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Abstract  

Virtual Reality of Ancient Alexandria City 

Case Study: Ras ElSoda Temple 

Virtual reality is one of today's design techniques, aiming at achieving a real 

representation of objects and environments, in addition to the idea of 

continuous interaction between computer users and graphics from one side 

and digital images that deal with them, from the other side . An attempt to 

create a virtual environment for an old city requires focused efforts exerted 

by the specialists in several fields The ancient city of Alexandria can be 

visualized through the writings of the ancient writers who lived in or visited 

the city in various eras, including Strabo, who gave us a lists of various 

buildings and severally areas on a place locates between head of Lokhias 

and Heptestadium, then the western port.  Through the topographical maps 

which expressed serious attempts to study those sources closely, and finally 

we can create a vision for an ancient city through such results unlocked by 

archaeological offshore and onshore excavations in the light of 

archaeological evidence. 

However, there was a similar attempt to create a virtual city for ancient 

Rome and its was tremendously successful experience. Success of the 

project to revive ancient Rome paves the way to have a new successful step 

toward reviving ancient city of Alexandria, where all the suitable 

components are available for launching a project to revive the ancient city 

through a virtual reality technique. In this paper, the researcher focused on 

the importance of digital documentation of evidences and to make virtual 

models for some of some important archaeological sites, known as Strabo 

Program which has already started.  
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In fact, to make virtual reality for any archaeological site is not an easy tour, 

it required to a cooperation and collaboration of the cultural authorities as 

they have done in Strabo Program. In the present paper, the researcher 

attempted to set rules for making an practical model of a virtual reality for 

Ras ElSoda Temple as an archaeological building which have not win 

enough interest and threatened to be demolished due to ecological factors.   

 مقدمة 
عانى اإلرث الحضاري من محن كثيرة وأزمات ألقت بالغموض عمى المحتوى الثقافي 

أن غير بأكمميا و تدمير مدن أثرية  اإلسكندريةمكتبة حريق منيا  لمحضارات المختمفة
ومن اليوية من ناحية طمس استيدفت لم يسبق لو مثيل  شيد تدميرقد  يالعقد الماض

عمى تمك الحضارات القديمة. والسؤال الذي والجيل ناحية أخرى اسدال ستار الظبلم 
. اإلجابة يرىا وتفكيكياالتي تم تدم يطرح نفسو، كيف نوثق تمك المدن المندثرة واآلثار

 مجال األثار.  فىاستخدام التكنولوجيا هي ببساطة 

 فالتكنولوجياالتكنولوجيا في مجال اآلثار، أىمية بدايًة البد من تسميط الضوء عمى 
يمكن  تقنية لرصد ما الهي نما ا  ليست فقط مجرد تقنيات تستخدم لمتنقيب عن األثر، و 

من رصد أالف التعديات  التكنولوجيابحق اآلثار، حيث تمكنت  ةثقافيرصده من جرائم 
المناطق األثرية حيث تعد من عمى اآلثار إبان ثورات الربيع العربى وضياع العديد 

، وتعد مثل تمك نواإلرىابييسرقة اآلثار بمثابة تجارة مربحة لمخارجين عن القانون 
وتقضى عمى التصورات اليوية  تطمسنيا إحيث  الثقافيةالجرائم من أبشع الجرائم 

والمحطمة، ناىيك عن الظروف الطبيعية المنيوبة العممية المستقبمية لتمك المناطق 
 تطمس معالميا. تدمر اآلثار و التي 

 :االفتراضيالواقع 
اليوم، ويقصد ىو أحد تقنيات التصميم  Virtual Reality  (V.R.)الواقع االفتراضي 
 يائمة بين مستخدمء والبيئات مضافًا إلييا فكرة التفاعمية الدلؤلشيا يبيا التمثيل الواقع
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عمل  ايتعامل معيا، كما تعنى أيضً  يالحاسب األلى والرسومات والصور الرقمية الت
، وذلك لتمكين Interactive Simulationالمحاكاة التفاعمية و   Modelingالنماذج 

بعاد كأنيا أشياء حقيقية موجودة المستخدم من التفاعل مع بيئات افتراضية ثبلثية األ
 .1عمى أرض الواقع بمعنى أنو يمكن أن يتجول ويرى كل تفاصيميا

تتعاون معًا  التيعمى مجموعة من التكنولوجيات والتقنيات  االفتراضييعتمد الواقع 
 االفتراضيلتنتج مكوناتو. ويوفر كل نظام من النظم التكنولوجية المستخدمة فى الواقع 

ف لمتعامل مع العالم االفتراضي وكل منيا يحاول أن يجعل األمور أكثر منظور مختم
أنيا وسائل لتحويل  فيسيولة فى التفاعل بين المستخدم و الحاسب. لكنيا تجتمع معًا 

 .2المعمومات إلى محسوسات وخبرة إدراكية
، الذي يمقب بأبي الواقعية االفتراضية، في Myron Kruegerبدأ مايرون كروجر 

ر الستينات من القرن العشرين من أبداع أنواع من البيئة االفتراضية التى يتحرك أواخ
 فييا المستخدم دون جياز معوق.   

تطمب األمر تضافر جيود إلنشاء بيئة افتراضية لمدينة قديمة ي يإطار السع يف
مجاالت كثيرة، فقد ثبت أن تعاون العمماء المتخصصون من  يمتخصصون ف

بين التخصصات التداخل ضفي نظرة متباينة لؤلمر ويبرز العبلقة و ختمفة يمجاالت م
المشترك، وقد ذكر العالم   الجماعيالتى تدعم دون شك العمل العممية المختمفة و 

D.I.Zherebyatev  أن وجود فريق بحثى من تخصصات عممية مختمفة ومؤلف من
ة المنيجية العممية مواجي فيخبراء فى شتى المجاالت يضع الميام الجادة والجديدة 

عادة إحياء الواقع االفتراضي لممدن حيث أن المنتج النيائي المنبثق عن ىذا إلالحديثة 
البحث سيكون صورة افتراضية ليذا التكوين المعقد وىو نتيجة بحث فريق من العمل 

ىذا الفريق ليس بمعزل عن التعاون الوثيق مع كافة المجاالت. و  فيبو متخصصون 

                                                           
1
 Mandal,S., 2013: 304-308.  

2
 Kersten, T., 2012:192-196. 
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 اتجاهمن شأنيا خمق منيجيات عممية من شأنيا أن تشكل  التيألخرى التخصصات ا
مثل تمك العموم االجتماعية ككل. و  يضا يدعم تقدمألتطور العموم التاريخية و 

المشروعات أنما تبعث فى المدن القديمة الروح من جديد غير أن ىذا العمل يجب أن 
 3يكون تحت اإلشراف المشترك فى المجاالت األتية:

 اء التاريخ و اآلثار.عمم 
 .عمماء الجيولوجيا ومتخصصون الحفريات 
 .عمماء األجناس البشرية 
  تكنولوجيا عمل نماذج ثبلثية األبعاد. فيميندسون متخصصون 
 .مبرمجون ومتخصصون رسوم متحركة 
 .كتاب وميندسي أصوات 

فعل ترتبط ويجدر اإلشارة أنو يجب استدعاء الفترة التاريخية من واقع خرائط موجودة بال
 بتمك الفترة.

