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ملخص:
تعترب الوسائل االتصالية واإلعالمية املستخدمة يف اإلعالم املتحفي من أهم
اآلليات اليت تعتمدها املؤسسة املتحفية لتسهيل وصول مجهور الزائرين إىل اجملموعات
الرتاثية األثرية املعروضة يف املتاحف ،لتصبح مفهومة ومؤثرة يف مجهور الزائرين على
اختالف خصائصهم ومستوايهتم التعليمية ورغباهتم ،مثل األفالم والشاشات
والتسجيالت واملشاهد واحملاضرات واملواقع اإللكرتونية ،ومواقع التواصل االجتماعي،
والعروض املتحفية على شبكة اإلنرتنت ،وغريها ،وتعتمد يف ذلك على تقنيات متعددة
تعرض البياانت واملعلومات ابلصوت والنص والصورة والفيديو ،فتتيح إمكانية مشاهدهتا
بطرائق وأشكال متنوعة ،تسمح ابلتعليم والتثقيف والتمتع لزائري املتحف من مجيع
أحناء العامل .ومن هذا املنطلق تسعى هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على أمهية
اإلعالم املتحفي يف تفعيل دور املتاحف يف التعريف ابلرتاث األثري.
الكلمات املفتاحية :املتحف األثري ،اإلعالم املتحفي ،الرتاث األثري ،الوعي األثري.
Abstract:
Archaeological Museum play in contemporary societies
effective roles, in order to preserve cultural and archaeological
heritage,Through the availability and interpretation of this
heritage by Using multiple media and communication
mechanisms, because gaining public confidence is important
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to attract a large number of the local community, especially in
light of the technological development witnessed by
contemporary societies, where museums are cultural and
educational institutions open to all, they have a responsibility
of linking the future of man to the past, through Using means
and mechanisms, the most important of which are the
communication and media means used in the museum, to
facilitate the access of visitors to the archaeological heritage
collections exhibited in museums, such as movies, screens,
recordings, scenes, lectures, websites, social networking sites,
museum presentations on the Internet. Therefore, this
research paper seeks to identify the importance of museum
media in the definition of archaeological heritage.
Keywords: Archaeological Museum, Museum
Archaeological Heritage, Archaeological Awareness.

