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  آثار المتحفترتيب 

 (دراسة حالة -)المتحف المصرى

نور جالل عبد الحميدد. 


 

 الملخص: 

إن ترتيب اآلثار داخل المتاحف عادة ما يكون حسب الترتيب النوعى والترتيب  

التاريخى أو الموضوعى ....مع تفضيل اإلبقاء على المجموعات المتكاملة ويجمع 

المتحف المصرى في ترتيب آثاره بين عدة طرق و نظراً لتكدس اآلثار المعروضه 

، فنجد أحياناً عدم االلتزام بتلك وصعوبة التوفيق بين مكان العرض وطبيعة األثر

الطرق فبدت آثار كثيرة غير موفقة في طريقة عرضها او من ناحية اختيار مكانها 

 رغم أهميتها القصوى .

يهدف البحث؛  إلى وضع آليات تقيس مستوى جودة العرض ومدى االستفادة      

ر على رأس والمنفعة بالنسبة للزائر العادى ويحاول البحث ان يضع هذا الزائ

األولويات لكى تكون متاحفنا نقطة جذب ومصدر اهتمام ومكاناً يقدم معلومة وفكرة 

 صحيحة ومنظمة عن األثر.

ونظرألهمية المتحف المصرى ودوره العظيم في الحفاظ وصيانة وعرض آثارنا؛ 

ورغم الدور المميز للمسئولين على إدارته منذ إنشائه اال أنه ما زال التكدس الذى 

ق الى حدا كبير في بعض االحيان العرض المريح والمنظم والمفهوم وبالطبع كان اعا

وجود المتحف المصرى الجديد أمل جديد في ازاحة بعض األعباء عن متحفنا القديم. 

وربما تكون هناك فسحة ألعادة تنظيم آثار المتحف وخاصة الكثير من القطع البالغة 

الصدارة في طريقة عرضها؛  ويؤكد البحث  األهمية التى وجب علينا اعطائها بعض

أن طريقة عرض األثر تلعب دوراً محورىاً في هذا الموضوع، كما يقدم استبياناً 

  مقترحاً يفيد في قياس هذا الموضوع .

  :دالةالكلمات ال

 ، المصمم الفراغ ، تخطيط ، العرض ، المعرض ، المتاحف علم ، اآلثار متحف

 .الزوار ، المتحف أمناء

                                                           
  جامعة عين شمس -كلية اآلداب  -استاذ مساعد بقسم اآلثار noursmn2007@yahoo.com   

mailto:noursmn2007@yahoo.com
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ستكمل ماكن تأو أبنية الحداثة والقدم ليست مجرد أ ن تفاوتت ما بينالمتاحف وإ     
أعظم وأجل  اً ن لها دوربل إ ؛أوالمواكبة العصرية تمدنلتعبر عن ا بها منظومة شكلية

من حقوق  اً حقيعتبر  ى بلدمتحف في أن وجود أ عن تحدثمن  قدرون   من ذلك
كثير من الدراسات  ت حول المتاحفيجرأفي اآلونة األخيرة فولهذا  ؛ (1)اإلنسان

 .بطريقة مدروسة ومنظمة الشامل المتخصصة بهدف تحقيق دورها المنشود

 مكانن المتحف فإ(2) (AAM) الجمعية األمريكية للمتاحف تعريفحسب و
بغرض  للمجتمع عليه وعرضهوالحفاظ لجمع التراث اإلنسانى والطبيعى مخصص 
 ةمنظمة المتاحف العالمي ضيفوت، غير ربحية  مؤسسة وهو ،تثقيفالتعليم وال

مؤسسة تقام بشكل دائم بغرض حفظ المقتنيات بأن المتحف  COMI((3)( اإليكوم
بأساليب شيقة  اوتعمل على صيانتها وتعرضه األثرية والفنية المختلفة ودراستها

  . (4)تساعد على فهم المعلومات وممتعة

بالجانب النظرى العلمى ولكن يحتمل أيضاً التصورات وعلم المتاحف يعنى 
، ووصف بعض الباحثين هذا العلم  (5)والرؤى والتغير وهو خاضع للقياس المجتمعى

بينما رفض آخرون المزج بين االثنين ورأوا أن تعريف العلم ، (6)بأنه علم تطبيقى
 . (7)المتاحف التطبيقةالتطبيقى )العملى( هو العلم المبنى على علم المتاحف هو علم 

                                                           

)المتاحف والثقافات  2016مايو  17هذا البحث القى في المؤتمر العربى األفريقى األول للمتاحف 
 العابرة للحدود( تحت إشراف وزارة اآلثار. 

(1)
 T. Bennett, The birth of the museum. London (Routledge 1995), p. 105. 