 ويمكن تقسيم عممية إنشاء الواقع االفتراضي عن طريق عدة مراحل ىى:
 خمق البيئة الطبيعية. -1
 دراسة طبوغرافية لممدينة. -2
 عمل نماذج لممباني القائمة بالفعل. -3
 عمل نماذج معمارية مختمفة الستخداميا وقت الحاجة. -4
 خمق شخصيات ثبلثية األبعاد. -5
 معمارية عمى يد متخصصين.عمل المجسمات ال -6

                                                           
3
 Razuvalova, E.,& Nizamutdinov, A., 2015: 129- 136. 
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بعد تحديد المقاسات لؤلثر المندثر أو تصوير األثر الموجود  وتصغيره لمنسبة 
المطموبة يتم عمل مجسم عن طريق متخصصون إما بطريقة عمل المجسمات، أو 

(، وذلك عن طريق 1عن طريق طباعة األثر بتكنولوجيا الطباعة ثبلثية األبعاد)صورة 
 سداسية األبعاد ومن ثم طباعتيا .ادخال صور لمنماذج 

 التاريخيأن إعادة إحياء الواقع االفتراضي لمدينة تاريخية إنما ىو أحياء لتراثيا  
ولذلك فيو منتج يستحق تضافر جيود عمماء متخصصون من شتى  والثقافي

عمى برمجيات ثبلثية األبعاد كجزء مكمل لكل ىذه  االعتمادالتخصصات ويتطمب 
يجدر بنا اإلشارة أنو يجب نشر الصور والوثائق التاريخية التي تثبت الدراسات كما 

ليذا العمل ويجب كذلك تدوين  العمميبيدف التوثيق  االفتراضيةصدق ىذه الصورة 
كافة مراحل تمك الدراسة بما فييا من تفاعل بشرى بين المتخصصين لبلستفادة منيا 

 فى التجارب المستقبمية األخرى. 

 
1صورة   

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:3Dprinting_2.jpg
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 طابعة ثالثية األبعادال
ىي التقنية التي يتم من خبلليا بناء مجسم  4(2الّطباعة ثبلثّية األبعاد ) صورة 

ممموس من نموذج رقمي ثبلثي األبعاد، حيث يمكن الحصول عمى ىذا المجسم من 
أو من خبلل تصميمو باستخدام  D Scanner 3خبلل ماسح ضوئي ثبلثي األبعاد 

 ,D Max 3الخاصة بالتصميم ثبلثي األبعاد مثل  أحد برامج الحاسب األلى
Google Sketchup  وتم تشكيل ىذا النموذج عن طريق طباعة مجموعة من ،

الطبقات المتتالية بعضيا فوق اآلخر حتى يتم الحصول عمى الشكل النيائي وىو ما 
(، ويختمف ىذا  Additive Manufacturingيعرف بنظام التصنيع المضاف )

% من المادة المستخدمة 99نظام القولبة والّنحت المذين يبددان أكثر من النظام عن 
 .5في التصنيع

 
 2صورة 

 خطوات طباعة نموذج ثالثي األبعاد
" ، حيث يمكن STLبناء النموذج ثبلثي األبعاد أو ما يسمى ممف "  -1

الحصول عميو من الماسح الضوئي ثبلثي األبعاد ، أو من خبلل تصميمو 

                                                           
4
 https://ioa.ucla.edu/labs/dal 

5
 Barsanti,   ٍ S.G., 2013: 145-150. 
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https://ioa.ucla.edu/labs/dal
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 ,3D MAX, Google Sketchupج المخصصة لذلك مثل بإحدى البرام
Autocad . 

بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وىي فحص الممف من األخطاء في التصميم   -2
مثل عدم اتصال النقاط ، حيث أن ىذه الممفات عادًة ما  تحتوي عمى العديد 
من ىذه األخطاء، خاصة تمك النماذج المأخوذة من الماسح الضوئي ثبلثي 

 بعاد ، وتسمى ىذه العممية بعممية التصحيح.األ
في الخطوة الثالثة يتم إرسال النموذج المصحح إلى ما يسمى بوحدة التقطيع    -3

"Slicer تقوم  بتقطيع النموذج إلى مجموعة كبيرة من الطبقات  التي"، و
الرقيقة جًدا "شرائح" قد يتجاوز عددىا ألف طبقة، ويسّمى الممف الناتج من 

"، وىو يحتوي عمى مجموعة من التعميمات Code-Gمية ممف "ىذه العم
 واألوامر التي تساعد الطابعة عمى إنجاز العمل بالكفاءة المطموبة.

بعد ذلك يرسل الممف إلى الطابعة لتنفيذه بناًء عمى التكنولوجيا المستخدمة   -4
 في الطابعة . 

م إلزالة الحواف وفي النياية يدخل المجسم الناتج في عممية التنظيم والتنعي -5
 واألجزاء غير المرغوب بيا.

خفضت الّطباعة ثبلثّية األبعاد مراحل التصنيع، باإلضافة إلى تخفيض الوقت البلزم 
، ساعة 48أسبوعين أصبح ينجز خبلل  لئلنتاج ، والمنتج الذي كان يحتاج إلى

 والتحدي اآلن في تخفيض الوقت البلزم لمطباعة بحيث يصبح أقل ما يمكن.

كن استخدام ىذه النماذج كأساس لبناء نسخ مطابقة لؤلصل لممواقع األثرية، ومن ثم يم
يمكن االستفادة منيا فى إعادة بناء و ترميم المواقع األثرية التى تعرضت لمدمار بفعل 

، و بالفعل تم إنجاز وتمويل مشروع من معيد األثار 6الحروب أو الكوارث الطبيعية 
                                                           

6
 Andreas Georgopoulos, A., 2014: 155-164. 
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ركة بين جامعتى أوكسفورد وىارفارد ومؤسسة دبي لممستقبل ، وىو مبادرة مشت7الرقمى
( باستخدام تقنية ثبلثية األبعاد 3)صورة  8لتشييد نسخة تحاكى قوس نصر مدينة تدُمر

وصور أصمية لمُنُصب . وقد تمت عممية البناء فى إيطاليا باستخدام رخام مصرى، 
 .9قبل أن ينقل إلى لندن

 
 3صورة 

                                                           
ىو منظمة خاصة تأسست في  Institute  for Digital Archaeology  (IDA) معهد اآلثار الرقمية -7

 جامعة عمى يد المدير التنفيذي الحالي، روجر ميشيل،  تعاونت مع أكاديميين ومشاريع في 2912عام 
تسعى المؤسسة الدولية لمتنمية إلى  . )المممكة المتحدة( ، ومتحف دبي لممستقبل. أكسفورد وجامعة ، ىارفارد

 الصور من خبلل دمج األساليب التقميدية مع تقنيات التقاط اآلثار عمم إعادة تعريف مجال
وتعزز المنظمة ىذا النظام الجديد لعمم اآلثار الرقمية من خبلل  وطباعتيا. ومعالجتيا المتقدمة الرقمية

ت التفاعمية ومجموعة واسعة من ورش العمل وبرامج الشيادات المقدمة المؤتمرات والمنشورات وموارد اإلنترن
في جميع أعماليا ، تشجع المؤسسة الدولية لمتنمية عمى جمع مصادر  بالتعاون مع شركائيا التعميميين.

 األبحاث من خبلل استخدام قواعد بيانات مفتوحة المصدر وأشكال أخرى من تبادل المعمومات.

