
  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

58 

 

 تعزيز احلس الثقايف لدى اجملتمع من خالل املؤسسات املتحفية 
 *1مليكة دمحاين الدكتورة 

 أبو القاسم سعد للا  2جامعة اجلزائر -معهد االاثر1
malika.dahmani@univ-alger2.dz 

 2الربفيسور قبوب خلضر سليم

 أبو القاسم سعد للا  2جامعة اجلزائر -معهد االاثر2
lakhdar.salim.guebboub@univ-alger2.dz 

 
 م 2021/ 08/ 28اتريخ القبول:     م2021/ 08/ 20اتريخ االرسال : 

 
 ملخص: 

 اترخيية واثئق سوءا كانت وصيانتها عليها واحملافظة  املادية، الواثئق مجع األساسية وظائفها من  مؤسسة املتحف

واإلنساين الرتاث على  احلفاظ مهامه أوىل ومن  والعلوم، والفنون  احلرف  عن أو  القادمة  األجيال إىل وإيصاله  الوطين 

 وظائف هلا لتصبح  واحلماية، للتخزين  ومستودعات كخزائن للنفائس القدي  شكلها من املتاحف تطورت هذا من ،وانطالقا

 بناء بغرض الناشئة بتعليم يقوم  كما احمللي،  اجملتمع  أنشطة خلدمة ثقايف يعمل كمركز  املتحف أصبح  لقد وأمشل، أوسع

 .واإلنسانية الوطنية املفاهيم مع يتالءم  مبا املواطن وإعداده  شخصية

 املتحف .، الرتاث.، احلفاظ.،الرتبية .،جملتمع.: املفتاحيةالكلمات 

 

 
 
 

 
  alger2.dz-malika.dahmani@univ ، االمييل: مليكة دمحاين املؤلف املرسل: * 

mailto:malika.dahmani@univ-alger2.dz
mailto:lakhdar.salim.guebboub@univ-alger2.dz


  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

59 

 

 
 مقدمة: 

يعترب املتحف يف عصران احلايل مظهر احلضارة البارزة يف مدن العامل، وهو مبثابة معهد علم ومركز 
اجملال   فهو  ومتعة،  ترفيه  وروضة  فنون  ومدرسة  وممتلكاتنا  ثقافة  تراثنا احلضاري  التعرف على  املناسب يف 

الثقافية وعلى نشر الوعي العلمي وتنمية احلس احلضاري، ويعترب مرآة تعكس اتريخ وحضارات الشعوب 
العامل   بلدان  شعوب  مستوى  على  بل  وحاضره  ماضيه  بني  الواحد  الشعب  مستوى  على  ليس  لألجيال 

م يف كل  املتاحف  حتتفظ  حيث  أبدعه خالل  املختلفة،  ما  وأعظم  ما  شعب  إليه  توصل  ما  أبرقى  كان 
 عصور خمتلفة. 

املتحف هو مؤسسة دائمة مل تنشأ بغرض جتاري بل يف خدمة اجملتمع وتعمل على تطويره وهي  
مفتوحة للجمهور وتقوم أبحباث تتعلق ابلشواهد املادية لإلنسان، إذ تقوم ابلبحث عنها ومجعها وحفظها 

امل بني  من  يعد  أيضا  هو  بل  فنية  حتف  على  حيتوي  مبىن  ليس جمرد  دراسية،  ؤسسات  ونشرها ألغراض 
وتبادل  لنقل  هام  مصدر  فهو  اإلنساين  الفكر  وزايدة  تطوير  يف  الكثري  أو  ابلقليل  تساعد  اليت  الثقافية 
الثقافات بني أفراد اجملتمع أو اجملتمعات، وعلى تنمية وتطوير التفاهم بني الناس وذلك ملا حيتويه يف قاعاته 

 وأروقته من تراث وفن وعلم.
اية إذا سهر املسؤولون على عرض املقتنيات بشكل الئق وشرح ميكن للمتحف أن يبلغ هذه الغ

إحساس   إاثرة  ،و  حمتوايته  إىل  الزائرين  أنظار  للفت  واملتنقلة  املؤقتة  املعارض  وإقامة  العينية  املوجودات 
 اجلماهري واملختصني معا.

تمع،  فاملتحف ال يوجه اهتمامه إىل فئة معينة فقط بل يسعى إىل جلب اهتمام كل شرائح اجمل
فزواره من أصناف فكرية خمتلفة، ومن فئات عمرية فمنهم الصغار والكبار، العاديون واملختصون، طالب 
يكون   وهبذا  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  وفئة  األطفال  وحىت  واألساتذة  الباحثني  وكذا  والتالميذ  اجلامعة 

بناء شخصية املواط اجملتمع ويعمل على  ن وإعالمه مبا يتالءم واملفاهيم  املتحف مركزا يقوم خبدمة أنشطة 
اجملاهد ابجلزائر   الوطين  املتحف  اختيار  إىل  ارأتينا  يؤديها،  اليت  األخرى  األدوار  النظر عن  بغض  الوطنية 
العاصمة ودراسة اآلليات اليت يوظفها يف سبيل جعله حمل توافد أعداد معتربة من الزوار، كدليل يكشف  
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ن مستوى تطور الثقافة املتحفية يف وسط جمتمعاتنا اجلزائرية وبني عن غياب النظرة السلبية للمتاحف وع
 خمتلف فئاته. 

