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 دور التراث اليونانى الرومانى بمتاحف اآلثار باألسكندرية فى تأكيد هويتها الثقافية كمقصد سياحى

ىقاضمروةعبدالمجيدال
1

نهىابراهيمخليل
2


1
جامعةاألسكندرية–كليةالسياحةوالفنادق

2
األسكندرية-قيرىاب–للسياحةوالفنادقوترميماآلثارالمعهدالعالي

 ملخص 

تعتبراألسكندريةمدينةيونانيةاألصلأمربأنشائهااالسكندراألكبروأقيمبهاأهممنارةللعلمفىالعالم

لقديم،وهوالموسيونوألحقبهصرحعلمىآخرهومكتبةاألسكندرية.كماكانتاألسكندريةعاصمةا

لمصرفىالعصراليونانىالرومانىوبرزدورهافىكافةالمجاالتالعلميةواألدبيةوالفنيةأنذاك.ولذلك

ًفإنالمقتنياتاألثريةالتىترجعلتلكالفترةوالمحفوظةبمتاحفاآلثارب األسكندريةيمكنأنتلعبدورا

ً ًرئيسا ماأفىابرازالهويةالثقافيةلالسكندريةكمقصدسياحىوتمييزهادوليا سنتقديمهاح ؛خاصةاذا

ويستهدفالبحثدراسةدورللزائرينحيثتمثلالمتاحفوسيلةلتأكيدالهويةالثقافيةللمقصدالسياحى.

اآلثارباألسكندريةفىتأكيدالهويةالثقافيةللمدينةكمقصدسياحى.التراثاليونانىالرومانىفىمتاحف

لتحقيقهدفوقدوقعاالختيارعلىكلمنمتحفاألسكندريةالقومىومتحفاآلثاربمكتبةاألسكندرية

هويةالدراسة اليونانىالرومانىبالمتاحفمحلالدراسة وتتمثلتساؤالتالبحثفىهليعكسالقسم

كيفيمكناعادةتقديمالتراثاليونانىالرومانىفىالمتاحفوريةالثقافيةكمدينةيونانيةالمنشأ؟األسكند

وتماستخدامكلمنالمالحظةاتخذالبحثمنهج""دراسةالحالة"وقدلتعكستلكالهويةبصورةأفضل؟

توجيه حيثتم االستقصاء؛ وصحيفة نصفالمنظمة الشخصية والمقابلة مناألبالمشاركة كل إلى سئلة

المعنيينبادارةالتراثاليونانىالرومانىباألسكندرية،والسائحينالدوليين.الدارسين،و

األسبكندرية،التبراثاليونبانىالرومبانى،المتحبف،،الهويبةالثقافيبة،المقصبدالسبياحى. :الكلمات الدالةة

سياحةالتراثالثقافى،األصالة.


 مقدمة

متبباحفاآلثببارىدراسببةدورالتببراثاليونببانىالرومببانىفىحببالىبوجببهخبباصعببليركببزالبحببثال

تأكيبدالهويبةىباألسكندرية،وبالتحديدمتحفاألسكندريةالقومى،ومتحبفاآلثباربمكتببةاألسبكندريةف

الجانببالثقافيةلهذهالمدينةالعريقةباعتبارهامدينةيونانيةالمنشأ.وعليهفإنأهميةالبحثتبتلخصعلبى

فىكونهامحاولةعلميةجادةإللقاءالضوءعلىالعالقبةببينالمتباحفوالهويبةالثقافيبةللمقاصبدىالنظر

ًالسياحي ،واألسبكندريةكمقصبدسبياحىعلبىوجبهالخصبوص؛إذلبميكبنهنباكاإلهتمبامالكبافىةعموما

ً فإنالدراسبةتوجبهىالتطبيقانبوعلىالج.بصفةخاصةىالمحلعلىالمستوىبدراسةتلكالعالقةنسبيا

تقديمالتبراثاليونبانىالرومبانىبصبورةمبنشبأنهاىفأنظارالمعنيينبإدارةالمتاحفإلىرؤيةجديدة

فىظلالعولمة.ىدولتمييزاألسكندريةكمقصدسياحى

 

 الهوية الثقافية والتراث الثقافى

جوهرالشيءوحقيقته،وهويةعية،وهىتشيرإلىالهويةفىاللغةتعنىالذاتواألصلواالنتماءوالمرج

،(2010)زغبو، ءمعناهاثوابتهومبادئهبحيثيجيبالمفهومعلىأسئلةمنأنا؟مننحن؟مبنهبو؟ىالش

تتعلق ىالتالمعانى مجموعةمن ''إلىStets and Biga 2003 هويشيرمفهومالهويةاصطالحاكمايرا

يصبفذلبكالمصبطلحإدراكالفبرد،فبىالمواقبفالمختلفبة"للسبلوكىإرشباد معيار وهىبمثابة بالذات،

(.Nunkoo and Gursoy, 2012 )لذاته،وهومايسمحللفردبأنيعطىمعنىلنفسهولآلخرين

وإذاكانمفهومالهويةيشيرإلىمايتميزبهالفردأوالمجتمععنالغيرمنقبيم،ومقومبات،وخصبائص

ببينهنباكعالقبةوثيقبة(؛فبان2007تيازعنالغيروخصوصيةالذات)ببداري،ومميزاتممايعنىاالم
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مركببمببن"كبلالثقافبةعلبىأنهباTaylorىثروبولببوجيعبرفاألنحيبث؛"الثقافبة"و"الهويبة"مفهبومى

المعببارف،والمعتقببدات،والفنببون،والقببوانينالروحيببة،والعببادات،والتقاليببدالمرتبطببةبببالفردكعضببوفببى

(؛وتشتملالثقافةعلىمجموعةمنالعناصرالماديةوالروحيةالتبىتميبز2007)عبدالرحمن،المجتمع"

.(Burns and Holden,1995)جماعةاجتماعيةبعينهاعنغيرها

و بما Swidler 1986أشارتقد الهوية لبناء األفراد األدواتالتىيختارها أحد تمثل الثقافة إلىأن

؛خاصةفىظلاآلخروياتالثقافيةهىالتىتجسدالنقاطااليجابيةلالختالفمعيتوافقمعأهدافهم،واله

لمجتمع األصلى بانتمائه فىشعورالفردالثقافيةالهوية.وتسهمتلك(Caneen, 2014)الحداثةوالعولمة

ألصيلا وعليهفإنالهويةالثقافيةهىالمعبر.(2010)زغو،ما،وتميزهعنباقىالمجتمعاتاألخرى

الخصوصية يميزها من ألمة التاريخية عن وما قيم األمم الذكرياتمن وتضم وسلوكيات، وعادات

التميزالثقافى واإلبداعات والرموزوالتعبيرات والقيم والتصورات والتطلعاتالتىتحملفىطياتها

 ,Terzić, Bjeljac and Ćurčić)كماترتبطبالدين،واللغة،والتاريخ،والتراث(2008)كنعان،

2015).

 ل الشأHuh 2002ويعرفالتراثوفقا " الذىنه جيىء كالميراثمن آلينتقل "رخل ، يشيركما

Medlik 2003مفهومالتراثإلى"Heritage"كانتبيئةمعينةسواءى"تلكالمظاهرالموجودةفبأنه

أومنصنعاال تحتامظاهرطبيعية و عالية قيمة لها القادمة"نسانو منأجلاألجيال جللحفاظعليها

 .(2009)مهران، التراث مفهوم ينقسم لليونسكو طبيعتراإلىووفقا ىث ىثقافوتراث  والتراث؛

الثقافية، يضمالمواقعالطبيعيةذاتالجوانبالثقافيةمثلالمناظرالطبيعيةNatural Heritage"ى"الطبيع

فهوأحد"Cultural Heritage"التراثالثقافىأما،يةأوالجيولوجيةوالتكويناتالفيزيائيةأوالبيولوج

التعبيراتالخالقةالنابعةعنتواجدالشعوبفىالماضىوالماضىالقريبتمتمريرهامناألجيالالسابقة

فىفىويتمثلالتراثالثقا.إلىالجيلالحالىوهىتخبرناعنالمعتقدات،والتقاليد،وإنجازاتدولةوشعبها

المواقعاألثرية،المدنالتاريخية،والمبانىالدينيةبخالفالطقوسواالحتفاالت؛حيثيتسعمفهومهاليشير

ويشملمفهومالتراثوفقالليونسكو.(UNESCO, 2007)إلىكلمالهداللةخاصةبالنسبةللناس

،لمنحوتات،العمالت،المخطوطات،االمنقول)اللوحاتىالملموسويشملالتراثالثقافالتراثالثقافي-

الغارق التراثالثقافي وكذلك ، ذلك( إلى وما األثرية، والمواقع )اآلثار المنقول غير والتراثالثقافي

الماء(. تحت والمدن األطالل، السفن، )حطام بالمياه  المغمور

 (UNESCO, 2017)قوسويشملالتقاليدالشفوية،الفنونالمسرحية،الطىغيرالمادىالتراثالثقاف-

واليكتملمفهومالتراثالثقافىإالباقترانهبمفهوم"الحفاظواإلحياء"ويعتبرالمتحفأحدأهبماألدوات

(،وهوموطنكنزالجنسالبشرىالبذىيبربطببينالماضبى2009للحفاظعلىالتراثالثقافى)عبدهللا،

التبىتضبمناالسبتفادةمنبهمبنأجبلتأكيبدالهويبةوالحاضرعببرمقتنياتبهوعرضبهاللزائبرينبالصبورة

(Adeniji and Ekanim, 2013).

 

األصالة والهوية فى المتحف ودورها فى تأكيد هوية المقصد السياحى
فىاللغةالعربيةإلى"المكانالذىتعرضفىهالتحفالفنية"،والتحفةهى"الشئ"المتحف"يشيرمفهوم

هبووبالتالىفالمقصبودببه(،2009)عبدالحميد،دقيمتهكلمابعدالزمنعليه"النادروالثمينوالذىتزدا

(.الجبدير2004المكانالذىيعرضبهاألشياءالنبادرةوالثمينبةذاتالقيمبةالماديبةوالمعنويبة)قبادوس،

فهبىبالذكرأنأصلمفهومكلمة"متحبف"باللغباتاألجنبيبةقبدارتببطبشبكلكبيبرباألسبكندريةنفسبها،

أطلقتفىاألصل Μουσεῖον (mouseion)(Donnegan, 1844)كلمةذاتأصوليونانيةموسيون

الالتببىعببرفنباسببمفببىبببالداليونببانعلببىاألمبباكنوالمعابببدذاتالصببلةبرببباتاآلدابوالفنببونالتسببع

Μούσα (Woodhouse,1910)أوميببوزا Muses"(Pollard and Reid, 2006)"الميوزيببات
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الالتىكنيرعيناآلدابوالعلوموالفنونبمختلففروعها،وأصبحهذااالسميستخدملألماكنذاتوهن

القيمةالتعليميةأواألدبية.كبانأشبهرهاالموسبيونالبذىأقبيمباألسبكندرية،والبذىأصببحبمثاببةمؤسسبة

قبديماللتعبيبرعبنأمباكن(.بينمبااسبتخدمهالرومبان2012،النبواوىعلميةتخدمربباتاآلدابوالفنبون)

المناقشاتالفلسفية.ويبدوأنالسببفىاستخدامهذهالكلمةبعدذلكلإلشارةإلىمفهوم"المتحف"بمعنى

"المكببانالببذىتعببرضفيببهالتحببفالفنيببة"يرجببعإلببىالقببرنالخببامسعشببرعنببدمااسببتخدمتلتعبببرعببن

فىالقرنالسابععشرأصبحهذاالمسمىبفلورنسا.وLorenzo the Magnificentمجموعةلورينزو

يستخدمللمجموعاتذاتالطابعالخاص،ثمفىالقرنالثامنعشرأطلبقهبذااالسبمعلبىالمؤسسبةالتبى

تقببامبهببدفعببرضوحفببظالمجموعبباتللعامببة.وفببىالعصببرالحببالىاتسببعالمسببمىليشببملمعببهأيضببا

