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ـــــــــــــــــــــــــــــداءاإله  

 

 اهدي عممي هذا إلى كل أفراد عائمتي.

 إلى كل األصدقاء والصديقات
 إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرها

 إلى إخوتي وأخواتي.

 

 

 

 
 

 



 

ــــــــــــــــداءاإله  
 أهدي ثمرة جهدي: 

إلى من جعل اهلل الجنة تحت قدمييا،ضياء روحيا الى ومنبع   
العطف والحنان وبمسم فؤادي أمي الغالية راجيا من العمي القدير أن 

 يحفظيا ويصل في عمرىا.
رأيتو بين الناس رجال وبين الرجال بطال وبين األبطال مثال  إلى

قدوتي في الحياة وتاج رأسي أبي العزيز الذي أرجوا من اهلل أن 
 يشفيو ويحفظو ويطيل في عمره.

إلى من قاسمتيم ظممة الرحم وقاسموني أحضان المحبة وطعم 
 الحياة حموىا ومرىا أخوتي.

صديقاتي المواتي رافقيني في مشواري الدراسي. إلى  
 إلى كل من حممو قمبي وفكري ولم أستطع إضافتو.

 إلى كل ىؤالء أىدي ىذا العمل المتواضع.

 



 الشكر والتقدير
ا ذي بدء نشكر اهلل عز وجل،ونحمد عمى نعمه عمينا،الذي سدد خطانا،ويسر بادئن

لنا طريقنا ودفعنا من كل سوء وهدانا إلى طريقنا وحفظنا من كل سوء وهدانا إلى 
طريق العمم والكفاح لموصول إلى غاية لطالما حممنا بها،فصار الحمم بعناية اهلل 

 نعيشها اليوم وحفظه.حقيقة
 والصالة والسالم عمى سيدنا وحبيبنا محمد صمى اهلل عميه وسمم وعمى أله وصحبه 

 أجمعين.
نشكر التي ندين لها بهذا العمل فكرا وبناءا الجامعة الجزائرية ونتقدم بجزيل الشكر 

"الذي أشرف عمى جميع مراحل هذا البحث،ولم "درداري محمدوالتقدير إلى األستاذ 
دين لينا بتوجيه وتصحيح لألخطاء التي وقعنا فيها،وال يفوتنا أن نشكر الوايبخل  عم

 العزيزين الذين سمحوا لنا بإكمال مشوارنا الدراسي مع تقديم الدعم المعنوي
 والمادي.

 كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد،ونرجو التوفيق من اهلل. 



 اإلطــــــــار المنهـــــــــجي                                                                               
 

 أ
 

 

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة
إذا كان عمم المتاحف قد تأسس في بداية القرن الثامن عشر مبينا لمفاىيم الثورة 

معتمدا عمى المنيج العقمي بألمانيا واىتمام  99الفرنسية،وعرف تطورا في القرن التاسع عشر
بالمتاحف الشعبية لثقافة ،ليحتل المتحف مكانة أساسية في السياسات  الدول اإلسكندنيافية

الرامية إلى توعية وتثقيف الجماىير،فإن مرحمة الستينات من العقد المنصرم قد عرفت جدال 
عمميا حول ماىية المتحف داخل المجتمع ومدى تمثمو لثقافة المجتمع المتفاعل معو،ولقد 

.وبذلك المؤسسة المتحفية عمى ذلك التقاطع المتاحفم اعتمد المنظرين لوجوب تحديث عم
بين األفراد االجتماعية،الثقافية واالقتصادية والسياسية،والذي جعل دراسة التراث الثقافي 
مبحثا متجددا،ألنو يطرح تصور،واسترجاع الماضي التاريخي واالجتماعي ضمن قراءة 

عمى قراءة متوازنة لمتراث المحمي  متكاممة،ويساعد المبحث األنثروبولوجي واإلثنوغرافي
والحياة اليومية لمجتمع ما،مما يساىم في بمورة أفكار وتصورات جديدة لمفيوم التراث واليوية 

 الثقافية.

وفي ىذا االتجاه سنعمل من خبلل بحثنا ىذا عمى إبراز دور المتاحف في عممية 
مؤسسة ومع القيام بالدراسة التثقيف،وذلك من خبلل ذكر أىم األشياء التي تتعمق بيذه ال

جراء المقاببلت معيم وذكر  الميدانية والتعرف عمى مختمف الفئات المكونة لزوار المتحف وا 
تعميقاتيم عميو وفي الخير ننيي بحثنا ىذا بخاتمة نجمع فييا مختمف النتائج التي توصمنا 

ع واإلفادة قدر إلييا راجين امن المولى عز وجل أن يوفقنا في اإللمام بجوانب الموضو 
 اإلمكان.     
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ـــــــــةاإلشـــــــــــــــكاليــ  

 
ظيار  تمعب المتاحف دورا ىاما في النيضة التعميمة،عن     طريق تنمية القدرات وا 

المواىب،وذلك من خبلل التدريب عمى كسب المعرفة والميارات عن طريق الحس والمشاىدة 
والرؤية،فيي ذاكرة الشعوب الحية التي تعمل عمى ربط الحاضر بالماضي والتعميم والثقافة 

 في المجتمع.

ا في دول العالم تعد المؤسسة المتحفية في العصر الحالي مظيرا حضاريا بارز    
المتقدم،فيي بمثابة المعيد العممي والمركز الثقافي والمجال الذي من خبللو يتعرف المرء 
عمى التراث  الحضاري ألمة ما،وما أنتجو من ثقافة عبر العصور.فالمتحف يعكس حضارة 

زدادت وتاريخ األمم السابقة أمام األجيال البلحقة ،ويساىم في نشر وخبلل السنوات األخيرة ا
أىمية المتحف مع مع بروز دوره في نشر الثقافة والمساىمة في التربية والتعميم،حيث 
أصبحت إدارة المتحف وعمارتو من أروقة وقاعات ومعارضو ومناىجو التثقيفية تشكل عمما 
قائما بذاتو يطمق عميو اسم"عمم المتاحف" فالمتاحف ال تيتم فقط بحيازة المقتضيات 

يا عمى الجميور بأساليب عممية،وذلك بيدف تثقيف الشعب،بأىمية التراث المتحفية،بل بعرض
 المادي.

لقد نشطت المتاحف وأصبحت تشارك في العممية التثقيفية،فمم تعد أماكن خاصة لحفظ     
التحف الخشبية ضياعيا،بل أصبحت مؤسسات عممية يتعرف فييا الزائر عمى تاريخ 

كيز عمى إقامة المعارض الدائمة األجداد،ولتحقيق ىذا الدور ثم التر 
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ة،الثابتةوالمتنقمة،وتطوير المناىج التعميمية التنشيطية لجذب الزائر بين من كل طبقات توالمؤق
المجتمع،ومع كل الجيود المبذولة في عالم المتاحف،فان الرسالة التي يؤدييا المتحف ثقافيا 

ا استقطاب الجماىير بصرف النظر وتربويا وتعميميا،إضافة إلى الترويح عن النفس.يكون مني
عن العمر والجنس والمستوى الثقافي بواسطة تطوير طرائق العرض التي تجمع بين العمم 
والفن.فالمعروضات البد أن تكون القيم التي تحمميا المقتضيات المتحفية لمجميور ىي 

حديث،وفي جوىر العممية التثقيفية التربوية،وىذا ىو اليدف االسمي والمقصد لكل متحف 
ىذا االتجاه نستعمل من خبلل بحثنا عمى إبراز مدى إيمان األفراد بثقافة المتحف من خبلل 

 طرح التساؤل. ىل يؤمن األفراد بثقافة المتحف؟. 

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية األساسية مجموعة التساؤالت الفرعية:

ىل يساىم المتحف في تشكيل اليوية الثقافية؟.-(1س  

ر المتحف في سبيل ترقية الثقافة داخل المجتمع؟.ما ىو دو -(2س  

ما مدى تحقق نظم العرض في متحف سيدي عمي؟.-(3س  
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ات:ـــــــــرضيــــــــــالف  
ىي تفسير مؤقت لما تقدمو المبلحظة،وتبني الفرضية العممية،وينطمق منيا الباحث لينتيي 

السوسيولوجيممعمم،وىو التحميل الواقعي،يستند عمى سعة بتجربة وىو استنتاج قوامو التحميل 
 االستطبلع أي معرفة تاريخ الظاىرة.

 يساىم المتحف في الحفاظ عمى اليوية الثقافية. .9
 يؤثر المتحف من خبلل عرضو لمتراث اإلنساني عمى الزوار بشكل قوي. .2

 يعتبر المتحف فضاء لمتعارف والتواصل االجتماعي. .3
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فاهيمتحديد الم  
بمثابة الخمفية النظرية التي عمييا الباحث.ومن ىذا المنطمق نحاول  ييعتبر اإلطار المفاىيم
 تحديد المفاىيم اآلتية:

:فـــــالمتح     

كممة متحف في المغة تدل عمى ذلك تجمع فيو المغة تدل عمى ذلك المكان الذي تجمع فيو 
المصريين واليونان  المتاحف عند قدماءمتع،ولقد عرفت التحف القديمة قصد الحفظ والت

مما أعطاىا طابع القدسية  مرتبطة بالطبقة الحاكمة والكينة واالغريق في ما بعد وكانت
 والسرية.

:التعريف المغوي  

:حسب القاموس الوسيط  

"مكان تجمع فيو التحف،والتحقو ىي الشيء النادر الثمين الذي تتزايد قيمتو،كمما بعد الزمن 
والمعنى أو الموضوع الذي تدل عميو،والتحفة بالضم وتجمعيا تحف والمتحف  إليوالذي تعود 

 1في المعجم الوسيط ىو:"موضع التحف الفنية واألثرية والجمع متاحف.

ويبقى أىم تعريف شموال والماما ىو ذلك التعريف الذي قدمو المجمس الدولي لممتاحف 
ن في خدمة المجتمع :"المتحف مؤسسة دائمة،دون ىدف مربح،يكو 2009سنة

وتطوره،مفتوحممجميور،وىي تقوم بأبحاث تتعمق بالشواىد المادية لئلنسان 

                                                           

.20ص  9985،القاىرة:المجمع،3معجم الوسيط"معجم المغة العربية"،ط  1 
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وبيئتو،فتقتنيياوتحفظيا،ترميمياوتعرضيا،وكذا تنحتيا لغرض الدراسة العممية،التربوية 
 .1والمتابعة"

 :أما تعريف المشرع الجزائري لممتحف

المالية واإلدارية تعمل عمى اقتناء المقتنيات األثرية، "مؤسسة قائمة بذاتيا تتمتع باالستقبللية 
والمجموعات ذات الطابع التاريخي والثقافية والفني،تعمل في إطار المخطط الوطني لمتنمية 

 .2االقتصادية واالجتماعية والثقافية"

:اــيــــــــــإجرائ  

ذلك المكان الذي يتم بداخمو حفظ التراث والتحف الفنية،بغية التعريف بيا المتحف ىو 
 لؤلجيال القادمة،ىذا من خبلل التعاريف التي تم التطرق إلييا مسبقا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.06ص  2009المجمس الدولي لممتاحف،دليل المتاحف،األخبلقالمينية،باريس،مطبوعات المجمس الدولي لممتاحف،   
1 

http://www.m-culture.org.dz .02:46علىالساعة42/60/4662موقعرسميخاصبوزارةالثقافةوالجزائريةبتاريخ
2
 

http://www.m-culture.org.dz/
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ةـــــــــــــــأوال:الهوي  
:ةــــــــــــــــــــلغ  

 الذات واألصل واالنتماء والمرجعية.

:اــــــــــــاصطالح     

الحقيقة المطمقة المشتممة عمى الحقائق اشتماال النواة عمى الشجرة في الغيب،أي تمك أي 
الصفة الثابتة والذات التي ال تتبدل وال تتأثر،وال تسمح لغيرىا من  اليوايات أن تصبح 

 مكانيا،أو تكون نقيضا ليا فاليوية تبقى قائمة مادامت الذات قائمة وعمى قيد الحياة.

:ةـــــــــــفا:الثقاــــثاني  
:ةــــــــــــــــلغ  

ثقف في المغة العربية قوم الشيء أي قومو عندما كان معوجا وغير سوي فقال العرب:"ثقفت 
 الرمح أي قومو".

:اـــــــــاصطالح     

األمور التي تنطمق  ىي ذلك التراث الحضاري ومنيجية التفكير وأسموب العيش والمعاممة،تمك
 من ذاتية وشخصية اإلنسان.
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المقصود بيا تمك المبادئ األصمية السامية والذاتية التابعة من األفراد والشعوب،وتمك ركائز 
 1اإلنسان التي تمثل كيانو الشخصي الروحي والمادي بتفاعل صورتي ىذا الكيان.

راث:ـــــــــــالت  

:ةــــــــــــــلغ  

أول ما يتبادر في الذىن عند كممة التراث قولو تعالى في اآلية التاسعة عشر من سورة  إن
2الفجر"وتأكمون التراث أكبل لما".  

تقول التفاسير في ىذه اآلية أي تجمعون الميراث وتستمون عمى دون تفرقة بين ما جمعو 
غير المشروعة.الموروث بالطرق المشروعة وما جمعو بالغش والخداع،وغيرىما من الطرق   

المغة مصدره ورث،يرث،إرثا وميراثا وىو مورث وورثو بعضيم عن واإلرث في 
3بعض.  

:اــــــــــــــاصطالح  

ىو ما خمفتو األمة من إرث دني،أدبي،فمكوري،عممي،عمراني، حضاري،أصل الكممة مأخوذة 
المغة العربية من فعل )ورث( بإبدال الواو تاء،وىي من الكممات المبنية عمى ما يعرف في 

 بالقياس الخاطئ.

:ىو كل ما وصل إلينا مكتوبا في عمم من العموم،أو والتراث بالمفهوم الحديث المتداول
 .1محسوسا في فن من الفنون،مما أنتجو الفكر والعمل في التاريخ اإلنساني عبر العصور

                                                           

 1زغوةمحمد.اثر العولمة عمى اليوية الثقافية لؤلفراد والشعوب.كمية العموم القانونية واإلدارية:جامعة حسيبة بن بوعمي.شمف.
،2007األول،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط،،الجزء 26ص مدخل إلى القران الكريم، 2 

.2007، 2، الجزء األول، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط26مدخل إلى القران، ص 
3
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لؤلجيال القادمةالتراث ىو كل ما تركو األجداد عبر العصور :اـــــــــــــــإجرائي     

تعتبر األنشطة الفنية إحدى أبرز أنواع الفنون البصرية التي تمارس ة:ــــــــــــة الفنيـــــــــاألنشط
من خبلليا التعبير الفني،سواءا كان ذلك التعبير فكريا أو التعبير عن اإلحساس والمشاعر 

فنالكوالج وغيرىا من وتضم ىذه األنشطة مجاالت متعددة منيا فن الرسم،فنالتصميم،
المجاالت الفنية التي تساىم في بناء الفرد وتكوينو من الناحية االنفعالية والنفسية،كذلك اىتم 
الباحثون النفسانيون.بمجال فنون األطفال لما تحويو من حقائق ودالالت نفسية تعكس 

،فاألنشطة دوافعيم وصراحتيم وصراعاتيم ورغباتيم الدفينة بطريقة ال شعورية ومتسامية
 الفنية.