(2)
   The American Association Of Museums: الجمعية األمريكية للمتاحف 

وفيه يكون االلتزام بخدمة الجمهور   Code of Ethics وينبثق منها ميثاق العمل األخالقى للمتاحف
 الحالية والمستقبلية مزيد من التفاصيل: ألجيالا سواء

ethics-of-practices/code-best-and-standards-us.org/resources/ethics-http://www.aam 

L. Geoffrey, The Role of Museums and the Professional Code of Ethics, in ICOM, Running 

a Museum, (2004), p. 5. 
(3)

  The International Council of Museums: المجلس الدولى للمتاحف 

http://www.icom-cc.org/ 

آدمز فيليب: دليل تنظيم المتاحف، ترجمة محمد حسن عبد الرحمن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 .193، ص1993القاهرة 

(4)
 http://www.powerhousemuseum.comzagora/2013/11/29/archaeology-andthe-

powerhouse-museum-an-ancient-association/ 
(5)

 Peter van Mensch, The museology discourse Towards a methodology of museology (PhD 

thesis, University of Zagreb 1992), p. 1(on line) 
(6)

 J. Spielbauer, 'Museology - science or just practical museum work?', Museological 

Working Papers 2 (Stockholm) (1981), pp.  16-18. 
(7)

 I. Maroević, 'Vers la nouvelle définition du musée', in: Mairessef. Desvalles (ed.), Vers 

une redéfinition du musée? (Paris, L’Harmattan, 2007), p.137–146; W. Gluzinski, 'Basic 

http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/code-of-ethics
http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/code-of-ethics
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وعلم المتاحف ليس بالهين وال السهل وال المهمش فهو علم يجب أن ينمى بدراسة 
جيدة من المتخصصين في فروع شتى تخدم عمليات عدة أهمها التصميم وطرق 

 يتناول هذا البحث عرض موضوع هام للغاية.  (8)العرض واإلدارة  واإلنارة ..إلخ
كالمتحف  متحف متخصصفي عرض القطع األثرية ترتيب يتعلق بطرق 

 Archaeologyيصنف المتحف المصرى على أنه متحف أثرى ) . (9)المصرى

museum ومن ناحية إدارته هو متحف حكومى )(Government museum )

ومن ناحية  (National museum)وحسب التصنيف األقليمى هو متحف قومى
. وموضوع الزائرين (General public museum)الزائين هو متحف عام 

طرق العرض تعتبرو ودرجة رضاهم يعتبر المحصلة النهائية لمنظومة المتحف
البالغ على درجة فهم القطع  التأثيره نظراً ركيزة أساسية للعمل المتحفى  الجيدة

  األثرية بالنسبة للزائر.
المتخصص فالبد  غيركان...  وبخاصة الزائر العادى  ياً ن هدفنا الزائر أوبما أ

ب كل شريحة مجتمعية مالئمة ومتغيرة تناس برامجووقياسات ن تكون هناك آليات وأ
الفارق األساسي بين المتحف والمخزن هو ف . (10)مردود بهدف الوصول إلى أعلى

ميته وإذا لم الجمهور؛ فالمتحف إذا لم يثمر دوره بنتيجة منعكسة على المجتمع وتن
، وقد ظهرت (11)تسهم في تطوره الفكرى فهو دور منقوص يساعد على نشر ثقافة

دراسات متخصصة تنطر للمتاحف على أنها مؤسسات ثقافية لها دور، يجب أن 
تنمى بطرق تفاعلية تنعكس على المجتمع.  ومن هنا غدت مهمة المتحف متسعة 
 األهداف أهمها: الجمع والحفظ والعرض والبحث والتعلم والمتعة واالتصال بمجتمع

 . (12)مستمروتطورفي حالة تغيير 

زوار المتحف تختلف بدرجة أو أخرى بناًء على مكان عدد ونوعية لوحظ أن   
المتحف ما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أى حسب درجة الوعى الحضارى 

، متعددة وطرق العرض وعوامل أخرىوالتربوى اإلعالمى  نشاطوحسب ال والثقافى

                                                                                                                                                    
paper', in: V. Sofka (ed.) Methodology of museology and professional training. ICOFOM 

Study Series 1 (Stockholm 1983), pp. 24-35. 
(8)

 -التطبيقى(  -والدارس لعلم المتاحف يتعرض لمفاهيم مختلفة مثل: علم المتاحف )النظرى 
 –العرض المتحفى  -اإلدارة  –التعلم  –الثقافة  –المجتمع  –األخالق  –المؤسسة  –التراث 

 سيناريو .....الخ ومزيد من التفاصيل عن المفاهيم المرتبطة بالمتاحف:

 A. Fesvallées, F. Mairesse (eds.), Key Concepts of Museology; Armand Colin (2010). 
(9)

 T. Ambrose, & C. Paine, Museum basics, Milton Park, Abingdom: Routledge (2012). 
(10)

 Shieh-Wen Sheng, Ming-chia Chen, A Study of Experience expectations of Museum 

Visitors, Tourism Management vol. 33 (2012), pp. 53-60. 
(11)

 P. Rasse, Les musées à la lumière de l’espace public, Paris, L’Harmattan 

(1999). 
(12)

 P.J. Boylan, 'ICOM at fifty', Museum (149), (1996), pp.47-50; Peter van Mensch, op.cit, 

p.5. 
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وفي اآلونة األخيرة تقوم وزارة اآلثار بنشاط ملحوظ في هذا االتجاه لكى تكون 
متاحفنا األثرية نقطة جذب لقطاعات كبيرة سواء للسائحين أو لجمهور الزوار بصفة 