Digital Archaeology Certificate Degree Program”. The Institute for Digital 

Archaeology.Retrieved 2016-05-18 
 2915تم تدمير القوس األصمي من قبل داعش في أغسطس  -3

WWW.Dubaifuture.gov./3d-replica-of-palmyra-arch/ 
9
 Christopher,D.S., 2016: 4331-4362. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Harvard_University.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjZY7Iqxu9wnVvKifUjmTY2yA78iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Harvard_University.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjZY7Iqxu9wnVvKifUjmTY2yA78iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Harvard_University.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjZY7Iqxu9wnVvKifUjmTY2yA78iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Harvard_University.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjZY7Iqxu9wnVvKifUjmTY2yA78iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Harvard_University.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjZY7Iqxu9wnVvKifUjmTY2yA78iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Harvard_University.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjZY7Iqxu9wnVvKifUjmTY2yA78iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/University_of_Oxford.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhiVYzPkvY0ieRMcDsoejwvmFOCPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/University_of_Oxford.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhiVYzPkvY0ieRMcDsoejwvmFOCPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/University_of_Oxford.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhiVYzPkvY0ieRMcDsoejwvmFOCPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/University_of_Oxford.html&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhiVYzPkvY0ieRMcDsoejwvmFOCPg
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، من ثرة بالصراع أو الكوارث الطبيعيةثقافي في المناطق المتأإن توثيق التراث ال  
خبلل استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة ، ىو خطوة حاسمة لمحفاظ عمى 

 ذاكرة ماضينا والتخفيف من خطر الضرر أو الخسارة المحتممة لممواقع اآلثرية.
 اإلسكندرية القديمة ) المدينة المفقودة(

دن العديدة التى أسسيا اإلسكندر فى أرجاء إمبراطوريتو إن من بين جميع الم
الشاسعة، أثبتت اإلسكندرية أنيا أعظميا شأنًا و أبقاىا، ال شك أن اإلسكندرية بما 
كان ليا من دور ريادى فى عالم البحر المتوسط القديم قد استحوذت عمى اىتمام 

ال تستطيع أية دراسة كثير،  و أو سمعوا عنيا فكتبوا الالمبدعين و الباحثين ممن زاروىا 
جادة عن مدينة اإلسكندرية القديمة أن تتحقق إال بالرجوع أواًل إلى المصادر الكتابية 
القديمة، ولعل فقدان عدد ليس بالقميل من تمك الكتابات يعتبر خسارة كبيرة فقدنا معيا 

الثالث و معمومات ال شك ىامة عن اإلسكندرية القديمة خاصة خبلل القرنين الثانى 
لكننا مع األسف فقدنا العديد من المصادر التى تحدثت عن اإلسكندرية  19ق.م.

 القديمة منيا:
  ماكتبو أبولونيوس الرودىApollonius Rhoduis (295-215  و كان )ق.م

شاعرًا ممحميًا و مدير لدار الحكمة فى اإلسكندرية، ألف كتابًا عن بناء 
 اإلسكندرية.

 رودس(  كاليكسينوس الرودى )منCallixenus Rhoduis  كتب كتابًا كامبًل
 ق.م. عنوانو ) عن اإلسكندرية( .155في حوالي 

  كتاب ساتيروسSatiros  عن أخبار اإلسكندرية فى العصر البطممى الذي
تضمن معمومات عن األجناس التي عاشت باإلسكندرية فى الفترة ما بين 

 القرنين الثالث والثاني ق.م..
                                                           

 .21:  2997سعيد، عزيزة،  19
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 وس كتاب أيميوس ديAelios Dios   .من منتصف القرن األول ق.م 
  نيكانور السكندرىNicanor  . من القرن الثالث الميبلدى 
  كالينيكوس بترايوسCallinicos Petraeus  .من القرن الثالث الميبلدي 

 كتب عن تاريخ اإلسكندرية كتابًا من عشرة أجزاء.
 سكندر األكبر قائده ن رفقتو لئلكتاب بطمميوس األول )سوتير(، الذى كتب ع

 صديق صباه.و 
  الممكيكتاب بطمميوس الثامن )يورجيتيس الثانى(، الذى ألف كتابًا عن الحى 

 باإلسكندرية وقت حكمو.
  رغم فقدان كل ىذه المصادر إال أن ما تبقى من كتابات قديمة يقدم لنا العديد

شفات ليس فقط  عمى تفسير المكت مة التى تعين الباحثيمت المن المعموما
التعرف عمى أوجو الحياة فى المدينة القديمة، بل رسم صورة افتراضية لما و 

 كانت عميو المدينة القديمة.
   نما العديد من ىذه المصادر لم يقصد منيا وصف المدينة بشكل مباشر، وا 

. من 11وردت إشارتيم لممدينة و شكميا و منشآتيا ضمن أعماليم األدبية 
 ىؤالء :

  الشيير ثيوكرتيوس  الشاعر السكندريTheocritus  التي تضمنت بعض
 .12قصائده وصفًا لشوارع اإلسكندرية و معالميا و بعض مظاىر الحياة فييا

  الشاعر بوسيديبوسPoseidippus  من ببلPella  تضمنت إحدى قصائده
 .13وصفًا لفنار اإلسكندرية فى القرن الثالث ق.م

                                                           
 .29-19:  2917حجاج، منى،   44

12
 Theocritus, Idyll XV,4-7; 44-55; Idyll XVII,77-105; 121-130) 

13
 Poseidippus, Epigram I,444-447,no.104 a.  
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  كاليكسثينيسPseudo-Callisthenes القرن الثاني وأوائل األول  فى أواخر
حضوره تخطيط األسوار عن تأسيس اإلسكندر لئلسكندرية و  كتب ق.م.

 .14المحيطة بالمدينة عمى األرض
  بوليبيوسPolybius تحدث عن ق.م. و  149ء إلى اإلسكندرية عام الذى جا

تاباتو وصف تضمنت  كق.م. و  293عام  ثورة السكندريين التى حدثت
منيا القصر الممكى و المسرح، ثم معرض لمفنون يقع و  لبعض معالم المدينة

المعرض متصل بالمسرح بطريقًة ما، يسمى بالمياندر والببلسترا، و  بين ما
 . 15الذي يتصل بدوره بالقصر الممكى

  ديودورس الصقميDiodorus Siculus  59جاء إلى اإلسكندرية عام 
قاطبة، أما من حيث وصفيا قائبًل: "ىى أكبر مدن البحر المتوسط ، و 16ق.م.

 .17الثراء و الجمال و النعيم فيى األولى عمى مستوى العالم ببل منازع"
  القائد الرومانى يوليوس قيصرJulius Caesar  ألف كتابًا عن حرب

ق.م.،   47-48فيما بين عامى  Bellum Alexandrinumاإلسكندرية 
مقر تمركزه و الحرب التي قادىا مواقع القتال ومكان تناول في حديثو عن 

المسرح المتصل بالقصر الممكى، ووصف الموانى وجزيرة فاروس  قيادتو فى
 .18غيرىا من المواقع التى شيدت أحداث الحربو 

  سترابونStrabo ألف كتابًا فى ق.م. و  29 -25في اإلسكندرية من  عاش
. يعتبر نص 19الجغرافيا خصص الجزء السابع عشر منو لمصر و اإلسكندرية
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 Pseudo-Callisthenes, 31-33. 
15

 Polybius, The Histories,XV 25-31. 
16

 Diodorus Siculus, Library of History,1,50,6-7. 
 .15:  2999مانفريد كبلوس:  17

18
 Caesar, The Civil Wars, III,111; 112; Caesar (Hirtus)The Alexandrian War, 

I,II,V, VII,IX. 
19

 Strabo, Geography, XVII,1.6-17;1.10. 
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األىم لمعظم الدارسين ألن نتائج الحفائر التى تمت سواء عمى  سترابون ىو
 األرض أو تحت الماء قد أثبتت دقة ما أورده سترابون فى وصفو.

