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من الممكن أن نقول هذه العبارات لألمهات واآلباء واألصدقاء وحتى 

للمعلمات و لشريك الحياة، ولذلك يجب اختيار أفضل األلفاظ والعبارات 

المختلفة التي تجعل اآلخرين سعداء بها، فهي لها مواقف مختلفة 

فيمكن أن تكون بسبب معروف ما أو تقديم المساعدة في أمور حياتك أو 

 أكثر من ذلك

ومن الواجب علينا أن نقدم الشكر لمن نحب ومن يقدرنا ومن يقدمون 

لنا المساعدة من الوقت لآلخر، وذلك تقديرا  منا للعون عند الحاجة لمن 

يقف معنا في مثل هذه الظروف ولذلك يجب أن نبوح بحبنا لهم والتعبير 

عن فرحنا  بوجودهم وتقديرا لمساندتهم وهي تتلخص في التعبير عن 

 االمتنان والشكر

مهما قدمت من كلمات شكر ال أستطع أن أوافيك حقك فأنت فعلت الكثير من أجلي وقدمت 

 .لي يد العون دون انتظار مقابل

 الدكتورة : قجال نادية

و شكر لكل من ساهم في مشركاتنا في بحثنا هذا من قريب أو بعيد و نتمنأ لكم الصحة و 

 العافية و المستقبل الباهر وكلمات شكر نابعة من القلب بكل حب و إخالص

 

 

 

 نوفل

      

 



 

 

الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف 

المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد 

ُوجد اإلنسان على وجه البسيطة، ولم يعش بمعزل عن باقي 

 البشر

 مراحل الحياة، يُوجد أُناس يستحقُّون منَّا الشُّكروفي جميع 

وأولى الناس بالشُّكر هما األبوان؛ لما لهما من الفضل ما يبلغ 

 عنان السماء؛

 فوجودهما سبب للنجاة والفالح في الدينا واآلخرة.

فقاء في جميع  إلى أصدقائي الذين أشهد لهم بأنهم نعم الرُّ

 األمور..

  نوفل
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 مقدمة :

تعتبر الجزائر من البلدان التي تزخر بتراث حضاري عريق , صنفت معظم متاحفه و كل متحف     

يحتوي على تخصص في موضوع معين  فمعظمهم بتاريخ االنثرغرافيا و الفنون الجميلة و كلها تعكس 

تعتبر مصدر هويته و أصالته و صورة الحياة االجتماعية و التاريخية و الفنية للمجتمع الجزائري حيث 

عروبته , فكل هذه األبعاد التي تحملها هذه المؤسسة جعلت منها خالل العشرية األخيرة موضوعا مهما 

 و مادة دراسية و محور اهتمام الجميع .

فعلى المستوى الرسمي عقدت ماتقيات وأ يام دراسية من اجل النهوض بهذا القطاع خاصة و     

شغال خصت به الفئة المتخصصة في ميدان التراث و التي سعت  إلى التعبير االجتماعي االهتمام و االن

و التقني  من أجل مواكبة التغيرات الحاصلة في مجال تسيير المتاحف و صيانتها من أجل المحافظة 

 على هذه الكنوز التي تزخر بها متاحفنا ومن اجل تغيير النظرة الكالسيكية حول المتاحف التي كانت

 تسمى متاحف تخزن الحجارة و التحف القديمة .

تعتبر المتاحف من ابرز المظاهر التي تعكس االهتمام بالتاريخ و التراث حيث تعكس هذه المتاحف      

 جوانب مختلفة من تاريخ الوطن و الهوية الثقافية للشعب .

ى التراث المحلي و حماية و و إن إقامة و إنشاء المتاخف يعد ضرورة وطنية يتم من خاللها الحفاظ عل

 حفظ الموروث الثقافي و يتم حماية القطاع السياحي و اعز ما نملك من تراث محلي أو ثقافي .

حيث يعتبر التراث المحلي أحد المكونات الرئيسية للشعب كما يمك أن يكون موردا مهما للتنمية       

إنشاء متاحف تعرض موجودات و ممتلكات  المستقبلية عن طريق ما يعرف بالسياحة الثقافية من خالل

أثرية و تراثية يتم عن طريقها جلب المهتمين من جميع أنحاء العالم لالطالع على هويتنا و أننا شعب 

صاحب تاريخ و ثقافة للمتاحف دور كبير في توثيق و نشر التوعية بأهميةة الحفاظ على التراث المحلي 

 .ي مجال حفظ و توثيق التراث المحلي كما لها دور في تشجيع البحث العلمي ف
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    األشكالية : 

لقد جاءت فكرة نشوء المتاحف من منطلق المحافظة على الشيء الثمين غير أنها اقتصرت على       

طبقة معينة من المجتمع و كان الهدف من إنشاء المتاحف التثقيفية و التعليم مرتبط بعدة عوامل كحرص 

 اإلنسان على المحافظة على كل ما يتعلق بالتراث .

يكن غرضها تجاري بل كانت تخدم المجتمع و تعمل على ازدهار و إن المتاحف مؤسسة دائمة لم        

هي مفتوحة و عمومية للجمهور و هي مؤسسة ثقافية تعمل على تطور الثقافات التبادل بين دول العالم 

فهو مكان لحفظ الكنوز التي تركتها األسالف لألجيال الصاعدة و إبقائها كسجل ألحداث وقعت في 

 زمنية مختلفة .  أوقات

فالمتاحف لم تقتصر على فئة معينة بل كان يشمل جميع الفئات و جميع األعمال فمنهم األطفال و     

تقوم به  الباحثون و طالب الجامعة و أنا سعاديون من خالل ما تقدم جاءت الدراسة للتعرف بالدور الذي

كالنموذج للمتاحف  المتاحف الجزائرية في المحافظة على التراث و اخترنا متحف نصر الدين دينيه

 الجزائرية و من األسباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع منها ما هو ذاتي و مومضوعي .

 أالسباب الذاتية تتمثل في :

 رغبتي الملحة و ميلي الطبيعي للبحث و االستطالع في موضوع المتاحف و التراث. -

 اعتبار المتاحف أحد أفضل األماكن للمحافظة على الموروث المحلي  -

 اقتناعي بضرورة تقييم األنشطة التي تقوم بها المتاحف خصوصا المتحف محل الدراسة . -

 تعريف األجيال الجديدة و الشباب بأهمية أثار المجتمع المحفوظة في المتاحف . -

 أالسباب الموضوعية تتمثل في :

ذة لتوثيق التراث المحلي الذي يتعرض إلى اإلهمال و ألن هذا التراث يمثل يمثل المتحف ناف -

 ذاكرة الجزائر برمتها و بوسعادة بخصوصيتها الثقافية لمئات السنين .

 المساهمة في تطور السياحة . -

 البحث على سبل لباء الوعي بالمعروضات . -

 ال الوسائظ التكنولوجية .محاولة تسليط الضوء على مقتنيات المتحف عن طريق تعزيز استعم -
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 أهداف الدراسة :

 جمع التراث الجزائري و المحافظة عليه . -

 تعريف األجيال الصاعدة بالتراث الجزائري . -

 دعوة المهتمين بالتراث من داخل و خارج الجزائر لتبادل الرأي . -

هوية التي يتعرف بها الناس ال شك أن التراث يمثل الذاكرة الحية للفرد و المجتمع , و يمثل بالتالي ال   

على شعب من الشعوب , كما أن التراث بقيمته الثقافية و االجتماعية يكون مصدرا تربويا و علميا و 

ثقافيا و اجتماعيا ذلم من تراكم الخبرات يكون الحضارة و تراكم المعلومات يكون ذاكرة و هذه الذاكرة 

 ا الرهنة و معارفنا السابقة .هي التي تمكننا من فهم العالم بأن تربط خبراتن

 و لهذا فأين يكمن دور المتاحف في المحافظة على التراث المحلي ؟

 منهج الدراسة :

و لإلجابة عن هذه اإلشكالية المطروحية اعتمدنا على عدد من المناهج العلمية في سبيل الوصول إلى     

 نتائج علمية سليمة و هي المنهج التاريخي الوصفي .

فالمنهج التاريخي استعملناه في سرد األحداث و الوقاائع التاريخية فمن خالله عوامل نشأة المتاحف و  -

 تطورها و أنواعها , و أيضا تاريخ متحف :"نصر الدين دينيه" .

أما المنهج الوصفي فقد تم من خالل التعرض إلى وصف مقتنيات المتحف محل الدراسة و كذلك -

 ساليب العرض داخل المتحف .هندسته المعمارية و أ

 و قسمنا بحثنا هذا على مقدية و جانب نظري و جانب ميداني تطبيقي و خاتمة .   

ماهية المتحف و فالجانب النظري تطرقنا فيه إلى مقديمة و فصلين , و تطرقنا في الفصل األول ألى  

 أنواع المتاحف و مبادئ و معايير تصميمها و العرض المتحفي .

مسهمات المتحف في حفظ التراث المحلي و وظائف المتحف و التعريف ل الثاني فتطرقنا إلى أما الفص

 بالمتاحف الوطنية
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و أخيرا الدراسة الميدانية تطرقنا الى تاريخ المبنى "المتحف محل الدراسة " و أقسامه و اهم األعمال 

 األشكال للمتحف .الموجودة فيه , و الهيكل التنظيمي للمتحف و بعض الصور و 

و أتممنا بحثنا بخاتمة جمعنا كل  النتائج التي توصل إليها بحثنا هذا و حاولنا من خاللها إعطاء بعض     

التوصيات و المقترحات و دعمنا بحثنا هذا ببعض األشكال و الصور التي توضح ما ورد في متن 

 المذكرة 
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 المتحف عموميات حولأوال : 

 ثانيا : أنواع المتاحف و مبادئ و معايير تصميمها

    ثالثا : العرض المتحفي 

 

 

 

 

 الفصل أالول 

ة و التطورأالمتحف النش  



 ة و التطورشألنالمتحف ا                                  الفصل أالول

 

 

 المتحف :عموميات حول أوال :

  

, و  Musee, و الفرنسةةةةةية Museumإن كلمةةةةةة متحةةةةةف فةةةةةي اللغةةةةةة اإلنجليزيةةةةةة تعنةةةةةي               

التةةةي تةةةدل علةةةى  Musaممةةةا ال شةةةك فيةةةه أن اصةةةل كلمةةةة متحةةةف يونةةةاي , ولهةةةا ارتبةةةاط وثيةةةق بكلمةةةة 

نةةةي المكةةةان ( عنةةةد اإلغريةةةق تعMouseion -, وكلمةةةة مالميوزيةةةون  1سةةةيد الجبةةةل أو امةةةرأة جبليةةةة 

( ودائمةةةةةةا حسةةةةةةب الميتولوجيةةةةةةا اإلغريقةةةةةةي فةةةةةة ن أربةةةةةةاب Musesالمةةةةةةرتبط بأربةةةةةةاب الحكم      ةةةةةة ة م

الحكمةةةة و الفةةةن كانةةةت ممثلةةةة بالشةةةقيقات التسةةةع اللةةةواتي كةةةانوا يرعةةةون الغنةةةاء و الشةةةعر و الفنةةةون و 

العلةةةةوم , وهةةةةن اإللهةةةةات الراعيةةةةات للفةةةةن بصةةةةفة عامةةةةة , و القصةةةةور عنةةةةد اإلغريةةةةق كانةةةةت تمثةةةةل 

مةةاكن التةةي هةةتم فيهةةا بةةالعلم و الفةةن الةةذي لةةم يكةةن فةةي متنةةاول عامةةة النةةاس بةةل يقتصةةر علةةى طبقةةة األ

يمكةةةن تعريةةةف المتحةةةف بأبسةةةط أشةةةكاله أنةةةه عبةةةارة  عةةةن مبنةةةى  2الحكمةةةاء و رجةةةال الةةةدين و النةةةبالء 

إليةةةةةةواء مجموعةةةةةةةات مةةةةةةةن المعروضةةةةةةات بقصةةةةةةةد الفحةةةةةةةص و الدراسةةةةةةة و التمتةةةةةةةع , وقةةةةةةةد تكةةةةةةةةن 

أطةةةةراف ا,رض , و مةةةةن ثةةةةم يجمةةةةع المتحةةةةف تحةةةةت سةةةةقفه مةةةةادة كانةةةةت  المعروضةةةةات منقولةةةةة مةةةةن

أصةةةةال متفرقةةةةة مةةةةن حيةةةةث المكةةةةان الةةةةذي وجةةةةدت فيةةةةه و الزمةةةةان الةةةةذي تعةةةةود إليةةةةه و الشةةةةعوب التةةةةي 

فةةةةي حةةةةين عرفةةةةه عةةةةالم ا,ثةةةةار  . 3صةةةةنعتها و اسةةةةتعملتها لييسةةةةر علةةةةى رواده رؤيتهةةةةا و التمتةةةةع بهةةةةا 

الزمةةةةان " , معنةةةةى أن كةةةةل عةةةةرض يعةةةةي  فةةةةي  اإلنجليةةةةزي جرمةةةةان بةةةةازين بأنةةةةه "معبةةةةد توقةةةةف فيةةةةه

و هةةةذا التعريةةةف للمتحةةةف بقةةةي سةةةائدا و معمةةةوال بةةةه إلةةةى غايةةةة نهايةةةة  .محيطةةةه و زمانةةةه الخةةةاص بةةةه 

القةةةرن التاسةةةع عشةةةر و أثةةةر تةةةأثيرا مباشةةةرا علةةةى شةةةكل و مضةةةمون المتحةةةف , وهةةةو مةةةا يفسةةةر وجةةةود 

 نظرية كالسيكية 
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الشةةةةةكل المعمةةةةةاري لمتةةةةةاحف القةةةةةرن الثةةةةةامن عشةةةةةر و التاسةةةةةع عشةةةةةر فةةةةةي مةةةةةا بعةةةةةد ,  طغةةةةةت علةةةةةى

فةةةةةةالمتحف بعةةةةةةدما كةةةةةةان مجةةةةةةرد قاعةةةةةةة داخةةةةةةل كنيسةةةةةةة أو قصةةةةةةر يجمةةةةةةع بهةةةةةةا ا,شةةةةةةياء النفيسةةةةةةة و 

الهةةةةةةةدايا و طرائةةةةةةةف الحيةةةةةةةاة , أصةةةةةةةبح مبنةةةةةةةى مسةةةةةةةتقل صةةةةةةةمم خصيصةةةةةةةا ليحتةةةةةةةوي علةةةةةةةى هةةةةةةةذه 

عشةةةةةةوائية , تلبيةةةةةةة لرغبةةةةةةات ممتلكيهةةةةةةا مةةةةةةن النةةةةةةبالء ا,شةةةةةةياء , و التةةةةةةي كانةةةةةةت تعةةةةةةرض بصةةةةةةفة 

 و الحكام .

مةةةةةع نهايةةةةةة القةةةةةرن تاسةةةةةع عشةةةةةر سةةةةةوف يعةةةةةرف المتحةةةةةف مجموعةةةةةة مةةةةةن التعريفةةةةةات التةةةةةي      

ستسةةةةةةةمح ب عطةةةةةةةاء صةةةةةةةبغة أكثةةةةةةةر عمليةةةةةةةة و علميةةةةةةةة لمهامةةةةةةةه , و فةةةةةةةي تعريةةةةةةةف جديةةةةةةةد لمهةةةةةةةام 

تخةةةةةةص جمةةةةةةع , للمتحةةةةةةف لعةةةةةةالم االثةةةةةةار دوجةةةةةةالس أ . "للمتحةةةةةةف مهمتةةةةةةان أساسةةةةةةيتان : أالولةةةةةةى 

تعريةةةةةةةف , تسةةةةةةةجيل , صةةةةةةةيانة و عةةةةةةةرض التحةةةةةةةف ,أمةةةةةةةا المهمةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة التةةةةةةةي يجةةةةةةةب علةةةةةةةى 

المتحةةةةةةف إتمامهةةةةةةةا هةةةةةةةي التعريةةةةةةف بكةةةةةةةل عينةةةةةةةة بدقةةةةةةة بالغةةةةةةةة ,و هنةةةةةةةا تكمةةةةةةن قةةةةةةةدرة العةةةةةةةاملين 

, كمةةةةةةا نجةةةةةةد فةةةةةةي تعريةةةةةةف أخةةةةةةر :"المتحةةةةةةف هةةةةةةو تحفةةةةةةظ بةةةةةةه و تعةةةةةةرض ا,عمةةةةةةال  1بةةةةةةالمتحف"

المعةةةةةةاجم ا,نغلوسكسةةةةةةونية نجةةةةةةد أن كلمةةةةةةة متحةةةةةةف تعنةةةةةةي الفنيةةةةةةة و االثةةةةةةار القديمةةةةةةة " . و فةةةةةةي 

 على ا,خص االهتمام بأجناس الشعوب و االهتمام با,ثار .

أمةةةةةا فةةةةةةي اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة فكلمةةةةةةة متحةةةةةةف تعنةةةةةي " مكانةةةةةةا تجمةةةةةةع فيةةةةةةه التحةةةةةةف , و التحفةةةةةةة هةةةةةةي 

الشةةةةةيء النةةةةةادر الثمةةةةةين الةةةةةذي تتزايةةةةةد قيمتةةةةةه كلمةةةةةا بعةةةةةد الزمةةةةةان الةةةةةذي تعةةةةةود إليةةةةةه و المعنةةةةةى او 

,و التحفةةةةةةةة بالضةةةةةةةم , و جمعهةةةةةةةا تحةةةةةةةف , و المتحةةةةةةةف فةةةةةةةي  2موضةةةةةةةوع الةةةةةةةذي تةةةةةةةدل عليةةةةةةةه "ال

 .  3القاموس الوسيط هو :"موضع التحف الفنية أو ا,ثرية " و الجمع متاحف

 

                                                                   

ومهامةةةةةةةةه : دليةةةةةةةةل تنظيمالمتةةةةةةةةاحف , دوجةةةةةةةالس , أ.االن , تةةةةةةةةر ,محمةةةةةةةةد حسةةةةةةةةن, عبةةةةةةةةد الرحمةةةةةةةان, المتحةةةةةةةةف  .1

 11.ص. 1993القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب , 

الةةةةرازي , محمةةةةد بةةةةن ابةةةةي بكةةةةر بةةةةن عبةةةةد القةةةةادر . تحقيةةةةق يوسةةةةف الشةةةةيخ, محمةةةةد. مختةةةةار الصةةةةبا  . الطبعةةةةة  .2

 م . مادة ممتحف( 1998الرابعة . بيروت: المتكتبة العصرية . 

يعقةةةةةةةوب: القةةةةةةةاموس المحةةةةةةةةيط. الطبعةةةةةةةة الثالثةةةةةةةة . القاهرة:الهيئةةةةةةةةة  أبةةةةةةةادى,الفيروز, مجةةةةةةةد الةةةةةةةدين محمةةةةةةةةد,بن .3

 ,المادة متحفة( 1989العامة للكتاب , 
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عةةةةةةرف أحةةةةةةد البةةةةةةاحثين العةةةةةةرب المتحةةةةةةف قةةةةةةائال :"هةةةةةةو عبةةةةةةارة عةةةةةةن مبنةةةةةةى يحةةةةةةوي مجموعةةةةةةات 

." فةةةةةةي حةةةةةةين نجةةةةةةد تعريةةةةةةف ثةةةةةةاني  1مةةةةةةن ا,شةةةةةةياء , و يفةةةةةةتح للمشةةةةةةاهدة و الدراسةةةةةةة و التسةةةةةةلية 

لةةةةةنفس الباحةةةةةث يقةةةةةول :" هةةةةةو مؤسسةةةةةة دائمةةةةةة , لةةةةةيس هةةةةةدفها الكسةةةةةب المةةةةةادي و إنمةةةةةا التعلةةةةةيم و 

الترفيةةةةةةةه ... يعمةةةةةةةةل فةةةةةةةةي هةةةةةةةةذه المؤسسةةةةةةةةة أنةةةةةةةاس متعلمةةةةةةةةون كةةةةةةةةل فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال تخصصةةةةةةةةه , 

يتعةةةةةةةاونون فةةةةةةةي العنايةةةةةةةة بمةةةةةةةا تحويةةةةةةةه مةةةةةةةن عينةةةةةةةات , و يعرضةةةةةةةون منهةةةةةةةا مةةةةةةةا هةةةةةةةو مناسةةةةةةةب 

سسةةةةةةة ابوابهةةةةةةا للجمهةةةةةةور حسةةةةةةب برنةةةةةةامج معةةةةةةين لكةةةةةةي يشةةةةةةاهدوا للعةةةةةةرض . و تفةةةةةةتح هةةةةةةذه الؤ

المعروضةةةةةةات . كمةةةةةةةا تخصةةةةةةةص هةةةةةةةذه المؤسسةةةةةةةة عةةةةةةةددا مةةةةةةةن العةةةةةةةاملين فيهةةةةةةةا للقيةةةةةةةام بابحةةةةةةةاث 

 . 2حول ما لديها من العينات

م مةةةةةةرادف لكلمةةةةةةة متحةةةةةةف فةةةةةةي اللغةةةةةةة اإلنجليزيةةةةةةة و هةةةةةةو قاعةةةةةةة 16ووجةةةةةةد فةةةةةةي القةةةةةةرن          

,وهةةةةةةي عبةةةةةةارة عةةةةةةن قاعةةةةةةة مسةةةةةةطيلة الشةةةةةةكل تخصةةةةةةص لعةةةةةةرض الكتةةةةةةب و  Galleryالعةةةةةةرض 

الرسةةةةةةةومات الملونةةةةةةةة الكبيةةةةةةةرة و المنحوتةةةةةةةات ما,عمةةةةةةةال الفنيةةةةةةةة ( , وكانةةةةةةةت اللوحةةةةةةةات الفنيةةةةةةةة 

تشةةةةةةةكل أسةةةةةةةاس زينتهةةةةةةةا . و القاعةةةةةةةة انحةةةةةةةدرت مةةةةةةةن البهةةةةةةةو الكبيةةةةةةةر فةةةةةةةي قصةةةةةةةور العصةةةةةةةور 

, أو مةةةةةةا م 16الوسةةةةةةطى , و ظهةةةةةةرت فةةةةةةي صةةةةةةورة متحةةةةةةف فةةةةةةي إيطاليةةةةةةا قبيةةةةةةل نهايةةةةةةة القةةةةةةرن 

م( 1554_1474يعةةةةةةةةةرف إسةةةةةةةةةةطالحا بعصةةةةةةةةةر النهضةةةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةةةة . و قةةةةةةةةةد وضةةةةةةةةةةع سةةةةةةةةةةرليو م

فاصةةةةةةةبح    ,     Artتصةةةةةةةميما نموذجيةةةةةةةا للقاعةةةةةةةة , و أ ضةةةةةةةيف  لهةةةةةةةذا المةةةةةةةرادف كلمةةةةةةةة فةةةةةةةن 

, و تعةةةةةرف فةةةةةي بريطانيةةةةةا علةةةةةى أنهةةةةةا المكةةةةةان الةةةةةذي يحتةةةةةوي  قاعةةةةةة الفنةةةةةون ( Art Galleryم

"متحةةةةةةف" التةةةةةةي تعنةةةةةةي االهتمةةةةةةام بأجنةةةةةةاس علةةةةةةى الصةةةةةةور و المنحوتةةةةةةات و اختلفةةةةةةت مةةةةةةع كلمةةةةةةة 

 . 3الشعوب و االهتمام با,ثار

 

 

 

                                                                 

 7. ص.  1983العوامي, عياد موسى. مقدمة في علم المتاحف . ليبيا : المنشأة العامة للنشر , .1

 8_7العوامى. عياد موسى : نفس المصدر . ص .2

 15سمية,حسن,محمدابراهيم,محمد,عبد القادر,محمد:فن المتاحف.مصدر ذكر سابقا . ص .3
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 :  و تطوره عبر العصور حفنشأة المت _1_1

     

جةةةةةاءت فكةةةةةرة نشةةةةةوء المتحةةةةةف مةةةةةن منطةةةةةق المحافظةةةةةة علةةةةةى الشةةةةةيء الثمةةةةةين ولةةةةةم يكةةةةةن           

وليةةةةةد عهةةةةةدنا بةةةةةل جةةةةةذوره ضةةةةةاربة فةةةةةي ادغةةةةةال التةةةةةاريخ و أن إقتصةةةةةر علةةةةةى طبقةةةةةة معينةةةةةة مةةةةةن 

المجتمةةةةةةع . يةةةةةةرى العلمةةةةةةاء أن اإلغريةةةةةةق هةةةةةةم أول مةةةةةةن عةةةةةةرف المتحةةةةةةف و ذلةةةةةةك حينمةةةةةةا شةةةةةةيدوا 

ربةةةةةةةات الفنةةةةةةةون   و اطلقةةةةةةةوا معبةةةةةةةدا تةةةةةةةل هيلكةةةةةةةون قةةةةةةةرب االكروبةةةةةةةوليس و خصصةةةةةةةوه لعبةةةةةةةادة 

الوجةةةةةةةود كةةةةةةةان   بينمةةةةةةةا يةةةةةةةرى تخةةةةةةةرون أن أول متحةةةةةةةف ظهةةةةةةةر إلةةةةةةةى  musseionعليهةةةةةةةا اسةةةةةةةم 

مةةةةةن تأسةةةةةس الملةةةةةك بطليمةةةةةوس بنةةةةةاء علةةةةةى فكةةةةةرة تلميةةةةةذ ارسةةةةةطويمتريوس و ذلةةةةةك عنةةةةةدما أقةةةةةام 

باالسةةةةةةةةكندرية بنايةةةةةةةةة خاصةةةةةةةةة شةةةةةةةةملت عةةةةةةةةالوة علةةةةةةةةى المةةةةةةةةواد الحضةةةةةةةةارية مكتبةةةةةةةةة تزخةةةةةةةةر 