:ةـــــــــــلغ  

 رمزية ينقل من خبلليا األطفال أفكارىم لآلخرين.

 :DalGcleaverديل كميفرقال:اــــــــــــاصطالح

،غير أننا ىنا يمكن أن نعرف «لقد كان الفن دائما أكبر من التعريفات التي فرضت عميو»
لمقدرتو عمى التعبير وىن تحريك  شيء أو حدث يتم ابتداعو أو اختياره»العمل الفني بأنو:

 الخبرة في إطار نظام.

األنشطة الفنية ىي مجموعة الممارسات العممية لمطبلب داخل مؤسستو من : اــــــــــــإجرائي

 جمالية لمبيئة المحيطة بيم.واقع رؤيتيم ال
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ر  
 

 مفهوم األنشطة الفنية بالمغة الفرنسية:
 L’es arctivités artistique :est un des plus importants types d’art 

visuel qui se partique :travers l’expression artistiques,si cette 

exprission intellectuellement ou escpression du sentiment et de 

l’emotion, ces activités comprenntplusieurdonnainsy compris 

l’art de la peinture,de la conception de l’art,l’art du college et 

d’auturesdomains technique qui contribuent a la construction de 

l’individu et configure du point de imotionnels psychologique. 

Chercheurs psychologies également intressés dans le domaine de 

l’art des enfants quel contenu des faits et de leurs luttes et leurs 

desirs de manaire sans jacent inconscient et 

transcendante,valanch langage technique de manvement 

symboliques par les quels ils leurs idees à d’autres,et dans 

article,nousallans discuter de la mativations artistiques pour 

apprenants inescpliquès.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
Symptons in concer ,imovativeuse of art therpy,journal of pain and sympton 

anogement,31,32.   
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ز  
 

ة:ـــــــــــأهداف الدراس  

 .إلقاء المزيد من الضوء عمى الميام والوظائف المختمفة لممتحف 
 .تحميل اتجاىات الزوار ودور المتحف ومعرفة متطمباتيم واحتياجاتيم 
  وتربوية.محاولة معرفة الجانب التاريخي  لنشوء المتحف كمؤسسة ذات أبعاد عممية 

:عـــــــج المتبــــــــــالمنه  

من أجل اإلحاطة بكل جوانب اإلشكالية التي يطرحيا ىذا الموضوع ولتحقيق األىداف 
المعمنة من المشروع واالبتعاد عن األحكام الذاتية وقصد إعطاء صيغة عممية لمبحث فإنو 

لمكتبات المتاحف وتقصي يستوجب عمينا توظيف المنيج الوصفي لدراسة الوضعية الحالية 
الحقائق التفصيمية وتقديم وصف شامل وتشخيص كامل وكذلك المنيج االستداللي من أجل 

 1إبراز الدور التثقيفي والتوعوي لممتحف.

وضوع:ـــــــــار المـــــــــــاب اختيـــــأسب  

  ثقافية،عمميةمحاولة معرفة الجانب التاريخي لنشوء المتحف كمؤسسة ذات أبعاد 
 وتربوية.

 

 

 

 

                                                           

.96،ص2005محمد فتحي،عبداليادي،البحث ومناىجو في عمم المكتبات والمعمومات،القاىرة:الدار المصرية المبنانية،  1 
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س  
 

ة:ـــــــــــــــــــــــاالت الدراســــــــــــــــــــمج  

أن ىذه الدراسة تخص المؤسسة المتحفية التي ىي تابعة لقطاع الثقافة أما العينة فيي تخص 
1مدير المؤسسة وزوارىا.  

ة:ـــــــــــــات السابقــــــــــــأهم الدراس  

استفادت الدراسة الحالية من عدد من الدراسات وقمنا بتصنيفيا إلى ثبلث محاور أساسية  لقد
 وىي:

:ة األولىــــــــــالدراس  

دراسات مرتبطة بالتصميم الداخمي لممتاحف،رسالة ماجيستر جميورية مصر 
 م.9994العربية،اإلسكندرية،كمية الفنون الجميمة،قسم الديكور،

عرض أنماط مميزة لمعمارة الداخمية لممتاحف وتوظيف المساحات ىدفت ىذه الدراسة إلى 
والفراغات بحيث تتناسب مع أىمية وشيرة وقيمة المعروضات الفنية،والى دراسة التصميمات 
الداخمية لحيزات المتاحف التي سبق تنفيذىا،وذلك بالدراسة والتحميل من خبلل الصور 

دراسة من احتياجات عممية ويبلحظ أن الدراسة والبحث والتنقيب واستعراض كل ما أوجدتو ال
الحالية استفادت من ىذه الدراسة في التعرض لنشأة وتطور المتحف،باإلضافة إلى عناصر 

 2التصميم الداخمي.

 

 
                                                           

موريس أنجرس،بوزيدصحراوي،كمالبوشرفوآخرون،منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية تدريبات عممية،دار القصبة  
.950،ص 2004لمنشر،الجزائر، 1 

م.9994رسالة ماجيستر،جميورية مصر العربية،اإلسكندرية،كمية الفنون الجميمة،قسم الديكور،  2 
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ش  
 

:ةـــــــــــــة الثانيــــــــــــالدراس  

جميورية مصر العربية،حموان،كمية  )دراسات مرتبطة بنظم العرض المتحفي(رسالة ماجيستر
م.9994الفنون التطبيقية،قسم التصميم الداخمي   

ىدفت ىذه الدراسة إلى التركيز عمى دراسة أسس التصميم الداخمي وتعد من أىم مرتكزات 
الدراسة الخالية التي اعتمدنا عمييا في دراستنا من جية اإلطار النظري لوفرة المعمومات 

عتمدت عمى المنيج الوصفي  ألساسيات التصميم الداخمي،كذلك قدمت خاصة ىذه الدراسة.ا
 1دراسة تحميمية لمفردات العرض والعناصر المستخدمة في التنسيق واالنسجام.

ة:ـــــــــــة الثالثــــــــــــــــالدراس  

 التصميم الداخمي لممتاحف العممية)دراسة ميدانية:المتاحف الطبية(رسالة ماجيستر،جميورية
م.9998مصر العربية اإلسكندرية،كمية الفنون الجميمة،قسم الديكور،  

ىدفت ىذه الدراسة إلى التوصل إلى التصاميم الداخمية التي تساىم في تقديم وسيمة حية 
لتبسيط العموم والتكنولوجيا في استعراض متكامل لمراحل تطورىا وتطبيقيا في المجاالت 

المعروضات مع الحيز الفراغي كوحدة واحدة،ومن تتيح  المختمفة بحيث يييئ التصميم.تناسق 
 لمزوار فرصة استيعاب وفيم الدور الحيوي الذي يمعبو العمم في الحياة اإلنسان.

وتعرض الدراسة المشكمة وأىميتيا لموصول إلى التصميم الداخمي المناسب لممتاحف العممية 
الفراغي  حيث يشمل الحركة،المداخموالمخارج،اإلضاءة،عناصر الحيز

 وخاماتو،األلوان،طرقالعرض،التجييزات الفنية الخ...

                                                           

م.9994رسالة ماجيستر،جميورية مصر العربية،حموان،كمية الفنون التطبيقية،قسم التصميم الداخمي،  1 
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د:ـــــــــــــــــــــتمهي  

من خالل نشأتيـا،تطوره عبر  في ىذا الفصل إلى التعريف بالمتحف، سنتطرق
 العصور،وأنواعو التي يتميز بيا.

وما تتميز بو من معروضات ومقتضيات،باإلضافة إلى عوامل  كما سنتطرق إلى عمارتو،  
 تأسيسو وأمنو وسالمتو.
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المتحفة ــــــــــــماهي: المبحث األول  

 حف:ــــــــــالمت

التي تعني سيد الجبل أو امرأة  Musaكممة يونانية األصل ليا ارتباط وثيق كممة 
( Mysesجبمية،وربما كان الميوزيون عند اإلغريق ىو:"المكان المرتبط بأرباب الحكمة")

ليات الراعيات لمفن الشيقات التسع المواتي يرعين الغناء والشعر والفنون والعموم،وىن اإل
 والقصور لدييم ىو:"معيد لمبحث العممي ومنارة لإلشعاع الفكري".

 :فـــــــــــــالمتح

عبارة عن مبنى اإليواء مجموعات من المعروضات منقولة من أطراف األرض،ومن ثم يجمع 
 المتحف تحت سقفو مادة كانت أصال متفرقة تفريقا كبيرا من حيث الزمان والمكان ليسير

 عمى دواده رؤيتيا.

 : بأنو:"معبد توقيف فيو الزمن.جرمان بازينعرفو 

بأنو:"إن كممة متحف في المغة العربية تعني:مكانا تجمع فيو  علي رضوانعرفو  
النادر الثمين الذي تتزايد قيمتو كمما بعد الزمن الذي يعود إليو يء التحف،والتحفة ىي الش

 1والمعنى أو الموضوع الذي يدل عميو.

 2ىو: "موضع التحف الفنية أو األثرية والجمع متاحف". المعجم الوسيطالمتحف في 

 

 

                                                           

.1000عبد الفتاح مصطفى غنيمة،المتاحف والمعارض والقصور،وسائل تعميمية،السمسمة المعرفية الحضارية،  1  
.1095،القاىرة،المجمع،3المعجم الوسيط،مجمع المغة العربية،ط 

2
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ف: ـــــــأة المتحـــــــــــــنش  

وكمركز أبحاث يستفيد منو الباحثون في أبحاثيم عن  المتحف كمؤسسة تعميمية وترفييية،
المتاحف جوانب الحضارة في مختمف العصور والفترات يجب أن تستعرض نشأة فكرة 

 وتطورىا في مختمف العصور.

 لم ييتم الناس في العصور الوسطى بمخمفات المتاحف في العصور الوسطى:
الماضي،وجعمت أماكن العبادة في تمك العصور نفسيا كمتاحف صغيرة. متمثمة في 

 الكنائس واألديرة.
  حفظيا داخل ومن مميزات تمك الفترة مضاعفة االىتمام بجمع بقايا القديسين ومقتنياتيم و

مقصورات،اكتسبت صفة اآلثار الثمينة،لما ليا من صفة القدسية،واحتفظت بيا دور 
العبادة. ومن ىذه التحف الزجاجية التي سماىا األوربيون باسم كؤوس القدسية ىدويج 
التي صنعت من زجاج سميك وثقيل ومزينة بزخارف ورسوم،ومن متاحف ىذا العصر 

 بأمستردام،ومتحف برسالو. Rijks ومتحف ركس ،المتحف الجرماني في نورمبرج

" بالبندقية من بين الكنائس التي كسيت جدرانيا بالفسيفساء "سان ماركوكانت كنيسة 
التي تمثل موضوعاتيا حياة القديسين وكانت تعرض في رد ىاتيا في المناسبات 

الي" بألمانيا التي الدينية تمك الكنوز النفسية التي تزخر بيا،باإلضافة إلى كاتيد رائية"ى
تضم مجموعة ممتازة من التحف رتبت في خزانات رائعة الصنع،وىي تشبو قاعة 

 1أبولين في متحف "الموفر" بباريس.

 

 

                                                           

.11ص 2002رية المبنانية،سنة موسى محمد،رفعت.مدخل إلى فن المتاحف ط األولى،القاىرة:الدار المص  1  
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:انـــــــــــالروم  

بعد اإلمبراطورية الرومانية فتوحات واسعة واستالئيا عمى مخمفات  جمع قصور الحضارات 
والبيزنطية(،بدأ االىتمام  بجمع واقتناء الكنوز الفنية،فكانت  السابقة ليا )اإلغريقية،اليونانية

قصور األباطرة تحتوي عمى قاعات فسيحة،أستعممت كمتاحف.كما جمع األفراد من األثرياء 
فريقيا و  سيا.آورجال الدولة والجنود كنوزا من اآلثار خاصة في فتوحات أوروبا وا   

لمعارض لتثقيف عامة الشعب،والتعريف ولقد أعتبر حكام روما أنو من الضروري تنظيم ا
 بمكتسبات اإلمبراطورية الرومانية.

لعل أىم مرحمة في تاريخ المتاحف،وىي القانون الذي جاء بو القيصر)يوليوس(حيث حاول 
تنظيم عممية جمع اآلثار واكتسابيا فمنع جمع التحف العتيقة في القصور الخاصة،إلى 

ق.م بني في مدينة روما بإيطاليا  109،وفي سنة المعابد،والتي كمفيا بعرضيا لمجميور
متحف كبير لعرض الغنائم التي كسبيا الرومان في خروجيم كما عرضت بو التماثيل 
المخمدة ألبطال روما وحكاميا،كما احتوى ىذا المتحف عمى مكتبة جمعت بيا المخطوطات 

   1قاليم.اإلغريقية واليونانية وكذا مراسالت األباطرة والمموك مع حكام األ

 

 

 

 

 

                                                           

.930-294-.ص1091ابراىيم نصحي،قاسم تاريخ الرومان،الجزء الثاني.القاىرة:الجياز المركزي لمكتاب   1  
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:ةـــــــــــر النهضــــــــــعص  

لقد شيدت ىذه الفترة تأسيس المتاحف كمؤسسة قائمة بذاتيا،وكان ذلك نتيجة لعدة عوامل  
نذكر منيا.الحنين إلى الماضي واالختراعات الحديثة والتي كانت وليدة الثورة الصناعية 
وتأثيرىا المباشر في التطور االجتماعي واالقتصادي في نمط حياة اإلنسان،فبتحصل طبقة 

لبيم االجتماعية وتحديد ساعات العمل ورفع المستوى الثقافي الذي سمح العمال عمى مطا
ليم باالىتمام بالمؤسسات الثقافية كالمتاحف والمكتبات العامة،فتزايد الوعي بدور المتاحف 
في تثقيف المجتمع،اىتمام وسائل اإلعالم خاصة الصحافة المكتوبة بعالم المتاحف 

ات الجديدة ثم إنشاء الدراسات األكاديمية لتحديث وتطوير واالستكشافات األثرية في المستعمر 
العموم المتحفية ودراسة أثار مختمف الحضارات القديمة ومحاولة ترجمتيا،حيث سيتم ترجمة 

ن طرف عمماء اآلثار االنجميز والفرنسيين بروح تنافسية غير الخط المسماري والفرعوني م
 مسبوقة.