،(Woodhead and Stansfield, 1994) المعارضالفنية


إذأنالمتحففىمعناهالمبسطهو"مبنبى

 .(1993إليواءمجموعةمنالمعروضاتبهدفالمتعةوالدراسة")فيليبوآخرون،

أسباب أهم خاصةاوتعود الحفاظعلىتراثه فى التاريخ المتاحفإلىحرصاإلنسانعلىمر نشاء

خروهوالسياحةبأنواعهاالمختلفةالمعرضمنهلالنقراضأوالزوال.ويأتىفىالمرتبةالثانيةسببآ

خاصةسياحةالتراثالثقافىوالتىتهدففىحدذاتهاإلىالتعرفعلىتراثالشعوبواألممالمختلفة

(.2004)قادوس،

International Council Of Museums (ICOM)للمتاحفىهوفقاللمجلسالدولواصطالحياًفإن

دائمةفىخدمةيعرفالمتحفعلىأنه"تلكالم2010 ؤسسةغيرالهادفةللربحوالتىتعملبصورة

المجتمعوتنميتهوهىمفتوحةبصورةدائمةللجمهوروتعملعلىالعرضوالصيانةواالقتناءوالبحث

والدراسة التعليم أغراض أجل من المادى( الملموس)غير وغير الملموس)المادى( للتراث

اتحا (ICOM, 2010)والمتعة" عرفه كما المتحدة المملكة متاحف  The UK Museumsد

Association (MA)التىايةأنه"مؤسساتلجمع،وحم وتسهىلالوصولللقطعوالمقتنياتاألثرية

.(Swain, 2007)ترتبطبشكلوثيقبالمجتمع

حباتوتنقسمالمتاحفإلىثالثةأنواعرئيسية؛يضمالنوعاألولمتاحفالفنونالجميلةوماتشملهمبنلو

نتاجالفنبى.وأعمالفنية،وكذلكالفنونالتطبيقيةوماتضمهمنأثاثأومالبسأوسجادأوغيرهامناال

أماالنوعالثانىيضممتاحفالتاريخالطبيعىوالمتاحفالعلميةلعبرضنمباذجخاصبةببالعلومكالفيزيباء

يضببممتبباحفالتباريخواآلثبباروالتببى-وهبومحببلالدراسببةالحاليبة-والكيميباء،وأخيببراًفبإنالنببوعالثالببث

(.2004؛قادوس،1984تعرضمنجزاتاإلنسانفىالمجاالتوالعصورالمختلفة)العوامى،

ويتضحدورالمتحففىجمعواقتناءوعرضمجموعاتمبنالقطبعالتبىتمثبلداللبةمعينبة،بحيبثيبتم

هامنخاللبطاقةالتعريفبالقطع،كمباالتعريفبهاوبتاريخهاوالمادةالمصنعةمنهاوطرازهاوزخرفت

يساًمندورالمتحففىالحفاظعلىالقطبعالمعروضبةمبنخباللحفظهبامبنئأنالصيانةتشكلجزًءر

لهمنتلف،وكذلكتسجيلجميعالقطعبسجالتخاصةبالمتحفتوضحبياناتالقطبعضكلماقدتتعر

فخاصببةمتبباحفاآلثببارهببوتثقيببفالببزوارحببولعلببىحسبببأنواعهببا.كببذلكفببإنمببنأهببمأدوارالمتحبب

الماضىوذلكعبرمايقدملهممنمقتنياتسواءلفهبمثقافبةاآلخبر)بالنسببةللسبائح(أوتعلبمالمزيبدعبن

وعليببهفببإنالمتحببفيسببتهدف.(Ohene, Otu and Nortey, 2014)تاريخببه)بالنسبببةللمببواطن(

همنمقتنياتوماتحملهتلكالمقتنياتمبندالالتحضباريةمايقدمعبرباألساسخدمةالمجتمعوتنميته

سبياحةوفبىاطبارمفهوم.(Simpson, 2009)وتاريخيةتسهمفىاحتفاظذلكالمجتمعبهويتبهالثقافيبة

الحاليبةأوالماضبيةلمجموعبةمعينبة زيارةالمتاحفيمكنهاأنتعكسالهويةالثقافيبةالتراثالثقافىفإن

.(livable.org, 2014)منالناس

االختالفالثقافىبمفهوموفىظلسعىالمقاصدإلىتمييزنفسهاعبرماتقدمهمنعناصرجذب،وارتباط

فإناستشعارالسائحأصالةتجربتهواختالفهاداخلالمتحفيمكنهتأكيدالهوية(2005الهوية)القصاص،
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يعودمفهوماألصبالةإلبىأكثبرمبنواألصالةوالهوية.بمايؤكدالعالقةبينمفهومىالثقافيةللمقصدالسياحى؛

شببارأوقبد (Wang, 1999)1976و1973ىعبام MacCannell ثالثبةعقبودحيبثقدمبهألولمبرة

Theobald  1998وهببىتجربببةتعكببسبشببكلحقيقببىثقافببةاآلخببرأىءحقيقببىىصببالةشبباألإلببىأن

.Hillman, 2007)المجتمعالمضيف)

أنLord, 2002))وقدأوضح إما ًلمجموعةمحدداتمنها وفقا أناألصالةفىالمتحفيمكنتحديدها

يتسمالتراثببعضالمالمحالتىكانتتتواجدفىالعصرالمرتبطبه،أوأنيكونمرتبطاًبحدثتاريخى،

 أو معمارى، تصميم أماأو السياحى. للمقصد الثقافية التقاليد أو بالهوية ً مرتبطا يكون أن   دراسة

(Torrenti, 2012)؛فقدأشارتلمفهوماألصالةفىالمتحفعبرادراكهلمايقدمهالمتحفمنمقتنيات

بعالقة جوانبترتبط ثالثة  هناك أن كما السياحى. المقصد داخل الزائر تجربة أصالة وقصصتوفر

.(Gilmore and Pine, 2007)األصالةبالمتحفوهىالمقتنيات،والمبنى،واللقاءاتالداخلية

،إذيعتبر(Caldwell, 2003)وتتأكدهويةالمتحفأيضابناًءعلىموقعالمتحفومقتنياتهوعمارتهأومبناه

بمايسهمفىتفسيرالتراثالذىيقدمهالمتحفلزائريهبمايحققالفخرللمجتمع مبنىالمتحفرمًزامعماريًا

ذهنيةللمتحفلدىا يقومبهأمناءالمتحفمنتقديمرؤيةمختلفةالمضيفوتكوينصورة لسائحىنعبرما

شارتإحدىوقدأ.(Sinclair, 2007) للمبنىوشرحتفاصيلهوتفسيرهابمايسمحبتشجيعزائرينمحتملين

(إلىاإلرتباطالوثيقبينالهويةالثقافيةوالهويةالمعماريةبحيثيجبتجسيد2009العلفى،الدراسات)

للفتراتالتاريخيةالتىيقدمهاالمتحفاقتصادياًواجتماعياًونفسياًبصورةأصيلة.العمارة

وهويته بالمجتمع أوثق وارتباط خاصة وضعية لها تضيف طبيعتها فإن بالمقتنيات يتعلق وفيما

(Caldwell, 2003)فوذلكمثالًعبرارتباطالعثورعليهابالمقصدالموجودبهالمتحفكماهوفىمتاح

سكندريةالقومىالذىيعبربشكلأوبآخرعنالمكانالذىينتمىإليهاالالحضارةاالقليميةفىمصركمتحف

ىكمايلوحضارته.وتتضحهويةالمتحفوأصالتهسواءلدىالمواطنأولدىالسائح

 

 فيما يتعلق بالمواطن أو المجتمع المضيفاوال: 

ًكاًصالةهناأنيعطىصاحبالتراثإدرااأل ًىيرلذاته،بحيثحقيقيا فىمالمحتاريخهوثقافتهممثلةتماما

.وقدظهرتمجموعةمنالدراساتتعرفباسمومقتنياتهمثالًأيتعلقبعمارةالمتحفالمتحفسواءفيما

المكان" سلوكيات حيثplace-behavior-studies"دراسات ،  أو المكان" مفهوم"هوية  place"ظهر

identity"ارتباطالناسبالمكانومعناهإلىالمكوناتالماديةللمكان،وإنماإلىيشيرمفهومهليسفقطذىوال

وتفضيالت احتياجات تلبية المكان يستطيع عندما أيجابية بصورة ويتحقق  لديهم

ىوالرمزىالبعدالعاطفKorpela, 1989فرادممايؤثرعلىالمواقفوالسلوكياتتجاههوهووفقالاأل

.بالتالىفإنهفىحال(Wang and Chen, 2015)  عبرالوقتىرتباطبالمكانوهويتشكلويقوالل

لفترة يرجع ًمحدداً ًثقافيا تراثا يقدم أوجزءمعينمنه المكانفىمتحفما لهوية توافرالمبادئاألساسية

لل الثقافية الهوية فىتأكيد للمتحفأنيسهم يمكن فإنه معينة ذلكتاريخية السياحىالذيينتمىإليه مقصد

كما(Wang and Chen, 2015) التراثلدىأفرادالمجتمعويمكنعرضتلكالمبادئتفصيالًكمايراها

ى:يل

معينةللتمايز،فإنوجودخصائصMcGuire 1984وفقالنظرية الخصوصية أو التفرد الشخصى -

عبرعنانتمائهلعصرأوفترةتاريخيةمحددةتسهمفنيةأومعماريةأوتاريخيةتميزالمتحفبحيثي

  فىإثباتهويتهبشكلواضح.

وتوثيقالرغبة فى الحفاظ على إستمرارية مفهوم الذات  - فىبناء فعاالً يعنىذلكأنللمكاندوراً

تاريخوقصصحياةاألفرادوالتىتظهرفىالمتحفمنمقتنياتهوبطاقاتالشرحالتىتوضحتاريخ
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مثالًالقط لها التاريخى والتسلسل مفهومع لألفراد أروقته فى يحمل الذى المتحف فإن ثم ومن ؛

 "إستمراريةالهوية"،يصبحاألكثرشهرةوتفضيالًلهمويرتبطونبه.

أنيستطيعالمتحفأنيحققللفردوالمجتمعالقدرةعلىمواجهةالتحديات والمقصودبهاكفاءة الذات  -

لىهويتهالثقافيةسلباكالعولمةوالنشاطالسياحى،وذلكمنخاللمايعرضهمنالحاليةالمؤثرةع

 مقتنياتتجسدتاريخوثقافةذلكالمجتمعممايترتبعليهالشعوربالرضالدىالمواطنعنالمتحف.

ءوهوالتقييماإليجابىللذاتحيثيجبأنيثيرالمتحفالشعورباالنتماءوالفخروالوالتقدير الذات -

 للهويةالثقافيةعبرمقتنياتهوعمارتهوموقعه.
 

