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تقييم عناصر التراث غير الممموس فى المواقع االلكترونية لممحافظات السياحية في مصر
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كمٓة اٚداب كالعمكـ ا٘ىساىٓة كاٚجتهاعٓة -جاهعة الشارقة
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ٌىاء فآد

كمٓة السٓاحة كالفىادؽ-جاهعة الفٓكـ

ممخص البحث
تتعدد الهفآٌـ كالتعرٓفات حكؿ هكضكع التراث الثقافْ ٖم هجتهع بها ٓهمكً هف هقدرات همهكسػة تهثػؿ

الهاضػْ كالحاضػػر كرؤل لمهسػتقبؿ ،حٓػػث ٓشػكؿ التػراث هركبػان رئٓسػػٓان لخصكصػٓة الشػػعكب كالجهاعػػات،
كهػػاف أى ػػً ٓق ػػدـ الفائػػدة اٚقتص ػػادٓة كٓمع ػػب دك انر حاسػػهان ف ػػْ التط ػػكٓر اٚقتصػػادم خاص ػػة عم ػػِ الص ػػعٓد
الهحمْ ،هها ٓؤدم إلِ رؤٓة جدٓدة كذلؾ باٌٚتهاـ بالسكاف كتكعٓتٍـ ٘ىقػاذ كحسػف اسػتخداـ ٌػذا التػراث

اقتصػػادٓان .كهػػا أف التػراث الحضػػارم عمػػِ اخػػتٛؼ أىكاعػػً كأشػػكالً هبعػػث فخػػر لٗهػػـ كاعتزازٌػػا فٍػػك بهػػا
ٓحهمً هف قٓـ كهعاف الدلٓؿ عمػْ الع ارقػة كاٚصػالة كالهعبػر عػف الٍكٓػة الكطىٓػة ،حٓػث ٓتصػؿ بشخصػٓة

اٚهة كٓعطٍٓا الطابع الههٓز ،كٓعبر عها تتهتع بً هػف حٓكٓػة كقػدرة عمػِ الهكاجٍػة كالتحػدم ،كهػا ٓحػدد
هسػتكاٌا فػْ الػذكؽ كالحػػس اٚبػداعْ كدرجػة تقػدهٍا فػػْ العمػكـ كالفىػكف ،كٓهثػؿ التػراث صػمة بػٓف هاضػػْ

اٚهـ كحاضرٌا ،كٓسٍـ فػْ صػٓاغة هسػتقبمٍا ،كٓعتبػر ركٓػزة اساسػٓة فػْ اقتصػاد العدٓػد هػف الػدكؿ ،فٍػك
الهكرد اٚساسْ الذم تقكـ حكلً صىاعة السٓاحة.

كق ػػد دف ػػع ذل ػػؾ اٖه ػػـ كاف ػػة إل ػػِ اٌٚته ػػاـ ب ػػالتراث كحهآت ػػً ه ػػف خ ػػٛؿ كض ػػع خط ػػط كاس ػػتراتٓجٓات كس ػػف
التشرٓعات كالقكاىٓف الخاصة بحهآة ٌذا التراث هف عكاهؿ التدهٓر الهختمفة كعبر إىشاء البراهج الد ارسػٓة
كالتدرٓبٓة لتأٌٓؿ الككادر الهؤٌمة لمتعاهؿ هع ٌذا التراث بالطرؽ كاٖسالٓب الهٛئهة .كهف ثػـ تٍػدؼ ٌػذي

الد ارسػػة إلػػِ تحمٓػػؿ هضػػهكف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لػػبعض الهحافظػػات السػػٓاحٓة فػػْ هصػػر ( 19هحافظػػة)

لتحدٓد هدل عرض ٌذي الهكاقع لعىاصر التراث الثقافْ بٍدؼ تسكٓقً الٓكتركىٓا .كاعتهدت الدراسة فْ ذلػؾ
عمػػِ قائه ػػة بعىاص ػػر التػ ػراث الثق ػػافْ كتػػـ اختب ػػار كجكدٌ ػػا ه ػػف عده ػػً فػػْ هجته ػػع الد ارس ػػة .كتق ػػدـ الد ارس ػػة
تكصٓات هٍهة لمهحافظات السٓاحٓة فْ هصر لٌٛتهاـ بالتراث الثقافْ كاب ارزي عبر الهكاقع اٚلٓكتركىٓة لٍػا

بٍدؼ تحقٓؽ هٓزات تىافسٓة كجذب السائحٓف لٍا كاٚستفادة هف تراثٍا الثقافْ بها ٓخدـ هجتهعٍا الهحمْ.

الكممات الدالة :التراث الثقافْ ،التراث غٓر الهمهكس ،التراث غٓر الهادل ،سٓاحة التراث ،الهكاقع
اٚلٓكتركىٓة ،تحمٓؿ الهضهكف ،هصر

§§

للتواصل مع المؤلف المراسل عبر البرٌد االلٌكترونً -د محمد أبوشوق maboushouk@sharjah.ac.ae -
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مقدمة
ٓعتبػػر الت ػراث الثقػػافْ أحػػد الهككىػػات الرئٓس ػٓة لمٍكٓػػة الثقافٓػػة لمهجتهػػع ،كهػػكردان ٌاه ػان لمتىهٓػػة الهسػػتقبمٓة،
كٓشػػهؿ هفٍػػكـ الت ػراث الثقػػافْ ك ػٛن هػػف الت ػراث الهػػادل كالت ػراث غٓػػر الهػػادل ،فبٓىهػػا ٓعىػػْ الت ػراث الثقػػافْ
الهػادل بالهعػػالـ اٚثرٓػة التػػْ لٍػػا قٓهػة خاصػػة كالهتػػاحؼ كالقػٛع كالحصػػكف كغٓرٌػػا ،فػإف التػراث الثقػػافْ

غٓر الهادم ٓعىْ عاهة بالشكاٌد الهرتبطة بهكركث هادم كثقافْ لهجتهع ها حٓػث ٓشػتهؿ ٌػذا الهػكركث
أٓضػان عمػػِ الهىػػتج غٓػػر الهمهػػكس الهتهثػػؿ بالعقائػػد السػػائدة كالقػػٓـ كالعػػادات كالػػدٓف كالمغػػة كاٖدبٓػػات (أبػػك

السعكد.)2013،

كقػػد حظٓػػت الهػػأثكرات الشػػعبٓة (الت ػراث الثقػػافْ غٓػػر اله ػادم فػػْ الهصػػطمح العػػالهْ الهعاصػػر) خػػٛؿ
العقدٓف اٖخٓرٓف بإٌتهاـ كبٓر عمِ الصعٓدٓف الهحمْ كالدكلْ لدل كثٓر هف دكؿ العالـ ،بٍػدؼ الحفػاظ

عمٍٓا كصكىٍا كحهآتٍا؛ كها أف كثٓ ار هف الهجتهعات تىبٍت إلِ أٌهٓة الدكر الذم تمعبً ٌذي الهػأثكرات
فْ الحٓػاة إجتهاعٓػان كثقافٓػان كاقتصػادٓان ،كالػِ اٖخطػار التػْ تٍػدد بقاءٌػا كاسػتهرارٌا كىهكٌاكتجػددٌا كهػف
ٌذي الهخاطر أىٍػا  ٚتحظػِ بالعىآػة الٛزهػة ،كالرعآػة الكاجبػة ،التػْ تتىاسػب هػع أٌهٓتٍػا ،ههػا قػد ٓػدفع

بٍػػا إلػػِ طٓػػات التجاٌػػؿ كالىسػػٓاف ،كهىٍػػا أف إىتقالٍػػا فػػْ اٖغمػػب اٖعػػـ ٓػػتـ شػػفاٌة أك عػػف طرٓػػؽ غٓ ػر
التعمٓـ الهىظـ هها ٓهكف أف ٓؤدم هع هركر الزهف إلِ فقػدٌا كىسػٓاىٍا .كٓعكػس ذلػؾ أٌهٓػة ٌػذي الد ارسػة

التػػْ تسػػعِ الػػِ الحفػػاظ عمػػِ الهػػكركث الثقػػافْ بػػؿ كتسػػكٓقً لٗجٓػػاؿ كالػػزكار كذلػػؾ هػػف خػػٛؿ تكثٓقػػً
كعرضػػً ه ػػف خ ػػٛؿ الهكاق ػػع اٚلٓكتركىٓػػة لمهحافظ ػػات الس ػػٓاحٓة كك ػػذلؾ اٚسػػتفادة ب ػػً ف ػػْ ج ػػذب الحرك ػػة

السػػٓاحٓة لٍػػذي الهحافظػػاتٌ .ػػذا با٘ضػػافة الػػِ أف ٌػػذي الد ارسػػة تقػػدـ هٛحظػػات هٍهػػة لهػػدٓرم الهكاقػػع
اٚلٓكتركىٓة بالهحافظات كالهىاطؽ السٓاحٓة بضػركرة تضػهٓف ٌػذي الهكاقػع لعىاصػر التػراث الثقػافْ كالتػْ