 . (13)عامة بما فيهم الطالب والمتخصصين فى مجال اآلثار والفنون والتاريخ

أثير مباشر بما لها من ت اتضوعرمالترتيب طرق  نتباه إلىاال إلى يهدف البحث
على المتلقى وهو الزائر يجاد آلية لرصد المردود وإلى إ على جذب جمهور المتحف

، ويؤكد  (14)سبابها ومحاولة عالجهاوأ فهم لديهوأخذ وجهة نظره ودراسة معوقات ال
 المتلقى األثرية يمكن أن تعكس أكثر من مفهوم حسب ثقافة ن القطعالمتخصصون أ

حولها من آثار والبطاقات  وعالقتها بما وعمره وحسب طريقة عرض القطعة
 Exhibition"واإلضاءه وهو ما يسمى بـ والفراغ واألثر النفسي لأللوان  الشارحة

context interpretation"  (15)العرض سياق تفسيربمعنى. 

، القيمين  (Directors) يينعلى: اإلدار وتتوقف مسئولية العرض المتحفى
((Curators األمناء ،(Trustees)العرض  ، مصممي((Exhibit 

Designer
يناريو للعرض سوضع تشكيل لجان تتولى في البداية البد من (16)

من  ونمتخصص ثريونأ أو سيناريوهات يختار افضلها، قوام تلك اللجان المتحفى

                                                           
(13)

وكذلك عمل   visitors –oriented museumوال بد أن تكون هناك دراسة لعدد  زوار المتاحف  
و مزيد من المعلومات  potential visitors  خطة قابله للتنفيذ مستقبلية لزيادة عدد هؤالء الزوار 

 في المرجع التالى :

W. Vicky, Caring for the visitor-in: Running a museum: a practical handbook, 2004, pp. 

17-30. 
(14)

كافية بالزائر فال توجد آليات علمية مدروسه لقياس  لم تعن الدراسات المتحفية في مصر بدرجة 
درجة رضاه واستفادته من زيارته للمتحف ولكن تناولها المتخصصون األجانب وإن تناولها أغلبهم 

 من الجانب النظرى ايضاً:

N. Simon, The Participatory Museum. Santa Cruz: Museums 2.0. (2010); J. Thompson, The 

Manual of curatorship. 2nd ed. London: Butterworths (1992); E Barker, Contemporary 

cultures of display. New Haven: Yale University Press (1999); S. Macdonald, The politics 

of display. London: Routledge (1997); E. Bogle, Museum exhibition planning and design. 

Altamira Press,  (2013). 
(15)

 Y. Herreman, 'Display, Exhibits and Exhibitions', in ICOM, Running a Museum, (2004), 

p. 93. 

: تفسير سياق العرض"  يختلف عن مفهوم " Exhibition context interpretation  ومفهوم 

Collection Management   "ضا بحماية األثر إدارة المجموعة" والمفهوم األخير أعم ألنه مرتبط أي
 وصيانته؛

Nicola Ladkin, collection Management in ICOM, Running a museum, (2004), pp. 17-30. 
، ، الفنون الجميلةفي علوم مثل: الهندسة المعمارية مؤهأل بدراسات مكثفةمصمم العرض يكون  (16)

الديكور، والمهارات األخرى ، الوسائط المتعددة، هندسة تصميم الجرافيك، التصميم الداخلى
المطلوبة مثل التعامل الجيد واألحساس باأللوان والفراغ المحيط بالقطعة األثرية ويتميزبالدقة 

 واالنضباط ويشعر بقيمة القطعة عند تناولها.

http://www.participatorymuseum.org/read/
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 هم عرضال يصممم و، تارةالمخاألثرية  لقطعقيمة ا ملفهمه هل الخبرة والعلم أ
 عن الجانب التنفيذى نومسئولال مألنه عداد السيناريون في فريق إوساسيأ اءكشر

على  Written Policy)-(Well وينتج عن تلك اللجان سياسة مكتوبة بشكل جيد
في نجاح  اً عظيم اً دور الخبرة هناتلعب و ،للتنفيذ قابالً  هذا السيناريو كونأن ي

 . (17)المهمة

نه ليست هناك طريقة ثابتة لترتيب المعروضات فما يصلح المفيد أن نؤكد أمن 
لمتاحف اآلثار المصرية القديمة، قد ال يصلح لمتاحف اآلثار القبطية أو اإلسالمية 

 و األقليمية.كبيرة ال يناسب المتاحف الصغيرة أوما يناسب المتاحف ال

 دوار مصمم العرض:أهم أومن 

في ضوء سيناريو العرض ) للمتحف المناسبفي المكان  هاوعرضاآلثار  وزيعت
 الفتارين حجاموأائط ولوان الحأقرر يو (الذى شارك فيه بنفسه المتحفى المسبق

ة األثرية ولون الفرش لون القطع مراعاةو هاوفرشعن بعضها  هاوتباعد هالاشكأو
 هاوتثبيتالقطع األثرية لتعليق   (Preparators) ه المحضر يساعد بما يبرزها و
،  العرضكل تفاصيل م المرتبط بمهوالبحث اليتناول هذا الشق ال .بشكل صحيح