 يتعلق باآلخر) السائح(فيماثانيا: 

هوأنيقومالمتحفبتقديمالتراثلآلخربصورةأصيلةتستطيعأنتعبرفعلياًعنالهويةبالشكلالذىيوافق

باعتباره بتراثه المجتمع يعارضاعتزاز أنيكونهناكما دون الثقافية للهوية تقليدىال الحارس توقعاته

قد،وذلكمنخاللالمظهرالعامللمتحف،واسلوبالعرضوالتوثيق.و(2014للمقاصدالسياحية)رواشدة،

أنICOMتمتفسيرالمبدأالسادسمنالمدونةاألخالقيةللمتاحفالصادرعنالمجلسالدولىللمتاحف

ً ثقافيا ً تراثا تمثل التى مقتنياته خالل أوالمتحفمن الوطنية أو المحلية يعكسالهوية يجبأن ً معينا

(.ICOM, 2013ةالمرتبطةبهذاالتراث)يالقوم
 

 

 التراث اليونانى الرومانى باألسكندرية

والتىتقدم باألساسعلىاستهدافجذبالسائحينإلىمتاحفاآلثارباألسكندرية، الحالية الدراسة تركز

لألس الرومانى اليونانى الرومانىالتراث اليونانى التراث اختيار تم وقد األصل يونانية كمدينة كندرية

بالمتاحفتحديداًنظراًألنهفىظلتعددالهوياتالثقافيةالتىتكونالهويةالقوميةلألسكندريةكمقصدسياحى

ةاتخذتفىمرعلىأرضهعبرالعصورالعديدمنالحضاراتإالأنلألسكندريةطابعاًخاصاًيميزهاكمدين

الدراساتإلىأنأىمقصدسياحىيأتيتميزهىولقدأشارتاحدنشأتها.األصلالطابعاليونانىبدايةمن

يسهمفىتقديمهويةثقافيةفريدةخصوصافيمايتعلقبنشأةىاألولمنخاللتراثهالثقافىالذفىالمقام

القديمة وبthe old town" (Urošević, 2012)"المدينة للمقصد، تجارية عالمة خلق التالى

.(Dias et al,2012)عبرتراثهالثقافىخاصةإذاماكانيتسمباألصالة "Destination Brand"أو

 

 شأاألسكندرية مدينة يونانية المن

كانتمدينةاألسكندريةقديماًبمثابةالمنارةالتىنشرتالحضارةاليونانىةفىالعالمالقبديم.كبانذلبكبعبد

(6ق.م.،حيبثحبرصاالسبكندراألكبر)شبكل332لىمصرفىعامإنشائهابعدقدوماالسكندراألكبرإ

أنيقبومبزيبارةمعببداإللبهآمبونذاكأنببعدأنتوجفرعوناًعلىمصربمعبدبتاحبمنبفعاصبمةمصبر

.(2009كبالوس،;Green, 1996)بواحةسيوةفىالصحراءالغربيةإلستلهاموحيبهفبىبعبضاألمبور

فخرجبصحبةمجموعةمنجنودهورفقائهمنمنفمتخذاًالفرعالكانوبىللنيل،ثمأخذالطريقالساحلى

لبىإاً(ومنهبايلالىبراتنيوم)بالقربمنمدينةمرسىمطروححإالمطلعلىالبحرالمتوسطحتىوصل

براتنيبوم.فكببراإلسببكندرفببىمعببدآمببونبسببيوة،التبىوصببلهابعببدحبوالىاثنببىعشببريومباًمببنمغادرتببه

تأسيسمدينةاألسكندريةأثناءرحلتهلزيارةمعبداإللهآمونبواحةسيوة،واتخذفبىالوصبولإلبىهنباك

الطريقالساحلىالمطلعلىشاطئالبحرالمتوسط.ببنماهوفىطريقهأعجببالموقعالذىأقيمتعليه

(،وهوعبارةعبنرقعبةمبن2001؛قادوس،1993راغب؛2009كالوس،بعدذلكمدينةاألسكندرية)

األرضتفصلبينساحلالبحرالمتوسبطمبنالشبمالوببينبحيبرةمريبوطفبىالجنبوب.كبانيشبغلهبذا

المكبببانعنبببدمازارهاإلسبببكندرعبببددمبببنالقبببرىالمصبببرية،أشبببهرهاوأكبرهببباكانبببتقريبببةراقبببودةأو
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لقبرىكبانوامبنالمصبريينالبذينعملبوابالصبيد.ويبدوأنسكانهذها (Empereur, 1998)راكوتيس

2002)(Venit,ومنأهمأسبابإعجاباالسكندربهذاالموقعوجبودجزيبرةسبميتبعبدذلبكبجزيبرة.

ندراألكببركوقدكانتتلبكالجزيبرةمعروفبةلبدياليونبانيينقببلقبدوماالسبفاروسفىمواجهةالساحل،

دعلىمدجسبريبربطببينسباحلالمدينبةوالجزيبرة.نشبأعبن،مماساعأعمالهوميروسىوقدذكرتف

(.أقبيمعلبىهبذهالجزيبرة1()شبكل1963ذلكتكونميناءينالمينباءالشبرقىوالمينباءالغرببى)حسبين،

األسكندريةالشهير،الذىكانيشغلمكانقلعةقايتباىحالياً.عرفهذاالجسربإسم"هيبتاستاديون"فنار

)وسبتاديونهبووحبدةقيباسم1300يون"،إذكانطولهيبلبغسببعةسبتاديونأىحبوالىأى"سبعهاستاد

عبرفالمينبباءالشبرقىباسبم"بورتبوسمبباجنوس"أىم(.186اسبتخدمتفبىهبذاالوقببتوتعبادلقيمتبه

"الميناءالكبير"ويعرفباسبمالمينباءالشبرقىحاليباً.وأطلبقعلبىالمينباءالغرببىاسبم"يونوسبتوس"أو

 ;Grimm, 1996)عودةالحميدة".كانالميناءانيتصالنبواسطةممرينأقيمافىالجسرقربطرفيه"ال

Empereur, 2000) . 

كانلدىاإلسكندرعندماقررأنشاءهذهالمدينةالجديدةأهبدافسياسبية،وثقافيبة،وأخبرىاقتصبادية.أمبا

رسونفوذهمفىالعالمالقديمبأنيجعلمبنالهدفالسياسىفكانيتمثلفىرغبتهفىالقضاءعلىقوةالف

األسكندريةقاعدةبحريةيسيطرمنخاللهاعلىالبحرالمتوسط،خاصةفبىالجبزءالشبرقىمنبه،فيبؤمن

بذلكفىنفسالوقتحدودإمبراطوريتهمنخطرالفرس.أماعنالهبدفالثقبافى،فكباناإلسبكندرمولعبا

نينشرهافىأنحاءالعالمالقديم،فرأىأنيجعلمناألسكندريةمنبارةبالثقافةوالحضارةاليونانيةوأرادأ

تنشرهذهالحضارةفىالشبرق.كمباكبانلإلسبكندرهبدفآخبراقتصبادىوراءإنشباءهبذهالمدينبة،وهبو

رغبتهفىأنتكونميناًءبديالًلميناءصورالذىدمرأثناءالصراعبينهوبينالفرس،وكانمعروفاًبأنبه

؛حسبين،2012أشهرالموانىءالتىكانتتقععلىالشاطئالشبرقىللبحبرالمتوسبطأنبذاك)حجباج،من

1963.)

ق.مإلبىالمهنبدساليونبانىدينبوكراتيسمبنرودس331عهداإلسكندراألكبرمهمةتخطيطالمدينةفبى

األخيبرفبىيبدوضبعاالسبكندراألكببرحيبثمهمبةاالشبرافعلبىإنشباءهاكليمونيسمننقبراتيسإلىو

وبالتالىكانمسبئوالعبنجمبعالضبرائبوكبذلكمسبئوالللبالد،الشئونالماليةمسئوليةاالشرافعلى

بجانبمجموعةمناالستشباريينعلبى(Green, 1996; Grimm, 1996)عنإنشاءمدينةاألسكندرية

األولبتخطببيطمدينببة؛قببام(El-Abbadi, 1990)رأسببهمكراتيببروسمببناولينثببوسوهيببرومببنليبيببا

األسكندريةعلىنفسنمطتخطيطالمدناليونانيةالهيبوداموس.كانشكلهذاالتخطيطعبارةعبنتقسبيم

لبىٳالشبرقمبنتمتبدعرضبيةشبوارعتقطعهباالجنبوب،لبىٳالمدينةإلىشوارعطوليةتمتدمبنالشبمال

عبةالشبطرنج،علبىأنيكبونهنباكشبارع(،ممايعطىفىالنهايةللمدينةشبكالًيشببهرق1)شكلالغرب

طولىرئيسىيقطعبهشبارععرضبىفبىوسبطالمدينبة.عبرفالشبارعالعرضبىباسبم"كبانوب"،ومبن

،كانيقطعهشارعطولىوهو(Green, 1996; Empereur, 1998)المرجحأنهشارعأبىقيراآلن

كليبوازىهبذينالشبارعينالرئيسبيينشارعالسوما،وتمتدبقيةالشوارعالطوليةوالعرضيةاألخرىبش

(Foster, 2004; Ferro, 2012).

وهببوأحببد-Strabo 17.1.8, C.793)بلببغطببولمدينببةاألسببكندريةالقديمببةكمبباذكببرلنبباسببترابون)

30-ق.م.(20-24المببؤرخينالقببدامىالمشببهورينالببذىزاراألسببكندريةفببىبدايببةالعصببرالرومببانى)

ستاديونمنالشمالإلىالجنوبببين8-7ب.ووصلعرضهاإلىمايقربمنستاديونمنالشرقللغر

(وقدأحاطالمدينبةالقديمبةGreen, 1996؛2012)حجاج،البحرالمتوسطشماالًوبحيرةمريوطجنوبًا

مضببمتبببينأوصببالهاأبراجبباًعلببىمسببافات15-10أسببوارلتحصببينها.وصببلطببولهببذهاألسببوارمببن

:أحببدهماقببيمخببارجاألسببوارالشببرقيةوالغربيببةمببدينتانللمببوتىوأ،(Grimm,1996)متقاربببةلحمايتهببا

فأقيمبتصبهاريجوقنبواتتحبتاألرضكماأنشئنظاملتوفيرالمياهبالمدينبة،،غربيةواألخرىشرقية
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دكانببتتمببدخزانبباتالمسبباكنبالمبباءالعببذب.كببانهببذاالمبباءيببأتىمببنقنبباةشببيديا)المحموديببة(،التببىشببي

(.1963األغنياءعلىضفافهاالقصوروالحدائق)حسين،

،(Howe, 2014)تماالنتهاءمنإنشاءالمدينةفىعهدكلمنبطلميبوساألولوابنبهبطلميبوسالثبانى

قسببمتالمدينببةإلببىخمسببةأحيبباءرئيسببية،عببرفكببلمنهبباباسببمحببرفمببنالخمسببةحببروفاألولببىفببى

.كبانأكببرهبذهاألحيباءهبوالحبىالملكبىΕ،إبسبلونΔ،دلتباΓ،جاماBتا،بيAاألبجديةاليونانىة:ألفا

الذىأقيمتبهالقصوروالمنشآتالملكيةوشغلأكثرمنربعمساحةالمدينة.شيدفىهذاالحىأيضاأهم

ن(أودارالحكمببةومكتبببةاألسببكندريةالمبببانىبمدينببةاألسببكندريةكالقصببورالملكيببةوالمتحببف)الموسببيو

ومعابدوحدائق،أماالمصريونالبذينكبانوايسبكنونهبذهالمنطقبةقببلالكبرى،دارالقضاءوالجمنازيوم

حببىيقببعأقصببىغببربالمدينببةوهببوحببىراقببودة)أوفببىعاشببوافقببدمصببرلببىٳقببدوماإلسببكندراألكبببر

(.1963وحىدلتا)حسين،راكوتيس(،كماكانهناكحىآخرخاصباليهوده

لىتشجيعهجرةالعناصرالقويةمنالعلماءواألدباءوالفنانينإلتميلئكانتسياسةالملوكالبطالمةاألوا

ليهاأعدادكبيرةمبنهبذهالعناصبرونقلبوامعهبمإلىاألسكندريةليستقروافيها.فجاءإوالفالسفةاليونانيين

نيببة؛فظهببرتاألسببكندريةفببىمبانيهبباوفنونهبباكمدينببةيونانيببةالشببكلثقببافتهموحضببارتهموفنببونهماليونا

والموضوع.كانتطبقاتالمجتمعفىاألسكندريةالقديمةتأخذالشكلالهرمى،علىقمتهيوجداليونانيون

والسكندريونالمنحدرونمناألسرالمقدونيةواليونانيةالغنيةأوالعريقةوالذينكانلهمحقوقالمواطنبة

الكاملةولهمحقتقلدالمناصباإلداريةالعليافىالبالدوامبتالكاألراضبى،وبعبضاالمتيبازاتاألخبرى

كاإلعفاءمنبعضأنواعالضرائب،يأتىفىالمرتبةالثانيةاليهودالذينكانلهمنظامخاصبهم،ويبأتى

مبعاسبكندريةالقديمبة.بالنسببةالمصريونفىالمرتبةاألخيرةوكانوايعملونبالحرفالبسيطةداخبلمجت