Media,

:مقدمة

، ألنه جزء من ذاكرهتا،يعترب احلفاظ على الرتاث األثري لألمم ضرورة وطنية
 "حيث أن الرتاث ال يذكر وال يكتمل دون أن يقرتن مبفهوم،ومصدرا لقيمها الثقافية
 وهو ال يكون ترااث إال إذا أحس وارثوه بضرورة التعرف عليه،احلفاظ واإلحياء
، اليت لن تربز إال على قدر وعيهم به، واإلفادة من قوته،والكشف عنه ومحايته وإحيائه
 وإمنا هو اهتمام ابألمر الواقع،وااله تمام ابلرتاث ليس جمرد عودة خيالية إىل املاضي
 وذلك من خالل وجود سياسات.1" وهو نقل واستمرارية ملا كان قائما،والطبيعي
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وخطط وبرامج تعدها وتعمل هبا املؤسسات الثقافية والتعليمية واإلعالمية وخمتلف
مؤسسات اجملتمع.
حيث تقوم متاحف الرتاث األثري يف اجملتمعات املعاصرة أبدوار فعالة ومتعددة
اجلوانب ،من أجل احلفاظ على الرتاث الثقايف واألثري والذاكرة اجلماعية للمجتمعات
أبشكاهلا املادية واملعنوية ،وذلك من خالل إاتحة هذا الرتاث وتفسريه ،ابستخدام
آليات ووسائل إعالمية واتصالية متعددة ،حيث ترتبط فعالية الدور التثقيفي الذي
متارسه املتاحف األثرية بكسب ثقة اجلمهور ،واجتذاب قاعدة مجاهريية أوسع من
اجملتمع احمللي ،خاصة يف ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده اجملتمعات املعاصرة ،إذ
يعد التفاعل مع اجملتمع من خالل وسائل اإلعالم املتحفي اهلدف املنشود من الدور
الرتبوي الذي يؤديه املتحف ،حيث تعد املتاحف مؤسسات ثقافية وتعليمية هلا طابعها
العام ومفتوحة للجميع ،ومتتاز أبهنا تتبىن التعليم الدائم طوال العام وتقع عليها مسؤولية
الوصاية على الرتاث اإلبداعي اإلنساين وربط مستقبل اإلنسان ابملاضي ،ابستخدام
وسائل وآليات تساعدها على مد جسور الصلة بني احلاضر واملاضي ،فتكون مهزة
وصل بني حضارة صارت إراث حضاراي قدميا وبني أخرى عصرية تعتمد على تكنولوجيا
حديثة.
ذلك أن االهتمام ابملخلفات األثرية وحفظها يعترب أساس نشاط املتاحف ،اليت
أصبحت تعرف يف الوقت احلايل تطورا هاما يف عددها ويف طرائق العرض لتلبية
احتياجات اجلمهور وإرضاء متطلباته ،فاالهتمام جبمهور املتاحف يعترب من األمور
األساسية لنجاحه من خالل اختيار الوسائل االتصالية واإلعالمية املناسبة إلحداث
التفاعل والتواصل الوجداين بينه وبني املتحف وحمتوايته األثرية يف فضاء جيمع بني املتعة
واملعرفة" ،فنجاح املتحف ال يقاس بعدد الزوار الذين يستقبلهم ولكن بعدد الزوار الذين
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علمهم وثقفهم ،وال يقاس بعدد القطع اليت يعرضها ولكن بعدد القطع اليت ميكن أن
تكون مرئية من قبل الزائرين يف بيئتهم اإلنسانية ،وال يقاس ابتساعه ولكن بنوعية
املساحة اليت يستطيع اجلمهور زايرهتا من أجل جذب فائدة حقيقية ،هذا هو املتحف
وإال فإنه سيكون عبارة عن مساحة لتجمع ثقايف".2
ومن هذا املنطلق تسعى هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على أمهية اإلعالم
املتحفي يف تفعيل دور املتاحف يف التعريف ابلرتاث األثري .من خالل اإلجابة على
التساؤالت اآلتية:
 ما هي املتاحف األثرية؟ وفيما تكمن أمهيتها االجتماعية والثقافية واالقتصاديةوالرتبوية؟
 ما هي أنواع املتاحف األثرية وسبل تفعيل دورها يف اجملتمع؟ ما دور اإلعالم املتحفي يف تفعيل وظائف املتاحف األثرية؟أوال -أمهية البحث:

تنبع أمهية البحث من أمهية الرتاث األثري يف احلفاظ على اهلوية الثقافية
للمجتمع ،وترسيخ قيم االنتماء واحلدة الوطنية ،فأبلغ ما ورد عن أمهية الرتاث هو ما