 .اتضوعرميختص بطرق ترتيب ال ولكنه (18)كثيرة نظريحتمل وجهات  والذى

كان وما زال قبلة  حالة فقددراسة المتحف المصرى كعلى ختيارقع االوقد و
، ذن هللا في الحفاظ على تراثنا صرية وله دور بارز وثابت ومتصل بإالمتاحف الم

إذ إن بين جنباته من زخم الجمال والفن فيه.  حيرما زلنا نت مدرسةً  يعد هكما أن
الهين بل اثاراً مموهة وممزوجة  ت بالشىءولكنها ليس (19)شياءأالمتحف يحتوى 
بحكاية خبئها لى جدى وجدتى. ، صمتها يبوح  ألصالة والتاريخاو ومختومة بالفن

، ، فاحت روائحهاتعددت الوانهارض مصر ورثنا تراثاً عظيماً وحضارة على أ
 أو مامن المتحف ، قدرت وبعثت. ورغم ما أخذ آثارها خفت وثقلت،  باتت ودفنت

في  ولويات الحفظحيث إن أ ،، فما زال تكدس اآلثار (20)آثارسوف يؤخد منه من 

                                                           
(17)

 M. Belcher, (Editor), Exhibitions, London (1991).  
(18)

  L. Farrelly, J. Waddelly (editors), Design Objects and Museum, Bloomsbury Academy 

(2016). 
(19)

ولكنها ليست كذلك فهى قطع ( Object)ويعبر عن المعروضات باللغة اإلنجليزية بكلمة شىء  
صامتة ولكن وراء كل منها حكاية اومفهوم ، ويمكن أن يختلف مفهوم كل منا لتلك القطع حسب 

 خبراتنا.

W. Stephen, Speaking about Museums A Meditation on Language in: Museum Studies 

edited by: M. Bettina, (2012), p. 595; Philip Wright, The Quality of Visitor's Experience in 

Art Museums, (1989). 
رى الجديد أو متحف حيث تنقل منه آثارا مختلفة إلى المتاحف الجديده؛ كالمتحف المص (20)

 الحضارة بالفسطاط.
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خذ أخرى يهمنى منها سوء العرض مآوولويات العرض أطغت على قد  كثيرة أحيان
بالصورة المناسبة  و سهل الفهممما جعل هذا المتحف ليس واضحاً أ و التوزيعأ

  .(21)لعموم الجمهور

 : (22)علىألثرالعام لعرض ال طبيعةتتوقف 

؛ هل هو متحف حضارى يشمل حضارات جلها صمم المتحفالرؤية التى من أ -1
، أم أنه متحف تعليمى كمتاحف  عدة، أو هو حضارى متخصص في حضارة واحدة

 إلخ...Regional museum) الطفل، أو متحف الموقع،  أم أنه متحف إقليمى )
ته وتنوعه يساعد على نجاح كلف بالعرض المتحفى )خبراته وكفاءفريق العمل الم -2

 (العرض
 عتمادات المالية وتوفير اإلمكانات الالزمة. اال -3
ارتفاعها ، و حيث: مساحتها ،من وصاالت العرض تصميم المتحف ذاته  -4

 الصاالت المجاورة(و، ومستوياتها
 لخ(إمشغوالت ذهبية...  -فخار  -بردى  -حجامها )تماثيلنوعية المعروضات وأ -5
( والذى بتوقف Space Planningودراسة الفراغ حولها ) عدد القطع األثرية -6

 .(23)بدوره على عدد الزائرين وطريقة العرض وطبيعة القطعة
لها  ولكن هناك آثاراً ، ن كل آثارنا عالية القيمة، مما ال شك فيه أ(24)القطعأهمية  -7

في  مهمهتشكل نقطة ألنها  أو، للتفرد أو ،هاروعتشدة ل :لعدة اسباب ميزة خاصة
 ... الخ.مهم رتباطها بحدثوبعضها ال، السياق الزمنى

 نوعية الزائرين وتقدير عددهم . -8

 

 

                                                           
(21)

 G. Hein, Learning in the Museum. (London: Rutledge, 1998), p. 12 

وهذا المرجع يؤكد الصلة ما بين المدرسة والمتحف بوصفهما مصدرين من مصادر التعلم ولكن 
رس ويزيد من عمق يختص المتحف بميزة الرؤية المباشرة لألثر مما يحقق الجانب التطبيقى للدا

 الفهم والتأثير .
وهذا المفهوم أعم النه مرتبط      Collection Management Policy Aسياسة إدارة المجموعة  (22)

 أيضا بحماية األثر وصيانته؛
Nicola Ladkin, Collection Management in ICOM, Running a museum, (2004), pp. 17-30;  

G, Burcaw, Introduction to Museum Work, Walnut Creek/ London, Altamira Press, 3rd ed. 