لإلدارةالداخليةفىاألسكندرية،فكانتتعتمدعلىنظامالدولةالمدينة،وهونفبسالنظبامالبذىكبانمتبعبا

فىبالداليونان،والذييقومعلىأنتحكمالمدينةنفسهابنفسبهابنظبامخباصبهباوحبدهايبديرهمجالسبها

رىالتشريعية،كماكانهناكمجلسللشو


(.1963)عبدالوهاب،

 

 مكتبة اسكندرية الكبرىوالموسيون 

لببىحببىفبباليرونبآثينببا(الببذىكببانيهببتمإأسببسهببذينالصببرحينالثقببافيينديمتريببوسالفبباليرى)نسبببة

بالسياسةوحكمآثينالفترةعشرأعوام،كماكانمهتماًبفلسفةأرسطو.خبرجديمتريبوسمبنآثينباكالجبئ

لببىاألسببكندرية،حيببثرحببببببهإ(.واتجببهSollenberger, 2000)ق.م297/296سياسببىفببىعببام

نشاءالمتحبف)الموسبيون(أودارالحكمبةكصبرحعلمبىباألسبكندريةوكبانإليهإبطلميوساألولوعهد

اسبتوحىديمتريبوستصبميم.(Pollard and Reid, 2006; Forster, 2004)ق.م290ذلكفىعام

ةالقديمةمنتصميماثنتينمبنالمبدارسالفلسبفيةوهمباأكاديمكيبةبالتبووليكيبومالموسيونفىاألسكندري

حيثاعتبرتالمدرسةمؤسسةدينيةفكانتتحوىمقصبورةلرببات،(Savvopoulos, 2011)ارسطو

اآلدابوالفنونبهاتماثيللتلكاآللهاتومذبحوحديقةوممشىوأماكنللمعيشة.ويوضحسترابوذلكفبى

واكسبدرا(Peripatosللموسيونحيثيبذكرأنبهكبانجبزءمبنالحبىالملكبىكبانيضبمممشبى)وصفه

(Exederaكحجرةللطعامألعضاءالموسيون)وملحقبهمرصبدفلكبىوحديقبةنباتيبةوأخبرىحيوانيبة

(.1993؛راغب،2012)حجاج

مبنهيئبةالقصبروالمعببد،وكبانوألنالوظيفةالرئيسيةللموسبيونكانبتالعببادة،فقبداتخبذشبكلهخليطباً

كبانيبتمتعينبهأو"المبدير"epistatesيشرفعليهكاهنخاصلرباتاآلدابوالفنونيسمىأيبسباتيس

مثلالكهنةالذينكانوامسئولينعنإدارةالمعابدالمصرية.فىعهدبطلميوسالثانىوجدبجانبذلكمبا

مبتعلممبنالرجبالدونالنسباء50-30"مكونةمنأى"جمعيةSynodosأطلقعلىهسترابوسينودوس

يعملونمقابلأجركمعلمينمعفيينمنالضرائبولهممكانلإلقامةبالمقابلفىالحىالملكى.وفىعهد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86


 ، جامعة الفيوم –كلية السياحة  والفنادق  تصدرها -الدولية للتراث والسياحة والضيافة  مجلةال

  (3/1العدد ) ،الحادي عشرالمجلد 

  2017فبراير  11-8مر الدولي العاشر للسياحة والضيافة، شرم الشيخ خاص بأبحاث المؤتعدد 

 

163  

 

 ,MacLeod)بطلميوسالخامسنظمالدارسونبالموسيونألعابارياضبيةواحتفباالتومسبابقاتثقافيبة

شهرةعالميةمماأدىإلىجعلهاسماًعامافىكلاللغاتاألجنبية؛إال.وبلغموسيوناألسكندرية(2010

)أنكلمة"موسيون"قدفقدتمعناهااألصلىوأصبحتتستخدمألىمبنىيضممجموعاتأثريةأوفنية

حرصكلمنديمتريوسوبطلميوساألولأنيجمعالهذاالموسيونصفوةرجالالعلم(.1993راغب،

كالوقببت،ممبباكببانلببهأكبببراألثببرفببىزيببادةثقلببه،وبالتببالىزيببادةاألهميببةالثقافيببةلمدينببةوالفكببرفببىذلبب

األسكندريةنفسها.كانتالدراسةفيهتقومعلىالمناقشاتوالندواتالتىيقيمهاهؤالءالعلماءوالمفكبرون

وقراءاتالحكموالقصائد(.كماكانتتقامبهاالوالئم1963أكثرمنكونهاحلقاتدراسية)عبدالوهاب،

(.وتخرجمبنمدرسبةالموسبيونالعديبدمبنالعلمباءالبذينكانبتلهبم2012،النواوى)وحلالمعضالت

إنجازاتالزالتمحلتقديرإلىاآلن،منهؤالءالعلماءيوكليديسالذىعرفبإسم"إقليبدسالرياضبى"

الفلبكفبىالعبالمالقبديم،البذىاسبتطاعأنصاحببعضالنظرياتالهندسية،وهيبارخوسأحدأهمعلماء

الشبمسوالقمببربشبكلتقبديرى،كمبباوضبعأسببماءيحبدداإلعتبدالينالربيعببىوالخريفبىوأنيعبرفحجببم

بعضالنجوموالمجموعاتالنجميةبمواقعها.وأرخميدسصاحبنظريةالكثافبةالنوعيبة،وغيبرهم


)عببد

(.1963الوهاب،

يةبشببكلكبيببربالموسببيون.أقيمببتهببىاألخببرىبببالحىالملكببىعلببىيببدارتبببطإنشبباءمكتبببةاألسببكندر

ديمتريبوسالفبباليرى.وذاعببتشببهرةهببذهالمكتبببةفببىالعببالمالقببديمبشببكلفبباقشببهرةالموسببيوننفسببهبببل

(.كانيشرفعليها1993؛راغب،1963والمكتباتاألقدممنهاكمكتبةأكاديميةأفالطون)عبدالوهاب،

عينهالملكبنفسهوكانيتقلدلقب"المعلمالملكبى".ضبمتالمكتببةعبدداًكبيبراًمبناألجنحبةأمينالمكتبةي

ومجباالتمختلفبةمبنمزودةبأروقةأعمدةوصفوفمبنالرفبوف،وخصصبتفتحباتلمبؤلفينمختلفبين

.(MacLeod, 2010)العلوم

 

 األسكندرية فى العصر الرومانى

مةكليوباتراالسابعةآخرالملوكالبطالمةالذينحكموامصبرفبىيبدأالعصرالرومانىفىمصربعدهزي

ق.م.أمامأكتافيان)الذىلقبفيمابعدبأغسطس(،إذأنمصربعدانتصار31موقعةأكتيومالبحريةعام

الجانبالرومانىبقيادةأغسطسعلىكليوباتراأصبحتمصرواليةرومانيبةتبدينببالوالءلإلمبراطبور

الموجودفبىرومبا.وكانبتاألسبكندريةعاصبمةمصبرفبىالعصبرالبطلمبى،واسبتمرالوضبعالرومانى

(.ولببميختلببفوضببعاألسببكندريةاالجتمبباعىفببىالعصببر1963كببذلكفببىالعصببرالرومببانى)العبببادى،

الرومببانىكثيببراعببنوضببعهافببىالعصببرالبطلمببى.فكببانالمجتمببعالسببكندرىيكببتظبفئبباتمببنجنسببيات

.استمرتاللغةاليونانيةعلىالرغممنذلبك(Scheidel, 2004)وعاشتفىاألسكندريةمختلفةجاءت

وجببدتفببىالمجتمببعالتببىالمختلفببةواللغبباتباللهجبباتتببأثرتنٳباعتبارهببااللغببةاألساسببيةللمدينببة،و

أنلببىٳالسبكندرىالقببديم،وكببانيصببدربهبباكببلالقبوانينوالقببراراتوخطاببباتاإلمبراطوريببة.أدىذلببك

انهباتقٳالمصريينأنفسهمالذينكانوايقيمونبالمدينةكانواحريصينأشدالحبرصعلبىتعلبمهبذهاللغبةو

1963ًداريبةبالمدينبة)العببادى،اإلالمناصببتبولىلبىٳممايؤهلهم (.وظلبتالمواطنبةالسبكندريةهبدفا

.مبنهبذهاالمتيبازاتأنأصبحابهامنبذالعصبرالبطلمبىتقدممتيازاتٳمنلهالماالكثيرون،ليهٳيسعى

المناصبببالعليببافببىدارالحكمببة)الموسببيون(والمكتبببةكببانوايختببارونمببناألشببخاصالببذينيحملببون

المواطنةالسكندرية.كمباكانبتهنباكميبزةأخبرىللمواطنبةالسبكندريةفبىالعصبرالرومبانىزادتمبن

يةكانشبرطاًأساسبياًللحصبولعلبىالمواطنبةأهميتها،أالوهىأنحصولالفردعلىالمواطنةالسكندر

الرومانية.كانتالمواطنةالسكندريةالتمنحلألشخاصالعاديين،بلكانتهناكشبروطيجببأنتتبوافر

فىالشخصقبلحصولهعلىهذهالمواطنة.أهمهذهالشروطهبىشبرطالوراثبة،أىأنيكبونالشبخص
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إنضمامالشبخصبسجالتالمدينة.والشرطالثانىيقومعلىمنأبسكندرىوأمسكندريةمدرجاسمهما

للجمنازيومويعلنفىيومتخرجهمنهحصبولهعلبىالمواطنبةالسبكندريةالتبىتسبمحلبهبممارسبةالعمبل

. (Delia, 1991) السياسىفىالمدينة

ميةوالثقافية،وخاصةأمامنالناحيةالثقافية،فقداهتماألباطرةالرومانفىبادئاألمربالمؤسساتالعل

الموسيونومكتبةاألسكندريةالكبرى،بلوحرصبعضاألباطرةعلىزيارتهماوحضورالندواتمثل

تعرضالموسيونإلىالعديدمنالكوارثفىالعصرالرومانىنتيجة3اإلمبراطورهادريان)شكل .)

فىالعصرالبيزنطىبعدتأسيسللثوراتالتىحدثتفىاألسكندرية،وبدأتأهميتهتقلبشكلملحوظ

(.2012،النواوىمكتبةالقسطنطينيةحيثهربإليهاكثيرمنالعلماء)

ومماالشكفيهأنالمكانةالتىوصلتلهامدينةاألسبكندريةفبىالعصبرينالبطلمبىوالرومبانىلبمتكبن

كانةالكبيرة،سواءكانتهذهباألمرالهين،والشكفىأنهناكمجموعةمناآلثارالتىتدلعلىهذهالم

اآلثارثابتةكالمعابدأوالمقابرأومنقولةمثلأعمالالفنونالصغرىكالعمالتوالمجبوهراتوالمنتجبات

الفخاريةوالتماثيلوغيرهاوالتىتزخربهامتاحفاآلثارباألسكندرية.

كو الثقافية هويتها تأكيد السياحية للمقاصد يمكن كان فاذا دولياً،بالتالى لها تنافسية ميزة لتحقيق سيلة

( إليها تدفقالسائحين اليونانىالرومانىRavar, 2012)وزيادة التراثالثقافى بإبراز اإلهتمام فإن ؛

 فى األبرز يصبح ان يمكنه أفضل بصورة باألسكندرية األسكندريةبمتاحفاآلثار حول السائح ذهن

.سياحىكمقصد

 

 الدراسة التطبيقية

الدراسةعلىكلمنمتحفاألسكندريةالقومىومتحبفاآلثباربمكتببةاألسبكندريةذهاالختيارفىهوقع

نظراًلمايلى

ومنتجبباتالرومببانىتتنببوعبببينتماثيببلاليونببانىمقتنيبباتمببنالعصببريحتببوىعلببىأنكببالالمتحفببين-أ

ثقافيبةفبىاألسبكندريةفبىتلبكوكلهاتعكبسأهبممالمبحالحىباةاإلجتماعيبةوالفخاريةوعمالتوغيرها،

 الحقبة.

