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 أن أيزا و قيل اإلندان في  ولجت و قيل أنو فطخةاإلندانوجؽد مع قيل أن الفؼ وجج    
، و بالخغػ مؼ اختالف ىحه اآلراء و أخخى عؼ كيفية نذأة الفؼ  اإلندانالفؼ مبتكخ مؼ قبل 

و كيفية تذعبو و تطؽره عبخ العرؽر إال أنشا نجج أنفدشا اليؽم في عالػ أساسو اإلبجاعي ىؽ 
الفؼ بذتى أنؽاعو و مجاالتو ، فقج احتل الفؼ مكانة كبيخة في حياة السجتسعات و أصبح 
معيارا ثكيال في قياس الحزارات و جدءا ال يتجدأ مؼ حياة أي فخد سؽاء في التعميػ أو 

العسل و ما إلى ذلغ مؼ نؽاحي الحياة و بؽصؽل الفؼ إلى ىحه الكيسة ، أنذأت مؤسدات 
تخعى و تيتػ بالفؼ و كل في مجاليا الفشي مؼ مدارح و متاحف و دور الديشسا و دور 

 .الثقافة 

   دار الثقافة وىي السؤسدة التي تذسل العجيج مؼ مجاالت الفشؽن أي أنيا ىي األم و 
األساس ألنشا و مؼ التدسية فقط نفيػ مالية ىحه السؤسدة و نفيػ ىجفيا و دورىا الدامي 

في السجتسع ،  ىي مخآة تعكذ ثقافة و إبجاع كل شعب و كل حزارة ، ففييا تقام و 
تحتزؼ جسيع أنؽاع الشذاطات الفشية و الثقافية و تعسل عمى تشسيتيا و إظيارىا في أحدؼ 

معيخ ، و في ىحه الجراسة الستؽاضعة اختخنا أن نجرس الشذاطات الثقافية التي تقام في دار 
 .الثقافة الجدائخية و مجى تأثيخىا عمى الفخد الجدائخي  مؼ ناحية الحذ و التحوق الفشي 

   و مؼ ىحا الدياق تتجدج إشكالية ىحا البحث ، كيف يشجرج الفؼ ضسؼ الشذاطات الثقافية 
؟ و ما ىؽ تأثيخه عمى الفخد و السجتسع ؟ و فيسا يتجمى ىحا التأثيخ ؟ و كيف تديخ دار 

 الثقافة عامة و الشذاطات الثقافية خاصة ؟

   و نعخا لسجى أىسية ىحه اإلشكاليات السطخوحة و كحلغ بخوز دار الثقافة كسؤسدة جج 
ميسة و فاعمة في التأثيخ عمى جسيع شخائح السجتسع مؼ أطفال ، شباب و حتى كبار الدؼ 
، دفعتشي و بقؽة الختيار ىحه الجراسة  و الخؽض في غسار ىحا البحث ، و الحي أىجف مؼ 
خاللو إلى إظيار قيسة الفؼ الدامية و البارزة خرؽصا في دور الثقافة التي حؽل فييا الفؼ 
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إلى نذاطات ثقافية مختمفة تخفييية و ىادفة في نفذ الؽقت و تخاطب الجسيؽر الؽاسع 
بأسيل و أبدط الطخق ، و كحلغ أىجف مؼ خالل ىحا البحث في إبخاز مجى تأثخ و نؽعيتو  

 .بالشدبة لمستمقي بيحه الشذاطات الفشية الثقافية 

   و في محاولتي الستؽاضعة لإلجابة عمى ىحه اإلشكاليات و بمؽغ األىجاف السدطخة  
قدست ىحا البحث إلى فرميؼ نعخييؼ و فرل ثالث درست فيو أنسؽذجا لجار الثقافة ولج 

 .عبج الخحسان كاكي بؽالية مدتغانػ فزال عمى السقجمة و الخاتسة 

 الحي يحتؽي عمى مفاليػ عامة لمفؼ و المبحث األول مبحثيؼ ، الفصل األولفقج تشاول 
 فقج تعسقت في الشذاط الثقافي و الؽسائط المبحث الثانيالثقافة و دور الفؼ في الثقافة ، أما 

السداعجة عمى إقامتو و كحا األىجاف التؽعية االجتساعية و حتى الرعؽبات و السعؽقات 
التي تؽاجو إقامة الشذاطات الثقافية السختمفة و ختست بحؽصمة و فكخة عامة ليحا الفرل ، 

 دور  الحي تشاولالمبحث األول ، مبحثينو الحي احتؽى بجوره عمى الفصل الثاني و أما 
للمبحث  ، أما بالشدبة الثقافة و فاعميتيا في جحب الستمقي عمى اختالف مدتؽياتو

 تجميات الشذاطات الثقافية عمى الفخد الجدائخي و السجتسع فقج شسل السجاالت و الثاني
ومج تأثيخ ىتو األخيخة عمى الحذ الفشي لمفخد وكحا مجى أىسية السؤسدات القائسة عمى 

 و الحي درست فيو نسؽذجا الفصل الثالثثػ السحافل و الشذاطات الثقافية و الفشية عامة ، 
 ، فيو تطخقشا مبحث واحدلجار الثقافة ولج عبج الخحسان كاكي مدتغانػ و الحي يحتؽي عمى 

إلى األسذ التشعيسية و الشرؽص القانؽنية التي تديخ دار الثقافة في الجدائخ و كحا الشذاط 
الثقافي باإلضافة إلى نعخة عامة عؼ دار الثقافة ولج عبج الخحسان كاكي مدتغانػ زائج 

 .خالصة الفرل 

 .  وختست باستشتاج و استخالص إجابات لإلشكاليات السطخوحة في مقجمة البحث 
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 و قج اعتسجت في ىحه الجراسة عمى السشيج الؽصفي و بالتحجيج السدح االجتساعي ألنشي و 
ببداطة أدرس فيو مجى تأثخ األفخاد بالشذاطات الثقافية السقامة في دور الثقافة عمى وجو 

 .الخرؽص 

   مؼ أىػ الرعؽبات و السعؽقات التي واجيتشي أثشاء الجراسة ىؽ نجرة الجراسات الدابقة و 
السرادر و السخاجع  في ىحا السجال عسؽما و في ىحا السؽضؽع عمى وجو الخرؽص ، 

ألنشي لػ أجج كتب و محكخات سابقة سؽاء مادية أو الكتخونية التي تجرس أو تذسل جدء مؼ 
الجراسة ، فقج اعتسجت عمى إعادة صياغة السعمؽمات السقتبدة مؼ مرادر مختمفة حتى 

أتؽصل إلى فكخة كاممة ، باإلضافة إلى الؽباء الحي أوقف العالػ بأكسمو فمػ استطع التشقل 
لمسكتبات أو اإلدارات لمعفخ بكتب أو ترخيحات التي كان مؼ شأنيا أن تديج مؼ قيسة و 

 .نؽعية الجراسة 

 :و مؼ أىػ السرادر و السخاجع التي استعشت بيا 

احسج اويحي  - 1998 يؽليؽ 28ححخ بالجدائخ  ، القانؽن األساسي الجار الثقافة -
 2002 يشايخ 07حخر بالجدائخ  ،  لجار الثقافةالجاخميالتشعيػ  -
 د إبخاليػ عثسان ، مقجمة في عمػ االجتساع -
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 المبحث األول

 مفهوم الفن  -1
  لغة: 

    جاءت كمسة فغ في الكثيخ مغ السعاجع المغػية القجيسة والحجيثة؛ فقج جاء في مختار 
الرحاح أن الفغ ىػ واحج الفشػن أي األنػاع، كسا ورد عغ الحدغ بغ دمحم الرغاني في 

: معجع التكسمة والحيي والرمة عجد مغ السعاني السختمفة لكمسة فغ، فسثبلًال كان العخر يقػلػن 
أما في معجع لدان العخر البغ مشطػر . فششتو؛ أي زيشتو، وىػ فغُّ عمع أي حدغ الكيام بو

واحج الفشػن أي األنػاع، كسا عخف الفغ عمى أنو الحال، وىػ : فقج عخف كمسة الفغ بأنيا
: في حيغ عخف الفيخوز أبادي الفغ عمى أنو. الزخر مغ الذيء، وجسعو فشػن وأفشان
وجاءت كمسة فغ في السعاجع الحجيثة كسعجع . الحال والزخر مغ الذيء، وىػ التدييغ

السشجج عمى أنيا الزخر مغ الذيء، والفغ ىػ األنػاع، كسا يقال فغَّ الذيء أي زيَّشو، وتفشغ 
 .الذيء أي تشػعت فشػنو، وتفشغ في الحجيث أي َحُدغ أسمػبو في الكبلم

وقج جاء في معجع الػسيط أن الفغ ىػ التصبيق العسمي لمشطخيات العسمية باستخجام الػسائي 
التي تحققيا، ويتع اكتدار الفغ بالجراسة والتسخيغ عميو، وىػ عبارة عغ مجسػعة مغ القػاعج 

كسا جاء أنو مجسػعة الػسائي التي يدتخجميا الفخد إلثارة . الخاصة بحخفة أو صشاعة ما
السذاعخ والعػاشف بسا فييا عاشفة الجسال، كالترػيخ والسػسيقى والذعخ، كسا أنو ميارة 

يحكسيا الحوق ومػاىب اإلندان، وبالتالي فإن السعاني المغػية لمفغ تذتسي عمى أنو ىػ 
التدييغ أو الديشة، وىػ األسمػر الجسيي، والسيارة في الذيء وإتقانو، ويخبط ىحا السعشى الفغ 

 .كسا أن الفغ ىػ اإلبجاع وخمق أشياء مستعة، واإلتيان بكي ما ىػ ججيج. بالرشعة والسشفعة
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  اصطالحًا: 

إن السعاني التي وردت في معجع الػسيط لمفغ تتري بسعانيو االصصبلحية وتبتعج نػعاًال    
 :ما عغ السعاني المغػية لو، وىي تعصي لمفغ ثبلثة معاٍن مختمفة ىي

وىػ الحي يشطخ لمفغ مغ خبللو عمى أنو التصبيق العسمي لمشطخيات : معشى عام-    
 .العمسية، ويعتبخ ىحا الجانب التصبيقي لمعمػم، وىػ ما يدسى بالعمػم التصبيكية

وىػ الحي يشطخ لمفغ عمى أنو ميارة شخرية يستمكيا شخز محتخف : معشى خاص-    
أو صاحب صشعة، وىػ ما يدسى بالفشػن التصبيكية، والتي تذتسي عمى الفشػن اليجوية 

 .السعتسجة عمى ميارة اإلندان في تقجيع أمػر نافعة ومفيجة
وىػ الحي يشطخ لمفغ عمى أنو عسٌي جساليٌّ يثيخ مذاعخ : معشى أكثخ خرػصية-    

الدخور والفخح والبيجة في الشاس، وىػ ما يدسى بالفشػن الجسيمة، اليادفة لتسثيي وترػيخ 
 .الجسال ومغ أجي المحة البعيجة عغ كي مشفعة أو مرمحة

وُتعّخف السػسػعة البخيصانية الفغ عمى أنو التعبيخ عغ األفكار الجسالية، عغ شخيق تػضيف 
السخء لخيالو وإبجاعو، ويقدع الفغ إلى الفشػن البرخية وتذتسي عمى الخسع، والشحت، وفشػن 

العسارة، وفشػن الجخافيظ، والفشػن التذكيمية، والفشػن األدبية كالجراما، والقرة، والذعخ، 
 .وفشػن األداء كالسػسيقى، والسدخح، والخقز

وقج جاء في قامػس الفشػن الجسيمة أن مرصمح الفشػن مغ السرصمحات التي يرعب وضع 
تعخيف محجد ليا، لسا يثار حػليا مغ الججل، حيث يذتسي مرصمح الفغ عمى العجيج مغ 

األقدام، فيجخي فييا مثبلًال فغ الصيي والفشػن المغػية، وتتجاخي ىحه األقدام في مطاىخىا، إاّل 
 1.أن االستخجام السعاصخ لسرصمح الفغ يذيخ إلى الفشػن السخئية عمى مختمف أنػاعيا

 

                                                             
1
 https://bit.ly/2Z0yBmh  

https://bit.ly/2Z0yBmh
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 مفهوم الثقافة -2
  لغة: 

أصي كمسة ثقافة في المغة العخبية مأخػذ مغ فعي تقف بزع القاف و كدخىا، ولمفي    
 :ثقف معاني كثيخة، ومغ ىحه السعاني