ميةةةةةةةةة و الدينيةةةةةةةةة و قاعةةةةةةةةات للعمةةةةةةةةل و حةةةةةةةةدائق نباتيةةةةةةةةة و العل لمؤلفةةةةةةةةات األدبيةةةةةةةةة و الفنيةةةةةةةةة وبا

حيوانيةةةةةةةة   ة أطلةةةةةةةق بطليمةةةةةةةوس علةةةةةةةى تسةةةةةةةميتها متحةةةةةةةف بمعنةةةةةةةه اإلغريقةةةةةةةي   و كةةةةةةةان يقةةةةةةةوم 

ير شةةةةةوؤنها رحةةةةةل ديةةةةةن   ويقطةةةةةن بهةةةةةا جماعةةةةةة مةةةةةن العلمةةةةةاء   يتقاضةةةةةون مرتبةةةةةاتهم يعلةةةةةى تسةةةةة

ن فةةةةةي مةةةةةكي أدى بهةةةةةذا الملةةةةةك إلةةةةةى إنشةةةةةاء مركةةةةةزمةةةةةن طةةةةةرف البطلسةةةةةة   و لعةةةةةل السةةةةةبب الةةةةةذي 

الرخةةةةةةةةاء الةةةةةةةةذي عرفتةةةةةةةةه الةةةةةةةةبالد تحةةةةةةةةت حكمهةةةةةةةةم   و اسةةةةةةةةتمرت حركةةةةةةةةة  .إبةةةةةةةةراز عظمةةةةةةةةتهم

  .1المؤسسة حتى قياصرة الرمان حيث كان يديرها الكاهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

1.luc benoit  musee et museologie   presse universitaires de France   1971  p 11  
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 المتحف في العصور القديمة :  -

 

ب لقاء نظرة الى الوراء على تاريخ الحضارة القديمة   يتجلى لنا أن فكرة االهتمام بجمع التحف و        

مجموعة من التحف أن اختلفت األسباب   تعود الى عهد الفراعنة الذين صحبوا معهم الى مقابرهم 

-604النادرة   كما كان لدى ملوك واد الرافدين هواية تكوين المتحف   فلك البابليين بختنصر الثاني م

-555ق م ( خصص قاعة من قاعات قصره لعرض بعض المواد األثرية اما الملك نيونيدس م 561

حول انقاض بعض المعابد و  ق م ( فقد كان مولعا بدراسة االثار اذ كان يقوم بالتحري و التنقيب536

ل الفي سنة بالتقريب   كما اهتمت اسرة برجهم باسيا باألبراج القديمة لجمع تحف سابقه الذين ماتوا ق

( في pergameسة   و قد أسس متحف برجام ميالصغرى في القرن الثالث قبل الميالد بجمع التحف النف

ضعة به مكتبة   و حفظت بها روائع الفنون ق م (كما و197-241تسيا الصغرى من قبل الملك تتال م

 .1التشكيلية و القطع الفنية و التفاس

ق م ( مهتمين باقتنا المواد الصينية 206-220( مhanلقد كان الصينيون خالل عهد إمبراطورية هان م

الزمنية الثمينة من خالل التجرى عن األثار القديمة و جمعها و قد حكمت امبراطورية هان خالل الفترة 

 . 2ق م (195-206م

 

 

 

 

 

 

                                                                

.16  ص  1977  المتاحف   مدمشق(   وزارة الثقافة   بشير زهدي  . . 1 

2. han dynastie imperiale chinoise(206-c-220apr j-c) fondee par han gaozu (206-195 av j-)  petit la 

raousse  illustre   1990    p 1318  
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 المتحف في العصر اإلسالمي  :  -

أسس المسلمون الدولة اإلسالمية عرفوا جمع التحف فقد كانت قصور االمويين و العباسيين تعج  نمنذ أ

بشتى االواني و المنسوجات الفاخرة إلستخدامها في حياتهم اليومية  و صحيح أن العرب لم يعرفوا نظام 

الوزراء التي زائن العامرة وال سيما الخلفاء و خالمتحف الخاص و ال والمتحف العام و لكنهم عرف

في بادية الشام كثير من األشياء   1س و نادر   احتوت قصور االمويينإحتوت خزائنهم على كل نفي

 الثمينة   و لم يبق منها سوى رسوم جدارية او أرضية فسيفسائية في حمايتهم او قصورهم . 

ذي انفرد بتدابير الحكم و م ( و ال 940-909اهتم العباسيون أيضا بجمع التحف   فالخليفة الراضي باهلل م

: "  2لجمع التحف حتى قال فيه امام اللغة ابوبكر الصوالي قرب اليه العلماء من اتخذ من داره خزانة 

بن هارون الرشيد فكان من هواة اد ملك اكثر منه عند الراضي " . اما الخليفة األمين نمارايت البلور ع

سمع بالتحفة المسماة القليلة و هي ثريا من البلور الصخري كانت معلقة في البلور الصحروي فعندما 

محرب المسجد االموي بدمشق   امر بنقلها الى بغداد لتضم الى مجموعته الخاصة   و عند جلوس أخيه 

   .المامون على عر  الخالفة امر باعادتها الى موضعها إرضاء ألهل الشام بعد استيائهم من أخذها 

 1258-656قد ضاعت الكثير من التحف النادرة   و تعد باألالف بسبب غزو التيا و سقوط بغداد مل     

طليطلة أو  في م(  و بالنسبة لخفاء االندلس فقد جمعوا كثيرا من التحف النفسية في قصورهم سواء كانت

م( استولت على  909-296غرناطة أو اشبيلية أو قرطبة   و مع قيام الدولة الفاطيمية التي قامة عام م

أمالك االغالبة   فقد وصف المقريزي في كنوز الفاطميين ما كانت عليه في عهد  الخليفة أبو تميم 

عندما وضعها للبيع   و يذكر في مجموعته المسماة بالشدة المستنصرية :   3م( 427-1036المستنصر م

طاووس مذهب مرصع بنفس " كلبة مرصعة بالجواهر و كانت من غريب ما في القصر و انفسه ال

الجواهر عيناه من الياقوت األحمر ....و غزال من الذهب في مثل وزن الغزال و هيئة مرصعة 

 4بالجواهر و الدرر " 

                                                                

30اللبنانية,ص . رفعت موسى محمد , مدخل إلى فن المتاحف , ملبنان( الدار المصرية 1  

  30. المرجع نفسه ص 2

31. المرجع نفسه ,ص 3  

  144, ص 1. تقي الدين أحمد بن علي , الموعظ و ا,عتبار بذكر الخطط و االثار المعروف بالخطط المقريزية , الطبعو 4
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و فةةةةةةةي عهةةةةةةةد الدولةةةةةةةة العثمانيةةةةةةةة ملئةةةةةةةت قصةةةةةةةور الخلفةةةةةةةاء با,ثةةةةةةةار و يجةةةةةةةب ان نةةةةةةةورد             

سةةةةةةةةبيل ذلةةةةةةةك القصةةةةةةةةر الكبيةةةةةةةةر الةةةةةةةذي يعةةةةةةةةرف اليةةةةةةةةوم باسةةةةةةةم " طوبقةةةةةةةةابوس سةةةةةةةةراي " علةةةةةةةى 

باسةةةةةةطنبول و الةةةةةةذي يضةةةةةةم خاصةةةةةةة أعظةةةةةةم التحةةةةةةف اإلسةةةةةةالمية التةةةةةةي جمعهةةةةةةا هةةةةةةؤالء الحكةةةةةةام   

انةةةةةةوع المالبةةةةةةس  تعةةةةةةرض منةةةةةذ أيةةةةةةام السةةةةةةلطان محمةةةةةةد الفةةةةةةاتح   ففةةةةةةي أروقةةةةةةة هةةةةةذا المتحةةةةةةف

ي و نمةةةةةةةن الخةةةةةةةزف الصةةةةةةةيالخاصةةةةةةةة بالسةةةةةةةالطين و اسةةةةةةةلحتهم تخلةةةةةةةيهم و مةةةةةةةا كةةةةةةةانو يمتلكومةةةةةةةه 

 المصاحف النادرة .

و مةةةةةةةةا يخلةةةةةةةةص إليةةةةةةةةه أن الفكةةةةةةةةر المتحفةةةةةةةةي أي عمليةةةةةةةةة الجمةةةةةةةةع و التكةةةةةةةةديس موجةةةةةةةةود           

بالعةةةةةةالم اإلسةةةةةةالمي غيةةةةةةر ان هةةةةةةذه المتةةةةةةاحف لةةةةةةم تكةةةةةةن عامةةةةةةة بةةةةةةل خاصةةةةةةة بالخلفةةةةةةاء و غيةةةةةةرهم 

 من أصحاب القرار و المنشور .

 

  متحف في العصر الحديث :ال-

 

و أمريكةةةةةا فةةةةةي نهايةةةةةة القةةةةةرن الثةةةةةامن لقةةةةةد أنشةةةةةأت العديةةةةةد مةةةةةن المتةةةةةاحف فةةةةةي أوروبةةةةةا               

بدايةةةةةةةة القةةةةةةةرن التاسةةةةةةةع عشةةةةةةةر مةةةةةةةن المجموعةةةةةةةات الخاصةةةةةةةة ألمةةةةةةةراء و نةةةةةةةبالء هةةةةةةةذا عشةةةةةةةر و 

العصةةةةةةةر   أو مةةةةةةةن المجموعةةةةةةةات العلميةةةةةةةة لةةةةةةةبعض المؤسسةةةةةةةات أو الجامعةةةةةةةات م مثةةةةةةةل متةةةةةةةاحف 

( و كةةةةةةان أول متحةةةةةةف يقةةةةةةام فةةةةةةي  تةةةةةةاريخ الفةةةةةةن و متةةةةةةاحف التةةةةةةاريخ الطبيعةةةةةةي أو تةةةةةةاريخ العلةةةةةةم

( الةةةةةةةذي أنشةةةةةةةأته جامعةةةةةةةة Repository of Curiositiesم العصةةةةةةر القةةةةةةةديم هةةةةةةةو متحةةةةةةةف 

م أقةةةةةةةةةيم متحةةةةةةةةةف 1773م و فةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةام 1750( األمريكيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةام Harvardهةةةةةةةةةارفرد م

( فةةةةةةةةي واليةةةةةةةةة كارولينةةةةةةةةا الجنوبيةةةةةةةةة كةةةةةةةةاول متحةةةةةةةةف عةةةةةةةةام يفةةةةةةةةتح Charlcstonشارلسةةةةةةةةتون م

 .1ابوابه للجمهور العادي

 

                                                                

 .18, ص 1993وفاء الصديق , متاحف االطفال ,مالقاهرة(,دار الشرق ,  .1
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 ة و التطورشألنالمتحف ا                                  الفصل أالول

 

 

 المتحف في العصر الفرعوني:-

 

جةةةةةةةل الدراسةةةةةةةات الشةةةةةةةرقية تجمةةةةةةةع علةةةةةةةى أن المصةةةةةةةريين القةةةةةةةدماء هةةةةةةةم أول مةةةةةةةن إن        

اهتمةةةةةةةوا بالمتةةةةةةةاحف , و تبةةةةةةةين أن المعابةةةةةةةد المصةةةةةةةرية بجانةةةةةةةب دورهةةةةةةةا الةةةةةةةديني الكهنةةةةةةةوتي و 

كانةةةةةت تةةةةةوفر خةةةةةدمات العةةةةةرض و االقتنةةةةةاء لكةةةةةل مةةةةةا هةةةةةو مسةةةةةتجد فةةةةةي العلةةةةةوم أو ا,شةةةةةياء 

لمقدمةةةةةةةةة للفراعةةةةةةةةة , الثمينةةةةةةةةة و النةةةةةةةةادرة المحصةةةةةةةةلة عةةةةةةةةن طريةةةةةةةةق الهبةةةةةةةةات أو الضةةةةةةةةرائب ا

أن غريةةةةةزة الجمةةةةةع و الحفةةةةةظ قصةةةةةد ى لةةةةةعبةةةةةالرغم أنهةةةةةم لةةةةةم يكةةةةةن لةةةةةديهم مفهةةةةةوم المتحةةةةةف , 

دينيةةةةةة  ألغةةةةةراضالتمتةةةةةع قديمةةةةةة قةةةةةدم افنسةةةةةان ولقةةةةةد كةةةةةان الفةةةةةن عنةةةةةدهم يوظةةةةةف فةةةةةي المعابةةةةةد 

, أمةةةةةةا طةةةةةةرق العةةةةةةرض مكانةةةةةةت تلقائيةةةةةةة الرتباطهةةةةةةا بالمكةةةةةةان المعروضةةةةةةة بةةةةةةه , ونجةةةةةةد أن 

خةةةةةةةع ام واس _كةةةةةةةان مولعةةةةةةةا بحةةةةةةةب ا,ثةةةةةةةار فةةةةةةةي العةةةةةةةالم ابةةةةةةةن رمسةةةةةةةيس الثةةةةةةةاني ا,ميةةةةةةةر _

القةةةةديم ولقةةةةد سةةةةجل كةةةةل مةةةةا جمعةةةةه مةةةةن أثةةةةار علةةةةى قاعةةةةدة مسةةةةلة فةةةةي معبةةةةد الشةةةةمس وهةةةةي 

 . 1اليوم تعد اول سجل جرد للتحف في التاريخ تم العثور عليه 

 

 المتحف عند اإلغريق :-

بةةةةةةةالد اإلغريةةةةةةةق نشةةةةةةةأة فكةةةةةةةرة المتحةةةةةةةف فةةةةةةةي المةةةةةةةدن و المعابةةةةةةةد , حيةةةةةةةث فةةةةةةةي             

أقيمةةةةةةت متةةةةةةاحف جمعةةةةةةت بهةةةةةةا الكثيةةةةةةر مةةةةةةن التماثيةةةةةةل و ا,ثةةةةةةار الفنيةةةةةةة , و كانةةةةةةت تنصةةةةةةب 

بأسةةةةةةةلوب يسةةةةةةةمح بتةةةةةةةزيين المسةةةةةةةاحات لتنسةةةةةةةجم مةةةةةةةع المكةةةةةةةان الوجةةةةةةةودة بةةةةةةةه . وكمةةةةةةةا هةةةةةةةو 

لةةةةةى مخةةةةةازن متعةةةةةارف عليةةةةةه عنةةةةةد علمةةةةةاء ا,ثةةةةةار فةةةةة ن المعابةةةةةد فةةةةةي العةةةةةالم القةةةةةديم احتةةةةةوت ع

يجمةةةةةةع بةةةةةةداخلها كةةةةةةل مةةةةةةا هةةةةةةو ثمةةةةةةين مةةةةةةن المعةةةةةةادن و الحلةةةةةةي و ا,سةةةةةةلحة ... الةةةةةةخ , إال أن 

 . 2اإلطالع عليها كان مقتصرا على الملوك و رجال الدين 

 

 

 

                                                                  

 24سابقا . ص رفعت موسى,محمد,مدخل على فن المتاحف . مرجع مذكور  .1

 15العوامى ,عياد,موسى.مقدمة في علم المتاحف . مرجع مذكور سابقا . ص  .2
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 ة و التطورشألنالمتحف ا                                  الفصل أالول

 

 

 

 المتحف عند الرومان :-

بعةةةةةةةةدما عرفةةةةةةةةت ا,مبراطوريةةةةةةةةة الرومانيةةةةةةةةة فتوحةةةةةةةةات واسةةةةةةةةعة واسةةةةةةةةتيالئها علةةةةةةةةةى             

مخلفةةةةةةةةات الحضةةةةةةةةارات السةةةةةةةةابقة لهةةةةةةةةا ماإلغريقيةةةةةةةةة , اليونانيةةةةةةةةة و البيزنطيةةةةةةةةة(, بةةةةةةةةدأ االهتمةةةةةةةةام 

بجمةةةةةةع و اقتنةةةةةةاء الكنةةةةةةوز الفنيةةةةةةة , فكانةةةةةةت قصةةةةةةور ا,بةةةةةةاطرة تحتةةةةةةوي علةةةةةةى قاعةةةةةةات فسةةةةةةيحة 

مةةةةةةن ا,ثريةةةةةةاء و رجةةةةةةال الدولةةةةةةة و الجنةةةةةةود كنةةةةةةوزا  اسةةةةةةتعملت كمتةةةةةةاحف , كمةةةةةةا جمةةةةةةع اإلفةةةةةةراد

مةةةةةن ا,ثةةةةةار خاصةةةةةة فةةةةةي فتوحةةةةةاتهم ,وربةةةةةا و إفريقيةةةةةا و اسةةةةةيا . ولقةةةةةد اعتبةةةةةر حكةةةةةام رومةةةةةا أنةةةةةه 

مةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةروري تنظةةةةةةةةةيم المعةةةةةةةةةارض لتثقيةةةةةةةةةف عامةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةعب و التعريةةةةةةةةةف بمكتسةةةةةةةةةبات 

 ريخ المتةةةةةاحف هةةةةةي القةةةةةانون الةةةةةذي جةةةةةاءالرومانيةةةةةة . لعةةةةةل أهةةةةةم محطةةةةةة فةةةةةي تةةةةةا اإلمبراطوريةةةةةة

بةةةةةةه القيصةةةةةةر يوليةةةةةةوس حيةةةةةةث حةةةةةةاول تنظةةةةةةيم عمليةةةةةةة جمةةةةةةع ا,ثةةةةةةار و اكتسةةةةةةابها , فمنةةةةةةع جمةةةةةةع 

التحةةةةةةف العتيقةةةةةةة فةةةةةةي القصةةةةةةور الخاصةةةةةةة , و جعلهةةةةةةا ملكةةةةةةا للدولةةةةةةة الرومانيةةةةةةة , و بةةةةةةدأ بةةةةةةالتبرع 

بمجموعاتةةةةةةه الخاصةةةةةةة إلةةةةةةى العابةةةةةةد والتةةةةةةي كلفهةةةةةةا بعرضةةةةةةها لعامةةةةةةة النةةةةةةاس , ليكةةةةةةون هةةةةةةذا أول 

 . 1ا للجمهور قانون لحماية التحف و يقنن عرضه

ق.م , بنةةةةةةي فةةةةةةي مدينةةةةةةة رومةةةةةةا ب يطاليةةةةةةا متحةةةةةةف كبيةةةةةةر عرضةةةةةةت بةةةةةةه  189فةةةةةةي سةةةةةةنة           

الغنةةةةةةائم التةةةةةةي كسةةةةةةبها الرومةةةةةةان فةةةةةةي حةةةةةةروبهم , كمةةةةةةا عضةةةةةةت بةةةةةةه التماثيةةةةةةل المخلةةةةةةدة ,بطةةةةةةال 

رومةةةةةةةا و حكامهةةةةةةةا , كمةةةةةةةا احتةةةةةةةوى هةةةةةةةذا المتحةةةةةةةف علةةةةةةةى مكتبةةةةةةةة جمعةةةةةةةت بهةةةةةةةا المخطوطةةةةةةةات 

 اسالت األباطرة و الملوك مع حكام األقاليم .اإلغريقية و اليونانية و كذا مر

 

 

 

 

                                                                

.  1987.إبةةةةةةةةةةةراهيم نصحي,قاسةةةةةةةةةةةم .تةةةةةةةةةةةاريخ الرومةةةةةةةةةةةان . الجةةةةةةةةةةةزء الثاني.القاهرة:الجهةةةةةةةةةةةاز المركةةةةةةةةةةةزي للكتةةةةةةةةةةةب 1

 830_824ص.
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 ة و التطورشألنالمتحف ا                                  الفصل أالول

 

 

 المتحف في عصر النهضة :-

ممةةةةةةةا سةةةةةةةبق رأينةةةةةةةا أن المتحةةةةةةةف لةةةةةةةه أصةةةةةةةول ضةةةةةةةاربة فةةةةةةةي القةةةةةةةدم , فمةةةةةةةن قةةةةةةةدامى            

المصةةةةةةةةريين إلةةةةةةةةى اإلغريةةةةةةةةق وصةةةةةةةةوال إلةةةةةةةةى العصةةةةةةةةر الةةةةةةةةذهبي اإلسةةةةةةةةالمي عةةةةةةةةرف المتحةةةةةةةةف 

تطةةةةةةورا مةةةةةةن حيةةةةةةث الوظيفةةةةةةة و العمةةةةةةارة , إال أنةةةةةةه خةةةةةةالل عصةةةةةةر النهضةةةةةةة بأوربةةةةةةا سةةةةةةيعرف 

أثروا بةةةةةرحالت البحةةةةةارة أهتمةةةةةام خاصةةةةةا مةةةةةن طةةةةةرف ملةةةةةوك , تجةةةةةار و قناصةةةةةل أوربةةةةةا الةةةةةذين تةةةةة

المستكشةةةةةفين للعةةةةةالم الجديةةةةةد و مةةةةةا جلبةةةةةوه مةةةةةن تحةةةةةف نةةةةةادرة و ثمينةةةةةة لتبةةةةةدأ اكبةةةةةر عمليةةةةةة سةةةةةلب  

و نهةةةةةةب لتةةةةةةراث هةةةةةةذا العةةةةةةالم الجديةةةةةةد باسةةةةةةم الفتوحةةةةةةات و التثقيةةةةةةف و التحضةةةةةةير و خيةةةةةةر مثةةةةةةال 

علةةةةةةةى ذلةةةةةةةك نهةةةةةةةب األسةةةةةةةبان و البرتغةةةةةةةاليين لكنةةةةةةةوز شةةةةةةةعب الميةةةةةةةا بأمريكةةةةةةةة الجنوبيةةةةةةةة , وكةةةةةةةذا 

الفرنسةةةةةةةةية علةةةةةةةى مصةةةةةةةةر التةةةةةةةي قادهةةةةةةةةا نةةةةةةةابليون بونةةةةةةةةابرت و أدت إلةةةةةةةى نهةةةةةةةةب أالف الحملةةةةةةةة 

القطةةةةةةع األثريةةةةةةة الفرعونيةةةةةةة لتفةةةةةةتح الطريةةةةةةق إلةةةةةةى الحمةةةةةةالت التنقيبيةةةةةةة اإليطاليةةةةةةة و األلمانيةةةةةةة و 

 البريطانية ... الخ .

لقةةةةةةد شةةةةةةهدت هةةةةةةذه الفتةةةةةةرة تأسةةةةةةيس المتةةةةةةاحف كمؤسسةةةةةةات قائمةةةةةةة بةةةةةةذاتها , وكةةةةةةان ذلةةةةةةك           

امةةةةةةل  نةةةةةةذكر منهةةةةةةا الحنةةةةةةين إلةةةةةةى الماضةةةةةةي , االختراعةةةةةةات الحديثةةةةةةة و التةةةةةةي نتيجةةةةةةة لعةةةةةةدة عو

قتصةةةةةةادي كانةةةةةةت وليةةةةةةدة الثةةةةةةورة الصةةةةةةناعية و تأثيرهةةةةةةا المباشةةةةةةر فةةةةةةي التطةةةةةةور االجتمةةةةةةاعي و اال

تحصةةةةةةل طبقةةةةةةة العمةةةةةةال علةةةةةةى مطةةةةةةالبهم االجتماعيةةةةةةة و تحديةةةةةةد فةةةةةةي نمةةةةةةط حيةةةةةةاة اإلنسةةةةةةان و في

باالهتمةةةةةةام بالمؤسسةةةةةةات الثقافيةةةةةةة  سةةةةةةاعات العمةةةةةةل و رفةةةةةةع المسةةةةةةتوى الثقةةةةةةافي الةةةةةةذي سةةةةةةمح لهةةةةةةم

كالمتةةةةةةةاحف و المكتبةةةةةةةات العامةةةةةةةة و فتزيةةةةةةةد الةةةةةةةوعي بةةةةةةةدور المتحةةةةةةةف فةةةةةةةي تثقيةةةةةةةف المجتمةةةةةةةع , 

اهتمةةةةةةةةةام وسةةةةةةةةةائل اإلعةةةةةةةةةالم خاصةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةحافة المكتوبةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةالم المتةةةةةةةةةاحف و االكتشةةةةةةةةةافات 

األثريةةةةةةةة فةةةةةةةي المسةةةةةةةتعمرات الجديةةةةةةةدة ثةةةةةةةم إنشةةةةةةةاء الدراسةةةةةةةات األكاديميةةةةةةةة لتحةةةةةةةديث و تطةةةةةةةوير 

تحفيةةةةةةة ودراسةةةةةةة أثةةةةةةار مختلةةةةةةف الحضةةةةةةارات القديمةةةةةةة و محاولةةةةةةة ترجمتهةةةةةةا , حيةةةةةةث العلةةةةةةوم الم

سةةةةةةةيتم ترجمةةةةةةةت الخةةةةةةةط  المسةةةةةةةماري و الفرعةةةةةةةوني مةةةةةةةن طةةةةةةةرف علمةةةةةةةاء ا,ثةةةةةةةار اإلنجليةةةةةةةز و 

 الفرنسيين برو  تنافسية غير مسبوقة .