وهببوالمعنببىاألولبببالتراثاليونببانىالرومببانى-إغببالقالمتحببفاليونببانىالرومببانىباألسببكندرية-ب

بهدفالتطويرونقلبعضمقتنياتهإلىهذينالمتحفين.-لألسكندرية
 

 تاريخ إنشاء المتحفين

 أوال متحف األسكندرية القومى

المتحف هذا المبنىفىاألصليقع وكان أبىقير(، شارع أو طريقالحرية )امتداد فؤاد علىشارع

قصراًملكأسعدباسيلىتاجراألخشاب،ثمانتقلتملكيتهإلىالقنصليةاألمريكيةباألسكندرية،وأخيراًتم

إلى،وهومقسم2003شراؤهمنخاللوزارةالثقافةوتمإعدادهكمتحفوافتتحللجمهورفىأغسطس

والثانىلعرضالقطعالتىثالثةطوابق األولتحتاألرضوهومخصصلعرضالقطعالفرعونية،

والقبطية اإلسالمية والثالثخصصلعرضالقطع اليونانىالرومانىباألسكندرية، إلىالعصر ترجع

.(2010،ى)النواوباألسكندرية




 ثانياً متحف اآلثار بمكتبة األسكندرية

متحفبمكتبةاألسكندريةالتىيطبلمبدخلهاالرئيسبىعلبىشبارعبورسبعيدبمنطقبةالشباطبىيوجدهذاال

ويضممجموعةمميزةمبناآلثبارالفرعونيبةواليونانيبةالرومانيبةوالقبطيبةواإلسبالميةوالتبىعثبرعلبى
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ألسبكندريةأغلبهاباألسكندرية،بجانبمجموعبةمبناآلثبارالغارقبةالتبىتبمانتشبالهامبنسبواحلمدينبةا

ويوضحالجدولالتالىمواصفاتالمتحفينوفقاًلعدةعناصر(.2010،ىالنواو)

:مواصفاتمتاحفاالثارباالسكندرية1جدول


 متحف اآلثار بمكتبة األسكندرية متحف األسكندرية القومى عناصر المواصفات

متحفآثاريقعضمنمتاحفالحضارة نوع المتحف

ً فنيةمختلفةاإلقليميةيعرضقطعا

للعصورالتىمرتعلىاألسكندرية

متحفآثاريتبعإدارةمكتبةاألسكندرية

ً فنيةمنالعصورالمتعاقبةويعرضقطعا

 التىمرتعلىاألسكندرية

يتميزالمتحفبسهولةالوصولإليه مميزات موقع المتحف 

وقربهمنعناصرجذبثقافيةأخرى

دريمثلداخلالمقصدالسياحىالسكن

يتباىومقابرالشاطبى. قلعةقا

يتميزالمتحفبوجودهداخلمكتبة

األسكندريةوالتىتمثلجزًءهامامنتراث

المدينةاليونانىبخالفقربهامنمنطقة

منالحىوالتىكانتجزءًالسلسلة

والقصورالملكيةفىاسكندريةالقديمة

أفرادمجموعاتومجموعاتوأفراد طبيعة الزيارات

قاعةالوسائط-منفذبيعالهداياالتذكارية الخدمات المساندة

قاعةللندواتوالمحاضرت-المتعددة

منفذبيعالهداياالتذكاريةوالكتبوقاعات

المحاضراتوكلهاتابعةلمكتبةاألسكندرية

األنشطة التى تمارس 

 داخل المتحف

أنشطةالتربيةالمتحفيةوالنشاطالثقافى

افةالمؤتمراتوالملتقياتواستض

أنشطةالتربيةالمتحفيةواستضافةالمعارض

 المؤقتة

 منهجية البحث 
نوع الدراسة ووسائل جمع البيانات

تحليلةوتماستخداممنهجدراسةالحالةفيهامنأجلإعادةالنظرفيمايقدمه–تعدالدراسةالحاليةوصفية

نالهويةالثقافيةللمقصدالسياحىعبرمايقدمهمنتبراث.ويبتمذلبكالمتحفكمنشأةتعبرتعبيراًسليماًع

بالوسائلالتالية

والتىيفضلاسبتخدامهافبىالدراسباتالوصبفيةParticipant Observationالمالحظةبالمشاركة-

ايشبةللظباهرةألنهباتتضبمنمع خاصةالمتعلقةبعناصرثقافةالمجتمعات،حيثتسهمفىتحليلأكثردقبة

تسمحللباحثينتقديمالوصفالدقيقوالمفصلللقسبمالباحثلمجتمعالبحثبصورةمباشرةوعنقرب،و

اليونانىالرومانىببالمتحفينسبواءفيمبايتعلبقبعمبارةالمتحبفأوبالمقتنيباتوتقنيباتالعبرضحيبثتبم

 زيارةالقسمينوتصويرالمقتنياتوجمعالبياناتمنقبلالفريقالبحثي.

 open ذاتاالسبئلةالمفتوحبةSemi-structured Interviewلمنظمبةانصفالمقابالتالشخصية-

ended questionsضبمنأسبئلةتمنخاللإعدادقائمةمناألسئلةمسبقاً،تتكونمنقسبمين؛القسبماألولت

يبةاألسبكندريةكمقصبد،أمباالقسبمالثبانىفيتعلبقبأسبئلةتتعلبقبهوفبرادالعينبةالشخصبيةألحولالبيانبات

سئلةبنفسالترتيبللمعنيينوقدتمتوجيهاألسياحىداخلالقسماليونانىالرومانىبالمتحفينمحلالدراسة.

 ممايمكنمنتحليلإجاباتهمعلىأساسسليم،وقداستغرقتالمقابالتكلعلىحدةحوالىنصفالساعة.

تضبمنمبناألسبئلةمسببقاً،تتكبونمبنقسبمين؛القسبماألولعبدادقائمبةإاللمبنخباستمارةاالستقصباء   -

،أماالقسمالثانىفيتعلقبأسئلةتتعلبقبهويبةاألسبكندريةفرادالعينةةحولالبياناتالشخصيةالعامةألأسئل

 كمقصدسياحىداخلالقسماليونانىالرومانىبالمتحفينمحلالدراسة.
 

مجتمع وعينة الدراسة
"العينةالطبقيةالمتساوية"مبنأجبل؛تماختيارالعينةالمعروفةباسمبالمقابالتالشخصيةفيمايتعلق)ا(

وقدتماجراءعددمبنالمقبابالتالشخصبيةمبعحبوالىعشبرةمبنتمثيلكلمفرداتالمجتمعفىالعينة،
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رومببانىالمعنيببينبببإدارةالتببراثاليونببانىالأعضبباءهيئببةالتببدريسمببنالمتخصصببين،وعببددمماثببلمببن

.بوزارةاآلثار

تببمتوزيببعاسببتماراتاستقصبباءعلببىكافببةالسببائحينالببدوليينفيمببايتعلببقباسببتماراتاالستقصبباء؛فقببد)ب(

.والبذينبلبغعبددهم2017خاللاألسبوعاألولمبنشبهرينباير ىالقومالوافدينلزيارةمتحفاألسكندرية

72أجنبيباوبلبغعبدداالسبتماراتالصبالحة135منواقبعبيانباتتبمالحصبولعليهبامبنإدارةالمتحبف

أمابالنسبةلمتحفاآلثاربمكتببةاألسبكندريةفقبدبلبغعبددالزائبرينخبالل%.53استمارةبنسبةاستجابة

86ًذاتالفترة %وذلبكبعبد27اسبتمارةبنسببةاسبتجابة23،بينمابلغعبدداالسبتماراتالصبالحةأجنبيا

 صالحة،والذينرفضوااالستجابة.استبعاداالستماراتغيرال
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 أوالً نتائج االستبيان

تمحساب"المتوسط"منأجلتقييمآراءالسبائحينالبدوليينالوافبدينلزيبارةالمتحفبينمحبلالدراسبة -1

حولعناصرتأكيدهويةاألسكندريةداخبلالقسبماليونبانىالرومبانىوهبىعناصبرثالثبةأساسبيةتبم

اسببتقاؤهامببناألدبيبباتذاتالعالقببةوهببى)المجموعبباتالمتحفيببة،العمببارة،وتقنيبباتالعببرض(.وتببم

اقتراحعدةعناصرفرعيةمنقبلفريقالبحثداخلكبلعنصبرمبنالعناصبرالسبابقذكرهبا،وتبم

عرضهاعلىعددمنالمتخصصينلمعرفةمناسبتهاللغرضالذىاقترحتمنأجله.

للتعبرفعلبىفتللتعبرفعلبىمعنويبةتبأثيرتلبكالعناصبر،وكبذلكاختبباراتباركماتماجراءاخ -2

اختالفاتتأثيرتلكالعناصرفبىتأكيبدهويبةاألسبكندريةداخبلالقسبماليونبانىالرومبانىببالمتحفين،

  وجاءتالنتائجكمايلى
 

 بالنسبة لمتحف اآلثار بمكتبة األسكندرية

  فيما يتعلق بالمجموعات المتحفية

تبينأنارتباطالمجموعةالمعروضةبالتراثاليونانىالرومانىلألسكندريةهىأهمالعناصرالتىتؤكبد

تأثيرالمجموعاتالمتحفيبةفبىتأكيبدهويبةاألسبكندريةبهبذاالقسبمحيبثكانبتقيمبةالمتوسبطالمحسبوبة

درهىاألكثرتأثيراًفبى،وكانتالمجموعةالخاصةبالموزاييكوقاعةنلسونووجودرأساالسكن3.70

3.48آراءالمستجيبين،بينماكانتقيمةالمتوسطلكلمبنترتيببالجولبةوالترتيببالتباريخىللمجموعبة

(المعروضبةفبىبدايبةالقسبموالتبى6حيثتبدأالجولةبالقسمبمقدمةتاريخيةعنرأساالسبكندر)شبكل

ءخافببتعليهببا،ثببمآثببارموقببعالمكتبببةوببباقىتتميببزعنببباقىالقطببعداخببلفترينببةالعببرضبتسببليطضببو

(7المجموعاتالمعروضةبالقسم،ثمقاعةنلسون،يليهامجموعةآثارالمحمبرةوالبرأسالسبوداء)شبكل

كمجموعةمؤقتةتحلمحلمجموعةاآلثارالغارقةالمعروضةخارجمصرحالياً.
 