أصػػبح أحػػد العىاصػػر التػػْ تكػػكف خبػرة جٓػػدة لمسػػائح عػػف الهقصػػد السػػٓاحْ كتكسػػبً هٓػزة تىافسػػًٓ هقارىػػة
بغٓ ػري هػػف الهقاصػػد السػػٓاحٓة التقمٓدٓػػة .كعمٓػػً تٍػػدؼ ٌػػذي الد ارسػػة لتحمٓػػؿ هضػػهكف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة

لمهحافظػػات السػػٓاحٓة باعتبارٌػػا ىافػػذة رقهٓػػة لمسػػائحٓف كهػػدل تضػػهٓىٍا لعىاصػػر التػراث الثقػػافْ الهختمفػػة

بٍدؼ تسكٓقٍا لمعهػٛء كتقػدٓـ عىاصػر القػكة كالضػعؼ بٍػذي الهكاقػع هػف حٓػث الهحتػكل الهعمكهػاتْ لٍػذي
الهكاقع فٓها ٓتعمؽ بعىاصر التراث الثقافْ .كتشتهؿ الد ارسػة الحالٓػة عمػِ عػرض لعىاصػر التػراث الثقػافْ
الهتىكعػػة كبعػػدٌا ٓػػتـ عػػرض هىٍجٓػػة الد ارسػػة كىتائجٍػػا ثػػـ هىاقشػػة الىتػػائج كالتكصػػٓات الهقترحػػة لتحسػػٓف

الهكاقع اٚلٓكتركىٓة لمهحافظات السٓاحٓة.
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أدبيات الدراسة

عناصر التراث غير الممموس
اٌتهت هىظهة الٓكىسكك كهؤسسة عالهٓة هعىٓة بالثقافة كالفىكف بإدراج التراث عمِ قائهة اٌتهاهاتٍا

العالهٓة كالهحمٓة كأخذت عمِ عاتقٍا هسئكلٓة حهآتً كاٚعتراؼ بقٓهة الهكارد الطبٓعٓة كالحضارٓة التْ
تتهتع بقٓهة عالهٓة بالىسبة لمهجتهع الدكلْ ،كقاهت بتقسٓـ عىاصر التراث غٓر الهمهكس كفقان لشكؿ ()1

(هىظهة اٖهـ الهتحدة لمتربٓة كالعمـ كالثقافة (الٓكىسكك).)2003 ،

شكؿ  :1عىاصر التراث غٓر الهمهكس
 .5الميارات
المرتبطة بالفنون
الحرفية التقميدية
والثقافة المادية

 .1التقاليد وأشكال
التعبير الشفيى

 .4المعارف
والممارسات المتعمقة
بالطبيعة والكون

 .2فنون وتقاليد
أداء العروض

 .3الممارسات
االجتماعية
والطقوس
واالحتفاالت

الهصدر :هىظهة اٖهـ الهتحدة لمتربٓة كالعمـ كالثقافة (الٓكىسكك) ()2003
كفٓها ٓمْ عرض لعىاصر التراث غٓر الهمهكس.
أوالً :التقاليد وأشكال التعبير الشفيى

هػػف أف أٌػػـ هػػا رصػػدتً هىظهػػة الٓكىسػػكك فٓهػػا ٓتعمػػؽ بأشػػكاؿ التعبٓػػر الشػػفاٌْ الهكضػػكعات التػػْ تىػػدرج
تحػت فىػػكف اٚدب الشػػعبْ كالحكآػػات كاٚسػػاطٓر ،كالهٛحػػـ ،كالشػػعر الشػػعبْ ،التػػارٓخ الشػػفاٌِ كاٚهثػػاؿ
الشعبٓة كاٚغاىْ الشعبٓة با٘ضافة إلِ المغة كالمٍجات كغٓرٌػا .كتتهثػؿ أٌػـ أشػكاؿ التعبٓػر الشػفاٌِ فػِ

اٚدب الشعبْ.

أ .األدب الشعبي
أحد أٌـ أقساـ الهأثكرات الشعبٓة ،كتتعدد التسهٓات التْ تطمؽ عمًٓ هثؿ :اٖدب الشافٍْ أك الفف القكلْ

أك اٖدب التعبٓػػرم ،كٓتهٓػػز بالع ارقػػة كالجهاعٓػػة كالكاقعٓػػة كالتػػداخؿ هػػع فػػركع الهػػأثكرات الشػػعبٓة اٖخػػرل
كالهعتقػػدات كالعػػادات الشػػعبٓة .كتهتػػد بعػػض أداب الشػػعبٓة إلػػْ جػػذكرٌا البعٓػػدة كاٖقاصػػٓص الشػػعبٓة
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الهص ػرٓة القدٓهػػة .كهػػف الهعػػآٓر الههٓ ػزة لػػٗدب الشػػعبْ الهعٓػػار المغػػكم (العاهٓػػة) ،كهعٓػػار قىػػاة التىاقػػؿ
(الركآػ ػػة الشػ ػػفآٌة) ،كهعٓػ ػػار التػ ػػألٓؼ (التػ ػػألٓؼ الجهػ ػػاعْ كهجٍكلٓػ ػػة الهؤلػ ػػؼ الفػ ػػرد) ،هعٓػ ػػار الحٓكٓػ ػػة
كاٚس ػػتهرار كاٚىتق ػػاء (أم اله ػػأثكر) ،ث ػػـ أخٓػ ػ انر الهعٓ ػػار الىفس ػػْ (التعبٓ ػػر ع ػػف كج ػػداف الش ػػعب كىفس ػػٓتً).

كلػػٗدب الشػػعبْ كظػػائؼ هتع ػػددة هىٍػػا الكظٓفػػة الثقافٓ ػػة كالكظٓفػػة الجهالٓػػة كالقكهٓ ػػة ،ثػػـ أخٓ ػ انر الكظٓف ػػة

التفسٓرٓة لمظكاٌر .كأها هكضكعات اٖدب الشعبْ أك حدكد هٓداىً فقد تعددت أراء حكلٍػا ،هىٍػا جهٓػع

اٖشكاؿ الشعبٓة التقمٓدٓة الهىطكقة سكاء كاىت شع انر أك ىث ار بشرط اتصافً بتكرار اٖىهاط (لطٓؼ كقػكرة،
.)2009

كٓىقسـ اٖدب الشعبْ الِ سبعة أقساـ ٓعرضٍا شكؿ (.)2

شكؿ  :2أقساـ اٖدب الشعبْ
 .1الحكايات
الشعبية
 .7األساطير
والخرافات

 .2المالحم أو
السير

االدب

الشعبي

 .3الشعر
الشعبي

 .4االغاني
الشعبية

 .6االمثال
الشعبية

 .5التاري

الشفيي

 .1الحكايىىىىات الشىىىىعبية :قص ػػة ٓىس ػػجٍا الخٓ ػػاؿ الش ػػعبْ ح ػػكؿ ح ػػدث هٍ ػػـٓ ،س ػػتهتع الش ػػعب بركآتٍ ػػا،
كاٚستهاع إلٍٓا إلِ درجػة أىػً ٓسػتقبمٍا جػٓ ٛبعػد جٓػؿ عػف طرٓػؽ الركآػة الشػفكٓة ،كٌػذا ٓعىػْ أىٍػا جػزء

أصٓؿ هف التراث ،كتكتسب خصائص هجتهعٍا التفصٓمٓة ،كاف كاىت فْ تكجٍٍا الشػهكلْ ،تأخػذ عهقٍػا
الطبقْ لكؿ الشعكب ،ذلؾ أىٍا تعبر عف ىهاذج إىساىٓة ذات أبعاد أخٛقٓػة ،ثػـ ٌػْ صػكرة كاضػحة لٍػذي

ا٘ىسػػاىٓة فػػْ حقٓقتٍػػا اٖصػػمٓة ،كفػػْ طبٓعتٍػػا الفطرٓػػة ،كأىٍػػا ٖحفػػؿ بالشػكاٌد كالػػدٚئؿ فػػْ تكضػػٓح ٌػػذي

الصكرة هف أم تراث إىساىْ آخر ،حٓث ٓكافأ الخٓر بخٓري ،كالشػرٓر بشػري ،كتىتٍػْ هغػاهرات البطػؿ فٍٓػا

ىٍآة سعٓدة ،كتعبر عف كاقع ٓسكدي العدؿ كالخٓر (هكسِ.)2008 ،

 .2المالحىىم أو السىىير :كهػػف أشػػٍر الهٛحػػـ همحهػػة السػػٓرة الٍٛلٓػػة ،كٌػػْ همحهػػة هتكاهمػػة دخمػػت ضػػهف
التػراث ا٘ىسػػاىْ كقائهػػة الركائػػع العالهٓػػة هػػف التػراث الثقػػافْ غٓػػر الهمهػػكس التػػْ أعمىتٍػػا هىظهػػة الٓكىسػػكك،
كٌْ هسجمة فْ القائهة التهثٓمٓة لمتراث الثقافْ غٓر الهادم لمبشرٓة فْ عاـ .2008