                                                                 

 50_42ص  1981العزيز,محمد,مرزوق.العراق مهد الفن اإلسالمي.العراق:وزارة الثقافة العامة, .عبد 1

عبةةةةةةةةةةةةد العزيز,محمةةةةةةةةةةةةد,مرزوق.الفنون الزخرفيةاإلسةةةةةةةةةةةةالمية فةةةةةةةةةةةةي المغةةةةةةةةةةةةرب و األنةةةةةةةةةةةةدلس.بيروت:دار الثقافةةةةةةةةةةةةة  .2

 26_18ص.
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 _ واجباته : 2

للمتحةةةةةةةف واجبةةةةةةةةات أساسةةةةةةةةية تتخصةةةةةةةةص فةةةةةةةي ان المتحةةةةةةةةف يقةةةةةةةةوم بجمةةةةةةةةع القطةةةةةةةةع                  

ذلةةةةةةةك مةةةةةةةع دراسةةةةةةةتها جيةةةةةةةدا و الفنيةةةةةةةة و التاريخيةةةةةةةة الهامةةةةةةةة و صةةةةةةةيانتها و المحافظةةةةةةةة عليهةةةةةةةا 

إجةةةةةراء األبحةةةةةاث العلميةةةةةة عليهةةةةةا ثةةةةةم عرضةةةةةها فةةةةةي قاعةةةةةات أعةةةةةدت خصيصةةةةةا بأسةةةةةلوب جمةةةةةالي 

سةةةةةةةةية أن يقةةةةةةةةوم بةةةةةةةةدور يتفةةةةةةةةق قيمتهةةةةةةةةا الفنيةةةةةةةةة و التاريخيةةةةةةةةة و مةةةةةةةةن واجبةةةةةةةةات المتحةةةةةةةةف األسا

الوسةةةةةةةيط لتوصةةةةةةةيل الميةةةةةةةراث الثقةةةةةةةافي لإلنسةةةةةةةان م التةةةةةةةاريخ الفنةةةةةةةي أو الطبيعةةةةةةةي التكنولةةةةةةةوجي ( 

 و تقريبه الى األجيال المعاصرة .

إن البنةةةةةةةاء الثقةةةةةةةافي و التربةةةةةةةوي أصةةةةةةةبح مةةةةةةةن أهةةةةةةةم األولويةةةةةةةات التةةةةةةةي يجةةةةةةةب أن تتجةةةةةةةه             

الحاليةةةةةةة و المسةةةةةةتقبلية و تنمئةةةةةةة إليهةةةةةةا المتةةةةةةاحف فةةةةةةي سياسةةةةةةتها و يهةةةةةةدف الةةةةةةى تعلةةةةةةيم األجيةةةةةةال 

 Klausرو  البحةةةةةث و اإلبتكةةةةةار لةةةةةديهم مةةةةةع ربطهةةةةةم بماضةةةةةيهم و تةةةةةراثهم و يعةةةةةرف كةةةةةل مةةةةةن

Weschenfelder  وWolfgang Zacharias  المتحةةةةةةةةةف فةةةةةةةةةي مجلةةةةةةةةةتهم عةةةةةةةةةن م التربيةةةةةةةةةة

المتحفيةةةةةةة ( بانةةةةةةه مؤسسةةةةةةة ديمقراطيةةةةةةة عادلةةةةةةة تةةةةةةؤدي دورهةةةةةةا االجتمةةةةةةاعي الهةةةةةةام فةةةةةةي تثقيةةةةةةف 

رص المجتمةةةةةةع للتعلةةةةةةيم و االسةةةةةةتفادة كمةةةةةةا انةةةةةةه يةةةةةةؤدي دوره الثقةةةةةةافي عةةةةةةن الشةةةةةةعوب ب تاحةةةةةةة الفةةةةةة

طريةةةةةةق تعزيةةةةةةةز و تقويةةةةةةةة المعلومةةةةةةةات المقدمةةةةةةةة و نشةةةةةةرها بأسةةةةةةةلوب جمةةةةةةةالي يبعةةةةةةةث البهجةةةةةةةة و 

 .2السرور 

مةةةةةةةن واجبةةةةةةةات المتحةةةةةةةف التربةةةةةةةوي أن يجعةةةةةةةل الزائةةةةةةةر لةةةةةةةه نشةةةةةةةيطا مشةةةةةةةارك محصةةةةةةةل            

حتةةةةةةةى يسةةةةةةةتطيع الزائةةةةةةةر المشةةةةةةةاركة  للعلةةةةةةةم بطريقةةةةةةةة إيجابيةةةةةةةة و لةةةةةةةيس مجةةةةةةةرد متفةةةةةةةرج فقةةةةةةةط و

و حتةةةةةةى يسةةةةةةهل اقترابةةةةةةه اإليجابيةةةةةةة فةةةةةةي التعةةةةةةرف علةةةةةةى القطةةةةةةع المعروضةةةةةةة داخةةةةةةل المتحةةةةةةف 

منهةةةةةا يجةةةةةب ان يقةةةةةدم لةةةةةه العديةةةةةد مةةةةةن الوسةةةةةائل الموضةةةةةحة لمةةةةةا تحتويةةةةةه صةةةةةاالت العةةةةةرض مثةةةةةل 

لوحةةةةةةات و بطاقةةةةةةات الشةةةةةةر  التةةةةةةي يجةةةةةةب ان تكتةةةةةةب بطريقةةةةةةة واضةةةةةةحة باإلضةةةةةةافة الةةةةةةى كتيبةةةةةةات 

واسةةةةةةةةطة متخصصةةةةةةةةين و مةةةةةةةةزودة بالرسةةةةةةةةومات و الصةةةةةةةةور الموضةةةةةةةةحة و صةةةةةةةةغيرة مكتوبةةةةةةةةة ب

الشةةةةةةةارحة لكةةةةةةةل قطعةةةةةةةة مةةةةةةةن القطةةةةةةةع المعروضةةةةةةةة و يجةةةةةةةب علةةةةةةةى المتحةةةةةةةف ان يقةةةةةةةوم بشةةةةةةةكل 

 دوري بتقديم سلسلة من المحاضرات عن 

                                                                 

 . 18  ص  1993مالقاهرة(   دار الشرق   وفاء الصديق   متاحف االطفال   . 1

 . 18المرجع نفسه   ص. 2
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و الجماليةةةةةةةة مةةةةةةةع ضةةةةةةةرورة تةةةةةةةاريخ المعروضةةةةةةةات فةةةةةةةي المتحةةةةةةةف و قيمتهةةةةةةةا الفنيةةةةةةةة              

تحديةةةةةةد البةةةةةةرامج التربويةةةةةةة و توجيههةةةةةةا لتتناسةةةةةةب مةةةةةةع كةةةةةةل فئةةةةةةة زائةةةةةةرة فعلةةةةةةى سةةةةةةبيل المثةةةةةةال 

برنةةةةةةامج تعليمةةةةةةي مبسةةةةةةط و متطةةةةةةور تتماشةةةةةةى مةةةةةةع يجةةةةةةب ان يقةةةةةةدم المتحةةةةةةف لتالميةةةةةةذ المدرسةةةةةةة 

أعمةةةةةةةةارهم و ثقةةةةةةةةافتهم   و تعتمةةةةةةةةد المتةةةةةةةةاحف الحديثةةةةةةةةة التةةةةةةةةي تحتةةةةةةةةوي علةةةةةةةةى اقسةةةةةةةةام للتربيةةةةةةةةة 

المتحفيةةةةةةة الةةةةةةى تنظةةةةةةةيم بةةةةةةرامج تعليميةةةةةةة لألطفةةةةةةةال مةةةةةةع تقيةةةةةةيم أخةةةةةةةرى للمعلمةةةةةةين و التربةةةةةةةويين 

الةةةةةةةذين يصةةةةةةةبحون األطفةةةةةةةال فةةةةةةةي زيةةةةةةةارتهم الةةةةةةةى المتةةةةةةةاحف باالضةةةةةةةافة  الةةةةةةةى تقةةةةةةةةديم دورات 

 ثقافية للمهتمين من العامة .

كةةةةةةل هةةةةةةذه األنشةةةةةةطة التةةةةةةي يقةةةةةةدمها المتحةةةةةةف تتطةةةةةةور يةةةةةةوم بعةةةةةةد يةةةةةةوم و لهةةةةةةذا فقةةةةةةد            

اصةةةةةبح المتحةةةةةف شةةةةةريكا هامةةةةةا أهميةةةةةة كبةةةةةرى فةةةةةي تطةةةةةوير المجتمعةةةةةات الحديثةةةةةة و المهةةةةةم هنةةةةةا 

ان المتحةةةةةةف بوجةةةةةةه خةةةةةةةاص يسةةةةةةتطيع تحقيةةةةةةق و تعميةةةةةةةق االبعةةةةةةاد التاريخيةةةةةةة لشةةةةةةةعب مةةةةةةا فةةةةةةةي 

قافيةةةةةةةة المتعةةةةةةةددة و كةةةةةةةذلك اتاحةةةةةةةة الفرصةةةةةةةة للتعةةةةةةةرف علةةةةةةةى الشةةةةةةةكل و الظمةةةةةةةون المجةةةةةةةاالت الث

البةةةةةاطن فةةةةةي االعمةةةةةال الفنيةةةةةة و الثقافيةةةةةة و ذلةةةةةك بطريقةةةةةة جديةةةةةدة مةةةةةن خةةةةةالل الحةةةةةوار و الجةةةةةدل 

الخةةةةةةالق و مةةةةةةن دون األنشةةةةةةطة الثقافيةةةةةةة التةةةةةةي تقةةةةةةدمها المؤسسةةةةةةة المتحفيةةةةةةة فةةةةةةي المجتمةةةةةةع فةةةةةة ن 

جمةةةةةةةد و يتحجةةةةةةةر مةةةةةةةؤدي فةةةةةةةي النهايةةةةةةةة الةةةةةةةى التقةةةةةةةدم الثقةةةةةةةافي و الحضةةةةةةةاري لهةةةةةةةذا المجتمةةةةةةةع يت

 .1توقف موكب التحضر و اإلحساس بالماضي 
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 : أنواع المتاحف -3

 يمكن تقسيم المتاحف الحديثة الى الفئات التالية  : أنواع المتاحف–1

و يدخل في نطاقها عرض اللوحات الفنية التي تعرض و فن الفنانين التشكيليين  متاحف فنية : 1-1

 للمدارس المختلفة مالرومانسية و الواقعية و التأثيرية و التكعيبية و غيرها 

التراث للحضارات المختلفة من أدوات كانت و تشمل المتاحف التي تعرض متاحف تراثية :  1-2

تستخدم قديما أو تماثيل أو تماثيل أو أواني أو حتى أدوات حربية كانت تستخدم في الحروب و تعرض 

تطور هذه األدوات حتى وصلت الى ما نحن عليه االن   كما يحتوي المتحف التراثي على قاعات 

 تحف مدينة السويداء السورية .للدراسة و الترميم   و من المتاحف التراثية م

و هي تعرض األساليب العلمية و االكتشافات التي من خاللها يتم االستفادة في متاحف علمية :  1-3

 تطور شتى العلوم .

تعرض فيها أنواع مختلفة من مفردات البيئة كاألخشاب و المعادن المتنوعة كما متاحف بيئية :  1-4

لفة الخاصة بجيولوجيا الطبقات األرضية و األحياء المائية و غيرها يعرض فيها  عناصر البيئة المخت

 من مظاهر الطبيعة حولنا .

و هي األماكن التي تعرض فيها عينات من المواد التي تخدم النواحي العلمية متاحف تعليمية :  1-5

ينهج هذا النوع و الثقافية و غالبا ما يحتوي هذا النوع من المتاحف على عدة قاعات للمعروضات   و 

من المتاحف أسلوب العرض التعليمي المعتمد على قواعد االتصال التعليمي   و يكون العرض عادة 

بأسلوب مبسط يسمح للطالب بالتفاعل مع عينات العرض   و يندرج تحت هذا النوع من المتاحف 

و البيوت الزراعية متاحف األطفال و القباب الفلكية و مكتبات األرشيف و متاحف الزجاج و الشمع 

 المحمية .

و هذه الفئة من المتاحف تستمد تعريفها من وظيفة المتحف ذاته أي الحفاظ على متاحف قومية :  1-6

التراث الفني للبلد   و هذه المتاحف تأخذ عادة الطابع التذكاري باإلضافة الى إضفاء الفخامة المطلوبة 

 لهذه المباني التذكارية .

و هي المتاحف التي تقوم بحفظ, اقتناء و عرض المقانيات الخاصة بمختلف ة : متاحف تاريخي 1-7

 لعصور الوسطى إلى التاريخ المعاصر.الفترات التاريخية من ما قبل التاريخ , الحقب القدمة , ا
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من حيث فضاء حفظ المقتنيات : ثالثة أنواعيمكن تقسيم المتاحف إلى   

المقتنيات تكون محفوظة و معروضة داخل مبنى تتوفر فيه كل الشروط و أي أن   متحف مبنى : -

 المواصفات الالزمة لعمية الحفظ و العرض .

وهو عبارة عن موقع أثري أو معلم تاريخي يتعذر نقل األثار النتواجدة  متحف في الهواء الطلق : -

 الهواء الطلق .به لسبب أو أخر فيتم تحديد موقعه الجغرافي و يستغل كمتحف في 

تعرف المتاحف اإلفتراضية رواجا كبيرا قأغلب المتاحف العالمية توفر المتحف االفتراضي :  -

 . CD Romخدمة تسمح بالزيارة عبر مواقع لها على شبكة األنترنت أو األقراص المضغوطة 

 يمكن تقسيم المتاحف حسب الملكية إلى قسمين :

ممونة من طرف الدولة , تخصص لها ميزانية تجهيز و هي تكون مسيرة و  متاحف عمومية : -

تسيير و في الغالب تكون تحت وصاية وزارة الثقافة أو السياحة , وهي تقوم بحفظ الشواهد المادية لألمة 

. 

و ه متاحف تعود إما ألشخاص ماديين أو معنويين حيث نجد الكثير من اإلفراد أو متاحف خاصة :  -

 احف قصد التعريف بتاريخهم , مشاطهم أو يعرضون مجموعات فنية خاصة .الموسسات يقوم ب نشاء مت
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المعايير التخطيطية و التصميمية للمتاحف :  ثانيا :   

إن عملية إنشاء المتاحف تتطلب تخطيطا يدخل في اعتباره و ظائف المتحف و أهدافه التي          

ينبغي للمصمم أن يدرسها بعناية و اهتمام حيث أصبح االتجاه نحو وضع المتاحف خارج المدينة و ليس 

واصالت السريعة بمركز المدينة و ذلك انتهاجا لمبدأ الالمركزية في التخطيط و ذلك لتوفر حركة الم

 الخاصة و العامة و سهولة االنتقال من منطقة إلى أخرى . و على هذا ينبغي مراعات ما يلي : 

أن تكون شبكة الطرق و وسائل النقل متوفرة للوصول إلى المتحف بسهولة . توفير شريط من  - أ      

 على طريق عام .األشجار يفصل المتاحف عن حركة المرور السريعة إذا كان المتحف يقع 

اختيار موقع المدخل الرئيسي بعيدا عن حركة المرور مع توفير فراغ مناسب يكفي لمواقف  - ب     

 السيارات و أن تتناسب مساحة الموقع مع حجم المتحف و الجمهور المتوقع لتفادي التكدس .

أو مناظر يمكن طبيعة المنطقة المحيطة بالمتحف سواء كانت مسطحات خضراء أو مباني  - ت    

رؤيتها من المتحف   كذلك الزوايا التي يرى منها الموقع في تكامله مع ما يحيط به .  يجب أن يسمح 

للفراغ الخارجي بالتمدد المستقبلي   سواء كان ذلك عن طريق تكبير المبنى األصلي أو ب نشاء مباني 

 أخرى ملحقة متصلة به . 

راغا ألبنية ملحقة   تبنى على مسافة مناسبة من المتحف نفسه األرض المحيطة بالمتحف يجب أن تقدم ف

لتشمل أنواعا مختلفة من األجهزة و الخدمات م التدفئة   الكهرباء   مكان التصليح(  أو أية مخازن 

 الزمة   و التي يمكن أن تكون غير تمنة و مالئمة ألن تتواجد في المبنى الرئيسي .

 

 

 

 

 

 

 

 [42]  



 ة و التطورشألنالمتحف ا                                  الفصل أالول

 

 

 

العوامل المؤثرة في تصميم المتحف :  – 1  

يعد الجمهور من أهم العوامل التي تتدخل في وضع التصميم األولي ألي متحف إذ الجمهور :  -1-1

يحدد نوع المتحف و طريقة العرض و طابعه و حجمه و امتداده و خطوط السير به   و لهذا وجب 

وى التعليمي و الثقافي و التربوي   و معرفة تصميمه بناء على نوعية الجمهور من حيث السن و المست

الفترة الزمنية التي سيمكثها الزائر في المتحف و كذلك التنويع في المعروضات لتناسب األذواق المختلفة 

نفع . و عندما يتم ذكر  وإذ ال يلقى المتحف نجاحا بكثرة زواره فقط   بل بمدى ما يحققه من فائدة 

الجمهور ف ن ذلك له عالقة بخطوط السير و الحركة و بتصميم المتحف   فسوء التصميم يؤدي إلى 

تكدس الناس و تعثر الحركة و مواجهة الصعوبة في التنقل بين الفراغات المختلفة   و بالتالي يكون 

 عامل طرد بدال من أن يكون عامل جذب .

موضوع العرض له تأثير كبير على المتحف حسب المواد التي :  طبيعة المعروضات -1-2

ستعرض   فيجب دراستها و تنسيقها بحيث تكون جذابة في نظر الزائر و توصل له المعلومة و الفائدة   

باإلضافة للفراغات الداخلية للمتحف التي تصمم لخدمة المواد المعروضة من حيث ارتفاعها و موادها و 

ا مع بعضها البعض و توافق تصميم واجهاتها مع الطرز المعروضة .كتلتها و عالقته  

هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها عند تصميم المتحف  االعتبارات التصميمية للمتاحف : -1-3

   و هي كا,تي : 

كة الزوار داخل المتحف و التي دراسة المسقط األفقي للمتحف ليسمح بتطبيق النظريات المعروفة لحر -

ص في الحركة على محور رئيسي يبدأ من نقطة معروفة كالمدخل الرئيسي و العودة الى نفس خلتت

ور و النقطة دون ان يمر الزائر على معروضات سبق أن مر عليها   و يمكن الخروج من هذا المح

 العودة بعد زيارة كل قسم أذا رغب الزائر في استكمال الزيارة في عدة أيام .
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يجب أن ال يكون فيها دوران مستمر دائما   و العرض يكون من خالل أجنحة منفصلة و على جوانب  -

 المتحف توضع غرف اإلدارة و ور  الصيانة و الخدمات و القاعات المحاضرات .

و الرأسي في جميع االتجاهات   و يجب أن  مرونة فراغ المتحف الداخلي بشكل يسمح باالمتداد األفقي -

يكون التصميم متناسبا مع المعروضات داخله سواء كانت قطعا نحتية أو لوحات فنية أو معروضات 

 طبيعية أو وثائق تاريخية .

( ليسمح بالكامل بدخول أو منع اإلضاءة الطبيعية منه الى أي مكان Roofدراسة سطح المتحف م -

ضاءة الطبيعية   و يزود السقف بالزجاج المانع لألتربة و أشعة الشمس غير يتطلبه العرض من اإل

 المرغوبة .

توزيع مخارج شبكات خدمة الكهرباء و التكييف و االتصاالت  و الصرف الصحي و المراقبة على  -

مساحات ثابتة في السقف و الحوائط و االرضيات   و يمكن فك و تركيب وحدات  هذه الشبكات و 

لتي كذلك فك أعمدة هذه الشبكات و تغيير أوضاعها حسب المتطلبات و التغييرات ا وتحويل مسارها   

.يتطلبها العرض كل عدة سنوات   

مبادئ تصميم المتاحف :  –2  

تعتمد أسس تصميم المتاحف على البيانات التي تجمع عن المتحف المزمع إقامته من حيث موقعه و 

طبوغرافية المكان حوله و البيئة المحيطة به و نوعية المترددين و أعدادهم و طرق الوصول إليه   

سط المدينة يختلف في تصميمه عن المتحف المقام خارجها .فمثال المتحف المقام و  

كما أن اختيار الموقع الذي سيقام عليه المتحف له أسس من أهمها أن يكون في منطقة سياحية بعيدة عن 

المساكن   قريبة من وسائل المواصالت   كما يجب أن تتالئم طبيعة المكان مع الجو العام للفن 

عوامل متعددة يجب حماية  ةه . و يجب في تصميم المتاحف مراعاالمعروض داخل المتحف نفس

  . المعروضات منها   مثل التلف   السرقة   الرطوبة    الجفاف   الشمس و الغبار

 

 

 

 

                                                    [62 ]  



 ة و التطورشألنالمتحف ا                                  الفصل أالول

 

 

 :التربية المتحفية دورها و وسائل توصيلها –3

 دور التربية المتحفية :  -3-1

ية المتحفية تتيح للفرد إمكانية تكوين صورة جديدة للسلوك الجماعي خارج نطاق االسرة و بالتر    

 المدرسة بالنسبة لألطفال 

أو تلك الرقابة المستمرة و الوصايا التي  باألداءيختفي تماما ذلك الضغط المرتبط ففي الدورات المتحفية 

مع غيره من األشخاص االخرين و  المساواةدين فالشخص هنا يشعر أنه على قدر تحدث من قبل الوال

 . 1انه  ضيف مرغوب فيه لدي المتحف

قد يكون البعض اليزال محتفظ بفكرة ثابتة عن المتحف   فال يرى اكثر من مجرد قاعات فسيحة تعرض 

من  كأنهما اشخاص و فيها عينات و نماذج من تثار متربة و كائنات محنطة   يقوم على شؤونه

 معاشرتهم للمعروضات قد انتقلت إليهم عدوى السكون .

لقد تغيرت صورة المتحف حيث ان هذا األخير اصبح يلعب دور هام و كبير في الحفاظ على الموروث 

الثقافي و الحضاري بحيث انه خرج من دوره التقليدي ليكون مركزا ثقافي مكمال للمدرسة الن للرسالة 

لمتحفية ف ذا المتمدرسين خاصة بين الطفل و المعروضات االمتحفية هدفها هو خلق لغة للتواصل بين 

توصلنا الى هذا الهدف فيمكننا القول على التربية المتحفية انها اوصلتنا الى التربية العلمية و الجمالية 

للطفل و ذلك من خالل المتحف الن هذه التربية التعليمية و التربوية لها فضل كبير في تنمية الفكر 

 .2الثقافي للزائر

شرفين على هذا مالى كل ما يقدمه المتحف من تحف فنية و معروضات نادرة   يقوم كذلك ال فباإلضافة

الخزان الثقافي بوضع مطبوعات تحت تصرف كل زائر كدليل للمتحف و ذا كتيبات و بطاقات بريدية و 

و تعددت موضوعات المعارض التي ينظمها يبقى هدفها هو  اختلفتمستنسخات المتحف   و مهما 

 ثقافي من اإلهمال الذي لم به طرفالمعرفة الى كافة الناس و تنبههم إلى ما يتعرض له تراثهم ال توصيل

البعض إن لم نقل الجميع و هذا الن الجميع همه االن لقمة العي  ال غير و لهذا يجب توعيته حول 

 مستقبل التراث الوطني .

                                                                

 . 17  ص  1993متحف األطفال لمصر   وفاء الصديق   دار الشرق   القاهرة    .1

 . 2006مارس  30سناء علي السيد   ندوة التربية المتحفية   صحيفة الوطن السعودية   تحمل . 2
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  و خاصةةةةةةةةةة منهةةةةةةةةةا نسةةةةةةةةةتطيع إتخةةةةةةةةةاذ المتحةةةةةةةةةف كوسةةةةةةةةةيلة تكميليةةةةةةةةةة للةةةةةةةةةدروس المقدمةةةةةةةةةة    

التاريخيةةةةةة و ذلةةةةةك مةةةةةن خةةةةةالل تنظةةةةةيم خرجةةةةةات ميدانيةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق الزيةةةةةارات المنظمةةةةةة مةةةةةن 

طةةةةةةرف المؤسسةةةةةةات التعليميةةةةةةة فيرسةةةةةةخ الةةةةةةدرس النظةةةةةةري مةةةةةةع الجانةةةةةةب المتحفةةةةةةي المعةةةةةةروض 

 من تاريخ الوطن و اإلنسانية .

التربيةةةةةةة المتحفيةةةةةةة ب شةةةةةةباع رغبةةةةةةات افةةةةةةراد المجتمةةةةةةع  فةةةةةةي السةةةةةةعي الةةةةةةى و بهةةةةةةذا الشةةةةةةكل تقةةةةةةوم 

الحقيقةةةةةةة و االتجةةةةةةاه الةةةةةةى الواقةةةةةةع علةةةةةةى حةةةةةةين انةةةةةةه نقةةةةةةوم بتنميةةةةةةة طاقةةةةةةاتهم الخالقةةةةةةة و توسةةةةةةيع 

 قدراتهم االجتماعية و الثقافية .

هنةةةةةاك عةةةةةذر هةةةةةام هةةةةةو تنميةةةةةة القةةةةةدرة علةةةةةى النقةةةةةد عةةةةةن طريةةةةةق اختيةةةةةار و تفحةةةةةص المحسوسةةةةةات 

تي يوجةةةةةةد فيةةةةةةه المةةةةةةرء فهةةةةةةذا يفةةةةةةتح عةةةةةةين االنسةةةةةةان علةةةةةةى وضةةةةةةعه مةةةةةةن خةةةةةةالل الوضةةةةةةع الةةةةةةذا

الشخصةةةةةةي فةةةةةةي المجتمةةةةةةع و كةةةةةةذلك منظةةةةةةوره الخةةةةةةاص فةةةةةةي الحيةةةةةةاة و أيضةةةةةةا علةةةةةةى صةةةةةةياغته 

لرغبتةةةةةةه و حاجياتةةةةةةه الخاصةةةةةةة و مةةةةةةن ناحيةةةةةةة أخةةةةةةرى نحةةةةةةو خطوتةةةةةةه األولةةةةةةى فةةةةةةي الةةةةةةدخول و 

 االرتقاء الى البعد التاريخي 

ننةةةةةا نجةةةةةةد  طلبةةةةةة كليةةةةةةات التةةةةةةاريخ  حةةةةةةث العلمةةةةةةي فامةةةةةا بالنسةةةةةةبة لعالقتةةةةةه بةةةةةةالتعليم العةةةةةالي و الب  

متكةةةةةةررة خةةةةةةالل فتةةةةةةة الدراسةةةةةةة و األثةةةةةةر غالبةةةةةةا مةةةةةةا يتةةةةةةرددون علةةةةةةى متةةةةةةاحف االثةةةةةةار بزيةةةةةةارات 

لدراسةةةةةةةة التحةةةةةةةف المعروضةةةةةةةة كجةةةةةةةزء مةةةةةةةن برنةةةةةةةامج التخصةةةةةةةص الةةةةةةةذي يدرسةةةةةةةونه و السةةةةةةةؤال 

المطةةةةةةةرو  هةةةةةةةةو : كيةةةةةةةةف يقةةةةةةةوم المتحةةةةةةةةف بةةةةةةةةدوره التربةةةةةةةةوي النمةةةةةةةوذجي فةةةةةةةةي ظةةةةةةةةل غيةةةةةةةةاب 

 وي االختصاص ؟.المؤطرين من ذ

 وسائل توصيل التربية المتحفية :  -3-2

تسةةةةةةةةةةةتخدم التربيةةةةةةةةةةةة المتحفيةةةةةةةةةةةة بطةةةةةةةةةةةريقتين للتوصةةةةةةةةةةةيل : الشخصةةةةةةةةةةةية و اإلعالميةةةةةةةةةةةة .        