 :يـــــــــــم العربـــــــالعال   

ظيرت المتاحف متأخرة بالنسبة لمعالم العربي،ويرجع ذلك إلى جممة من العوامل  
سياسية،اقتصادية،اجتماعية ودينية،ولعل تأثير الدين اإلسالمي يعتبر أىميا،حيث ارتبطت 
المتاحف في أذىان المسممين بجمع التماثيل  وعرضيا،األمر الذي يذكر بما كان عميو 

نشاء المتحف في البمدان العربية بدءا في أواخر القرن التاسع العرب قبل ظ يور اإلسالم،وا 
،وكانت معظم المتاحف العربية في بدايتيا تركز عمى عرض 20عشر وبداية القرن العشرين 

حضارات الرومان واإلغريق وما عثر عميو من تماثيل ولقي فخارية وبرونزية وبزجاجية،ترجع 
 .1افتتاح المتاحف كان في فترات االحتالل األوربيإلى ىذه الحضارات خاصة و 

  
                                                           

.05.ص 1891عبد العزٌز،محمد مرزوق،العراق مهد الفن اإلسالمً.العراق.وزارة الثقافة العامة: 
1
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 أنواع المتاحف : 
 :ىناك العديد من أنواع ولكل منيا غاية خاصة ونذكر من بينيا 

 :أوال:متاحف اآلثار     
وتعتبر من أقدم أنواع المتاحف عمى اإلطالق.ووظيفتيا عرض أىم المقتنيات األثرية 
التي يعثر عمييا أثناء التنقيات األثرية وقد ترتب ىذه المقتنيات  األثرية في المتاحف  

بحسب ترتيبيا التاريخي،ونجد متاحف اآلثار في جميع البمدان الحضارات القديمة 
سبانيا،وغيرىا من البالد التي تيتم بتمك الحضارات في مثل:مصر،العراق،اليونان،ا

 المتاحف.إنشاء تمك 
 :ثانيا:متاحف الفنون

وغاية ىذه المتاحف جمع وعرض أروع أعمال الرسامين،النحاتين 
والمعماريين.واتخذت تمك المتاحف في أول نشأتيا القصور التاريخية والدور القديمة 

ي أوائل القرن التاسع عشر،تطور األسموب والمباني ذوات الشيرة موطنا ليا.وف
المعماري لممتاحف بتشييد مبان خاصة لجمع كنوز الفن من المدن الفنية ومراكز 
الثقافة والرفاىية نتيجة لمدور الذي بدأت بو ىذا القرن في تدعيم الروح الوطنية 

 1رفع مستواه الفني،من مميزاتو)المبنى(الروعة وقوة التأثير. وتثقيف الشعب
 :تالثا:متاحف العلوم

ىي أحدث أنواع المتاحف نسبيا أنشئت أصال لتكون مجمعا إلحياء التاريخ 
الطبيعي،والمجموعات األثنوغرافية،الجغرافية.ومعروضات ىذه المتاحف متابينة 

ومتشبعة ومختمفة في الشكل والحجم والقدرة القيمة المادية،ومن فروع ىذه 

                                                           
.199.ص 0555عزت زكً حامد قدوس،علم الحفائر وفن المتاحف،اإلسكندرٌة، 
1
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الفمك ومتاحف الطاقة ولم يعرف ىذا النوع من  المتاحف:متاحف الجيولوجيا، متاحف
 حديثا. المتاحف في البمدان العربية إال

ومن أشير متاحف العموم في العالم:متحف العموم في لندن،والمتحف العممي األلماني 
 في ميونيخ بألمانيا.
 :رابعا:متاحف الرموز

 وىي أحدث أنواع المتاحف عمى اإلطالق،وىي ذاكرة 
وتاريخيا الحديث،فقد نمت ىذه الفكرة وأصبحت بفضل التقدم في الفكر األمة  

المتحفي وىذه المتاحف يرتادىا الناس لرؤية كيف كان يييش ىؤالء الرموز في 
 .1حياتيم الخاصة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.199عزت زكً حامد قدوس،مرج سابق، 
1
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 عوامل تأسيس المتاحف:

 تأسست المتاحف نتيجة لعدة عوامل كان ليا أكبر األثر في إنشاء وتطورىا وىي:

 .الحنين إلى الماضي 
 .حرص اإلنسان عمى كل ما يتعمق بالتراث واألشياء األخذة في الزوال واالنقراض 
 .السياحة بأنواعيا ثقافية،دينية،ترفييية الخ 
 .الحفائر والتنقيب عمى اآلثار 
  اىتمام الشعوب بتخميد رموزىم العظماء في مجاالت الفكر،الفن،العمم،األدب

 والسياحة.الخ.
 ان بطبيعتو عمى جمع ما ىو جميل وقديم والسيما اآلثار)التحف النادرة(.حرص اإلنس 
 .زيادة الوعي بدور في تقديم المتاحف في تقديم المجتمع 
 .إنشاء الدراسات األكاديمية لتحديث وتطوير العموم المتحفية 
  اىتمام المسؤولين في الدولة بالفنون،والسيما المعروفة بالفنون الشعبية واألشغال

 دوية.الي
 .زيادة عدد المتاحف وتطورىا تعتبر من معايير تقدم األمم ورقييا 
 .1الحفاظ عمى التراث  األثري بأنواعو وتسمميو إلى الجيل المقبل سميمة 

 
 

 

 

 
                                                           

.0555مروان محمودي األنصاري،دراسة لتصمٌم قاعات العرض المتحفً أنواعها وخصائصها،دراسات علٌا،قسم االثار،الجامعة االردنٌة. 
1
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 التصميم المعماري للمبنى:

عمارة المبنى:تعتبر بمثابة الوعاء لما تركو لنا األجداد عمى العصور  من موروثات وخبرات 
وأشياء كان  كانت تمثل أساليب حياتيم وعادتيم  وتقاليدىم؟،وأصبحت اليوم رمزا لما وصموا 

أليو،نستفيد منو في مرفة كنو/وأصل االشياء،وفي العصر الحديث أصبحت المتاحف من 
(،حيث تجد فيو الميندسون والمعماريون 20المعمارية في القرن العشرين)أبرز العناصر 

واالنشائيون فرصة كبيرة إلظيار رؤيتيم الفنية ودراستيم االكادمية في معالجة الواجيات 
فة ما وصل إليو العصر من تكنولوجيا إضاالمعمارية التي تتناسب مع الطراز المعروض مع 

ة أو طرق اإلنشاء أو التجييزات الخاصة بأساليب العرض في مواد البناء مواد  المستخدم
 لمحصول ىيكل بنائي متكامل لممتحف.

:التصميم المعماري      

 تعتبر من أىم مجاالت التصميم،حيث يخضع لعدة اعتبارات تصميما أىميا:

:الجمهور       

ع يعد من أىم العوامل التي تتدخل في وضع التصميم األولى ألي متحف،إذ يحدد نو 
المتحف وطريقة العرض وطابعو وحجمو وامتداده،وخطوط السير بو،وليذا وجب تصميمو 

بناءا عمى نوعية الجميور من حيث السن والمستوى التعميمي والثقافي والتربوي ومعرفة الفترة 
 الزمنية التي سيمكثيا الزائر بالمتحف. 

ة وبتصميم المتحف فسوء وعند ذكر الجميور فأن ذلك لو عالقة بخطوط السير بو والحرك-
التصميم يؤدي إلى تكدس الناس،وتعثر الحركة ومواجية الصعوبة في التنقل بين الفراغات 

 المختمفة،وبالتالي يكون عامل طرد بدال من أن يكون عامل جذب.
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:صيغة المعروضات        
اغات لو موضوع العرض تأثير عمى المتحف حسب المواد التي ستعرض،باإلضافة إلى الفر  

الداخمية لممتحف تصمم لخدمة المواد المعروضة من حيث ارتفاعيا وموادىا وكتمتيا 
1وعالقتيا مع بعضيا البعض،وتوافق تصميم وجياتيا مع الطراز المعروض.  

:وسائل اإلضاءة المختلفة      
 أىم ما يميز المتحف ىو مصدر اإلضاءة وىي نوعان،

 مصدر طبيعي:ويتمثل في الشمس (1
صناعي:يتمثل في الكيرباء أو المصبايح  الكيربائية،فالمتحف المفتوح مصدر  (2

ال يحتاج إلى إضاءة صناعية إال في الميل،ويعتمد عمى اإلضاءة الطبيعية 
 محضة.

أما اإلضاءة الصناعية فتحتاج إلييا المتاحف  ذات المعروضات الخاصة كالخزف  والورق 
ضاءة منعكسة والنسيج،كما تنقسم اإلضاءة الطبيعية إلى  نوعين:إضاءة مباشرة من الشمس،وا 

من السماء لكل منيا مزاييا وعيوبيا بالنسبة لممعروضات وقد تطورت طرق وسائل اإلضاءة 
 الحديثة الصناعية عمى اإلضاءة الطبيعية لسيولة ضبطيا وألكثرىا بثباتا.

 (وسائل العرض المختلفة:3           
رينات التي بدورىا تنقسم إلى ثالثة أنواع منيا:ما ىو من وسائل العرض المختمفة نجد الت

حائطي وىي عبارة عن خزانة تعمق بالحائط توضع بيا التحف والنوع الثاني وسيطة حيث 
توضع الخزائن في الوسط بغرض رؤية التحف من كل الجيات؟،أما النوع الثالث ىو الحائل 

 2ن لغرض رؤية تمك التحف.وىو العازل كالقماش أو البالستيك أو الخشب أو المعد
 

                                                           
1

.1881مراد بخوس،المتحف بٌن حداثة المفهوم،وتهمٌش الواقع،المتحف والمدرسة، 
1
  

.111محمد مصطفى النحاس،مرجع سابق،ص 
2
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 :(البطاقة الشارحة4

البطاقة الشارحة شيء أساسي بالمتحف:توضع بغرض إعطاء فيي بمثابة 
الشخص المرافق لمزائر داخل أورقة المتحف،توصع بغرض أعطاء فيم ومعمومات 

عن التحف المعروضة.وتحتوي عمى البطاقة الشارحة عمى عدة عناصر منيا: 
 الكتابة،نوع الخط،المغة المكتوبة بيا البطاقة،كما تجب اختيارمادة البطاقة،مادة 

المادة الجيدة ليذه البطاقة سواء كانت من الورق،البالستيك أو الزجاج نظرا 
 لتعرضيا لعوامل تجعميا عرضة لمتمف في وقت قصير.

وتعتبر البطاقة الشارحة جزءا ال تتجزء من المعروض لذا يجب أن تكون ىادفة   
ات التي بيا مركزة غير معقدة وبسيطة،كما توجد أيضا سجالت متنوعة والمعموم

بغرض حفظ البيانات بالمعروضات،وقد تسجل في الحاسب اآللي نظرا لمتقدم 
 1العممي.

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
    .111محمد مصطفى النحاس،مرجع سابق،ص 
1
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:خالصة  

 وفي األخير نستنتج أن المتحف يمعب دورا بارزا من خالل تحسيس الشباب وتحفيزاتيا 
خالل إرساء تقاليد لمقاربات تحميمية لممعروضات،واإلعداد لألنشطة بالتراث وثراوتو،وذلك من 

المختمفة تساىم في الدعوة المتواصمة لزيارة المتحف كالندوات والنقاشات العامة والمقاءات مع 
   الطاقم الفني والتقني.
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 تمهيد:

يكتسب موضوع العالقة بين التراث واليوية أىميتو المتزايدة من تفاقم المخاطر المترتبة عمى 
اكتساح نظام العولمة لمخصوصيات الثقافية والحضارية لألمم والشعوب،ومن تتابع المتغيرات 

التي تعبر عن  الدولية  التي عن الثقافات عن تطال األفكار والتصورات والرؤى،والمواقف
الثقافات وتختزليا الحضارات اإلنسانية عن تعدد مشاريعيا وتنوع مصادرىا،خصوصا في ىذه 
المرحمة التي يجتازىا الغالية،ويتعرض فييا  التراث اإلنساني لمحمالت من المسح والتشويو 

يت والتقميل من قيمتو والنيل من فعالية في صيانة حقوق المجتمعات اإلنسانية في التشت
بقيمتيا في التراثية وىويتيا التاريخية التي ىي العمود الفقري بخصوصيتيا الروحية 

 وبمكوناتيا الثقافية وسماتيا الحضارية.
.ومن خالل ىذا الفصل سنتطرق إلى ماىية اليوية الثقافية مستويات اليوية،عناصر اليوية  

 مفهوم الهوية الثقافية
سمة الجوىرية العامة لثقافة من الثقافات:إال أنو يؤكد اليوية:بالنسبة أليمن محممود:"ىي ال

نما مشروعىمفتوح عمى المستقبل أي متشابك متفاعل مع  أنيا ليست أيقونا ثابتا جاىزا نيائيا،وا 
 الواقع والتاريخ

 وضع ثالثة أسس لفيم  اليوية:  charles correأما المعماري شاريز كورلي 
وليست شيئا جامدا ثابتا وتتحول مع عبارة عن سمسمة من عمميات متتابعة  .1

 الزمن،فيي ديناميكية،تربط باالثر الذي تتركو.
كونيا تتكون من سمسمة العمميات لذلك فإننا ال نستطيع فبركتيا،فنحن نطور  .2

 ىويتيا من خالل تعاممنا مع ما ندركو حولنا



 الفصل الثاني:الهوية الثقافية
 

27 
 

م ىي ليست مرتبطة بالوعي الذاتي،فنحن نقيم االخرين ونضعيم في قالب معين رغ .3
أنيم ال يسعوا لكي يكونوا في الصورة التي وضعناىا فييم،لذلك نحن نجد ىويتنا 

 1عبر أنفسنا وبيئتنا.
 الثقافة:
مفيوم الثقافة كما يعرفيا أحمد الجابري أنيا ترتبط بالعناصر التالية:القيم  يرتبط

 والتصورات والتطمعات.
وانطالقا من ىذا التصور يتضح أن مفيوم الثقافة يتميز بالتنوع  الرموز واإلبداعات

كما يتميز كذلك بالشمول أما بالنسبة لعالقتيا باليوية،فيرى أن الثقافة ال يمكن 
نما بقدر تعدد  حصرىا في نوع واحد،كما ال يمكن أن نتحدث عن مستوى معين وا 

 2اإلنسان عمى وجو األرض وبقدر تنوع مستوياتو الثقافية.
 

 عناصر الهوية الثقافية: 
  تتجمى عناصر اليوية الثقافية في تمك المظاىر الميمة التي تمثل جوانب الثقافية

بالنسبة لمشعوب واألفراد،وأن كانت تتمثل في الغالب ثالث عناصر متمثمة في 
 عنصر:العقيدة والتراث الثقافي.

 لعل العولمة :يعد أول عنصر من عناصر اليوية الثقافية،العقيدة أو الدين
الثقافية منافية تماما لإلسالم في إطار الحرب ىذا اإلسالم وحرب 

الديانات.بحيث يدرك الغربيون الصمبيون والصييونية أن استعادة المسممين  
ليويتيم وانتمائيم القرآني أنو أكثر األخطار،وعميو فكل قوى الغريب تعمل 

مثل في االستشراق ضد ىذا االتجاه وذلك بأسموب الغزو الثقافي المت
 والتنصير.