  الشاعر الرومانى لوكانوسLucanus (39-65تحدث عن زيارة ).يوليوس  م
 . 29عن جمال وروعة القصر الممكى باإلسكندريةقيصر لمقبرة اإلسكندر  و 

  فيمونPhilo (13-59كتب عن الييود فى اإلسكندرية و حدد ليم اثنا ) ن
أن بالمدينة أكثر من معبد ييودى تمتمئ من أحياء اإلسكندرية الخمسة، و 

بالتماثيل الفخمة، كما أشار إلى وجود أكثر من ميناء لئلسكندرية عمى بحيرة 
 .21مريوط ، كما يقدم لنا فيمون وصفًا دقيقًا لمقيصريون

  بمينيوسPliny (23-79 ألف كتابا بعنوان التاريخ الطبيعى ).مHistoria 
Naturalis الرومانية لتى تحدثت عن الحياة اليونانية و يعد من أىم المصادر ا

نجازاتيم، كما تناول الكثير عن عمى السواء وعن عموم تمك الحضارتين و  ا 
ا تحدث القناة اآلتية من الفرع الكانوبى، كمسكندرية بداية من موقع راقودة و اإل

ذكر  عن الميندس دينوخاريس )دينوكراتيس(، الذى خطط المدينة، أيضا
، ذكر أيضًا المسمتين المتين كانوبوس والميناء الكبير وجزيرة فاروس والفنار

 .22كانتا تقفان أمام القيصرون
  كورتيوس كوينتوسCurtius Quintus (41-54 كتب عن تأسيس )

 .23اإلسكندرية
  فبلفيوس جوسيفوسFlavius Jusephus (37-95 كتب عن حرب )

كيف أن الفنار كان عنصرًا ناول صعوبة الدخول إلى الميناء و الييود و ت
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 Lucanus, The Civil War, X,1-24; 53-60. 
21

 Philo, in Flaccum,55-57; 41-43;  
22

 Pliny, Natural History, V, XI, 62-63; XXXIV. 128; X, 36-37.128. 
23

 Curtius Quintus, History of Alexander, IV, 8,1-2:X.10,20. 
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يذكر أن جزيرة فاروس كانت ية السفن الداخمة إلى الميناء، و أساسيًا فى حما
 .24محاطة بأسوار ضخمة

  بموتارخوسPlutarchus (46-129 كان ميتمًا بكتابة التاريخ، كتب عن )
وغيرىا من الروايات عن قيصر ولقائو  25ندر وقصة تأسيس اإلسكندريةاإلسك

ىم ما ورد فى كتاباتو ذكره لحريق المكتبة خبلل األول بكميوباترا، و لعل 
 .26حرب اإلسكندرية بشكل  واضح و مباشر

  سويتونيوسSuetonius (75-169 تحدث عن حياة األباطر ) ة، ودخول
س، أيضًا زيارتو لقبر ر كميوباترا وانطونيو زيارتو لقبأكتافيوس اإلسكندرية، و 

ىدائو تاجًا ذىبيًا لواإلسكندر و   .27ا 
   أريانوسArrianus  (159-189 تحدث عن تأسيس اإلسكندرية، معابد )

 .28اآللية اليونانية  ومعبد إيزيس المصرية
  أبيانوسAppianus   فى القرن الثانى م. كتب عن حرب اإلسكندرية  فى

 .29عيد يوليوس قيصر
  ديون كاسيوسDio Cassius (155-235 كتب عن تفا ).صيل الحرب م

 .39أكتافيوس، كما تناول تفاصيل قبر كميوباترا بين ماركوس أنطونيوس و 
  ىروديانHerodian (175-259 أكد عمى أن اإلسكندرية فى ىذا ).م

لم وما من حيث االتساع و الفخامة، و الوقت كانت تتمتع بالمركز الثانى بعد ر 
 .31تنافسيا عمى ىذا المركز سوى قرطاجة تكن

                                                           
24

 Josephus, The Jewish war, III, IV, 612-615. 
25

 Plutarchus, Lives, Alexander, 26, 3-11. 
26

 Plutarchus, Lives, Caesar, 49, 1-3; 6-10. 
27

 Suetonius, The Lives of the Caesars, II Divus Augustus, XVII. 
28

 Arrianus, History of Alexander, III, 1-2. 
29

 Appian, Roman History, The Civil War, II, 89-90. 
30

 Dio Cassius, Roman History, 51, 10,1-9; 11, 1; 18,1. 
31

 Herodian, History of the Empire, IV, 3;7;8,6-9,1-8. 
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  اخيميس تاتيوسAchilles Tatius   الروائى الذى عاش فى القرن الثالث
  Leuccippeالميبلدى فقد ألف رواية بعنوان " مغامرات لوكيبى 

زوجة حديثى الزواج كانا يعيشان فى وىما زوج و  Clitophon 32كميتوفونو 
ىناك فى أفضل مدينة، اإلسكندرية، و سل ريف مصر، قررا أن يقضيا شير الع

يناء ُبير بطبل الرواية بجمال المدينة وأبنيتيا. نزل العروسان من قاربيما فى م
ى بوابة مشيا فى الشارع   الرئيسى الصاعد شمااًل إلالبحيرة عند بوابة القمر، و 

ُيعبران عن انبيارىم باالتساع  فى كل لحظةالشمس عمى شاطئ البحر، و 
فوق جزيرة فاروس زار الزوجان مذين لم يريا مثميما من قبل. و الالجمال و 

 .33الفنار الذى كان فى أعينيم كالجبل الذي تعموه شمس مضيئة
  أميانوس ماركمينوسAmmianus Marcellinus  (339-499 تحدث ).م

 .34عن معبد السيرابيوم و شبييا بتل الكابيتول فى روما
دينة اإلسكندرية القديمة من خبلل كتابات وبناًء عمى ذلك، يمكننا  وضع تصور لم

عمى رأسيم العصور المختمفة، و  الكتاب القدامى ممن عاشوا فى المدينة أو زاروىا فى
لية عمى الشاطئ بين المناطق المختمفة المتتا، الذى قدم لنا قوائم بالمبانى و سترابون

الخرائط الطبوغرافية  الييبتاستاديوم ثم الميناء الغربى، ومن خبلل أيضاً رأس لوخياس و 
من خريطة محمود الفمكى ادة لبلستفادة من تمك المصادر، و التى تمثل محاوالت ج

التى كانت وما زالت األساس الذى تقوم عميو كافة الدراسات البلحقة ليا، لما تتسم بو 
أخيرًا وحفائر تمت فعميًا عمى األرض. و  من دقة  وما تأسست عميو من مجسات

ورة لممدينة من خبلل نتائج ما كشفت عنو الحفائر األثرية فى البر نستطيع تكوين ص
 .35والبحر من أدلة أثرية

                                                           
32

 Achilles Tatius, The Adventures of Leuccippe and Clitophon, V, 1-2; 6-7. 
 .26:  2917حجاج، منى،  33

34
 Ammianus Marcellinus, XXII, 16, 7-13. 

 .32 -: 2917حجاج، منى،    35
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من ىذا المنطمق كانت فكرة ىذا البحث، و ىو محاولة إنشاء واقع افتراضي لمدينة 
اإلسكندرية القديمة ؛ أولى مدن العالم كما وصفيا ديودور الصقمى، و التى تحتل 

ىروديان، الذى عاش من حيث االتساع والفخامة كما وصفيا المركز الثانى بعد روما 
حتى منتصف القرن الثالث الميبلدى، و ىذا يعنى أن اإلسكندرية حافظت عمى 