. ثقف الخجي أي أصبح حانقا و فصشا: الحشق و الفصشة -
 .ثقف الصالب السعمع، أي فيسو بدخعة: سخعة أخج العمع و فيسو نقػل -
 ثقف السعمع الصالب، أي ىحبو و أدبو: التيحيب و التأديب نقػل -
 . ثقف الرانع الخمح أي سًػ اعػجاجو: تقػيع السعػج مغ األشياء نقػل -
و اتقػىع حيث :" إدراك الذيء و الحرػل عميو كسا أشار هللا تعالى في قػلو -

 في تفديخه أن تقف في اآلية الكخيسة 1967حيث ذكخ القخشبي سشة " تقفتسػىع
 و تقجرون عمييع و تغمبػنو.تأسخوىع: تجل عمى األسخ و العجو فيكػن السعشي

  اصطالحا  :
يعتبخ مفيػم الثقافة مغ السفاليع مغ السفاليع في العمػم االجتساعية و بذكي خاص في    

ميجان األنثخوبػلػجيا، و قج أدى شيػع استخجامو في مياديغ كثيخة إلى ضيػر معان متعجدة، 
، كالقػل فبلن األدرفيدتخجم أحيانا لمجاللة عمى مدتػى مغ التحريي في العمػم و الفشػن و 

كسا قج يدتخجم الػصف فئة، الستعمسيغ في . إندان مثقف، أو عمى جانب مغ الثقافة
و قج شاعت مثي ىحه االستخجامات العامة لسا تتزسشو الكمسة و  ."الستقػن "السجتسع، نقػل 

أصػليا مغ عسمية لئلدراك و التصع و السعخفة، و ذلظ بسا يتزسغ فعي قف، و كحلظ 
 أما االستخجام العمسي، كسا ىػ لجى  Culture كأصي لمسرصمح Colère األصي البلتيشي

األنثخوبػلػجيغ و أغمبية عمساء العمػم االجتساعية فيعشي بسزسػن العمع الدمػك الستعمع، أو 
برػرة . مجسػع حريمة ما يتعمسو اإلندان و خبخاتو الستخاكسة التي يسكغ أن تتشقي اجتساعيا

، يسكغ القػل أن الثقافة تعشي جسيع أنػاع الدمػك مفاليعالأدق، وبشاء عمى ما جاء مغ 
الستعمع و الستػقع في السجتسع، فيذسي السعشى العسخان و األدوات والػسائي إنتاجيا، كسا 
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يتزسغ الشطع و السعتقجات و أنػاع السعخفة و الفشػن و اآلدار و الكيع و السعاييخ و التقاليج 
و لعي . و العادات و األعخاف، أي كي ما أنتجو اإلندان او تبشاه ضسغ حياتو االجتساعية

حريمة الكي "، بأنيا ما قجم إذ يعخف الثقافة أفزيبخغع قجمو مغ  Tylor تعخيف تايمخ
السخكب مغ السعخفة، و السعتقجات و الفشػن، و األخبلقيات و القانػن و العادات، و جسيع 

، و الحي جسع  "Linton ليشتػن " رالف أما ."القجرات التي اكتدبيا اإلندان كعزػ في السجتسع
حاصي مجسػع السعخفة و االتجاىات و "مئات التعاريف لمسفيػم فقج عخف الثقافة بأنيا 

ميخر سكػفيتر "أما .  مجتسع معيغأعزاءبيغ  أنساط الدمػك السذتخكة و السشقػلة
Herskovits " و ميسا "الجدء البيئي الحي صشعو اإلندان"فقج اكتفي بالقػل أن الثقافة ىي ،
 فإنيا تذيخ إلى حياة جساعة أو مجتسع، وال يقترخ معشى السفيػم عمى السفاليعاختمفت 

إلندان في حياتو االجتساعية أنتجو اإللسام بالسعخفة و الفشػن و اآلدار، بي يذسي جسيع ما 
 1(مغ معان و فيع و وسائي إنتاجية و تشطيسية

األدوات و سمع السدتيمكيغ، و القػاعج :  عمىيذسيكسا عخفت الثقافة بأنيا تمظ الكي الحي 
القانػنية لكافة الجساعات االجتساعية، و األفكار و الحخف اإلندانية، و السعتقجات و 

 درجة مغ التعقيج و أعمىسػاء كانت الثقافة بديصة ججا أي بجائية، أو كانت عمى . األعخاف
التصػر، فإنيا تعتبخ مادية في جانب مشيا، و إندانية مغ جانب، و روحية مغ جانب ثالث، 

تمظ . و يكػن اإلندان بػاسصتيا متسكشا مغ التغمب عمى السذكبلت السمسػسة التي تػاجو
السذكبلت التي تطيخ نتيجة شبيعة ألن اإلندان لو حاجات عزػية مختمفة، و أنو يعير 

 تعج أنيا صجيق لو ألنيا تسجه بالسػاد األولية الخام البلزمة لحياتو كسا أفزيفي بيئة تعتبخ 
و اعتسادا عمى ىحا التعخيف، ذىب ' . أخصخ عجو لو لسا تشصػي عميو مغ قًػ معادية كثيخة

. يشبغي أن تبشي عمى حكيقة بيػلػجية" نطخية الثقافة: " إلى القػل بانMalinowski ماليشػفدكي
 يشبغي أولية حيػانية، أي أنيا عخضة لطخوف و عػامي أجشاس أساسافالكائشات البذخية ىي 

كحلظ فإن اإلندان يخمق، أثشاء . أن تذبع مغ اجي السحافطة عمى البقاء الشػع و استسخاره
ىشالظ سمدمة مغ .  بعسي األشياء السرشػعة مغ خبلل قجرتو عمى إنتاجيا، بيئة ثانػيةهقيام

                                                             
 .155ص- 1999- 1دار الذخوق لمشذخ و التػزيع۔ ط- مقجمة في عمع االجتساع- د إبخاليع عثسان- 1
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أن إشباع الحاجات العزػية أو األساسية : العسميات الستزسشة في ىحا الكي الثقافي و ىي
 .لئلندان و لمجشذ البذخي ىػ السصمب الزخوري و السفخوض عمى كي ثقافة

أن السذكبلت التي تخمقيا حاجات اإلندان إلى التعجية، و اإلنجار و الرحة البج أن - 2 
و يتع ذلظ بػاسصة خمق بيئة ججيجة، أو ثانػية، أو اصصشاعية مرشػعة مغ قبي . تحي

 .اإلندان
أن تمظ البيشة، التي ليدت اكتخ و ال اقي مغ الثقافة ذاتيا، ال بج مغ إعادة إنتاجيا - 3

. باستسخار، و تعديدىا، و إرادتيا
يخمق كي ذالظ ما يسكغ وصفو بأنو معشًػ ججيج، ذلظ السدتػى الحي يتػقف عمى - 4

غيخ أن وجػد ىحا السدتػى . السدتػى الثقافي لمسجتسع السحمي، و البيئة، و فاعمية الجساعة
الججيج لمحياة يعشي أن ثسة حاجة ججيجة تطيخ، وان ىشاك مدتمدمات أو محجدات ججيجة 

و مغ الػاضح أن التخاث الثقافي ال بج و أن يتشقي مغ كي . تفخض عمى الدمػك اإلنداني
جيي إلى الجيي الحي يميو، ذلظ التخاث الحي يتكػن مغ أساليب و آليات شابع تعميسی و 

، و نطام عام و قانػن يتحتع تعديدىسا شالسا أن التعاون مثي في ثقافةتخبػي معيغ لكي 
كحلظ فإنو والبج أن تػجج في كي مجتسع تختيبات . حكيقة األمخ جػىخ كي إنجاز ثقافي

و فزبل عغ ىحا و ذاك، فإن القاعجة السادية لمثقافة . لتفديخ العخف، و األخبلق، و القانػن 
 التشطيع إشكالتحتاج دائسا إلى تججيج و تعديد، و ليحا يتعيغ وجػد شكي أو آخخ مغ 

 دورا بارزا في مختمف Culture إذا يمعب مفيػم الثقافة 1, الثقافات بجائيةأكثخاالقترادي في 
 و عمع Anthropologie وعمع اإلندان Sociologieالعمػم اإلندانية و خاصة العمػم االجتساعية 

 و تيتع أحج فخوع عمع الشفذ Psychologie و عمع الشفذ Managementاإلدارة 

 بجراسة الثقافات السختمفة ويتخحىا محػرا الىتسامو و ىحا ىػ عمع األنتخوبػلػجيا
 و بسا كانت الدسة الغالية ليحا العمع تؤكج Anthropologie Culturaleالثقافية 

                                                             
 .128ص- 2003- 1بيخوت، لبشان۔ ط- دار الشيزة العخبية- د سامية دمحم جابخ.ا 1
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 ىػ  أخيخااإلشار الثقافي كسا تصػر مغ الساضي إلى الحاضخ فإن فخعا ججيجا قج ضيخ 
 لتزيق بعجا ججيجا ألىسية ىحا السفيػم في الحياة العسمية Future cultureثقافات السدتقبي 

حاضخا أو مدتكببل و لمثقافة مفيػم واسع و كبيخ وصعب الػصػل إلى تعخيف لو يحسي كي 
معاني السختمفة، فيشاك تعخيفات كثيخة و مغ بيغ السفاليع الذائعة و السعخفة ستقػم 

 :باستعخاض البعس مشيا و ىي كاألتي
: 01 تعريف

 و أشياءىي ما صشعتو يج اإلندان و عقمو مغ : "أنياالثقافة  Kilpa Trickكمسا تخيظ " عخف
 ما اكتذفتو و كان لو دور في أومطاىخ في البيئة االجتساعية، أي كي ما اختخعو اإلندان، 

 1العسمية االجتساعية
: 02 تعريف 

 في كتابو الثقافة 1871و ىػ اول مغ عخف الثقافة عام  " Taylor الثقافة عشج تايمػر 
 عمى السعخفة و العقيجة و الفغ و يذسيذلظ الكي السخكب الحي : "ده ىينية، الثقافة عئالبجا

األخبلق و القانػن و العادات و غيخىا مغ القجرات التي يتحري عمييا اإلندان برفتو 
 2عزػا في السجتسع

  مجاالت الفن في المؤسدات الثقافية  -3

      يتػزع الشذاط الثقافي و الفشي  إلى عجة مجاالت واسعة مػزعة عمى مؤسدات ثقافية 
فسثبل تختز الستاحف . تحتزغ ىحه األخيخة الشذاشات الفشية حدب اختراصيا. متشػعة 

في احتزان و نذخ اإلعسال التي ليا قيسة فشية و تاريخية مشيا المػحات الفشية و السشحػتات 
أما السدارح فيي تختز في مجال فشػن العخض السدخحي بذتى أنػاعو , و اآلثار التاريخية 

                                                             
. دار الشيزة العخبية لمصباعة و الشذخ - "بحث في عمع االجتساع الثقافي"سامية حدان الداعاتي الثقافة و الذخرية .  د1

 .35ص - 1938- 2ط. سخوت
۔ الثقافة و شاصخىا. د. دمحم ابخ شسخة.  د2 - 1مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ ة التػزيع۔ األردن ط. ثائخ احسج ىساًر

 18.ص. 2008
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و أما دور ... و بالشدبة لجور الديشسا فيي تقػم بعخض األفبلم الديشسائية بذتى أنػاعيا .  
و . الثقافة فيي تقخيبا تجسع كي  الشذاشات الثقافية التي تتخرز فييا السؤسدات األخخى 

: ىحه بعس أنػاع الشذاشات التي تحتزشيا دور الثقافة 

كسعارض المػحات الفشية و معارض الكتب و معارض : نذصات الفشػن البرخية -
 ...السشحػتات

 ...كالسدخحيات و الحفبلت السػسيكية و األفبلم القريخة : نذاشات فشػن العخض  -
و مدابقات حفظ و ... مثي السدابقات العمسية و األدبية: السدابقات الفكخية و الجيشية -

 ...تختيي القخآن و السجيح الجيشي 
إحياء السشاسبات و األعياد الػششية و الجيشية تخسيخا لميػية االجتساعية و حفاضا  -

 عمى التخاث االجتساعي 
إحياء التطاىخات الخياضية بذتى أنػاعيا : الشذاشات و السدابقات الخياضية  -

 .باإلضافة إلى تشطيع السدابقات الخياضية تذجيعا لمذبار السسارس ليا 
كالخسع و السػسيقى : إعجاد  مخاكد التكػيغ الثقافي في العجيج مغ السجاالت  -