                                                           
.19،ص9111للطباعة والنشر، المعلوف أمين،الهوايات القاتلة،ترجمة:نبيل محسن،دمشق:ورد 
1
  

.9111كانون األول،دسيمبر،كانون الثاني،يناير 19،العدد91ابراهيم،الخليل،"الخصوصية في العمارة العربية،البناء،سنة  
2
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 تعدو المسان الثقافي األساسي لميوية الثقافية لألفراد أو الشعوب،وىي المغة:
أسموب لمتواصل واالحتكاك  عامل من عوامل اختالف ثقافة عن أخرى،وىي

واثبات اليوية وتأكيد وجودىاـ وقد جاءت نظرية صدام الحضارات لتعمن أن 
العدو األول لمحضارة الغربية ىو اإلسالم،أن الثقافة اإلسالمية المرتكزة عمى 

 المغة العربية بذاتيا ىي المنافسين لتمك الحضارة.
 يمثل التاريخ والماضي المشترك لألفراد أو لشعب ما  بحيث:التاريخ والماضي

يعبر عن ىوية أساسية،فالتاريخ بين حقيقة االستعمار المتجدد في العولمة 
الثقافية والتاريخ ىو من بين اليوية،باعتباره يدرس الماضي ويقف عمى 

الحقائق وتستند إليو الدول والشعوب لمتطمع إلى بناء الحاضر والتطمع إلى 
 3قبل.المست

 :ىذه المجاالت من صميم ىوية المجتمعات من العادات والتقاليد واألعراف
خالل إتباع سموكات معينة والتصرف والتعامل وفقا لثقافة تنظميا العادات 

 والتقاليد واألعراف.
 :حيث أن لكل دولة عقد اجتماعي من العقد االجتماعي والعقد السياسي

يطابقو من تصور وطموح سياسي  خالل مبادئ وثوابت المجتمع فييا،وما
مبني في مرجعية العقد االجتماعي وخاصة أن الدولة تعبر عن ىويتيا 

الثقافية في المجتمع الدولي من خالل دستور وقانون لو الوجو االجتماعي 
والسياسي،بحيث اإلدارة الثقافية لألفراد تكون مكفولة في الوجو الساسي بحيث 

 ون مكفولة في الوجو السياسي،الذي يعب عنيا.اإلدارة الثقافية لألفراد تك

 

 

                                                           
.9،9112،شركة الجالل للطباعة والنشر،القاهرة،ط9محمد يسرى إبراهيم دعيس،متاحف العالم والتواصل الحضاري،ج 
3
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 :األدب الفنون 

حيث كل مجتمع لو أدبو وفنونو التي يزخر بيا والتي تميزه عن غيره من 
تكون معبرة عن ىويتو الثقافية من خالل ثقافة التعبير  المجتمعات،والتي

القصصي والشعر وفنون التشكيل والرسم والمسرح والتمثيل وفن العمران وغيرىا 
 وكل رسالة يريد ابمغيا لمغير.

 :طريقة التفكير 

يعد التفكير العنصر الحساس في أي ثقافة،فطريقة تفكير المسمم غير طريقة 
جتمع المادي يفكر بطريقة مادية  واستيالكية،وىنا يتجمى تفكير الغرب،فمثال الم

المجال التربوي،فيناك التربية الدينية والتربية الروحية والتربية المادية 
 وغيرىا،ونفس األمر بالنسبة إلى التكوين والتأىيل.
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 استنتاج:

االعتزاز بالتراث باعتباره  وبناءا عمى ىذا المفيوم الموضوعي والمنيجي والواقعي لمتراث،فإن
عنوان اليوية والمحافظة عميو وتيده بالعناية والرعاية مسؤولية ورسالة وواجب،فإذا أنيدم 
الماضي وانيار فإن عودتو ضرب من المحال،وأن أعظم الجرائم قسوة أن ييدم الناس ما 

نما ىي ورثوه عن أسالفيم من تراث،وىذه ليست تركية عاطفية معناىا الرجعية والجم ود،وا 
 فطرة أصمية تكمن في نفوسنا جميعا.
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 اإلطار المكاني والزماني لمدراسة الميدانية:

اإلطار المكاني:بما أن موضوع الدراسة ىو:"دور المتحف في تشكيل اليوية  (1
"فإن مكان إجراء المقابالت سيكون متحف المجاىدين )الكالاير( بمدينة سيدي الثقافية

 عمي.مستغانم.

أفريل إلى 11:إن المدة الزمنية التي قضيناىا في إنجاز المقابالت ىي من:اإلطار الزماني
 في األسبوع الجمعة.السبتوالثالثاء. 1112أفريل  12غاية 

 المالحظة:

رغم بساطتيا الظاىرية، إال تقنية المالحظة كتقنية منيجية تمثل صعوبة معينة،إذ تعتبر من 
ل عمى معطيات كيفية،تعطي أكثر عمق أىم التقنيات في البحث العممي من أجل الحصو 

 لنتائج أي دراسة لقد ركزت جل المالحظات عمى عمل ونشاط المؤسسة الثقافية.

طريقة العمل وطريقة التسيير وتعامميا مع الموظفين والناس كذلك بدأت المالحظة من تموقع 
قعفيو،وقد ساعد بناية المؤسسة الثقافية المعينة،ومدى تواجدىا بالمحيط العمراني الذي تتمو 

ذلك أي كل تمك المالحظات التي سجمت ودونت في تحميل المعطيات التي تحصمنا عمييا 
عن طريق المقابمة الحرة.كما ساعد في تقييم النشاط التي تقوم بو المؤسسة وحجم المطموب 

 من عماليا كل ذلك يعطينا صورة شاممة تخدم موضوع الدراسة واإلشكالية المراد دراستيا.

ل في ىذا الفصل بالمعطيات المتحصل عمييا من العميل الميداني،حسب األداة التي عمسن
 جمعت بيا وسنعمل عمى تحميميا وتفسيرىا بغية الوصول إلى نتائج.
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:أدوات جميع البيانات  

 العينة:

العينة  نموذجا يشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع األصمي المعني بالبحث،تكون ىي
ممثمة لو)المجتمع(،بحيث تحمل صفاتو المشتركة،ويتم اختيارىا عادة وفق أسس وأساليب 

 عممية متعارف عمييا.

 نوع العينة: 

":ويكون اختيار ىذا النوع من العينات سيال،إذ يعتمد الباحث في اختيار عدد من صدفية"
زمنية محددة عن طريقاألفراد المذين نستطيع العثور عمييم في مكان ما أو في فترة   

 

 المقابمة:

 

 تعتبر تقنية المقابمة من األدوات الميمة في في جميع المعطيات الخاصة بالدراسة،وتتجمى
أىميتيا في كونيا توفر جممة من المعطيات الكيفية التي تساعدنا في عممية التحميل الخاصة 

 بالدراسة،التي تجيبنا عمى المسائل المطروحة في إشكالية البحث:

 :أجريت ىذه المقابالت مع 
 .مقابمة مع مدير المؤسسة الثقافية 
 . 1مقابمة مع عينة من زوار متحف سيدي عمي 

 

                                                           
.00.ص2002علً  الرزاق إبراهٌم،عبد الهادي ،حمٌد الجوهري،المدخل الى المناهج وتصمٌم البحوث االجتماعٌة.المكتب الجامعً الحدٌث، 
1
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بمدينة سيدي عمي:التعريف   
دائرة سيدي عمي إحدى دوائر الجزائر،التابعة لوالية مستغانم،عاصمتيا ىي سيدي 

،وكانت تحمل ىذا 1221عمي،وتضم بمديات سيدي عمي،تزقايت وأوالد مع اهلل،تأسست سنة
وىو ضابط  .حيث أطمقت عمييا اإلدارة الفرنسية اسم كاسالي1121االسم إلى غاية 

 217km².1فرنسي،تحتضن عمى عدة مواقع تاريخية وأثرية،مساحتيا
 

 
معتقل الموت: سابقا( لايرنبذة تاريخية عن متحف المجاىدين )الكا  

 
قبل أن يتحول الى معتقل كان عبارة عن كيوف وصخور ومغاور،كانت تأوي  

.1192تدعى)معزوزة(قبل سنة   
وبقيت ىذه التسمية إلى يومنا  crrière de tufوكان ىذا مكانا وميدانا لرمي األحجار  

ىذا،وعندماإشتد الصراع بين المجاىدين بحيث التحرير الوطني بقيادة الشييد  سي محمد 
الجبمي والقوات الفرنية في دورا "القشاشة" في معركة سيدي"زقاي" التاريخية التي وقعت في 

،ىم السكان إلى مساعدة المجاىدين والوقوف في جانبيم لمدىم بالعون 1165شير سبتمبر 
والمؤازرة أقدمت اإلدارة االستعمارية في تييئة وتجييز ىذه المغاور والكيوف لتحويميا إلى 

زنزانات لغرض االعتقال لكل من يقف إلى جانب المجاىدين،وصارت تعتقل يوميا أكثر من 
 معتقل. 111

،ساىمت في بناءه بصفة 1162ديغول لسيدي عمي في سنة وقبل زيارة شارل  
منتظمة،بوضع القرميد لمتسقيف وبناء جدرانو باألحجار،ووضع أبواب من فالذ،وبناء برج 
لمراقبة تحركات المواطنين،حتى داخل بيوتيم،مع تعيين قائد ليذا المعسكر الرىيب والذي 

 الذي Andréas لنقيبيعتبر من أكبر الجالدين في منطقة سيدي عمي،ويدعى ا
كان يسمط عمى كل   من يدخل زنزاناتو أنواع التعذيب والعذاب 

ومنيا:التجويع،ترىيبالمرأة،الكي،االستنطاق،الماء، االغتصاب،اإلعداموالتقييد.ويقوم الجالد 
بإعدام المعتقمين داخل دىميزك سري تحت األرض بعيدا عن أعين 
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شخص وقد سمي ىذا المعسكر بعدة  1111فيو الناس،سماىالمعتقمون"دارعقبة"الذي عدم 
 نعوت ومنيا:

 معتقل الموت 
 المكتب الثاني 
 .مركز التعذيب واالعتقال 
 .مركز اإلقامة الجبرية 

 
وبعد االستقالل الوطني قرر إغالق باب ىذا الدىميز تكريما لمن أعد دموا بداخمو،واليوم بعد 

نقاذه من السقوط واالنييار تحول إلى  متحف لتعريف األجيال الصاعدة بما اقترفتو ترميمو وا 
 اإلدارة االستعمارية في حق الشعب الجزائري المناضل،لمحاولة فك الثورة عن الشعب.

يحتوي المتحف عمى ثالثة أروقة.    

 رواق الزنزانات 
 رواق قاعات العرض 
  المكتبة 
 :الزنزانات 

قل بداخل بما فييا وسائل وعددىا تسعة التي وضعت بداخميا مجسمات البراز وضعية المعت
التعذيب وكل زنزانة مخصصة لمتعذيب،من أنين وصراخ وعويل،مصحوبة يمحن حزين اللة 

 الناي.

 :رواق قاعة العرض 
القاعة األولى:لمتاريخالوطني،وفييا عرضت صور الشيداء نماذج من رايات الجزائر 

 الوطن. القديمة،عروض ألىم األحداث التاريخي التي وقعت في مختمف مناطق
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القاعةالثانية:لمتاريخ المحمي وفييا تم عرض كل ما يتعمق بتاريخ سيدي عمي 
 ومنطقتيا.

القاعة الثالثة:لمعرضالسينمائي،وىي القاعة التي تعرض فييا األفالم واألشرطة 
 الوثائقية عن الثورة الجزائرية.

 ضم كتبا المكتبة:وىي الفاعمة التي كانت مقر قائد المعتقل،تحولت إلى مكتبة ت
 تاريخية والعموم االجتماعية األخرى.

 

 تخطيط المتحف وعمارتو:

عند التفكير إلنشاء متحف البد من اختيار موقع المتحف: والختياره موقع المتحف ثمة أمور 
يجب أخذىا بعين االعتبار ومنيا اختيار قطعة أرض بسعر منخفض وبعيدا عن ضوضاء 

في موقع يسيل الوصول إليو من جميع أطراف المدينة المواصالت والزحام الشديد وان يكون 
بواسطة المواصالت العامة،وان تكون قريبة من دور العمم كالمدارس والمعيد والجامعات 

والمكتبات ،ويفضل ان يكون بيا حديقة أو مجموعة حدائق بيا أشجار كبيرة وكثيرة 
ناء المتحف عمى الستخداميا كمحميات طبيعية لممتحف ومعرضاتو،ويجب ان يمون ب

مساحة كافية تسمح بتوسيعتو مستقبال سواء بتوسع المبنى األصمي أو بناء مالحق خاصة 
بالمتاحف،والبنية لمتصميم العام لممتحف  يعتمد عمى التخطيط المسبق لو والعرض الرئيسي 

 إلنشائو.

 األعمال والنشاطات الثقافية لممتحف:

 ثرية والتحفية المعروضة.تنظيم معارض وممتقيات حول المقتنيات األ 
 .القيام بورشات تربوية تثقيفية لشريحة المتمدرسين من األطفال والمراىقين 
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  غرس فكرة الدور التثقيفي والتعميمي المساعد لممؤسسات الثقافية األخرى عمى غرار
 1المدرسة والمسجد ودور الثقافة وغيرىا...

 

 

 المتحفيةاإلدارة: 
اإلدارة المتحفية ىي المقدمة األولى لنجاح المتحف في ميمتو،وتقديم خدمتو لممجتمع 

الذي يوجد بو،ولكل متحف ظروفو واحتياجاتو من العمالة،إضافة إلى موقعو بين 
 المتاحف وأىميتو،ومن ىنا سوف نتناول اإلدارة المتحفية كال عمى حدى:

 مجمس إدارة المتحف:    
مستقل في إدارتو ويصدر بيذا المجمس قرار من رئيس  يكون ىذا المجمس شبو

مجمس إدارة الييئة التابع ليا المتحف بأعضائو،ومقرر ىذا المجمس ومدير المتحف 
المعين من قبل مجمس إدارة الييئة التابع لو المتحف.ويتكون المجمس من أمين أول 

بمعاونة المدير  المتحف أو وكيل المتحف ويكون نائب الرئيس أو مدير المتحف يقوم
ويساعده في تنفيذ جميع قرار المجمس اإلدارة ، وأمناء المتاحف وأمين المكتبة 

وسكرتير عام في المتحف ،أمين المخازن وميندس يشغل رئيس الورش 
ذا كان المتحف في مدينة ما،تجوز أن يضم لعضوية  والصيانة،وكبير المرممين وا 

الحي الكائن بو المتحف ليساعده في تنفيذ  مجمس اإلدارة،رئيس تمك المدينة،أو رئيس
القرارات،كما  تجوز ضم أعضاء من ىيئة التدريس بالجامعة من المختصين في 

 مجال المتحف لممساعدة في رسم سياسات المتحف المستقبمية
 .2واتخاذ القرارات الالزمة

                                                           
.2000العطار،حسٌنإبراهٌم،المتاحف عمارة وفن وإدارة،جمهورٌة مصر العربٌة،هٌئة النٌل العربٌة للنشر والتوزٌع،القاهرة،

1
 

. 24، ص 2002فً أحمد إبراهٌم عطٌة،دراسة علمٌة فً ترمٌم المبانً والمقتنٌات األثرٌة،دار العالمٌة للنشر والتوزٌع، 
2
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صدر قرار من رئيس مجمس إدارة الييئة التابعة ليا المتحف باسم المدير ي :مدير المتحف
المسؤول،ولشاغل ىذا المنصب أن يكون حاصال عمى مؤىل عممي مناسب،وأن يتصف 

بالثقافة،وذا شخصية وأيضا الخبرة حتى تساعده عمى إدارة المتحف،ويقدر أىمية 
ل أن م تعتمد عمى خمفية تاريخية،ويحاو والبحث،ويكون ممما بالمغات األجنبية،والعمو  الدراسة

تجعل من المتحف ممتقى تجمع شمل المتخصصين ومحبي الثقافات ومشجعا لجميع الذين 
يمجأون إلى المتحف لمزيد من المعرفة والمدير مسؤول عن تنفيذ قراراتو،ويمثل متحفو لدى  

المتحف،فيو المتاحف والييئات العممية،يحدد أيضا اختصاصات ومسؤوليات كل عامل ب
.المسؤول األول واألخير عن جميع أعمال المتحف  

يشغل ىذا المنصب بقرار من رئيس مجمس إدارة الييئة نائب المدير أو وكيل المتحف:   
التابع ليا،وبترشيح من مدير المتحف،يقوم بجميع اختصاصات المدير أثناء غيابو،باإلضافة 

مودعة بمخازن المتحف مسؤوال النظافة وحسن إلى أن يقوم بالمحافظة عمى جميع األشياء ال
نظام أقسام المتحف،وعن أعمال العاممين وواجباتيم وأعمال الحراسة.مسؤوال عن أحوال 

 المخازن والمشتريات وسير األجيزة والمختبرات.وعن صيانة المباني.