   تعريف املتحفأوال: 
 : التعريف اللغوي للمتحف 1-1

يراد ابملتحف لغة، موضع التحفة الفنية واألثرية ومجعها متاحف أحتف الشيء وأحتفه به، أهداه  
املتحف املكان الذي مجعت فيه اهلدااي واألشياء الفاخرة يفيد لفظة   حتائف ،و إايه والتحفة مجعها حتف و

وتتطلع  رويتها  إىل  النفوس  هتفو  اليت  النادرة  والقطع  والنفائس  الثقافية  واملمتلكات  الفنية  واآلاثر  الثمينة 
 (. 16-15ص ص  ،1988للتأمل فيها واإلعجاب هبا )بشري الزهدي ،

 التعريف االصطالحي للمتحف:  2-1
مه البسيط هو املكان الذي حيتوي على واثئق اترخيية أو فنية أو علمية         أو  املتحف مبفهو 

،  1991إثنوغرافية، موجودة بعني املكان واليت حيصل عليها عن طريق الشراء أو اهلدااي )علي محالوي،  
10( متحف  لفظة  ارتبطت  لقد  )muser(.و  أو   )museum  عند ساد  الذي  ابملعىن  أصلها  يف   )

( الذي أطلقوه على معبد شيد على  )تل  mouseionاإلغريق فقد عرف قدماء اإلغريق لفظة )موزيون 
(  muses( قرب أكربول أثينا، وكان هذا التل خمصصا لرابت الفنون التسع )موز  heliconاهليليكون  

الراب هذه  وكانت كل  )منيموزين(.  الذاكرة  ربة  من  )جوبيرت(  األرابب  لرابت  ولدن  أحد  اللوايت  ترعى  ت 
القدمية األخرى(  -الفنون، ورمبا كان يف معبدهن   بقية املعابد  فنية هامة وهدااي مثينة قدمها   -مثل  كنوز 

 (. 15،ص1988أصحاهبا كداللة اعرتاف ابجلميل وشكر لألهلة )بشري الزهدي،
 (:ICOMالتعريف حسب اجمللس العاملي للمتاحف ) 3-1

إ املفكرين  عند  املتحف  تعاريف  تعريف  ختتلف  يتحدد  خالهلا  من  اليت  االتفاق  نقطة  أن  ال 
مبوجب املادة الثانية من البند   (icom) املتحف تتجلى يف املفهوم الذي أصدره اجمللس الدويل للمتاحف

مفتوحة   وتطويره  اجملتمع  خدمة  يف  مربح  هدف  دون  دائمة  مؤسسة  أنه  على  املتحف  يعرف  األول: 
اب تتعلق  يقوم أبحباث  وهو  وينشرها ألغراض  للجمهور،  وحيفظها  فيقتنيها  وبيئته  لإلنسان  املادية  لشواهد 

اجتماعية  تربوية،  يف   ".دراسية،  املنعقدة  اجلمعية  يف  التعريف  هذا  أعيد    1974جوان    19صدر  م،مث 
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منها  1985سبتمرب    05صياغته يف   أخرى  مؤسسات  املتاحف  إىل  إضافة  التعريف  هذا  م ،وأدخل يف 
األما  التارخيية وكل املؤسسات اليت حتافظ على اجملموعات املواقع األثرية،  كن والتحف الطبيعية واملعارض 

املراكز   إىل  إضافة  املائية،  واملراعي  والنباتية  احليوانية  حيواانت كاحلدائق  أو  نبااتت  من  العينات  وتعرض 
على خمطوطات حتتوي  اليت  األرشيف  قاعات  املكتبات،  البحث،  مراكز  مثل  املختلفة  إىل    العلمية  تعود 

 ( .  38 ،ص1993فرتات قدمية )أدامز فيليب ،
 نشأة املتحف وتطوره:اثنيا: 

( للداللة على معبد شيدوه  MOUSCIONعرف املتحف يف األصل عند اإلغريق ابسم )
(، ومن احملتمل  MUSESالفنون ) على تل اهليليكون قرب األكربولوس يف أثينا وخصصوه لعبادة رابت

املعبد مثل بقية املعابد، وقد وضعت فيه متاثيل وهدااي مثينة قدمها الناس لآلهلة تعبريا عن أن يكون هذا  
إمياهنم أو شكرهم هلا، ومبرور الزمن اقتىن امللوك واألمراء واألثرايء احللی والتحف النادرة القدمية واجملموعات  

املؤ  تلك  حوزة  يف  اليت كانت  والعلمية  والتارخيية  والفنية  ومنازل  األثرية  قصور  يف  أو  العامة  سسات 
للجمهور  معروضة  تكن  مل  أهنا  رغم  وعناصرها  املتحف  نواة  البسيطة  البداايت  هذه  فلفتت  األشخاص، 

 (. 15ص  ،1988)بشري الزهدي ، 
البطالسة          دولة  مؤسس  األول  بطليموس  ابمللك  متحف  أقدم  أتسيس  على  الغربيون  ودرج 

رية مكتبة عامرة ضمت ما مت مجعه من كتب العلوم واألدب والفنون  يف مصر الذي أسس مبدينة اإلسكند
بناية خاصة يف سنة   فيها مواد حضارية خمتلفة تسمح    209والدين ، كما شيد هذا امللك  ق.م عرض 

التارخيية  فالبحوث  اإلغريقي.  مبعناه  املتحف  اسم  البناية  تلك  على  بطليموس  وأطلق  مبشاهدهتا،  للناس 
أن مجع التحف وعرضها يف مكان مل تبدأ عند قدماء اإلغريق وال يف عهد البطالسة بل  احلديثة تشري إىل  

يف العراق ويف زمن سبق عهد بطليموس األول أبكثر من ثالثة قرون فاملعروف أن امللك الكلداين نبوخذ 
مابني   الفرتة  األول حكم يف  وسنة    504نصر  الذي    562ق.م  قصره  قاعات  من  قاعة  ق.م خصص 

(  القرن عثر املنقب األملاين )كولدلقصر الشمايل يف مدينة اببل لعرض املواد األثرية، ويف أوائل هذا يعرف اب
إىل   تعود  مسلة  وعلى  اببل  الشهري ابسم  األسد  متثال  على  القاعة  هذه  يف  اببل  مدينة  يف  حفريته  أثناء 

)مشمش   املدعو  ماري  مدينة  امل  -ريش    -حاكم  التماثيل  إىل  ابإلضافة  حجر  أوصر(  من  صنوعة 
 الدايوارايت. 