 فيما يتعلق بالعمارة بالمتحف 

،كمبا2.57(بقيمةمتوسط16يرواجهةالمتحفعنهويةاألسكندرية)شكلتبينالضعفالشديدفىتعب

(للقسمسواءفيمايتعلقباأللوانأوالزخارفمنالعناصبرغيبرالمحبددة11كانتالعمارةالداخلية)شكل

للهويةأيضا،ممايعنيأنعمارةالمتحفداخلياًوخارجيباًالتعببرمطلقباًعبنهويبةاألسبكندريةكمقصبد

.3سياحىيدللعلىذلكقيمةالمتوسطالمجمعة
 

فيما يتعلق بتقنيات العرض
(أناألعلبىفبىتحقيبقهويبةاألسبكندريةببينتقنيباتالعبرض4.35تبينمنخاللحسابقيمةالمتوسبط)

هىتلكالخريطةالمعروضبةلمدينبةاألسبكندريةبمبدخلالمتحبفوليسبتبالقسبماليونبانيالرومبانى،وهبى
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حدوعشرينموقعاًكلهاذاتعالقةبالتراثاليونانىالرومانىلألسبكندرية.تبأتىبعبدذلبكالببانراتتحوىا

فببىالمركببزالثببانىخاصببةتلببكالموجببودةبقاعببةمقتنيبباتالمكتبببةوقاعببةنلسببون،خاصببةوأنهبباتببرتبط

تالتاريخيبة،ثبمتركيبزاالضباءةعلبىالشخصبيا4.26بالمعروضاتداخبلالقاعبة،وكانبتقيمبةالمتوسبط

،حيثكانالتركيزعلىشخصيةاالسكندركبدايبةللجولبةداخبلالقسبموأيضباتمثبالاغسبطس.4.04بقيمة

يليهاالفتاتالعرضمنحيثقدرتهاوكفاءتهاعلىتقبديمالتبراثالخباصبتلبكالحقببةحيبثتالحبظلفريبق

اعبببدابعبببضالقطبببعالمكتشبببفةالبحبببثانخفببباضتركيبببزالالفتببباتعلبببىعالقبببةالقطبببعباألسبببكندريةفيمببب

باألسببكندرية،حيببثكتببببجانبهبباالمصببدر،كمبباأنالالفتبباتليسببتمكتوبببةبخببطواضببحوبعضببهامكتببوب

وأغلبهاباللغتيناألنجليزيةوالعربيةفقط،بمايعنيعدموجودباللغتيناألنجليزيةوالفرنسيةبخالفالعربية

دامالتكنولوجيابمتحفاآلثاربالمكتبةهوأقلتقنياتالعرضفىنظاممحددفىكتابتها.تبينكذلكأناستخ

ويبدللعلبى3.70قدرتهعلىتأكيدهويةالمقصدالسياحىالسكندرى،حيثكانتقيمةالمتوسبطالمحسبوبة

(،والببذىاليببرتبطمحتببواه20ذلببكالفببيلمالمعببروضبشاشببةالعببرضالمجبباورةلتمثببالاغسببطس)شببكل

(والببذي21يونانيببةالمنشببأ،إالأنكببالمببنالفببيلمالوثببائقىداخببلقاعببةنلسببون)شببكلباألسببكندريةكمدينببة

يعببرضعمليبباتاألنتشببالوالتنظيببفللقطببعاألثريببةالمنتشببلةمببنخلببيجأبببىقيببر،وكببذلكشاشببةالعببرض

نظبرا(همااألفضلواألكثرتعبيراًلديبعبضالمسبتجيبين10الموجودةبقاعةمقتنياتموقعالمكتبة)شكل

لعالقتهماالقويةباألسكندريةومواقعاألنتشال.

وقدتبينمنخاللحسابقيمةالمتوسطللعناصرالثالثةاألساسيةفىتأكيدهويةاألسكندريةداخلالقسبم

اليونانىالرومانىبالمتحفأنتقنياتالعبرضأقبوىالعناصبرالتبىأسبهمتفبىتأكيبدهويبةاألسبكندرية

،وأخيبراًعمبارةالمتحبفبقيمبة3.4،تليهاالمجموعباتالمتحفيبةبقيمبةمتوسبط4سطبالمتحفبقيمةمتو

.ومنخاللتلكالنتائجيتضحضعفالعنصريناألخيرينفىاببرازهويبةاألسبكندريةخاصبة3متوسط

فيمايتعلقبشكلعمارةالمتحف.

ناصبرفبىاثبباتهويبةاألسبكندريةالذيتماجراؤهالثباتمعنويةتبأثيرتلبكالعتيؤكدعلىذلكاختبار

داخببلالقسببماليونببانىالرومببانىبببالمتحف،حيببثكانببتمعنويببةتقنيبباتالعببرضتتببراوحبببينمسببتوي

(ممببايشببيربقببوةإلببىتأثيرهببا،كمبباتبببينوجببودتببأثيرللمجموعببة0.05)أقببلمببن0.001و0.000داللببة

كدانتفاءتأثيرشكلعمارةالمتحبففبىتأكيبد،بينماتأ0.005المتحفيةفىاثباتالهويةبمستوىمعنوية

الهوية.

والذيتماجراؤهلتشخيصاالختالفبينالعناصبرالمختلفبةفبىإببرازالهويبة،فقبدفومنخاللاختبار

اسفرتنتائجهعنأناالختالفيرجعإلىعنصرتقنياتالعرضالبذييتفبوقعلبىالمجموعبةالمتحفيبة

فهوتأكيدهلهويةاألسكندريةبالقسماليونانىالرومانىحيبثكانبتقيمبةوشكلعمارةالمتحففىإبراز

،وقببدتببماسببتخدامالمقارنبباتالثنائيببةالمتعببددةلمعرفببةمصببدراالخببتالف0.000بمسببتويمعنويببة9.7

أقببلفببرقمعنببوى.وتمببتالمقارنببةبببينالعناصببرالثالثببةثنائيبباحيببثتبببينوجببودLSDباسببتخداممببدخل

وىبينمتوسطاالستجاباتالمتعلقةبعنصرىالمجموعةالمتحفيةوتقنيباتالعبرضبمعنويبةاختالفمعن

وكببذلكبببينمتوسببطاالسببتجاباتالمتعلقببةبعنصببرىتقنيبباتالعببرضوعمببارةالمتحببف0.009تقببدرب

0.000بمعنوية

 

 بالنسبة لمتحف األسكندرية القومى -ب

 فيما يتعلق بالمجموعة المتحفية  -

ارتباطالمجموعةالمعروضةبالتراثاليونانىالرومنىلألسكندريةهىأهمالعناصبرالتبىتؤكبدتبينأن

تأثيرالمجموعاتالمتحفيةفىتأكيدهويبةاألسبكندريةبهبذاالقسبم،حيبثكانبتقيمبةالمتوسبطالمحسبوبة

ريةهبىاألكثبراالسبكند(ومجموعةالتنباجراوكبذلكثبالوث21،وكانتقاعةاآلثارالغارقة)شكل4.03
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تببأثيراًفببىآراءالمسببتجيبين،بينمبباكانببتقيمببةالمتوسببطلكببلمببنالتسلسببلالتبباريخىوترتيبببالجولببة

علببىالترتيببب،فعلببىسبببيلالمثببالتخببتلطداخببلقاعببةواحببدةتماثيببلاألببباطرة3.79،3.75للمجموعببة

ثلسيرابيس،وايزيس.(معالمعبوداتالمصريةم3،4الرومانمثلهادريانوكراكاال)أشكال

(،ثبمفترينباتالمسبارج17أمابالنسبةلترتيبالجولةبالقسم،فتبدأبخريطةاألسبكندريةالقديمبة)شبكل

(،ثببمالقاعببةالمعببروضبهبباثببالوثاالسببكندرية)سببرابيس،وأيببزيس،وحربببوقراط(،15اليونانيببة)شببكل

(،ثببمقاعببة3،4دريببانوكراكبباال)أشببكال(،وعببرضلتماثيببلنصببفيةلها14ومجموعببةالتنبباجرا)شببكل

(وبعببضالتماثيببل13(وأوانببىالهيببدرا)شببكل5عببرضأخببرىتوجببدبهبباموزاييببكالميببدوزا)شببكل

الصببغيرةالمحفوظببةداخببلفترينببةعببرضمببعتمثبباللشببابرياضببىاشببتبهأنببهاالسببكندر،وتمثبباللسببيدة

ةالتببىيوجببدبهببامعببرضمؤقببتباسببمجالسببةعلببىغطبباءتببابوت،ثببمقاعببةعببرضاالقنعببةالجنائزيبب

"الشكمجية"بدالًمناألقنعة،يحوىمجوهراتمنكلمقتنيباتالمتحبف،ثبمتنتهبىالجولبةبقاعبةاآلثبار

الغارقة.

(هبىاالعلبىتبأثيرا23تببينأنالعمبارةالخارجيبةلواجهبةالمتحبف)شبكلفيمايتعلقبعمبارةالمتحبف-

اللوناالبيضوالزخارفاألقلتأثيرافىتأكيدهويةاألسكندريةداخبلتليهااستخدام3.72بقيمةمتوسط

علبى3.53،3.43القسمألنهاغيرذاتعالقةبالتراثاليونانىالرومانىيبدللعلبىذلبكقيمبةالمتوسبط

 الترتيب.

 ما يتعلق بتقنيات العرضفي -

فببىالمركببزاالولبببينتقنيبباتتببأتىالخريطببةالمعروضببةفببىمقدمببةالجولببةبالقسببماليونببانىالرومببانى

،تليهاالببانراتالمعروضبةبقيمبة4.40العرضفىتأكيدهويةاألسكندريةكمقصدسياحىبقيمةمتوسط

،ويببدوأنانخفباضقيمبةالمتوسبطهنبانظبراًلعبدمارتبباطالمحتبوىالمعلومباتىللببانرات3.58متوسبط

يوجببدعلببىسبببيلالمثببالبببانريببدورحببولعببامود(،حيببث18داخببلالقاعبباتبالمقتنيبباتداخلهببا)شببكل

(،تليهاالفتاتعرضالقطعوالتبىيعبانىالكثيبرمنهباضبعفا5ًالسوارىبجوارموزاييكالميدوزا)شكل

،3.56شديداًسواءمنحيثاألخطاءاللغويةأوالتاريخيةمنخاللمعاينةالفريبقالبحثبىبقيمبةمتوسبط

ضاءةعلىالشخصياتالمميزةفىتاريخاألسكندريةاليونانىالرومانى.وجاءبعدهاكفاءةتركيزاإل

فقدتالحظلفريقالبحثوعددكبيرمنالمستجيبينعدمتركيزالعرضبالصورةالكافيةعلىتمثالرأس

(داخلفترينةالعرضعلىالرغممنأنهالذىأمربانشاءاألسكندريةبخالفوضعها19االسكندر)شكل

منالتماثيلدونابرازهابالصورةالتىتليقبتأثيرهافىتاريخاألسكندرية.فىحينكانتركيزبينعدد

االضاءةعلىبعضالشخصياتاألخرىغيرذاتالعالقبةالوثيقبةبتباريخانشباءاألسبكندرية،تببينذلبك

.3.2منخاللقيمةالمتوسط

ممبايعنبىضبعفها3كنولوجيافىالمتحفكانتأقلمنوأخيراًفانقيمةالمتوسطفيمايتعلقباستخدامالت

الرومانىيكادينعدمالشديدكوسيلةإلبرازهويةاألسكندرية،حيثإنتأثيرهافىعرضالتراثاليونانى

نظراًلعدممعرفةأغلبالزائرينبوجودأجهزةالحاسباآللىبقاعةالوسائطالمتعددةالتىتحوىبرنبامج

هذابخبالفأنهبذهvirtual realityىالمختلفةبتقنيةالواقعاالفتراضتحفبأقسامهلعرضمقتنياتالم

األجهزةالتعملبكفاءة.

أنالمجموعاتالمتحفيةكعنصرأساسىداخبلتوبصفةعامةفقدتبينمنخاللقيمةالمتوسطواختبار

،يؤكدعلبىذلبك3.8مبقيمةمتوسطالقسماليونانىالرومانىهىاألقويفىتأكيدهويةاألسكندريةبالقس

الذيتماجراؤهالثباتمعنويبةتبأثيرعناصبرتأكيبدهويبةاألسبكندريةداخبلالقسبمحيبثكانبتتاختبار

(،ممبايشبيربقبوةإلبىوجودهبا،تليهباعنصبر0.05)أقبلمبن0.000جميعهاذاتمعنويبةبمسبتويداللبة

،إالأنهيتالحظعدموجودفارقكبير3.52ةمتوسطثمتقنياتالعرضبقيم3.55العمارةبقيمةمتوسط،

بينقيمالمتوسطبينالعناصرالثالثةممايعنيعدموجوداختالفمعنوىبينالعناصرالثالثةفىاببراز
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المعنبىبتشبخيصاالخبتالفببينالعناصبرفالهويةبوضوحفىهذاالقسمببالمتحف.يؤكبدذلبكاختببار

غيرذاتداللةمعنوية.فحيثكانتقيمةالمختلفةفىابرازالهوية

وتماستخداممعاملارتباطسبيرمانللتعرفعلىعالقةبعضالعواملالديموجرافيةلدىالمستجيبينفى

كالالمتحفينوادراكهملقوةظهورهويةاألسكندريةداخلالقسماليونانىالرومانىوهىالعمبروالجبنس

يم،الجنسية،ودرجةالمعرفةبالتاريخاليونبانىالرومبانى.وقبدتببينوجبود)النوع(،الوظيفة،مستويالتعل

عالقببةعكسببيةذاتداللببةاحصببائيةبببيندرجببةمعرفببةالزائببرينداخببلالمتحفببينوبببينادراكهببملهويببة

األسكندرية،حيثتبينأنهكلمازادتدرجةمعرفتهمبالتاريخوالتراثاليونانىالرومانىكلماقلتقييمهم

وةظهببورتلببكالهويببةبوضببوح،حيببثيشببيرلببذلكقيمببةمعامببلاالرتببباطالسببالبللداللببةعلببىالعالقببةلقبب

(وذلببكفيمببايتعلببقبمتحببف0.05)اقببلمببن0.037(بداللببةاحصببائية0.5)أكتببرمببن0.246-العكسببية

رتبباطالسبالباألسكندريةالقومى.أمافيمبايتعلبقبمتحبفاآلثباربمكتببةاألسبكندريةفبانقيمبةمعامبلاال

(ممبا0.05)اقبلمبن0.008(بداللبةاحصبائية0.5)اكتبرمبن0.540**-للداللةعلبىالعالقبةالعكسبية

يعنيظهورذلكبقوةاكبرفياالخير.