النائب  يشغل ىذا المنصب أقدم األمناء سنا ومؤىل عمميا ليقوم لميامأمين أول المتحف:    
وقت غيابو،ويقوم بتنفيذ ومتابعة أوامر مدير المتحف،إضافة إلى ميام نائب المدير،ويقوم 

.1بتدريبو ليحل محل المدير في المستقبل  

 أمناء المتحف:

ىذا المنصب مجموعة أمناء المتحف،ويكونوا حاصمين عمى مؤىال عممي يشغل  
ممية حسب طبيعة المتحف،ويعاونو في مناسب.يواصل أمين األبحاث التاريخية والفنية والع

 ذلك مساعدون.يقوم أمين المتحف المختص بفحص التحف التي ترد إلى المتحف،ويعرض

                                                           
.24أحمد إبراهٌم عطٌة،مرجعسابق،ص  
1
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 التحف بأسموب فني ومفيد،وتحافظ عمى المعروضات جيدا ويتخذ اإلجراءات واالحتياطات 

ي الصحف ىذه الغاية، ويكون مسؤوال عن تنفيذ وسائل اإلعالم والدعاية لممتحف ف لتحقيق
 واإلعالم والمجالت ووسائل اإلعالم في اإلذاعة والتمفزيون.

 أمين مكتبة المتحف: 

يتولى ىذا المنصب أمين مكتبة حاصل عمى مؤىل عممي مناسب من خريجي 
المكتبات،ويجب عمى أمين المكتبة مد األمناء بما يحتاجونو من مصادر ومراجع تعينيم 
في بحثيم عن المادة التاريخية الالزمة لمبحث العممي والتوثيق األثري،ساعدت الباحثين 

لمعمومات الالزمة ألبحاثيم.ويعتبر مسؤوال عن والدارسين من الخارج في الحصول عمى ا
النظام فييا،وأن يالحظ تطبيق التعميمات بالمكتبة وقوانين باالستعارة داخل المكتبة وفي 

 خارجيا.

 مرمم المتحف: 
بالمتحف مرممون،حاصمين عمى مؤىل عممي مناسب في الترميم،وميمتيم ىي يمحق 

ترد من الحفائر،وأن يتعاون مع أمين صيانة وترميم المتحف،أو صيانة التحف التي 
المتحف ترميم أي تحفة ،ويسترشد برأي أمين المتحف باعتباره صاحب الرأي األثري 

 .1في الترميم ويمتزم بو وينفذه
 مسؤول العالقات العامة: 

البد من تواجد ىذه الوظيفة بكل متحف،وأن يشغل ىذا المنصب أو الوظيفة رجل 
جراء العالقات مناسب يجيد العالقات  العامة،وأن تكون لديو القدرة عمى الحوار،وا 

المناسبة مع الجيات األخرى،ويتميز بالسموك الحميد والميذب واألداء الجيد في تنفيذ 
 تعميمات مجمس إدارة المتحف،وذلك باعتباره واجية المتحف عند الزيارة.

                                                           
.24أحمد إبراهٌم عطٌة،مرجعسابق،ص  
1
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 :رئيس األقسام الفنية 
 مؤىل عممي مناسب أيضا.قد يكونحاصل عمى ،يشغل ىذا المنصب رجل مناسب

ميندسا وتتبع لو عدة ورش،وقد يتبعو التصوير الفوتوغرافي لممتحف الذي يصور يقوم 
بالمتحف،ومد الدارسين والباحثين بيا،كذلك المختبر العممي الذي يقوم بالتحميل 

 الكيميائي والعممي لمتحف،وكذلك ورشة التجارة والحدادة والكيرباء.
 :المترجمون

مترجمون في جميع التخصصات وميمتيم مصاحبة الوفود األجنبية  يمحق بالمتحف
الزائرة لممتحف،وترجمة الرسائل التي بكل المغات والمساعدة في الرد عمييا.ويقوم 

المترجم بترجمة كل ما تحتاجو المدير،النائبواألمناء.وكذلك مساعدتيم في فيم البحوث 
 األجنبية.

  :ةإدارة األمن والحراس   
،إذ يقع عمييا عبء حراسة مبنى المتحف ومشتمالتو،وفييا وىذه اإلدارة ميمة جدا

أناس مدربون عمى الحراسة.وقد تعين الييئة التابع ليا المتحف أفراد أمن ميمتيم 
 الرئيسية مراقبة الزائرين ومتابعتيم أثناء تجواليم في المتحف.

شرطة لرفع كفاءتيم في الحراسة والحفاظ أيضا عمى ىذا التراث،وقد يدربوا في ال
 .1واستخدام المعدات.وقد يرأس ىذه اإلدارة فرد يعي كل ميام األمن والحراسة

  
 
 

 
 

 

                                                           
.24أحمد إبراهٌم عطٌة،مرجع سابق ص 
1
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 :األولتحميل المحور 

 )البيانات الشخصيةوصف العينة: 
أول سؤال كان حول سن المبحوثين حيث تبين لنا أن أكثرىم يتراوح سنيم ما السن:
(سنة،مما يدل عمى أن غالبية المبحوثينمتوسطوا العمر يفضمن زيارة 91-11بين )

 المتحف.
بعد عرض البيانات،تبين لنا أن أكثرية زوار المتحف ذكور بنسبة كبيرة الجنس:

 مقارنة مع اإلناث.
 بينما السؤال حول المستوى التعميمي وحدنا أكثرىم مستواىم جامعي.المستوىالتعميمي:

 ومن حيث العمل فإننا وجدناىم يتقمدون عدة مين كالشرطة،الميندسين،التجارالمينة:
 نجد أن معظم المبحوثين متزوجين.الحالةالمدنية:
 وجدنا أن عدد زيارات المبحوثين أول مرة،بنسبة كبيرة.عدد الزيارات:

فإجاباتالمبحوثين كانت أيام العطل بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة الصباحية يارة:أوقات الز 
 والمسائية.

أثناءسؤالنا،ىل أنت من مدينة سيدي عمي أو خارج مدينة سيدي مكان اإلقامة:
 عمي،وجدنا أكثرىم خارج مدينة سيدي عمي،منوىران،الشمف،سيدي لخضر...

 م.فغالبية اإلجابات كانت بنعإحضاراألوالد:
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:المعطيات الميدانيةعرض ومناقشة  

 الفرضية األولى:

 المتحف وحفاظو عمى اليوية الثقافية: 1
المتاحف ومن بينيا الجزائر وعمى غرار كل الدول األخرى تحوي عمى العديد  من أنواع 

متحف المجاىدين الذي نجده في كل مدينة،وفي الصدد سنقوم بدراسة أىم حول متحف وه 
سابقا بمدينة سيدي عمي وعن دوره في الحفاظ عمى اليوية   1المجاىدين )الكااللاير( متحف 

 الثقافية ومن ىنا:

 :المتحف 1.1
 مؤسسة تقام بشكل دائم بغرض الحفظ والدراسة بمختمف الوسائل،وباألخص ىو عبارة عن

عرض مجموعات فنية أو تاريخية أو عممية أو تكنولوجية عمى الجميورية أجل تحقيق التعمم 
والمتعة والسرور.ويمكن تعريف المتحف بأبسط أشكالو أنو:"عبارة عن مبنى اليواء مجموعات 
من المعروضات بقصد الفحص والدراسة والتمتع،وقد تكون المعروضات منقولة من 

حف تحت سقفو مادة كانت أصال متفرقة من حيث المكان الذي األرض،ومن ثم يجمع المت
وجدت فيو والزمان الذي تعود إليو والشعوب التي صنعتيا واستعممتيا ليسير عمى رواده 

.أما دوخالس أالن فيقول 2رؤيتيا والتمتع بيا"
أن:"لممتحفميمتان:األولى:تخصجمع،تعريف،تسجيل،صيانة وعرض التحف،أما الميمة الثانية 

تي يجب عمى المتحف اتماميا ىي:التعريف بكل عينة بدقة بالغة،وىنا تكمن قدرة العاممين ال
 .1وكممة متحف تعني"االىتمام بأجناس الشعوب واالىتمام باآلثار"3بالمتحف".

                                                           
carrére de tufالكالاير:مكان ومٌدان لرمً األحجار 

1
 

.81،ص8844زهدي بشٌر)ا(،المتاحف.دمشق:وزارة الثقفة،
2
 

.88،ص8880دوخالس،)أ( االن،تر.محمدحسن،عبدالرحمان.المتحفومهامه:دلٌل تنظٌم المتاحف،القاهرة:الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب:
3
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 :وظائف المتحف 2.1

وظائف المتحف تتعدد من أىميا أنو يحفظ اآلثار والمقتنيات ذات األىمية الخاصة وحفظيا 
السرقة والتمف والعبث،سيساعد الطالب عمى ربط الماضي والحاضر وتقريبو من 

ثراء الجانب المعرفي  ومالمستو.إثارة انتباه التالميذ نحو التعمم وزيادة التحصيل الدراسي ليم وا 
والوجداني لدييم.كما أن من وظائفو التعرف عمى تاريخ الوطن الذي ننتمي إليو وينمي روح 

مزائرين بالتعامل مع المعروضات بشكل مباشر وجعل المعمومات باقية االنتماء،السماح ل
وراسخة في الذىن كما من خاللو نعرف الدالئل التاريخية عمى مميزات كل  األثر

 عصر،ويساعد عمى االعتزاز باليوية التاريخية.

 :ميمة المتحف وأىدافو 3.1

بة أال وىي حماية التراث وأىدافيا واحدة ومتقار  رغم تعدد أنواع المتاحف إال أن مياميا
واألعمال الفنية ذات القيمة التراثية،كما تيتم السياسة المتحفية بإثراء ىذا التراث والتعريف بو 
في إطار ثقافي يتأقمم مع حاجيات ومتطمبات المجتمع.فالميمة األولى لممؤسسة المتحفية أال 

ا تيتم السياسة المتحفيةباثراء وىي المحافظة عمى المجموعات الفنية ذات القيمة التراثية،كم
ىذا التراث والتعريف بو في إطار ثقافي يتأقمم مع حاجيات ومتطمبات المجتمع.فالميمة 

األولى لممؤسسة المتحفية أال وىي المحافظة عمى المجموعات الفنية ذات القيمة المرتقية 
ذلك نجد أ.مالرو لصالح المصمحة العامة واليدف ىوتوصيل المعمومة إلى الجميور الكبير ل

في كتابو "المتحف الجنائي"": "دور المتاحف كبير في رسم عالقتنا مع التحف الفنية إلى 
درجة أننا نتصور بصعوبة أنيا لم تكن أو أن لم تكن لتوجد".من ميامو أنو يضمن نشاط 
متواصل لتوفير المعمومة الصحيحة والمكتممة حول تاريخ البالد وتراثيا،لمرساء التواصل 

                                                                                                                                                                                     
.8سمٌة،حسن،ـمحمد.إبراهٌم،محمد عبد القادر.فنالمتاحف.القاهرة:دار المعارف.ص

1
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المختمفة،تحسيس الشباب وتحفيز اىتماميم وبناء عالقة مباشرة مع الثقافة من خالل العروض
بالتراث وثرواتو من خالل اإلعداد ألنشطة مختمفة تساىم في الدعوة المتواصمة لزيارة 

 المتحف كالندوات والمقاءات مع الطاقم الفني والتقني.

 :اليوية الثقافية 1

 وىي مصطمح ينقسم إلى عنصرين أال وىما:

 اليوية:1.1
ال يزال يمفت الكثير من الغموض،وىنا نجد معظم المفكرين من يصل بيم األمر  فمفيوميا

إلى حد ا  القول بأن اليوية ال وجود ليا أصال ذلك أن اليوية الشخصية تفترض أن يبقى 
...إنيا كالبصمة لإلنسان يتميز اإلنسان نفسو عمى مر الزمان،وىي جوىر الشيء وحقيقتو

وجاء في كتاب "الكميات"ألبي البقاء  1بيا عن غيره،وتعرف أيضا عمى أنيا"التفرد"
الشيء ىو باعتبار تحققو يسمى حقيقة وذات،وباعتبار تشخيصو يسمى  الكفوي:أنمابو

ذ أخذ أعم من ىذا االعتبار يسمى ماىية،وجاء في ىذا الكتاب أيضا أن األمر  ىوية،وا 
المعتقل من حيث أنو مقول في جواب)ماىو(يسمى ماىية،ومن حيث ثبوتو في الخارج يسمى 

.والجرجاني في كتابو "التعريفات" يعرف 2ة"حقيقة،ومن حيث امتيازه عن األغبار يسمى ىوي
اليوية عمى أنيا: في الغيب المطمق المشتممة عمى الحقائق اشتمال النواة  عمى الشجرة  في 

 3الغيب المطمق"

"شوقي جالل في كتابو :العولمة :اليوية والمسار:رؤيةعربية:إن. المعركة  أما الكاتب العربي
لن تكون عمى الحدود أو   س الكيان الصييونيالقادمة كما يقول شيمون بيريز رئي

األرض،بل ستكون معركة اليوية الييوديةواالنتماء الثقافي وىو موقف إيديولوجي منذ الثوراة 

                                                           
.24/8/2008من  2000أحمد المٌلً.الجذور الثقافٌة والفكرٌة لثورة نوفمبر المجٌدة.صفحة المجاهد األسبوعً،العدد 
1
 

.848ص 8881أبو البقاء،الكوفً.الكلٌات،تحقٌقعدنان،دروش ومحمد المصري،بٌروت:مؤسسة الرسالة: 
2
 

.214ص8881العلمٌة،الشرٌف محمد علً بن عثمان التوٌجري.التعرٌفات.بٌروت:دار الكتب 
3
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يتعارض جوىريا تعارضا تاما مع منطق التاريخ والمنيج العممي ألحداثو مما يوجب الحذر 
 1حيح وتعزيز روح االنتماء والمواجيةوتأكيد اإلطار المعرفي القيمي والتاريخي بمحتواه الص

جممة من  إلىلتحديد ىوية مجتمع أو جماعة أو فرد يقتضي العودة : خصائص الهويةأوال 1
 :العناصر من بينيا

،القدرات:كالقوة واألموالعناصر مادية وفيزيائية:تتمثمفي:الحيازات كاالسم والسكن :
 نظام السكن،االنتماءات اإلقميمي المادية:كالتنظيم االقتصادية والمالية والعقمية،التنظيمات

 .الفيزيائية:كاالنتماءاالجتماعي،التوزعات االجتماعية والسمات الموفولوجية

ىذه األخيرة تتضمن األصول عناصرالتاريخية:الثانيا:
األحداثالتاريخية:المراحل اليامة في ؛التاريخية،األسالف،األبطاالألوائل،القرابةالمبدعون

اآلثار التاريخية المتمثمة في ؛األساسية،اآلثار التطور،التحوالت
 التي وجدت في المرحمة الماضية. ر:العقائد،العادات،التقاليد،القوانين والمعايي

وتتضمن األنا الثقافي كالمنطمقات الثقافية،العقائد،األديان ثالثا:عناصر ثقافية نفسية :
المختمفة،كذلك العناصر العقمية:وتتمثل في التقاطع الثقافي والرموز الثقافية،وأشكال التعبير 

 والعادات االجتماعية.