 ...والترػيخ الفػتػغخافي و  التسثيي وغيخىا

 و ىحا عسػما ما تتسيد بو  السؤسدات الثقافية مغ أنذصة فشية و تخبػية السػزعة باختبلف 
التي تجسعيا  دور الثقافة تحت سقف مؤسداتي واحج و ليحا تعتبخ ىتو األخيخة ,  تخرريا

الػجية األىع سػاء لمفشانيغ و أصحار االختراص لعخض مختمف أعساليع  أو الجسيػر 
 .    بذتى مدتػياتو لتمبية أذواقو الفكخية و الثقافية 
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 أهمية الفن في تنمية الحس الثقافي لدى الفرد  -4
  أهمية الفن في حياة الفرد: 

تديع مسارسة الفغ في تشسية مػاىب اإلندان و تػسيع خيالو بسا يكتدبو مغ ميارات و 
 .خبخات في ىحا السجال أو ذال

تمعب الفشػن دورا كبيخا في تيحيب الحوق و صقمو ألن مجاليا ىػ الجسال و اإلقبال عميو  -
 .يدسػ باإلندان و بخؤيتو لمعالع مغ حػلو

يحكي الفغ إحداس اإلندان بالجسال و يكدبو القجرة عمى تحدذ مػاششو في العالع  -
 .  بياتمحذالسحيط بو فيتحوقيا و ي

عاشيو ليحا الفغ أو ذاك و تذبعو تيكدب الفغ الفخد القجرة عمى الشقج و الحكع و التقييع في  -
بو يزحى قادرا عمى التسييد بيغ القبيح و الجسيي و الزار و الشافع فيشعكذ ذلظ عمى 

 .أقػالو و أفعالو

إن الفغ يخبي اإلندان عمى الكيع الشبيمة و السبادئ الدامية فيختقي بو إلى أعمى مخاتب  -
 .اإلندانية و يدسػ بو عغ كي دنذ

 ذلظ أنو يخفف عشو عبء اإلندانيمعب الفغ دورا ميسا في تحقيق التػازن الشفدي عشج  -
الحياة اليػمية و عمى ضفافو تتحصع أمػاج الدخط و الغزب فتميغ الشفذ و تدتخد ىجوءىا 

 .و سكيشتيا و ذاك إحداس يشتار كي إندان يسارس الفغ أو يتعامي معو. 

يديع الفغ في تستيغ عبلقة الفخد بسحيصو فتذبعو بكيع الجسال يؤىمو لبلنجماج في  -
السجسػعة كسا يخبيو عمى احتخام مػاشغ الجسال و مرادره و يعمسو كيف يحافظ عمييا 
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  أثر الفن في األفراد :

 قج يكػن لتعخض الفخد لمجساليات الفشية أثخًال حسيجًال يشعكذ في تيحيب سمػكياتيع وتحديغ 
القخاءة وسساع السػسيقى الكبلسيكية، وحزػر السيخجانات : أدوارىع السجتسعية، ومثال ذلظ

سات أنَّ اوالسعارض الفشية وقخاءة الكتب ودمج الفغ في السجال األكاديسي، فقج أثبتت الجر
االنخخاط في مثي ىحه األنذصة الفشية االجتساعية لو دورًال إيجابي كبيخ عمى أصعجة عجة، 

 1ومشيا

زيارة السعارض الفشية وحزػر السيخجانات الثقافية يختبصان ارتباشاًال وثيقاًال بسعجل  -
. تحديغ الرحة العقمية وحب العسي التصػعي والصسأنيشة الحياتية

 في الحياة وحب التصػع ويديع الخضاارتياد حفبلت السػسيقى الكبلسيكية يديج معجل  -
. في تحديغ الرحة العقمية والجدسية

قخاءة الكتب ليا أثخ مذابو فقج وجج أّنيا مختبصة بسعجالت الرحة العقمية والجدسية،  -
 عغ الحياة أكثخ مغ تمظ السعجالت السػجػدة لجى أولئظ الحيغ ال يسارسػن اوالخض

 .مثي ىحه الشذاشات الفشية
 أثر الفن في سلوك األفراد:  

 أكاديسياًال دمُج الفغ في السجال األكاديسي لو دور كبيخ في تصػر العقمية والثقة بالشفذ 
وتصػر ممكة اإلدراك والتػاصي، وكحلظ في تعسيق الفيع بالثقافة السحيصة والذخرية 

، ومغ آثار الفغ عمى الدمػك نحكخ ما يمي ه الخاصة بالفخد نفذ

مغ خبلل دمج األنذصة الفشية مع األكاديسية يصػر الفخد : تطور العقلية -
ميارات حياتية متعجدة كسخونة الذخرية، واإلصخار، والشسػ لعقميتو الستفخدة، 

العبلمة أو التخخج بي يربح لجيو : فالصالب ال يجرس فقط لحافد خارجي مثي

                                                             
1
 Neill Swapp (4-10-2016), "Creativity and Academics: The Power of an Arts Education" ،www.edutopia.org, Retrieved 29-4-2018. Edited 
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دافعاًال داخمياًال وشعػر بالستعة والتحجي مختمصاًال بخضي داخمي سببو دمج الفغ مع 
. الجيج األكاديسي

يسشح الفغ فخصة لمفخد الخجػل لكي يكػن عشرخاًال فاعبلًال لو : الثقة بالنفس -
صػتو السدسػع، فحيغ يشزع الفخد إلى فخقة السجرسة السػسيكية تتاح لو 

الفخصة لكي يعبخ عغ نفدو عغ شخيق السػسيقى والغشاء مسا يتيح لو تفاعبلًال 
. أكبخ مع محيط أوسع

يخبط التعميع الفشي ربصاًال بجيعاًال بيغ التعميع السػسيقي وارتفاع : تحدين اإلدراك -
.  مدتػيات اإلبجاع في السػاد الجراسية العمسية

إنَّ االنخخاط في فخقة السػسيقى، أو اإلنذاد، أو العسي : زيادة التواصل -
 1.السدخحي السجرسي يييئ بيئة مشاسبة لمتػاصي االجتساعي بيغ األفخاد

  األهمية التعليمية للفن: 

 ُيداىع إدخال الفغ كسادة أساسّية ضسغ السشاىج الجراسية في تعديد قجرات التعّمع لجى 
: الصمبة، وُيسكغ تمخيز الفػائج التعميسيَّة لمفغ عمى الشحػ اآلتي

ُيديع التسثيي الجرامي لمقرز والخوايات مثبلًال في زيادة : تحديغ السيارات المغػّية -
استعجاد الصمبة لتعمُّع الكتابة والقخاءة، باإلضافة إلى أّن دراسة فشػن الجراما تؤثخ 

. إيجابّياًال عمى القجرات المغػّية لمصالب
ُتطيخ العجيج مغ الجراسات الحجيثة ارتباط السػسيقى : تعديد الفيع لساّدة الخياضيات -

. بتصػيخ السيارات السشصكّية، وفيع العبلقات بيغ األشياء
ُتداعج الفشػن البرخّية والخقز عمى تشسية ميارات اإلبجاع، : تحديغ القجرات السعخفيَّة -

.  والتفكيخ، والتخّيي

                                                             
1
  Kelly Hill (30-1-2013), "The Arts and Individual Well-Being in Canada Connections between Cultural Activities and Health, 

Volunteering, Satisfaction with Life, and Other Social Indicators in 201" ،www.hillstrategies.com, Retrieved 29-4-2018. Edited. بتصرف 
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ُتداىع الفشػن بأشكاليا السختمفة في تعديد الُسشافدة، وقَيع : زيادة الخغبة في التعمُّع -
 العسي الجساعي لجى الصمبة، وتقميي احتسالّية تيّخبيع مغ السجرسة

 األهميَّة النفدّية للفن:  

 يؤّدي االنخخاط باألعسال الفشّية إلى تخفيف التػّتخ واإلجياد، وتحديغ الحالة السداجّية، 
باإلضافة إلى ذلظ فإّن األشخاص الحيغ يعسمػن في القصاعات الفشّية باختبلف أنػاعيا 

. يذعخون بتقجيخ لحواتيع، وبخضا نابع مغ قجرتيع عمى اإلنتاج الُستسّثي بأعساليع الفشّية

 األهمية االجتماعية والثقافية للفن:  

 تتسّثي األىسّية االجتساعية لمفغ بقجرتو عمى تحديغ األوضاع السعيذّية لؤلفخاد، كسا أنَّ 
السذاركة باألنذصة الفشية الُسختمفة تقػي الخوابط في الُسجتسع وتديج مغ تساسكو، أّما األىسية 

الثقافية لمفغ فتكُسغ بقجرتو عمى تعديد مجسػعة مغ الكيع اإليجابية في نفػس األفخاد، 
ب   .كالتعبيخ عغ الُسعتقجات بحخّية، وزيادة التدامح، ونبح التعرُّ
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المبحث الثاني 

 : مفهوم النذاط الثقافي  -1

      لكي ثقافة عادات ومشاسبات ومطاىخ تعّبخ مغ خبلليا عغ نفديا، وما األنذصة 
الثقافية إال شكبلًال مغ األشكال التي تجّدج السزسػن الثقافي لمسجتسع أو لفئة مشو، بحيث 

يكػن التعبيخ عغ الكيع وأصػل العادات نابعاًال عغ قيسة معشػية وتخاثية أصيمة، وليدت مادية 
 و تطيخ ىحه األنذصة .أو تجارية، فاألنذصة الثقافية عمى تشػعيا تعتبخ غاية بحج ذاتيا

الثقافية في العجيج مغ الجػانب االجتساعية و السجاالت الثقافية لمسجتسع مثي االحتفال 
و كحا إحياء التطاىخات , بالسشاسبات الػششية و الجيشية و السشاسبات السختبصة بيػية السجتسع

كسعخض الكتار الػششي و الجولي و معخض , الجولية و السعارض الػششية و الجولية 
.  المػحات الفشية أو األفبلم أو السػسيقى بتشػعيا 

أما بالشدبة لؤلماكغ التي تجخى فييا فعاليات ىحه األنذصة الثقافية فيي تختمف باختبلف 
فيسكغ أن تكػن في دور الثقافة و ىي الػعاء , شبيعة الشذاط الثقافي أو التطاىخة الثقافية 

 الحي يجسع األنذصة الثقافية 
أو السدارح بأنػاعيا أو دور الديشسا و حتى في بعس األحيان تتػسع الشذاشات الثقافية 

 ... . لتجخى في الداحات العسػمية السخررة لحلظ مثي السبلعب الخياضية

 الوسائط الخاصة بالنذاطات الثقافية  -2

     الػسائط أو الػسائي الخاصة و السدتعسمة في إدارة وإنتاج الشذاشات الثقافية الستشػعة 
 ,ىي مجسػعة مغ  السػارد و األدوات السادية والسعشػية التي مغ خبلىا يشتج الشذاط الثقافي 

بجاية مغ تشطيع الشذاط مغ . و التي ال يسكغ االستغشاء عشيا في أي نذاط فشي كان 
الشػاحي اإلدارية و القانػنية مخورا باألفخاد السذخفيغ و القائسيغ عمى إنتاج ىحا الشذاط 
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 مغ أول مذخف و مديخ ليحا العسي .باختبلف أدوارىع و مدتػياتيع داخي حيد ىحا الشذاط
 األدوات البلزمة و باإلضافة إلى . إلى أخخ عزػ في مجسػعة اإلشخاف عمى ىحا الشذاط 

 , نأخح عمى سبيي السثال عخض مدخحي في دار الثقافة .... الزخورية إلنجاح ىحا العسي
بعج كتابة الديشاريػ مغ شخف الشاشط الستخرز في ذلظ ـتأتي مخحمة دراسة و تخصيط 

شاممة ليحه السدخحية  مشيا البحث و العثػر عمى مذخفيغ في السجاالت البلزمة إلخخاج ىحا 
ثع .  الخ... العسي  مثي مذخف الجيكػر و  مذخف اإلضاءة و مذخف السؤثخات الرػتية 

تأتي مخحمة اختيار السسثميغ البلئقيغ لتسثيي و لعب أدوار ىحه السدخحية باحتخافية معقػلة 
...  وصػال إلى إخخاج و إنتاج السدخحية و حتى ترػيخىا إذا أمكغ... 

