامج  استخدام   مثل  االندرويد  وبرامج    (picsart filterart-photolap-squareBlend)  برامج 
 .لمعالجه الصور وانتاج اعمال فنيه معاصره كبرنامج الفوتوشوب وااللستريتور (الكمبيوتر)

 

 - العمل الفني االول :
 

 

 

 

 

 

 

 

منفذه باستخدام تقنيات برامج  عمل تغيرات لونيه في معالجه العمل الفني  –من اعمال الباحثه - الحياه دائره (  19،20، 18شكل ) 

   -art filter -picsartاالندرويد 
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 - العمل الفني الثاني :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالندرويد -  الفوتوشوبباستخدام تقنيات برامج  عمل تغيرات لونيه  –من اعمال الباحثه -والخلود  البعث(  23،  21،22شكل ) 

 

 -: العمل الفني الثالث

 

 

 

 

سم وقامت الباحثه  70×100الوان اكريلك على توال منفذه باستخدام  –من اعمال الباحثه -رحله مركب الشمس ( 25، 24شكل ) 

 واالندرويد - تقنيات برامج الفوتوشوب بعمل تغيرات لونيه ومعالجه تشكيليه باستخدام 
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 - : العمل الفني الرابع

 

 

 

 

  

- ه باستخدام تقنيات برامج الفوتوشوب عمل تغيرات ومعالجات شكلي  –من اعمال الباحثه -( ثور العالم السفلي 27، 26شكل ) 

 االندرويد و

   -: نتائج البحث  -

 الستفاده من نظم التحليل الحديثه خاصتا التحليل السيميولوجي  الثراء فن التصوير المعاصر .ا .1

التراث  الشرق االوسط  القديمه  من الدالالت الرمزيه والقيم التشكيليه والمفاهميه  في فنون  يمكن االفاده   .2

 .  الثراء التعبير من خالل  الوسائط التكنولوجيه

النكنولوجيا    ان   .3 والرسوم    الوسائط  للتكوين  وتشكيله  لونيه  تغيرات  عمل  على  اعما و  قادره  ل  ابتكار 

 . تصويريه معاصره 

   - :التوصيات  -

النقديه  بضروره    البحث   وصيي • المناهج  من  القديمهاالستفاده  الفنون  رسوم  تحليل  في  الستخالص    الحديثه 

لتفسير الرموز والكتابات    المعنى الداللي وتحليل اسس بنائيات العمل  بالتفكيك والتركيب والتحليل والتاويل

 .  الجنائزيه
 لتفسير مفاهيم الشرق االوسط.فلسفيه النقديه والاجراء المزيد من البحوث حول الدراسات  •

الحديثهتعميق   • التشكيليه  التكنزلوجيه واالساليب  للوسائط  المعاصر  ايجاد مداخل وتقنيات جديده   التناول    في 

 .النتاج اعمال تصويريه معاصره
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The Semiotics of Funerary Drawings in the Ancient Civilizations of the Middle 

East as a Source for Enriching Contemporary Painting  with Technology Media 
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Research Summary :- 

Heritage arts are an essential part of cultural identity, as they link the members of 

society to the past, present and future. With the advancement of the age of technology, 

it led to a diversity of means of expression in the fields of arts and knowledge. The use 

of media arts and Android programs and the use of metal and natural composite 

materials to change the standards of the traditional form of artwork, and enrich the 

process of experimentation and creation of Drawing works. 

The research follows the descriptive analytical approach. Funeral drawings in the arts 

of ancient Middle Eastern civilizations need an integrated indicative analysis, as they 

carry connotations with implications that help social and ideological communication 

between ages 

Accordingly, the applied study will conduct an analytical study to interpret the symbols 

and connotations of funeral drawings in the arts of ancient Middle Eastern civilizations, 

extract the semantic meaning and analyze the foundations of the constructions of the 

work. Technological media such as Android programs, Photoshop and Illustrator, and 

employing them in creating innovative graphic works and compositions. 

 

Keywords: - Semiotics - Funeral drawings - Civilizations -Technological media. 

Funeral drawings: They are religious drawings that express a perception of the life of 

the dead in the afterlife, and include a group of incantations that are recited when 

preparing the body for burial, when feeding the deceased, and making offerings to him, 

in addition to incantations to protect him from all the expected evils in the other world, 

and from those Funerary drawings or texts (texts of the pyramids - The Book of Forests 

to the Daylight - The Book of Illiterate Dott for the ancient Egyptians - and the Book 

of Gates and the Other World in the Civilization of Mesopotamia).  
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