اتضحمننتائجاالستبيانتقاربالنتبائجببينالمتحفبينمحبلالدراسبةفبيقبدرةالقسبماليونبانيالرومباني

يةبصورةمتوسطةتحتاجاليإعادةالرؤيةلمزيبدمبنابرازهبااشبارالبيذلبكعليابرازهويةاالسكندر

فيمايتعلقبمتحفاالسكندريةالقوميومتحفاالثارعليالترتيب.3.5،3.7قيمةالمتوسطالكلي

:يوضحقيمالمتوسطاتواختبار"ت"لعناصرتأكيدهويةاألسكندريةبمتحفىاألسكندريةالقومى2جدول

تحفاآلثاربمكتبةاالسكندريةوم

 عناصر تأكيد الهوية

 متحف اآلثار بمكتبة األسكندرية متحف األسكندرية القومى

قيمة 

 المتوسط

قيمة اختبار 

 "ت"

الداللة 

 اإلحصأية

قيمة 

 المتوسط

قيمة 

اختبار 

 "ت"

ة الدالل

 اإلحصأية

3.80566.920.0003.47833.140.005 المجموعات المتحفية -1

 دىإرتباطالمجموعاتبالتراثاليونانىم

الرومانىلألسكندرية
4.0311.085.0003.704.362.000

 التراث عن التاريخى التسلسل تعبير

اليونانىالرومانىلألسكندرية
3.796.414.0003.483.140.005

 الرومانى اليونانى بالقسم الجولة ترتيب

ةوارتباطةبهويةاألسكندريةالقديم
3.756.432.0003.483.140.005 

3.55564.974.0003.0870.492.628 شكل العمارة -2

 مدخلالمتحفوإرتباطةبالتراثاليونانى

الرومانىبمدينةاالسكندرية
3.725.757.0002.57-2.472.022

 استخداماللوناألبيضللحوائطبمايعكس

التراثاليونانىالرومانى
3.534.330.0003.13.768.451

 بالتراث  المرتبطة الحوائط زخارف

اليونانىالرومانى
3.434.283.0003.09.492.628 

3.52785.692.0004.08707.110.000 تقنيات العرض -3

 وجودخريطةاألسكندريةالقديمةاليونانى

الرومانىلألسكندرية
4.4011.557.0004.358.339.000

 بنراتالعرضالتىتعكسالتاريخوجود

اليونانىالرومانىلألسكندرية
3.585.702.0004.26

8.043


.000

 3.564.059.0003.835.095.000كفاءةالمعلوماتعلىالفتاتالعرضفى
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تعببرهاعنالتراث

 تركيزاالضاءةعلىالشخصيات  كفاءة

المميزةلإلسكندريةالقديمة
3.252.176.0334.046.069.000

 الوسائط تكنولوجيا  استخدام كفاءة

اليونانى التراث تجسيد فى المتعددة

الرومانىباألسكندرية

2.99-.139.8903.704.058.001

 3.55566.003.0003.60873.730.001 التقييم الكلي للهوية

والمقارناتمتحفينباستخداماختبار"ف":يوضحإختالفتأثيرعناصرتأكيدهويةاألسكندريةبال3جدول

المتعددةلهما
 متحف األسكندرية القومى

 الداللة :اإلحصأيةقيمة اختبار " ف"

2.028 0.134 
 

 متحف اآلثار بمكتبة األسكندرية

 الداللة اإلحصائيةقيمة اختبار " ف"

9.7860.000 

 سكندريةاختبار المقارنات المتعددة لمتحف اآلثار بمكتبة األ

 
فروق 

 المتوسطات
 الداللة اإلحصائية

 المجموعات المتحفية
 0.91-0,39130 العمارة

 009.*-0,60870 تقنيات العرض

 العمــارة

  المجموعات

 المتحفية
-.39130-.091

 000.*1.00000- تقنيات العرض

 تقنيات العرض

  المجموعات

 المتحفية
.60870*.009

 000.*1.00000 العمارة 
 

:يوضحالعالقةبينمدىتوافرالمعلوماتلدىالسائحعنالتاريخوالتراثاليونانىالرومانى4جدول

اليونان بالقسم األسكندرية هوية ظهور لقوة اآلثارومانىالرىوادراكه بمتاحف

ناباألسكندريةباستخداممعاملارتباطسبيرم


 

 ة األسكندريةمتحف اآلثار بمكتب متحف األسكندرية القومى

قيمة معامل ارتباط 

 سبيرمان
 الداللة اإلحصأية

قيمة معامل ارتباط 

 سبيرمان

الداللة 

 اإلحصأية

عن السائح لدى المعلومات توافر مدى  ارتباط

لقوة وادراكه الرومانى اليونانى والتراث التاريخ

الرومانى اليونانى بالقسم األسكندرية هوية ظهور

بالمتحف

-0.246* 0.037--0.540-** 0.008 

0.01**معاملاألرتباطيكوندالعند0.05*معاملاألرتباطيكوندالعند
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 نتائج المقابالت الشخصية ثانيا

 نتائج المقابالت الشخصية الخاصة بالعاملين بوزارة اآلثار  ( أ)

تحفيبةداخبلالمتحفبينتمثبلفيمايتعلقبالمجموعاتالمتحفيةاتفقتأغلباآلراءعلبىأنالمجموعباتالم

عنصببراًهامبباًفببىتأكيببدهويببةاألسببكندريةبالقسببماليونببانىالرومببانىنظببراًلوجببوداآلثببارالغارقببةوقطببع

الموزاييكومجموعةالتناجراوثالوثاالسكندريةوأوانىالهيدراوتمثبالسبيرابيسواالمفبوراتبمتحبف

عبةنلسبونبمتحبفاآلثباربمكتببةاألسبكندرية)شبكلاألسكندريةالقومى،ووجودقطعالموزاييبكومجمو

فهويشكلعنصرضعففىابرازتلكالهويةبالقسماليونانى(.أماترتيبالجولةوتسلسلهاالتاريخى22

الرومانىبالمتحفينمنوجهبةنظبرغبالبيتهم.وفيمبايتعلبقبالعمبارة،فقبداتفقبتآراءالمسبتجيبينإلبىأن

القببومىاليسببتطيعابببرازهويببةاألسببكندريةكمدينببةيونانيببةالمنشببأ،ووأرجببعمبنببىمتحببفاألسببكندرية

بعضهمذلكإلىأنالمبنىلميكنمناألصلمهيئاًألنيصبحمتحفاًويحتفظبزخارفهاألصليةوالتوجبد

االيونانىالرومانىسبواءاألعمبدةالكورينثيبةأوالجمبالونكمبأىمالمحمعماريةتشيرإلىروحالعصر

هبوالحبالفبىواجهبةمبنبيالمتحبفاليونبانىالرومبانىوواجهبةمبنبىالبورصبةالتجاريبةباالسببكندرية.

ويتأكدهذاالرأىأيضابشدةفيمايتعلقبمتحفاآلثاربمكتبةاألسكندرية.أمافيمايتعلبقبتقنيباتالعبرض

شخصبياتالهامبةذاتالتبأثيرالمستجيبونأناالضاءةلمتسبتطعتسبليطالضبوءعلبىالالمتحفىفقدرأى

األقوىفىتاريخاالسكندريةاليونانىالرومبانىبشبكلكبيبر،بينمبااسبتطاعتاالضباءةوبرنبامجالجولبة

(فببىتأكيبدهويببةاألسببكندرية6داخبلمتحببفاآلثباربمكتبببةاألسبكندريةابببرازدوررأساالسكندر)شبكل

ينمباكبانهنباكتركيبزلالضباءةعلبىتماثيبلسبيرابيسداخلالقسماذتببدأالجولبةبالقباءالضبوءعليهبا.ب

(بمتحفاألسكندريةالقومىوكبذلكتمثبالاغسبطسبمتحبفاآلثباربصبورةواضبحة،4وكراكاال)شكل

وأماالفتاتالعرضفقدكانهناكاتفباقكبيبرعلبىالضبعفالشبديدلبدورهافبىاظهبارتفاصبيلالتباريخ

عناألخطاءالتىذكرتسبالفًاداخبلمتحبفاألسبكندريةالقبومى.أمبااليونانىالرومانىبالمتحفينفضالً

فيمايتعلقبتكنولوجياالمعلوماتوالوسائطالمتعددةفقدأشاربعضالمستجيبينإلىعدممعرفتبهباألصبل

بوجودهببابمتحببفاألسببكندريةالقببومى،أمببابالنسبببةلمتحببفاآلثبباربمكتبببةاالسببكندريةفقببدرأىأغلببب

المكتببةمبنقطبعالموزاييبكممباعثبرعليبهفبىموقبعأنقاعةنلسبونومعروضباتمقتنيباتالمستجيبين

(استطاعتشاشاتالعرضفيهاابرازهويةاألسكندريةبوضوح،حيثعرضتانتشال10بنائها)شكل

القطعواعدادهاللعرضالمتحفىمنتصويروتنظيفوخالفهداخل،بينماكانتنقطةالضعففىتقنيات

شبارتإلبىشخصبيتهعرضتتعلقبالفيلمالمعروضبشاشةالعرضالمجاورةلتمثبالاغسبطس،حيبثأال

بروماوليسباألسكندريةبوجهخاص.أماخريطةاألسكندريةالقديمةفقدكانتشبديدةالتعبيبرعبنهويبة

تهباكمدينبةاألسكندريةداخبلالمتحفبينمبنوجهبةنظبرالمسبتجيبينألنهباذاتعالقبةوثيقبةبتاصبيلهوي

يونانيةالمنشأ.أمابانراتالعرضداخلمتحفاألسكندريةالقومىفقدأشبارالببعضأنهبامبنالممكبنأن

تكونأكثرتأثيراًفىابرازالهويةإذاقامتعرضبهاالمزيدمنالمعلوماتعنالقطعالمعروضة،بينما

ونومقتنيباتالمكتببةمبنقطبعالموزاييبككانتأكثرتعبيراًعنمقتنياتالقاعاتخاصةداخبلقاعبةنلسب

والقطعالتىتمالعثورعليهابالموقعذاته.

وبصببورةعامببةفقببدعبببرالمسببتجيبونعببنانخفبباضوضببوحهويببةاألسببكندريةداخببلالقسببماليونببانى

الرومانىبالمتحفينووصفالبعضذلكبعباراتمثل"ضعفالهوية"و"ضعفالقومية".