. و ىحا تقخيبا ما يتصمبو إنتاج و إنجاح نذاط فشي أو ثقافي معيغ مغ ناحية مشيجية العسي 
و تبخز . و لكغ في السقابي يختمف التخصيط لياتو الشذاشات حدب اختبلف نػع الشذاط 

ىحه االختبلفات في بعس التفاصيي الخاصة بكي نذاط سػاء مغ الشاحية اإلدارية القانػنية 
كاالختبلف بيغ السدخح و الديشسا و بيغ الخسع و الشحت و . أو الشاحية التشطيسية األكاديسية 
 1. بيغ السدابقات العمسية و الجيشية 

 أهداف التوعية الثقافية في المجتمع  -3

      مفيػم التشسية ال يقترخ عمى تشفيح السذاريع اإلنتاجية والخجمية بي ييتع كثيخا ببخامج 
. التػعية الثقافية والدكانية التي تخكد عمى تشسية وعي اإلندان باعتباره غاية التشسية ووسيمتيا
ويتحسي مدؤولية السذاركة في مػاجية التحجيات ونجاح بخامج التشسية عمى مدتػى الػحجة 
اإلدارية وعمى السدتػى الػششي وقج أدى غيار االىتسام بيحا الشػع مغ البخامج إلى ضعف 
اىتسام الدكان بدياسة الجولة وتػجياتيا بي أدى ذلظ في غالب األحيان إلى إضعاف ثقة 
السػاشغ بالجولة وىحا الزعف يداىع فيو مػضف الجولة الحي يسثميا ويقػم بتشفيح سياستيا 

                                                             
1
 http://midad.com/article/209844/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-

%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7   بتصرف 

http://midad.com/article/209844/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
http://midad.com/article/209844/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
http://midad.com/article/209844/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
http://midad.com/article/209844/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7


 عالقة المؤسدات الثقافية بنذر الحس الفني                                            الفرل األول 

 

 
14 

فإنو يعكذ نفدو , فإذا كان سمػكو ضعيفا في وسط السجتسع الحي يعسي فيو. تجاه السجتسع
والعكذ إذا كان سمػكو جيجا فإنو يفخض ىيبة الجولة وقػتيا , سمبا عمى الجولة وىيبتيا

تػجيو السجتسع وحسايتو مغ  ومشو . واحتخام السػاشغ ليا ولدياستيا االقترادية واالجتساعية
مطاىخ االنحخاف وخمق وعي اجتساعي مبشي عمى التعاون والذخاكة بيغ أفخاد السجتسع 

وتحددييع بسدؤولياتيع تجاه الجولة والسجتسع وتحػيميع مغ السػقف الستفخج والبلمباالة إلى 
مػقف الذخاكة والتفاعي والسدؤولية أمام التحجيات التي تػاجو الػشغ والسجتسع و بخامج 
التشسية السدتجامة وتحقيق أىجاف التشسية االقترادية واالجتساعية التي يشذجىا السجتسع 

 1 .وتسثي بخامج التػعية الثقافية في ىحه السخحمة ذات  أولػية وأىسية كبيخة .والجولة

  أهداف الثقافة: 
السداىسة في اتخاذ القخارات الرحيحة  -

يسكغ لمستعّمسيغ والسثّقفيغ اتخاذ القخارات الرحيحة أكثخ مغ غيخىع، فيع أكثخ قجرة عمى 
التسييد بيغ الحقائق واألساشيخ، وأكثخ معخفة بدمبيات األمػر وإيجابياتيا السختمفة، مسا 

 يسّكشيع مغ حي السذكبلت السجتسعية أو الخاصة وعبلجيا بالذكي الرحيح

السداعجة عمى التفكيخ السشصقي                                                                      -

تداىع الثقافة بذكي مباشخ عمى قجرة اإلندان في التفكيخ بعقبلنية ومشصكية أكبخ، كسا وتتيح 
لو قجرة التحجث وإبجاء الخأي حػل مختمف القزايا ودعع آرائو باألدلة والحجج السػثػقو، 

 وتشّسي تقّبمو لآلراء السختمفة وسساع اآلخخيغ

جعي السجتسع مكاناًال أفزي  -

                                                             
1
 http://althawrah.ye/archives/326298 

http://althawrah.ye/archives/326298
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 بالتأكيج إّن انتذار الثقافة والتعّمع في السجتسع يجعي مشو مجتسعاًال صالحاًال وأكثخ تحزخاًال، 
حيث يجرك أفخاده بذكي كامي القػاعج الشسصية والتي يجب االلتدام بيا، ويتجّشب العادات 

 والتقاليج الغيخ مبخرة ، مسا يداىع في تشسية الشاس وتقّجميع

التعّخف عمى العالع  -

، والتعّخف عمى هفالثقافة تتيح لمفخد اإلشبلع عمى العالع بأسخه، وسساع أخباره، ومعخفة ججيج
الثقافات السختمفة، وتتيح لمفخد التعخف عمى العمػم األيجيػلػجيات السختمفة، والعمػم اإلندانية، 

 .والفمدفية، والتعّمع مغ العمساء العطام في العالع، والشقي عشيع

تصػيخ السيارات وتحقيق األىجاف  -

 يدتصيع السثقف أن يزع أىجافاًال واقعية مغ خبلل عسمية تفكيخ مشصكية، وتصبيق ما تعّمسو، 
واكتدبو مغ خبخات في سبيي تحكيقيا، وإنجازىا بأسمػر صحيح، كسا بإمكانو إجخاء 

 .الجراسات البلزم وجسع السعمػمات بذكي مشيجي لمػصػل لبلستشتاجات الػاقعية

فخصة لمستعة  -

 في الػاقع ىي الثقافةيعتبخ البعس الثقافة بأنيا نذاط مسي ويشطخون إلييا نطخة سمبية ، لكّغ 
رحمة مستعة يسكغ مغ خبلليا التعخف عمى أشياء ججيجة وخبخات مختمفة، واكتذاف اىتسامات 

 ججيجة ومسارستيا، كسا تتيح التفاعي مع اآلخخيغ بذكي فّعال

تبشي الثقة في الفخد  -

 أحج أىع مدايا الثقافة ىي أنيا تجعي الفخد متسّيداًال عغ غيخه، مسا يكدبو احتخام مختمف 
 السجتسع وحرػلو عمى اإلعجار مقارنة بغيخه، فالثقافة تسّكغ الفخد مغ معخفة نفدو أشياف

 بذكي أفزي مسا يديج لجيو الثقة بشفدو ويخفع مكانتو بالسجتسع

 



 عالقة المؤسدات الثقافية بنذر الحس الفني                                            الفرل األول 

 

 
16 

 أهمية الثقافة : 

:  إّن لمثقافة أىسية كبخى متسثمة في ما يمي

.  إنجاز وحجة متكاممة ومتجاندة بيغ أفخاد السجتسع -
.  إيجاد التقاشعات والسيػل واالىتسامات السذتخكة بيغ أفخاد السجتسع -
.  تذكيي الصابع القػمي والتخاث الحي ُيسّيد أبشاء السجتسع عغ غيخىع مغ السجتسعات -
 . تسكيغ الكيان االجتساعي ودعع تساسكو -
 معوقات النذاطات الثقافية و الفنية لدى المجتمع الججائرر  -5

تػاجو الشذاشات الثقافية و الفشية عامة و في السجتسع الجدائخي خاصة العجيج مغ العكبات  
و تتعجد أنػاع  ىحه العكبات إلى عكبات فخدية , التي تحػل أمام مسارستيا بذكي متقغ و حخ 

:  و اجتساعية خاصة و عكبات تشطيسية مؤسداتية و نحكخ مشيا 

 الفردية معوقاتال : 

     تتسثي العكبات الفخدية عامة في درجة وعي الستمقي برفة عامة و يتجمى ىحا الشػع مغ 
. السعػقات في مجى وعي الستمقي و فيسو ألىسية و أىجاف الشذاشات الفشية و الثقافية 

فيسكغ القػل أن الحذ الفشي و الثقافي لجى السجتسع الجدائخي متجني نػعا ما  و ىحا عائج 
. إلى اسبار مختمفة ، نحكخ مشيا عمى سبيي السثال و ليذ الحرخ 

غيار التػعية الفشية الثقافية في السؤسدات التخبػية بذتى أشػارىا ، فبل تػجج ىشالظ  -
 .مػاد تعميسية تداعج  الفخد عمى فيع مجى أىسية ىحه األنذصة 

تأثخ الشزج الفكخي الثقافي لمفخد أي كان مدتػاه السعخفي أو العمسي  بدبب السحيط  -
الحي يعير فيو،  الغيخ مذجع بجوره  لمشذاط الثقافي و فيسو ليحا األخيخ بصخيقة 

 .سمبية و غيخ الئقة بيحا الشػع مغ الشذاشات 
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 إىسالتخسخ فكخة أن أىجاف األنذصة الثقافية الفشية ىي أىجاف تخفييية بحتة و  -
 .الجانب الفشي الثقافي الشفعي ليا 

 االجتماعية معوقاتال : 

تشعكذ العكبات و السعػقات التي تشجع عغ األفخاد عمى السجتسع ككي ، مسا يكػن لشا 
و يعػد أيزا عجم الشزج . مجتسعا غيخ واعي فكخيا تجاه األىسية الثقافية لمشذاشات الفشية 

 ىحه األنذصة إلى أسبار تاريخية فشية و يججر بالحكخ أن الفغ أىجافو الخقي الفكخي لفيع 
عبخ عرػره التاريخية كان مشحرخا و مقترخا عمى الصبقات االجتساعية الخاقية و 

 العسي مغ اجي تمبية الحاجيات السعيذية و فقط في األخخى األرستقخاشية ة انيساك الصبقات 
 وراء ىحه األنذصة ، بي بالعكذ الحكيقي لسعشى ل، فمع يكغ لجييع الػقت لمتفكيخ و فيع 

. كانت تأخح عمى محسي التدمية و تزييع الػقت فقط 

  المعوقات المؤسداتية التنظيمية: 

يعتبخ الجانب السؤسداتي التشطيسي مغ أىع العكبات التي يػاجييا الفشان خاصة و الشذاط 
الثقافي عامة ، فيي الخكيدة األساسية التي تكػن الشذاط الثقافي مغ جسيع الشػاحي ، 

و مغ أبخز ىحه . فبربلحيا يشجح ىحا الشذاط و بفدادىا يفذي و يتجنى ىحا األخيخ 
: العكبات نحكخ 

عجم االىتسام و تذجيع األفكار الفشية و تبشييا مغ قبي ىحه السؤسدات كبجاية ألي  -
عسي فشي ، فيي تخمق العجيج مغ األسبار تفاديا لتبشي بعس الشذاشات ، سػاء 
 . كانت ىحه األسبار إدارية أو مادية أو غيخ ذلظ مغ الدبار الغيخ مبخر أحيانا 

بعج قبػل شخح الفكخة تأتي مخحمة التشفيح و .  و لشفتخض إنشا تجاوزنا العكبة األولى  -
فييا تطيخ عكبات أخخى ، مغ بيشيا عجم تػفيخ اإلمكانيات البذخية والسادية و التي 

و ىحا يعػد . القانػنية التي مغ شأنيا أن تداعج عمى إنتاج و إنجاح ىحا الشذاط 
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سػاء إلى الشقز الفعمي لياتو اإلمكانيات أو تعسج السؤسدة في خمق مثي ىحه 
 . الرعػبات 

و السذيغ في السؤسدات الثقافية الجدائخية بالتحجيج أنو في بعس السؤسدات الذبابية  -
و الثقافية يتع التعامي مع األفكار الفشية و الشذاشات الثقافية عمى أساس شخرية 
صاحب العسي الفشي ، أي في حال لع يكغ صاحب الفكخة معخوفا حتى لػ عمى 

السدتػى السحمي ؛ فإنو يػاجو العجيج مغ الرعػبات و قج يحتاج في بعس األحيان 
 .إلى مغ يسج لو يج السداعجة مغ داخي  السؤسدة

   و في مجسي القػل تعتبخ ىتو العكبات السحكػرة أعبله كػاقع مخ بالشدبة لمفشانيغ و   
القائسيغ عمى الشذاط الثقافي في العسػم ، فيي تصسذ اليػية الفشية اإلبجاعية لمفشان و تجعمو 

لكغ في السقابي يػجج . يتخمى ن الكثيخ مغ إبجاعاتو و الخجػع الػراء عػض السزي قجما 
العجيج مغ الفشانيغ الستعايذيغ مع الػضع بخغع كي الرعػبات بتسدكيع ونزاليع لتحقيق 