بالنسةةةةةبة الةةةةةى التواصةةةةةل الشخصةةةةةي فةةةةةان ترسةةةةةيخه و تلقينةةةةةه بصةةةةةفة معقولةةةةةة يمكةةةةةن ان يةةةةةتم عةةةةةن 

طريةةةةةةةةةةق  الجةةةةةةةةةةوالت االرشةةةةةةةةةةادية م داخةةةةةةةةةةل المتحةةةةةةةةةةف( و الحةةةةةةةةةةوار المتبةةةةةةةةةةادل و المناقشةةةةةةةةةةات 

االيضةةةةةةاحية الفعالةةةةةةة او التقنيةةةةةةة    باألشةةةةةةكالالخاصةةةةةةة بةةةةةةالتطورات التاريخيةةةةةةة مةةةةةةع تعضةةةةةةيد ذلةةةةةةل 

اليدويةةةةةة او الطبيعيةةةةةةة . هةةةةةةذا يتةةةةةةيح للزائةةةةةةر مجةةةةةاالت جديةةةةةةدة للمعرفةةةةةةة و المعايشةةةةةةة عةةةةةةن طريةةةةةةق 

 تجربته الخاصة و هو يمتلك في هذا 
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الصةةةةةةدد دائمةةةةةةا إمكانيةةةةةةة الحةةةةةةوار المباشةةةةةةر علةةةةةةى خةةةةةةالف وسةةةةةةيلة التلقةةةةةةين و توصةةةةةةيل المعرفةةةةةةة  

  عن طريق وسائل االعالم .

و االعةةةةةةةةةةالم بمختلةةةةةةةةةةف انواعةةةةةةةةةةه سةةةةةةةةةةواء كةةةةةةةةةةان المقةةةةةةةةةةروء   أو المسةةةةةةةةةةموع أو السةةةةةةةةةةمعي      

البصةةةةةةري فهةةةةةةو يكتسةةةةةةي أهميةةةةةةة بالغةةةةةةة فةةةةةةي الدعايةةةةةةة و االشةةةةةةهار لالنشةةةةةةطة المختلفةةةةةةة للمتحةةةةةةف 

علةةةةةى نطةةةةةةاق واسةةةةةةع بفضةةةةةةل إنتشةةةةةةارها الواسةةةةةةع و الكبيةةةةةةر بةةةةةةين افةةةةةةراد المجتمةةةةةةع و لهةةةةةةذا يمكةةةةةةن 

 التربوية .إستغاللها لخدمة أنشطة المتحف العلمية و 

إن اشةةةةةةةةراك المتحةةةةةةةةف فةةةةةةةةةي المقةةةةةةةةاالت اإلعالميةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي تقةةةةةةةةوم الوسةةةةةةةةائل اإلعالميةةةةةةةةةة        

بنشةةةةةرها خاصةةةةةة فيمةةةةةا يتعلةةةةةق بهةةةةةدف المتحةةةةةف فةةةةةي تحسةةةةةيس الجمهةةةةةور بةةةةةدور هةةةةةذه المؤسسةةةةةة 

و أهميتهةةةةةةا فةةةةةةي جدمةةةةةةة الثقافةةةةةةة و المجتمةةةةةةع . كمةةةةةةا ال يمكةةةةةةن أن تخلةةةةةةو الرسةةةةةةالة اإلعالميةةةةةةة مةةةةةةن 

هةةةةةةةذا نظةةةةةةةرا الةةةةةةةى مةةةةةةةدى انتشةةةةةةةاره و تغلغلةةةةةةةه بةةةةةةةين الجمهةةةةةةةور االعةةةةةةةالم السةةةةةةةمعي البصةةةةةةةري و 

فةةةةةةةيمكن اسةةةةةةةتغالله مةةةةةةةن خةةةةةةةالل اشةةةةةةةراك المتحةةةةةةةف و ذلةةةةةةةك بةةةةةةة جراء مقةةةةةةةابالت و حةةةةةةةوارات و 

بسةةةةةةها سةةةةةةواء فةةةةةةي اإلذاعةةةةةةة أو التلفةةةةةةاز يكةةةةةةون الهةةةةةةدف منهةةةةةةا التحسةةةةةةيس بأهميةةةةةةة المتحةةةةةةف فةةةةةةي 

 .1صيانة الذاكرة التاريخية 

تعريةةةةةةةف ببرامجةةةةةةةه الشةةةةةةةهرية و الفصةةةةةةةلية و و يمكةةةةةةةن للمتحةةةةةةةف  إسةةةةةةةتغالل االعةةةةةةةالم فةةةةةةةي ال      

السةةةةةةةةنوية و مسةةةةةةةةتجدات اكتشةةةةةةةةافاته و التسةةةةةةةةويق لهةةةةةةةةا اعالنيةةةةةةةةا بشةةةةةةةةكل دوري عبةةةةةةةةر وسةةةةةةةةائل 

االعةةةةةةالم المختلفةةةةةةة و المتعةةةةةةةددة . و لمةةةةةةا كةةةةةةان مةةةةةةةن المعةةةةةةروف لةةةةةةيس فةةةةةةةي مقةةةةةةدور لةةةةةةةك زوار 

المتحةةةةةةةف   أو أن الرغبةةةةةةةة ال تتةةةةةةةوفر فةةةةةةةي الجميةةةةةةةةع المشةةةةةةةاركة فةةةةةةةي الجةةةةةةةوالت االرشةةةةةةةةادية أو 

الةةةةةدرس أو المحاضةةةةةرات أو مةةةةةا شةةةةةابه ذلةةةةةك فقةةةةةد أصةةةةةبح مةةةةةن الضةةةةةروري أن يةةةةةتم جعةةةةةل نةةةةةدواة 

 وسيلة التلقين اإلعالمي في متناول يد كل زائر على حدة بشكل دقيق بقدر اإلمكان .

الةةةةةى أهميةةةةةة االعةةةةةالم و الواصةةةةةل عةةةةةن باإلضةةةةةافة الةةةةةى كةةةةةل ذلةةةةةك فسةةةةةوف تةةةةةأتي اإلشةةةةةارة         

وط األساسةةةةةةية لةةةةةةذلك و اهةةةةةةم النقةةةةةةا التةةةةةةي تحةةةةةةوم طريةةةةةةق الوسةةةةةةائل اإلعالميةةةةةةة المختلفةةةةةةة و الخطةةةةةة

 حول ضرورة التربية المتحفية .

        

                                                                

   1997ثةةةةةةار   العةةةةةةدد السةةةةةةادس عبةةةةةةد الحةةةةةةق معةةةةةةزوز   المتحةةةةةةف عةةةةةةام االتصةةةةةةال   حوليةةةةةةات المتحةةةةةةف الةةةةةةوطني لأل 1
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علمةةةةةةةي و هةةةةةةةو  جلوتو يتبةةةةةةةع الوسةةةةةةةائل اإلعالميةةةةةةةة أوراق المعلومةةةةةةةات دليةةةةةةةل مختصةةةةةةةر و كةةةةةةةا   

مةةةةةةةةا يقةةةةةةةةدم لزائةةةةةةةةر المتحةةةةةةةةف معلومةةةةةةةةات إضةةةةةةةةافية عةةةةةةةةن المعةةةةةةةةارض المقامةةةةةةةةة او المعةةةةةةةةارض 

الدوريةةةةةةة او الخاصةةةةةةة و هةةةةةةي تسةةةةةةتهدف فةةةةةةي نفةةةةةةس الوقةةةةةةت زيةةةةةةادة تعميةةةةةةق اسةةةةةةتيعاب المعةةةةةةرض 

 و بالخص بعد  

الةةةةةةدليل المختصةةةةةةر وسةةةةةةيلة معاونةةةةةةة هامةةةةةةة وبةةةةةةاألخص  الزيةةةةةةارة و يعتبةةةةةةر كتيةةةةةةب المعلومةةةةةةات و

 . 1لألطفال و الشباب

و يتسةةةةةع دور االعةةةةةالم جانبةةةةةا تربويةةةةةا تعليميةةةةةا فكريةةةةةا بهةةةةةا   يقةةةةةيم مةةةةةن جسةةةةةور المعرفةةةةةة بينةةةةةه و 

بةةةةةةين المتلقةةةةةةي و بمةةةةةةا يسةةةةةةهم مةةةةةةن االطةةةةةةالع علةةةةةةى االكتشةةةةةةافات فةةةةةةي تنميةةةةةةة الجةةةةةةي  الةةةةةةوطني 

اإلنسةةةةةةةاني اتجةةةةةةةاه التةةةةةةةاريخ و التةةةةةةةراث . و مةةةةةةةن األدوار التةةةةةةةي تةةةةةةةدعم مشةةةةةةةروع الشةةةةةةةراكة بةةةةةةةين 

فيةةةةةةةين لإلعالميةةةةةةةين فةةةةةةةي بةةةةةةةرامج و مخططةةةةةةةات المتحةةةةةةةف المتحةةةةةةةف و االعةةةةةةةالم   اشةةةةةةةراك المتح

بالتنسةةةةةةةيق مةةةةةةةع الهيئةةةةةةةة العليةةةةةةةا للسةةةةةةةياحة   و اشةةةةةةةراك التةةةةةةةي ينفةةةةةةةذوها فةةةةةةةي الةةةةةةةداخل و الخةةةةةةةارج 

اإلعالميةةةةةةةةةين يتمثةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي دعةةةةةةةةةوتهم الةةةةةةةةةى الزيةةةةةةةةةارات المختلفةةةةةةةةةة و الجةةةةةةةةةوالت الطالبيةةةةةةةةةة و 

لك تصةةةةةةويرها و الكتابةةةةةةة عنهةةةةةةا هةةةةةةذا مةةةةةةن شةةةةةةابه ان يحقةةةةةةق للمتحةةةةةةف دور بةةةةةةال  األهميةةةةةةة كةةةةةةةذ

إسةةةةةةةةةتثمار و زيةةةةةةةةةارات االفةةةةةةةةةواج السةةةةةةةةةياحية المحليةةةةةةةةةة و األجنبيةةةةةةةةةة للمتحةةةةةةةةةف و تغطيةةةةةةةةةة ردود 

و االسةةةةةتفادة خبةةةةةرة  مةةةةةن خبراتهةةةةةةا و معرفتهةةةةةا فةةةةةي هةةةةةةذا فعلهةةةةةا إعالميةةةةةا و دراسةةةةةة مالحظاتهةةةةةةا 

الجانةةةةةةب لتطةةةةةةور أنشةةةةةةطة المتحةةةةةةف . كمةةةةةةا يمكةةةةةةن للمتحةةةةةةف ان يلفةةةةةةت انظةةةةةةار أفةةةةةةراد المجتمةةةةةةع 

مةةةةةةةن االكتشةةةةةةةافات و إقامةةةةةةةة بعةةةةةةةض المناسةةةةةةةبات و  علةةةةةةةى اخةةةةةةةتالف أعمةةةةةةةارهم يعةةةةةةةرض الجديةةةةةةةد

المعةةةةةةةارض الفنيةةةةةةةة و التراثيةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة ذات العالقةةةةةةةة و الصةةةةةةةيلة بةةةةةةةالتراث و هةةةةةةةو مةةةةةةةا يةةةةةةةدعم 

تواصةةةةةةل النةةةةةةاس بصةةةةةةورة تلقائيةةةةةةة مةةةةةةع المتحةةةةةةف يخلةةةةةةق نةةةةةةوع مةةةةةةن التواصةةةةةةل بةةةةةةين المجتمةةةةةةع و 

 .2التاريخ و التراث

 

 

                                                                

 . 28  ص  1993متحف األطفال لمصر   وفاء الصديق   دار الشرق   القاهرة    1 

,العدد  2005عبد هللا الدغفق   المتحف الوطني بين االعالم و االعالن و التعليم ,جريدة الرياض السعودية ,مارس هدى  2

                            3,ص 13422
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 ثالثا : العرض المتحفي 

لقد كانت المتاحف في القديم تقتني التحف بشتى الطرق و تسهر على صيانتها و المحافظة عليها        

. أما اليوم فقد تعدى دورها الى ابعد من ذلك . فانصب اهتمام المتحف على عرض المواد بشكل جذاب 

 و شيق سواء من حيث تنظيم القاعات أو طرق  العرض .

يعد العرض من اهم الوظائف األساسية التي ال يمكن للمتحف : و أنواعهامفهوم العرض  – 1

االغتناء عنها فهو المرتة التي من خاللها  يطل الزائر على ما يحتويه المتحف من شواهد حضارية . و 

ترفيهيا  هو رؤية الشيء لهدف معين تسعى الى تحقيقه سواء كان علميا أو ,1العرض بالنسبة لعلم التحف

 يجب مراعاة ما يلي :  أو تربويا أو اقتصاديا . لذلك

 تزايد عدد الزوار -

 نمط الزوار ماالهتمام بالزائر المعاق مثال ( -

 معرفة سلوك الجمهور -

 توفر مساحة مركزية محددة التجاهات الزوار -

 مساحة خاصة الستقبال الوفود مثال -

 و التخزين و استقبال المقتنيات و ارسالها  باألمنالترتيبات الخاصة -

 أنواع العرض :  1-1

المتحف يضم تحفا تعرض عرضا دائما و من ثم يجب عرض العرض الدائم أو المستديم :  – أ

 هذه التحف جيدا و يقوم علو ثالثة أسس هي2: 

فالمقصود انسجام يجب أن يسود بين المعروضات جو القاعة المعروض فيها التحف . االنسجام : 

 المحيط كله .

                                                                

 86.علي حمالوي ,علم المتاحف,سلسلة محاظرت في علم االثار ,نشر ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر,ص1

 36.رفعت موسى محمد ,مدخل إلى فن المتاحف ,ص2
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الصور و كذلك ألوزان . وأحجامها و أشكالها وتنظيم و ترتيب التحف من حيث أهميتها التوازن : 

 التحفة كبيرة الحجم و ثقيلة الوزن في المحور م الوسط( على عكس التحف الصغيرة .فمثال 

بالقيمة الحيوية للتحفة . لجمالها أو اسلوبها الفني . و كذلك لون التحف الذي و يمكن تفسيرا الوحدة : 

 الدائم ماالنسجام و التوازن( . ويخصص للعرض الدائم مكان بارز بفضل  هو عامل مؤثر في العرض

 .الرئيسي م كالطابق األرضي (

  و يهيأ للمعارض التخصص للعرض المؤقت بمبنى المتحف . الذي قد ينشأ العرض المؤقت :  –ب 

  قاط :ن العرض مراعاة اربع نن مناسبة للزيارات واحدة فقط   و يتحسن لهذا النوع مكالمؤقتة اما

 المحتوى العلمي للمعرض -

 اراء الزوار و سلوكهم -

 التقنية المستعملة للعرض -

 جمالية العرض -

سواء كانت متكررة أو نادرة . قد يحتوي المتحف على المقتنيات المخزنة العرض المتنقل :  –ج 

فالعرض المتنقل هو ثقل تلك المجموعة من مكان ألخر . فيجب حين عرضها استخدام خزانات و 

و قد استخدمه في بعض  متاحف  جدران الرفوف مصممة بشكل يسهل تفكيكها و إعادة تركيبها

.الثمن  ةذا الغرض ان الخزانات و الرفوف باهضهالسيارات صنعة ل  

طرق العرض :  – 2  

 توجد عدة طرق لعرض المقتنيات و للمتاحف الحرية المطلقة في اختيار ما يناسبها .

تعرض كل أنواع التحف في مكان واحد و عنصر  التتابع التاريخي أو التسلسل الزمني :

نجح الطرق في معين مثل الطراز الزخرفي في عصر معين . تعتبر هذه الطريقة الكالسيكية من ا

   قد بدا استعمال الطريقة الكالسيكية المعتمد على   1المعارض  تنظيم

                                                                

 55.علي حمالوي ,علم المتاحف,سلسلة محاظرت في علم االثار ,نشر ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر,ص1
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  و هي الطريقة المهيمنة على تنظيم معارض متاحفنا اليوم  1799التسلسل الزمني ألول مرة سنة       

          نجد متحف الفن اإلسالمي في القاهرة يعرض الخزف   النسيج في العصر األموي ثم يليه      

العباسي   و هكذا .....العصر        

تسمى أيضا طريقة العرض الموضوعي فتعرض المادة بأنواعها و  حسب المادة المعروضة : 

 .تسلسلها التاريخي   فقاعة االخشاب مثال بأنواعها   و الخزف بأنواعه في العالم اإلسالمي 

و هي ان خصص لكل قومية ما قاعة   مثال قاعة للرومان   قاعة للوندال   و حسب القوميات : 

 يين .قاعة للبزنط

على التخصص النوعي في تقسيم المعروضات داخل يعتمد في هذا العرض :  المادة االثرية

المتحف الواحد   في عدة قاعات   تخصص األولى مثال لألدوات الحجرية   و الثانية الفخاريات   

و بالرغم من ان هذه الطريقة فيها ميل الى التخصص الدقيق اال انها تجزي التراث الحضاري و 

 ط في حلقاته .تفكك بين عناصر الرب

. أو حسب  1810حسب المادة األولية و تقنيات صنعها و قد تطورت الطريقة سنة :  حسب المادة

ه الطريقة تنفرد بها المتاحف العالمية الكبرى و على الخصوص المتحف ذحجم مصدرها ه

االمريكية و ( و اللوفر بفرنسا   و الميروبلتان بالواليات المتحدة British Museumالبريطاني م

 التي تزخر أروقة عرضها بتحف اثرية من مختلف انحاء العالم .

 وسائل العرض :  1-2

اإلضاءة نوعان : طبيعي للغاية الي متحف  و مصدر العرض من العوامل المهمة بل المؤثرة وسائل    

ليل او الظالم هو الشمس   و صناعي و هو الكهرباء . فالمتحف المفتو  ال يحتاج اضاءة صناعية في ال

متاحف ذات ال  اما االضاءة الصناعية فتحتاج اليها  % 100  فيعتمد على اإلضاءة الطبيعية 

 .1و الخزف المعروضات الخاصة   كالنسيج و الورق 

                                                                

 47االثار ,نشر ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر,ص.علي حمالوي ,علم المتاحف,سلسلة محاظرت في علم 1
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اإلضاااااااااءة الطبيعيااااااااة و تنقساااااااام الااااااااى قساااااااامين : مباشاااااااارة ماااااااان الشاااااااامس ، و 

 اإلضاءة الصناعية : تنقسم الى عدة أقسام  ومنعكسة من السماء 

أي مةةةةةةةن الضةةةةةةةوء الصةةةةةةةناعي المصةةةةةةةبا    يتجةةةةةةةه فةةةةةةةي زوايةةةةةةةا اقةةةةةةةل مةةةةةةةن األفةةةةةةةق  :  مباشااااااارة

 مباشرة في اتجاه التحفة و من عيوبه انه سبب للظل و للبريق على سطح التحفة 

أي الضةةةةةوء يسةةةةةقط الةةةةةى األسةةةةةفل مةةةةةن مزايةةةةةاه انةةةةةه يعطةةةةةي منظةةةةةرا مزخرفةةةةةا  نصاااااف مباشااااار :

يجعةةةةةةل اكثةةةةةةر  علةةةةةةى السةةةةةةقف فيخفةةةةةةف مةةةةةةن التبةةةةةةاين العنيةةةةةةف وأ  حيةةةةةةث يسةةةةةةلط الضةةةةةةوء علةةةةةةى 

 بهجة و مرحا .

أي ان الضةةةةةةةوء يتجةةةةةةةه الةةةةةةةى اعلةةةةةةةى السةةةةةةةقف و االسةةةةةةةطح العاليةةةةةةةة مةةةةةةةن  نصاااااااف مباشااااااار :

الحيطةةةةةةان . و يسةةةةةةتعمل زجةةةةةةاج مصةةةةةةفر سةةةةةةميك للسةةةةةةما  لجةةةةةةزء مةةةةةةن الضةةةةةةوء بةةةةةةالمرور الةةةةةةى 

األسةةةةةةفل و يلةةةةةةزم فةةةةةةي هةةةةةةذه الحالةةةةةةة ان يكةةةةةةون السةةةةةةقف و الجةةةةةةزء األعلةةةةةةى مةةةةةةن الحةةةةةةوائط قابليةةةةةةة 

 عالية على عكس الضوء .

: أي مةةةةةةن الضةةةةةوء الةةةةةى اعلةةةةةةى بواسةةةةةطة منعكسةةةةةات مظلمةةةةةةة مقلوبةةةةةة   و فةةةةةةي مباشااااارة  غيااااار

لسةةةةةةطح االسةةةةةةقف و األجةةةةةةزاء العليةةةةةةا مةةةةةةن الحةةةةةةوائط قابلةةةةةةة علةةةةةةى عكةةةةةةس اكةةةةةةون يهةةةةةةذه الحالةةةةةةة 

الضةةةةةةةةوء و اسةةةةةةةةقاطها علةةةةةةةةى سةةةةةةةةطح التحفةةةةةةةةة   و تتميةةةةةةةةز هةةةةةةةةذه الطريقةةةةةةةةة بةةةةةةةةالتوزيع الجيةةةةةةةةد 

 سطاع .و اختفاء الظالل   و قلة البريق و انعدام االلإلضاءة 

هةةةةةةي بمثابةةةةةةة الشةةةةةةخص المرافةةةةةةق للزائةةةةةةر داخةةةةةةل أروقةةةةةةة المتحةةةةةةف    البطاقااااااات الشااااااارحة  :

تحتةةةةةوي هةةةةةذه البطاقةةةةةة علةةةةةى عةةةةةدة عناصةةةةةر هامةةةةةة لشةةةةةر  مةةةةةا بةةةةةالمتحف مةةةةةن عناصةةةةةر تسةةةةةاعد 

و إضةةةةةةافة معلومةةةةةةات عةةةةةةن تلةةةةةك التحفةةةةةةة المعروضةةةةةةة و اهةةةةةةم عناصةةةةةةر هةةةةةةذه  هةةةةةةمالزائةةةةةر علةةةةةةى ف

 البطاقة .

 مادة البطاقة   - 

 المادة المكتوبة  - 

 نوع الخط  - 

 اللغة المكتوبة بها البطاقة  - 
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ينبغةةةةةةةي ان تكةةةةةةةون البطاقةةةةةةةة حسةةةةةةةنة الشةةةةةةةكل و لتكةةةةةةةون ذلةةةةةةةك   يستحسةةةةةةةن دائمةةةةةةةا اختبةةةةةةةار         

المةةةةةةادة الجيةةةةةةدة البطاقةةةةةةة   سةةةةةةواء كانةةةةةةت مةةةةةةن الةةةةةةورق أو البالسةةةةةةتيك أو الخشةةةةةةب أو النحةةةةةةاس   

و المالحةةةةةةةظ ان الةةةةةةةورق هةةةةةةةو المةةةةةةةادة الرئيسةةةةةةةية لمعظةةةةةةةم البطاقةةةةةةةات   بةةةةةةةالرغم  مةةةةةةةن ان هةةةةةةةذا 

مةةةةةةةع تعرضةةةةةةةه للحةةةةةةةرارة او الرطوبةةةةةةةة   و تكتةةةةةةةب اللةةةةةةةون قةةةةةةةد يتغيةةةةةةةر مةةةةةةةن طةةةةةةةوال الةةةةةةةزمن   

النسةةةةةةخي   الخةةةةةةط الرقعةةةةةةي م الرقعةةةةةةة (   الخةةةةةةط البطاقةةةةةةة فةةةةةةي العةةةةةةالم العربةةةةةةي بخةةةةةةط الثلةةةةةةث   

الفارسةةةةةةةي . البطاقةةةةةةةة تكملةةةةةةةة و جةةةةةةةزء ال يتجةةةةةةةزأ مةةةةةةةن الشةةةةةةةيء المعةةةةةةةروض و مكانهةةةةةةةا خزانةةةةةةةة 

العةةةةةةةرض   و دورهةةةةةةةا يتمثةةةةةةةل فةةةةةةةي تقةةةةةةةديم و توضةةةةةةةيح المعروضةةةةةةةات و مةةةةةةةن الشةةةةةةةروط التةةةةةةةي 

ال تعةةةةةةةد البطاقةةةةةةةة جةةةةةةةزاء مضةةةةةةةافا للتحةةةةةةةف   وال وا تتةةةةةةةوفر عنةةةةةةةد وضةةةةةةةع البطاقةةةةةةةة . يجةةةةةةةب ان

ينبغةةةةةةي أيضةةةةةةا االكثةةةةةةار مةةةةةةن البطاقةةةةةةات فةةةةةةي خزانةةةةةةات العةةةةةةرض و ان تكةةةةةةون البطاقةةةةةةة مناسةةةةةةبة 

 من حيث حجمها و التحفة و أهميتها .