  30/09/2021بتاريخ  02العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934   

62 

 

القاعة  تلك  األول يف  نصر  نبوخذ  امللك  أقدم من عهد  لعهد  تعود  اليت  اآلاثر  إن وجود هذه 
مبدينة اببل دفع الباحث إىل االعتقاد أبن القاعة املذكورة كانت متثل متحفا خاصا بعرض اآلاثر، واعتقد 

نبوخذ  امللك  متحف  اقتناها  اليت  املواد  أبن  الباحث  لعامة   هذا  وليس  قصره  لزوار  معروضة  نصر كانت 
بزمن  األول  بطليموس  عهد  سبقت  اببلية  فكرة  هي  املتحف  فكرة أتسيس  أن  تقدم  مما  ويتضح  الناس. 

 ، و نذكر منها :     (10، ص ص1997( قرون )تقي الدابغ ، 03طويل جدا يستقر على ثالثة )
 املتحف يف العصر الفرعوين :  1-2

بطريقة   الفنية  القطع  عرضت  وقد  الدينية  األغراض  يف  يستخدم  القدي  املصري  عند  الفن  إن 
تلقائية ابملكان املخصص للعرض، وقد أحب املصري القدي أاثر األجداد وروائعهم على مر القرون، حيث  

العامل القدي وقام ابل أم واس( كان مولعا ابآلاثر يف  الثاين )األمري خع  أعمال  جند أن رمسيس  عديد من 
الرتميم واحلفائر وسجل أعماله يف قاعدة املسلة يف معبد الشمس، وتلك النصوص تفصح عن املغزى من  
وراء كل النشاطات األثرية هلذا األمري فقال : "انه أحب كثريا أن خيلد أاثر ملوك مصر العليا والسفلي من 

تتهاوى" بدأت  قد  اليت كانت  الصنائع  تلك  صنيعهم  خاطر  القدمية  أجل  األسرات  مقابر  ومتدان   .
مبجموعات كبرية من التحف واآلاثر اليت يسرت على علماء اآلاثر والتاريخ الكتابة عن حضارة واد النيل  

( سنة  أالف  أربعة  حنو  متتد  اليت  القدمية  عصورها  أن 4000خالل  لنا  يتضح  هذا  ومن  امليالد.  قبل   )
 (. 18-17،ص ص 2001 اجمليد،املتحف كانت له أصول عريقة )زکراي رجب عبد 

 املتحف يف العصور الوسطى:  2-2
اهتم الناس يف أورواب يف العصور الوسطى أبماكن العبادة املتمثلة يف الكنائس واألديرة، وجعلتها  
كمتاحف صغرية فزينت ابلصور والرسومات وما احتفظت به قاعاهتا من كنوز طبيعية مثل احللي والنقوش 

ملئت اليت  ومقتنياهتم   واملنسوجات  القديسني  بقااي  جبمع  االهتمام  الفرتة  تلك  مميزات  ومن  اخلزائن  هبا 
اليت   ابلبندقية  مارك  سان  ذلك كنيسة  أمثلة  ومن  الثمينة،  صفة  هلا  فأصبحت  القصور  داخل  وحفظها 

اجمليد، عبد  رجب  )زکراي  القديس  حياة  موضوعها  حاملة  ابلفسيفساء  جدراهنا  ص  2001 كسيت   ،
18 .) 
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 املتحف يف العصر اإلسالمي:  3-2
اهتم   الشام، كذلك  ابدية  يف  قصورهم  يف  التحف  ومجع  اقتناء  على  األمويون  احلكام  حرص 
العادة حىت سقوطها عام  بغداد وظلت هذه  واقتنائها يف خزائنهم وقصورهم يف  العباسيون جبمع التحف 

وال1285 النفائس  من  األندلسيني مجعوا كثريا  اخللفاء  أن  ويذكر  يف م.  قصورهم سواء كانت  تحف يف 
( . ومع قيام الدولة   164، ص  2008مدينة طليطلة أو غرانطة أو أشبيلية )عزت زكي حامد قادوس ،

  ( عام  املقريزي* يف خططه كنوز    296/  909الفاطمية  فقد وصف  األغالبة،  ملوك  استولت على  م( 
م( عندما وضعها للبيع،  1036ه/  427الفاطميني ما كانت عليه يف عمد اخلليفة أبو متيم املستنصر )  

ويذكر يف جمموعته املسماة ابلشدة املستنصرية كليته مرصعة ابجلواهر وكانت من غريب ما يف القصر ..."  
ويف عهد الدولة العثمانية ملئت قصور اخللفاء ابآلاثر مثل القصر الكبري الذي يعرف اليوم طواب بوسراي" 

تحف اإلسالمية اليت مجعها هؤالء احلكام منذ أايم السلطان حممد  إبسطنبول، والذي يضم خاصة أعظم ال
 الفاتح .

 املتحف يف عصر النهضة:  4-2
القرن   منتصف  للدولة حوايل  ملكا  وأصبحت  املتاحف  أمشوليا    18أتسست  ويعد متحف  م، 

(MUSEEASHMOLEUN  يف جامعة أكسفورد أول مؤسسة متحفية كبرية معدة خصيصا )
حة للجمهور ومنظمة على أساس دراسي. احلقيقة لتلك اجملموعات األثر الفعال يف ألغراض العرض ومفتو 

( ميالدي  عشر  والثامن  السابع  القرنني  خالل  إذ  املتحف،  اجملموعات 18_ 17نشأة  تلك  حتولت  م( 
( اإلجنليزي  J - Tradescantاخلاصة إىل متحف، وخري دليل على ذلك جمموعة "ج ترادکست"  )

( سنة  قدمها  أمشول )1659الذي  إلياس  إىل  جامعة  E - Ashmoleم(  إىل  أيضا  هو  ليقدمها   ،)
( إليها بعض مقتنياته سنة  م(، مث ضمت إىل املتحف الربيطاين ومسي مبتحف 1756أكسفورد وأضاف 

بباريس وكان    Louvreم(، مث أفتتح متحف اللوفر )1808فريديريك الثاين، وصدر له أول دليل سنة )
فأصبح   حروبه،  خالل  بوانبرت  عليها  استوىل  اليت  الفنية  القطع  لعرض  خمصص  انبليون،  ابسم  يسمي 