وتتضمن:أسس اجتماعية كأدوار اجتماعية واالنتماءات رابعا:عناصر نفسية اجتماعية: 
القدرات الخاصة ؛القيم االجتماعية المتمثمة في الكفاءة،النوعية والتقديرات المختمفة؛االجتماعية
 2متمثمة في اإلمكانيات،التكيف ونمط السموك.بالمستقبل ال

 

 

 

                                                           
.02(ص2088عبد العزٌز بن عثمان التوٌجري.التراث والهوٌة ) الرباط:مطبعة االٌسٌكو  
1
 

.08( ص8،2004محمد محمود شاوٌش.نخو ثقافة تأصٌلٌة:البٌان التأصٌلً.)دمشق:الدار العربٌة للعلوم،ناشرون نٌنوي،ط 
2
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ال يزال العديد من المفكرين إعطاء مفيوم الثقافة، فنجد الدكتور مؤنس يستعرض .الثقافة:1
ثقف:حاذق  مفيوم الثقافة كما وردن في" لسان العرب":ثقف الشيء ثقفا وثقفا:خدمة،ورجل

1. فيم  

أما  2الشيء:حذقتو،وثقفتو  إذا ظفرت بو الثقافة:ثقفأيضا نجد ابن دريد في تحديده لمفيوم   

 والمعتقداترف الثقافة عمى أنيا:"ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة عإدوارد تايمور فإنو ي
والفن واألخالق والقانون واألعراف والقدرات والعادات األخرى التي يكتسبيا اإلنسان باعتباره 

3.عضو في المجتمع  

اليونسكو فعرفت الثقافة عمى أنيا:مجموعة السمات والخصوصية الروحانية أما منظمة  
أما مالك بن نبي فإنو .4والمادية والفكرية والشعورية التي تميز المجتمع المجموعة االجتماعية

يحدد الثقافة :"بالصفات الخمقية وسائر القيم االجتماعية التي يتأثر بيا الفرد طيمة حياتو منذ 
5فاتو وتربط سموكو وحياتو عامة بأسموب الوسط الذي ولد فيو".والدتو حتى و   

من الخصائص التي تتميز بيا الثقافة نجد أنيا:تعتبر من   :خصائص الثقافة-أ
المكتسبات اإلنسانية التي يحصل عمييا األفراد من البيئة التي يوجدون بيا،كما 

المجتمع،فالحياة االجتماعية أنيم)األفراد( يحصمون عمييا )الثقافة(باعتبارىم جزءا من 
ال تنجح في في تطبيق أسسيا من غير وجود عالقات متبادلة بين األفراد 

والمجتمع،كما تشتمل أيضا عمى مجموعة من الوحدات التي تساىم في ربط صفاتيا 
معا،وتكون ىذه الصفات معروفة بين الناس كالمغة المشتركة أو استخدام بعض أنواع 

،فئة معينة من الشعوبالتعبيرات الخاصة ب  

                                                           
.21(ص2000 0ابن منظور األنصاري لسان العرب)بٌروت:دار صارد،ط 
1
 

.24مرجع نفسه،ص 
2
 

Krober.et kuckholmc.cltur.acritical review of concept and definition.cambridageharvarh university;1952.
3
 

.8842منظمة الٌونسكو:المؤتمر العالمً للثقافة فً مكسٌكو، 
4
 

. 88:88، 2082أكتوبر8بوبكر،جٌاللً.صفحة المثقف تصدر عن مؤسسة المثقف العربً تشرٌن 
5
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.باإلضافة إلى وجود  1المحافظة عمى الخصائص االجتماعية العامة كالمصافحة
خصائص أخرى تتمثل في أن الثقافة مكتسبة ليست فطرية،يتعمميا جيل بعد 

وتراكمية أي أنيا  جيل،فاألول يكتسبيا واألخر يتعمميا وينقميا،أيضا نجدىا إنتقالية
تنتقل من خيل إلى جيل،أما تراكمية فيقصدىا بيا  اإلضافات والمزيد من الثقافات 

مثالية كمعنى رفيعة المستوى وسامية كالدين والوطن والعمم واالكتشافات،أيضا متغيرة 
ي التصرفات أو بعض العاداتمجتمع من جيل إلى جيل فمن مجتمع إلى   

و ظواىر الثقافية تكمل بعضيا البعض مثل الدين يكمل أو السموك بمعنى عناصر أ
. 2العادات والتقاليد  

مصادر الثقافة: -ب  
تعتمد الثقافة عمى مجموعة من المصادر الميمة منيا:المغة:وىي المصدر األول و 
األساسي من مصادر الثقافة،ألن كافة   شعوب العالم اعتمدت عمى لغتيا في نقل 

رى،أيضا الفكر اإلنساني وىو كافة المعارف التي أدت إلى ثقافتيا إلى الشعوب األخ
تشكيل الثقافة اإلنسانية،التي ساىمت في تميز الشعوب عن بعضيا بعض،ألنيا 

3حرصت عمى بناء فكر ثقافي خاص بكل شعب من شعوب العالم  

أىداف الثقافة:-ج  

 تيدف الثقافة إلى الوصول إلى نقاط ميمة تتمثل في:
  لإلنسانالتنمية الفكرية والروحية والجمالية. 
  كسموك معيشي في حياة الجماعات. األمراتخاذ ىذا 
  أن تكون جميع سموكيات الفرد والجماعة مبنية عمى أساس فكر وفن راق وىذا جوىر

 4الثقافة لمفرد ومن ثم المجتمع

                                                           
.08،22،ص 4،8888،ج8االموسوعة العربٌة العامٌة،المملكةالسعودٌة:مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزٌع،ط

1
 

.82/88/2080نقال عن محاضرة األستاذ "مرقومة منصور"بعنوان "خصائص الثقافة" ٌوم   
2
 

 

.81،84(،ص2،2081نشورات المنظمة االسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة.طعبد العزٌز،التوٌجري.الثقافة العربٌة والثقافات األخرى،)المغرب،م 
3
 

www.mawdoo3.com.juvdt . 4:00على الساعة  2082سبتمبر 80تعرٌف الثقافة اخر تحدٌث بتارٌخ 
4
 

http://www.mawdoo3.com.juvdt/
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اليوية الثقافية: 1-3  

ما تطرقنا إلى مفيوم اليوية والى مفيوم الثقافة وتعرفنا عمى خصائص ومميزات كل  بعد
 منيما سنتطرق إلى مفيوم.

عن مجموعة من التراكمات المعرفية سواء كانت انطالقا من  :فيي عبارةاليوية الثقافية   
شيئا أساسيا  الدين أو العادات والتقاليد التي عاشيا اإلنسان منذ والدتو وتربى عمييا،وكانت

في تكوينو،بحيث أصبحت جزءا من شخصية وطبيعتو.واليوية الثقافية في الغالب مستويات 
ثالث،فردية جماعية ووطنية قومية،وىي تعني عالقة الذات باإلنتاج الثقافي وال شك أن إنتاج 

1ثقافي ال يتم في غياب ذات مفكرة،وىي تختمف من مجتمع إلى أخر ومن عصر إلى أخر  

ذا الصدد  كانت ىناك العديد من الدراسات حول اليوية الثقافية.وفي ى  

من بينيا دراسة"محمدالمنوفي وباسم الجندي"فيدفت التعرف عمى أزمة اليوية الثقافية في 
2المجتمع العربي،وتحديد مظاىر ىويتنا الثقافية  

3أيضا دراسة مريم الشرقاوي التي أكدت عمى التميز الثقافي واليوية الثقافية  

وكذلك دراسة أخرى ل: "أحمد العطوي"وجاءت ىذه الدراسة لتؤكد عمى األزمة التي تعيشيا 
اليوية  اليوية الثقافية،فأشارت إلى وجود مجموعة من العوامل أدت إلى فقدان وضعف

4العربية،األمر الذي أدى إلى وجود ىذه األزمة التي يعانييا الشباب العربي في ىويتو الثقافية  

                                                           
www.ejaaba.com .28:14على الساعة  80/82/2088الهوٌة بتارٌخ  

1
 

محمد إبراهٌم،المنوفً.وٌاسرمصطفى،الجندي.الهوٌة الثقافٌة وتنمٌة التربٌة فً ضوء العولمة.)جامعة المنصورة:مجلة كلٌة التربً  
.208(،ص2000بدمباط،

2
 

.884،ص2000ة،رؤٌة معاصرة إلدارة التعلٌم،سرٌع،محمد إبراهٌم الشرقاوي.أسالٌب تعزٌز الهوٌة فً مواجهة الهٌمنة الثقافٌ
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أنو "ال نستطيع الجماعة أو  إلىمفيوم اليوية الثقافية فيعرفيا "برمان غميان"  إلىونرجع  
الفرد انجاز مشروع ميما كان نوعو أو حجمو،دون أن تعرف نفسيا وتحدد مكانيا ودورىا 

1وشرعية وجودىا كجماعة متميزة،فقبل أن تنيض البد ليا أن تكون ذاتا  

ٌغترب األفراد عن بٌئاتهم االجتماعٌة والثقافٌة،بل ومن هنا فبدون هوٌة اجتماعٌة وثقافٌة 

تحدٌد واضح  لألخر ال ٌمكنهم تحدٌد هوٌاتهم االجتماعٌة  وعلى أنفسهم تماما وبدون

 والثقافٌة.ومن هذا المنطلق فٌما تتمثل مكونات الهوٌة الثقافٌة؟.

:مكونات اليوية الثقافية.1  

األساسي في اليوية الثقافية فيي وعاء يحوي مكونات عقمية ووجدانية  المكونوىيالمغة:أوال:
المجتمع،فيي جزء ال يتجزء من الفرد وىويتو،وىي من أىم  ومعتقدات وخصوصيات وصيات

تقان المغة يساعد عمى االنسجام والتناغم بين أفراد المجتمع،بل  مقومات وحدة الشعوب،وا 
لواحد مشتركة، يشكمون قوالب فكرية وثقافيةلذا فالمغة واالعتزاز بيويتيم،الن أبناء المغة ا

2والثقافة تسيم مساىمة فعالة في الحفاظ عمى اليوية الثقافية  

فالعالقة بين المغة واليوية الثقافية عالقة قوية،وليذا كان من أىم مقاييس رقي األمم  إذن 
 اعتناءىا بمغتيا تعميما وتيسيرا لصعوبتيا.

الثقافية تستمد مقوماتيا من الدين،فيو المكون األول ليا،ألنو ىو الذي  فاليويةثانيا:الدين :
يحدد لألمة فمسفتيا األساسية عن سر الحياة وغاية الوجود،فال يمكن تصور اليوية الثقافية 

بال وجود دين،فيو أداة لمقاومة االغتراب الثقافي،فأي ىجوم عمى الدين ىو محاولة استيالب 
يقول وليام جيمس:"االيمان باهلل ىو الذي يجعل لمحياة  قيمو،وىو الذي  لميوية الثقافية.وىنا

يمكننا من أن نستخرج من الحياة كل ما فييا من لذة وسعادة،وىو الذي يجعمنا نتحمل كل 

                                                           
.02،ص8880برهان،علٌان.اغتٌال العقل.)القاهرة:مكتبة مدبوبً،
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في الحياة من محن،ونتقبميا بكثير من الشجاعة والرضا وىو الذي يييء لنا كل ما ىو ما
.1ضروري لحياة وادعة  

لثابت لماضي : فالتاريخ ىو أحد مقومات اليوية الثقافية،فيو بمثابة السجل االتاريخثالثا:
األمة وديوان مفاخرتيا وذكرياتيا وأماليا وأمانييا،فيو تميز الجماعات البشرية بعضيا عن 

. 2بعض،الثقافية"فالتاريخ المشترك عنصر ميم من عناصر المحافظة عمى اليوية الثقافية  

وية الثقافية تتكون من عدة عناصر السابقة الذكر)المغة الدين والتاريخ( ينا فإن اليومن
 مرتبطة ببعضيا،

وبالعودة إلى موضوعنا المتمثل في المتحف وحفاظو عمى اليويةوأي خمل في أحدىا يؤدي 
إلى خمل في باقي مكوناتيا.الثقافية؟فمن خالل المقابالت التي أجريناىا مع المبحوثين حول 

حساسيم لدى دخوليم إلى المتحف؟في ماذا يمثل ا لمتحف بالنسبة إلييم؟كذلك  ما شعورىم وا 
بأن المتحف عبارة نافذة وواجية لمتراث وشاىد عمى تاريخ  1ىذا الصدد قالت المبحوثة رقم 

المدينة،ويمعب دور كبير في الحفاظ عمى اليوية من خالل أنو المكان الذي يحمي أعز ما 
حساسيم لدى دخوليم إليو فالمبحوث رقم نممك من تراث فكري.أما ب  19النسبة إلى شعورىم وا 

فقال أننا شعورىم غريب ال أستطيع وصفو،لكن ما أثر في ىو لدى دخولي لغرف التعذيب 
ورؤية الطرف البشعة وأساليب التعذيب وأنواع العذاب المسمط عمى الشعب،خاصة ما شيدتو 

ك من أجل استنطاقيم كما تبينيم الصور رقم وكذلك الرجل كل ذل 11المرأة في الصورة رقم
فصرحت أنيا لم تتحمل رؤية العذاب المسمط عمى  15أيضا مبحوثة رقم  11-11

قتالع األظافر وتقييد المعتقمين وتعميقيم في حبال وأسالك  الجزائريين كإستعمال الصابون وا 
.أما بالنسبة في سقف الزنزلنة خاصة عند استخدام األصوات المصاحبة ليذه المجسمات

لطرحنا سؤال ما مكانة المتحف بالنسبة إليك؟فجاللمبحوثين يأخذون برأي واحد وىو:"نعم 
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لممتحف مكانة في قمبي" ومن بين تصريحات المبحوثين ذلك لعظمة مكانو ولكونو ذاكرة 
 شاىدة عمى ما مر بو وطننا الجزائر وباألخص ما شيدتو مدينة سيدي عمي.