تكون يشترط تجنب وضع البطاقات بشكل افقي فالوضع المائل يفضل في الكثير من األحيان و ان       

البطاقة في مستوى النظر   و ام تكون بأكثر من لغة   و الجدير بالذكر ان المتاحف الكبيرة التي يرتادها 

 في ان تكون البطاقة الهادفة تتألف من :األجانب تستعمل هذه الطريقة 

 اسم التحفة في الكلمات البسيطة للغاية  -

 رقم تسجيل التحفة في سجالت المتحف  -

 م اسم الحرفية (   التنقيب و تاريخ العثور عليها المصدر الذي جاءت منه  -

 العوامل المؤثرة على العرض :  –3

لقد تطورت طرق و وسائل اإلضاءة الحديثة للمتحف سريعا و ذلك لإلتاحة الفرضية ألكبر عدد من  

مفتوحا ليال   خالل ساعات الفراغ للزائرين حيث يمكن  المتحفالزوار لمشاهدة الفتح   و أن يستمر

لمعظم األبناء المجتمع زيارتها   مع العلم أن معظم المباني الحديثة لمتاحف قد صممت منذ البداية على 

أساس فتحها ليال   فمن الصعب االعتماد على اإلضاءة الطبيعية   ال بد من الغاء االشعة  الفوق 

ن المستمر و من األضواء البيضاء كشعاع النهار و ذلك باستعمال المرشحات   البنفسجية المنبعثة م

 التقليل من مدة اإلضاءة خاصة ليال و التخفيف من نسبة الضوء نهارا دون االخالل بنظر المشاهد .
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 الجزائرية حف اأوال : وظاف المت

ة و لثقافيعد المتحف مؤسسة عمومية خدماتية في ذات الوقت , ال تقل أهمية و شأنا عن دور ا     

ي فدراك المدارس النظامية و الجامعات من المؤسسات فهذه تقوم بخدمة جميع مستويات الفكر و اإل

 ولتربوية انها م المجتمع , بذا بالمدرسة فالجامعة و الدراسات العليا , إذا أصبحت تؤدي أدوار متعددة

 الثقافة و النفسية و االجتماعية و االقتصادية و الترفيهية .

ليه عي نص و المتحف مؤسسة ثقافية تنموية تساهم في ترقية و تطور المجتمع , و هو القانون الذ   

 و من اهم وظاءفه : 1المجلس الدولي للمتاحف

 الوظيفة االجتماعية للمتحف :-1

 2االغلبية الساحقة من المتاحف يقاس نجاحها بمدى استقطابها للجمهور 

 من أهم الوظائف االجتماعية للمتحف :  

 سر وإلقاء الضوء على طبيعة الحياة التي عاشها االنسان في عصور مختلفة , و اشكال اال 

,   ين الناسعل بتفاطبيعة العالقة التي كانت تربطها .. و العالقات جو العمل و كافة التكافل و ال

 وذلك من خالل ما تجسده الصور و الرسوم و النقو  .

 وساهم تعد المتاحف مؤسسات ثقافية من ضمن ما تسعى إليه تثمين التراث المحلي , و هذا ي 

ناشيد أن األبشكل كبير في إنماء الرو  الجماعية و المشاعر الوطنية النبيلة , شأنه في ذلك ش

و ألقائه إما تحدتا من تألف و تأزر بين الناس من مختلف االعمار عند الوطنية و القومية و 

 3سماعه 

 

 

                                                                       

1-articles les statues de l ,I.C.O.M assemblee general de l, I.C.O.M payes-bas I.C.O.M ,1989,P:01 

 113ص , 1993,اكو ,دليل تنظيم المتاحف , ترجمة محمد حسن عبد الرحمان ,الهيئة المصؤية للكتاب ,دط,القاهرةهيروشي ديف-2

 24عياد موسى العوامي ,مدخل إلى علم المتاحف ,مرجع سابق , :-3
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 ن و تبرز المتاحف الحرف اليدووية و الصنعات الشعبية على مر العصور و أوضاع الحرفيي

بيعة هم و طالمعيشية و نظرتهم لحرفهم , و المكانة التي كانوا يحتلونها في مجتمعاتأحوالهم 

لعصور يبر االتواصل بين أبناء الحرف الواحدة , و كيفية تشكيل التناسق الحرفي في المجتمع غ

. 

 ركة ا مشتإن الزيارات الجماعية لتالميذ المدارس و الشركات و  المؤسسات للمتاحف تولد روح

 جماعيس جماعيا , و تبادل للرؤى التي قد تختلف و تتفق في اإلحساس الفردي  و الو إحسا

 بالفن و تذوقه المتجسد في المققتنيات و المعروضات داخل المتاحف .

  بر عيمثل المتحف بما يتضمنه من مقتنيات فنية مختلفة الحصن الفني الهام لدى الشعوب

 .صورة تليق بالمكانة المتوارثة للشعوب عصور التاريخ فهو يحفظ تراثها و يترجمه ب

 الوظيفة الثقافية للمتحف :-2

ة ألخيراتكمن مهمة المتحف في المحافظة على المقتنيات األثرية و التاريخية , و توظيف هذه 

لف بمخت البتكار و نشر الثقافة المتحفية بواسطة البحث و العمل  التربوي و العروض الدائمة

 ال الوظائف الثقافية للمتحف فيما يلي :ويمكن إجم 1انواعها .

 . التعرف بالتراث الحضاري لإلنسان و حضارته في الماضي 

 2ختلفة ه المإبراز تاريخ اإلنسانية بصورة نابضة بالحياة من خالل مخلفات اإلنسان و أنشطت 

  لعامةاالتعرف على أشكال الطقوس و الممارسات الشعائرية في المناسبات و االحتفاالت  

  نتقال ايفية كإبراز الخصوصيات الثقافية للمضامين و العناصر الثقافية للحضارات القديمة و

 تلك الخصوصيات بين أالجيال المتعاقبة في المجال الثقافي و االجتماعي

 ها دئ تأثيرمقة و يظهر المتحف القيم السائدة و األقوال المأثورة المتداولة في االلفترا الساب

 ة و تحديد السلوك المرغوب و غير المرغوب في المجتمع.و تأثرها بالشخصي

 

                                                                       

 23محمد يسري إبراهيم دعبس , الصفحة -1

 03, ص  178مجلة المتحف الدولي االفتتاحية ,مجلة ربع سنوية و اليونسكو , العدد -2
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 م و الرسو عماريبيان المستوى التكنولوجي و تقنياته و أدواته المختلفة في عالقتها بالفن الم

ر دية و غيالما و النقو  , وكيفية استخدام موارد البيءة المتاحة في إبراز العناصر الثقافية

 المادية 

 الوظيفة التربوية و التعليمية للمتحف :1-2-

و  ,تاحف المحرك الرئيسي إلعادة تصميم جميع صي  العمل في الم مما ال شك أن الغرض التعليمي هو

ي بحت فاالتجاه الجديد الذي يميل نحو التركيز على المعرض لجذب الزائرين بمختلف الطرق , فأص

و  يمتهاالمتاحف هيئة مدربة تسعى لكسب حتى الجمهور الغير المتحس لدراسة المعروضات و إبراز ق

 مجتمعات الحديثة .تأثيرها االيجابي في ال

ارس إن خدمات المتحف الناجح يمكن أن تعطي أفاقا و اسعة خصوصا في تنظيم العالقات مع المد

.  1ؤقة "ت الم"فالمدارس الحسنة بين معلمي المدارس و هيئة المتاحف التعليمية هي مفتا  نجا  اإلعرا

 : التعليمية بحيث يتوفر علىفالمتحف كمؤسسة تعليمية ثقافية يتميز بنوع خاص من البرامج 

 و  الميذقيام المتحف بدوره التعليمي و التربوي باعتباره قبلة للباحثين المتخصصين و الت ,

اد باعتبار مدرب الن ءعلى الحرف اليدوية المختلفة , بغية المحافظة على تراث األجد

 ...كاصنعات التقليدية على غرار صناعة الفخار و الخزف و النحت و الخشب ..

 واعله إتباع أسلوب العرض المناسب بهدف أكتساب الزائر الرافاهية و استجابة من خالل تف 

 تعامله مع الخبرات التعليمية في المتحف .

 . المختصين في عمليات التدريس و استخدام وسائل االتصال التعليمية 

 ة ليمينشطة التعدراسة الخصائص النفسية و االجتماعية لجمهور زوار المتحف حيث تختلف األ

 2لألطفال عن البرامج البحثية و التثقيفية لطلبة الجامعات .

 

 

                                                                       

 207تقي الدباغ  و فوزي رشيد , ص : -1

 146:,الرياض , ص1لك السعود ,طعبد الرحمان بن براهيم الشاعر , تقنيات المتاحف التعليمية , مطابع جامعة الم-2
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 و تكمن أجمل أهم الوظائف التربوية و التعليمية للمتحف فيما يلي :

  مات وسإن المتاحف مؤسسات تعليمية لألجيال المتعاقبة تحكي لهم التاريخ القومي و تبرز 

 شخصية األجداد في تواصلها مع األجيال الحديثة .

 و  صر ماو العلمية و التكنولوجية التي كانت سائدة في ع تجسد المتاحف المستويات الفكرية

 كيف كان يفكر الناس , و المعتقدات المنتشرة في الفترات المتعاقبة .

 طن و الوتساعد المتاحف عاى سمو العقل و ترقية المشاعر و األحاسيس الوجدانية الصادقة نح

 ة .ون التشكيلية المختلفو السمو األخالقي من خالل مشاهدة الرسوم و الزخارف و الفن

 الوظيفة النفسية للمتحف :3-2-

 ر الواضحلتعبيايمثل هذا الدور في العامل القومي و الوطني الذي يعتبر السبب في الشعور بالقيم و    

تكون  لحالةاعن الرؤية الذات القومية  و تجسيد  واقعها  التاريخي و حاضرها و مستقبلها و في هذه 

  1 ى إثار الهمم و شحذها لتحقيق االستقرار الحضاري و الدور اإلنساني .النتيجة العمل عل

 و تتمثل أهم وظائف المتحف النفسية فيما يلي  :

 وصة خلق تكوين ذاتي لكيان المجتمع , وما يتبعه من مشاركة وجدانية و تعد ذاتية و خص

 المجتمع و ثقافته في التواصل الحضاري .

 راك قيمة األشياء.تنمية اإلحساس الجمالي و إد 

 يؤدي تخلق المتاحف بمقتنياتها بين أفراد المجتمع مشاركة وجدانية و توصل نفسي و روحي 

مع  اصلهمإلى التعاطف و التقرب بين الزائرين من مختلف األعمار حول مخلفات األجداد في تو

, و  هاتهماتجاالمكان و الزمان اللذان عاشهما , و بذلك تتوحد مشاعرهم و تتالقى موالتهم و 

 تتوحد حياتهم إلى حد كبير .

 

                                                                       

 76-75. ص1995س ,, تون المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم , متاحف الفنون الشعبية في الوطن العربي , وزارة الثقافة-1

. 
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 االقتصادية :الوظيفة 4-2-

ه ما يشكل وية , باعتبار المتحف الوعاء الذي يحفظ تراث األمة الثقافية بما يوحيه من سمات ثقافية ماد

ع ي المجتمفحلية من جدب السيا  على  المستوى الداخلي اإلقليمي و الدولي , و أثر ذلك على التنمية الم

. 

 نيات , ن مقتتعد المتاحف اماكن لجدب السائحين و الزائرين و الرحالة لالطالع على ما تحويه م

 , و قد  شبههاكما انها أماكن لجدب الحرفيين و الصناع لمحاكاة النماذج القديمة و صناعة نسخ ت

لناشئين ن و اتحتوي المتاحف ورشا حديثة لهذه الغاية و كما تجلب المتاحف أفواجا  من المواطني

عض الل بو تالميذ المدرسة و طلبة الجامعات لالطالع على تاريخ األمة المائل أمامهم من خ

 . 1النماذج المجلوبة من شتى أنحاء البالد , مما يوفر دخال وطنيا و فيرا 

 اصل و للتو يبرز الدور االقتصادي للمتاحف في كون مقتنياتها بما تتضمنه من قطع أثرية نادرة

ن زائريلحضاري تعد مواد مصنعة تضيف قيمة اقتصادية للمجتمع , من حيث إيرلد الاالتصال ا

 لها أو إنجاز بعض هذه المقتنيات في المعارض الدولية .

  ادن و المع وتعتبر المقتنيات الفنية التي تعبر عن الصناعات التقليدية من كافة مواد كالخزف

الة لعب أصإبداع قيمة اقتصادية مضافة حيث تالخشب , التي تجسد بما تحمله من فن و إتقان و 

د تباع قفنية المنتج و جودته إقباال متزايدا من الزوار و السيا  خصوصا و أن بعض المنتجات ال

 من خالل المتاحف التراثية .

 ما ي , بتمثل إيرادات المتاحف موردا من الموارد المالية التي تساهم في دعم الدخل القوم

 ي .ألجنبدة تختلف حسب السائح األجنبي العادي أو الدارس , او الطالب اتفرضه من رسوم زائ

  و  لدولةلتعتبر مقتنيات المتاحف قيمة مضافة إلى ما هو موجود في الرصيد الحضاري المتنوع

 يمكن استغاللها في جوانب عدة كالتنمبة االقتصادية .

 

 

 

                                                                       

 75المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ,المرجع نفسه , ص 1

[41] 



 الفصل الثاني                   مسهمات المتحف في حفظ التراث المحلي

 

 

 : الجمهور و المتحف -3

لمتاحف رفت االمتحف مفتوحا للجمهور هذا هو الشعار الذي يقوم عليه أي متحف في العالم فلقد ع     

منذ السنوات األخيرة جمهور متحفي , وهذا حسب الدرسات التي تجري عن مختلف المستويات 

ة التي دلجدياالجتماعية التي تتردد على المتاحف و يرجع ذلك إلى العديد من األسباب منها الصورة ا

ء أشيا يكتسبها  المتحف في يومنا هذا غير التي شهدتها التي كانت فيها المتحف أشبهه بمجموعة

 نى لومعروضة عليها غبار و معرضة لمختلف الشوائب فأصبحت زيارة المتحف و اجب يقوم أي فرد د

 كانت هذه الزيارة نادره في ظروف خاصة .

 د الزائرين يجل االستقبال و النشطات التربوية و الثقافية أكما عمدت المتاحف إلى تطوير و سائ     

تكفل من طرف مسؤول كل قسم في حالة إذا طالب استفسارات أو شرو  عن المجموعات فتحولت 

ألعمار تلف االمتاحف إلى مرافق نقابية في خدمة مختلف الزوار و يتواكب عليها أنواع من الزوار بمخ

د ال لب عددور فعال و ذلك يربط رحالت فيما بين البلدان و التي تج و المستويات حتى السياحة أدت

و سية أباس به من الزوار و األجانب زيادة على ذلك عرفت السابقة زيارات منظمة سواء كانت مدر

ها يولي لألطفال المؤسسات المخيمات و الجمعيات فهذا التوسع في الزوار شاهد على األهمية التي

 تفاعلية و خاصة المرتبطة بحفظ التراث الثقافي .الجمهور للمنشأة ال
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  : الوطنية المتاحفثانيا: 

 التعريف بالمتاحف الوطنية : -1

 وصاية تحت موضوعة و الوطني التراب على موزع,  وطنية متاحف( 8م ثماني بالجزائر يوجد 

 بكل غهوتبلي المحلي التراث وعرض صيانة ترميم  حفظ  اقتناء  بجمع  مكلفة وهي الثقافة  وزارة

 بحماية قالمتعل 1 98-04 رقم القانون خاصة به المعمول التشريع بها يسمح والتي المتاحة الوسائل

  . الوطني التراث وتثمين

  :ةالقديم لالثار الوطني المتحف-ا

 واثرية متحفية مجموعات يحفظ ميالدي  1897 سنة افتتح العاصمة  الجزائر الحرية بحديقة يقع      

 يقدم حيث خاصة والجزائر عامة العربي المغرب تاريخ على الميالد قبل سنة 2000 من ازيد الى تعود

 البونيقية م المنطقة على المتعاقبة الحضارات لمختلف غنية وثائقية مادة سواء حد على والباحث للزائر

 عشر السابع للقرن تعود التقليدي الفن من مجموعات يحفظ انه كما  (فاالسالمية البيزنطية الرومانية 

                                                                                                                                   .ميالدي

     

 رقم نفيذيالت المرسوم بموجب ميالدي 1985 سنه واالسالمية القديمة لالثار وطني كمتحف صنف        

 إحداث والمتضمن ميالدي 1985 نوفمبر 12 الموافق ه  1406 صفر 29 في المؤرخ  279 85-2

 كما. حاليا هالثقاف وزارة سابقا والسياحة الثقافة وزارة وصاية تحت ووضع القديمة لالثار وطني متحف

 25 فقالموا ه  1407 عام القعده ذي 29 في المؤرخ 3المشترك الوزاري القرار بموجب هيكليا نظم

 :كاالتي ميالدي 1987 يوليو

                                                                       

 . 98-04,القانون رقم  20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,العدد -1

 صفر 29 في مؤرخال 279-85, المرسوم التنفيذي رقم  47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,العدد  -2

 ميالدي . 1985 نوفمبر 12 الموافق ه  1406

 25 الموافق ه  1407 عام القعده ذي 29 في المؤرخ 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , العدد  -3

 ميالدي . 1987  يوليو
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 االتية المصالح من من ويتالف: االثار على والمحافظة البحث قسم : 

 القديمة االثار وحفظ البحث مصلحة 

  االسالمية االثار وحفظ البحث مصلحة 

  الترميم مخبر مصلحه  

 االتية المصالح من ويتكون: والوثائق التنشيط قسم: 

 والمحفوظات المكتبة مصلحه 

  والنشريات التنشيط مصلحة 

 التصوير مخبر مصلحة 

 االتية الفروع تضم وهي: االدارة  مصلحة: 

 االجتماعية والشؤون المستخدمين فرع 

  العامة الوسائل فرع 

  االمن فرع 

 :الشعبية والتقاليد للفنون الوطني المتحف-ب

 انساني  اتكثر العثمانية المصنف القصور احد في العاصمة  بالجزائر السفلي القصبة بحي يقع       

 وحول دي ميال 1570 سنة رايس" "يحيى العثمانيين البحر رياس احد بناه الذي العمياء" "خداوج قصر

 وهو. اعةوالصن التجارية لغرفة تسيره مهمة واوكلت ميالدي 1947 سنه التقليدية لصناعات متحف الى

  منسوجات زرابي  الجزائريم للمجتمع اليومية الحياة تعكس متحفية قطعة 2000 من اكثر يضم

 وزارة لىا تسييره مهمة اوليت االستقالل بعد  (اخ... الى ونارية أسلحة بيضاء نحاسيات  فخاريات 

 لوطنيا المتحف ليصبح الثقافة وزارة الى حول حيث ميالدي 1987 سنة غاية الى الخفيفة الصناعات

 ل وافقالم ه  1408 عام صفر 6 في المؤرخ 285-87 رقم المرسوم بموجب الشعبية والتقاليد للفنون

 ه  0814 عام 7 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار موجب داخليا ونضم  19871 سبتمبر 29

 : كاالتي ميالدي 19872 سبتمبر 30 الموافق ل 
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 االتية المصالح من ويتالف: االثار على والمحافظة البحث قسم : 

 القديمة االثار وحفظ البحث مصلحة 

  الثقافي الموروث وحفظ البحث مصلحة  

 الترميم مخبر مصلحة  

 االتية المصالح من ويتكون: والوثائق التنشيط قسم : 

 والمحفوظات المكتبة مصلحة  

 والنشريات التنشيط مصلحة  

 التصوير مخبر مصلحة  

 االتية : الفروع تضم وهي: مصلحة االدارة 

 االجتماعية  والشؤون المستخدمين فرع 

 العامة الوسائل فرع  

 االمن فرع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 صفر 6 مؤرخ في فيال 215-87, المرسوم التنفيذي رقم  40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,العدد -1

 ميالدي .   1987سبتمبر 29 ل الموافق ه  1408 عام

 الموافق ل  ه  1408 معا 7القرار الوزاري المشترك في  40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , العدد  -2

 ميالدي  1987 سبتمبر 30
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  :الباردو الوطني المتحف-ت

 مدينةب مصنف تاريخي و هو معلم  المتحف ياوي الذي القصر الى نسبتا "باردو" المتحف سمي      

 ىال المنفي تونس امير عمر" بن "مصطفى طرف من ميالدي 18 القرن في بني العاصمة  الجزائر

 باين نم يحفظ وهو التاريخ  قبل وما لإلثنوغرافيا متحف الى القصر هذا حول 1930 سنه الجزائر 

 هينان. تين الملكة كنز مجموعات

 رقم رسومالم بموجب الباردو الوطني المتحف ويصبح الثقافة وزارة وصاية الى تحول 1985 سنه      

يا وقسم هيكل ميالدي  1985 نوفمبر 12 ل الموافق هجري 1406 عام صفر 29 في المؤرخ 85-2801

 19872 يوليو 25 الموافق 1407 عام القعدة ذي 29 المؤرخ المشترك الوزاري القرار بموجب

 : كاالتي ميالدي 

 االتية المصالح من ويتالف: االثار على والمحافظة البحث قسم : 

 التاريخ قبل ماء في والصيانة البحث مصلحة  

 اإليثنوغرافيا في والصيانة البحث مصلحة  

 الترميم مخبر مصلحة  

 االتية المصالح من ويتكون ثائق:والو التنشيط قسم : 

 والمحفوظات المكتبة مصلحة  

 والنشر تنشيط مصلحة  

 التصوير ة مخبرحمصل 

 

 

                                                                       

 صفر 29 في مؤرخال 280-85, المرسوم التنفيذي رقم  47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,العدد -1

 ميالدي. 1985 نوفمبر 12 ل الموافق هجري 1406 عام

 الموافق 1407 عام دةالقع ذي 29 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, القرار الوزاري المشترك المؤرخ -2

 ميالدي . 1987 يوليو 25
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 االتية : الفروع تضم وهي: مصلحةاالدارة  

 االجتماعية والشؤون المستخدمين فرع  

 العامة الوسائل فرع  

 االمن فرع 

 

  :الجميلة للفنون الوطني المتحف-ث

 لمجموعاتا ام ميالدي 1930 سنة الحالي بمقرها العاصمة بالجزائر الجميلة الفنون متحف افتتح     

 والعالم ية بافريق الجميلة للفنون متحف اكبر وهو ميالدي 1831 سنة منذ اقتنائها بدأ فقد المتحفية

 كل من ماذجن الى باالضافة ماتياس وا فرمانتان بيكاسو  امثال العالميين الفنانين الكبار العربي 

 سنة عاصرالم الجزائري للفن مخصصة الوقاية توجد كما ميالدي 16 القرن من ابتداء الفنية المدارس

 12 المؤرخ 278-85 رقم التنفيذي المرسوم بموجب الثقافة تحتوصاية وزارة  وضع ميالدي 1985

 لياهيك وقسم الجميلة للفنون الوطني المتحف ليصبح 19851 نوفمبر 12 ل الموافق ه  1406 صفر

  يوليو 25 ل الموافق هجري 1407 القعده ذي 29 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار بموجب

 : االتية والمصالح ميالدي ليضم االقسام 2 1987

 

 

 

 

 

                                                                       

 1985نوفمبر  12ه  الموافق ل   1406صفر عام  29المؤرخ في  278-85, المرسوم التنفيذي رقم  47الجريدة الرسمية , العدد -1

 ميالدي . 