افتتاح متحف الربادو ) ( مبدينة مدريد مث املتحف القدي بربلني Pradoمفتوحا للجمهور. مث تال ذلك 
ن، إىل جانب ذلك كانت روسيا ،أما يف الوالايت املتحدة األمريكية فتح متحف العلوم والفنون بواشنط
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القرن   يف  متاحفها  عدد  اجملال،فبلغ  يف هذا  تقدما  الدول  عبد   20أكثر  )العمى  متحف  مائيت   حوايل 
 (. 9،ص 2006 الرحيم،
 أنواع املتاحف : اثلثا: 

 املتاحف املغلقة واملبنية:  1-3
أعيد هتيئته ليقوم دورها حفظ وصيانة التحف داخل بناية ويكون املبىن عبارة عن معلم اترخيي  

بوظيفته كمتحف مثل متحف اآلاثر القدمية، ومتحف الباردو، ومتحف الفنون والتقاليد الشعبية ابجلزائر، 
 أو عبارة عن مبىن جديد صمم خصيصا ليكون متحفا مثل متحف الشلف، ومتحف اجملاهد.

 املتاحف املكشوفة أو املفتوحة:  2-3
تكون فيها التحف حمفوظة يف مكان تواجدها األصلي مثل احلظرية الوطنية للتاسلي، ومتاحف  

( . أما من حيث ختصصها فنجد 161،ص  2008تيمقاد، مجيلة، تيبازة. )عزت زكي حامد قادوس ،
 املتاحف تنقسم إىل :

 وهي ختتص يف عرض منجزات اإلنسان حيث تنقسم بدورها إىل:  متاحف الفن :  3-2-1
وهي تشمل اللوحات املرسومة مهما اختلفت طرق إعدادها والغرض    متاحف الفنون اجلميلة:   -

 الرئيسي منها اإلمتاع والدراسة أو كما يقال من أجل الفن.
التطبيقية:  - الفنون  ابإلضافة              متاحف  استعماهلا  ميكن  اليت  الفنية  األعمال  تشمل  وهي 

اثث أو السجاد أو فنون التزيني املختلفة كما تشمل احللي  إىل التمتع مبشاهدهتا مثل أنواع األ
 واملالبس وأنواع املساكن. 

فنون   اإلنتاج  هذا  ويشمل  للبشر  الفين  اإلنتاج  وتعرض  جتمع  الفن  متاحف  أبن  القول  ميكن 
 (  .  163،ص  2008التصوير والرسم والنحت والتطريز وما شابه ذلك )عزت زكي حامد قادوس ،

التاريخ:  • السياسة     متاحف  جماالت  يف  ومنجزاته  البشري  التاريخ  بعرض  املتاحف  هذه  ختتص 
والصناعة والزراعة وغريها. وهتتم هذه املتاحف بعرض عينات من اآلاثر والنقود واملالبس اليت ترجع 

 لفرتات التاريخ اليت ختتص فيها املتاحف. 
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الطبيعي:   3-2-2 الرتاث  الطبيعي  متاحف  ابلتطور  املتاحف  هذه  واحليوان   هتتم  لإلنسان  والبيولوجي 
والنبات واجلماد، فهو يقوم بدور احملافظة على املصادر الطبيعية ملعرفة مدى منو تلك األحياء أو عدم منوها  

 وتطورها وكيفية احملافظة عليها من االنداثر واالنقراض.  
3-2-3   : الرتاث  تراث منطق  متاحف  بعرض  هتتم  املتاحف حيث  من  الرابع  النوع  بكل  وهو  معينة  ة 

 . غريها خصائص هذه املنطقة من مالبس وأدوات وتقاليد استخدمت يف هذه املنطقة دون
يف   الزايدة  ومع  اإلنساين  والرتاث  لآلاثر  إنقاذ  من  املتاحف  به  تقوم  الذي  الدور  إىل  ابلنظر 

اجة  املعروضات واختالف أساليب وطرق العرض أصبح هناك نوع من التخصيص يف املتاحف وكانت احل
ملحة إلقامة هذا التنوع حبيث تكون قادرة على القيام برسالتها حنو اجملتمع احمليط هبا ثقافيا وفنيا وأثراي،  

 وتصبح منارة لإلبداع الذي يرتقي ابحلس والوجدان. 
 ابعا: العرض املتحفي: ر 

واحملافظة عليها، لقد كانت املتاحف يف القدي تقتين التحف بشىت الطرق وتسهر على صيانتها  
أما اليوم فقد تعدي دورها إىل أبعد من ذلك، فانصب اهتمام املتحف على عرض املواد بشكل جذاب  

 وشيق من حيث تنظيم القاعات وطرق العرض.
 مفهوم العرض:  4-1

للمتحف االستغناء عنها فهو املرأة اليت   أهم الوظائف األساسية اليت ال ميكن  يعد العرض من 
ل الزائر على ما حتتويه من شواهد حضارية والعرض ابلنسبة لعلم املتاحف، هو رؤية الشيء  من خالهلا يط

،ص  2004هلدف معني نسعى إىل حتقيقه سواء علميا، أو ترفيهيا، أو تربواي ، أو اقتصاداي )ايين هريمان،
 ا يلي: ( . وحيتم العناية جبانب التخطيط ليؤدي العرض دوره املنوط به ، لذلك جيب مراعاة م91

 منط الزوار )ذوي االحتياجات اخلاصة(  -تزايد عدد الزوار   -
 توفري مساحة مركزية حمددة االجتاهات الزوار  -
 مساحة خاصة الستقبال الوفود مثال  -
 الرتتيبات اخلاصة ابألمن والتخزين واستقبال املقتنيات وإرساهلا . -
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 : أنواع العرض 2-4
املتحف يضم حتفا تعرض عرضا دائما ألهنا تتمتع أبمهية كبرية، حبيث تساهم      العرض الدائم:   4-2-1

يف جعل املتحف متميزا عن نظريه، ومن مث جيب عرض هذه التحف عرضا جيدا يقوم على ثالثة أسس، 
 وهي:
فاملقصود   - التحف،  فيها  املعروضة  القاعة  جو  املعروضات  بني  يسود  أن  جيب  االنسجام: 