 مكانتيا رغم ما مر بيا من أحداث حتى منتصف القرن الثالث الميبلدى.
 وهناك عدة أسباب كانت الدافع لهذا البحث:

 السبب األول
مى تمتعت بو مدينة اإلسكندرية القديمة فى عصرييا البطم ىو أنو عمى الرغم مما

روعة جمال و ة واقتصادية، باإلضافة لضخامة و عمميوالرومانى من أىمية ثقافية و 
مبانييا بما تحممو من مقومات فنية اثبتت عمى مر العصور أنيا مميمة الشعوب 

 األخرى، إال أن غيرىا من فروع الفنوناء فى مجال العمارة أو التصوير و األخرى سو 
زالزل أدت إلى فقدان العديد من آثارىا لدرجة األحداث التى مرت بيا من حروب و 

ة الدور الذى لعبتو عظمال تعطى لنا صورة تعبر عن رونق و جعمت اآلثارة المتبقية 
التى انعكست من خبلل المصادر القديمة، من ىنا كان البد من تقديم اإلسكندرية و 

لكن بشكل صورة تضاىى وصف ديودور الصقمى، و لقديمة بمدينة اإلسكندرية ا
 يتناسب مع التطور التكنولوجى فى عصرنا الحالى.

 السبب الثانى  
توافر المصادر القديمة التي تحدثت عن اإلسكندرية القديمة، و التى عمى الرغم من 

ونق ( تكفى إلعطاء صورة كاممة عن ر  4فقدان بعضيا إال أن النسبة الباقية ) صورة 
 وجمال المدينة القديمة.
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 السبب الثالث
عادة أحياء مدينة اإلسكندرية القديمة وذلك ألن نسبة اآلثار المكتشفة ىناك ضرورة إل

 (.5قميمة لمغاية مقارنًة باآلثار المندثرة )صورة 
 اآلثار المندثرة اآلثار الباقية

 الجبانة الشرقية-1
 -امل مقابر مصطفى ك -مقابر الشاطبى

مقبرة  -المقبرة المرمرية -مقبرة انطونيادس
 تيجران.

 الجبانة الغربية -2
مقابر  -مقبرة الورديان -مقابر األنفوشى

 مقبرة كوم الشقافة. -القبارى

 منطقة عمود السوارى -3

 المكتبة الصغرى. -عمود بومبى

اريج : حيث حدد الفمكى الصي -1
مايقرب من سبعمائة خزان) منى حجاج: 

117) 
 جسر الييبتاستاديوم. -2
 فنار اإلسكندرية. -3
 القصور الممكية. -4
 المسرح الكبير. -5
جزيرة انتيرودس و المبانى التى كانت  -6

 مقامة عمييا.
 السوق و مستودعات البضائع. -7
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 منطقة كوم الشقافة -4
و الفصول  -بما تحتويو من األوديون

المنازل و الحمامات و  و -التعميمية
 غيرىا من المبانى.

 معبد الرأس السوداء. -6
 صياريج النبيو. -7
 مسمتا معبد القيصرون. -8
العديد من اآلثار المكتشفة و التى ال  -9

تمثل مبان بأكمميا و أنما بعض األجزاء 
المعمارية أو اعمال فنية تم الكشف عنيا 
فى العديد من المواقع بمدينة اإلسكندرية؛ 

المثال ال الحصر قطع عمى سبيل 
الفسيفساء التى اكتشفت عند بناء مكتبة 

 اإلسكندرية.
القطع األثرية التي اكتشفت من  -19

خبلل المسح البحري خاصًة في الميناء 
الشرقى والتى نتج عنيا العديد من القطع 
الفنية، من أىميا تيجان األعمدة، قواعد 
أعمدة جرانيتية، بقايا كرانيش، تماثيل 

جزاء.و قد ساعد المسح البحرى كاممة أو أ
بشكمبًل كبير فى وضع تصور لمشكل 
الطبوغرافي لمميناء خاصًة أن ىذه 

الدراسات مدعمة بالقياسات الدقيقة التي 

 الترسانة.  -8
 الموسيون)دار العمم(. -9

 الجمنازيوم. -19
 ن.األستاديو  -11
 البااليسترا. -12
 مرماح السباق )الجيون(. -13
 األجورا ) رواق اإلسكندرية(. -14
 خيمة مآدب فيبلدلفوس. -15
 عوامة فيموباتير)ثاالميجوس(. -16
 نافورة أرسينوى. -17
 تل البانيون و المعبد المقام عميو. -18
 ضاحية إليوسيس. -19
 المعابد اليونانية. -29
محراب ثسموفوريون)يختص  -21

 بعبادة األسرار اإلليوسية.
) معبد أقيم ىوميرون  -22

 ليوميروس(.
 المعابد الرومانية. -23
معابد الحكام المؤليين ) معبد  -24

 أرسينوى الثانية(
 معبد القيصرون. -25
معابد اآللية المصرية)ثالوث  -26

 اإلسكندرية(.
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تنطبق مع أقوال الكتاب القدامى، كما 
ساعدت عمى تحديد بعض أماكن لم تعد 

موجودة مثل القصور الممكية والمعابد 
 التى ذكرىا سترابون.

 معبد بطميموس األول. -27
 معبد بطميموس الثالث. -28
 معبد حربقراط. -29
 معبد سيرابيس. -39
 اليادريانوم ) معبد ىادريان(. -31
 معابد إيزيس. -32
 برة اإلسكندر.مق -33
 مقبرة كميوباترا. -34
 مقبرة سيدى جابر. -35
 مقبرة الحضرة. -36
 مقبرة انطونيادس. -37
 األمبريوم ) الحى التجارى(. -38
النافاليا ) الترسانة البحرية و  -39

صبلح  المبانى الخاصة بصناعة  وا 
 السفن.

 األبوستاس ) المخازن(. -49
التيمونيوم ) المقر الذى أقامو  -41

 مارك أنطونيوس لكى يعزل أصدقائو
 الذين خذلوه فى المعركة.



 

 فتحية السالمى

044 
 
 

 
 5صورة 

 السبب الرابع
كان ىناك محاولة سابقة مشابية إلنشاء مدينة افتراضية لمدينة كبرى وىى روما 

 .36(6القديمة)صورة 

 
 6صورة  

                                                           
36

 Fischer, B.,  Wells, S., Ross, D., & Keller, C., 2010:Rome Reborn, Institute for 

Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia .USA, Virtual  

World Heritage Laboratory, University of Virginia.USA. 
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) اعادة احياء مدينة روما( عمى يد العالم  Rome Rebornأطمق عمى ىذا المشروع 
يا و الواليات المتحدة األمريكية ضم العديد ، بدأ فريق عمل من إيطال37برنارد فيشر

فى عمل نماذج  2997و حتى  1997من التخصصات المختمفة بداية من عام 
د اعتمدوا عمى قمواقع األثرية الموجودة بالفعل والمندثرة، و لم  38Modelsافتراضية 

 .39(8و 7المعمارية الشبيو  ) صورة   يالمصادر القديمة ومقارنتيا بالمبان

 
  7ة  صور 

 
   8صورة 

                                                           
37

 Fischer, B.,  Wells, S., Ross, D., & Keller, C., 2010: 365-371. 
38

 Dylia, K., Fischer, B., Mueller, P.,Ulmer,A.,Haegler, S., 2010: 62-66. 
39

 www.google.com.eg/search?q=laser+scan+of+plastico+di+roma&source= 
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لمدينة  يفتراضالمدينة، ثم رفع ىذا البرنامج االليذه  افتراضيً ا اكما تم أطبلق موقعً  
لتصبح  أول مدينة افتراضية متكاممة  Google Earthيرث إروما عمى شبكة جوجل 

 .49( 11، 19، 9ليا وجود عمى جوجل ) صورة 

 
    9صورة 

 
 19صورة  

                                                           
40

 https://www.google.com.eg/search?q=rome+reborn+on+google+earth&source 
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 الخطوات التى تم اتباعيا فى تنفيذ مشروع أحياء روما القديمة كاآلتىيمكن إيجاز و   

التى يجب فييا مراعاة اكثر الفترات المزدىرة ار الفترة التاريخية لممدينة ) و اختي -1
 لممدينة(.