هرة الشعكب التِ تعكػس هػا فػِ ىفكسػٍا كٓعتبػر بهثابػة سػجؿ حافػؿ بػالكثٓر هػف
 .3الشعر الشعبىٌ :ك آ

اٚخبػػار التارٓخٓػػة كاىهػػاط الحٓػػاة اٚجتهاعٓػػة ،فٍػػك تعبٓػػر بمٓػػا عػػف حٓػػاة الىػػاس ،كأسػػالٓب هعٓشػػتٍـ التػػِ
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عاشػكا فػػِ ظمٍػػا ،كٓحتػػؿ الشػػعر الشػػعبِ الصػػدارة بػػٓف الفىػػكف الشػػفآٌة اٖخػػرل فٍػػك ٓصػػكر الحٓػػاة بكػػؿ

تفاصٓمٍا كٓركل فِ البدء شفآٌان ثـ ٓىتقؿ عف طرٓؽ السهاع كالحفظ عبر سمسمة هف اٚشخاص إلػِ اف
ٓصبح هاثك ار شفآٌا هكتكبا ،كها اىً ٓتداكؿ بالمغة العاهٓة (دقعة.)2015 ،

 .4األغانى الشعبية :اٖغاىْ الشعبٓة تهثؿ قاسها هشتركا فْ حٓاة الهصرٓٓف ،حٓث تتفاعؿ اٖغىٓة هع
كافػػة الهىاسػػبات الحٓاتٓػػة ،فىجػػد اٚغىٓػػات الهصػػاحبة لػػدكرة الحٓػػاة بهراحمٍػػا الهختمفػػة ،هػػف طفكلػػة كشػػباب
ككفػػاة ،كهػػا ىجػػد أغػػاىْ العهػػؿ كأغػػاىْ الهىاسػػبات كاٚحتفػػاٚت الدٓىٓػػة ،كػػذلؾ أغػػاىْ السػػهر ،كالهكاكٓػػؿ
بأىكاعٍا ،كالسٓر الشػعبٓة ،كالهػدائح الدٓىٓػة ،كالغىػاء القصصػْ الػدٓىْ كاٚجتهػاعْ ،كاٖغػاىْ الهصػاحبة

لمظػ ػكاٌر الطبٓعٓ ػػة هث ػػؿ كس ػػكؼ الش ػػهس كخس ػػكؼ القه ػػرك كسػ ػقكط الهط ػػر ،كه ػػا ٍٓ ػػتـ القس ػػـ بالش ػػعارات
كالٍتافػ ػػات الهصػ ػػاحبة لٗلعػ ػػاب الرٓاضػ ػػٓة كاٚىتخابػ ػػات ،كػ ػػذلؾ اٖغػ ػػاىْ الهصػ ػػاحبة لمػ ػػرحٛت ،كأغػ ػػاىْ

الهجىدٓف ،كاٖغاىْ الهصاحبة لمرقص كالههارسات الحركٓة (.)Bacuez, 2009

 .5التىىىاري الشىىىفييٓ :ع ػػد الت ػػارٓخ الش ػػفٍْ هص ػػد انر ه ػػف الهص ػػادر الهٍه ػػة الت ػػْ ٓج ػػب أف تؤخ ػػذ بع ػػٓف

اٚعتبار ،فالتارٓخ الشفاٌْ ٓسد كثٓ انر هف الثغرات التارٓخٓة التْ سػكتت عىٍػا الهصػادر ،كهػا أىػً ٓعطٓىػا
تارٓخان لمجهاعات أك القرم التْ لـ تتىاكلٍػا الهصػادر التارٓخٓػة أساسػا ،أك أف هػا كرد بشػأىٍا كػاف طفٓفػا،
كالتارٓخ الشفاٌْ ٓ ٚعىْ بالترتٓب الزهىْ لٗحداث أك تسمسمٍا فركاة التارٓخ الشفاٌْ لـ ٍٓتهػكا بالتحدٓػد

الزهىػػِ ،فتمػػؾ الهػػادة هػػع إخضػػاعٍا لمبحػػث التػػارٓخْ ،ككضػػعٍا فػػْ سػػٓاؽ بٓئتٍػػا اٚجتهاعٓػػة كالتارٓخٓػػة
كالجغرافٓػةٓ ،هكػػف أف تسػد بعػػض الفػراغ التػارٓخْ ،كتفسػػر بعػض الظػكاٌر اٚجتهاعٓػػة التػْ سػػكتت عىٍػػا

الهصادر ،فٍْ تعطِ صكرة حٓػة لمهاضػْ أك تجعػؿ الهاضػْ حٓػا ٓىػبض أهاهىػا ،فعهمٓػة قػص أك حكػْ

التارٓخ تهثؿ إعادة الحٓاة ٖفكار كهشاعر كتراث الساهعٓف (فرحات.)2015 ،
 .6األمثال الشعبيةِّ :
ٓشكؿ الهثؿ الشعبْ خٛصة لتجربة كاقعٓة عاشٍا ا٘ىسافٓ ،حهؿ فْ ثىآاي هعرفػة
ا٘ىسػػاف لىفسػػً كلٕخػػرٓف كلمعػػالـ هػػف حكلػػً ،كٌػػك كجػػً هشػػرؽ هػػف كجػػكي الت ػراث الػػكطىْ ،الهعبػػر عػػف
شخصٓة اٖهة كأحٛهٍا كٌهكهٍا كتىاقضات حٓاتٍا ،تعكس اٖهثاؿ الشعبٓة هٛهح العٛقات اٚجتهاعٓة

لمهجتهع الذم تخرج هف رحهً ،لٍذا تزخر بىظاـ أخٛقْٓ ،غطْ هساحات كاسعة هف قٓـ العدؿ ،كالكػرـ،
كالصػػدؽ ،كالصػػبر...الخ ،كهػػا أىٍػػا تػػذـ الكػػذب ،كالىفػػاؽ ،كالٛهبػػاٚة ،كالكسػػؿ...الخ ،كتحػػاكؿ تثبٓػػت ٌػػذي
الهفػػآٌـ فػػْ أذٌػػاف الىػػاس فػػْ صػػٓاغة لغكٓػػة هكثفػػة ،كصػػكر هعب ػرة ،كهكسػػٓقا هػػؤثرة ،تجعمٍػػا هستسػػاغة

ٌادٓػػا إلػػِ ال ػىهط السػػمككْ
كعذبػػة فػػْ السػػهع ،كٓسػػٍؿ حفظٍػػا كتىاقمٍػػا بػػٓف أف ػراد الهجتهػػع ،لتكػػكف لٍػػـ ن
ا٘ىساىْ الفاعؿ فْ الحٓاة (هكسِ.)2008 ،

 .7األساطير والخرافات :تعد اٖساطٓر هف أشد حقكؿ الهعرفة غهكضان كضبابٓة ،فٍْ تضرب بجذكرٌا

فْ عهؽ الهاضْ السحٓؽ ،كفْ عالـ فسٓح كغرٓب فْ الكقت ذاتً ،كؿ شْء فًٓ ههكف هٍها بدا هىافٓان
لمعقؿ كالهىطؽ كالتفكٓر السمٓـ ،إىٍا شٍادة عف هرحمة بدائٓة هف هراحؿ التفكٓر الهٓتافٓزٓقْ ،اختمطت
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فٍٓا الحقائؽ التارٓخٓة بالهعتقدات كالطقكس كالتصكرات الفمسفٓة اٖكلِ التْ حاكؿ ً
ا٘ىساف آىذاؾ
بكاسطتٍا إقىاع ىفسً بحقٓقة ها ٓشاٌد كٓسهع هف هظاٌر ٌذا الككف العجٓب (بمحاج.)2004 ،
ثانياً :فنون وتقاليد أداء العروض

كافػػة الفىػػكف الفػػرؽ الشػػعبٓة التػػْ تشػػهؿ عمػػْ عىاصػػر الحػػدث كالصػػكرة – آٚقػػاع -فىػػكف اٖداء القػػكلْ

كالحركػػْ -الجهٍػػكر ،كٌػػْ فىػػكف تعبٓرٓػػة قػػكٚن كحركػػة كلحى ػان كتشػػكٓٛن هعب ػرة عػػف ركح الجهاعػػة أك الفػػرد
الهبػػدع فػػْ هشػػاركة احتفالٓػػة جهعٓػػة تقػػكـ عمػػْ عىصػػرم اٚسػػتجابة كالػػتٛحـ فػػْ الهىاسػػبات اٚحتفالٓػػة

الهختمف ػ ػػة :دٓىٓ ػ ػػة -اجتهاعٓ ػ ػػة -ترفٍٓٓ ػ ػػة ،فٍ ػ ػػِ تهاث ػ ػػؿ هكض ػ ػػكعات الفى ػ ػػكف الش ػ ػػعبٓة كالثقاف ػ ػػة الهادٓ ػ ػػة
(فرحات ،)2015،كتشتهؿ هكضكعات الفىكف الشعبٓة عمِ:

 .1فنىىون الفرجىىةٓ :ىظػػر إلػػِ فىػػكف الفرجػػة كالػػدراها الشػػعبٓة باعتبارٌػػا ظػكاٌر احتفالٓػة تهارسػػٍا الجهاعػػة
الشػعبٓة فػػْ هىاسػػبات هتعػددة " دٓىػػْ أك اجتهاعٓػػة" تشػػهؿ عىاصػر الكمهػػة ،كالصػػكرة ،كا٘ٓقاع،كالتشػػكٓؿ،
كالجهٍ ػػكر ،كه ػػف ىه ػػاذج ٌ ػػذي الظػ ػكاٌر ه ػػا ٓتهث ػػؿ ف ػػْ احتف ػػاٚت الهكال ػػد ،كاٖسػ ػكاؽ ،كاٖفػ ػراح ،كلٓ ػػالْ

السهر،كاٖراجكز ،كخٓاؿ الظؿ ،السٓرؾ ،الحػاكل ،الهشخصػاتٓة كالهحبظػٓف ،كالهسػارح الهتىقمػة كالهرتجمػة

التْ تحهؿ فْ طٓاتٍا جذكر الدراها الشعبٓة (ٓكىس.)2010 ،

 .2الرقصىات الشىىعبيةٓ :عػػد الػرقص الشػػعبْ هػػف أقػدـ الكسػػائؿ لمتعبٓػر عػػف احساسػات ككجػػداف ا٘ىسػػاف،
ٓعبر عف ثقافات الشعكب ،إذ ٌك ىتٓجة ابداع الىاس الذم ٓتعآشكف فْ الهجتهع الكاحد ،كٌك أٓضان ىتاج

الحٓػػاة ىفسػػٍا ،اىبثػػؽ هػػف ىشػػاطات الىػػاس الهختمفػػة فػػْ هجتهعػػاتٍـ لػػٓعكس اعهػػالٍـ التػػْ ٓقكهػػكف بٍػػا فػػْ
اعٓػػادٌـ كاحتفػػاٚتٍـ كطقكسػػٍـ التػػْ ٓهارسػػكىٍا ،بػػؿ أىػػً ه ػراة تعكػػس تػػارٓخٍـ كاٚح ػكاؿ الطبٓعٓػػة التػػْ

ٓعٓشكف فٍٓا ،ككذلؾ عاداتٍـ اٚجتهاعٓة فْ جهٓع الهىاسبات هرتبطا ارتباطان كثٓقان بالتػارٓخ كالهعتقػدات،

هعب ار عف الركح القكهٓة كالهٛهح الكطىٓة لكؿ هجتهع (هصطفِ.)2004 ،

 .3األ لعاب الشعبية بأنواعيا :تشكؿ اٖلعاب الشعبٓة أحػد أٌػـ عىاصػر التػراث الشػعبْ كجػزنءا هٍهػان هػف
الػػذاكرة كالكجػػداف الجهػػاعْ ٖم هجتهػػع ..فٍػػْ ىتػػاج لمتكػػكٓف الثقػػافْ كالحضػػارم ،كٌػػْ اىعكػػاس لمبٓئػػة
الطبٓعٓػػة ،كالجػػك اٚجتهػػاعْ السػػائد ،كتىػػدرج اٚلعػػاب الشػػعبٓة تحػػت قسػػـ الفىػػكف الشػػعبٓة كالثقافػػة الهادٓػػة

(فرحػات ،)2015 ،كٓهكػف تعرٓفٍػػا باىٍػا كػػؿ لعبػة ٓهارسػػٍا العاهػة تمقائٓػان هىػػذ الهٍػد إلػػِ المحػد ٓتكارثكىٍػػا
جٓ ٛبعد جٓؿٓ ،غٓػركف هىٍػا أك ٓحرفػكفٓ ،سػتكل فػْ ههارسػتٍا الىسػاء كالرجػاؿ هىػذ الطفكلػة (هصػطفِ،

.)2004

 .4الموسىىيقى واآلالت واألدوات الموسىىيقية :تتهٓػػز الثقافػػة الشػػعبٓة الهص ػرٓة بػػالتىكع كالث ػراء فػػْ أٚت
الهكسٓقٓة فٍىاؾ آٚت ا٘ٓقاع التْ تىقسـ إلػْ آٚت هصػكتة بػذاتٍا هثػؿ الصػاجات ،كآٚت غشػاء جمػدم
هثؿ الطبمة كالدؼ كالهزٌر كطبؿ الهزهػار كطبػؿ البػازة كالىقػرزاف ،ككػذلؾ آٚت الػىفخ ،كتضػـ آٚت بػدكف
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رٓشػػة هثػػؿ السػػٛهٓة ،كآٚت ذات رٓشػػة هفػػردة هثػػؿ الهجركىػػة ،كآٚت ذات رٓشػػة هزدكجػػة هثػػؿ الهزهػػار

البمدم بتىكٓعاتة الهختمفة ،كذلؾ أٚت الكترٓة هثؿ الربابة كالطهبكرة كالسهسهٓة (لطٓؼ كقػكرة2009 ،؛

الجكٌرل.)2006 ،
ثالثاً :الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت

تتض ػػهف ع ػػادات اله ػػٓٛد كال ػػزكاج كالكف ػػاة (دكرة الحٓ ػػاة) ،ع ػػادات الهم ػػبس ،باٚض ػػافة إل ػػِ الهٍرجاى ػػات

كاٚحتفػػاٚت كاٚعٓػػاد القكهٓػػة ،كاٚسػػٛهٓة ،كالقبطٓػػة ،ككػػذلؾ الطقػػكس التػػِ تصػػاحب كافػػة تمػػؾ العػػادات
كالتقالٓد (هحهد.)Scher, 2011 and Zamani, 2013 ،2017 ،
رابعاً :المعارف والممارسات المتعمقة بالطبيعة والكون

ٌذي الهعارؼ كالههارسػات الهتعمقػة بػالككف كالتػِ ٓطمػؽ عمٍٓػا الهعتقػدات كالهعػارؼ الشػعبٓة تشػتهؿ عمػِ

هكض ػ ػػكعات اٚح ػ ػػٛـ ،كاٚكلٓ ػ ػػاء ،كالقدٓس ػ ػػٓف ،كالهع ػ ػػارؼ الهتعمق ػ ػػة ب ػ ػػالطٓكر ،كالحٓكاى ػ ػػات ،كالحشػ ػ ػرات،
كالىبات ػ ػػات ،كك ػ ػػذلؾ هكض ػ ػػكعات الس ػ ػػحر ،كالط ػ ػػب الش ػ ػػعبِ ،كالهعتق ػ ػػدات تج ػ ػػاي اٚه ػ ػػاكف ،كاٚتجاٌ ػ ػػات،
كاٚحجػػار ،كالهعػػادف ،كالػػزهف ،كاٚرقػػاـ ،كاٚعػػداد ،كاكائػػؿ اٚشػػٓاء ،كاكاخرٌػػا ،كالىظػػر إلػػِ العػػالـ...كغٓر

ذلؾ (هحهد ،)2017،فهث ٛىذكر هف ذلؾ :الطب الشعبِ كالسحر.
خامسا :الفنون الحرفية التقميدية والثقافة المادية

 .1الفنون والحرف :ىجد أف الفىكف الحرفٓة التقمٓدٓة " تتضهف الحرؼ الشعبٓة ،كها تستخدهً هف آٚت
كأدكات فْ كؿ الحرؼ ،ككذلؾ تتضهف أدكات الطٍْ ،كأدكات الهائدة كأٓضان اٖدكات الزراعٓة ( Boyd

 )and Timothy, 2006كهف اشٍر الصىاعات الهكجكدة فِ هصر كالهدرجة فِ قائهة التراث الثقافِ

غٓر الهمهكس ٌِ فف صىاعة اٖكاىْ كالىحاس فْ هصر ،ىسج السجاد التقمٓدم ،فف صىاعة الفخار فْ
هصر ،فف صىاعة السٛؿ فْ هصر ،فف تصىٓع الشهع الحرفْ ،فف صىاعة آلة العكد ،فف صىاعة

الزجاج فْ هصر (حسف2016 ،؛ )Mohamed, 2015

 .2العمارةٓ :عتبر الفف أعظـ عىاصر الحضارة الهصرٓة كتعتبر العهارة بالتالْ أعظـ عىاصر ٌذا الفف

عمػِ ا٘طػٛؽ .فعمػِ هػر العصػكر تطػكرت العهػارة الهصػرٓة تبعػا لهػا طػ ار عمٍٓػا هػف تغٓػ ارت سٓاسػًٓ

كجغرافٓة كهىاخٓة ،حٓث تطكر الفف الهعهارم لٓىاسب كٓٛئـ جهٓع الرغبات كاٚحتٓاجات لدل الهصرل