 كله. ابالنسجام احمليط  
التوازن: تنظيم وترتيب التحف من حيث أمهيتها، أحجامها، أشكاهلا، العصور وكذا األوزان،    -

 فمثال التحف الكبرية احلجم والثقيلة الوزن توضع يف احملور عكس التحف الصغرية. 
والوحدة                - الفين  أسلوهبا  أو  جلماهلا  للتحف،  احليوية  ابلقيمة  تقييمها  ميكن      الوحدة: 

 (. 36 ، ص1996يف اجملموعات ومادة صنع التحف وكذا الفرتات الزمنية )أمحد الرفاعي،
ختصص للعرض املؤقت قاعة مببىن املتحف، الذي قد ينشأ لوقت حمدد، قد العرض املؤقت:    4-2-2

إىل مقتنيات يكون ملدة معينة ثالثة أو أربعة أشهر. يعترب هذا النوع من املعارض وسيلة جللب أنظار الناس 
من  النوع  هلذا  ويستحسن  فقط،  واحدة  لزايرة  مناسبة  أماكن  املؤقتة  للمعارض  ويهيأ  الدائمة،  املتحف 

 العرض مراعاة نقاط االتية: 
 احملتوى العلمي للمعروضات.  -
 (. 35 ، ص 2002 أراء الزائر وسلوكهم)رفعت موسی حممد ، - 
 التقنية املستعملة للعرض.  -
 مجالية العرض.  -
املتنقل:      4-2-3 أو اندرة، العرض  قد حيتوي املتحف على مقتنيات خمزنة سواء كانت قطع متكررة 

فللعروض املتنقلة أمهية نقل تلك التحف من مكان ألخر مع استخدام خزاانت ورفوف يسهل فصلها يف  
 هذا النوع من العروض. 

األكرب من الزائرين سواء إن الشغل الشاغل لدى مسؤويل املتاحف حاليا هو كيفية اجتذاب العدد  
من الذين سبق هلم زايرة املتحف أو الذين مل تطأ أرجلهم املتاحف مطلقا. علما أن اجلمهور حاليا أصبح  
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االتصال   وسائل  مع  املتفاعلة  والعروض  رفيعة،  بتقنيات  املدعمة  العروض  على  إقباله  ويزداد  وعيا  أكثر 
 أولوية يف قضاء وقت الفراغ )رفعت موسی حممد ،  احلديثة، فالبحث عن اجلديد يف املتاحف أصبح له

 (. 36،ص 2002
 : أمهية املتحف:  خامسا

املتاحف من املصادر العامة لنقل وتبادل الثقافة، فهي وسيلة إلثرائها، كما أهنا تعمل على تنمية  
للثقافة، فهو حيتوي يف  وتطوير التفاهم والتعاون و السالم بني الناس، ويعد املتحف يف حد ذاته مصدرا  

املتاحف   ببناء  الدول  اهتمت  فقد  أمهية،  من  للمتاحف  ملا  ونظرا  والعلم  الفن،  الرتاث،  التاريخ،  طياته 
 واالحتفاظ بداخلها بکرت تراثها وجعلتها شاهدا على حضارات مضت وسجال ألحداث وقعت.

مل تعد اليوم املتاحف فقط حلفظ حتف خيشى ضياعها بل أصبحت مؤسسات علمية نتعلم فيها  
اترخينا الطويل عرب العصور، بل أصبح يعمل كمركز يقوم على بناء شخصية املواطن وإعداده مبا ومجهور  

طين  (، ومن أوىل مهام املتحف هي احلفاظ على الرتاث الو 1،   2003الزائرين عموما)حسن الطرموشي ،
واإلنساين وتعزيز مكانة مفهوم اهلوية الثقافية : ففي عامل يتقلص ويضيق ويشهد تدويال يف العالقات بني  
األثرية  املعامل  تطابقها  وثقافة  أرض  إىل  ابنتساب  انتمائها  توضيح  إىل  حاجة  يف  ،والناس  اجملتمعات 

الفنية املختلفة، ما هي إال صورة تعكس هذا االنتماء يس ينتمي  واالجنازات  الثقافة اليت  بناء حبد  اهم يف 
إليها اجملتمع،و اليت ينتسب هلا وهوية أي شعب تتبلور فيما أجنزه وما سينجزه ، إن البحث عن هويتنا يعين  
العودة إىل األصل واالنتهال منه ويعين كذلك اسرتجاع مآثرها والتعمق فيها والتطلع إىل املستقبل يف آن  

يف طياته سر هويتنا، فهو ليس مفتاحا هلا ألن وجودان اليوم مرهون مباضينا و   واحد، إذا كان املاضي حيمل 
إذا  أنفسنا أكثر إال  أن نعرف  فإننا ال ميكن  إزاء هذا املاضي ، وابختصار  مرتبط أساسا مبوقفنا احلاضر 

 (. 15،ص   1987اطلعنا على ما كاان عليه فكران فيما سنكون عليه مستقبال )صباح فردي،
املتاحف من شكلها القدي كخزائن للنفائس ومستودعات كبرية للتخزين واحلماية،    لقد تطورت

لتصبح هلا اليوم وظائف أوسع وأمشل ، إضافة إىل احتوائها بوظيفة احلماية كبند جوهري يف برانمج عملها،  
املتاحف ملعظم  الرئيسية  املهمة  الناس بشكل  إىل  املتحفية  واملقتنيات  التحف  حيث    إن عرض جمموعات 

يعترب إيصال املعارف إىل أعرض قطاع من الناس الدافع احملرك للمتاحف ذات التأثري األوسع، إن املتاحف  
ابعتبارها مؤسسات علمية وثقافية تساعد املواطنني الباحثني على فهم اتريخ أمتهم للحفاظ على الرتاث  
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سسة حتقق للعلماء ما ينشدوهنم يف احلضاري لألجيال املستقبلية  هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يعترب مؤ 
 دراساهتم وأحباثهم ولذلك يالحظ أن للمتحف وظائف كثرية فهي تتلخص يف جوانب ثالث: 