ميالدي  1987 وليوي 25الموافق  1407ذي القعدة عام  29, القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  22الجريدة الرسمية , العدد , -2

. 
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 االتية: المصالح من ويتالف االثار: على والمحافظة البحث قسم  

 والترميم االثار على المحافظة مصلحة  

 الوثائق مصلحة  

 المكتبة والمحفوظات مصلحة 

 االتية : المصالح من والتنشيط :و يتكون  البيدوغوجيا قسم 

 التعليمية المصلحة  

 التنشيط مصلحة 

  التقنية المصلحة  

 االتية الفروع تضم وهي االدارة : مصلحة: 

 االجتماعية والشؤون المستخدمين فرع 

  العامة الوسائل فرع  

 االمن فرع  

 : سيرتا الوطني المتحف-ج

 فمتح وهو مارسي" قيستاف "متحف انذاك وسمي م 1931 سنة افتتح قسنطينه بمدينه يقع       

 بلدي متحفل حول االستقالل بعد. والبيزنطية الرومانية البونيقية  خاصة القديمة االثار في متخصص

-68 رقم التنفيذي المرسوم بموجب ألحق بوزارة الثقافة  ميالدي 1986 وسنة قسنطينة لمدينه

 بموجب و قسم هيكليا ميالدي 1986 مايو 27 ل الموافق ه   1407 رمضان  18المؤرخ في 1341

 19872 يوليو 25 ل الموافق هجري 1407 القعده ذي 29 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار

 :كاالتي ميالدي

 

  

                                                                       

مايو  27ق ل  ه  المواف 1406رمضان عام  18المؤرخ في  134-86, المرسوم التنفيذي رقم :  12الجريدة الرسمية  , العدد -1

1986  

 م . 1987وليو ي 25ه  الموافق ل   1407ذي القعدة  29, القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  47الجريدة الرسمية , الععد -2
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  االتية المصالح من يتالف االثار:و على المحافظة قسم البحث و : 

 االثار علم مصلحة  

 الجميلة الفنون مصلحة  

 الترميم مخبر مصلحة  

 االتية المصالح من ويتكون والوثائق : التنشيط قسم : 

 والمحفوظات المكتبة مصلحة  

 والنشر التنشيط مصلحة 

  التصوير مخبر مصلحة  

 االتية : الفروع تضم وهي العامة: االدارة مصلحة 

 االجتماعية والشؤون المستخدمين فرع 

  العامة الوسائل فرع 

 :زبانة احمد الوطني المتحف-ح

 دوميات"  ف"متح وسمي ميالدي 1933 سنة الحالية البناية في رسميا افتتح وهران  بمدينه يقع       

 الثارا التاريخ قبل ما فترات مجموعات يحفظ فهو التخصصات متعدد بالجزائر الوحيد المتحف وهو

 السيويةوا الفريقيةا اإليثنوغرافيا المغاربية  (اإلسالمية في البيزنطية الرومانية  البونيقية  القديمهم

 المرسوم جببمو الثقافة وزارة بوصاية ألحق 1986 سنة الطبيعة وتاريخ الجميلة الفنون الى باالضافة

 ديميال 1986 مايو 27 ل الموافق هجري 6014 عام رمضان 18 في المؤرخ 1351-86 رقم التنفيذي

 لشهادةا رفاقه في وكل زبانة احمد الشهيد لرو  تمجيد وذلك زبانة" احمد ليصبح "المتحف الوطني

 25 ل الموافق هجري 1407 القعدة عام ذي 92المؤرخ في  المشترك الوزاري القرار بموجب هيكليا

 : كاالتي هيكليا نظم ميالدي حيث 19872 سنة يوليو

                                                                       

مايو  27ل   ه  الموافق 1406رمضان عام  18المؤرخ في  135-86, المرسوم التنفيذي رقم :  22الجريدة الرسمية , العدد -1

1986  

يوليو سنة  25ه  الموافق ل   1407القعدة عام  ذي 29, القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22الجريدة الرسمية , العدد -2

 م.1987
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 االتية: المصالح من ويتألف االثار: على والمحافظة البحث قسم  

 ريخالتا قبل ما واثار والرومانية االسالمية القديمة االثار وحفظ البحث مصلحة  

 المسكوكات وعلم االيثنوغرافيا والتاريخ الجميلة الفنون وحفظ البحث مصلحة  

 الترميم مخبر مصلحة  

 االتية: المصالح من ويتكون والوظائف : التنشيط قسم 

 مصلحة المكتبة و المحفوظات  

 والنشر التنشيط مصلحة  

 التصوير مخبر مصلحة  

 االتية: الفروع تضم وهي العامة: االدارة مصلحة 

 االجتماعية فرع المستخدمين و الشؤون  

 العامة الوسائل فرع 

 سطيف: لمدينة لالثار الوطني المتحف-خ

 ميالدي 1985أفتتح سنة  االستقالل بعد يشيد متحف اول هو سطيف لمدينة لالثار الوطني المتحف     

 تالمجموعا وصيانة بالعرض الخاصة والعلمية التقنية المواصفات كل تصاميمه و قد روعيت في

ة" المصنف "جميل موقع من الرومانية والفترة الحن " "عين منطقة من التاريخ قبل ما لفترة التعاون

 سنة حماد" ني"ب قلعة في المكتشفة والمسكوكات االسالمية الفترة الى باالضافة االنساني التراث ضمن 

 في خالمؤر 2821-92 رقم التنفيذي المرسوم الثقافة بموجب  وزارة وصاية تحت وضع ميالدي 1992

 ليصبح المتحف الوطني لمدينة سطيف  ميالدي 1992 يوليو 06 الموافق هجري 1413 محرم 05

 17 ل الموافق هجري 1413 شوال 25 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار بموجب هيكليا ونظم

 كاالتي: 19931 ابريل

 

 

                                                                       

 م . 1992وليو ي 06ه  الموافق ل   1413محرم  05المؤرخ في  282-92,المرسوم التنفيذي رقم :47الجريدة الرسمية , العدد -1

 م . 1993ه  الموافق ل  أبريل  1413شوال  25, الرار الوزاري المشترك المؤرخ في  53الجريدة الرسمية , العدد -2
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 االتية: المصالح من ويتالف والحفظ: البحث قسم  

 وحفظه التاريخ قبل ما في البحث مصلحة  

 وحفظه الحضريات في البحث مصلحة  

 الترميم مخبر مصلحة  

 االتية: المصالح من ويتكون والوثائق: التنشيط قسم 

 مصلحة المكتبة الوثائق مصلحة  

 الصور مكتبة مصلحة مخبر  

 والنشر التنشيط مصلحة  

 االتية: الفروع تضم وهي العامة: االداره مصلحة  

 والمالية الموظفين فرع 

  فرع الوسئل العامة  

 االمن فرع 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 م . 1993ر فبراي 06شعبان ه  الموافق ل   14المؤرخ في  50-93المرسوم التنفيذي رقم :  09الجريدة الرسمية , العدد -1

  م . 1985مبر نوف 12المؤرخ في  277-85, القانون االساسي النموذجي للمتاحف الوطنية رقم  47الجريدة الرسمية , العدد -2
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 "إنموذجآ": ديني الدين ناصر-د

 االسالم ليعتنق "ديني اتيان "الفنس المستشرق الفنان بها استقر التي المدينة بوسعادة بمدينة يقع      

-93 قمر التنفيذي المرسوم بموجب 1993 سنة المتحف ديني", و أنشا هذا الدين "ناصر اسمه ويصبح

 هذا مهام حدد والذي ميالدي 1993 فبراير 06 الموافق هجري 1413 شعبان 14 في المؤرخ 501

 الحهاواص واثاره ديني الدين نصر بحياة المتعلقة والمجموعات االشياء جميع "باسترجاع المتحف

 خاصال الداخلي للتنظيم اخضعه المرسوم هذا ان كما الجمهور". على وعرضها واقتنائها وحفظها

 لمتاحفل النموذج االساسي لقانون المحدد التنفيذي المرسوم في عليه والمنصوص الوطنية بالمتاحف

 كاالتي: هيكليا ونظم ميالدي 1985 نوفمبر 12 في المؤرخ 2772-85 رقم الوطنيه

 

 االتية: المصالح من :ويتالف والحفظ البحث قسم  

 الفنية المجموعات مصلحة البحث و حفظ  

 الترميم مخبر مصلحة  

 االتية: المصالح من ويتكون والوثائق: التنشيط قسم 

 المكتبة الوثائق مصلحة  

 الصور مكتبة مخبر مصلحة  

 والنشر التنشيط مصلحة  

 االتية: الفروع تضم وهي العامة : االدارة مصلحة  

 والمالية الموظفين فرع  

 العامة الوسائل فرع  

 االمن فرع 
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 : مكتبات المتاحف الوطنية -2

 مكتبة المتحف الوطني لألثار القديمة :-ا

خ و م , و هي تتوفر على رصيد وثائقي متخصص في التاري1985أنشات مصلحة المكتبة سنة       

 4705 يفوق اإلركيولوجيا القديمة و اإلسالمية باإلضافة إلى األيكونوغرافيات  و الصور و الخرائط

 عنوان 

يتكون من  هوإن رصيد المكتبة مقسم إلى رصيدين حسب اللغة , الرصيد األول باللغة العربية و      

وريات التي عنوان باإلضافة إلى الد 2,895عنوان و الرصيد الثاني باللغات األخرى متكون من  1.785

 عنوان . 25تتكون من 

لمواضيع في السنوات الماضية تم حوسبة خدمات المكتبة , فهي تتوفر على فهرس ألي و كشاف ا     

ير لى تسيثالثة ماسحات ضوئية و طابعة و يقوم عألي للدوريات حيث جهزت المكتبة بثالث حواسيب , 

 ( مساعدين مكتبيين .3( مكتبيين و ثالث م4المكتبة محافظ للنكتبات و أربعة م

إن هذه المكتبة تقذم خدماتها للباحثين المختصين في األركيولوجيا و التاريخ القديم وكذلك طلبة      

 االثار , التاريخ و ما قبل التاريخ .

 العدد نصبنوعية الم

 01 محافظ المكتبات و الوثائق

 04 مكتبي وثائقي أرشيفي

 03 مساعد مكتبي وثائقي أرشيفي

 08      وع             المجم   

 مةعدد و مناصب مكتبة المتحف الوطني لالثار القدي (:01جدول رقم)                     
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 %النسبة  العددمبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %31.73 1.785 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %51.46 2.895 عناوين الكتب باللغات االجنبية  02

 %00.45 25 الدوريات 03

 %09.96 560 التقارير ,األدلة و النشرات  04

 %01.77 100 األقراص المضغوطة /الحو الرقمية  05

 %04.62 260 الخرائط 06

 5.625 عالمجم                                          و

 رصيد مكتبة المتحف الوطني لالثار القديمة ( :02جدول رقم )

 مكتبة المتحف الوطني للفنون و التقاليد الشعبية :-ب

شعبية م , و هي تتوفر على رصيد وثائقي متخصص في الفنون ال1987أنشات مصلحة المكتبة سنة    

فوق يرائط و اإليثنوغرافيا , الديانات و الحضارات باإلضافة إلى األيكونوغرافيات و الصور و الخ

 عنوان .  1510

 900ن من ربية و هو يتكوإن رصد الكتبة مقسم إلى رصيدين حسب اللغة ,الرصيد األول باللغة الع  

تي تتكون عنوان الإلضافة إلى الدويرات ال 600عنوان و الرصيد الثاني باللغات األخرى متكون من 

  10من 

رمجة في السنوات الماضية تم حوسبة خدمات المكتبة , فهي تتوفر على فهرس ألي باستعمال ب   

Bobliodoc بة طابعة و يقوم على تسيير المكت . حيث جهزت الكتبة بحاسوبين , ماسحة ضوئية و

 ( مساعدين مكتبين .3مكتبي و ثائقي واحد و م

و  الشعبية قاليدإن هذه المكتبة تقدم خدماتها للباحثين المختصين في الفن اإليالمي , الفنون و الت   

مخصصة لاحة االتاريخ . كما أن مكتبة المتحف الوطني للفنون و التقاليد الشعبية تعاني من ضيق المس

 ْم , مع العلم أن المتحف يقع بقصر بحي القصبة العتيق . 30لها و التي ال تفوق 
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 العدد نوعية المنصب

 01 مكتبي وثائقي أرشيفي

 03 مكتبي وثائقي أرشيفيمساعد 

 02 عون مهني

 06       وع          المجم  

 عدد  ومناصب مكتبة المتحف الوطني للفنون و التقاليد الشعبية ( :03جدول رقم )

 %النسبة العدد مبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %53.41 900 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %35.60 600 عناوين الكتب باللغات االجنبية 02

 %00.59 10 الدوريات 03

 %06.23 105 التقارير ,األدلة و النشرات 04

 %04.15 70 األقراص المضغوطة /الحو الرقمية  05

 1.685   وع   المجم                                         

 رصيد مكتبة المتحف الوطني للفنون و التقاليد الشعبية (:04جدول رقم )

 مكتبة المتحف الوطني الباردو :-ت

لى كون متحف إم , و يعود هذا التأخر في افتتحها 1993أفتتحت مكتبة المتحف الوطني الباردو سنة     

( Crapeم رافياالباردو كان يتشارك مع مركز األبحاث في األنتروبولوجيا و ما قبل التاريخ و اإليثنوغ

 خدمات مكتبة مشتركة .

ائل الجامعية فة إلى الدوريات , الخرائط و الرسعنوان , باإلضا 4500يتكون رصيد هذه المكتبة من    

و علم  انياتو هو متخصص في التاريخ , ما قبل التاريخ , األركيولوجيا , الهنذسة المعمارية , اللس

 المتاحف .
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ئف المكتبة . ( بغية جوسبت و ظاCeristإن القائمين على المكتبة يحاولون إقتناء برنامج سنجاب من م  

 ( مساعدين مكتبيين .02( مكتبيين و وثائقيين و م02بتسيير المكتبة مو يقوم 

تقدم المكتبة خدمات نوعية لروادها من باحثين و أساتذة و طلبة أقسام التاريخ , ما قبل التاريخ , االثار   

 الرومانية و اإلسالمية .

 العدد نوعية المنصب

 01 محافظ المكتبات و الوثائق

 02 يمكتبي وثائقي أرشيف

 02 مكتبي وثائقي أرشيفيمساعد 

 05       وع          المجم  

 عدد و مناصب مكتبة المتحف الوطني الباردو ( :05جدول رقم )

 %النسبة العددمبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %30.68 1540 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %58.98 2960 عناوين الكتب باللغات االجنبية 02

 %02.33 117 الدوريات 03

 %04.58 230 التقارير ,األدلة و النشرات 04

 %02.39 120 الخرائط 05

 %00.81 41 الرسائل الجامعية 06

 %00.19 10 األقراص المضغوطة /الحو الرقمية  07

 5.018   وع        المجم                                           

 رصيد مكتبة المتحف الوطني الباردو:( 06جدول رقم )
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 ميلة :جمكتبة المتحف الوطني للفنون ال-ح

ي الفنون م , وتعد أول مكتبة متخصصة ف1931أنشات مكتبة المتحف الوطني للفنون الجميلة سنة     

لى ععنوان و يقوم  26350الجميلة على المستوى الوطني , و هي تحتوي على رصيد وثائقي يفوق 

 ( مساعدين مكتبيين .05( مكتبيين و م02تسييرها م

تي يس الذا نضرا أنا المكتبة صممت و أنشات حسب المقايإن رصيد المكتبة مصنف حسب الحجم وه    

 م .18كان معموال بها في القرن 

لم يتم حوسبت المهام المكتبة إلى يومنا هذا , و هي تقدم خدماتها للباحثين و الدراسين المهتمين بعالم     

 الفنون الجميلة .

 العدد نوعية المنصب

 02 مكتبي وثائقي أرشيفي

 05 وثائقي أرشيفيمساعد مكتبي 

 07 وعالمجم                              

 عدد ومناصب مكتبة المتحف الوطني للفنون الجميلة (:07جدول رقم)

 %النسبة العددمبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %11.55 3150 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %85.12 23200 عناوين الكتب باللغات االجنبية 02

 %01.19 325 الدوريات 03

 %02.12 580 التقارير ,األدلة و النشرات 04

 27255   وع        المجم                                           

 رصيد مكتبة المتحف الوطني للفنون الجميلة (:08جدوا رقم )
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 مكتبة المتحف الوطني سيرتا :-ج

لم عيا وكذلك م , وهي متخصصة في التاريخ القديم مما قبل التاريخ( و األركيولوج1986افتتحت سنة    

ين للباحث , تحتوي على قاعة مطالعة فسبحة و تقوم بتوفير كل الوثائق و الكتب Museologieالمتاحف 

 العاملين بالمتحف وكذا المختصين و الطلبة الجامعيين .

 320عدد و  499دورية بمجموع  250عنوان كتاب و  2500كتبة من حوالي و يتكون رصيد الم    

ة من لمقدمخريطة , ويعتبر االقتناء المصدر األساسي لتزويد رصييد المكتبةباإلضافة إلى الهبات ا

 . ICOMالوصاية أو المتاحف العالمية في إطار برنامج اإلسيسكو أو المجلس الدولي للمتاحف 

عام الجرد البقيام لمكتبية و االجراءات التي تسهر المكتبة على إنجازها نجد أوال المن أهم األعمال ا   

ولي ن الدلكل الصيد الوثائقي , و تطبق التصنبف العشري كما أنها تقوم بفهرسة الكتب حسب التقني

 للوصف البيبليوغافي و قد تم إعداد ثالثة فهارس للبحث :

 فهرس المواضيع-

 فهرس الؤلفين-

 العناوينفهرس -

 العدد نوعية المنصب

 01 محافظ المكتبات و الوثائق

 02 مكتبي وثائقي أرشيفي

 03 مكتبي وثائقي أرشيفيمساعد 

 06       وع          المجم  

 عدد و مناصب مكتبة المتحف الوطني سيرتا ( :09جدول رقم )
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 %النسبة العددمبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %07.53 267 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %62.91 2233 عناوين الكتب باللغات االجنبية 02

 %20.56 730 الدوريات 03

 %09.01 320 الخرائط 04

 3550   وع        المجم                                           

 رصيد مكتبة المتحف الوطني سيرتا ( :10جدول رقم )

 المتحف الوطني أحمد زبانة:مكتبة -س

وفير المراجع م , تععمل على ت1985يعود تاريخ إنشاء مكتبة المتحف الوطني أحمد زبانة إلى سنة      

 لجميلة ,افنون و المعلومات باختالف أنواعها في العلوم التاريخية , الدينات , العلوم الطبيعية , ال

 عيين , والجم لعاملين بالمتحف وكذا المختصين و الطلبةالهندسة المعمارية و علم المتاحف للباحثين ا

 يتولى تسيير المكتبة مكتبيين متخرجين من معهد علم المكتبات .

ها تبقى ات إال أنعملية التزويد للرصيد تعتمد أساسا على االقتناء , كما أن المكتبة سجلت بعض الهب    

 جد ضئيلة .

حت تصرف تفهو تصنيف ديوي العشري , كما أن المكتبة تضع بالنسبة للتصنيف المعتمد بالمكتبة     

 .روادها فهرس المواضيع و فهرس المؤلفين و ذلك من أجل تسهيل عملية البحث عن المعلومة 

 . %45إن عملية رقمنت رصيد المكتبة في طور اإلنجاز , وهي تتعدى    
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 العدد نوعية المنصب

 03 محافظ المكتبات و الوثائق

 03 مكتبي وثائقي أرشيفي

 03 مكتبي وثائقي أرشيفيمساعد 

 09       وع          المجم  

 عدد و مناصب مكتبة المتحف الوطني أحمد زبانة ( :11جدول رقم )

 %النسبة العددمبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %07.80 1752 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %21.28 4780 باللغات االجنبيةعناوين الكتب  02

 %00.58 132 الدوريات 03

 %00.71 160 الخرائط 05

 %01.68 378 اإليقونات 06

 %67.92 15253 الصور 07

 22456   وع        المجم                                           

 رصيد مكتبة المتحف الوطني أحمد زبانة ( :12جدول رقم )

 : -سطيف-المتحف الوطني لآلثارمكتبة -د

ول عملية أم , لتسجل في نفس السنة 1985أنشات مكتبة المتحف الوطني لآلثار لمدينة سطيف سنة     

تخصصة في عنوان هي م 6790اقتناء للكتب مكونتا النواة األولى لرصيد المكتبة , وهو اليوم يفوق 

 كذا طالبثين وتقنيي المتحف و األساتذة و الباح التارخ و علم ا,ثار , و هي تقدم خدماتها لباحثي و

 الجامعة و 

لف ة مختبالنسبة لتصنيف الكتب , فقد قسم الرصيد حسب اللغة و المواضيع . أما بالنسبة لحوسب  

 الوظائف المكتبية ف ن العملية ما زالت في طور التخطيط .
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 العدد نوعية المنصب

 01 مكتبي وثائقي أرشيفي

 01 مهنيعون 

 02       وع          المجم  

 -سطيف–عدد و مناصب مكتبة المتحف الوطني لآلثار  ( :13جدول رقم )

 %النسبة العددمبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %27.32 975 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %66.56 2375 عناوين الكتب باللغات االجنبية 02

 %05.99 214 الدوريات 03

 %00.11 04 الخرائط 04

 3550   وع        المجم                                           

 -سطيف–رصيد مكتبة المتحف الوطني لآلثار  ( :14جدول رقم )
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 "أنموذجا" : -بوسعادة–مكتبة المتحف الوطني ناصر الدين ديني -ص

الجميلة  م , وهي متخصصة في الفنون2005مكتبة المتحف الوطني ناصر الدين دينيه سنة أنشأت     

 يين لطلبة الجامععنوان و هي تقدم خدماتها إلى الفنانين , المؤرخين و ا 1139و التاريخ يقدر رصيدها ب 

 المكتبة تعتمد تصنيف حسب المواضيع و هو مقسم كا ألتي :

 الفنون الجميلة :-

 تاريخ الفن  

 المدارس الفنية 

 فن الخزف 

 فن الديكور 

 فن النحت 

 موسيقى 

  سينما و مسر 

 تقنيات الرسم 

 هندسة معمارية 

 التاري       خ:-

  تاريخ الحضارات القديمة 

 تاريخ العرب و المسلمين 

 تاريخ الجزائر 

  شعوب و معتقدات 

  سياحة و تثار 
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مكتبيين , و عملية حوسبة اإلجرات المكتبية ما زالت لم يقوم بتسيير المكتبة مكتبي و احد , و مساعدين 

 تتم , بالرغم من توفر الوسائل المادية من حواسيب , ماسحات و الطابعات .

 العدد نوعية المنصب

 01 مكتبي وثائقي أرشيفي

 02 مساعد مكتبي وثائقي

 03       وع          المجم  

 عدد و مناصب مكتبة المتحف الوطني ناصر الدين دينيه ( :15جدول رقم )

 %النسبة العددمبالعنوان( نوع الوعاء الفكري الرقم

 %40.38 460 عناوين الكتب باللغة العربية 01

 %52.18 583 عناوين الكتب باللغات االجنبية 02

 %07.05 69 الدوريات 03

 1139   وع        المجم                                           

 رصيد مكتبة المتحف الوطني ناصر الدين دينيه ( :16جدول رقم )
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 أنوع المتاحف الجزائرية 3-

 المتاحف الوطنية : -1

زارة وصاية وو هي المتاحف التي تساوي أو تتجاوز مقتنياتها االءة ألف قطعة متحفية , توضع تحت    

 بع إداريات طاالثقافة باعتبارها الراعية لقطاع التراث الثقافي الوطني و هي تعتبر مؤسسات عمومية ذ

 .1و تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي 

 ألثرية وانيات تعمل في إطار المخطط الوطني للتنمية االقتصادية و الثقافية , على اقتناء المقت     

عرضها  يها والمجموعات ذات الطابع التارخي أو الثقافي أو الفني و جمعها و ترميمها و المحافظة عل

 للجمهور . و بهذه الصفة كلفت المتاحف الوطنية بالمهام األتي ذكرها :

 ي مجال المحافظة و الترميم و البحث فهي تعمل على :ف-أ

 إليها و ترميمه° الحفاظ على التراث الموكل-     

 . تنجز برامج البحث في ميادين فنون المتاحف و المحافظة على التراث الموكل إليها-     

و  الوطنية الهيات ن أوتحث على القيام بأعمال البحث المرتبطة بأهدافها , و تشترك فيها مع الباحثي-     

 األجنبية

 

 

 

 

                                                                       

 المحدد للقانون األساسي النموذجي للمتاحف الوطنية . 85-277من المرسوم رقم  1المادة -1

 و نم جرده هو مصنف ووذلك باعتبار أن التراث ملك للدولة  "التراث الموكل إلى المتاحف"يستعمل المشروع الجزائري تعبير    °

 المتعلق بحماية التراث المحلي .  94/04ضمن ممتلكات الدولة , كما ينص على ذلك القانون 
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 الهيئات لمتاحف واتجمع الوثائق المرتبطة بهدفها و تقوم بتبادل المعلومات العلمية و التقنية مع -     

 ية أو الوطنية .المختصة األجنب

 تعمل على انجاز عمليات التكوين المرتبطة بمهامها .-     

 اإلعالم ماإلتصال( و التربية و الثقافة :  في مجال-ب

 صرية .تبث اإلعالم المرتبط بهدفها بواسطة المنشورات والمجالت و الحوامل السمعية الب-     

 .تعرض المجموعات الموكلة إليها على الجمهور -     

 1تنجز برامج التنشيط ممحارات , معارض , ندوات ... إلخ(-     

 

 : بمهة هي عبارة عن متاحف صغيرة متواجدة بجانب الموقع األثرية تقوممتاحف الموقع 

 ي انتظاروية فباإليداع الؤقت للقى األثرية الناتجة عن الحفريات المنضمة أو االكتشافات العف

يوان مخابر الترميم و الصيانة و هي مسيرة من طرف الدنقلها إلى المتاحف الوطنية أو 

ية يلة بوالحف جمالوطني لتسيير لألثار و الموقع التاريخية مالدائرة الوطنية لألثار سابقا( كمت

 سطيف , متحف عين تيموشنت و متحف شرشال .

 

 

 

 

                                                                       

 المحدد للقانون األساسي النموذجي للمتاحف الوطنية . 85-277من المرسوم رقم 02رقم المادة -1

ه    1419صفر  14,40المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي . رأي حول ملف التراث الوطني .الجريدة الرسمية رقم  -

 10-6ص.
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 : و  لتحريريةايعتمر بالتاريخ للثورة يوجد بكل والية متحف للمجاهد و هو  متحف المجاهد

ة و لوطنياتعريف األجيال الصاعدة بها , حيث تلعب هذه المتاحف دورا هاما في حفظ الذاكرة 

سجيل جمع مخلفات الثورة من شواهد مادية وكذلك لقد قطعت هذه المتاحف وطا كبيرا في ت

صاية و الذي يخضع لو شهدات المجاهدين و تدوينها . وهي تابعة للمتحف الوطني للمجاهد

 وزارة المجاهدين .

 : يخية التار هو متحف يجمع الشواهد المادية لكل الفترات متحف الجيش الوطني الشعبي

 أبطاللألمة الجزائرية باإلضافة إلى التاريخ العسكري للبالد كما يضم مجموعات خاصة ب

وجد تبومدين . كما  الجزائر في مختلف الفترات من ماسينيسا إلى الرئيس الراحل هواري

 .ملحقات له بقسنطينة و وهران تعرف الجمهور بمؤسسات الجي  الوطني بمعارض دورية 

 : لمحمية و يعية اتوجد بالجزائر مجموعة من الحظائر الطب المحميات و الحظائر الطبيعية

ة بالقص المصنفة ضمن التراث الوطني أو العالمي كحظيرة األهقار ,حظير الطاسيلي و مدينة

 بالجزائر العاصمة و هي متاحف الهواء الطلق . 
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 .أوال: تعريف المتحف     

 ناصر الدين دينيه و رسالة تخليد التراثثانيا :    

 
 

 

 الفصل الثالث

صر االبحث الميداني متحف ن

 الدين دينيه "أنموذجا"

 

 



 ه "أنموذجا"صر الدين دينياالبحث الميداني متحف ن    الفصل الثالث
 

 تمهيد :

خالل  قة منتعرف المتاحف بأنها مؤسسات علمية ثقافية تساعد على استرجاع ذكريات األمم  الساب    

ا مرا حتميأيدها أنها المكان الطبيعي للحفاظ على التراث الثقافي لألجيال المتعاقبة , وعليه أصبح تشي

 ملزما للمجتمعات حتى يكون حلقة وصل بين المواطنين وتراثهم الثقافي .