فْ كؿ الىكاحِ الدٓىٓة كالدىٓكٓة ،كبذلؾ كاىت العهارة فِ كؿ اٖزهىة تعبر عف الخمفٓة الحضارٓة لمفىكف
بكؿ أىكاعٍا (شطا.)2012 ،

 .3األ زياء وأساليب التزيين ٌِ :أحد عىاصر الثقافة الهادٓة فٍِ فػف ٓبدعػً العاهػة هػف الىػاس كتتكارثػً
اٖجٓاؿ جٓ ٛبعد جٓؿ كٓطكعٍا بها ٓٛئـ خصائصً كظركؼ بٓئتػً فىجػد فػِ الرٓػؼ الهصػرم فػْ كسػط
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الػػدلتا هػػث ٛبعػػض هٛبػػس الرجػػاؿ كالىسػػاء الهعركفػػة هثػػؿ الجمبػػاب البمػػدم ذات اٖكهػػاـ الكاسػػعة كفتحػػة

الصدر الطكٓمة الهزٓىة أحٓاىا بالقٓطاف (أبك هكسِ.)2011 ،

 .4عادات المأكل والمشرب ٓ:عتبر الهطبخ الهصرم هف أشٍر الهطابخ العربٓػة ،تتخممػً أكػٛت هتىكعػة
تأثرت بالحضارات الهختمفة التْ هرت عمٍٓا كهف أطباقٍا التراثٓة :الهمكخٓة كالهسقعة كالبصارة كالقمقاس

كالكشػرل...الخ هػف اٖكػٛت الشػعبٓة التػِ تتىػكع فػْ طػرؽ تحضػٓرٌا كالتػْ تعتهػد عمػِ الهكاسػـ (هجمػة

العربٓة.)2017 ،
فرض الدراسة
فػػْ ظػػؿ اٌٚتهػػاـ الكبٓػػر لمػػدكؿ كالهقاصػػد السػػٓاحٓة بعىاصػػر الت ػراث الهػػادم هىٍػػا كغٓػػر الهػػادم ،ظٍػػر
اٌتهاـ هسكقْ الهقاصد السٓاحٓة بتسكٓؽ عىاصر التراث الثقافْ عبػر الكسػائؿ التسػكٓقٓة الهختمفػة كهىٍػا

الهكاقع اٚلٓكتركىٓة ،كرغـ اٚتجاي السائد ىحك تسكٓؽ عىاصر التراث الثقافْ عبر الهكاقع اٚلٓكتركىٓة اٚ
أف الهحتػكل الهعمكهػاتْ الخػػاص بعىاصػر التػراث الثقػافْ فػػْ ٌػذي الهكاقػػع  ٚزاؿ ٓحتػاج لتطػػكٓر كهػف ثػػـ

تٍػػدؼ ٌػػذي الد ارسػػة الػػِ تحمٓػػؿ هضػػهكف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لمهحافظػػات السػػٓاحٓة بهصػػر لمتعػػرؼ عمػػِ

هدل تكافر هعمكهات كافٓة عف عىاصر التراث الثقافْ بٍا .كعمِ ذلؾ تفترض ٌذي الدراسة اٚتْ:
تحتكل الهكاقع اٚلكتركىٓة لمهحافظات السٓاحٓة عمِ هعمكهات كافٓة عف عىاصر التراث الثقافْ.
منيجيىىىة الدراسة

فػِ سػبٓؿ تحقٓػؽ أٌػداؼ الد ارسػة كفركضػٍا تػـ اٚسػتعاىة بهػىٍج تحمٓػؿ الهضػهكف content analysis

لتحمٓػػؿ هحتػػكل الهكاقػػع ا٘لكتركىٓػػة لػػبعض الهحافظػػات الس ػػٓاحٓة لهعرفػػة هػػا إذا كاىػػت ٌػػذي الهكاقػػع ق ػػد
تىاكلت عىاصر التراث الثقافِ أـ  ،ٚكتشهؿ ٌذي الهكاقع عدد  20هكقع كالتالْ:
جدكؿ  :1الهحافظات السٓاحٓة كهكاقعٍا اٚلٓكتركىٓة السٓاحٓة
الهحافظة
إسكىدرٓة

الهكقع ا٘لكتركىْ
www.alexandria.gov.eg/Government/organizations/TourismOrg/default.aspx

أسكاف

www.aswan.gov.eg/tourism/default.aspx

القاٌرة

www.cairo.gov.eg/tourism/default.aspx

الدقٍمٓة

www.dakahliya.gov.eg/SitePages/TourismHomePage.aspx

دهٓاط

www.domyat.gov.eg/home/page/12

الفٓكـ

www.fayoum.gov.eg/syaha%20vvv/default.aspx

الجٓزة

www.giza.gov.eg/Tourism1/default.aspx

ا٘سهاعٓمٓة

www.ismailia.gov.eg/touristguide/default.aspx

كفر الشٓخ

www.kafrelsheikh.gov.eg/tourism/default.aspx
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اٖقصر

www.luxor.gov.eg/tourism/default.aspx

هطركح

www.matrouh.gov.eg/tourism.aspx

الهىكفٓة

www.monofeya.gov.eg/tourism/default.aspx

الهىٓا

www.minia.gov.eg/tourism/default.aspx

شهاؿ سٓىاء

www.northsinai.gov.eg/tourism/default.aspx

بكرسعٓد

www.portsaid.gov.eg/tourism/sits/default.aspx

القمٓكبٓة

www.qaliobia.gov.eg/SitePages/TourismHomePage.aspx

البحر اٖحهر

www.redsea.gov.eg/tourism/default.aspx

سكٌاج

www.sohag.gov.eg/tourism/default.aspx

جىكب سٓىاء

www.southsinai.gov.eg/tourism/default.aspx

الٍٓئة العاهة لمتىشٓط السٓاحِ

www.egypt.travel/ar/

كقد تـ تصهٓـ قائهة بعىاصر التراث الثقافْ باٚعتهاد عمِ عىاصر التراث الثقافْ التْ حددتٍا الٓكىسكك

( )2003كتشهؿ اٖىكاع السبعة الرئٓسٓة لمتراث الثقافْ الهعركضة فْ شكؿ ( )1عمِ شكؿ checklist
بٍا العىاصر كٓتـ كضع اٚختٓار "ىعـ" اذا كجد العىصر بالهكقع ك" "ٚاذا لـ ٓكجد العىصر بالهكقع كذلؾ

هػػف خػػٛؿ الػػدخكؿ لمهكاقػػع السػػٓاحٓة الهعركضػػة فػػْ جػػدكؿ ( .)1كٌػػْ الهكاقػػع التػػْ كجػػد اىٍػػا تخصػػص
جػػزءـ هىٍػػا خػػاص بالسػػٓاحة فػػْ الهحافظػػة كتعػػرض بٍػػا كافػػة الهغرٓػػات السػػٓاحٓة كهىٍػػا عىاصػػر الت ػراث

الثقافْ.
نتائج الدراسة

أوال :نتائج تحميل مضمون المواقع االليكترونية لكل عنصر من عناصر التراث الثقافي
تػػـ رصػػد التقالٓػػد كأشػػكاؿ التعبٓػػر الشػػفٍْ فػػْ هػػكقعٓف فقػػط هػػف اجهػػالْ عػػدد ( )20هكقػػع لمهحافظػػات

السٓاحٓة ٌهػا الهكقػع اٚلكتركىػِ التػابع لهحافظػة شػهاؿ سػٓىاء كٌٓئػة تىشػٓط السػٓاحة .فػِ حػٓف عرضػت

الهكاقع اٚلكتركىٓة الخاصة بهحافظات اٚسهاعٓمٓة ككفر الشٓخ كالٍٓئة الهصرٓة العاهة لتىشػٓط السػٓاحة
لعىصػػر اٖدكات الهكسػػٓقٓة .فػػْ حػػٓف عػػرض هكقػػع كاحػػد فقػػط كٌػػك هكقػػع هحافظػػة اٚسػػهاعٓمٓة عىصػػر

الػرقص الش ػرقْ .أهػػا الهكسػػٓقِ الهحمٓػػة فعرضػػت لٍػػا الهكقػػع ا٘لكتركىىػة لهحافظ ػات اٚسػػكىدرٓة كدهٓػػاط
كشهاؿ سٓىاء كالٍٓئة الهصرٓة العاهة لتىشٓط السٓاحة (شكؿ .)3
شكؿ  :3الهكسٓقِ الهحمٓة
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فِ حٓف اٌتهت الهكاقع الخاصة بهحافظات اٚسكىدرٓة كالدقٍمٓة كالجٓزة كاٚسهاعٓمٓة كاٚقصر كهطركح

كشهاؿ سٓىاء كسكٌاج كالٍٓئة الهصرٓة العاهة لتىشٓط السٓاحة بالتركٓج لٛحتفاٚت كالهٍرجاىات الهحمٓة