 حفظ الرتاث ونقله يقصد ابلرتاث كل ما ورثه األبناء عن األسالف.  -
فاهية تقدي مادة البحث واملقارنة للمختصني من أجل فهم الواقع املعاش والتأسيس املستقبل أكثر ر  -

 وسالما. 
املثايل   - املكان  يشكل  أن  جيب  فاملتحف  والثقافة.  للمعرفة  املفضية  والتسلية  املتعة  جوانب  تقدي 

للرتبية واملتعة. فاملتحف يلعب دورا هاما يف تربية األطفال الذين هم زوار املستقبل ولألطفال دور  
حت املتاحف ال  ولكن   ، املتاحف  إىل  الكبار  اجتذاب  يف  أيضا  فلذا كانت كبري  املدرسة،  ل حمل 

املدرسة مكاان للعمل والدراسة، فان املتحف مكان لالسرتخاء، متضية الوقت الفارغ، ابإلضافة إىل 
 أنه مكان للمعرفة. 

ثقافية بنوع خاص )حسن الطرموشي ، تعليمية  (،والذي 3،ص    2003يتميز املتحف كمؤسسة 
 صمم وفقا لعدة عوامل منها: 

عم - يف  املختصني  التعليمية توفر  الرسالة  تدعم  اليت  االتصال  وسائل  واستخدام  ابلتدريس  ليات 
 للمتحف.

 تصميم الربامج التعليمية وفق احتياجات الزوار من طلبة العلم واملعرفة. -
إتباع أسلوب العرض املنسب دف اكتساب استجابة الزائر من خالل تفاعله تعامله مع اخلريات   -

 التعليمية املوجودة يف املتحف .
 جوب دراسة اخلصائص النفسية واالجتماعية للجمهور.  و -

إن املتاحف تعد مؤسسات ثقافية وتعليمية هلا طابعها العام، مفتوحة للجميع، ومتتاز أبهنا تتبىن  
وربط   اإلنساين،  اإلبداعي  الرتاث  على  الوصاية  مسؤوليتها  على  تقع   العام،كما  طوال  الدائم  التعليم 

 هنا ينظر للمتاحف کمرآة للثقافة بل کمولد هلا. مستقبل اإلنسان ابملاضي من 
ليقوم بدوره والذي يساعده على مد جسور الصلة بني  اليوم وسائل وآليات  يستخدم املتحف 
احلاضر واملاضي، فيكون مهزة وصل بني حضارة صارت إراث حضاراي قدميا، بني أخرى عصرية تعتمد على  
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ليت جتعل من هذه اآلليات أدوات تساهم يف ترقية     و أتطري  تكنولوجيا حديثة، إذ ما هي الطرق الفعالة ا
 اجملتمع ، ووسيلة إلنعاش الثقافة، فمن هذه الوسائل: 

 اإلعالم:  5-1
عنصرا  البصري  السمعي  أو  منشورات(  )جرائد، حمالت،  املقروء  أنواعه  اإلعالم مبختلف  يعترب 

ملا توفره وسائل األعالم من دعم دعائي  هاما ميكن للمتحف أن يوظفه للتعريف مبختلف نشاطاته ذلك  
وإشهاري لنشاطات املتحف على أوسع نطاق بفضل انتشارها الواسع وتغلغلها الكبري بني خمتلف فئات   
العلمية  لنشاطاته  للمتحف  خدمة  اجملتمع  على  أتثريها  فاستغالل  املتلقي،  على  املباشر  وأتثريها  اجملتمع 

لرب إال ابلسعي  يكون  وال  املهتمني  والرتبية،  مع  الوسائل اإلعالمية، خاصة  مع هذه  قوية  متينة  ط عالقة 
برصد احلركة الثقافية يف اجملتمع نشر أخبارها يف احملالت الصحف كذلك إببالغهم بشكل منتظم مبختلف  

 النشاطات الرتبوية والثقافية اليت يقوم هبا املتحف. 
اإل وسائل  نشرها يف  و  مقاالت  اجناز  املتحف يف  إشراك  إعالمية  إن  عالم خاصة يف حوارات 

الثقافة واجملتمع   تتعلق بدور املتحف ابجلتمع يف  حتسيس اجلمهور بدور هذه املؤسسة أمهيتها يف خدمة 
 (. 32،ص1997)عبد احلق معزوز،

 املعارض:  5-2
مادة   من  املعارض  هذه  تقدمه  عما  انهيك  واإلعالم،  االتصال  وسائل  أهم  من  املعارض  تعد 

 وتربوية متميزة يف قالب علمي مبسط مقرون ابملتعة والذوق الفين واألثري.ثقافية 
تعد املعارض مبختلف أنواعها ) املتخصصة، الدائمة واملؤقتة( من أهم وسائل جلب واستقطاب 
الزوار من اجلمهور الواسع الذي ينتمي إىل فئات خمتلفة من شرائح اجملتمع، خصوصا فرتة قيام املعرض ،  

يكثر عدد الوافدين إىل املتحف ملشاهدة املعروضات اجلديدة ومن خالهلا التعرف على ابقي قاعات  حيث  
املتحف ومشاهدة العينات املتحفية فتكون بذلك املعارض املؤقتة مناسبة لالطالع عن قرب على كل ما  

الشع الزائر  لدى  فيتكون  املتحف اجلمهور  بني  مباشر  اتصال  فيحدث  املتحف  معرض يف  ور ابملتعة  هو 
 معرفة املزيد من املعلمات فيثري يف نفوسهم غريزة حب االطالع. 
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 تكوين املوظفني:  5-3
يعترب املوظف عنصرا أساسيا من العناصر اليت يستخدمها املتحف يف عالقته مع اجلمهور، وهو 

ولذلك على وسيلة اتصال تربط املتحف ابحمليط وعامال رئيسيا ملد جسور الصلة بني املتحف واجلمهور.  
فانه  وعليه  الزوار  وإرشاد  استقبال  مهام  إليهم  توكل  اليت  املوظفني  أداء  حتسني  على  يعمل  أن  املتحف 