وكحلظ ىشالظ تمظ  . أىجافيع و إنجاح أعساليع الفشية وتجديجىا عمى  ارض الػاقع 
السؤسدات السذجعة لمعسي الفشي بكيامتيا دور التدييخ عمى أكسي وجو  بصخقة احتخافية و 

. التي يجب االقتجاء بيا  لتغيخ الػضع اإلداري إلى األفزي 
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 خالصة الفرل

   إشتسي ىحا الفري عمى الجانب الشطخي لمعسي بجاية بتعخيف الفغ و الثقافة لغة و 
اصصبلحا استشادا إلى نطخيات بعس الفبلسفة و الفشانيغ باختبلف إشارىع الدمكاني ، قع تع 

التصخق إلى الجانب السؤسداتي مغ ناحية مجاالت الفشػن في األنذصة الثقافية و مجى 
تشػعيا و اختبلفيا حدب نػع و اختراص السؤسدة فسثبل األنذصة السحتزشة مغ دور 

الثقافة تختمف عغ األنذصة التي تكػن في الستاحف ، و في الجانب األخخ تست دراسة تأثيخ 
ىحه األنذصة عمى األفخاد سػاء مغ الشاحية االجتساعية أو الدمػكية و التعميسية و حتى 

عػدة إلى تعخيف الشذاط الثقافي و السؤسدات القائسة عميو مغ حيث اإلدارة و . الثقافية  
التشطيع و التدييخ إلنتاج عسي فشي أو نذاط ثقافي ما ، و مجى تأثيخ ىحه األخيخة عمى الفخد 

و أخيخا و ليذ أخخا تع تقجيع . و السجتسع مغ ناحية بشاء وعي ثقافي و حذ فشي مذبع 
مجسػعة السعيقات التي يسكغ أن ترادف إنتاج أي عسي فشي أو نذاط ثقافي في السحيط 

 .الثقافي الجدائخي 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدور الثقافة و فاعليتها في جذب المتلقي على اختالف مستويات -
    أه المجاات الثقاافة التي  سااي المجتمم الججااير  -

  جلفات النشاطات الثقاافة على الفيد الججااير و المجتمم -
 المجاات البارزة و المؤثية في الحس الفني للفيد -
 األساليب الفعلفة في نشي الحس الفني من خالل النشاط الثقافي  -
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 المبحث األول

 دور الثقافة و فاعليتها في جذب المتلقي على اختالف مستوياته .1

   تعتبخ الثقافة كسفيهم من أىم السهاضيع الستصخق ليا في العمهم االجتساعية و العمهم   
لمثقاة . التخبهية  لسا تشصهي عمى مجسهعة الدمهكيات و السعارف السكتدبة من قبل األفخاد 

 البذخي التي تخبط عدور فعال في السجتسع و اثخ ميم عمى الفخد كهنيا احج أشكال االبتجا
 قاعجة  الثقافةاألفخاد بأشكاليا الستشهعة و ألغخاض شتى لتدمية كانت أو لسذاركة حذ فشي ،

 والحزارة . الحزخ في اإلقامة : معشى فييا وجاء ، مجتسع أي في الحزارة لبشاء أساس
 العمسي الخقي ومظاىخ اإلندانية التصهر مخاحل من سامية مخحمة وىي ، البجاوة عكذ
ضخ السبشية عمى التهاصل  وعميو يسكن اعتبار الثقافة من الح في واالجتساعي األدبي والغشى

 .أىم الشذاشات السخكدية والجاذبة لمستمقي بغس الشظخ عن خمفيتو الفكخية واالجتساعية 
 تعريف المتلقي و مستوياته:  

  : التلقي مصطلح  
 بأنّن "(( الججيجة، نظخيتو لتدسية السذكل السرصمح معشى كتابو في "ياوس" يهضح      
 اكتدب.1.((معا والتبادل (التسمك أو) االستكبال يذسل مددوج معشى ىشا "التّنمقي" مفيهم

 بسرصمح تجاولو من مشو الثقافية، األنظسة بعس في التجاولي بعجه التمقي مرصمح
 تجاول إلى اإلشكال ىحا ويعهد السرصمحات، من غيخىا و القارئ، استجابة نقج االستكبال،

 واالنجميدية الفخندية األجشبية السعاجم إلى رجعشا فإذا أخخى، إلى بيئة من السرصمح ىحا
  " كالين أولخير" )) يعخف  .2واالحتفال والتخحاب االستكبال ىه التمقي أن عمى تتفق نججىا

((Ulrich Klein األدبي التمقي من يفيم  « :قائال "األدب معجم " في "التّنمقي"  مرصمح – 
                                                             

 األعمى السجمذ مذهرات نبحجو، رشيج :تخ األدبي، لمشز ججيج تأويل أجل من التمقي جسالية :ياوس روبخت ىاند 1
 .101ص م،2004 ،1ط مرخ، لمثقافة،

14،15ص الحجيث، العخبي والشقج التمقي نظخية بهحدن، دمحم :يشظخ 2   
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 لسشتهج ( الشّنقجي التّنقييم ، واالستيعاب التّنكييف ، إنتاج إعادة ) االستكبال – الزيّنق بسعشاه
 الستكبال يتييّنأ إدراكي ندوع فالتمقي  » أوسع عالقات في بإدماجو لعشاصخه أو أدبي،

 و االستجابة، مرصمح التّنمقي عمى تصمق األميخكية  السجرسة أمّنا  3 (( الجسالي السهضهع
 فرل الرعب التمقي،ومن بشظخية لريقان مفيهمان واالستجابة االستكبال )) فإن  مشو

 بالتمقي السعشي الججيج الشقج فييا وقع التي السذكالت إحجى وىه اآلخخ، عن أحجىسا
 عجة؛  تخجسات العخبي الشقج إلى Theory Reception  التمقي نظخية ُتخجست 4((. واالستجابة

 -Holippe "ىهلب روبخت" مؤلَّف عشهن  حيث "جهاد الجميل عبج رعج" تخجسة مشيا

Ropert بسرصمح نفدو الكتاب "إسساعيل الجين عد" تخجم بيشسا ،"االستكبال نظخية" بعشهان 
 "إبخاليم نبيمة" أمّنا ."التّنقبل جسالية" إلى تخجستيا "الهاد حدين" اختار كسا ،"التّنمقي نظخية"

 لسحسهد" فرهل،وبالشدبة مجمة في جاء كسا "واالترال التأثيخ نظخية" : بـ بتدسيتيا فقامت
 سامي" ىؤالء جانب إلى ،ونجج"التّنمقي وجساليات الشز قخاءة " فعشجه "الهاحج عبج عباس

 الفرل صعهبة عمى يؤكج ىحا ". التمقي جساليات" كتابو في يدسييا بجوره الحي  " إسساعيل
 تكهن  وتكاد القخاءة، التأثيخ، ، التقبل ،االستكبال التّنمقي، عمى الجالة السرصمحات بين

 .مذتخك مرجر من أصهليا تدتقي متجاخمة ومرصمحات واحج السم متعجدة تدسيات
 :   مستويات المتلقي 

   تتعجد مدتهيات التمقي عامة حدب تشهع الخمفية الفكخية و االجتساعية و الفشية لمستمقي، 
كهن كل عسل أو نذاط ثقافي يحسل رسالة مهجو إلى فئة معيشة من السجتسع من اجل 

 :وعمي نحكخ. دراستيا أو اإلشارة إلييا

 و ىم عامة أصحاب األعسال الفشية ، الشقاد،  : ذوي الخبخة أو السخترين في السيجان -

                                                             

 3  ،2000، [ ط د] ، الجدائخ ، وىخان ، التهزيع و لمشذخ الغخب دار ، السعشى إشكالية و القخاءة فمدفة : مهندي حبيب 
.342 ص   

.27ص ،9009 ،1ط لبشان، بيخوت، والشذخ، لمجراسات العخبية السؤسدة العخب، عشج الشز استكبال :السبارك دمحم 4   
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 و أىل االختراص من أدباء و دارسين لمفن والشذاط الثقافي و كل من لجيو خمفية فشية أو 
 .خبخة في الشذاط الثقافي 

وىم األفخاد الغيخ مشخخشين في أي عسل فشي من : العامة بسختمف الفئات العسخية  -
كبار و مخاىقين و أشفال الحين يسكن اعتبارىم من أىم الفئات  تمكيا لمعسل الفشي 
وأكثخ حداسية كهنيم الفئة السدتيجفة من قبل الفشانين و القائسين عمى الشذاشات 

الثقافية  بيجف تهعيتيم و لتشسية الحذ الفشي لجييم و غيخ ذلك من األىجاف 
 .السدصخة من قبل الفشانين و القائسين عمى الشذاط الثقافي 

    أه المجاات الثقاافة التي تساار المجتمم الجزاارر - 2

 األساسية احج الخكائد األخيخة  لمثقافة و الشذاط الفشي صمة وشيجة مع السجتسع كهن ىتو    

 من يدهده الذعهب بسا من لذعب العامة الحياة عشاصخ كلنحه الشسه والتصهر، فيي تذسل 

  والستعة و تعكذ مجى تصهر  التدمية ودروب القخبى بخوابط األفخاد تخبط ونظم وعادات عقائج

 حهل الحياة العامة التسحهر السعاصخ و اإلبجاعي ذات الصابع األعسال عمى األفخادو انفتاح 

 عامة باالزدواجية  متبشية بحلك  التخاث الثقافي ةتتسيد الثقافة الجدائخي . و الهاقع الستعاير 

و من أىم السجاالت الستساشية مع السجتسع الجدائخي  . القجيم و الجانب السعاصخ الحجيث 

 :مجسهعة األنذصة الفشية  و الثقافية التالية 

يذسل السهروث الثقافي التقميجي عمى كل ما لو صمة بالتخاث  : الموروث الثقافي التقليدر

 :عامة و يتسيد التخاث الجدائخي باالختالف و التشهع فحكخ عمى سبيل السثال 
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 يذسل كافة السؤلفات األدبيّنة، والجيشيّنة، والخحالت التاريخيّنة، : السهروث السكتهب
. والتاريخ السكتهب

  يذسل العسخان القجيم، والدخارف التخاثيّنة، واألعسال اليجويّنة، : السهروث الساديّن
. والسداجج، والقرهر، والقالع

  وشسل الذعخ، والقرز، والغشاء الفمكمهري، واأللعاب، : السهروث الخمديّن
  .والحكايات

  و يذسل مجسهعة االحتفاالت باألعياد الهششية و االنجازات : السهروث الهششي
 .  القهمية ذات الصابع التاريخي و أحياء لكل ما لو صمة  تاريخية بالهشن 

يذسل الجانب الثقافي الجدائخي السعاصخ عمى : المعاصر في الجزاار  النشاط الثقافي
 :الشذاشات الثقافية  الشاتجة عن االحتكاك بالحزارات و الثقافات الغخبية و الستسثل في 
السدخح ، الفشهن التذكيمية ، االوبيخا ، الديشسا ، السعارض الفشية ، السمتكيات الثقافية و 

 .مجسهعة التحجيثات الستصخق ليا في شتى األنذصة الفشية و الثقافية 
و من أىم مظاىخ تصهر الجانب الثقافي و الفشي  في الجدائخ االعتساد عمى التكشهلهجيا في 

إنتاج ، تدييخ و نذخ األعسال الفشية و الثقافية عن شخيق الهسائل الحجيثة الستسثمة في 
لمتدهيق و اإلشيار و نذخ  شبكات االنتخنت مالتمفدة ، الديشسا و دور العخض و استخجا

و من مظاىخ السعاصخة في الجانب الفشي و الثقافي في الجدائخ . السحتهى الفشي و الثقافي 
السذاركة في السدابقات العالسية في مختمف السجاالت و احتزان مختمف السيخجانات 

الهششية بحزهر مختمف البمجان ، مسا يعكذ تفتح الجانب الفشي و الثقافي الجدائخي نحه 
 .  مختمف مرادر اإلبجاع السحمية والغخبية 
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 المبحث الثاني 

  الجزاارر  والمجتممتجلفات النشاطات الثقاافة على الفرد  .1

     لمشذاشات الثقافية اثخ كبيخ عمى الفخد و السجتسع  كهن ىحه األخيخة  محهر أساسيا 

لتشسية السهاىب و تحفيد ذوي اإلبجاع وكحلك يسكن اعتبارىا مرجر من مرادر التخفيو ، 

تداعج ىتو الشذاشات برفة أو أخخى عمى تصهيخ الحات كهنيا مبشية عمى التهاصل البشاء 

 ا،فأي عسل فشي أو نذاط ثقافي يحسل رسالة أو فحهى السخاد بو معالجة مهضهع ما اجتساعي

كان او فخديا ، ومشو يسكن القهل أن الشذاشات و األعسال الثقافية ليا  أفاق معخفية تشعكذ 