 تحديد الخريطة المناسبة لتمك الفترة الزمنية. -2

 طة.تحديد المواقع والمبانى األثرية التي توضع عمى الخري -3

 تقسيم المبانى اآلثرية إلى : -4

                         مباني أثرية باقية 
 ( و مباني أثرية مندثرة.)التى تعتمد فى دراستيا عمى الكتابات والمصادر القديمة 

 عمل نقط استدالل عمى الخريطة بالمواقع األثرية. -5

 عمل نماذج ثبلثية األبعاد لتمك المعالم األثرية. -6

والتى تحتوى عمى معمومات عن  Information Balloonsل النوافذ المنبثقة عم -7
 المواقع اآلثرية و مرتبطة بصفحات انترنت خارجية.
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ستخدامات و يتم تصنيف ىذه الرموز بحسب اال وضع رموز عمى نقاط االستدالل -8
يتم و  أماكن مقدسة........(، –خاصة  مبانى –المرتبطة بتمك األماكن ) مبانى عامة 

ه الرموز يتم وضع قائمة بتمك التصنيفات بجانب الخريطة و بالضغط عمى أى من ىذ
 ثر.التجول داخل ىذا األ

كل ىذه الخطوات تحتاج إلى تضافر جيود األثري مع العديد من التخصصات 
األخرى كما سبق الذكر، كما تحتاج أيضَا الدعم المالى إلنجاز جميع الميام 

 السابقة. 
حياء مدينة إروما القديمة يبشر بنجاح مشروع  عادة أحياءإشروع ن نجاح مإ

اإلسكندرية القديمة، حيث تتوافر لمدينة اإلسكندرية القديمة كل المقومات العممية 
من الواضح أن مدينة اإلسكندرية قد مدينة افتراضية كما سبق الذكر، و إلنشاء 

نماذج افتراضية لبعض  عملإلى أىمية توثيقيا رقميًا و  لفتت بالفعل األنظار
يعرف باسم برنامج سترابو  ثرية اليامة بيا، حيث بدأ بالفعل ماالمواقع األ

Strabo Program. 

 Strabo Programبرنامج سترابو  
فى إطار التوعية والتعريف بالتراث  Strabo Programتم عمل برنامج سترابو 

ز دراسات اإلسكندرية الثقافي لدول حوض البحر األبيض المتوسط، و يعتبر مرك
أحدث األعضاء بين الييئات األوروبية والمتوسطية  Alex-Medوالبحر المتوسط 

، وبما أن مكتبة اإلسكندرية ممثمة Strabo Programالمشاركة في برنامج سترابو 
بالفعل في برنامج سترابو من خبلل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي 

CULTNAT كندرية، فسوف يشترك المركزان في خادم إلكتروني التابع لمكتبة اإلس
  واحد موجود بالمركز األول.

في حفظ تراث  Alex-Medيتمثل إسيام مركز دراسات اإلسكندرية والبحر المتوسط 
  اإلسكندرية عمى موقع سترابون في المشروعات التالية:
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 إعادة بناء فنار فاروس القديم بشكل رقمي.  -1
 ية باإلسكندرية. المساجد العثمان -2
 نموذج ثبلثي األبعاد لقمعة قايتباى. -3
-Alexولقد حصل فريق العمل بمركز دراسات اإلسكندرية والبحر المتوسط  

Med المشارك في مشروع سترابو عمى دورات تدريبية في مجال تجميع البيانات.
عمى  وعرضيا عمى شبكة المعمومات الدولية، كما سيتم تدريب أعضاء وحدة التراث

، وىي أحدث األساليب في تسجيل التراث باستخدام تقنيات المسح MAPبرنامج 
ثبلثية األبعاد والتصوير المساحي الضوئي. وسيتم التدريب عمى تمك التقنيات من 

نشاء النموذج ثبلثي األبعاد لقمعة قايتباي.   خبلل التوثيق الفعمي وا 
عمى إعادة بناء فنار  Alex-Medويعمل مركز دراسات اإلسكندرية والبحر المتوسط 

فاروس القديم من خبلل نموذج ثبلثي األبعاد باستخدام الوثائق التاريخية المختمفة، 
كما يحاول إعادة تصور أسباب انيياره، و ىكذا تمكننا التكنولوجيا اإللكترونية الُمتاحة 

والنظريات  اليوم من إعادة بناء نموج تخيمي لمفنار والتعرف عمى مختمف االفتراضات
المتعمقة بتصميمو األصمي باإلضافة إلمكانية تحري بعض القضايا األخرى المتعمقة 
  بالموضوع. وسيحاول مشروع إعادة البناء تناول الموضوعات التالية:

 دراسة زلزالية من وجية نظر ىندسية حول أسباب انييار الفنار، و كيفية إضاءتو. 
إلى جانب تحميميا عمى موقع  CDاص مدمجة ىذا وستعرض نتائج المشروع عمى أقر 

مشروع سترابو عمى شبكة المعمومات الدولية. كما يجري العمل أيضا عمى إعادة بناء 
 41تخيمي لمناطق أثرية أخرى باإلسكندرية منيا السيرابيوم ومنطقة كوم الدكة.

                                                           
41

  http://www.bibalex.org/ar/news/details?documentid=1197&page=529 
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اج حقيقة أن عمل صورة افتراضية ألى موقع أثرى ليس باألمر السيل، و بالفعل يحت
لتضامن العديد من الييئات الثقافية المختمفة مثل برنامج سترابو، لكنى حاولت فى ىذا 
البحث أن أطبق قواعد عمل بيئة افتراضية عمى أحد المواقع اآلثرية اليامة بمدينة 

الذي لم ينل القدر الكافي من  اإلسكندرية وىو معبد الرأس السوداء، ىذا المعبد
 ير بفعل عوامل البيئة.ىتمام و المعرض لمتدماال

 حالة البحث )معبد الرأس السوداء(:
 يحتل هذا المعبد  أهمية خاصة لألسباب األتية:

معبد فريد بين المعابد اليونانية و الرومانية من حيث التخطيط ، فكان معبد  -1
إلقامة الشعائر الدينية، كما كان يوجد بو طابق عموى يعتقد أنو كان 

 ولين عن إقامة ىذه الشعائر.مخصص لسكن الكينة المسؤ 
ن عشرات المعابد لكافة اآللية المعبد الوحيد الذى ُعثر عميو كامبًل تقريبًا بي -2

 .42غريقية التى تذكر المصادر القديمة إقامتيا فى مدينة اإلسكندريةاإل
، وىي مدينة Taposiris Paravaُبنى ىذا المعبد في مدينة تابوزيريس بارفا 

كم عن مدينة اإلسكندرية، حيث تقام األعياد الخاصة  17صغيرة تبعد حوالي 
التى ُبنيت بيا لعصر الرومانى فى ىذه المنطقة، و بالشباب السكندرى خبلل ا

فيبلت ريفية عمى عادة حرص صفوة الرومان السكندريين بناؤىا حول اإلسكندرية 
 القديمة.