 ( :  42-41،ص ص 1997يستحسن اختيارهم ممن تتوفر فيهم بعض الشروط )أمحد رفاعي،
ائح الزوار أن يكونوا على قدر عال من الثقافة العامة لتسهيل عملية االتصال بينهم وبني خمتلف شر  -

 والذين يتشكلون من فئات متعددة وأجناس خمتلفة الثقافات واللغات. 
للتخاطب  - احلديثة  املناهج  على  والتدريب  االستقبال  فنون  يف  يلقنون  دقيق  لتكوين  خيضعوا  أن 

والتعامل مع الزوار وكيفية القيام ابحلراسة والسهر على محاية وأمن املتحف، ابختيار املكان املناسب 
ي ميكنه من اإلشراف على القاعة واجلناح ومراقبته مراقبة جيدة. يقدم للزوار الشروح واملعلومات  الذ

 اليت ختص جمموعات املتحف . 
إخضاع املرشد لتكوين يتعلم من خالله الطرق واملناهج الرتبوية والبيداغوجية احلديثة حىت يتمكن من    -

الزوار، من  املختلفة  الفئات  إىل  املعلومات  أن    إيصال  يفرتض  الذين  والطلبة  التالميذ  فئة  السيما 
 يتعامل املرشد معهم تعامال خاصا غري ذلك الذي يتعامل به مع عامة الناس. 

قدراته    - مراعاة  مع  التحصيلية،  ملكته  نستوعب  الذي  ابلقدر  منهجيا  تلقينا  والطلبة  التالميذ  يلقن 
حيشو املعلومات حشوا للطفل ابلقدر الذي العقلية وسنه ومستواه الثقايف. أال يطنب يف كالمه وأال  

 ال يستطيع فيه هذا األخري أن يستوعب كالمه. 
 اإلعالم اآليل:  5-4

برزت ظاهرة إعالمية جديدة يف السنوات األخرية، فرضت نفسها يف ميدان اإلعالم واالتصال،  
االتصال. كاإلع عامل  يف  األخرى  التقليدية  الوسائل  على  واضح  بشكل  طغت  أهنا  املكتوب حىت  الم 

الوسائل   يتصدر  الذي  العنصر  أصبحت  اآليل"،  ب"اإلعالم  املوسومة  الظاهرة  هذه  البصري.  والسمعي 
فعاليته يف امليدان إىل جانب قدرته على ختزين املعلومات وحفظها،   األخرى يف وقتنا احلاضر من حيث 

يف   اسرتجاعها  مث  املعلومات،  معاجلة  على  الفائقة  بسرعته  أيضا  املعطيات ويتميز  وفق  املناسب  الوقت 
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املقدمة له إىل جانب إمكانيته الواسعة لنشر وتعميم هذه املعلومات إبحداث شبكة اتصال تسهل عملية 
 ( .  45، 1997انتقاهلا وإيصاهلا إىل اكرب عدد من القراء والباحثني وغريهم )أمحد رفاعي،

اب املتحف  ربط  اجلديدة  اإلعالمية  الوسيلة  هذه  استطاعت  العاملي  لقد  املعلومايت  لنظام 
(Internet  انسياب على  تساعد  واليت   ، لالتصال   احلديثة  الوسائل  وأخطر  أهم  من  يعد  والذي   )

من   العامل  يف  حيصل  ما  وعرفة كل  العلمية  االبتكارات  على  االطالع  سهل  أفضل،  انسيااب  املعلومات 
 أحداث كما سامهت يف تطوير  البحث العلمي وتنمية اجملتمع.    

 سادسا: أمهية املتحف: 
قد يكون بعضنا ال يزال متحفظا بفكرة اثبتة عن املتاحف، فال يرى فيها أكثر من جمرد قاعات  
فسيحة تعرض فيها مناذج وعينات من آاثر مرتبة أو كائنات حمنطة، يقوم على شؤوهنا أفراد يتحركون بال 

إليهم   انتقلت  قد  للمعروضات  معاشرهتم  طول  من  و كأهنم  صورة  محاسة  تغريت  السكون.لقد  عدوى 
الثقايف   الرتاث  نشر  و  احلفاظ  يف  هاما  دورا  تلعب  متكاملة  مؤسسة  احلديث  املتحف  وأصبح  املتحف 
احلضاري ففي السنوات األخرية استحوذ العرض املتحفي اهتماما أكرب حبيث أنه خرج من دوره التقليدي  

 للمدرسة . كمخزن لعرض القطع األثرية ليكون مركزا ثقافيا مكمال 
النشاط اليدوية  احلرف لتعليم مدرسة كونه هو أيضا للمتحف حديث  دور ظهر كما   اليدوي وعرض 

 متاحف بعض ففي من قبل، ذلك فيها ميسرا يكن مل اليت البيئات  بعض يف  الفنية  األعمال  من احمللي،
الفين خلق يف وتالميذهم والفنانني احلرفيني من فئة  يعمل إفريقيا  على احلفر مثل اجلمهور أمام العمل 

 الفنية  ابألعمال واالهتمام املتحف زايرة اجلماهري على إقبال يزيد ما وهذا التماثيل، صناعة  أو اخلشب
 (. 25،ص 1995دعبس ، احلرفيني بدمشق )يسري سوق أيضا ذلك أمثلة  ومن احمللية،

 جديد االكتشافات بعرض  أعمارهم، اختالف على اجملتمع أفراد أنظار يلفت أن للمتحف ميكن
 تواصل يدعم ما وهو الصلة ابلرتاث ، عالقة  ذات و الرتاثية الوطنية  الفنية  واملعارض  املناسبات بعض وإقامة 
 إىل ابإلضافة  و الرتاث،  والتاريخ بني اجملتمع التواصل  من نوعا خيلق  املتحف، مع تلقائية بصورة الناس