رع فكرة زيارة المتحف لدى أطفاليم فمعظيم أكدوا عمى ضرورة ىذه سألنا المبحوثين عن ز 
الفكرة،ذلك من خالل الحديث معيم عن تاريخ سيدي والتعريف بمتحف المجاىد،وعن المعاناة 

التي شيدىا األجداد من أجل تحرير الوطن،لذلك ىم يصرحون دائما عمى زيارتو والتعرف 
أوالدي دائما ما يمحوا عمى زيارتو بغية التعرف  صرحت أن 11عمى محتوياتو،فالمبحوثة رقم 

عميو ،ألن كما قات "ميما تحدثنا ال يستطيعوا اإلدراك أكثر حتى يشاىدوا بأعينيم"،أما 
فقال أنا دائما أحضر لمتعرف عمى عميو،ألن مرة واحدة ال تكفي،ذلك من 16المبحوث رقم 

لتطور نحو األفضل ومستقبل أجل غرس فكرة المحافظة عمى ىذا االستقالل والتقدم وا
زاىر،بالنسبة الذين يقطنون بالمدن أو المناطق البعيدة كيشار،تندوف،وىران،سيديمخضر،أوالد 
مع اهلل،أما بالنسبة لمزوار والقاطنون بمدينة سيدي عمى نحو لي فقالوا:"مرة     نجوا ليو باش 

مع بين الماضي لكونو ألن ىذا المتحف يج 11ما ننساوش الماضي "وتقول المبحوثة رقم 
معتقل لمتعذيب المختمف أنواعو وبين الحاضر ركونو متحف لمتعريف بالتاريخ الوطني 

 والتاريخ المحمي.عمى حسب تصريح بعض المبحوثين الساكنين بمدينة سيدي عمي.

إذن:فالمتحف كمؤسسة لحفظ المعروضات والمقتنيات والتحف والتراث واليوية الثقافية 
ناتيا لتاريخ والمغة والدين يرتبطون ارتباطا وثيقا وال يمكن فصميما عن بعض كمفيوم من مكو 

لكون اليوية الثقافية تعبر وتميز مجتمع عن أخر والمتحف كونو وسيمة لحفظ وصيانة ىذه 
 اليوية من أي طمس ألي سبب من األسباب.   
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ة الثانية:الفرضي  

 عرض التراث وتأثيره عمى الزوار: .1
في حد ذاتو يعتبر تحفة أثرية تاريخية أال أن ما يحتويو من تراث بداخمو  المتحفبالرغم أن 

ومن مقتنيات ومعروضات تزيد من قيمتو المادية والمعنوية وفي ىذا الصدد ماذا نقصد 
 بالتراث؟ما ىي التحفة؟فيما تتمثل أىميتيا؟كيف يؤثر كل ذلك عمى الزوار؟.

 لقول اهلل سبحانو وتعالى:" وتأكمون التراث أكال لما" : كما جاء في القرآن الكريمالتراث1.1
ترك تراثا ىائال: إرثا.تراثاألمة.ما لو قيمة -أما  لغة تعرف ورث .1من سورة الفجر 11اآلية 

باقية من عادات وآداب وعموم وفنون وتنتقل من جيل إلى 
".والتراث في معجم المغة العربية وفي األدب العممي العربي ىو أخر"التراثاإلنساني،التراثاألدبي

في لسان العرب المحيط "ورثو ما  بن منظورإ)ما ورثناه عن األجداد(وأصميا من ورث يقول 
 .  2لو وجده"

وىو أحد عمماء اآلثار والتراث  فقيمبساريف عديدة من طرف عمماء وكتاب التراث تعولمتراث
ة عن استمرارية ثقافية عمى نطاق واسع في مجالي الزمان والمكان يعرف التراث أنو:"عبار 

تتحدد عمى أساس التشكيالت المستمرة في الثقافة "الكمية" وىي تشتمل فترة زمنية طويمة 
بأنو:"من التراث  يعرفجريجورماكنسبيا وحيزا مكانيا متفاوتا نوعيا ولكنو متميز بيئيا".أما

التي تتناقل من جيل إلى جيل. الخصائص البشرية العميقة الجذور  

فالتراث إذن ىو كل ما خمفتو األمة من إرث ديني وثقافي وأدبي وفمكموري وعمراني 
 وحضري،وىو جزء من الثقافة.

والمختصين،فإن التراث ينقسم إلى جانبين ىما: حسب الباحثين : أنواع التراث 1.1  
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 ومدن وأدوات ومالبس مما أنتجو السابقون من مباني : التراث الممموس المادي
 وغيرىا.

 :من معتقدات وعادات وتقاليد وطقوس ولغات،التراث غير الممموس أو الالمادي 

والحفاظ عمى ىذين العنصرين ىما حفاظ عمى ىوية األمة وذاكرتيا،وأيضا الحفاظ عمى 
 .1المنتجات التي نستطيع من خالليا قياس مستوى الحضارة ليذه األمة

 أىمية التراث في المرتبة األولى في أنو: منتكأىمية التراث:  3.1

  يعطي لكل شعب من الشعوب ىويتو الخاصة التي تميزه عن الشعوب األخرى،والتي
بدورىا تضع ىذا الشعب في مصاف الشعوب التاريخية التي ليا تاريخ عريق تحتفي 

 بو،واألجمل أن يكون ىذا التاريخ العريف أسيم في تطوير الشعوب وال زال.
  يساىم في تراكم المعرفة،فيذا اإلرث ىو ارث عظيم ليس لشعب من الشعوب بل

 لإلنسانية جمعاء،وىو المحدد األول واألخير لثقافة الشعوب. 
  التراث ىو أساس الحضارة،ألن العديد من األمم تعد في الصفوف األولى عالميا مع

 لحجميا بو.احتفاظيا بتراثيا.ذلك أن الكثير من الشعوب تريد دثر تراثيا 

وال يمكننا الحديث عن التراث دون التطرق إلى مصطمح جد ميم وىو جزء ال يتجزء من 
التراث أال وىي التحفة ففي مصطمح المغة العربية تشير إلى كممة تحفة إلى"اآلثار واألدوات 

النادر  الشيءأما قاموس الوسيط يعرف التحفة عمى أنيا:".2التي ليا قيمة تاريخية أو فنية"
." اليو أو الموضوع الذي تدل عميو". وفي الثمين الذي تتزايد قيمتو كمما بعد الزمن الذي تعود

نفس المعجم )الوسيط(تعرف التحفة عمى أنيا"قطعة فاخرة ثمينة من األثاث أو الكتب أو 
 الموحات أو نحوىا مما لو قيمة فنية أو أثرية نادرة".
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را فيو،إذا تمك فيو أثرا،وتأثرا: عمل فيو وظير فيو يؤثر تأثي أثر: لغة نقول "التأثير 1.1
.1األثر"  

ماكس فيبر الذي يعرف التفاعل عمى أتو أن نقول "تفاعل" وىنا أو نستطيع التأثر والتأثير 
 فاعمو بعد أن يفكر في رد الفعل المتوقع من األشخاص الذين إلييم سموكو".

 والتأثر" عدة مستويات نذكر منيا:لمتفاعل أو "التأثير مستويات التفاعل: 1.1

 إنيا أكثر أنواع التفاعل شيوعا وبيئتو التفاعل في ىذه الحالة التفاعل بين األفراد :
 األفراد الذين يأخذون سموكا اآلخرين في الحسبان ومن ثم يؤثر عمييم وعمى اآلخرين.

 بمدى  معنى تأثر جماعة بجماعة أخرى فيذا التأثير يكون:التفاعل بين الجماعات
 االىتمام بالروح المعنوية والثقة المتبادلة بينيم.

 المقصود بالثقافة العادات والتقاليد وطرائق التفكير :التفاعل بين األفراد والثقافة 
  واألفعال  والصالت بين أفراد المجتمع ويتبع التفاعل بين الفرد والثقافة منطقيا اتصال

ال الفرد بالجماعة إذ أن الثقافة مماثمة إلى الفرد بالجماعة إذ أن الثقافة منطقيا اتص
 حد كبير لمتوقعات  السموكية  الشائعة لدى الجماعة.

لغة :عرض،ليعرض،وعروضا عرض الموضوع لو:بسطو وطرحو ليطمعو العرض: 1.3
 عميو،أراه إياه.

ألجل التعريف بالشيء بمختمف الطرق سواء بالكالم أو  طريقة أو أسموب ىووالعرض 
 الكتابة أو الرسم.......

إلى موضوعنا: عرض التراث وتأثيره عمى الزوار ففي ىذا الصدد كانت إجابات وبالرجوع 
كيف رأت عرض التحف فأجابت بأنيا  11المبحوثين متعددة ومتنوعة،فالمبحوثة رقم
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فقال:"أنو رغم أنيا  11صص،أما المبحوث رقم كانت منظمة وكل شيء في مكانو المخ
الزيارة األولى لي إلى ىذا المتحف إلى أنني تمكنت من فيم محتوياتو بطريقة جيدة 

،فسألتو كيف ذلك؟قال أنو ىناك أوال:غرفة لمتاريخ الوطني،وغرفة لمتاريخ المحمي مما 
فقال:" كل  11يساعدني عمى التعرف أكثر محتويات كل منيما .أما المبحوث رقم 

قال: "تجولت  بمختمف قاعاتو  16التحف ذات قيمة أثرية و تاريخية،وعن المبحوث رقم 
والشيء الذي جذبني إلى التحف ىي تمك البطاقة الشارحة لتمك التحفة" كما قال مثال:"في 
قاعة التاريخ الوطني وجود اآلالت وأدوات من فترة العصر الحجري مثال مطحنة بدوية 

لروماني،كذلك أواني فخارية،وجود خزائن تحوي عمى بعض األدوات من العصر ا
واألشياء نجد من بينيا سيف ومسدس األمير عبد القادر،سيف ورصاصات لسي محمد 

الجبمي،مذياع منظار المجاىدين،رصاصات مجاىدي منطقة سيدي عمي.ولكل منو بطاقة 
ن بطريقة واضحة،أال أن قالت: "إن ما يعرض كا 11صغيرة تعرف بيا.أماالمبحوثة رقم 

 األطفال يجب تحديثيم أكثر عن األشياء التي يرونيا حتى يكونوا أكثر دراية بيا.

عن طريقة عرض التراث فقال:"أنني أجده واضح باإلضافة  19ولما سألنا المبحوث رقم 
ل " أما بالنسبة لدى طرحنا لمسؤاكياسالى المعمومات القيمة التي زودنا بيا المدير السيد "

فأجاب" بأن طريقة العرض كانت واضحة حيث أنني لدى دخولي  11عمى المبحوث رقم 
قاعة التاريخ المحمي وجدت بعض التحف القيمة كوجود أعالم وطنية مختمفة وفي 

 سنوات مختمفة وجود صور لمختمف المجاىدين الذين كانوا بمنطقة سيدي عمي.

وار واختالفيم وفي أي وقت،وطيمة أيام حيث قال المدير:"أن القاعات مفتوحة لجميع الز 
"أن كل  11األسبوع.ولما طرحنا السؤال عن قاعات التعذيب)زنزانات( فقال المبحوثة رقم 

زنزانة تحوي عمى مجسمات تتعرض لنوع من أنواع التعذيب باإلضافة الى مصاحبة 
:"أن جميع فقالت 11األصوات ليا فيو أمر جد مؤثر تدمع لو العين". أما المبحوثة رقم 

 التحف منظمة من حيث االنسجام في المحيط والترتيب والتنظيم :"قمنا كيف ذلك؟فأجابت
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"من حيث أىمية التحفة،وحجميا ،وشكميا،فمثال ىناك تحف من عصور غابرة كالعصر 
الروماني كذلك تواريخ بعض التحف مثال:العمم الوطني الذي مر بعدة مراحل حتى وصل 

لما سألناه عن رأيك بالمتحف كتحفة أثرية بحكم  11المبحوث رقم  إلى ما عميو اآلن.أما
أنك ميندس من حيث التصميم،من حيث اإلضاءة،من حيث شكمو،فأجابنا" من حيث 
التصميم"فيو خصص فقط من أجل التعذيب لذلك نجد أن غرف التعذيب جد صغيرة 

تحف مفتوح من ومظممة وال تتوفر عمى أدنى شروط الحياة،من حيث اإلضاءة فإن الم
األعمى تضيئو الشمس باستثناء غرف التعذيب،إال بعد نيل االستقالل،وترميمو عام 

.تمت إضاءة ىذه الغرف التي بيا التاريخ المحمي والتاريخ الوطني وغرف التعذيب 1111
ىذا ما صرح بو مدير المتحف السيد"كياس"ومن  1119من أجل اإلنارة وتم فتحو عام 

إلنارة وىي مصدر طبيعي المتمثل في الشمس ومصدر صناعي ىنا  نجد مصدرين ل
متمثل في الكيرباء أو المصابيح الكيربائية والمذان يعتبران عنصران جد ميمان وحيويان 
براز المعروضات المتحفية،أما اإلضاءة الجانية  لممتحف لما تمثمو من أىمية في عرض وا 

ية فنقصد بيا نوافذ االمختمفة األشكال فنقصد بيا النوافذ المتحفية،أما اإلضاءة الجانب
واألحجام،بواسطة فتحات متصمة يمكن وضعيا عمى المستوى الرؤية،ولتمك اإلضاءة 

مميزات عديدة منيا: تعطي ضوءا مالئما لممعروضات الموضوعة عمى الجدران مثال في 
ية عند قاعة التاريخ المحمي توجد خريطة بيا المناطق األولى الندالع الثورة التحرير 

اشتعال الضوء تبدأ بالومض أي إعطاء وميض أبيض،أو في وسط الحجرة عمى زاوية 
 مناسبة لمصدر الضوء.

ففي ىذه الفرضية حاولنا اإللمام بمختمف الجوانب المتعمقة بالناحية الشرائية ومن ناحية 
اء عرض التراث وتأثيره عمى الزوار من الجوانب المتعددة والمختمفة باإلضافة دمج إر 

جابات الزوار.زيادة عمى ذلك ىناك شيء جد ميم ألجل حماية المتحف  وانطباعات وا 
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وسالمتو وذلك تتمثل في كاميرات المراقبة الذي تمعب دور ىام وفعال في خماية تراثنا 
ضرار بو.  من أي نيب وا 
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 الفرضية الثالثة: 

 :المتحف فضاء لمتعارف والتواصل االجتماعي.1

المتحف ىو ذلك المكان الذي يجمع في طياتو التراث المادي والالمادي،ومكان  باعتبار
يأتي الزوار من مختمف ربوع الوطن لمتعرف عمى ىذا اإلرث التاريخي. وبعد التعرف 
عمى المتحف كمؤسسة،اآلن وفي ىذه الفرضية سنتعرف  عميو من ناحية أنو فضاء 

ا ما ىو الفضاء؟ماذا نعني بالتعارف لمتعارف والتواصل االجتماعي.ومن ىن
والتواصالالجتماعي؟وىل كان ىذا التعارف والتواصل في إطار حدوده أم تعدي حدود 

 ذلك؟.