،  Isadoros ُأقيم ىذا المعبد داخل إحدى الضياع الممموكة لمثرى إيزيدوروس
الُمكرس منو لمربة إيزيس كمعبد خاص، تعبيرًا عن شكره ليا لمساعدتو عمى و 

الشفاء بعد سقوطو من عربة حربية فى أحدى السباقات، و التى كادت أن تقضى 
 عمى حياتو.

                                                           
 .721: 7102حجاج، منى،   04
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م(  138-117إلمبراطور ىادريان )يؤرخ ىذا المعبد بالفترة ما بين  عصر ا
إلى منتصف القرن الثانى أى أن المعبد يرجع  حتى نياية العصر األنطونينى،و 

  .الميبلدى
م ، عن طريق الصدفة أثناء رفع  1936أكتوبر  29ُكشف عن ىذا المعبد فى 

الرمال من منطقة الرأس السوداء و التى تقع شرق مدينة اإلسكندرية، أشرف عمى 
مكانو . ظل المعبد Achille Adrianiالحفائر مدير المتحف اليونانى الرومانى 

م، إلى منطقة  1988مايزيد عن خمسين عامًا حتى تم التفكير فى نقمو عام 
مناسبة وىى منطقة أرض جبانة البلتين فى منطقة مرتفعة تطل عمى شارع الحرية 

 .43أمام قسم شرطة حى باب شرق باإلسكندرية فى وسط المدينة
 التكوين المعماري لممعبد:

ن طراز المعابد الخاصة، ُبنى عمى الطراز المعبد عبارة عن مبنى صغير الحجم م
أى معبد ذو صف أعمدة  Tetrastyle prostyleالرومانى، عمى طراز 

 أعمدة( يتقدم الردىة األمامية . ةأربعأمامى)
 يتكون المعبد من طابقين:

ُيصعد إلييا عن طريق درج  Podiumاألول: أقيم المعبد عمى منصة مرتفعة 
ات مبنية بعرض المبنى ىذه الدرجة األمامية، و عشر درجات من الجي مكون من
التى تتقدميا و  Pronaosىذا الدرج يؤدى إلى واجية المعبد ) البيو( بالكامل، و 

أربعة أعمدة مرمرية من الرخام األبيض الناصع عمى الطراز  األيوني، والمثبتة 
 عمى قواعد مربعة الشكل من الحجر الجيري.

الثالث توجد دعامة قصيرة من الرخام دين الثانى و ة الواسعة بين العمو فى المساف
ىذا من إيزيدوروس إلى الربة إيزيس، و األبيض، عمى واجيتيا نقش اإلىداء المقدم 
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النقش يضم نص اإلىداء المكون من تسعة أسطر محفورة بالكتابة اليونانية، 
جميل الصنع من الرخام األبيض،  Ex Votoويعمو ىذه الدعامة قدم منحوتة 

 .44محفوظة اآلن بمتحف مكتبة اإلسكندريةل صنداًل عمى الطراز الرومانى، و تعتن
 ىى حجرة، و Naosبعد اجتياز الزائر لمردىة الخارجية يصل إلى الحجرة الرئيسية 

فى الحائط الشرقى ليذة الحجرة يفتح باب مربعة الشكل تمثل قدس القداس. و 
الوصول إلى حجرة قدس  يؤدى إلى سمم جانبي خارجي مستقل، يمكن عن طريقو

ما الحائط الشمالى ليذه الغرفة األقداس، ُيعتقد أنو ُخصص لدخول الكينة فقط. أ
الذي يقابل واجية الدىميز فتحتمو مصطبة كبيرة بنيت من الحجر الجيرى وضعت و 

 عمييا خمسة تماثيل من الرخام األبيض دقيقة الصنع آللية المعبد.
من  Sphinxباإلضافة إلى تماثيل ألبي اليول أمام المصطبة ُوجد مذبح صغير، 

 الجرانيت األسود، وضعت لحماية المعبد من أى خطر قد يتعرض لو.
يمكن الوصول  إليو عن طريق سمم ضيق يقع فى الجدار   الطابق العموى:

الشرقى لممعبد، و يضم سكن الكينة و الذى كان يتكون من حجرتين، فعمى نفس 
ان تقعان في صف واحد مع المعبد جرتان داخميتمحور قدس األقداس توجد ح

 .45بعرضوو 
تم نقل المعبد من مكان اكتشافو بمنطقة الرأس السوداء، إلى موقعو الجديد بأرض 
جبانة البلتين، وىذا الموقع يتواجد فى أقصى الركن الجنوبى الشرقى لمنطقة مقابر 

من جميع االتجاىات وعمى  البلتين التي تحيطيا المبانى الخرسانية مختمفة االرتفاعات
منطقة البلتين اآلثرية تقع بالقرب من وسط المدينة يحدىا من الشمال مقربة منيا، و 
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شاطئ الشاطبى عمى مسافة ليست ببعيدة و يحدىا من الجنوب مباشرة طريق الحرية 
 .46) شارع أبي قير( و تتواجد حديقة الشبلالت فى الجية الغربية منيا

ل التمف المختمفة قد تجمعت فى منطقة الموقع الجديد عمى ومن المبلحظ أن عوام
بنية ىذا المعبد الصغير و أحدثت بو صور من التأثيرات العديدة لمظاىر التمف 

فظيرت عميو الكثير من األضرار والتشوىات  المختمفة التي تعرض ليا بدن المعبد
م حصر تمك األضرار قد تفتيا و أفقدتو الرونق الجمالى، و اضعالتى أثرت فى بنيتو و 

 فيما يمى:
 نييار جزء من التربة أسفل الدرجة األولى.اظيور شرخ فى الدرج و  -1
 تساقط بعض أجزاء حجارة الدرج.تفتت و  -2
الحاممة لؤلعمدة الكتمة الحجرية ساقط طبقات المونة بين القاعدة و تنفصال و ا -3

 ظيور شروخ بيا.الكتمة الحاممة لبدن العمود و وبين القاعدة و 
كبيرة فى عمى ىيئة قطع صغيرة أو متوسطة و  أجزاء من بدن األعمدة تساقط -4

 بعض األعمدة.
 تساقطيا.كسر بعض أجزاء من حواف التيجان و ت -5
المرورية لممواصبلت عمى الطريق أثرت االىتزازات الناتجة عن الحركة  -6

تخمل الروابط بين أحجار المعبد المبلصق لمحافة الجنوبية لمنطقة المعبد فى و 
ىذه االىتزازات يمكنيا فة، و تساقط األجزاء الضعيشروخ وتشققات و  وحدوث

حوائط ييار جزئى أو كمى لبعض الجدران و عمى المدى البعيد أن تؤدى إلى ان
 المعبد.

 رمادية و سوداء عمى أسطح األحجار.ظيور بقع بنية و  -7
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ضافة إلى إضعاف أدت مظاىر التمف إلى حدوث تشوه جمالى لمظير األثر باإل
 .47تقميل كفاءة مقاومتو لتأثيرات عوامل التمف المختمفةو الداخمية و بنيت

تعد أىمية المعبد و ضرورة الحفاظ عميو أىم ضرورات عمل بيئة افتراضية لمعبد 
 الرأس السوداء.