قاله الكاتب الداغستاين محزة أبن من يطلق عيارا على املاضي فكأنه يطلق مدفعا على
املستقبل ،وأن تقدير أمهية الرتاث عملية حيكمها ابلدرجة األوىل الوعي ،الذي تساهم
يف تشكيله كل املؤسسات االجتماعية والتعليمية واإلعالمية والثقافية ،خاصة املتاحف
األثرية اليت تعد يف الوقت احلايل معهدا للعلوم ومركزا للثقافة ومدرسة للفنون املختلفة،
فضال عن كوهنا وسيلة للرتفيه واملتعة واملعرفة معا ،فمتاحف اليوم ليست خمازن حلفظ
األشياء الثمينة بل هي مؤسسات علمية وثقافية تقدم املعلومات اليت قد ال تتوافر يف
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مكان آخر ،يف شكل جذاب وممتع ،وهو ما يدعو إىل إعادة النظر يف السياسة
املتحفية اجلزائرية ،خاصة وأن عالقة املتحف ابجلمهور اجلزائري عالقة ضعيفة وغري
إجيابية ،بسبب عدة عوامل ،أمهها غياب االهتمام الكايف ابلرتبية املتحفية يف املدارس،
وضعف اهتمام وسائل اإلعالم ابملتاحف وإبراز أمهيتها الرتبوية والثقافية للمجتمع،
وعدم االهتمام كفاية ابإلعالم املتحفي لتطوير املتاحف األثرية ،خاصة يف ظل
التطورات التكنولوجية اهلامة يف جمال اإلعالم واالتصال ،وظهور املتاحف االفرتاضية
اليت تصل إىل اجلمهور يف كل أحناء العامل.
اثنيا -حتديد املفاهيم األساسية يف البحث:
 -1مفهوم املتحف:
توصلت منظمة املتاحف العاملية " " ICOMإىل أن" املتحف هو مؤسسة
تعليمية تربوية غري رحبية ،يعمل على خدمة اجملتمع وتطويره ،ويتابع ويعرف مجيع ما
يتعلق ابإلنسان وبيئته لغرض الدراسة والثقافة واملتعة والرتفيه ،ويفتح أبوابه لعامة الناس
من خمتلف املستوايت" ،ومنه فاملتحف هو الرابط ما بني املتحف واجملتمع ،والذي يقف
3
من خالله الزائر على معارف ومهارات جديدة قد ال تتوفر يف أماكن أخرى.
ويعرف املتحف أبنه عبارة عن مبىن حيوي جمموعات من األشياء يفتح
للمشاهدة والدراسة والتسلية ،كما يعرف أبنه مبىن حتفظ به وتعرض األعمال الفنية
واآلاثر القدمية ،وهو أببسط أشكاله عبارة عن مبىن إليواء جمموعات من املعروضات
بقصد الفحص والدراسة والتمتع ،وقد تكون املعروضات منقولة من أطراف األرض
حيث جيمع املتحف حتت سقفه مادة كانت أصال متفرقة تفريقا كبريا من حيث الزمان
واملكان لييسر على رواده رؤيتها ،واملتحف كذلك هو املكان الذي جيمع فيه روائع
املنتجات اإلنسانية منذ فجر اترخيه وحىت اآلن ،سواء كانت هذه املنتجات فنية أو
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حربية أو حىت ما أنتجه اإلنسان الستعماله الشخصي على مدار حياته اليومية ،ويكون
هذا املكان مقصودا هبدف املتعة والدراسة والبحث واكتشاف القيم اإلنسانية املتمثلة
4
يف إبداعات اإلنسان يف خمتلف العصور.
 -2مفهوم املتاحف األثرية ":"Musée Archéologique
يضمن هذا النوع من املتاحف استمرارية الذاكرة وتروي حكاايت واتريخ
حلضارات وشعوب ،ومن خالل توفري جتربة تفاعلية مع القطع األثرية واملعروضات اليت
تعود إىل حضارات سابقة ال نراها غالبا سوى على صفحات الكتب التارخيية
والصحف أو على شاشات التليفزيون يبعث التاريخ إىل احلياة من جديد ليتمكن زوار
املتحف من بناء عالقة شخصية خاصة تربطهم بقطع ملموسة تعود إىل ذكرايت من
زمن بعيد ،وهذا ما يساعد على متتني العالقة ابلتاريخ واهلوية ،لذا فاملتحف عنصر حي
5
من مقومات اهلوية الوطنية والثقافية.
وقد مسحت عملية الربط بني علم اآلاثر " "Archéologieوعلم املتاحف
" "Muséologieبظهور علم جديد وهو علم املتاحف األثرية
" ،"Archéomuséologieوهذا ما ساعد على تطوير متاحف اآلاثر
""musées d'archéologieوظهور أنواع جديدة منها يف أحناء العامل ّكله مثل
املتاحف األثرية العامة واملتخصصة ومتاحف املواقع األثرية واحلدائق األثرية ،ويشكل
علم املتاحف األثرية الطريقة املثلى لتفعيل العالقة بني البحث العلمي واحلفظ والعرض
والنشر ،بني اجلمهور والبحوث األثرية ،بني اقتناء اجملموعات األثرية ونشر املعارف ،بني
6

