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متحف شرم الشيخ
ــيناء الخالبة بجبالهـــا وأوديتها  ــة ـس كان لطبيـع
وتعدد قبائلها وعشـــائرها ماجعلهـــا تتميز بقدر 
ــد ومتميز في تراثهـــا وثقافاتهـــا المحلية  فرـي
ــدوي المتمـيــز في  حيـــث تجلـــى تراثهـــا الـب
ــوجات  ــة وخاصة في المنـس فنونهـــم المحلـي
البدوية بألوانها وأســـاليبها الزخرفية المتعددة 

ــعر وصوف األغنـــام وتثبت فـــي األرض  من ـش
باألوتـــاد والحبال ، حيث تنقســـم إلى قســـمين 

أحداهما للنساء وآخر للرجال .  

هذا العمود له تاج يمثل 
المعبودة"حتحور" بمالمح 
آداميه واذني بقرة، وهو 
يرتكز على نحت بارز لعمود 
الجد، الرمز المقدس للثبات 

واالستقرار في مصر 
القديمة، وهو من رموز 
المعبود "اوزوريس" سيد المعبود "اوزوريس" سيد 

العالم اآلخر وكذلك المعبود 
"بتاح" رب منف. 

الدولة الحديثة، األسرة١٨، 
حوالي (١٢٩٥-١٥٥٠ق.م). 

اقـتــرن اقتنـــاء تحـــف والمجوـهــرات الثمينة 
ــة علـــى مر  ومظاـهــر الـثــراء باألـســر الحاكـم
ــد صار علـــى نفس النهـــج حكام  ــور، وـق العـص
وأـمــراء األـســرة العلويةفي أقتنائهـــم للعديد 
من التحـــف الثمينة والمجوـهــرات النادرة التي 
كانـــت تصنّـــع خصيصًا لهـــم في أرقـــى بيوت 

ــة والزخرفية  ــة بتنوع عناصرهـــا الفنـي الملكـي
وظهور التأثـيــرات األروبية واإلســـالمية عليها، 
كمـــا حملت توقيـــع وتاريـــخ الصنـــع واختصار 

ــد فون  أطلـــق الجغرافـــي األلمانـــي "فرديناـن
ــتهوفن" في عام ١٨٧٧م اســـم طريق الحرير،  ريـش
على الطريق التجـــاري الذي يربـــط مابين الصين 
ــبه القـــارة الهندية ببـــالد فـــارس والبالد  وـش
ــبة إلى خيوط الحرـيــر، ويمتد  ــة وذلك نـس العربـي
مروراً بمصر حتـــى اليونان ورومـــا القديمة التي 

ــو يعد من  تصديرهـــا لدول العالـــم القديم وـه
ــول خطوط التجـــارة في العالـــم إذ كان يمتد  أـط
ــذا الطريق  ــهم ـه ألكثر من ١٠,٠٠٠كم، وقد أـس
في تعزـيــز التبـــادل الحضاري بين قـــارات العالم 
ــه أبلغ األثر في تبـــادل ثقافاتها  القديم، وكان ـل

التراث السيناوى طريق الحرير 

مجوهرات األسرة الملكية بمصر 
عمود الجد  (١٨٠٥-١٩٥٢م) 



يعـــد متحـــف شـــرم الشـيــخ أول متحـــف لثــار المصـــرية 
بمحافظـــة جنـــوب سينـــاء و الــذى يحتــوى علـــى حوالــى  ٥٢٠٠
قطـــعة أثـــرية تمتــد منــذ بدايــة العصــور التاريخيـــة وحتــى 
العصــر الحديــث ،و ذلــك باضافــة للتــراث الحضــارى هـــل 
سينـــاء و قبائلهـــا ،و يمتــد دور المتـحــف ليصبـــح مركــزا ثقافيــا و 
ملتقــى للحضــارات انســانية كواحــد مـــن المقاصـــد السياحيـــة 

تسلـيــط الضــوء علـــى الــدور الــذى لعبتـــه الحضــارة المصريــة 
علــى مــر العصــور و عقــة المصرييـــن بالبيئـــة المحيطـــة بهم ، 
ــط الضــوء علــى مظاهــر اندمــاج الحضــارى بيــن  كمـــا يسـل
الحضــارة المصريــة و غيرهــا مــن الحضــارات اخــرى التــى 

تعــود فكــرة إنشــاء متحــف شــرم الشــيخ إلــى عــام ١٩٩٩م ، 
حيــث بــدأ العمــل فــى المشــروع فــي ٢٠٠٣ و اكتمــل فــى ٢٠٢٠ 
بتكلفــة بلـغــت ٨١٢ مليــون جنيــه، ويمتــد المتحــف علـــى مســاحة 
١٩١ أـلــف متــر مربــع ،تشتمـــل علــى قاعــات العـــرض المتحفـــى و 
العـــرض الخـــارجى، باضافـــة إلـــى منطقــة ترفيهية تضــم عددا 
مــن المطاعــم و البــاارات و محــال الحــرف التراثيـــة، باضافــة 

ليكــــون المتـحــف مقصـــدا سياحيـــا و ترفيهيــا يعل من يارتـــه 
تربة مميز للسياحة المحلية و العالمية . 
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