ي اع للماضإن للمتاحف اليوم دور ال يمكن تجاهله في عملية تطوير المجتمعات , فهي مراكز إشع    

 فها .أهدا في الحاضر من حيث قابليتها للتطور المناهج و التقنيات و اإلمكانيات المتوفرة لتحقيق

ليه قافية وعالث كيةإن دور المتحف هو عمل ثقافي ال يمكن التهاون في أدائه ليكسب قيمة جوهرية للمل    

يادين ف المتكتسي أهمية المتحف في المجتمع درجة بالغة األثر ,كونه يساهم في تطوير و إنعا  مختل

 االجتماعية و االقتصادية و السياحية ,نه رمز من رموز األبداع الحضاري .

 صفتهفرد بو ألجل هذه العالقة بين المتحف كمؤسسة تحتضن و تبرز إبداعات اإلنسانية و ال    

بعد أن  عديدةالمستهدف الحقيقي فقد أصبحت الثقافة المتحفية خاصة في وقتنا الحالي إحدى الحاجات ال

 كانت قديما طرفا خاصا بطبقة اجتماعية معينة .

وع أو و النو ,نها تؤثر و تتأثر بمحيطها فقد مرت المتاحف بعدة مراحل تطور سواء في الشكل أ    

 د .ون قد إنتقلت من الجانب التقليدي البسيط الى الجانب العصري المعقالمضمون , وبذلك تك

 , متاحف فنية إن هذا التنوع أوجد بصفة ألية تنوعا مماثال للمتاحف , فنجد متاحف تراثية , متاحف   

 علمية و غيرها .
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 صر الدين دينيه  :االوطني ن بطاقة فنية حول المتحفأوال : 

مختصة ئر اليعتبر المتحف العمومي الوطني ناصر الدين ديني ببوسعادة من بين أهم المتاحف في الجزا

منم محمد تقرر انشاء متحف ديني ببوسعادة وهو مؤسسة دعمها المن 1969في مجال التشكيلي , في عام 

ذكرى لوفاء  1لتشهد هذه المؤسسة تحقيقها  1993 راسم الذي خط بمعرفته ولكن كان ينبغي انتظار 

 . ميتا والفنان ديني الذي زهد في حياة الترف بباريس و أحب قطعة من ارض الجزائر و سكنها حيا 

د اسمه وذاكراه تم افتتا  المتحف الذي يخل 1993ماي  18ففي اليوم العالمي للمتاحف الموافق ل         

 وسط البيت العربي األصيل الذي عا  فيه.

ة , لمديناموامين الشعبي الذي  استوطنه ديني و ألف أهله وتسمى باسمه وسط يقع المتحف  في حي ال

لمتاحف مترا مربعا , وسط المباني السكنية وهو بذلك يعد اصغر ا 570يتربع على مساحة تقدر ب  

 الوطنية حجما .

عرض  ةقاع إذا وصفنا المتحف بشكل عام نجده يتشكل من طابق أرضي به بهو و منزل الفنان تقابله   

سياخم  امحمد كخاصة بالفن التشكيلي الحديث تعرض بها لوحات ,هم الفنانين التشكيليين في الجزائر : 

 و علي خوجة و عائشة حداد ومحمد لوعلي و غيرهم .

حوي لوي يعباإلضافة إلى مكتبة عامة و أخرى فنية و تاريخية و ورشة أعمال فنية و مخزن و طابق   

 على أعلى درجات الحيطة .  قاعة عرض دائمة تتوفر

ضه لوحة أصلية و بعض أغرا 11و األمان وهي خاصة بأعمال الفنان ناصر الدين و المقدرة ب  

احف المت الشخصية باإلضافة إلى اإلدارة العامة وكما سبق الذكر فمتحف ناصر الدبن ديني يصنف من

ها عن واسطتبالمختصة في مجال الفن التشكيلي , هذا األخير الذي يتخذه مادة وسيطة كي يعبر الفنان 

لى مات علمسطحة كالرسم و الصور و التصميانفعاالته الجمالية سواء لما يشاهده في الطبيعة أو ا

 الي .الجم الخامات و أنواع الفنون المجسمة كاألواني الخزفية و المعدنية و الزجاجية ذات الطابع

                                                                

 5,قصر الثقافة , ص  1995طنية المتحف الوطني ناصر الدين دينيه , المقتنيات الفنية للمتاحف الو 1
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 المتحف العمومي الوطني ناصر الدين ديني و المجتمع الجواري :-1

ربه ن تجامإن المتحف العمومي الوطني ناصر الدين ديني يحرص على تطوير مكتسباته و االستفادة    

ة ن األنشطديد مالسابقة , فب  الرغم من حداثة عهده مقارنة بباقي المتاحف , ف ن سجل أرشيفه ثري بالع

 الثقافية و المعارض الفنية .

ي  ية التفرصة المشاركة في مختلف النشطات الخارجباإلضافة إلى أن المتحف يحرص على أن ال يفوت 

ن رين , وما,خ يدعي لها سواء كانت فنية أو دراسية  ودالك بغية التطور الذاتي و االستفادة من تجارب

 أهمها :

 المشاركة في الندوات العلمية . -

 إقامة المعارض لمنتسبي المتحف . -

 سيلة في باقي الواليات .المشاركة في إطار األسابيع الثقافية  لوالية الم -

 وفيم ا يخص النشطات األساسية فانه على غرار باقي المتاحف تعمل على :    

 جمع المقتنيات . -

 تخزينها بصورة علمية سليمة تسهل الوصول إليها عند الطلب . -

 عرضها بصورة الئقة .  -

 دوره في المجتمع  : 1-1

 معادلة المتحف و الفنان :

ن فيه لتمسويالعديد من الفنانين و الكثير من هواة الفن التشكيلي حيث  بحكم  تخصصه يستقطب المتحف

 .جيعا له و تش الهام الريشة و حس الفنان . و بالمقابل يبرمج المتحف معارض خاصة بيوم الفنان تكريما

 الدور االجتماعي :  1-2

عالقة ط الو كذلك رب يساهم المتحف في تنمية الحس الجماعي و الحضاري و الذوق الفني و األدبي    

ع على لمجتماالجتماعية بين الماضي و الحاضر  وتصميم الثقافة العامة و اغتناء المعرفة و تدريب ا

وكيفية  بداعحب الترتيب و التنسيق و تعليمه ا,دب عند الدخول و الخروج و التجوال و االطالع و اإل

 د و المجتمع .الحوار و اإلنصات , و كل األخالق التي لها عالقة بالفر
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 الدور السياحي :3-1- 

تأثير  قة اللقد أصبح المتحف رقما هاما من معادلة صناعة السياحة في المدينة و ذلك بفضل عال     

 بينه و بين المدينة .

سط بقهم حيث انه أصبح يستقطب كل سائح للمدينة , كما ال يمكن أن نغفل عن دور اإلعالم الذي سا

ولة ة في محالسياحكبير في عملية اإلشهار لكليهما  , باإلضافة إلى االهتمام الذي توليه الدولة لقطاع ا

و  لسياحة ,انسيج إلنعاشها و تنميتها وبعثها من حالة الركود . وعليه فقد شكل المتحف حلقة من حلقات ال

 ومعات ات كطالب المدارس و الجاتشير اإلحصائيات السنوية لعدد الزيارات الهائل من جميع الفئ

 األجانب و غيرهم ...

 الدور التعليمي و التربوي :  1-4

ال األعمبيساهم في صقل مواهب األطفال و ينمي رو  الذوق الفني لديهم حيث  يوفر لهم ورشة خاصة 

 لفنية طيلةاية  الفنية و اليدوية بطاقم مؤهل , حيث يتلقى البراعم المنخرطين فيها تدريبات  في الترب

اص الموسم الدراسي وقد جرت العادة أن تكون خاتمة الموسم يوم عيد الطفولة ب قامة معرض خ

 لألعمال المنجزة من طرفهم و تكريم أصحابها .

لبحث دمة اكما يضم المتحف مكتبة عامة و أخرى فنية تاريخية تقدمان خدمة المطالعة و اإلعارة و خ

ما ة ولهث , فهما رافدان أساسيان إلصحاب هواية البحث و المطالععن طريق االنترنت و نسخ البحو

ل ي مجاشهرتهما في المدينة بفضل محتويات من حيث الكم و النوع و يسهر على تسييرهما مختصون ف

 المكتبات .
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 الطاقم اإلداري : 2-

باحثين ة و الاألعمال و النشاطات التي تساعد الطلبيضم المتحف طاقم إداري يسهر على القيام بمختلف 

صفة اني بو العامة على فهم تاريخهم و ما شيده أباءهم من إسهام في بناء الصر  الحضاري و اإلنس

 رها :عامة , لذلك ف ن المهام السامية و اإلدارية و العلمية المنوط بمؤسسة المتحف يمكن حص

 حثين .توفير المادة العلمية الالزمة للبا -

 تقديم و توثيق ما يكنزه المتحف من تحف تاريخية و فنية . -

 المحافظة على المقتنيات و صيانتها . -

 عرض المقتنيات المتحفية ذات  األهمية األثرية و التاريخية و الفنية . -

 : يتكون الطاقم اإلداري من

 القسم اإلداري :-أ

ن قبل اشرة مموافقة المجلس العلمي أو يتعين مبيترأس هذا القسم مدير يختار من بين المحافظين بعد 

ى مدير فة الالسلطة , و تكون له خبرة تساعده على ادارة المتحف , ويتمتع بثقافة و ميول  فني .اضا

لية , لمسؤوالمتحف يشغل نائب المدير من تكون له مؤهالت علمية و ثقافة تساعده على القيام بهذه ا

مخازن بودعة ثناء غيابه , و أيضا بالمحافظة على  جميع األشياء المويقوم بجميع اختصاصات المدير أ

 المتحف , لتكون في حالة جيدة و صالحة للعرض .

 حسابات ورة الوهناك كأذلك الموظفون اإلداريون الذين يتولون عمليات المراسالت و حفظ الملفات , إدا

 الرواتب .

 القسم العلمي :-ب

عرض فحص التحف التي ترد إلى المتحف و تسجيلها و إعدادها للينحصر موظفي القسم العلمي في 

اطات المتحفي بأسلوب فني مفيد يحافظ على المعروضات الجيدة , و يتخذون اإلجراءات و االحتي

 الالزمة لتحقيق هذه الغاية , مطبقين االسلوب العلمي في هذا النظام .
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 -القسم الفني :-ب

 اللوحات ة علىقم فني خاص بالنشاطات الثقافية و الفنية و مجموعة من الفنانين يعملون للمحافظيضم طا

و كذلك  قافيةالفنية الخاصة و التاريخية . يقوم ب قامة معارض و محاضرات و ندوات و سهرات فنية و ث

 القيام ب عداد نماذج للمطويات و الصور الخاصة بهذه التظاهرات .

  م العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب و العمال المتعاقدين .ويوجد أيضا طاق
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 راثتثانيا : ناصر الدين دينيه و رسالة تخليد ال

 المولد و النشأة :  1-

يني دفي قصر هيرسي المطل على ضفة نهر السين بفرنسا ، ولد ألفونس إيتبان         

محام ،  م ، الوالد كان حقوقيا و األم لويز ماري أل دوشي ابنة 1861مارس  28بتاريخ 

ى نتمي إلتائلة توطدت العالقة بينهما و أثمر الزواج بإيتيان ديني و جان ديني روالنس . الع

األمل  ي فإنعائلة النبالء حيث تربطهما عالقات بذوي النفوذ و السلطة بفرنسا . و بالتال

ماعية و ة االجتلمكانيراود الوالدين إعداد ابنهما ليكون إهال لخالفتهما في المقام و ا الذي كان

صامي عفي سبيل ذلك و حرصا على رعايته و توجيه الوالد بحكم مهنته كحقوقي فقد كان 

ي ريس الذصر هيالطبع ، و الوالدة رغم أنها عاشت يتيمة األم لكنها تمتعت بحياة مدللة في ق

ا ه حياتهبتسمت و الذي كان هو اآلخر ابن وكيل ملك منطقة فونتين بلو ، و مما ا بناه والدها

لية : إليطااو لعلها بالرسم و الموسيقى ، و مداومتها على متابعة العروض المسرحية خاصة 

 . 1لكن داللها جعلها كذلك عنيدة في قراراتها

 

 

                                                                

 8, ص  2010ناصر الدين ديني , ناصر لمجد ,دار الخليل للنشر و التوزيع , 1
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 دراسته و األحداث المعاصرة لها :  – 2

ل أن بلغ عشر سنوات من العمر ، فأدخله والده ثانوية هنري بباريس على أم 1871في 

ال خ انفصالتاريا، لكن تشاء االقدار أن يكون هذا  يجتهد الطفل في الدراسة و يبتعد عن الرسم

يث ة ، حلديني عن أسرته و مصادفا لمنعرج تاريخي في تاريخ البشرية عامة و فرنسا خاص

 تميز هذا االتاريخ بحدثين هامين و هما :

 الثورة الصناعية :  –أ 

ك على س ذلانعك فقد كان الكتشاف قوة البخار في إنجلترا نقلة حقيقية في عالم التصنيع و

ل حسب بالمجتمع الفرنسي ، إذ حدثت تغيرات اجتماعية كبيرة بل جذرية ليس في فرنسا ف

 و ظهرت لنفوذافي أوروبا كاملة ، و بتداعياتها اهتزت طبقة النبالء المسيطرة على المال و 

 عالم طبقة مجتمع أصحاب البنوك و مسيري الشركات و أرباب المصانع ، و دخلت أوروبا

 1لتقدم االجتماعي و تألق الفكر المادي أمام تراجع النفوذ الروحي .ا
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 تقهقر نفوذ الكنيسة :  - 

 تفقت معقد ا في الوقت الذي دخل فيه ديني الثانوية كانت الحكومة الكاثوليكية الفرنسية

صراع يجا لالفاتيكان على إلغاء التعليم الديني في المدارس الرسمية ، و كان ذلك تتو

 كنيسةكبير بين السلطة البابوية و الكنيسة و احتدم على مدى قرون ، حيث كانت ال

هللا  هو ظل مقررات البالد و كانت النظرية السائدة هي إن الباباتسيطر سيطرة تمة على 

 مفهوملفي األرض و كان االبتزاز و القمع و االضطهاد و محاربة الفكر سمة مالصقة 

أسيس ما يسمى تم ، فقد تم 1542البابا ، و تاريخيا في هذا المجال حافل بسفك الدماء منذ 

ذهبب س المهاد أتباع مارتن لوثر كينج الذي أسبمحاكم التفتيش في روما و القيام باضط

م 1572البروستانتي ، ووقعت مذابح كبرى و من أبرزها مذبحة سان برثلميروس عم 

 وم 1564-1509التي راح ضحيتها االف من أتباع الحركة ، و في فرنسا ظهر كلفن 

   ينج .الذي اضطر إلى الفرار إلى سويسرا من المتابعات بسبب اعتناقه لفكر لوثر ك
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 ألوروبيعقل االتحجر و التسلط الذي طبع تصرفات الكنيسة جعلها عائقا أمام تطور ال       

 لعلميو أصبحت المسيحية دينا يقف عقبة في التقدم العلمي و حجر عثرة أمام البحث ا

ت أحدث ريات الفلك التيالمستقل على العقل و المنطق و تجلى ذلك بوضوح غداة ظهور نظ

ع و م ، و دخل الفكر األوروبي في صرا17-16زلزاال في أركان الكنيسة في القرنين 

حيته ض( أو باألحرى صراع بين الدين المسيحي و العلم ، و ذهب 1مقاومة الكنيسة . )

 و ريم قراءةم ، عالم الفلك الذي اخترع التليسكوب و أفتت الكنيسة بتح1641-1564جاليليو 

م صاحب نظرية دوران األرض و الكواكب 1543-1473نشر كتبه ، شأن كوبرنيكوس 

 حول الشمس .

 تألق العلمانية في أوروبا : -

التجاه هذا الفي القرن الثامن عشر و أمام تداعيات الثورة الصناعية ، كان الدافع قويا 

م 1755-1709الفكري العلمان الذي ظهر ألول مرة في فرنسا مع أفكار دي ال متري 

لمظاهر م فأرجع ا1808-1757الذي كان يعتبر اله من اآلالت ، ثم جاء بعدها كاباني 

-1818م و كارل ماكس 1895-1820النفسية إلى العوامل المادية ، ثم تاله انجز 

 م الذي أذاع المذهب المادي و روج له بصورة كبيرة ,1885
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ن تسلط ألمهم تجاه العلماني توجهات أخرى و لكن بأسماء مختلفة و او تولد عن هذا اال     

هذه  ن لكلالكنيسة و باباواتها كان من اثاره نشوء هذا المذهب المادي و العلماني ، كا

ل في إلنجياالتحوالت الفكرية و الثورية في أن أثرها واحد في تنشئة ديني ، إذ لم يدرس 

استثناء به ديني توجي لباباوات و ال مدينة هللا ، بل لم يتلق أيالمدرسة و ال ألوهية الكنيسة و ا

ء ال أثنامستق األبجديات التي تعلمها عن والديه في مرحلة الصبا ، و بالتالي فإن فكره كان

 ( 1الدراسة الثانوية . )

كان  فيا ومن صفات ديني في هذه المرحلة و لعله بالرسم ودراسة التاريخ و الجغرا    

 ه و كانهندامللعزلة ، و زاهدا في جميع ملذات الحياة ، و ال يوالي حتى اهتماما مياال ل

ن ها بأمتحفظا في الحديث إذ كانت أخته روالنس التي كانت تزوره كل خميس مع والدت

 ه حولهذه الزيارات كانت تؤرقه إذ كان يجيب على األسئلة التي تطرحها أمه و أخت

فية ضاب و تضيف بأنه حتى خالل هذه العطلة الصيصحته و دراسته و يرد عنها باقت

ب و لقوارالتي كان يقضيها في منزله العائلي يعتزل العائلة و يقضي يومه في ألعاب ا

لى عاصطياد الفراشات و السباحة ، و يخصصحيزا كبيرا لهواية الرسم و المداومة 

 الغذاء . زيارة متحف اللوفر ، و بالتالي فإنه ال يركن للمنزل إال للنوم و
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ي و م تحصل ديني على شهادة البكالوريا بامتياز ليتحصل على وسام شرف1879في     

 1بعدها تم استدعاءه للخدمة العسكرية. 

 البدايات األولى مع الرسم :  -3

 يقه نحوم بعد انقضاء الخدمة العسكرية عاد ديني إلى باريس إذ قرر شق طر1880في سنة 

 الرسم وفقا لقناعاته و مؤهالته .

د م مرسم قالون حيث درس قواع1881-1880التحق ديني بمدرسة الفنون الجميلة سنة 

ربع مدة ألاإلشكال الخارجية لكن المرسم أغلق فانتقل إلى أكاديمية جوليان و فيها درس 

يد التحدبو سنوات حيث تتلمذ على يد وليام بوجرو و روبير فلوي ، و خالل فترة الدراسة 

و في  م شارك ألول مرة في معرض للفنانين الفرنسيين بلوحة األم كلوتيدي ،1882’ سن

حصل م شارك في صالون الفنانين الفرنسيين بلوحة شاب حافي القدمين ، و ت1883سنة 

 بهذه اللوحة على لوحة شرف ، , منحه سفر مكنته في الجزائر .
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 رحلته األولى إلى الجزائر :  -4

 الرحلة م قام ديني بأول زيارة له إلى الجزائر رفقة لوسيان سيمون فدامت1884في سنة 

ي طاء فقطنها أناس بسشهرا حيث تعرف ديني الجمال الخالب للصحراء العربية الجزائر ي

ف و الحي حياتهم ، متعصبين لدينهم مسالمين لغيرهم ، كرماء رغم فقرهم ، متسامحين رغم

 الظلم الملم بهم .

 رحلته الثانية :  -

على  جائزةما إن عاد دين إلى فرنسا و استلم منحة السفر من صالون الصناعة التقليدية ك

سنة ، حتى عاد في فصل الربيع من نفس اللوحته التي شارك بها بعنوان سان جوليان 

ن و ميشال م إلى الجزائر ، و كان يرفقه في هذه الرحلة اثنان من أصدقائه ، ادوارد1885

زار  ة حيثجاستون ميجون ، كانت الرحلة طويلة تنقل خاللها إلى أعماق الواحات الجزائري

 ولة ، سون ، وادي مسيغرداية ، ورقلة ، االغواط ، بوسعادة ، انجز اللوحات : الغطا

 أبرزها رائعة سطوح االغواط .
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 رحلته إلى مصر :  -

دف م شد ديني الرحال إلى مصر و كان برفقته سليمان بن إبراهيم به1897ففي شتاء 

ه و االطالع على طبيعة مصر و مجتمعها ، و االنفراد ببعض اللوحات مما حرك قريحت

ها من وجد فيأننا نجهل المدة التي قضاها في مصر ، فإنها كانت دون اماله وإلهامه و رغم 

 صور الحياة ما ال يرتقي فنيا إلى ما وجده في صحراء الجزائر .

 ثانيا : إسالمه 

إلسالم تميزت هذه المرحلة من حياة الفنان دني باعتناقه ا 1914 – 1913فيما بين    

سالم عن اإل الى نصر الدين ديني ، و نذر نفسه للدفاعصراحة ، و غير اسمه من إتيان ديني 

ي ، و لفرنسبعد أن اعتنقه طواعية و بعد طول بحث و تأمل ، و إن كان يتنصل عن انتمائه ا

وطنه لدمها الدفاع عن وطنه األم ، فمن هذا المنطق و القناعة كان يرى بأن اكبر خدمة يق

و  عامة تعمارية المقيتة تجاه المسلميناألم ، هو عدم تلطيخ صورتها بالممارسات اإلس

في  النيةعالجزائريين خاصة ، و منذ هذا التاريخ الذي أسلم فيه نرى بأن مواقفه أصبحت 

و رفض  ،الدعوة الى نبذ الظلم و ضرورة إنصاف األهالي ، بمنحهم حق التمثيل السياسي 

 الم ويقية عن اإلسالقوانين الزجرية ، كما سنرى بعد ، و فضال عن ذلك نقل صورة حق

 المسلمين .
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 أعماله الفنية و األدبية :  – 1

عقب عودة ديني من مصر انكب على تدوين قصة عنترة بن شداد و قد كانت أول نثري يقوم 

بإصداره ، فمن شدة إعجابه بالقصة و فضال على كتابة فصولها ، فقد خلدها في الكثير من 

لوحة زيتية سماها إنتقام أبناء عنترة الذي قتل بسهم مسموم في كمين نصب  اللوحات ، منها

له ، فقام أبناء قبيلته باإلنتقام و قد استوحى هذه اللوحة من القصة ، و إذا كان االهتمام بهذه 

 القصة من دون غيرها من القصص لكونها قصة مثيرة . 

 ن ثالث حكايات أسطورية . م و هو عبارة ع 1902ثم أصدر كتاب ربيع القلوب سنة 

 م . 1926م و أعيد طبعه سنة  1904ثم كتاب افات الرسم 

 م .  1903نشر موضوعا حول الفن اإلسالمي بعنوان مالحظات حول الفن اإلسالمي سنة 

 أعماله الفنية :  -1-1

عمال فنيا تتواجد في مختلف أروقة العالم طوكيو' سيدنيه ' باريس '  550له اكثر من 

 الجزائر ' المملكة العربية السعودية ... الخ .

و كانت هاته مستوحاة من الحياة اليومية للجزائريين و البوسعاديين على وجه الخصوص و 

 له منها عدة مواضيع مختلفة . 

 

[82] 

 أعماله األدبية :  -1-2

لى يد الطالب " التحق الفنان نصر الدين دينيه بمدرسة لتعليم اللغة العربية ' و كذلك تتلمذ ع

سي أحمد الصغير" مدرس القران و الذي يدعى " بابا أحمد البوسعادي " فأصبح نصر 

 الدين دينيه يكتب و يقرأ اللغة العربية جيدا .... 
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ء لعبة األضوا 1905أفات األلوان  1926.1904ربيع القلوب  1902شعر عنتر  1898-

حمد محياة  -خضرة -لحياة العربية لوحات ا -الصحراء  -نظرة الغرب للشرق  -السراب 

 طبع له كتاب الحج إلى بيت هللا الحرام   -صل هللا عليه و سلم 

 من مؤلفاته :  -1-3

علق و هو كتاب يت’ 1926و أعيد طبعه سنة  1926ألف كتاب " افات الرسم " صدر سنة 

فني جانب اله بالبتقنيات الرسم و المواد المستعملة و خالل هذه المرحلة من حياته بدأ اهتمام

 عنوان "بو مظاهر الحياة اإلسالمية فقد نشر موضوعا حول الفن اإلسالمي ’ و اإلسالمي 

كما أنجز  ’1903إلسالمي " في مجلة الفن و التزيين الصادرة بفرنسا سنة مالحظات الفن ا

لصالة سنة ثم لوحة العرب أثناء ا’ 1900لوحات منها ابن المرابط و كان ذلك ببسكرة سنة 

1903  . 