يعني المكان الواسع والفضاء في المغة العربية يعني أيضا االتساع الفضاء:لغة:1.1
واالنتماء ويفضي كل سيء أي يصير وكذلك في النياية والفضاء :مصدر فضاء  ما 
اتسع من األرض ،الخالي من األرض." فكاسندي" وضح الفضاء بكونو:"ال متناه يممك 

 صفة بعدية مستقمة عن األبعاد المادية الممموسة.

عرف فالن فالنا عرفانا ومعرفة وىذا أمر معروف وىذا يدل عمى ما التعارف:لغة: 1.1
 قمناه :من سكونو إليو،يعرفو عرفو وعرفانا ومعرفة.وتعارف القوم عرف بعضيم بعضا.

:ىو أن يعرف الناس بعضيم بعض بحسب انتسابيم جميعا الى أم اصطالحاوالتعارف:
ئل بحيث يكون ذلك مدعاة لمشفقة واأللفة وأب واحد،ثم حسب الدين والشعوب والقبا

 والوئام ال إلى التنافر والعصية.

واالتصال والصمة والترابط  يفيد التواصمفي المغة العربية االقتران:التواصل:لغة 3.1
يعرف التواصل  le petit larousseوااللتئام والجمع واإلبالغ واالنتياء واإلعالم ومعجم 

 littre (1129باعتباره"فعال إليصال سيء ما،رأي،رسالة،معمومة"ويتصور معجم 
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التواصل من خالل مظاىره المختمفة نستخمص منيا ما ىو 1(1112-1115ص
أساسي:فعل اإلخبار أي نتيجة ىذا الفعل...تبادل المستندات... عند معرفة 

 الخصم...معمومة...".

تواصل في االصطالح عمى عممية نقل األفكار والتجارب يدل الالتواصل:اصطالحا:
وتبادل المعارف والمشاعر بين الذوات واألفراد والجماعات،وقد يكون ىذا التواصل ذاتيا 
شخصيا أو تواصال غيريا،وقد ينبني عمى الموافقة أو عمى المعارضة واالختالف.حيث  

توجد العالقات اإلنسانية  بواسطتوالمكانيزم الذي :"  بأنو: شارل كولييعرفو )التواصل( 
 وتتطور.ومن ىنا فالتواصل ىو جوىر العالقات اإلنسانية ومحقق تطورىا،كمالة وظيفتان 

في نقل الرموز الذىنية وتبميغيا بوسائل لغوية وغير لغوية. :تتمثلمعرفية وظيفةىما:  

عمى المستوى المفظي عمى تمتين العالقات اإلنسانية وتفعيميا  تقوم:وظيفة وتأثيرية وجدانية
 وغير المفظي.

.ولمتواصل ثالث وظائف تتمثل في:التبادل التبميغ والتأثير  

أىمية تواصل الناس وتعارفيم:-أ  

عمى بعضيم يسيم في إدخال الطمأنينة إلى نفوسيم،ألن يخاف عادة إن تعرف الناس 
م عمى البعض وتعرفيم عمى بعضيم كما يسيم تواصل الناس مع بعضيم البعض وتعرفي

بعضيم البعض في نشر المعرفة،وعدم جعميا حكرا عمى فئة معينة من  الناس واليوم مع 
ظيور وسائل االتصال الحديثة المختمفة،بات تواصل الناس مع بعضيم البعض أسيل بكثير 

من ذي قبل،وبالتالي فإن الحصول عمى المعرفة بمغ حدا من السيولة ال تمكن ال يمكن 
 تصوره.

                                                           
 La petite larousse p :232.

1
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عمى الفضاء أي فضاء المتحف كممتقى لمزوار من كل أنحاء الوطن ألجل  بعد التعرف-
التعرف عمى المتحف وما يحويو وأيضا تعرفنا عمى التعارف والتواصل كعمميتين ىامتين 
داخل ىذا الفضاء.ومن ىذا المنطمق تتبادر لنا عدة تساؤالت منيا: كيف كانت عممية 

ان ىذا التواصل داخل المتحف  أم تعدى حدود التواصل والتعاون فيما بين الزوار؟وىو ك
تقول:"عن طريق تبادل ا نوع  11إطاره؟ومن خالل إجابات المبحوثين نجد أن المبحوثة رقم 

كالمخطوطات  ذلك؟"من خالل الجمع مع ما ىو مقروء متميز من التواصل والتعارف"كيف
 ،الوثائق،وبين المرئي كالصور،التحف،األزياء".

ذلك؟"من خالل مكان يضم  فأجاب:"نعم ىو أداة لمتواصل والتعارف".كيف 11المبحوث رقم 
المعروضات واألشياء الثمينة واالطالع عمييا وفحصيا ودراستيا من أجل التعرف عمى 

نجازاتيا ذلك؟"من خالل ما يقدمو من أدوار  الحضرية"كيف مراحل تطور الحياة البشرية،وا 
 تربوية تثقيفية".

فأجاب:"نعم فضاء لمتعارف والتواصل من خالل النشاطات التي يقوم بيا  19المبحوث رقم 
"نعم يعتبر فضاء لمتعارف والتواصل  15،إقامة المعارض،الممتقيات".ويقول المبحوث رقم 

وذلك من خالل مجيء الزوار من كل الواليات يتعرفون عمى بعضيم البعض.المبحوث رقم 
رف والتواصل من خالل معرفة مدينة سيدي عمي". وتقواللمبحوثة رقم "المتحف أداة لمتعا 12
"ىو فضاء لمتعارف والتواصل وذلك من خالل القيام بالنشاطات فيي تساعد عمى  12

"نعم ىو فضاء التعارف والتواصل وذلك من  11التعارف والتواصل".ويقول المبحوث رقم 
 خالل االلتقاء مع وجوه جديدة وزوار جدد".

"ىو فضاء التواصل والتعارف وذلك من خالل أنو مكان يجمعنا  11المبحوث رقميقول 
"فضاء لمتواصل والتعارف وذلك من خالل جانبين  11باألصحاب". وأجابت المبحوثة رقم 

ىما من ناحية محتويات المتحف التي تعبر عن ثقافة وتاريخ الجزائر والتاريخ المحمي لمدينة 
تعارف بين الزوار فيما بينيم من خالل تبادل الحقائق ال أخرىسيدي عميومن ناحية 
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"فضاء لمتعارف والتواصل،تعرفنا عمى أشياء اخرى  11والمعارف ". وتقول المبحوثة رقم 
 مثل أصدقاء جدد".

ففي ىذه الفرضية تحدثنا عن المتحف كفضاء لمتعارف والتواصل بين الزوار والدور الذي 
وار،فيو ليس بذاكرة جامدة بل أداة حوار بين الثقافات يمعبو بوصفو وسيمة تواصل بين الز 

وتنمية الزائر شخصيا وثقافيا من خالل ما يقدمو من برامج وبحوث لممجتمع المساعدة غمى 
 تنمية حاسة المالحظة والتفكير المنطقي خاصة لدى األطفال.
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:النتائج واستنتاجات الفرضيات  

ما الفرضية تطرقنا إليو في الفرضية األولى لمتعرف عمى  من خاللاألولى:الفرضية
ذ ساىم المتحف في الحفاظ عمى اليوية الثقافية.نجد أنيا تحققت  المتحف،اليوية الثقافية وا 

 من خالل حرصو عمى حماية التحف واآلثار والتذكير بيا لمزوار.

 الخاصة باألجيال السابقة. الذي يحوي األشياء الثمينة المكان الوحيد 
 .براز اآلثار الموجودة فيو لمزوار  إلعطاء مسؤولية كبيرة إلعطاء وا 
 .مؤسسة ذات طابع ثقافي مفتوحة عمى الزوار دون عرض مادي 

وأساليب التراث اإلنساني وطريقة العرض من خالل هذه الفرضية تحدثنا عن :الفرضيةالثانية
 المتحف نجد أنيا تحققت من خالل:

 .تأثير المتحف في نفوس زواره من خالل ما يتوفر فيو ميزات وسيمات 
 .الوسائل المستحدمة،المعروضات،التحف،التقنيات 
 .االنسجام ،الترتيب والتنظيم والتوازن ،األلوان األحجام 
  تنوع التراث بين ما ىو وطني وما ىو محمي خاص بالمدينة  وبين ما ىو مادي

 ومعنوي. 

المتحف كفضاء لمتعارف والتواصل والى مفيومي  إلىتطرقنا  الفرضيةيوفالفرضية الثالثة:
 التعارف والتواصل كعمميتين أساسيتين لتبادل المعارف والحقائق ومن خالل مايمي:

 أداة حوار بين الثقافات. المتحف 
 .المتحف فضاء يجمع بين الماضي والحاضر لتحديد المستقبل 
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  والتعارف،يجمع بين المقروء كالمخطوطات،الوثائق المتحف نوع متميز من التواصل
وبين المرئي كالصور،التحف،األزياء.أدوات وأجيزة ومعدات،والمرئي المسموع 

 كاألفالم واألغاني والرقصات التراثية.
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:خالصة عامة  

المشوار الدراسي أختتم في األخير بمذكرة تخرج تحت عنوان،"دور المتحف في  النتياء 
تشكيل اليوية الثقافية" بدأنا بمقدمة تشتمل عمى المتحف كمؤسسة ثقافية،تعميمية واليوية 
الثقافية كجزء من المجتمع التي ال يستطيع التخمي عنيا ميما كانت ظروفو وأوضاعو،ثم 

التي اختتمت بسؤال:ىل يؤمن  اإلشكاليةالمنيجي لمدراسة من محتوياتو  اإلطار إلى انتقمنا
األفراد بثقافة المتحف في تشكيل اليوية الثقافية داخل المجتمع؟ما ىو دور المتحف في سبيل 

ما مدى تحقق نظم العرض في متحف سيدي عمي؟  إلىترقية الثقافة داخل المجتمع؟إضافة 
فرضيات التي ىي عبارة عن إجابات مؤقتة تمثمت فيما يمي:لنصوغ منيا   

يساىم المتحف في الحفاظ عمى اليوية الثقافية،يؤثر المتحف من خالل عرضو لمتراث 
اإلنساني عمى الزوار بشكل قوي .كذلك يعتبر المتحف فضاء لمتعارف والتواصل 

منيا:المتحف،اليوية االجتماعي.لنتطرق بعد ذلك إلى بعض المفاىيم المتعمقة بالبحث 
الثقافية، التراث،األنشطة الفنية بالعربية والمغة الفرنسية.كل ىذا من أجل مجال الدراسة ليختتم 

الذي بأىم الدراسات السابقة. باإلضافة إلى اإلطار النظري الذي يضم الفصل األول تخت 
تو،تطوره عبر عنوان:نشأة المتحف وتطوره عبر العصور تطرقنا فيو إلى تمييد حولو ماىي

 العصور،أنواعو،عوامل تأسيسو،أيضا تصميمو المعماري،وأيضا من ناحية أمنو وسالمتو.

ليختتم باستنتاج،أما الفصل الثاني بعنوان اليوية الثقافية فيو تحدثنا عن ماىية اليوية،ماىية 
في نياية  اليوية الثقافية،باإلضافة إلى مستوياتيا وعناصرىا،بدون نسيان التمييد واالستنتاج

الفصل.ليذا اإلطار النظري.أما عن  الدراسة الميدانية فيي بدورىا تحوي عمى فصمين 
الفصل األول بعنوان:نبذة عن سيدي عمي،وتاريخ متحف المجاىدين.ليبدأ بتمييد يتوالى عنو 

تعريف بمدينة سيدي عمي،ثم نبذة تاريخية عن متحف المجاىدين،أيضا وسائل وأدوات 
التخطيط وعمارة المتحف كذلك النشاطات واألعمال الثقافية لو.لينتيي ىذا المتحف،من حيث  
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باستنتاج .الفصل   

أما الفصل الثاني تحت  عنوان :تحميل ومناقشة فرضيات الدراسة.لتبدأ بتمييد تطرقنا  في 
ىذا الفصل إلى أوال:تحميل ومناقشة الفرضية الثانية تحت عنوان:عرض التراث وتأثيره عمى 

الزوار،كذلك تحميل ومناقشة الفرضية الثالثة:يعتبر المتحف فضاء لمتعارف والتواصل 
 االجتماعي.لينتيي باستخالص نتائج الفرضيات من صحتيا أو تفنيدىا.

ما تطرقنا إليو من بداية ىذا البحث إلى غاية نيايتو تتبع لتختتم المذكرة بخاتمة شاممة عمى 
لفيرس.بممخص عام إضافة إلى المراجع وا  
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:ةــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاخ  

من خالل ىذا الموضوع حاولنا تسميط الضوء عمى المؤسسة المتحفية وتطورىا عبر 
أصبح المتحف فاعال في المجتمع الذي ينتمي إليو ويحاول حفظ ذاكرتو  إلىالعصور،

وتنمية القدرات  الجماعية ومساىمة بصفة جدية في تحقيق ىدف تعميم الثقافة ونشر المعرفة
الفنية والخبرات العممية.إذ أن ىذه المؤسسة الثقافية تزيد من معمومات الزائرين وتوسع في 

وبأسيل الطرق وأقل وقت فيي مؤسسات  أبعادا جديدة لممعرفة أفاق إطالعيم وتفتح أماميم
ثقافية وحضارية ىامة من شأنيا نشر وتعميق ثقافة المجتمع حول تاريخو وىويتو الحضارية 
وتراثو الفكري والمادي والطابع المحسوس وتسعى جاىدة لمحفاظ عميو أوال ثم صيانتو،وفي 

العممية في  األبحاثحقة العصر واالستفادة من الجزائرية مال ذلك اإلطار  تحاول المتاحف
في تحديث أساليب العرض والحفظ والترميم وذلك بالعمل التعاوني مع التخصص خاصة 

المنظمات والييئات الدولية المتخصصة،فالمتحف  ليس مكانا لمترفيو فقط إنما مكان يجمع 
بين الثقافة والتعميم  والترفيو وحصر ىدفو ومقصده عن  الترفيو ،كما ىو نافذتنا عمى 

ثقافة الماضي بدرجة قد تعجز الكتب عمى التعبير  الماضي حيث يمتمك القدرة عمى توصيل
يدرك قديمة،حتى  آلةعندىا ورسميا في ذىن القارىء،فكيف مثال مشاىدة تمثال أو 

مشاىدييا مدى ما وصموا إليو األقدمون من تقدم أو نجد أيضا أن متحف مدينة سيدي عمي 
وا العديد من الفوائد واألغراض لعب دورا كبيرا في عممية التثقيف والتعميم لزوارىا حيث اكتسب

 كأغراض الدراسة مثال الترفيو والتسمية،أغراض تثقيفية الخ.

وفي األخير نرجوا أن تكون ىذه الدراسة قد ألمت بالجوانب المؤثرة في تطور المتاحف عمى 
 اليوية الثقافية.
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