 .عمى الفخد و السجتسع  

  لمثقافة و الفن اثخ بميغ عمى الفخد ويسكن القهل أن :  ثر النشاط الثقافي على الفرد

 يىتو األخيخة ليا انعكاسات تيحب الفخد و تحفده نحه األفزل ويسكن إحرائيا كاآلت

زيارة السعارض الفشية وحزهر السيخجانات الثقافية يختبصان ارتباشًا وثيقًا بسعجل  -

  .والصسأنيشة الحياتيةي تحدين الرحة العقمية وحب العسل التصهع

 في الحياة وحب التصهع ويديم الخضيارتياد حفالت السهسيقى الكالسيكية يديج معجل  -

 .الجدسية و العقمية الرحة تحدين في
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قخاءة الكتب ليا أثخ مذابو فقج وجج أنّنيا مختبصة بسعجالت الرحة العقمية والجدسية،   -

  عن الحياة أكثخ من تمك السعجالت السهجهدة لجى أولئك الحين ال يسارسهن والخضي

 5.مثل ىحه الشذاشات الفشية 

  ثر النشاط الثقافي على المجتمم  : 

     لمفشهن و الشذاشات الثقافية أثخ بارز في السجتسع فيي تجفع األفخاد نحه التغييخ و 

تحفد األداء السبتكخ و يسذ ىحا التغيخ خاصة أسمهب الحياة بصخيقة أو أخخى و عميو نحكخ 

 :بعس اآلثار األساسية لمفن و الشذاط الثقافي عمى السجتسع 

.  تعديد قجرات التعمم وتعديد اإلبجاع -

.  تعديد قيم التشهع وإثخائو وتذجيع التعجدية -

التأثيخ عمى الكيم السختبصة بالخيارات الدياسية واالجتساعية التي تعدز تعاون  -

.  السجتسع

معالجة االختالفات بين الثقافات من خالل الحهار والخمدية السؤثخة والخبخة السذتخكة  -

.  التي تصخحيا الفشهن 

 6. الجفاع عن مبادئ حخية التعبيخ والسدؤولية االجتساعية ودورىا في خجمة األفخاد -

 

                                                             
5
: https://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%81%D9

%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF 
6
 https://sotor.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/ 

https://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://sotor.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
https://sotor.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
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المجاات البارزة و المؤثرة في الحس الفني للفرد   .2

رث اإلنداني الحزاري الحي ورثشاه عبخ الحقب الحزارية السختمفة إل ا     يعتبخ الفن من 

 و من أقجم السهاضيع السجروسة عبخ الدمن الذيء الحي ولج ما يسكن  البجائياإلندانمشح 

اإلشالق عميو عبارة الشقج الفشي ، و ىي محاولة الستمقي فيم الخسالة أو السزسهن من العسل 

 :ومشو نحكخ مخاحل استيعاب أي عسل فشي و ىي كالتالي . الفشي أو الشذاط الثقافي 

، ومحاىب  ، األسذ البرخية في الفن ، العشاصخ البرخية في الفن الفشان، السهضهع -

 . ولغة الشقجة، الكيم الكامنل السزسهن، ووسائط التذكي الفن ومجارسو،

كسن في جعل التجخبة ي و عميو يسكن القهل إن اليجف وراء بشاء حذ نقجي فشي لمفخد

، كثخ تفديخًا بتهجيو اآلخخينأقشاعا لآلخخين، وإكثخ أفزل مسا ىي عميو، وأالجسالية 

 الجسالية في األعسال الفشيةوالتهضيح ليم الخمهز، ومقاصج الفشان وتعخيف الجيهد بالكيم 

  .، وتجريبيم وتعهيجىم عمى الحوق الخفيعالستشهعةالفشية 

 السحفدة و السؤثخة في بشاء حذ فشي لمفخد دور الثقافة   و قاعات تو من أىم الفزائيا

تعسل ىحه األخيخة عمى تقجيم . الديشسا  و الستاحف و قاعات السدخح و السعارض الفشية 

األعسال الفشية و تعتبخ من أكثخ األماكن السحفدة و البشاءة لمحذ الفشي و الثقافي لؤلفخاد 

بالضافة إلى تهفيخ األعسال . كهنيا تحتزن معظم السرادر و األعسال الفشية و الثقافية 

الفشية و الثقافية يعتبخ الهعي نحه األعسال الفشية احج العهامل السؤثخة عمى الفخد و في وجو 
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الخرهص مجى استيعاب الفخد لمخسالة السخاد إيراليا و السكهنة لمحذ  الفشي لمفخد 

فالتخويج عمى تشسية الحوق عشج الفئات العسخية سهف يشتج بالتالي جيال واعيا مجركا لسا حهلو 

 .  و الحياة االجتساعية عامة  في الثقافة العامةإندانيةمن مفاليم 

   تعتبخ السؤسدات القائسة عمى األعسال الفشية و السحافل الثقافية من األماكن التي تبشي 

: الحذ لمفخد ، كهنيا تذسل كل ما لو عالقة بالفشهن و الجانب الثقافي و نحكخ مشيا 

تظم ىتو السؤسدات معظم األعسال الفشية و . الستاحف ، دور الثقافة ، السدخح و الديشسا 

وعميو من الزخوري . الثقافية التي تبشى لغخض نذخ و بشاء الحذ الفشي و الثقافي لمفخد 

 .اإلشادة بيتو السؤسدات و ذكخ مجى أىسيتيا لمفخد خاصة و السجتسع عامة 

 األساليب الفعلفة في نشر الحس الفني من خالل النشاط الثقافي  .3

تعج األنذصة الفشية ركشا من أركان التخبية الحجيثة وتسثل مع السهاد الجراسية األخخى     

التشسية الذاممة والستهازنة لجسيع جهانب الذخرية لسا ليحه السهاد   نظاما ييجف إلـى تحقيـق

وعمى تشسية السيارات والسعمهمات من ية  من ناحفي نذخ الحذ الفشي من انعكاسات إيجابية 

األنذصة الفشية في ضهء التجارب العالسية والسحمية في و بخامج الإعجاد ف،  ناحية أخخى 

فاألنذصة الفشية ت الفشهن و الثقافة تعسل عمى بشاء خمفية ثقافية فشية و معخفية بحتة ، مجاال

كالشسه في الخؤية   بالحذ الفشي تمعب بسا ال يقبل الججل دورا أساسيا في خصة الشيهض

  .الفشية وفي اإلبجاع الفشي وفي تسييد الجسال وتحوقو وفي التعبيخ عن األشياء
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 ومن أىم األساليب السكهنة لمحذ الفشي االعتساد عمى أسذ التعميم و التخبية الفشية مشح 

الصفهلة لتخسيخ  الجانب الفشي لجى األفخاد و لدرع بحرة اإلبجاع في العقهل الشامية الخربة 

إن شبيعة عسمية اإلبجاع لتحقيق نسه الستعمم نسها متهازنا، ومتكامال من جسيع الشهاحي 

واالبتكار تحتم عمـى الفـخد أن يتحمـى بأسمهب االنجماج فسثال الفشان وىه مشيسك في لهحتو 

مثمو، مثل الذاعخ والسهسيقي، فكل مشيم أثشاء عسمو ال يسثل أسمهب اليقظة التامة وال أسمهب 

  .الشديان التام ولحا يعبخ عمساء الشفذ عن ىحه الحالة العقمية بسا يدسى شـبو الالشـعهري 

 خالصة الفصل

      وعميو انو لسن الزخوري باإلشادة إن نقهم عمى تكهين مجتسع ممم بالفن و الشذاشات 

الثقافية، بكافة أنهاعيا لمشيهض باألفخاد نحه التصهر و الخقي و الحذ الفشي الثقافي السخىف 

 .  الخقيق الهججاني الجافع نحه التغييخ لؤلفزل 
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المبحث األول 

مفهوم دار الثقافة   .1

 واالستقالل تعتبخ دار الثقافة مؤسدة عسؾمية ذات طابع إداري تتستع بالذخرية السعشؾية 
. السالي وتؾضع تحت وصاية وزارة األخبار والثقافة ويقع كل مخکد مشيا في مقخ الؾالية 

مهام دار الثقافة   .2

 إن ميام دار الثقافة تتسثل في اإلسيام في تشسية ثقافة حية وطشية شعبية وذلػ بالعسل عمى 
تؾسيع أوجو الشذاط الثقافي و جعميا ديسقخاطية المخكدية وليحا الغخض تقؾم دار الثقافة بسا 

: يمي 

. العسل عمى إنذاء ونذخ األعسال الفشية واألدبية وتذجيعيا 

. السداعجة في كذف التخاث الثقافي والتاريخي الؾطشي وحسايتو والتعخف عميو 

. تقجيؼ السداعجة التقشية لمسخاكد والشؾادي الثقافية والجسعيات الثقافية

. إنذاء الشؾادي الستشؾعة التي تتكمف بالتعميؼ الفشي والتدمية الثقافية 

. تشغيؼ مبادالت ثقافية وفشية مع السؤسدات السساثمة 

. طبع و نذخ الؾثائق والسجالت ذات الظابع الثقافي والتذجيع عمى نذخىا 

. تشغيؼ معارض وممتكيات فشية 

. الديارات لمتعخف عمى التخاث الثقافي وعؽ األماكؽ الظبيعية السؾجؾدة بالبالد 

. تذجيع السظالعة العسؾمية وتظؾيخىا 

. إقامة التغاىخات والحفالت والعخوض الفشية أو الديشسائية ذات الظابع الثقافي 
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. تذجيع وتدييل المقاء والحؾار بيؽ الجسيؾر وبيؽ السبجعيؽ أصحاب اإلنتاج الفكخي 

تسيير دار الثقافة في الجزائر   .3

 يديخ كل دار الثقافة مجيخ ويجيخىا مجمذ تؾجييي ولجشة تشديق تقشية و يعسل السجيخ في 
  1:نظاق احتخام إرشادات الدمظة الؾصية وتؾجيييا ويقؾم بسا يمي 

.  عؽ الديخ العام لجار الثقافة مع احتخام صالحيات السجمذ التؾجييي مدئؾاليعتبخ 

.  يسثل دار الثقافة في جسيع أعسال الحياة السجنية 

. يسارس الدمظة الدمسية عمى جسيع السدتخجميؽ 

.  بعج التقاريخ التي تعخض عمى مجاوالت السجمذ التؾجييي 

 .يعج بخنامج الشذاط الدشؾي 

. يعج تقخيخ الشذاط ويخسمو إلى الدمظة الؾصية 

 . يتؾلى ميام كتابة السجمذ التؾجييي 

 .  يعج السيدانية ويمتدم بالشفقات ويأمخ برخفيا 

 . يديخ عمى تظبيق نتائج مجاوالت السجمذ التؾجييي بعج مرادقة الدمظة الؾصية عمييا 

: .  أمام السجمذ التؾجييي يتجاول عمى 

 . الشغام الجاخمي لجار الثقافة وإعجاد السيدانية 

 . االتفاقيات والعقؾد مع قبؾل اليبات والؾصايا 
                                                             

   أحسج اويحي1998 يؾليؾ 28حخر بالجدائخ في  - 06السادة –  القانؾن األساسي لجار الثقافة  1
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 .  الحدابات الدشؾية مع تعييؽ السدتخجميؽ السؤطخيؽ لجار الثقافة 

 .  بخامج األنذظة الدشؾية والستعجدة الدشؾات وكحا حريمة نذاط الدشة السشرخمة 

 استعجاد مؽ عمى يجتسع السجمذ التؾجييي في دورة عادية مختيؽ في الدشة عمى األقل بشاء 
 .رئيدو 

أما لجشة التشديق تبجي رأييا في التشغيؼ والعسل التخبؾي لجار الثقافة ، وتعسل عمى 
 : الخرؾص فيسا يأتي 

 .  بخامج األنذظة ومزاميشيا ومشاىجيا وتقشيات تشغيسيا 

 .  السيام الخاصة بكل ليكل ثقافي عمى السدتؾى السحمي 

  اإلطار القانوني والتنظيمي لدار الثقافة ولد عبد الرحمان کاكي :

  القانون المدني :

تؾضع دار الثقافة تحت وصاية الؾزيخ السكمف بالثقافة ويكؾن مقخ كل  : 03السادة  -
. دار لمثقافة في مخكد الؾالية 