 مراحل إنشاء بيئة افتراضية لمعبد الرأس السوداء

 الفترة التاريخية لممعبد الموقع و :أوالً 

ل القرن الثانى الميبلدى داخل إحدى الضياع الممموكة لمثرى ُأقيم ىذا المعبد خبل
الغريب فى اسم إيزيدوروس أنو اسم يونانى ومعناه ىبة ، و  Isadorosإيزيدوروس 

إيزيس، فيل كان إيزيدوروس من أصول يونانية، الذين استفادوا من النظام البطممى 
آسيا الصغرى( عن طريق فى دفع أجور الجنود ) الذين كانوا إما يونانيون أو من 

عمى ىذا النحو لم يعد سكان  رار وأقطاعيم أرضًا يزرعونيا، و ستقن االتمكينيم م
رجال األعمال، فبعد ونانيين مجرد مجموعة من الجنود والموظفين و مصر من الي

نما استقروا بيا قإم يعد اليونانيون يقيمون فى مصر ارتباطيم باألرض ل امة مؤقتة، وا 
 ًا دائمين فى الببلد.أصبحوا سكانو 

أما فى العصر الرومانى فقد أعترف الرومان اعترافًا قاطعًا لواضعى اليد عمى 
اإلقطاعيات التى منحت لمجنود الذين خدموا في جيش البطالمة من أصحاب 

كان صفوف ىؤالء المبلك قوة جديدة، و  قد استمدتاإلقطاعيات بممكية إقطاعياتيم، و 
قد كان الجنود الرومانيين القدامى. و  نانيين، باإلضافة لمئاتمنيم بالطبع الجنود اليو 
الميجورة عمى أوسع جيع عمى إصبلح األراضى القاحمة و المقصود من ذلك التش

قد تاق ىؤالء األثرياء من لك حتى القرن الثانى الميبلدى، و نطاق. و قد ظل الحال كذ
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وسوريا اليم فى آسيا الصغرى ريب إلى أن يعيشوا عيشة رغدة لحياة أمث اليونانيين ببل
فى جميع أنحاء العالم اليونانى ببلد اليونان فأدخموا تحسينات من الطرز المألوفة و 
غيرىا من الممحقات انى، فتم أضافة مساحات لممبلعب وبنيت الحمامات و الرومو 

 فيما يمى أىم المعمومات التى يمكن أن نمقى الضوء عمييا:. و 48األخرى
ام الذى بدأ منذ ان من أصحاب الضياع الذين تمتعوا بذلك النظأن ايزيدوروس ك -1

استمر خبلل العصر الرومانى حتى القرن الثانى الميبلدى ، وىو ما العصر البطممى و 
 يتوافق مع تاريخ بناء المعبد.

وجود المعبد بعيدًا عن أماكن انتشار معابد ايزيس يؤكد وجوده ضمن المباني التي -2
 الحقت بالضيعة.

سبب نشأة المعبد يدعم افتراضية أن ايزيدوروس سقط سقطة مميتة ربما فى إحدى -3
 ساحات السباق التى ربما كانت ممحقة بالضيعة، أو خبلل التدريبات العسكرية.

 شكل الضيعة: ثانياً  
تتكون الضيعة فى أبسط أشكاليا من األرض الزراعية و مكان لمسكن و بعض 

افة لما ذكره روستوفتزف من وجود الحمامات و الممحقات كالمخازن ...، باإلض
مساحات لممبلعب، كما أضاف أكتشاف معبد الرأس السوداء معمومة جديدة وىى 

 أمكانية أنشاء معابد خاصة أيضًا.
من حسن الحظ أن معبد الرأس السوداء يعتبر شبو كامل )كما سبق الذكر(، مما 

 يعطينا تصور كامل لشكل المعبد .
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 النماذج ثالثية األبعاد عمل: ثالثاً 

عمى الرغم من عدم توافر طابعة ثبلثية األبعاد حديثة ، إال أنو تم تصميم طابعة 
ثبلثية األبعاد بواسطة بعض الميندسين المتخصصين فى ىذا المجال، لكنيا تطبع 

سم، لذلك فقد استفدت من تمك الخبرة فى طبع  39أشكال ال يزيد ارتفاعيا عن 
(، و قد استغرق طبع العمود الواحد 13ية لممعبد مثل األعمدة )صورة  األجزاء المعمار 

 (14ساعات ، كذلك تم طبع خيول عربة السباق الخاصة بإيزيدوروس )صورة   8

 
 13صورة 
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 14صورة  

 رابعا: عمل النماذج المجسمة لممنزل و المعبد و عربة السباق

يا بصورة تقريبية مثل المنزل و تم عمل نماذج مجسمة لباقى الضيعة، بعضيا تم عمم
عربة السباق بناء عمى ما كان موجود فى تمك الفترة ، أما المعبد فكانت األجزاء 

 المتبقية منو تسمح بعمل تصور لؤلجزاء المفقودة.

 ( 61المنزل )صورة 

اخترت أبسط أشكال لممنازل الرومانية التي كانت موجودة بالفعل فى المدن الريفية 
لعمل نموذج مجسم لممنزل الذي كان يقطنو صاحب  49(15صورة مثل بومبى )

 الضيعة عمى مسافة ليست بعيدة عن المعبد.
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   15صورة 

 

 16صورة 

 المعبد

لحسن الحظ أن األجزاء المتبقية من المعبد تكفى لعمل تصور لمشكل الذى كان عميو 
 (.17لعموى )صورة المعبد، لذلك فقد حاولت استكمال الجزاء المفقودة خاصة الطابق ا
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  17صورة 

 (61عربة السباق )صورة 

والتي سقط من وحتى تكتمل شكل الضيعة فقد تصورت ضرورة وجود عربة السباق  
وضعت تصور ليا من خبلل العديد من المنحوتات التي صورت عمييا ايزيدوروس، و 

)صورة  Biga شكل عربة السباق التي استخدمت خبلل العصر الرومانى وىى الـ 
 ىى عربة يجرىا اثنان من الخيول.و ، 59(19

 
 18صورة   
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 19صورة  

( و ىى بالطبع تختمف عن شكل المعبد فى  29وبذلك يكتمل شكل الضيعة ) صورة 
 (21مكانو الحالى )صورة 

 
    29صورة 
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    21صورة 

 النتائج

يدفعنا إليو عدة دوافع أصبح استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال اآلثار أمرًا حتميًا 
 منيا:
ضرورة الحفاظ عمى اآلثر من اندثاره نتيجة إما العوامل الطبيعية أو تعمد  -1

 تدميره ألسباب ايديولوجية أو ألى سبب أخر.
الذى كان  Traditional Archaeologyعمى عكس عمم اآلثار التقميدى  -2

 Newالحديث يدرس اآلثر ويحممو و يقارنو بآثار مماثمة، ييتم عمم اآلثار 
Archaeology  بدراسة اآلثر فى بيئتو و عمى محاور جديدة يمكن من

 خبلليا الوصول إلى نتائج جديدة .
استخدام التكنولوجيا فى عمل إحصاءات لموصول إلى دالئل رقمية توضح   -3

 حقائق تعمن عن نفسيا دون عناء.
معرفيًا  يؤدى  التسجيل الرقمى لآلثار المندثرة يمنح الدارس انطباعًا حسيًا و -4

إلى معرفة شبو يقينية بمكانة اآلثر و أىميتو و الفكر الذى استند عميو 
 تصميم ىذا اآلثر.
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مشروعات اعادة احياء المدن القديمة والتي بدأت من عيد غير بعيد  -5
تساعدنا عمى اتباع المنيج الذى استندت عمية المشروعات السابقة مثل 

 من ثم تكرار التجربة في مدن أخرى.  مشروع أعادة أحياء روما القديمة و
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