(شكؿ .)4

شكؿ  :4اٚحتفاٚت كالهٍرجاىات الهحمٓة

بٓىها تـ رصد العىصر الخاص باٚطعهة كالهشركبات الهحمٓة فِ الهكاقع اٚلكتركىىة التابعة لهحافظات
كفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء .كها ٓتبٓف عرض الهكاقع ا٘لكتركىٓة الخاصة بهحافظات اٚسكىدرٓة كالٍٓئة

العاهة ل تىشٓط السٓاحة كالجٓزة كاٚسهاعٓمٓة كشهاؿ سٓىاء بالتسكٓؽ لٗزٓاء كالهٛبس الهحمٓة كأدكات
التزٓٓف (شكؿ .)5

شكؿ  :5الهٛبس كأدكات التزٓٓف

أها الهكاقع ا٘لكتركىٓة التابعة لهحافظات اٚسكىدرٓة كأسكاف كالٍٓئة العاهة لتىشٓط السٓاحة ككفر الشٓخ
كشهاؿ سٓىاء فقد اٌتهت بعىاصر العهارة الهحمٓة (شكؿ .)6
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شكؿ  :6العهارة الهحمٓة

بٓىها اٌتهت الهكاقع التابعة لهحافظات الدقٍمٓة كدهٓاط كالٍٓئة العاهة لتىشٓط السٓاحة كالفٓكـ كالجٓزة

كاٚسهاعٓمٓة ككفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء كسكٌاج بالتسكٓؽ لعىصر الفىكف الشعبٓة كالحرؼ الهحمٓة

(شكؿ .)7

شكؿ  :7الفىكف كالحرؼ التقمٓدٓة

كها عرضت الهكاقع ا٘لكتركىٓة الخاصة باٚسكىدرٓة كاٚسهاعٓمٓة ككفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء كالٍٓئة

العاهة لتىشٓط السٓاحة لٛلعاب كالرٓاضات الهحمٓة (شكؿ .)8

شكؿ  :8اٚلعاب كالرٓاضات الهحمٓة
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كها كجد أف الهكاقع التابعة لهحافظات كفر الشٓخ كالٍٓئة العاهة لتىشٓط السٓاحة اٌتهكا بتسكٓؽ
اٖىشطة الهحمٓة هثؿ الصٓد..الخ .أها الهعتقدات الشعبٓة فقد عرضت لٍا الهكاقع اٚلكتركىٓة الخاصة
بهحافظة كفر الشٓخ كشهاؿ سٓىاء كالٍٓئة العاهة لتىشٓط السٓاحة.
ثانيا :نتائج تحميل مضمون المواقع االليكترونية وترتيب مواقع المحافظات السياحية
ٓقدـ ٌذا الجزء تحمٓ ٛبالىسب الهئكٓة لها تـ عرضً هف عىاصر التراث الثقافْ فْ كؿ هحافظة كٓتـ

ترتٓب الهحافظات كفقا لٍذي الىسب الهئكٓة (جدكؿ  .)2هف جدكؿ (ٓ )2تضج أف هكقع الٍٓئة الهصرٓة

العاهة لمتىشٓط السٓاحْ تأتْ فْ الترتٓب اٚكؿ هف اجهالْ  20هكقع الٓكتركىْ حٓث تىفرد بعرض

 %83هف اجهالْ  12عىصر خاصة بالتراث الثقافْٓ ،تبعٍا هكقع هحافظة شهاؿ سٓىاء بىسبة %75
هف اجهالْ عىاصر التراث الثقافْ ،ثـ هكقع هحافظة كفر الشٓخ فْ الهركز الثالث بىسبة  ،%58أها

الهركز الرابع فهف ىصٓب هكقع هحافظة اٚسهاعٓمٓة بىسبة  %50هف اجهالْ عىاصر التراث الثقافْ.
كتأتْ هحافظة اٚسكىدرٓة فْ الهكقع الخاهس بىسبة تقارب  %42هف عىاصر التراث الثقافْ ،أها

الهركز السادس فهف ىصٓب هكقع هحافظة الجٓزة بىسبة  .%25أها الهركز السابع فتشترؾ فًٓ ثٛث
هحافظات بىسبة تقارب  %17كٌْ هحافظات الدقٍمٓة كدهٓاط كسكٌاج .كعف الهركز الثاهف فتشترؾ فًٓ

خهس هحافظات بىسبة  %8هف اجهالْ عىاصر التراث الثقافْ كٌْ هحافظات القاٌرة كأسكاف كالفٓكـ
كاٖقصر كهطركح .أها هحافظات الهىكفٓة كالهىٓا كبكرسعٓد كالقمٓكبٓة كالبحر اٖحهر كجىكب سٓىاء

فتأتْ فْ الهركز اٖخٓر حٓث  ٚتعرض أم هف عىاصر التراث الثقافْ الهذككرة.
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جدكؿ  .2ىتائج تحمٓؿ هضهكف الهكاقع اٚلٓكتركىٓة ٚجهالْ الهعركض هف عىاصر التراث الثقافْ كترتٓب الهكاقع كفقا ٚجهالْ ىسب العرض
اٚطعهة
كالهشركبات
الهحمٓة
اٚحتفاٚت
كالهٍرجاىات
الهحمٓة
الهكسٓقِ
الهحمٓة
الرقص
الشعبْ
اٖدكات
الهكسٓقٓة
التقالٓد
كالتعبٓر
الشفٍْ

اٚزٓاء الهحمٓة

الهعتقدات
الشعبٓة
اٚىشطة
الهحمٓة
الرٓاضات
الهحمٓة
الحرؼ
الهحمٓة
العهارة الهحمٓة

أسكاف
القاٌرة
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✓
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%
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✓
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✓
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%
16.7
%

✓
✓

✓
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✓
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✓

كفر الشٓخ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

اٖقصر
هطركح

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

25.0
%
50.0
%
58.3
%

✓

✓

بكرسعٓد

✓

✓

✓

✓

8
8
7
7
8
6
4
3

8.3%
%0.0

-

%0.0

-
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%

%0.0
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اٚجهالْ
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✓

✓

✓
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القمٓكبٓة
البحر اٖحهر
سكٌاج
جىكب سٓىاء
الٍٓئ ػ ػػة العاهػ ػ ػػة
لمتىشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٓط
السٓاحِ

%0.0

-

16.7
%

7
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ثالثا :نتائج تحميل مضمون المواقع االليكترونية الجمالي عناصر التراث الثقافي
ٓقدـ شكؿ ( )9ىسب عرض الهكاقع السٓاحٓة لعىاصر التراث الثقافْ كٓرتب كفقا لٍذي الىسب عىاصر
التراث السٓاحْ اٚكثر عرضا عمِ الهكاقع السٓاحٓة فاٖقؿ.
شكؿ  :9ترتٓب عىاصر التراث الثقافْ كفقا لىسب عرضٍا بالهكاقع السٓاحٓة
45%

45%
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15%

25% 25%
10%
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0%

ٓتضح هف الشكؿ ( )9أف أكثر عىاصر التراث الثقافْ الهعركضة فْ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة لمهحافظات
السٓاحٓة ٌْ الحرؼ الٓدكٓة كاٚحتفاٚت كالهٍرجاىات الهحمٓة بىسبة  %45هف اجهالْ  20هكقع.
كتشترؾ فْ الهركز الثاىْ بىسبة  %25هف اجهالْ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة عىاصر التراث الثقافْ الهتهثمة فْ

اٚزٓاء الهحمٓة ،العهارة الهحمٓة ،كاٚلعاب كالرٓاضات الهحمٓة .أها الهكسٓقْ الهحمٓة فتعرض فْ %20

هف اجهالْ الهكاقع السٓاحٓةٓ ،مٍٓا اٖدكات الهكسٓقٓة كالهعتقدات الشعبٓة بىسبة  .%15أها الهركز

الخاهس فٓشهؿ التقالٓد كالتعبٓر الشفٍْ كاٚطعهة كالهشركبات الهحمٓة كاٚىشطة الهحمٓة بىسبة  .%10أها

الرقص الشعبْ فٓأتْ فْ الهرحمة اٚخٓرة بىسبة .%5
مناقشة النتائج

تعتبر ٌذي الدراسة استطٛعٓة فْ طبٓعتٍا كهف ثـ قد  ٚتتفؽ ىتائجٍا أك تختمػؼ هػع د ارسػات أخػرل .كتقػدـ
ٌػػذي الد ارسػػة تحمػػٓ ٛلهحتػػكل الهضػػهكف لهكاقػػع الهحافظػػات السػػٓاحٓة عمػػِ اٚىترىػػت فٓهػػا ٓتعمػػؽ بعىاصػػر

التػراث الثقػػافْ كالتػْ أصػػبحت أحػد الهككىػػات الرئٓسػٓة لمهعػػركض السػٓاحْ فػػْ الهقاصػد السػػٓاحٓة كهػا أىٍػػا
تعتبر أحد الهككىات الرئٓسٓة لخبرات السائحٓف إف لـ تكف اٌٖػـ .كتحػاكؿ ٌػذي الد ارسػة اٚجابػة عمػِ فػرض

الد ارسػػة الرئٓس ػػْ الػػذم ٓفٓ ػػد ب ػػاحتكاء الهكاقػػع اٚلكتركىٓ ػػة لمهحافظػػات الس ػػٓاحٓة عم ػػِ هعمكهػػات كافٓ ػػة ع ػػف
عىاصر التراث غٓر الهمهكس .كتفٓد ىتائج ٌذي الدراسة أف ٌذا الفرض صحٓح جزئٓا ،حٓث أف هكقع الٍٓئة
الهص ػرٓة العاهػػة لمتىشػػٓط السػػٓاحْ تعػػرض  %83هػػف عىاصػػر الت ػراث الثقػػافْ هحػػؿ الد ارسػػة كاف كػػاف ذلػػؾ
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عمِ هستكل الدكلة .ا ٚاىً بالىظر لعىاصر التراث الهعركضة فأف العىصر اٚكؿ الػذم ٓعػرض عمػِ هكاقػع
الهحافظات السػٓاحٓة ٌػك اٚحتفػاٚت كالهٍرجاىػات الهحمٓػة كالحػرؼ الٓدكٓػة الهحمٓػة كذلػؾ بىسػبة  ٚتتجػاكز

 %45هف اجهالْ عدد الهكاقع اٚلٓكتركىٓة هحؿ الدراسة.