 السلع لبعض جتارية  كعالمة  املتحف يف وجودها إىل مكان واإلشارة واإلعالن التسويق يف منها االستفادة
 (. 35،ص 1997احمللية )عبد احلق معزوز،  الفنية  الرفيعة واإلبداعات ابلفنون العالقة  ذات
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 اخلامتة  
أساسا  املكلفة  االجتماعية  املؤسسات  حمدودة،  أو  جهودها كبرية  مهما كانت  املتاحف  تعد 
فيها ختزين،  أين يراع  بتعبري أخر، ألهنا هي األماكن الوحيدة  الثقايف، واتريخ األمم  ابحلفاظ على الرتاث 

التارخيية إبثبااتت مادية ملموسة، من خالل منهجية عمل حمددة   وهذا من أجل دراسة وعرض احلقائق 
حتقيق عملية االتصال فيما بني األجيال السابقة واملعاصرة هبدف تعزيز االنتماء والرتابط بني األفراد داخل  
أجل   من  العرض  وحىت  والتخزين  احلفظ  عمليات  احلقيقة  يف  تتعدى  مهمتها  ألن  املعاصرة،  اجملتمعات 

يعلمه أن اهلدف الذي ال  نعلم اآلن،  املتحف اليت    التمتع، ولكننا أصبحنا  الناس من مجلة أنشطة  عامة 
يقدمها جلمهوره إمنا ليست لغرض التمتع واملشاهدة فقط بل تتعدى حىت فكرة تثقيفه إىل فكرة معايشته 
الثقايف من أي  للواقع املعاش آنذاك، فأصبح ميثل مؤسسة اجتماعية كلفها اجملتمع ابحلفاظ على الرتاث 

 يف احلياة املعاصرة.  خطر ألجل ضمان التسلسل التارخيي 
 الرتاث حتفظ أوهلا مهمة، عناصر ثالثة  يف تتلخص كثرية جوانب و ميكن القول أن للمتحف

يتمثل الثاين واجلانب  املعاش الواقع فهم أجل من للمتخصصني واملقارنة  البحث مادة تقدي يف علمي 
 إىل واملفضية  والتسلية  املتعة  جانب من املتحف يقدمه فيما فيتلخص الثالث أما اجلانب السابقة، لألجيال

 ولكن بدوره، املتحف يقوم لكي املتحف حياة يف املواطنني إشراك الواجب فانه من لذا والثقافة  املعرفة 
 مع اجلمهور  تواصل  يف قصورا فأحدث الزوار، حنو  أدائها ضعف من تشكو املتاحف الوطنية  أن املالحظ
 :منها نذكر أسباب عدة اىل ذلك ويرجع الثقايف ومعرفته للرتاث احمللي التاريخ

 الشهرية  خبططه وبراجمه التعريف وعدم عليه انفتاحه وعدم ابإلعالم عالقته ضعف يف املتحف يشرتك -
وسائل ملقتنياته اإلعالين التسويق حيسن ال كما و مستجداته السنوية   فلو املختلفة، اإلعالم عرب 

 .املعلومات وترسيخها لتبسيط أداة لكانت اإلعالن وسيلة  تستخدم
 اهتماماهتا من يف املتحف ترى ال  اجلزائرية  فاألسر  الصدفة، طريق عن تكون قد الوطنية  املتاحف زايرة -

نظامي تعليم  من املتحف يقدمه ما رغم النشء ابلنسبة  الرتبوية   املتحفية، الرتبية  يف متمثل غري 
 على يساعد بسيط وأبسلوب أقل وقت يف  املرئية واحملسوسة  احلقائق من عدد أكرب ينقل فاملتحف

 . والتفكري املنطقي املالحظة  حاسة  تنمية 
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هو  أن اترخينا  للعامل  نثبت  أن  أجل  من  ندعمها  أن  للمتاحف  علينا كزوار  و يف األخري جيب 
 .هويتنا وتراثنا هو رمز فخران

Conclusion  
 

Museums, no matter how large or limited their efforts, are social 

institutions primarily entrusted with the preservation of cultural heritage, 

and the history of nations in other words, because they are the only places 

where storage, study and presentation of historical facts with tangible 

physical evidence, through a specific work methodology, in order to achieve 

a practical Communication between previous and contemporary generations 

with the aim of enhancing affiliation and interdependence between 

individuals within contemporary societies, because its mission actually goes 

beyond preservation, storage and even display for enjoyment, but we now 

know that the goal that the general public does not know is among the 

museum’s activities that it presents to its audience. Not only for the purpose 

of enjoying and watching, but even beyond the idea of educating him to the 

idea of experiencing the reality lived at the time, so he became a social 

institution entrusted by society with preserving cultural heritage from any 

danger in order to ensure the historical sequence in contemporary life. 

It can be said that the museum has many aspects that are summarized 

in three important elements, the first of which is heritage preservation, and 

the second aspect is scientific, represented in providing research and 

comparison material for specialists in order to understand the lived reality of 

previous generations. It is necessary to involve citizens in the life of the 

museum in order for the museum to play its role, but it is noticeable that the 

national museums complain of poor performance towards visitors, which 

has caused shortcomings in the public’s communication with local history 

and knowledge of cultural heritage due to several reasons, including: 

- The museum shares its weak relationship with the media, its lack of 

openness to it, its failure to introduce its plans, its annual monthly 

programs and its developments, and it does not improve the advertising 

marketing of its holdings through various media. 

- Visiting national museums may be by chance, as Algerian families do 

not see the museum as an educational interest for young people, despite 
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the non-formal education that the museum provides represented in 

museum education. Sense of observation and logical thinking. 

Finally, as visitors to museums, we must support them in order to prove to 

the world that our history is our identity and our heritage is a symbol of our 

pride. 
 :  جعقائمة املرا
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Strengthen the cultural sense  
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Abstract: 

The museum is an institution whose basic functions are the 

collection, preservation and maintenance of material documents, whether 

they are historical documents or about crafts, arts and sciences, and one of 

its first tasks is preserving the national and human heritage and delivering it 

to future generations and based on this, museums have evolved from their 

old form as treasuries and warehouses for storage and protection to have 

wider functions. More comprehensively, the museum has become a cultural 

center to serve the activities of the local community as well as educating 

young people for the purpose of building the personality of the citizen and 

preparing it in line with national and humanitarian concepts. 
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