1997. 
(23)

 J. Turner, Designing with light public Places (Switzerlang: Ed. Rotovision 1998), pp. 

24-26. 
(24)

 S. Vogel, 'Always true to the Object', in our Fashion, in I. Karp and S. D. Lavine (eds.) 

Exhibiting Cultures: The poetics and politics of museum display, Washington, (1991). 
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  (25):القطع األثرية ترتيب طرقهم عن أ مقدمةينبغى إعطاء في البداية و

 وهو و مادة الصنععلى النوع أ وهو جمع المتشابهات اعتماداً  :النوعى الترتيب
يكون في قد يكون فى متحف صغير أو ، و اآلثار المتشابهة تمطلوب طالما توفر

كمبدأ عام وال يصلح  ،و يقتصر على فترينة واحدة ، أصالة واحدة من متحف كبير
لكونه يعتمد و، لى قاعات منفصلة حتى تتضح فكرته ويحتاج إ –كبيرة المتاحف لل

 ،ووضوحهافهو يساعد على ثبات الفكرة أو المعلومة  وتجميعه على تكثيف المتشابه
ومقارنتها خاصة بالنسبة  يفيد في تتبع الطرز كما ويحقق التتابع التاريخى

 . ()كصالة فخار نقادة للمتخصصين
و متحف النسيج كمتحف التحنيط أ :للمتاحف المتخصصة الترتيب النوعىويصلح 

 .بصورة دقيقةهو الغالب في المتحف القبطى لتعذر تأريخ اآلثار و
ن يكون متحف صغير أيجب فالمتحف كله نوعى  ذا كانفإمن وجهة نظر البحث  
أو في فتارين في مستوى واحد مثال نضعها  فال،  ساليب عرض القطعنوع أن تتوأ

 .لرتابةمن ا اً ر المتشابهة نوعاثحدث اآلتى ال حتأو في ترتيب مملل متشابهة 
 مثل الذى يخدم فكرة مكثفة عن موضوع معين :وهو الترتيب : موضوعىترتيب 

وقاعه عن  للمرأة ، وأخرى عن الكتبة ، تبين قواعد الفن ، وأخرى قاعة تخصيص
النظر بصرف  والقطع تجمع هنا وترتب وأخرى عن المالبس والزى .... الجيش ،

، ولكن الحلى التى بها مختلفة في مواد الصنع ، حلىعن مادة الصنع فمثالً قاعة 
وعربات حربية ثرية أسلحة أكما تجمع  متعلقة بالحروب نقوشاتجمع  جيشوقاعة لل

  ى نفس الوقت.ف
 .صلهااختلف العلماء في أمتعددة ، على معانتدل لفظة تاريخ  :ىلتاريخالترتيب ا

أن شارات المعاجم اعالم بالوقت وتحديد الزمن وو اإللغة هال في ريخوالراجح أن التأ
وهو  ،(26)ات للسياق الزمنى األقدم واألحدثهو وضع األولوي: التعريف بالوقت

وواضح إلى حدا كبير مطلوب للبالد التى حباها هللا باتصال وامتداد حضارى طويل 
تعبر عن كثيرة ثرية تمخض عنه لقى أ الذى تصالهذا اال ية؛مصرالحضارة الك

الترتيب التاريخى بالنسبة و ،على حدةبه كل فترة  يمكن ان نميز تطور وتنوع
ويعد  (الوحيده ليس ولكن) ملحوظ في الدور األولوهو مهم  للمتحف المصرى

والزائر بدرجات متفاوتة يهم المتخصص  ،  مهمنقطة ارتكاز زمنى  ترتيب الملوك
ة نه قد دفع بنا لوضع صاليكما أ .ولكنه قد يعيق آليات العرض المتناسق المريح

والتى تتميز عادة  (األولى والثانيةاألسرة فترة التكوين عصر )نعرمر وبعض آثار 

                                                           
–ترتيب تاريخى  –الترتيب العام؛ المقصود به السمة العامة للمتحف ككل:عرض نوعى  (25)

عرض حر .....وهناك عرض وترتيب  –مجموعة  –توزيع جغرافى  –عرض موضوعى 
 داخل صالة واحدة أو الترتيب داخل )الفترينة( الواحدة أو التكوين الواحد.محدود: مثل ترتيب 

(26)
 K. Gaynor,"Making Histories, Making Memories", in Gaynor Kavanagh. Making 

Histories in Museums. Leicester University Press, ( London1996), pp. 1–14.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Leicester_University_Press
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قللت من الفراغ الكبير لهذا المكان ف ر الحجم في مدخل المتحف وقد أحاط بهابصغ
ال توجد  اً عظماءهناك ملوك أنكما  فرص عرضها بصورة مالئمة لتبرز مكانتها ،

أو بعض  فترة الهكسوس ،فترات هامة ككذا و حمسمتحف مثل الملك ألهم آثار في ال
، ترات من الحساب الزمنى للمعروضاتمما اسقط تلك الف  ،ملوك العصر المتأخر

وتمسكنا بالترتيب التاريخى جعلنا نضع آثار الملكة حتشبسوت في ممرات وأماكن 
، غير مناسبة ال تتيح الفرصة لمالحقة التغيرات التى طرأت على الفن في عصرها 

يكون األثر بردية وقد  ن األثر نفسه هو مصدر التاريخ في الغالب وقدباإلضافة إلى أ
 .الصعب وضع التمثال بجوار البرديةن هنا فمن أو لوحة او مومياء وم يكون تمثاالً 