كعمٓػػً ٓهكػػف القػػكؿ أف الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لمهحافظػػات فػػْ هصػػر  ٚتخصػػص دائهػػا جػػزء خػػاص بالسػػٓاحة
كالهغرٓات السٓاحٓة كاىها قد ٓعرض الهكقع بشػكؿ عػاـ ٌٖػـ الهػ ازرات السػٓاحٓة أك أهػاكف الجػذب السػٓاحْ.

كهػا ٓتضػح هػػف ىتػائج الد ارسػة أىػػً حتػِ الهحافظػات التػػْ تخصػص جػزء هػػف هكاقعٍػا اٚلٓكتركىٓػة لمسػػٓاحة،
فٍذا الجزء قد ٓركز عمِ الهغرٓات السٓاحٓة الهمهكسة هف ه ازرات سٓاحٓة كهتػاحؼ كأهػاكف آثرٓػة أك حػدائؽ

كهتىزٌات..الخ كتفتقر فْ هجهمٍا لعرض الهكركث الثقافْ لٍذي الهقاصد السػٓاحٓة .كٌػذا  ٚزاؿ ٓركػز عمػِ
هفٍكـ السٓاحة الثقافٓة بهفٍكهٍا الكٛسٓكْ الهعتهد عمػِ الىػكاحْ التارٓخٓػة كاٚثرٓػة ا ٚأف السػائح الحػدٓث
أصبح ٓحرص شكؿ كبٓر عمِ أف ٓعٓش تجربة حقٓقٓة فػْ الهقصػد السػٓاحْ كٓقػكـ باٚىشػطة الٓكهٓػة التػْ

ٓهارسٍا أٌؿ الهقصد كٓتىاكؿ اٚغذٓة كالهشركبات الهحمٓة كٓقٓـ فْ الهىازؿ التْ ٓعٓش بٍػا سػكاف الهقصػد
السٓاحْ كٓحضر اٚحتفاٚت الهحمٓػة كٓتعػرؼ عمػِ العػادات كالتقالٓػد الخاصػة بالهقصػد السػٓاحْ ،كهػف ثػـ

ٓخرج بتجربة سٓاحٓة تبقِ فْ ذاكرتً.
الخالصة ومساىمات الدراسة

الدرسػػة عمػػِ اكتشػػاؼ الػػِ ام هػػدل تقػػدـ الهكاقػػع اٚلٓكتركىٓػػة لمهحافظػػات السػػٓاحٓة فػػْ هصػػر
تقػػكـ ٌػػذي ا

هعمكه ػػات ع ػػف عىاص ػػر التػ ػراث الثق ػػافْ الت ػػْ تش ػػتٍر ب ػػً .كاىتٍ ػػت الد ارس ػػة ال ػػِ افتق ػػار هكاق ػػع الهحافظ ػػات
السػٓاحٓة ،باسػػتثىاء هكقػع الٍٓئػػة الهصػرٓة العاهػػة لمتىشػٓط السػػٓاحْ ،لهعمكهػات عػػف عىاصػر التػراث الثقػػافْ
الهختمفة ،بؿ أاف بعض الهحافظات السٓاحٓة لـ تقدـ أم هعمكهات هف اٚساس عف عىاصػر التػراث الثقػافْ
كلػػـ تشػػٓر الٓػػً هػػف قرٓػػب أك بعٓػػد .كعمٓػػً تعتبػػر ٌػػذي الد ارسػػة هفٓػػدة هػػف الىاحٓػػة الىظرٓػػة ٚىٍػػا ىضػػٓؼ الػػِ

الكتابػػات الهكجػػكدة الخاصػػة بتطػػكٓر هحتػػكل الهكاقػػع السػػٓاحٓة كتقػػدـ هجهكعػػة هٍهػػة هػػف عىاصػػر الت ػراث
الثقافْ التْ ٓمزـ اف تتضهىٍا الهكاقع السٓاحٓة كٍٓتـ بٍا السائحكف حالٓا.

أهػػا عمػػِ الهسػػتكل التطبٓقػػْ لٍػػذي الد ارسػػة ،فٍػػْ تقػػدـ بشػػكؿ كاضػػح لهكاضػػع الضػػعؼ الخاصػػة بالتسػػكٓؽ
السٓاحْ لمهكركث الثقافْ الهصرم الغىْ هف خٛؿ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة لهحافظاتٍػا السػٓاحٓة كالتػْ تعكػس
ضػػعؼ اٌٚتهػػاـ بعىاصػػر التػراث الثقػػافْ كهكػػكف رئٓسػػْ هػػف هككىػػات التجربػػة السػػٓاحٓة لمسػػائح اٚف كالتػػْ
تسػػاعد عمػػِ تهٓٓػػز الهقاصػػد السػػٓاحٓة كتكسػػبٍا هٓ ػزة تىافسػػٓة تجعمٍػػا فػػْ هقدهػػة الهقاصػػد التػػْ ٓكصػػْ بٍػػا

السػػائحكف هعػػارفٍـ لزٓارتٍػػا أك حتػػْ قٓػػاـ ىفػػس السػػائحكف بزٓػػارة ٌػػذي الهقاصػػد هجػػددا فػػْ الهسػػتقبؿ .كتكجػػً
ٌذي الدراسة ىتائج كاضػحة لمهحافظػات السػٓاحٓة الهشػهكلة فػْ الد ارسػة اك التػْ عمػِ شػاكمتٍا هػكاطف غٓػاب

عىاصر التراث الثقافْ الهختمفة كتقارىٍا بغٓرٌا هف الهحافظات كتقػدـ ترتٓػب لٍػذي الهحافظػات عمػِ هسػتكل
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الهقصػػد السػػٓاحْ الهصػػرم كلػػذلؾ فٍػػْ تقػػدـ هسػػاٌهة تطبٓقٓػػة هباش ػرة كهفٓػػدة جػػدا لهسػػئكلْ السػػٓاحة فػػْ
الهحافظ ػ ػػات اك ه ػ ػػدٓرم الهكاق ػ ػػع الس ػ ػػٓاحٓة اٚلٓكتركىٓ ػ ػػة أك الق ػ ػػائهٓف بهس ػ ػػئكلٓات التس ػ ػػكٓؽ الس ػ ػػٓاحْ ف ػ ػػْ

الهحافظػػات بض ػػركرة اٌٚته ػػاـ بعىاص ػػر التػ ػراث الثق ػػافْ الس ػػٓاحْ الهعركض ػػة .كعمٓ ػػً تكص ػػْ ٌ ػػذي الد ارس ػػة
هسئكلْ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة كهسئكلْ التسكٓؽ السٓاحْ بالهحافظات ها ٓمْ:

 .1اٚستفادة هف الهكركث الثقافْ فْ هحافظاتٍـ عؿ تىكعً كغىاي كعرضً عمِ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة.

 .2ضركرة افراد جزء هف ٌذي الهكاقع لعىاصر التراث الثقافْ كعدـ اٚقتصار عمِ التراث الهادم فقط.
 .3استخداـ ٌذي الهكاقع كأدكات لحفظ كتكثٓؽ التراث السٓاحْ الثقافْ كالحفاظ عمًٓ كتبادلً.
 .4استخداـ كسائؿ ا٘عٛـ ككسائؿ التكاصؿ اٚجتهاعْ لمتسكٓؽ لسٓاحة التراث فْ هصر.

 .5تقٓٓـ الهحتكل الهعمكهاتْ الهكجكد حاؿ كجكدي كتطكٓري كتحدٓثً كهحاكلة اضافة الهكركث الثقافْ الػذم
ٓهٓز كؿ هحافظة عف غٓرٌا بها ٓكسبٍا هٓزة سٓاحٓة تىافسٓة.