فيمببايتعلببقبالمجموعببات الشخصةةية ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن المتخصصةةيننتةةائج المقةةابالت  (ب)

المتحفيةاتفقتأغلباآلراءعلىأنالمجموعباتالمتحفيبةلبمتسبتطعتأكيبدهويبةاألسبكندريةبالقبدر

الكافىبالقسماليونانىالرومانىببالمتحفين،إالفيمبايتعلبقبوجبوداآلثبارالغارقبةوالموزاييبكوتماثيبل

(.أماترتيبالجولةوالتسلسلالتاريخى،فيبرىبعبضالمسبتجيبينأنبه12باطرةواالمفورات)شكلاأل
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مناسبإلىحدمافىبعضالفترينبات،بينمبااألقليبةيبرونأنبهيشبكلعنصبرضبعففبىاببرازهويبة

نترتيبباألسكندريةداخلالقسماليونانىالرومانىببالمتحفين،كمباأشبارتاحبدىالمسبتجيباتإلبى"أ

وفيمايتعلقبالعمارةفقبداتفقبتآراءالجولةوالتسلسلالتاريخىللمجموعاتالمتحفيةليسهواألساس".

المسببتجيبينمببنأعضبباءهيئببةالتببدريسمببعآراءالعبباملينبببوزارةاآلثببار.أمببافيمببايتعلببقبتقنيبباتالعببرض

تحببفاآلثببارعمبباهببوقببائمبمتحببفحبباالًفببىمالمتحفببى؛فقببدرأىالمسببتجيبونأنهببافببىمجملهبباأفضببل

األسكندريةالقومىخاصةالالفتاتوالبانرات،أمباالتكنولوجيبافباليعلبمالكثيبرونعبنوجودهبافبىمتحبف

األسبكندريةالقبومى،بينمبارأتاحبدىالمسببتجيباتأنبهعلبىالبرغممبنضببعفهاإالأنهباتعبد"تجرببةوليببدة

"،كماتشابهتآراؤهبممبعآراءالمجموعبةاألولبىفيمبايتعلبقتحسبالدارةالمتاحفومنالممكنتحسينها

باالضبباءةالتببىلببمتسببتطعتأكيببدهويببةاألسببكندريةعبببرالتركيزعلببىالشخصببياتالهامببةفببىاألسببكندرية

اليونانيبببةالرومانيبببة.وعليبببهفقبببداتفقبببتنتبببائجالمقبببابالتالشخصبببيةالخاصبببةببببأفرادالعينبببةالطبقيبببةمبببن

اثاليونببانىالرومببانىمببعأفببرادعينببةالسببائحىنممببنلببديهممعرفببةقويببةبببالتراثالمتخصصببينفببىالتببر

اليونانىالرومانىلألسكندريةفبىعبدمظهبورهويبةاألسبكندريةداخبلالقسبماليونبانىالرومبانىببالمتحفين

بصورةكافية.

ةاالسبكندريةبشبكلواضبحوعليهفقدتقاربتاالراءبشدةبينافبرادالعينبةالطبقيبةباتخفباضقبوةظهبورهويب

داخلالقسمبالمتحفينمحلالدراسةوذلكبصبورةتتوافبقنسببيامبعاولئبكالزائبرينمبناالجانببالبذينلبديهم

معلوماتقويةعنتراثاالسكندريةاليونانيالروماني.

 

 الخاتمة والتوصيات
مانىفىمتاحفاآلثارباألسكندريةفبىتأكيبدكانالهدفمنهذهالدراسةهودراسةدورالتراثاليونانىالرو

الهويةالثقافيبةللمدينبةكمقصبدسبياحىباعتبارهبامدينبةيونانيبةالمنشبأ.وجباءذلبكانطالقباًمبنالبدورالبرئيس

للمتحففىحمايةالتراثالثقافىوجذبالسبائحينفبىظبلالمنافسبةالسبياحيةالدوليبةخاصبةفبىظبلعولمبة

االختيارعلبىكبلمبنمتحبفاألسبكندريةالقبومىومتحبفاآلثباربمكتببةاألسبكندريةحيبثالثقافات.وقدوقع

توصلتالدراسةسواءمنخاللالمقابالتالشخصيةمبعالمتخصصبينفبىالتبراثاليونبانىالرومبانىأومبع

القسبماليونبانىالسائحينالدوليينالوافدينإلىالمتحفبينإلبىأهبمالعناصبرالتبىتؤكبدهويبةاألسبكندريةداخبل

الرومانىبالمتحفينحيثكانتالمجموعاتالمعروضبةبمتحبفاألسبكندريةالقبومىهبىاألكثبرتأكيبداًلهويبة

األسكندريةبينماكانتتقنياتالعرضبمتحفاآلثاربمكتبةاألسكندريةهىالعنصراألهمواألكثرتأثيراً.وقبد

بمبايمكبنالقبائمينعلبىادارةالمتباحفمبناعبادةتقبديماستطاعتالدراسبةالتوصبلإلبىعبددمبنالتوصبيات

التراثاليونانىالرومانىبمايعكستلكالهويةبصورةأفضلوهىكمايلي
 

 أوال توصيات تتعلق بالمجموعات المتحفية

ضببرورةاالسببتعانةببببعضالقطببعاألثريببةمببنمقتنيبباتالمتحببفاليونببانىالرومببانىوخاصببةالمكتشببفة -

منأجلإثراءالعرضالمتحفىبالقسماليونانىالرومانىبمايؤكبدهويبةاألسبكندريةببالمتحفين باألسكندرية

محلالدراسة.

إعادةترتيبالقاعاتوفقالموضوعالقطعاألثريةأوالًثمالتسلسلالزمنىبحيبثيبتممبثالعمبلقاعبةتمثبل -

وفبقتسلسبلزمنبى,المبةواالبباطرةالرومبانالحياةالسياسيةيتمفيهباوضبعتماثيبلاالسبكندروالملبوكالبط

سليميسمحببدءالجولةبه،وقاعةللحياةالدينيةيبتمفيهباعلبىسببيلالمثبالوضبعثبالوثاألسبكندرية،وكبذا

 الحياةاالجتماعيةوالفنكتخصيصقاعةللفخاربهاالمسارجواالمفورات،وقاعةلقطعالموزاييكوهكذا.
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حفسواءمصبريينأوأجانببخاصبةفبىاألحبداثالمتعلقبةببالتراثاليونبانىضرورةإشراكزائرىالمتا -

الرومانىبشكلخاص،وهومايقومبهالمتحفالقومىبالفعلبشكلشبهرىباشبراكالزائبرينفبىاختيبار

احدىالقطعاألثريةبالمتحفعمومامنأجلعرضهافىمقدمةالقسماليوناني.

 

 ً  لعمارةتوصيات تتعلق بشكل ا ثانيا

(بإضبافةأعمبدة9إعادةالنظرفىمدخلالقسماليونانىالرومانىبمتحفاآلثاربمكتببةاألسبكندرية)شبكل -

(أوكورينثيةواستخدامبعبضالزخبارفللحبوائطمثبلالبيضبة8مصطنعةمتاثرةباالعمدةاأليونية)شكل

باألسكندريةالقديمة.والسهمكىتوحىللزائربأنهينتقلإلىالعصراليونانىالرومانى

 

 ً  توصيات تتعلق بتقنيات العرض ثالثا

(بصبورةأفضبلممباهبىعليهبا18إعادةالنظرفىتركيزاإلضاءةوإبرازرأساالسكندراألكببر)شبكل -

بمتحفاألسكندريةالقومىوذلكفىإطارإعادةترتيبالقاعات.

ألثريبةبصبورةأفضبلمبعالتركيبزعلبىإعادةالنظرفىمحتوياتالفتاتالعرضبحيثتعبرضالقطبعا -

إبببرازاألسببكندريةفببىشببرحالالفتبباتسببواءأكانببتمصببدرالقطعببةأوإلبببرازعالقببةالقطعببةبتبباريخ

 األسكندريةوترجمةمحتوىاتهاباللغتيناالنجليزيةوالفرنسيةترجمةسليمة.

لقاعاتمبنقطبعأثريبة،مبعتوظيفبانراتالعرضبمتحفاألسكندريةالقومىبمايتوافقمعمحتوىاتا -

االشبارةإلبىالحبىالملكبيوحبىتطويرهابالصورةالتىتربطبينماضىاألسكندريةوحاضبرها،مثبال

راكودةالوطنىفىعصرالبطالمةوتطورهماعبرالعصوروتحديدأماكنهمافىالعصرالحالى.

اآلثبباربالمكتبببةبمببايتوافببقإعببادةالنظببرفببىمحتببوىشاشببةالعببرضالمجبباورةلتمثببالأغسببطسبمتحببف -

والعالقبببةببببينشخصبببيتهوببببينتببباريخاألسبببكندريةالقديمبببةمبببعتطبببويرأجهبببزةالحاسبببباآللبببىبمتحبببف

 .األسكندريةالقومىوإعادةالنظرفىالمحتوىالمعلوماتىللبرنامجبالصورةالتىتبرزهويةاألسكندرية

2014ونشبأةاألسبكندريةمماثبللمباأقبيمعبامإقامةعرضببانورامىفبىحديقبةالمتحبفالقبومىلتباريخ -

مبعتطبويرالمحتبوىAugmented Reality بساحةالمكتبةباستخدامتكنولوجياالواقبعالمعبززبالخيبال

بمايعبرعنروحاألسكنديةاليونانيةالرومانية.

ىالمعلومباتىتحديثوتطويرموقعاالنترنتالخاصبمتحفاألسكندريةالقبومىمبعالتركيبزفبىالمحتبو -

للمجموعاتالمعروضةبالقسماليونانىالرومانىباألسكندرية.

داخلقاعةاآلثارالغارقةبمتحفاألسبكندريةالقبومىيحكبىقصبةLCDتطويرتقنياتالعرضبشاشات -

االنتشالومراحله.

 

 رابعا توصيات عامة

متحبفاألسبكندريةالقبومىومتحبفضرورةقيامالهيئةالمصريةالعامةللتنشبيطالسبياحىبتطبويرادراج -

اآلثاربمكتببةاألسبكندريةداخبلمطبوعاتهباالخاصبةبمدينبةاألسبكندريةمبعالتركيبزعلبىتسبليطالضبوء

 علىمقتنياتالقسماليونانىالرومانىعلىوجهالخصوص.

رىعببرتراثبهقيامالهيئةالمصريةالعامةللتنشيطالسياحىبعملحمالتتسويقيةللمقصدالسياحىالسكند -

لبنباءعالمبةتجاريبةاليونانىالرومانىالمعبروضبمتباحفاآلثبارلبدولحبوضالبحبرالمتوسبطتمهيبداً

 لالسكندريةعبرهذاالتراثالفريد.
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Abstract 
The role of the Graeco-Roman Heritage in Archaeological Museums in Alexandria to 

assert its Cultural Identity as a Tourist Destination 
Marwa Abd el-Maguid el-Kady    Noha Ibrahim Khalil 

Faculty of Tourism and Hotels,             The Higher Institut for Tourism, Hotels & Restoration of 

Alexandria University     Monuemnts, Abou-Qir, Alexandria 

The city of Alexandria was founded under the orders of Alexander the Great. It once held the 

most important beacon of science in the ancient world, the Museion which was appended 

with the Great Library of Alexandria. It was the capital of Egypt during the Graeco-Roman 

period and played an important role in all fields of science, literary and art at the time. 

Therefore, archaeological collections which are kept in archaeological museums of 

Alexandria can play a key role in highlighting its cultural identity and branding it 

intrnationally as a tourist destination. 

The research aims to examine the role of the Graeco-roman heritage in archaeological 

museums of Alexandria to assert its cultural identity as a tourist destination. Alexandria 

National Museum and Antiquities Museum at the Library of Alexandria (Bibliotheca 

Alexandrina) are selected to serve this aim. The main two questions of the research are: Do 

the Graeco-Roman sections in these museums actually reflect the Greek cultural identity of 

Alexandria and its origins as a Greek city? And how can they be represented in a better way 

to reflect its identity? The study uses the approach of case study using the tools of participant 

observation and semi-structured interviews and questionnaire addressed to those who are 

involved in the management of the Graeco-roman heritage in Alexandria, and international 

tourists. 

Keywords: Alexandria- Graeco-Roman Heritage – museum - Cultural Identity- Tourist 

Destination- Cultural Heritage Tourism – Authenticity. 