لترتيب التاريخى للمعروضات وهو االتجاه الفراغ الواحد الكبير هو المناسب ل و
فراغات ضخمة مستمرة يمكن تقسيمها بواسطة  الحديث في تشكيل الفراغ بإيجاد

ة والمرونة االتجاه: تحقيق البساطة والفاعلي قواطيع خفيفة متحركة. ومن مميزات هذا
احترام عناصر ولى الشكل العام، االستخدام، المحافظة عمع إمكانية التنوع في 

 .(27)عرض الداخلية للمقياس اإلنسانيال

 هتماما بؤرةالمجموعات تعتبر : )المرتبطة بشخص أو مكان( المجموعاتعرض  -
لكونها ومقدرتها على تعميق الفكرة و في المتاحف لتعدد قطعها وترابطهاالزوار 

  وحكايةً  اً وحدث اً ويمكن ان تشكل موضوع، واحد  كان وشخصمجموعة مرتبطة بم
 الملك توتومجموعة  (28)حتب حرس من عصر االسرة الرابعة الملكةكمجموعة 

مالحظة من الجدير بالكان ولكن  (29)تانيس و مجموعة آثار يويا وثويا عنخ آمون أو 
فمن  رؤية ومشاهدة آثار تانيس ، مون قد طغت علىن آثار الملك توت عنخ آأ

من هامة في متحف رتكاز نقطة أتعدان  نفكال المجموعتياألفضل فعالً الفصل بينهما 
بالفعل تنقل آثار الملك توت عنخ آمون الى المتحف ) مصريةالثار متاحف اآل

مطلع  ثاث الجنزى لمقبرة من النبالء فىومن األمثله الهامة لآل (المصرى الجديد
ن يجب أ موعةفهذه المج (30)من دير المدينة"مݘسنن"األسرة التاسعة عشر آثاث مقبرة 

                                                           
 

(27)
 M. Staniszewski, The power of display. Cambridge, MassMIT Press. (1998); 

http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=32&design=8 
(28)

 PM III, pp. 179-182. 
(29)

 J. Yoyotte, "The Treasures of Tanis", in The Treasures of the Egyptian Museum, edited 

by Francesco Tiradritti. Cairo: The American University in Cairo Press (1999), 302–333. 
(30)

 B. Bruyer, "La Tombe No.1 de Sen-Nedjem a Deir el-Medineh", MIFAO, tome 

LXXXVIII, Le Caire, 1959; Mahmoud Abd el-Qader : "Catalogue of funerary objects 

from the tomb of the Servant in the Place of Truth Sennedjem (TT1)", Text and CD-

Rom, IFAO, Bibliothèque Générale 37(2011); B. Haring, "The Tomb of Sennedjem 

(TT1) in Deir El-Medina. Palaeography", IFAO, (Cairo, 2007). 
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اً وأن نسعى إلى طرق أفضل لعرضها لتوضيح أهميتها وأن بالغ اً اهتمام تلقىن أ
 . (31)ن نسترد ما وزع منها في المتاحف الخارجيةنحاول أ

تنوع المعروضات ثرية بشكل متكامل رغم كعرض آثار منطقة أ : عرض جغرافى
 .يناسب المتاحف اإلقليمية الصغيرة بها وهو

سريعة تشمل فيد لعرض آثار متنوعة تعطى فكرة عامة وهو م  ر:ـــحعرض  -
عطاء فكرة عامة عن الحضارة المصرية في إكبيرة  قد تفيد  جوانب مختلفة في مناح

مراعاة ذلك  ، فكثير من الزائرين يودون اقتصاد وقت الزيارة فيجبفي وقت قصير
احف الكبيرة بأن تخصص قاعة تلبى إطاللة سريعة متنوعة في قاعة في المت
 . يناسب المتاحف الصغيرة كما أنه ،(32)واحدة

 وتكون دائماً :  وهو عرض قطعة واحدة عالية القيمة   عرض القطعة الواحدة
تكون  أنولدينا اآلف القطع بين آثارنا المصرية تستحق بالفعل  المتحف لزائرى هدفاً 

 .قاعات العرض من ستفادة أقصى الى وحدها في قاعة لوال الحاجة إ

سوء أنواع العروض فغالبا ما يقحم أثر على وهو من أ عرض ملء الفراغ :
مالئم فراغ يه صلة بما جاوره فقط لتسكين هذا األثر في مجموعة أو أثر ليس له أ

هذا األسلوب في نواع الحفظ وكثيرا ما نجد ومن هنا ينسحب العرض إلى درجة من أ
، متار أ ربعةأكثر من أ تقع على ارتفاععرض متحف المصرى ، فهناك فتارين ال

وعرضت الكثير من البرديات الهامة للغاية على جدران الساللم مما عرضها 
 .للتهميش 

تلك قد تكون متداخلة عن قصد فالعرض  ن طرق العرضأ ومن الجدير بالذكر
 والعكس صحيح ، ويحتمل أو موضوعى ريخىالنوعى قد يحتمل من داخله ترتيب تا

شويق ويخدم النظرة العامة ومنها رى هذا التداخل ألن من مكاسبه التالمتحف المص
 .  (33)و موضوع حسب الحاجةلى التكثيف على فكرة أن ينتقل إأ يمكن