 .6الكق ػػكؼ عم ػػِ ترتٓ ػػب الهكق ػػع الس ػػٓاحْ لمهحافظ ػػة كهحاكل ػػة تط ػػكٓر ٌ ػػذا الترتٓ ػػب لمهس ػػاعدة ف ػػْ ج ػػذب
السائحٓف لمهحافظة كتطكٓر الحركة السٓاحٓة بٍا.

 .7اٚستفادة هف ىتائج الدراسة كالهكاقع السٓاحٓة الهعركضة فٍٓا كالكقػكؼ عمػِ أفضػؿ الهها ارسػات لعػرض
الهكركث الثقافْ الهصرم كطرؽ تسكٓقً.

 .8استخداـ التقىٓات الحدٓثة فْ عرض الهكركث الثقافْ الهصرم بأسمكب شٓؽ كهفصؿ كبعدة لغات.
محددات الدراسة والبحث المستقبمي
عىد الىظر لىتائج ٌذي الدراسة ٚبد اٚخذ فْ اٚعتبار أف ٌذي الىتائج ٓ ٚهكف اف تككف صالحة فْ
الهستقبؿ حٓث اقتصرت الىتائج عمِ تقٓٓـ الهكاقع اٚلٓكتركىٓة حتِ صدكر ٌذي الدراسة ،كربها ٓتـ تطكٓر

الهكاقع الهعركضة هستقب ٛكتطكٓر هحتكاٌا الخاص بعىاصر التراث السٓاحْ الثقافْ كتغٓٓر ترتٓبٍا بٓف

الهحافظات السٓاحٓة .كها أف الىتائج الهعركضة  ٚتقمؿ هف جكدة الهكاقع السٓاحٓة الهدركسة كلكف تتىاكؿ
فقط عىاصر التراث أك الهكركث الثقافْ غٓر الهمهكسٌ .ذا باٚضافة الِ أف الدراسة لـ تتعرض لمكٓفٓة

التْ تـ عرض الهكركث الثقافْ بٍا عمِ الهكاقع السٓاحٓة كهدل كفآتً كالهكاصفات القٓاسٓة التْ ٓجب
اف تعرض بٍ ا ٌذي الهكاقع لمهكركث الثقافْ كلكف اقتصرت فقط عمِ الكقكؼ عمِ كجكد ٌذي العىاصر
الثقافٓة ضهف هحتكل الهكقع السٓاحْ هف عدهٍا .كهف ثـ تكصْ ٌذي الدراسة البحكث الهستقبمٓة بدراسة

الهكاصفات القٓاسٓة التْ ٓجب اف ٓعرض بٍا الهكركث الثقافْ ككذلؾ هدل جكدة الهكاد الهعركضة فْ
ٌذي الهكاقع .كها تكصْ الدراسة بضركرة الكقكؼ عمِ هكاقع شركات السٓاحة كالفىادؽ كهدل عرضٍا

لمهكركث الثقافْ الهصرم باعتبارٌا شرٓكا أساسٓا فْ اٚىشطة التسكٓقٓة لمهقصد السٓاحْ الهصرم هع
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اٚجٍزة الرسهٓة كالكقكؼ عمِ جكدة الهكاد الهعركضة فٍٓا كهدم كفآتٍا كدكرٌا فْ هساعدة السائح
باتخاذ ق ارري بزٓارة الهقصد السٓاحْ الهصرم.
المراجع
اوال :مراجع بالمغة العربية

أبك السعكد ،شاـ حسىْ عمْ ( )2013تقسٓـ استراتٓجٓات حهآة التراث كأثري عمِ العرض السٓاحْ الهصرم ،رسالة
هاجستٓر غٓر هىشكرة فْ الدراسات السٓاحٓة ،كمٓة السٓاحة كالفىادؽ ،جاهعة حمكاف

أبك هكسْ ،إٍٓاب فاضؿ ( ) 2011هعالجات فىٓة لعىاصر زخرفٓة هف الرٓؼ الهصرم لرفع القٓـ الجهالٓة لبعض تصهٓهات
هٛبس الشباب اقتصادٓان كهشركع سٓاحْ صغٓر ،هجمة اٚقتصاد الهىزلْ – هجمد  ،21العدد الثالث.

بمحاج ،كاهمْ ( )2004أثر التراث الشعبْ فْ تشكٓؿ القصٓدة العربٓة الهعاصرة (قراءة فْ الهككىات كاٖصكؿ) ،دهشؽ.
الجكٌرم ،هحهد ( )2006هقدهة فْ دراسة التراث الشعبْ الهصرم ،قسـ عمـ اٚجتهاع ،جاهعة القاٌرة ،الطبعة اٖكلِ.
حسف ،دٓىا هفٓد عمْ ( )2016الصىاعات التراثٓة فْ سكؽ الفسطاط بٓف الكاقع كالهستٍدؼ ،هدخؿ لمتىهٓة السٓاحٓة
الهستداهة ،الهجمد  ،44حكلٓات آداب عٓف شهس ،هصر.

دقعة ،صحرة ( ) 2015الهقارىة فْ الشعر الشعبْ السكقْ (ىهاذج هختارة) ،هذكرة هعدة ضهف هتطمبات ىٓؿ شٍادة
الهاجستٓر فْ اٖدب الشعبْ ،كمٓة أداب كالمغات ،قسـ اٖدب العربْ ،جاهعة الشٍٓد حهة لخضر بالكادم ،ك ازرة
التعمٓـ العالْ كالبحث العمهْ ،الجهٍكرٓة الجزائرٓة الدٓهقراطٓة الشعبٓة.

شطا ،غادة هحهد السٓد هحهد ( )2012كرشة الىحت فْ تحقٓؽ الٍكٓة لمعهارة الهصرٓة الهعاصرة ،كمٓة الفىكف التطبٓقٓة،
جاهعة دهٓاط.
فرحات ،تحٓة طٛؿ ىصر ( )2015إدارة التراث غٓر الهمهكس لتحقٓؽ هٓزة تىافسٓة فْ السٓاحة رسالة دكتكراة غٓر هىشكرة
فْ الدراسات السٓاحٓة ،كمٓة السٓاحة كالفىادؽ ،جاهعة حمكاف.
لطٓؼٌ ،دل سٓد ،قكرة ،عهر السٓد أحهد ( )2009رؤٓة استراتٓجٓة هقترحة ٘دارة الجكدة الهتكاهمة لهقكهات سٓاحة التراث،
ا٘سكىدرٓة ،هجمة اتحاد الجاهعات العربٓة لمسٓاحة كالضٓافة – كمٓة السٓاحة كالفىادؽ ،جاهعة قىاة السكٓس ،هصر.

هجمة العربٓة ( )2017صباح العربٓة ،أشٍر اٖكٛت الهصرٓة الشعبٓة
هحهد ،أبك بكر هحهد ( )2017تطبٓؽ اتفاقٓة صكف التراث الثقافْ الٛهادم عمِ بعض العىاصر الشعبٓة بهحافظة أسٓكط،
رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ،الهعٍد العالْ لمفىكف الشعبٓة ،قسـ هىاٌج الفمكمكر كتقىٓات الحفظ.

هصطفِٓ ،سرم رٓاض ( )2004استخداـ الكسائط الهتعددة فْ جهع كحفظ كعرض الرقص كاٖلعاب الشعبٓة بقرٓة جزٓرة
سعكد ،رسالة دكتكراة فْ فمسفة الفىكف ،غٓر هىشكرة.
هىظهة اٖهـ الهتحدة لمتربٓة كالعمـ كالثقافة (الٓكىسكك) ( )2003اتفاقٓة صكف التراث غٓر الهادل.
هكسِ ،إبرآٌـ عز ( )2008صكت التراث كالٍكٓة ،دراسة فْ التىاص الشعبْ فْ شعر تكفٓؽ زٓاد ،هجمة جاهعة دهشؽ،
الهجمد  ،24العدد اٖكؿ كالثاىْ.

ٓكىس ،عبد الحهٓد ( )2010الفىكف الشعبٓة هجمة عمهٓة هحكهة ،العدد .85
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Abstract
Cultural heritage is the intangible attractions that refelect past and offered in present and future
for socities. It is a complex product that represents the privacy of nations and civilizations
across the globe. It has a great economical benefit in economic developments. It is a source of
pride for nations and an evidence of organility and identity. It has become a major component
of tourism industry and tourist experience. This has led tourism destinations to pay attention to
this important component and develop plans, startegies and legislations to protect cultural
heritage in addition to developing educational programs and training courses to handle this
heritage in convenient and scientific methods. This study aims to analyse the content of
websites of 19 tourist govenorates in Egypt to check if the cultural heritage compoents
identified by UNESCO is offered on these websites for marketing purposes. A checklist has
been developed to check the existence of these components. Findings revealed that the websites
are poorly offering cultural heritage components. Implications and recommendations of the
stuy are also presented.
Keywords: Cultural heritage, intangible heritage, heritage tourism, websites, content analysis,
Egypt
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