و  لروحيو يمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة بحث و استكشاف للموروث الثقافي و ا      

 زائري . االجتماعي للمجتمع الج
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 هدفه الفني : -2

ة لسطحياإن التفاعل الوجداني مع الموضوع و معايشته حسيا يجعل  منظار مغاير للنظرة 

جم ن يترأالعابرة ، و ليتمكن الفنان من االنغماس في نفسية و روح الموضوع الذي يريد 

 . ، عبر التحسس و المعاشرة الدائمةواقعه بصدق 

تأتى يو لن  رسالة يجب إيصال محتواها إلى جميع الناس بلغة الرسمكان ديني يرى بأن الفن 

ي يصبح التالبإال بالصدق و الدقة في اإللمام بالحركة و التعبير ، و جعلها ترجمة واقعية 

 (1الموضوع يفيض بالروح . )

 الفن التشكيلي عند ديني : 

ما يحيط به " فمن السهل أن يعتبر ديني فن الرسم الحقيقي بمثابة ترجمة صادقة للواقع بكل 

ترسم لوحة و تبرز جمالية الموضوع المختار بتنميق األلوان " و االجتهاد في تركيبها . و 

تبدع في تركيب ما أنتجته مخيلتك "لكن أن ترسم بالريشة ما يخيلج به جوانح الموضوع " 

أنه كيان سواء ما كان منه مفرحا أو محزنا " و تجعل اللوحة تشدك إلى الموضوع و ك
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ناطق " فهو ليس في متناول أي كان " ذلك ما يميز أعمال ديني عن غيره من الفنانين " و 

 لم يصلوا إلى المكانة التي تبوأتها إنجازاته رغم محاوالتهم العديدة .

 وفاته :  – 3

 إلى بوسعادة بعد أن أدى مناسك الحج يكون ديني أول 1929جوان  27بعودته يوم 

 سنة .  68فة حاج   و كان عمره حينها أوروبي يكتسب ص
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ى اه إلفي المستشفى رغم مالزمته أخته و أصدقائه لوسيان سيمون و ميديون اللذان رفق

وم له في م مساءا هو اخر ي1929ديسمبر      24الجزائر   و شاءت األقدار أن يكون يوم 

 الدنيا .  

ين ميناء الجزائر حيث كانت جموع المعزم وصل جثمان الفقيد ألى  1930جانفي  8في

لة د العائأفرا تتدافع إللقاء النظرة األخيرة عليه   و تقديم التعازي ألخته روالنس ديني و

 الدين رافقوا الجثمان .

أقيمت  وصل الجثمان امام الضريح   و في الساحة المقابلة له التي ضاقت بالمشيعين  

نه بل دفقزاوية الهامل الشيخ مصطفى القاسمي   و  صالة الجنازة   و أمام المصلين شيح

 س .تلى خطبة تأبينه   لتتبع بكلمة للشيخ األمين العمودي و الحاكم العام بوراد
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 ثالثا : المتحف تذكار دينيه :

ختيار لعدم ا و لكن بقي المشكل في الدراسةفكرة إنشاء المتحف الفنان دينيه  اقتر :  1932

 .أم بوسعادة  –الجزائر  -باريس مكان بنائه : 

زائر تمويل المشروع إال بشرط أن يكون محله الج تنذاكرفضت بلدية الجزائر :  1934

 العاصمة .

 الدين قرر الحاج سليمان بن إبراهيم و أخت الفنان إنشاء المتحف في بيت نصر:  1936

داية حرب بو  1953جويلية  19" و بعد وفاة الحاج سليمان بن إبراهيم في سعادة بودينيه 

شئ حيث تقرر في مجلس وزاري و أن 1969التحرير نسيت فكرة إنشاء المتحف حتى سنة 

 هذا المتحف في مدينة بوسعادة . 

 تشكلت مجموعة لدراسة المشروع .:  1974

 وراثة .توقف المشروع من أجل تسوية مشكلة ال : 1986

 في شهر ماي استأنفت األشغال بعد تسوية المشكل . : 1992

نصر  يالوطنماي " اليوم العالمي للمتحف " دشن و افتتح رسميا المتحف  18في  : 1993

 بوسعادة من طرف السيد الوزير لإلتصال و الثقافة .الدين دينيه 

 متحف ديني و الميالد العسير :  -
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قتنياته و ممباشرة بعد وفاة ديني تولدت فكرة إنشاء متحف يجمع أعماله الفنية و        

شروع تشكلت لجنة من اكبر الفنانين و الشخصيات السياسية من أجل إنجازه   لكن الم

ائر و على رأسهم مدير الفنون الجميلة بالجز’ جوبه برفض شديد من طرف المتطرفين 

 و تم إلغاء المشروع  . تنذاك
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ع بهدف جم’ سعت جان روالنس ديني إلى تأسيس جمعية أصدقاء ديني  1932و في سنة 

مسجد  و حتى من مؤسسة’ تراثه , و لقيت الدعوة استجابة من طرف الفنية و السياسية 

الرئاسة  وأسندت’ و بعض أعيان الجزائر من أصدقاء الفنان كبوضربة و تامزالي ’ باريس 

 ائب رئيس جمعية المستشرقين . إلى أدوادور هيريو ن

الذي  ورفية بدأت الجمعية اتصاالتها مع الحاكم العام قارد الذي أسندت إليه الرئاسة الش

لمجلس او تناول ’ وافق عى إنشاء المتحف بالجزائر العاصمة حسب رغبة أعضاء الجمعية 

متحف  ر مديرو كلف أالزا’ البلدي بالعاصمة عن بناية بأعالي القصبة إلنجاز المتحف 

بدعوى  ’لكن هذا األخير رفض ’ الفنون الجميلة بالجزائر باإلشراف على إعداد المتحف 

ا  له و اقتر  تخصيص جن’ أن البناية صغيرة و ليس بوسعها أن تحتوي على تراث ديني 

 و هو األمر الذي رفضته الجمعية .’ في متحف الفنون الجميلة 

شاء ستس  إنإذ لم ي’ تقل ترجع إلى عداء أالزار لديني و حقيقة رفض إنشاء متحف مس      

ة على و من أسباب رفضه كذلك معارضته تقسيم الميزانية الثقافي’ متحف مستقل لديني 

 طوي ملف إنشاء متحف ديني بالعاصمة . 1934متحفين . و في سنة 

اء المتحف و في الوقت الي بدأت فيه روالنس ديني مساعيها إلنش’ و من جانب تخر       

رغم المحاوالت العديدة ’ بالعاصمة لقيت معارضة شديدة من طرف سليمان بن إبراهيم 

’ التي قامت بها رفقة أصدقاء ديني من أجل حمله على قبول فكرة إنشاء المتحف بالعاصمة 
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و يرجع اإلصرار على إقناع سليمان على كونه الوريث الشرعي لممتلكات ديني و حتى 

لكن سليمان أصر ’ حيث كان اسمه مقرونا باسم ديني في سائر مؤلفاته ’ ية إنتاجاته الفكر

قال :  1932-09-10على أن يكون المتحف ببوعادة ففي إحدى مراسالته لروالنس بتاريخ 

" تعلمين يا سيدتي بأن ما يربطني بديني فلم أكن صديقا له أو معاونا فحسب بل كنت ابنه 

سنة فالمتحف الذي تسعون إلى إنجازه  45عود إلى أكثر من بالتبني و إن ما يجمع قلوبنا ي

 هو موجود حاليا و قد أنشأته ببوسعادة و هل المدينة التي يحبها 
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تنا خطوطاو موارى بترابها و هذا المتحف يحتوي على بعض ذكرياته و لوحاته و كتبنا و م

ن يحبو عددهم كثير ممن و كل ذلك محفوظ بعناية فائقة و أنا في خدمة زوار المدينة و

كبر مة  ااإلطالع على لوحات ديني و يزورون قبره حيث يوجد جثمانه و هذا المتحف له قي

 (1ألن رو  ديني تحلق حوله دائما " م

لمتحف جاز او ذهب سليمان بن إبراهيم إلى خد مراسلة الحاكم العام قارد يدعو إلى إن    

 عاصمة "ء بالكن في بوسعادة " ألنه لم ينجز أي شيفي بوسعادة " إذا أردنا تخليد ديني فلي

. 

 1931و المتحف الذي يتثدث عنه سليمان بن إبراهيم ببوسعادة كان معرضا أنشأه سنة 

ة لمدينابمنزل ديني به تم عرض بعض لوحاته و رسوماته و مقتنياته و ما من سائح يزور 

 اال ويعرج عليه .

لك كل ذ ونعدام السوا  و تفشي التيفوس و الفقر و من تداعيات الحرب العالمية ا      

ل و لع جعل الوضع المادي لسليمان يتهلهل مما حمله على األمالك التي ورثها عن ديني

تي تخرها منزل ديني الذي كان يحتضن المعرض فضال عن بعض محتوياته منها كتبه ال

م و ل 1953سنة ( و و استمر النزيف إلى أن توفي سليمان 1اقتناها مصطفى لشرف م

 يترك ميراثا مما ورثه ديني .
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د أ  سعى المسعود بن حيد  الذي تربى في أحضان ديني و سليمان بع 1956سنة        

 تخرج كمتصرف إداري إلى تحقيق حلم سليمان ب نجاز متحف ببوسعادة و قام م أحد

 ك .دون ذلأصدقاء ديني ( ب عداد مخطط لكن اندالع ثورة التحرير و شموليتها حالت 

ف د اللطييخ عبمع استقالل الجزائر بقيت الفكرة تختمر في ذاكرة مثقفي المدينة كالش       

ثا ( الذي سعى إلى إن            حثي2ابن أخ المسعود بن حيد  و أحمد بن جدو م

ي عاشق باالتصال بالسلطات العليا للبالد و منهم أحمد طالب اإلبراهيمي الذي كان من

وزير  مد راسم رائد المنمنمات بالجزائر الذي كان مستشارا لدى( و مح1أعمال ديني م

 الثقافة إنذاك .
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في مدية عاصمة  1963أثمرت المساعي ب عالن الرئيس هواري بومدين سنة       

في التيطري عن مشروع إنجاز متحف لديني ببوسعادة و بعدها تم تشكيل لجنة من مثق

بقي  زمة .اف مديرية التراث للقيام بالدراسات الالالمدينة و إطارات بالوزارة تحت إشر

كان  التي المروع يتأرجح في أدراج الوزارة و تنامي البناء الفوضوي ليأتي علي األراضي

 من الممكم إنجاز المتحف بها .

حكم بتولى بوعالم بسايح حقيبة وزارة اإلعالم و الثقافة و  1981و في سنة        

 م تقليصدية تعض أبناء المدينة أعيد إحياء المشروع لكن ألسباب ماالعالقات التي تربطه بب

 هيم وحجم المشروع ليتم اختزاله في إعادة تهيئة منزل ديني و منزل سليمان بن إبرا

لمشروع عثر اتحويلهما إلى متحف و تم استدعاء مهندسين بلغار للقيام بالدراسة و مع ذلك ت

جسد حلم تحيث تم تدشينه في إطار شهر التراث و  1993عدة مرات و لم ير النور إال سنة 

 سليمان بن إبراهيم بعد أربعين سنة من وفاته .

و لم يكن فحسب الرسام الذي استيقضت هنالك رسالته التي أخذت بها إلى مداها . و        

هو لم يكن فحسب الشاعر الذي استسلم لسحر ذلك النداء الخفي لقد كان كله بل أكثر . ففي 

واحة هناك حياة إنسانية سوف يكتشفها و هو يجتاز طرقاتها الضيقة هذه الحياة لها ألوانها ال

الخاصة بها و التي تتحدث إلى الشاعر و إلى الرسام . لوحاته كلوحة م النساء الذاهبات إلى 
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الزيارة ( أو لوحة م التماس هالل رمضان ( هي قمة اإلبداع الفريد في التعبير عن األشكال 

 لحضور اإلنساني .و ا

 أثيرا وكثر تلقد كان ديني كما اعتقد الريشة التي أعطت لتلك األشكال اللهجة األ        

ا جانب اسمه سوف يبقى ذلك الرسام األوفى بحياة الجنوب   لكن حياته اإلنسانية سجلت

 مؤثرا ال يمكن لريشته أن ترسمها .

خلف فلعصر ئة باأللم تترجم مأساة ذلك القد كان في هذه الحياة جوانب حاصة ملي        

تيان عور إشاألشكال و األلوان هنالك الحقيقة المرة للعصر اإلستعماري   و قد أفاضت في 

 ديينيه .
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مما  د لهاهذه الحقيقة اكتسبت بنظره وجهين : بؤسا ال مسمى له و سكينة ال حدو        

ا هكولد هيدة الضابط الذي أضحى األب فواستأثر به فجعال من نفسه مؤمن و مكافحا و تن

 هي على شفتي إتيان دينيه شهادة " إنني مسلم " 

أمام  1929و هكذا سوف نرى إتيان دينيه يعلن على المأل إسالمه في يوم من نحو عام 

ناصر جمع من المسلمين و من وجوه اإلصال  المرموقة و هو يسمى نفسه منذ الحين 

ي يمكن الدين ديني هي نوافذ تطل على التاريخ . و بالتال. لوحات نصر الدين دينيه 

قام  عاء واإلستفادة منه لكتابته و قد قدم ديني أكبر خدمة لإلسالم  و حجته دون أي إد

ن الدي ب صدار كياب عن رسول هللا صل هللا عليه و سلم . و أصبح واحدا من اإلخوة في

 ه ما عليهم .اإلسالمي بنفس المساواة معهم  له ما لهم و علي

 ما قيل عن أعمال نصر الدين ديني : 

 لوجوهاالدكتور أبو القاسم .... ترك نصر الدين ديني مجموعة من اللوحات التي خلدت 

زائرية ة الجالعربية و الحياة الصحراوية و الطقوس اإلسالمية   و هي تظهر تأثره بالطبيع

ات إنجاز فرنسي" ... لخص ناقد فرنسيو تعكس مدرسته الفنية المميزة ... "ما قال ناقد 

الة حم في نصر الدين فقال أنها تعمقت في الحياة بتصوير الكثبان الرملية و الجبال و ه

 4...الصالة كما صور اقتراب الموت و ببض الحياة في اللوحات و ال سيما بوسعادة  

 تأثير بوسعادة على ديني و على بعض المفكرين خاصة الفرنسيين : -



 ه "أنموذجا"صر الدين دينياالبحث الميداني متحف ن    الفصل الثالث

 

ه . و قد اشترى ديني بيتا خصصه للعمل يقع على مشارف الواحة في موقع ضريحمم..

 150يقضي الساعات الطوال في الرسم   بحيث كان إنتاجا ضخما   إذ حقق أكثر من 

ي   لوحة استلهمها من الواقع المعا  في بوسعادة مصالة   عمل فالحي   عمل إنسان

 فالحة ...((
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وسعادة بدينة خالبة : الواحة   و كثبان الرمال و الجبال . لقد سحرت مفضال عن المناظر ال

شياء و ن األكثيرا من الكتاب الفرنسيين كما كانت قطبا سياحيا خالبا فنجد فيها الغريب م

ها تاز بكذا مفاتن الصحراء القريبة من الجزائر العاصمة من الخصال الطبيعية التي تم

ائص إليها مناظرها الخالبة التي تعد خاصية من خص مدينة بوسعادة و تجلب السيا  

 لجبال .اد من المنطقة و الواحة ذاتها من شمالها إلى جنوبها عبارة على نهاية سهل و امتدا

 تأثير بوسعادة على الفنان ديني حسب مالك بن نبي :  -

لطبيعة لك اتب".. لقد حالفه الحظ إذ هبط م بوسعادة ( و يمكن لنا أن نتصور اتصاله األول 

 لتربةاحيث نظرته كرسام قد أخذت على غرة بطبيعة لم تألفها إنها الخضرة الداكنة و 

نب الجا الصلصالية الحية . فحينما تسلق ألول مرة ذلك الطريق المتعرج الذي يقود إلى

ى تسرب إلوان يا,خر من الوادي أي المكان الذي يوجد فيه اليوم قبره فقد استشعر نشيد األل

ألفق االفنان في نفسه و في تلك اللحظة من النشوة ف ن نظرته اكتشفت وراء ذلك  رو 

 األكثر اتساعا .." . 

لقد  .لخفي و يضيف ".. ايتيان ديني لم يكن فحسب الشاعر الذي استسلم لسحر ذلك النداء ا

ها قاتاز طركان ذلك كله بل أكثر . ففي الواحة هنالك حاة إنسانية سوف يكتشفها و هو يجت

 5.." لرساماالضيقة هذه الحياة لها ألوانها الخاصة بها و التي تتحدث إلى الشاعر و إلى 

 رأي مالك بن نبي في رسومات ديني :  -
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هي  مضان(ر".. لوحاته .. كلوحة مالنساء الذاهبات إلى الزيارة( أو لوحة مالتماس هالل 

ى ذلك ف يبقر تأثيرا و اسمه سوقمة اإلبداع الفريد في التعبير عن األشكال اللهجة األكث

 الرسام األوفى بحياة الجنوب ... 
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 ديني دفع الثمن الغالي :  -

مار اإلستع ره لهإيتيا ديني قد واجه ذلك كله بريشته و بقلمه فهو إدن قد فعل ما لن يغف م ..

 زرت متحف اللوفر و كنت أنتظر أن أجد فيه بعض من لوحات 1931أبد فحوالي عام 

 وا منها د شيئذلك الرسام الكبير الذي كان قد توفي حديثا و أشد ما كانت خيبتي أنني لم أج

دني ه الخيبة للطالب في الفنون الجميلة كان قد تطوع بلطف ليرشحينما عبرت عن هذ

 فوجئت بجوابه .

 محاولة حرقه في العشرية السوداء :  -

سسة المؤ عانت منطقة بوسعادة ككافة أنحاء البالد من العشرية السوداء بشكل مباشر على

 األخصالوطنية و بللقيام بالدور المنوط لها   و ذلك لتعرضه للحرق كباقي المؤسسات 

 بطريقة يأثر الثقافية   و أدى هذا إلى عرقلة سير األمور على طبيعتها و عدم توفير األمن

 األزمة هاته مباشرة على قلة قدوم السيا  و المهنيين بالثقافة و المتاحف . لكن بعد مرور

 معالم وقي الالحادة التي أثرت على الكثير من المؤسسات الوطنية . و تم ترميم المتحف كبا

 البنايات الوطنية .
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 خاتمة

 
 

      



 خاتمــــة                                                                    

 

عصور , إلى من خالل هذا البحث حاولنا تسليط الضوء على المؤسسة المتحفية وتطورها عبر ال        

وظيف لك بتذالمجتمع الذي ينتمي إليه , و يحاول حفظ ذاكرته الجماعية و  أن أصبح المتحف فاعال في

 لمتحف .هوم االمناهج العلمية الحديثة و التخلي على صورة الجمود في الزمان التي طالما ارتبطت بمف

ة االبحاث العلمي و في هذا االطار تحاول المتاحف الجزائرية مالحقة العصر و االستفادة من             

في التخصص خاصة في تحديث أساليب العرض و الحفظ و الترميم وذلك بالعمل التعاوني مع 

ة لوطنيالمنضمات و الهيئات الدولية المتخصصة , هذا العمل التعاوني الذي يفرض على المتاحف ا

 الحفاظ على تراث االجداد 

,  في أقطار العالم مفيدة أهمية كبيرةوفي عصرنا هذا أصبح للمتاحف و فعالياتها العديدة و ال            

اد , و القتصاوذلك في سبيل المحافظة على التراث المحلي ,وتطور المجتمع و تقدم البالد , و ازدهار 

 خلق مستقبل أفضل , و تعزيز مكانة المتاحف الحالية أو المستقبلية .

غلين على ة المتاحف , المشتو يمثل المتحف أيضا وسيلة لجذب كل طبقات المجتمع فمهم            

 ف إلىكيفية شر  المعروضات , للزوار عموما و الطالب و السائحين لذلك ف ن عرض مجموعات التح

 ودافع الناس يشكل المهمة الرئيسية للمتحف بحيث يعتبر إيصال المعارف إلى جمهور من الناس ال

 المحرك للمتحف .

 وع مساهمة متواضعة منا لتوضيح كيفيةنرجو أن تكون هذه الدراسة في طر  هذا الموض 

 مساهمة المتحف في الحفاظ على ما خالفه االجداد اي على التراث 

 

 و في االخير نأمل أن نكون قد وفقنا في إثراء هذا الموضوع . 
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 : ملخص

 التي لمتاحف هذه,  تنمية و وفلسفة وعلم ثقافة من األبعاد متعددة األدوات أهم من المتاحف تعتبر

 . المحلي التراث حفظ في المساهمة وكذلك للتراث تأمل و دراسات و حفظ مراكز تشكل اصبحت

  القضاة عن عزلها المعقول من يعد لم و األثرية و التاريخية بالتحف تحتفظ التي المخازن تلك تعد لم

 . جوانبها بجميع بعصرنا المرتطبة األساسية

 

Summary  :  

Museums are among the most important multi-dimensional tools of culture, 

science, philosophy and development. These are museums that have become 

centers of heritage preservation, studies and reflection, as well as contributing 

to the preservation of local heritage. 

They are no longer those stores that keep historical and archaeological 

artifacts, and it is no longer reasonable to isolate them from the main judges 

linked to our times in all their aspects. 
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 1993المصرية العامة للكتاب , القاهرة :الهيئة 

  2002رفعت موسى محمد , مدخل إلى فن المتاحف , ملبنان( الدار المصرية اللبنانية  -

 1988زهدي . بشير . المتاحف . دمشق : وزارة الثقافة .  -

 مد.ت( .عارف سمية , حسن . محمد . ابراهيم . عبد القادر م . فن المتاحف . القاهرة : دار الم -

 2006س مار 30لسيد   ندوة التربية المتحفية   صحيفة الوطن السعودية   تحمل سناء علي ا -

ود السع عبد الرحمان بن براهيم الشاعر , تقنيات المتاحف التعليمية , مطابع جامعة الملك -

 ,الرياض1,ط

 لسادسعبد الحق معزوز   المتحف عام االتصال   حوليات المتحف الوطني لألثار   العدد ا -

1997 

 افةر الثقالعزيز,محمد,مرزوق.الفنون الزخرفيةاإلسالمية في المغرب و األندلس.بيروت:داعبد  -

 1981, عبد العزيز,محمد,مرزوق.العراق معهد الفن اإلسالمي.العراق:وزارة الثقافة العامة -

علي حمالوي ,علم المتاحف,سلسلة محاظرت في علم االثار ,نشر ديوان المطبوعات  -

 الجامعية,الجزائر

 1982, رضوان , فن المتاح    ف . القاهرة :كلية ا,ثار ,علي  -

 1993متحف األطفال لمصر   وفاء الصديق   دار الشرق   القاهرة    -

 2مالك بن نبي , من أجل التغيير ,مدمشق(, دار الفكر المعاصر ,ط -

 1999  البيطا  سنتر للنشر والتوزيعمحمد يسري إبراهيم دعبس  -

 2010مجد , دار الخليل للنشر و التوزيع ,ناصر الدين دينيه, ناصر ل -

 لرياضاهدى عبد هللا الدغفق   المتحف الوطني بين االعالم و االعالن و التعليم ,جريدة  -

 134/22,العدد  2005السعودية ,مارس 
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ؤية هيروشي ديفاكو ,دليل تنظيم المتاحف , ترجمة محمد حسن عبد الرحمان ,الهيئة المص -

 1993,دط,القاهرة,للكتاب 

 1993وفاء الصديق , متاحف االطفال ,مالقاهرة(,دار الشرق ,  -
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Liste des sources et références : 

- articles les statues de l ,I.C.O.M assemblee general de l, I.C.O.M payes-

bas I.C.O.M ,1989 

- luc benoit  musee et museologie   presse universitaires de France   1971 

- han dynastie imperiale chinoise(206-c-220apr j-c) fondee par han gaozu 

(206-195 av j-)  petit la raousse  illustre   1990    
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 قائمة المنظمات و الجرائد و المجالت :

وزارة  ,لعربي االعلوم , متاحف الفنون الشعبية في الوطن المنظمة العربية للتربية و الثقافة و  -

 1995الثقافة , تونس ,
 98-04قم ر,القانون  20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,العدد  -
لتنفيذي رقم ا, المرسوم  47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,العدد  -

85-279 
 22لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , العدد ا -
لتنفيذي رقم المرسوم ا 40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,العدد  -

87-215 
لوزاري القرار ا 40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , العدد  -

 المشترك
التنفيذي رقم  , المرسوم 47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,العدد  -

85-280 
 شتركالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, القرار الوزاري الم -
فيذي رقم التن , المرسوم 47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد  -

85-278 
ر الوزاري , القرا 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد ,  -

 المشترك
م التنفيذي رقم , المرسو 12الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد  -

 :86-134 
لوزاري ا, القرار  47الشعبية, الععد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -

 المشترك
التنفيذي رقم :  , المرسوم 22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد  -

86-135 
لوزاري , القرار ا22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد  -

 المشترك
لتنفيذي رقم ,المرسوم ا47الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية -

:92-282 
لوزاري , الرار ا 53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد  -

 المشترك
لتنفيذي رقم : المرسوم ا 09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد  -

93-50 
ن االساسي , القانو 47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, العدد - -

 277-85النموذجي للمتاحف الوطنية رقم 
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 85-277من المرسوم رقم  1المادة - -
 85-277من المرسوم رقم 02المادة رقم  -
سمية .الجريدة الرالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي . رأي حول ملف التراث الوطني  -

 14,40رقم  
 178مجلة المتحف الدولي االفتتاحية ,مجلة ربع سنوية و اليونسكو , العدد - -

 

 ار أنوذلك باعتب "التراث الموكل إلى المتاحف"يستعمل المشروع الجزائري تعبير  

ن لقانواالتراث ملك للدولة و هو مصنف و نم جرده ضمن ممتلكات الدولة , كما ينص على ذلك 

 المتعلق بحماية التراث المحلي .  94/04
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