ثابته وان  في المتحف المصرى بوضعه الحالى تكاد تكون اآلثارترتيب طريقة 
سلبيات ننا نرصد بعض ال؛ إال أوعلى فترات متباعدة ة تتغير ببطئتغيرت للضرور

ظهارها على قدر قيمتها منها الفرص المناسبة والمالئمة إل تضيع هذا النحوفي 

                                                           
 كوجود تابوت رائع لألبن "خونسو" في متحف المتروبوليتان رقم:  (31)

-.2–86.1.1  
(32)

 G. Vincent,  & Shih-Wei Lin, Shuo-Yan Chou, 'The museum visitor routing problem' in: 

Applied Mathematics and Computation, vol. 21, 1ssue 3 (2010), pp. 719-729. 
(33)

 H. Charman, Just what is it that makes curating design so appealing?  in L. 

Farrelly and J. Weddell, ed., Design Objects and the Museum, 1st ed. Bloomsbury 

Publishing (2016). 
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اول ذكر  حيث  CG(34) 34025 لوحة النصر للملك مرنبتاحعلى سبيل المثال 
  .مظلم بالدور األول فتوجد في مكان مختف )أسرائيل("اسرل"لكلمة 

التى  CG 48855لوحة الملك الفارسى دارا األوليضاً وعلى سبيل المثال أ
 لتسهيل المالحةالطميالت لربط النيل بالبحر األحمر  خالل وادي تسجل إنشاء قناة

ن قيمتها أال وحالتها سيئة للغاية إ –صر وفارس كشف عنها في تل المسخوطة بين م
 .في موضوعها هذا  التاريخية عالية القيمة ومتفردة

ومن هنا ،  لفترات طويلة فق عليها وبعد تنفيذها تكون ثابتةوطريقة العرض المت
رشادية تكون متغيرة حفى وأمناء المتحف بإعداد برامج إعالم المتدوراإليكون 

غير ما أ...الفنون  دارس: مثل دارس التاريخ واآلثار ، (35)لشرائح معينةوموجهة 
وهم القطاع األكبر  ، األطفال، كبار السن... وهو الزائر العادى المتخصصين

من بعض  مونأخذ بوجهة نظره مفي تلبية طلباته مالمستهدف يجب ان نساعده
على آثار لضوء ، وحتى الجنسيات المختلفة قد يكون من المفيد لهم تسليط االنواحى 

عتبار الدراسات الحديثة عن إدارة ، ويجب الوضع في اال بعينها دون األخرى
و إيجاد قاعة لعرض اآلثار بدون حواجز أالمتاحف ومن بينهم من نادى بأهمية 

 .(36)فتارين عرض لخدمة التفاعل الجيد بين األثر والزائر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(34)

 G. Michael Hasel, “Israel in the Merenptah Stela,” Bulletin of the American Schools of 

Oriental Research 296 (1994): 45–61; G. Michael Hasel, “The Structure of the Final 

Hymnic-Poetic Unit on the Merenptah Stela,” Zeitschrift für die alttestamentliche 

Wissenschaft 116 (2004), 75–81. 
(35)

 C. Michele & E. Margaret & S. Barrett, “Guided tour”: a method for deepening the 

relational quality in narrative research", Qualitative Research Journal, Vol. 12 Issue 

(2012): 1, pp.32-46. 
(36)

 M. Linda Blud, 'Social interaction and Learning among family groups visiting a 

museum' in Museum Management and Curatorship, vol. 9, (1990), p. 43. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Barrett%2C+Margaret+S
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 البحث :ونتائج توصيات 

 فضلهايختار أ عدة سيناريوهات تطرحسيناريو العرض المتحفى )وقد ب هتماماال - 
عتبار اال، مع الوضع في ستفاد من التقنيات الحديثة بعمل محاكاة قابلة للنقاش(وي

 .لهستفادة اال كبر قدر منالجمهور ومحاولة توفير أ

 . اومحاولة تجميع ما فرق منه اإلبقاء على المجموعات يشدد البحث على -

على في كل قاعة للمتحف بصورة عامة و نسبة الزوارتحديد دراسة متخصصة تفيد  -
ليات جديدة لطرق وضع آفي بعضها وبالتالى  سباب قلة الزوارللوقوف على أحده 

   عالمى لها.حسين الدور اإلالعرض بها او ت

ر ترك فراغ مناسب للتهيئة بعد مدخل المتحف في الدور األول حيث تتصدر اآلثا - 
 .(1)شكل المدخل مباشرة

إذ  –المكان المتاح  أوحيث الحساب األول للكتلة االبتعاد عن العرض العشوائى  -
  .حديقة المتحفيةيناسب العرض في القد  و -لحفظ فقطل العناية هنا في المقام األول

من وتدرس تقدر ن البد وأف ؛ هم األولوياتمن أالجمهورستفادة العائدة على اال -
عمره يوضح فيه الزائر فمن الضرورى عمل نموذج .ستبيانات عقب الزيارةاالخالل 

من المتحف ويحدد أكثر  ةستفادجدوى االلدراسة  ( النموذج المرفق) هيتجنسوثقافته و
ته عن فهم موضوع معين عاقتفادة ، ويحدد السلبيات التى أساالصاالت التى وجد بها 