تتؾلى دار الثقافة ميسة تخقية الثقافة الؾطشية والذعبية مؽ خالل بخامج  : 04السادة  -
. الشذاط الثقافي تذجيعا لمتخبية والتعبيخ الفشي لجى السؾاطشيؽ 

يسكؽ لكل دار الثقافة الكيام بسياميا أن تترخف في أمالك ووسائل  : 05السادة  -
. مختمفة تابعة القظاع الثقافة ومؾجؾدة في البمجيات التابعة لمؾالية 

. يديخ كل دار لمثقافة مجيخ ويجيخىا مجمذ تؾجييي ولجشة تشديق تقشية  : 06السادة  -
يحجد التشغيؼ الجاخمي لجار الثقافة بقخار مذتخك بيؽ كل مؽ الؾزيخ  : 07السادة  -

. السكمف بالثقافة والؾزيخ السكمف بالسالية والدمظة السكمفة بالؾعيف العسؾمي 
يعيؽ السجيخ بقخار مؽ الؾزيخ السكمف بالثقافة وتشيي ميامو حدب  : 08السادة  -

. األشكال نفديا 
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في نظاق احتخام إرشادات الدمظة الؾصية وتؾجيياتيا وبيحه الرفة يقؾم  : 09السادة  -
: بسا يمي 

 يعتبخ مدئؾال عؽ الديخ العام لجار الثقافة مع احتخام صالحيات السجمذ التؾجييي 

 .  يسثل دار الثقافة في جسيع أعسال الحياة السجنية 

 يسارس الدمظة الدمسية عمى جسيع السدتخجميؽ ويعيؽ في الؾعائف التي لؼ تقخر طخيقة 
 . أخخى لمتعييؽ فييا

 .  بعج التقاريخ التي تعخض عمى مجاوالت السجمذ التؾجييي 

 .  يديخ عمى تظبيق نتائج مجاوالت السجمذ التؾجييي بعج مرادقة الدمظة الؾصية عمييا 

 .  يتؾلى ميام كتابة السجمذ التؾجييي 

 .  بعج السيدانية ويمتدم بالشفقات ويأمخ برخفيا 

 يبخم كل الرفقات واالتفاقيات السترمة باألنذظة الثقافية ، باستثشاء تمػ التي تدتجعي 
 : السؾافقة السدبقة لمدمظة الؾصية وبعج مرادقة السجمذ التؾجييي عمييا 

 .  يعج بخنامج الشذاط الدشؾي 

 .  يعج تقخيخ الشذاط ويخسمو إلى الدمظة الؾصية 

:  يتكؾن السجمذ التؾجييي مؽ  : 10السادة  -

 . مجيخ الثقافة بالؾالية رئيدا ، مسثل عؽ الؾالي ومجيخ التخبية الؾطشية بالؾالية 

 .  مجيخ الدياحة والرشاعة التقميجية بالؾالية ، مجيخ الذباب والخياضة 

 . مجيخ السجاىجيؽ ونغخ الذؤون الجيشية  
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 .  مجيخ التذغيل والتكؾيؽ السيشي بالؾالية 

 . يشتخبيسا مدتخجمؾ دار الثقافة  (02) مسثميؽ 

شخريات مؽ عالؼ الثقافة والفشؾن يعيشيؼ الؾزيخ السكمف بالثقافة بشاءا عمى  (04) أربع 
 . اقتخاح مؽ مجيخ الثقافة بالؾالية 

يحزخ مجيخ الثقافة والعؾن السحاسب اجتساعات السجمذ حزؾرا استذاريا ويسكؽ لمسجمذ 
 أن يدتعيؽ بأي شخص كفيل بسداعجتو في أشغالو بحكؼ كفاءاتو 

:  يتجاو السجمذ التؾجييي فيسا يأتي  : 11السادة  -

 . الشغام الجاخمي لجار الثقافة وتعييؽ السدتخجميؽ السؤطخيؽ لجور الثقافة 

 . بخامج األنذظة الدشؾية والستعجدة الدشؾات وكحا حريمة نذاط الدشة السشرخمة 

 .  والعقؾد ، قبؾل اليجايا والؾصايا االتفاقات

 .  الكذؾف التقجيخية لإليخادات والشفقات 

 . الحدابات الدشؾية وإعجاد السيدانية 

في الدشة عمى  (02)يجتسع السجمذ التؾجييي في دورة عادية مختيؽ  : 12السادة  -
األقل بشاءا عمى استجعاء مؽ رئيدو ويسكشو أن يجتسع في دورة غيخ عادية بظمب مؽ 

. أعزائو  (3/ 2)ثمثي 
يؾما عمى األقل  (15)تؾجو االستجعائات مخفقة بججول األعسال قبل  : 13السادة  -

مؽ تاريخ االجتساع ، ويسكؽ أن تقمص بالشدبة لمجورات غيخ العادية ، دون أن تقل 
وفي ىحه الحالة تربح مجاوالت السجمذ ميسا يكؽ عجد األعزاء . أيام  (08)عؽ 

تتخح قخارات السجمذ التؾجييي باألغمبية البديظة ، وفي حالة تداوي . الحاضخيؽ 
.  عجد األصؾات يكؾن صؾت الخئيذ مخجحا
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تحخر مجاوالت السجمذ التؾجييي في محاضخة وتجون في سجل يؤشخ  : 14السادة  -
تخسل محاضخ االجتساعات إلى الدمظة الؾصية . عميو ويؾقعو رئيذ الجمدة وكاتبيا 

.  أيام السؾالية  (08)لمسرادقة عمييا خالل 
تدود كل دار الثقافة بمجشة تشديق يخأسيا مجيخ دار الثقافة السعشية  : 15السادة  -

: وتتكؾن مؽ 

 . مسثل عؽ كل ليكل ثقافي مؾجؾد في الؾالية 

 .  مسثل عؽ كل نذاط يسارس في دار الثقافة 

 . يشتخبان مؽ بيؽ السشخخطيؽ في دار الثقافة  (02) مسثميؽ 

 .  مسثل عؽ الجسعية الثقافية التي تتؾفخ عمى أكبخ عجد مؽ السشخخطيؽ 

تبجي لجشة التشديق التقشية رأييا في التشغيؼ والعسل التخبؾي لجار الثقافة ،  : 16السادة  -
:  وعمى الخرؾص فيسا يأتي 

 . بخامج األنذظة ومزاميشيا ومشاىجيا وتقشيات تشغيسيا 

 .  السيام الخاصة بكل ليكل ثقافي عمى السدتؾى السحمي 

. يحجد الشغام الجاخمي لجار الثقافة قؾاعج عسل لجشة التشديق التقشية  : 17السادة  -

: تذتسل ميدانية دار الثقافة عمى ما يمي  : 18السادة 

اليبات . السحمية والييئات العسؾمية  إعانات الجولة زوال جساعات: في باب اإلرادات 
 . والؾصايا ، اإلدارية  الخاصة السختبظة بشذاطيا 

. جسع الشفقات السختبظة بسؾضؾعيا . نفقات التدييخ ، نفقات التجييد  اى: في باب الشفقات 
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في أبؾاب ومؾاد تعخض عمى الدمظة الؾصية  تقجم ميدانية دار الثقافة : 19السادة  -
. ووزيخ السالية  يرادق عمييا 

تخزع دار الثقافة لمسخاقبة السالية لمجولة طبقا لمتذخيع والتشغيؼ  : 20 السادة  -
. السعسؾل بيسا 

التي يعجىا كل مؽ األمخ بالرخف والعؾن  تعخض الحدابات السالية : 21 السادة  -
الثالثي األول الحي يمي  السحاسب عمى السجمذ التؾجييي ليرادق عمييا عشج نياية

. انتياء الدشة السالية التي تترل بيا الحدابات
عمى السجمذ التؾجييي ليرادق عمييا وتخسل  تعخض الحدابات السالية : 22السادة  -

السحاسبة طبقا لمذخوط  إلى الؾزيخ الؾصي والؾزيخ السكمف بالسالية وإلى مجمذ
. السشرؾص عمييا في التشغيؼ السعسؾل بو 

پدشج مدػ . طبقا لقؾاعج السحاسبة العسؾمية  تسدػ محاسبة دار الثقافة : 23 السادة  -
 1.وزيخ السالية الحدابات وتجاول األمؾال إلى عؾن محاسب يعيشو أو يعتسجه

 يلالداخ التنظيم  :

: يذسل التشغيؼ الجاخمي لجور الثقافة تحت سمظة السجيخ عمى ما يمي  : 02 السادة  -

. مرمحة التشذيط الثقافي . مرمحة اإلدارة السالية 

 : تتكؾن مرمحة اإلدارة والسالية مؽ الفخوع اآلتية : 03السادة  -

o فخع السدتخجميؽ والسالية 
o  فخع الؾسائل العامة والريانة . 
o  وتكمف بسا يمي. فخع الريانة التقشية: 
o  التكفل بتؾعيف مدتخجمي السؤسدات وتدييخ حياتيؼ السيشية. 

                                                             
 12م - 11م - 10م - 09 - 08 - 07م - 06م - 05م - 04السادة  - 03القانؾن األساسي الجار الثقافة السادة _ 1
 1998 يؾليؾ 28ححخ بالجدائخ  - 23م - 22م - 12م - 20م-19م  – 18م - 17 - 16 م15م - 14م - 13م- 
احسج اويحي - 
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o اإلداري والسالي لمسؤسدة رالتديي . إعجاد مذخوع ميدانية السؤسدة . 
o  ضسان صيانة مشذآت السؤسدة وتجييداتيا. 
o ضسان الجعؼ المؾجيدتي لسرمحة التشذيط  . 

:  التشذيط مؽ الفخوع اآلتية  تتكؾن مرمحة : 04السادة  -

o فخع الؾثائق والسظاعة 
o فخع البخمجة والعالقات العامة 
o  بسا يمي  وتكمف. فخع الؾرشات البيجاغؾجية : 
o  تذجيع إبجاع األعسال الفشية و تدييل األنذظة الثقافية وتذجيعيا في وسط الجسيؾر

 .الزخورية لمديخ الجيج لسختمف الؾرشات البيجاغؾجية  ضسان الذخوط– . العخيض 
o تغاىخات وعخوض   تذجيع وتدييل المقاءات والحؾار بيؽ الجسيؾر والفشانيؽ بتشغيؼ

 . تسثيل برفة دائسة 
o  1نذخ الؾثائق وتذجيع السجاالت الثقافية. تذجيع السظالعة العسؾمية وتظؾيخىا 

  التنشيط الثقافي: 

يعبخ التشذيط الثقافي عشرخ ميؼ لتدييخ دار الثقافة ولج عبج الخحسان كاكي ، حيث يتكؾن 
:  الفخوع التالية  التشذيط الثقافي مؽ

o  فخع الؾرشات البيجاغؾجية والتكؾيشية . 
o  وتكمف ىحه الفخوع بسا يمي . فخع السظالعة : 
o  تذجيع إبجاع األعسال الفشية . 
o  تؾفيخ الذخوط الزخورية لمديخ الحدؽ في مختمف الؾرشات البجاغؾجية والتكؾيشية . 

                                                             
وزيخ  - 2002 يشايخ 07حخر بالجدائخ  - 04السادة  - 03السادة  - 02التشغيؼ الجاخمى لجار الثقافة ، السادة  - 1

عؽ رئيذ - عؽ وزيخ السالية الؾزيخ السشتجب لجى وزيخ السالية ، السكمف بالسيدانية دمحم تخباش . اإلترال والثقافة دمحم عبؾ 
الحكؾمة وبتفؾيض مشو السجيخ العام لمؾعيف العسؾمي جسال خخشي 
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o ن عؽ طخيق التغاىخات والعخوض نيتشغيؼ المقاءات والحؾار بيؽ الجسيؾر والفشا . 