يرى  .داء المتحفأ تطوير تساعد علىمما يشكل على مدى زمنى قاعدة بيانات 
أكثر من الترتيب الموضوعى أكثر من  كانتستفادة الجمهور البحث أن درجة ا

الذى تم  ستبيان المرفقأو النوعى )حسب نتيجة اال الترتيب التاريخى بمعناه الدقيق
 (.ن زائراً تطبيقه على خمسي

عادة سياق عرض بعض القطع وتصدير قيمتها من خالل إهمية أعلى يشدد البحث  -
التى  وندرس كيف نتالفى طرق العرض السيىءفي المتحف المصرى عرض جيد 

والتى ال تخطئها  القطع العالية القيمه.وتعيق فهم الزائر للقطع  تضر بقيمة األثر
و س بالضرورة أن تخضع لترتيب نوعى أالعين في تقدير قيمتها لها وضع خاص فلي

 .تسع اكبر عدد من الزائرين ن تكون هى وحدها في قاعة منفصلةأتاريخى ويمكن 

استغالل الحوائط يكفى و الضيقة ى الممراتبعاد فعدم وضع اآلثار ثالثية األ -
  .)ثنائية األبعاد(الجانبية لبرديات او رسومات او لوحات ذات سمك محدود

تدريب وتشجيع ووضع برامج والدور اإلعالمى للمتحف هتمام بالعالقات العامة اال -
  في التسويق المجتمعى للمتحف. للمتطوعين ومتابعة دورهم 
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 *(اآلثار في المتحف المصرى عرضترتيب ستفادة من طرق درجة االيقيس )استبيان  نموذج

 تاريخ الزيارة/                 الدراسة /                          /الجنسية         /السن                      /سماال 

عدد  1
مرات 
 الزيارة

 لثثا م ثانى م اول
 م

 طويرحدد نوعية الت هل وجدت تطوير

 ال نعم   

 
2 
 

هل لديك 
 معلومات
مسبقة 
عن 

 المتحف

الى  ال
 حداما

حدد مصادر المعلومات  جيدة
 ان وجدت :

 معين عن شىء تحثهل ب

 أثر   
 شخصية
 موضوع

 

مدة  3
 الزيارة

 ة؟بهل هذه المدة كانت كافية ألخذ الفكرة المناس ثالثة ساعتين ساعة

لوحات  أمناء مرشد المساعدة 4
 ارشادية

 لم اجد وسائل أخرى

 
5 

 
كثر أ

القطع 
  جذبت

 نتباهكا
 

1- 
2- 
3- 
4- 

 السبب

 /جمالها

 /إدراك قيمتها

 /طريقة عرضها

6       
حدد 
 مكان

 آثار ما قبل التاريخ
 )مع إعطاء مثال(

آثارالدولة  ستطيعأ ال 
 القديمة

 الوسطىو
)مع إعطاء 

 (أمثلة

آثارالدولة    استطيع  ال
 الحديثة
)مع 

إعطاء 
 مثال(

 ال
 استطيع

   

هل  7
 ؟زرت
مع 

د يحدت
 مكانال

 

مجموعة آثار 
 تانيس

قاعة 
 المومياوات

آثار توت عنخ 
 آمون

قاعة 
 أخناتون

قاعة 
العرض 
 المتغير

قاعة 
العصر 
 المتأخر

هل أخذت  8
فكرة 
جبدة 
 عن:
 

الحرب  المرأة
 والجيش

 الزراعة  النيل الملك الفكر الدينى

درجة  9
االستفادة 
من طرق 
العرض 

فى 
 المتحف

   جيده

   مناسبه

 األسباب ضعيفه
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10  
استفدت 

 كثر منأ
 

العرض 
 الموضوعى

العرض  العرض التاريخى
 النوعى

عرض 
 المجموعات

العرض 

 المختلط

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

لديك هل  11
 حاتمقتر

تفيد 
تحسين 
 العرض

 
 
 
 
 
 

 عمل الباحثة –يعطى عقب الزيارة  -المتحف المصرى  -بالزائر استبيان خاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دد األولالع  -اجمللد العشرون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

386 

 

 الذهنيةاالسهم تشير إلى أهمية ترك هذا المكان للتهيئة  - 1شكل  

 السمة العامة للترتيب ) ترتيب تاريخى(

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49271770 
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 وترتيب موضوعي –تيب مجموعات رالسمة العامة للت - 2شكل 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49271770 
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Arrangement of the Museum's Objects  

(Egyptian Museum a case study) 

Dr. Nour Galal Abdel Hamid
 

Abstract: 

     This paper examines how design objects have been curated 

and displayed within the museum, studies of experience and 

expectations of visitors are important for museums in terms of 

management and development, however few studies in Egypt 

interested in techniques of arrangement of the objects which we 

need to enhance the visitor experience and intention to make 

repeat visits. This research tried to analyze the experience 

expectations of museum visitors. The measures used include 

visitors' perceptions of novelty and interactive communication 

and interpretation. 

Keywords: 

 Archaeology Museum, Museology, Exhibition, display, space 

planning, designer, curators, visitors  
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