:  نحكخ مشيا  أما بالشدبة لمشذاطات الثقافية السؾجؾدة داخل دار الثقافة

o  نذاطات تخفييية . 
o  نذاطات تكؾيشية . 
o  نذاطات مؾسسية 

التعريف بدار الثقافة ولد عبد الرحمان کاكي   .4
 مؽ 22دار الثقافة ىي فزاء فديح لمتبادل والتفاعل الثقافي والعمسي فتحت أبؾابيا في 

 2000 السؤرخ في 145 م بسؾجب القخار الؾزاري رقؼ 2000فبخايخ سشة 
 وتقع دار الثقافة بذارع ولج عيدی بمقاسؼ طخيق وىخان مدتغانؼ ذات ترسيؼ 22 / 02/ 

 م مخبع سسيت بإسؼ أحج عسالقة السدخح الجدائخي 6000ىشجسي حجيث وتقجر مداحتيا ب 
تزؼ قدسيؽ إداري وآخخ تقشي ، ييتؼ القدؼ اإلداري ". الفشان ولج عبج الخحسان کاكي " 

بتدييخ السالي وتشغيؼ الذؤون اإلدارية بالسؤسدة ، بالتشديق مع مرمحة التشذيط الثقافي 
 االحتفالالتي تذخف عمى إعجاد البخامج الثقافية والتخظيط لمشذاطات الثقافية ، التغاىخات ، 

أما القدؼ التقشي يزؼ عجة . بالسشاسبات واألعياد ، إعجاد السعارض ، الشجوات والسحاضخات 
ورشات مجيدة بأحجث الؾسائل ، تيجف إلى تشسية السؾاىب لتظؾيخ التجخبة والخبخة الذخرية 

ن مؾعفؾن بجار ييديخ عمييا مؤطخ: الؾرشات البيجاغؾجية . ودعؼ الكيؼ اإليجابية بيؽ األفخاد
الثقافة يتمقى فييا السشخخطؾن تكؾيشا بجاغؾجيا يتعمق بكل نذاط فشي مسارس کجروس في 
السؾسيقى األنجلدية العرخية باإلضافة إلى تخريص مدخح لمكبار ودروس في الخسؼ 

 فيقؾم الذبابيةأما الؾرشات لجعؼ السؾاىب . مخررة لألطفال والخسؼ عمى الحخيخ لمكبار 
 ذو اىتسام فشي يشتدبؾن إلى جسعيات ثقافية غيخ مؾعفؾن بجار ومؾىؾبيؽبتأطيخىا فشانؾن 

 إضافةالثقافة وىؼ بجورىؼ يقجمؾن دروس وتكؾيشات خاصة كالسؾسيقى العرخية واألنجلدية 
يتمقى فييا : ورشة اإلعالم اآللي وورشة الدسعي البرخي . إلى فخقة مدخح لمكبار 

زيادة عمى ىحا . السشخخطؾن دروسا نغخية وتظبيكية مثل الحاسؾب وتقشية البخمجة والترؾيخ 
فقج خررت دار الثقافة نادي لألدباء وىؾ فزاء خاص لعخض القرائج الذعخية واألعسال 
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 لتؾسيع السعارف ، ومكتبة لالنتخنت الثقافي خررت قاعة االترالفعيل دور تاألدبية ، ول
كسا يؾجج بجار الثقافة عجة قاعات . غشية بأميات الكتب تحتؾي عمى قاعتيؽ لمسظالعة

 (القاعة الدرقاء  )مخررة لتشغيؼ الشذاطات وإحياء الحفالت الفشية قاعة العخوض الكبيخة 
القاعة  ) مقعج وقاعة متعجدة الخجمات 880 م مخبع طاقة استيعابيا 1200مداحتيا 
مقعج كسا يؾجج بيؾ لمسعارض مداحتو 250 م مخبع قجرة استيعابيا 400مداحتيا  (الحسخاء 
. مدخح اليؾاء الظمق مخرص لمجمدات الريفية .  م مخبع 800

: الورشات الفنية 

 والعظاء الفكخي ، فتحت السؤسدة الذبابية قرج تشسية القجرات الفكخية وصقل السؾاىب 
ن حيث تؼ يطخؤث الؾسائل يذخف عمييا أساتحة مدالثقافية ورشات لسختمف الفشؾن مجيدة بأح

  :تتخريص نؾعيؽ مؽ الؾرشا

 ورشات بيجاغؾجية وورشتيؽ لمقيتا ره ، وورشة العؾد ،  ورشة األورغ ، ورشة الخسؼ لألطفال 
.  ، ورشة الخسؼ عمى الحخيخ، ورشة لمسؾسيقى األنجلدية و ورشة السدخح لمكبار 

تحتؾي عمى جسيع اآلالت السؾسيكية يتمقى فييا اليؾاة دروس نغخية : ورشات السؾسيقى 
. وتظبيكية العدف تخزع إلى طخق بيجاغؾجية ومشاىج عمسية دقيقة 

 أما ورشات الخسؼ فقج خررت في ىحا اإلطار ورشتيؽ ورشة الخسؼ عمى الحخيخ، ورشة 
.  فشية مجروسةسمقاييالخسؼ لألطفال يتؼ فييسا تعمق جسيع التقشيات الخسؼ وفق 

 وليؾاة فؽ الخذبة خررت ورشة السدخح لجسيع الفئات تحت تأطيخ كبار السدخح ، التي 
. يتمقؾن فييا أسذ الكتابة والعخض السدخحي وذلػ الفؽ الخابع الحي يسدج بيؽ الفؽ والخيال 

 ، تعتبخ ركشا ثقافيا حخا اإلبجاع ودعؼ السؾاىب ، تخحب بكل الذبابية ورشات لجعؼ السؾاىب 
 فشانؾن وىؾاة يذكمؾن عائمة تجتسع حؾل تالؾرشايذخف عمى . مؽ استميسو الفؽ والثقافة 
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 ، اإلبجاع في مختمف الشذاطات ، الخسؼ ، فخقة السدخح لميؾاة ، فخقة لإلنذاد واالبتكارالفؽ 
  . األنجلدية والعرخيةةلمسؾسيقيوفخق أخخى 
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 خالصة الفصل 

   احتؾى ىحا الفرل عمى الجانب التظبيقي لمعسل و الحي لؼ يكتسل لألسف و ذلػ بدبب 
فالغخوف التي مخ بيا العالؼ في ىحه الفتخة تحجيج فتتظخق إلى بعض الجؾانب التي كان مؽ 

السفتخض معايشتيا ميجانيا و اإلشخاف عمييا شخريا ، تظخقشا في البجاية إلى مالية دار 
الثقافة كسؤسدة و ركدنا عمى الجانب التشغيسي اإلداري و القانؾني مؽ ناحية البشؾد التي 

و أخحنا دار الثقافة ولج . تديخ بيا ىحه السؤسدة بالتفريل و بسا جاء بو السذخع الجدائخي 
عبج الخحسان كاكي مدتغانؼ أنسؾذجا حيث قسشا بتعخيف السؤسدة و التظخق إلى مختمف 

لكؽ و كسا سبق الحكخ لؼ يتدشى لشا الؾلؾج و التعسق أكثخ في . السخافق التي تحتؾييا 
 .   السؤسدة ، لكؽ لؼ تحل ىحه الغخوف بيششا و بيؽ إكسال ىحا العسل الستؾاضع 
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يي اللرد    اسجعسع ، كؽنهس  ثؽم على كل مس اه م   تعتر  اسمؤدست  الثسافي   الشفي    أأ 
عالقي بسالؼ    اشذسط  الثسفي ، مس يسكؼ  ععبسرأ عرسرة  اعطؽر  إلندسني   بمرة  إلبد ع  

 ثؽم هعه  اسمؤدست على  رؤفخ  احس  الشي اللرد    تسل على بشسء جسنب مؼ .  ابذري 
أهػ  اجؽ نب في بشسء شخرفي فرديي متدعي     قع  جعسسعي بشسء يأمل في  اعطؽر   ارقي   

 يتعسد في  اغ على حس فشي   إمكسنفست شخرفي متدعي، 

    ثؽم هذأ  اسمؤدست  الثسافي بشذر    ؽؤفع  إلبد عست  الشفي  الرديي إاى نطسقست   ؤتي 
جسهؽريي أي  حؽيل  إلبد ع  الردي اللشسن إاى نذسط ثثسفي ،  خسطب به  اجسهؽر  اؽ ؤع عؼ  

طريق إقسمي محسفل   مهرجسنست في شعى مجسالت  الؼ ، كسهرجسن  ألغشفي   عر ض 
 اديشسس   متسرض  الشؽن  اعذكيلفي ،   هذ  مس يدعثطب  الشسنيؼ    اجسسهير على  خعالفهػ 

 . حت فزسء ثثسفي   حد  رفيهي   هسدف في نلس  اؽقت 

      شتكس  هذأ  اشذسطست  الثسافي بسإليجسبفي على  احفسة  الرديي   اذخرفي خسصي   
على  اسجعسع عسمي    اغ بزرع أ   شسفي  احس  الشي    اعذ ق  إلبد عي بساشدبي اللشسن 

 اسذرف على  اشذسط أ   اجسهؽر  اسعلثي ، فهي  ذجع  الشسن على  اعطؽير مؼ إبد عس ه 
افدسير   يؽفر  اسعطلبست  الثسافي الجسهؽر عؼ طريق متساجي قزسيس  اسجعسع  اسعد  اي 

بطريثي فشفي مبسشرة أ  غير مبسشرة ، أمس بساشدبي الجسهؽر فيعأثر بذكل أ  بأخر بهذأ 
 اشذسطست  اسؽجه إافه ، فكسس ؤتق  اذكر فإن هذأ  اشذسطست  رؽر  اؽ قع  الجعسسعي في 

 اخ مؼ  الشؽن  اسر بطي بساشذسطست ....قساب فشي متيؼ أيس كسن نؽعه مؼ مؽؤفثى أ   سليل 
 . الثسافي  

     بسارغػ مؼ أن د ر  اسمؤدست  الثسافي هسدف   ؤهل مؼ مشعؽر متيؼ ، إال أنه في 
جؽهرأ يخزع ادلطي قسنؽنفي   إاى قؽ نيؼ مدشؽني مؼ طرف  اد اي   هذ  طتفتي ألن 

 اثؽ نيؼ  زبط هعه  اسمؤدست    دسعد على  دييرهس بذكل أفزل مؼ جسفع  اشؽ حي ، 
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 خزع  اسمؤدست  الثسافي اثؽ نيؼ دؤعؽريي ألنهس   ببدسطي مرآة  تكس ثثسفي   حزسرة 
 . اسجعسع    اد اي اذ  يجب أن  كؽن مزتؽطي   مشزبطي  حت ؤثف دؤعؽر  اد اي 

     مؼ مشعؽري  اذخري فإنشي  ععتر د ر  الثسفي هي  اسمؤدي  اؽحيدة  اذسملي اجسفع    
أنؽ ع  الشؽن    اشذسطست  الثسافي فهي  ألم بيؼ  اسمؤدست  الثسافي  ألخرى ،   أععترهس 

 اسال   أل ل ألي نسشط   متدع فشي إلظهسر إبد عس ه  الشفي الجسهؽر مؼ أ ؤع  ألبؽ ب ،   
هي أيزس  اسلثف  أل ل اللرد    اسجعسع   خسصي  اذبسب ألنشس نجد د ر  الثسفي مشعذرة في 

كل  اؽاليست    اتلديست د ن  ؤعلشسء اهذ  قلت عشهس أنهس  ألم   أنهس  اسال   أل ل اللشسن   
 .  اسعلثي
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الذكر و العرفان 
اإلهداء 

أ المقدمة 
 عالقة المؤسدات الثقافية بنذر الحس الفني: الفرل األول 

 المبحث األول
 1مفههم الفن 

 3مفههم الثقافة  
 6مجاالت الفن في المؤسدات الثقافية 

 8أهمية الفن في تنمية الحس الثقافي لدى الفرد 
المبحث الثاني 

 12مفههم النذاط الثقافي  
 12الهسائط الخاصة بالنذاطات الثقافية 
 13أهداف التهعية الثقافية في المجتمع  

 16معهقات النذاطات الثقافية و الفنية لدى المجتمع الجزائري 
 19خالصة الفرل 

 مدخل إلى الهيئات الفاعمة في مجال النذاط الثقافي: الفرل الثاني 
 المبحث األول

 20دور الثقافة و فاعميتها في جذب المتمقي عمى اختالف مدتهياته 
 22أهم المجاالت الثقافية التي تداير المجتمع الجزائري  
المبحث الثاني 

 24تجميات النذاطات الثقافية عمى الفرد و المجتمع الجزائري 
 26 الفني لمفرد سالمجاالت البارزة و المؤثرة في الح

 27األساليب الفعمية في نذر الحس الفني من خالل النذاط الثقافي 
 28خالصة الفرل 

 دار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي : الفرل الثالث 



المبحث األول 
 29مفههم دار الثقافة  

 29مهام دار الثقافة 
 30تديير دار الثقافة في الجزائر 

 37التعريف بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي 
 40خالصة الفرل  

 41الخاتمة  
 قائمة المرادر و المراجع

الفهرس 
 