املاضي واحلاضر واملستقبل.
ويعرف املتحف األثري أبنه مكان مفتوح أمام اجلمهور يكشف اتريخ اإلنسان
من خالل البقااي املادية اليت يتشكل منها الرتاث األثري يف منطقة ما ،وهنا يتجاوز
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املتحف طريقة الوصف للقطعة األثرية فقط إىل تقدمي كيفية إجناز البحوث ابستخدام
اللقى األثرية اليت ترفق ببطاقات التعريف والنصوص اإليضاحية وتكنولوجيا وسائل
االتصال واملعلومات Nouvelles Technologies " NTIC
 ،"d'Information et de Communicationمثل تقنيات إعادة البناء
االفرتاضي للمواقع األثرية وأسلوب حياة جمتمعات احلضارات القدمية أو بناء جمسمات
7
توضيحية وماكيتات.
وميكن تصنيف املتاحف األثرية بطرائق متعددة وأساليب خمتلفة ،نذكر منها
التصنيف املتبع يف فرنسا ،وهو كاآليت:8
التصنيف األول :حبسب النسبة املئوية اليت حتويها املتاحف من معروضات أثرية

تصنف إىل:

 متاحف متنوعة العروض ،وحتتوي على أقل من نسبة  50 %من معروضاهتاجمموعات أثرية.
 متاحف متخصصة إذا احتوت على %100من معروضاهتا جمموعات أثرية. متاحف ذات غالبية أثرية إذا احتوى على أكثر من  %50من معروضاهتاجمموعات أثرية.
التصنيف الثاين :حبسب املنطقة أو العصر أو غريها من التصنيفات األخرى ،وهي:

 -حبسب املنطقة ،وتشمل :متاحف أثرية ( %100جمموعات أثرية) ،ومتاحف املواقع

(جمموعات مرتبطة بتنقيبات أو موقع أثري حمدد).
 حبسب العصر ،وتشمل :متاحف متنوعة (نسبة اجملموعات األثرية أقل من ،)%50ومتاحف ذات صبغة أثرية (نسبة اجملموعات األثرية أكثر من .)%50
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 -3مفهوم اإلعالم املتحفي:
هو جمموع الوسائل اإلعالمية واالتصالية الشفوية واملطبوعة واملسموعة واملرئية
واإللكرتونية مثل احملاضرات والندوات واملطوايت وامللصقات واألفالم واملواقع اإللكرتونية
الرمسية ومواقع التواصل االجتماعي ،اليت تستخدمها املؤسسة املتحفية من أجل التعريف
ابجملموعات الرتاثية األثرية املعروضة هبا أو املواقع األثرية ،ومد مجهور الزائرين عرب البيئة
الواقعية أو االفرتاضية ابملعلومات اليت يرغبون فيها ،وحتقيق التواصل والتفاعل بني
املتحف واجلمهور واجملتمع.
 -4مفهوم الرتاث األثري:
يعرف الرتاث أبنه مجيع املمتلكات الثقافية الثابتة منها واملنقولة اليت ورثها اجليل
احلايل عن األسالف ،وهلا قيمة ثقافية حضارية غري عادية ،وال ميكن تعويضها إن
9
فقدت أو أتلفت.
ويشمل الرتاث األثري املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األمهية الكربى لرتاث
الشعوب الثقايف ،كاملباين املعمارية أو الفنية أو التارخيية مبختلف أنواعها وكذلك
األماكن األثرية والتحف الفنية واملخطوطات والكتب ،كما تشمل أيضا املتاحف ودور
الكتب الكربى وخمازن احملفوظات وحىت املخابئ املعدة لوقاية املمتلكات الثقافية
10
املنقولة.
وتنبع أمهية الرتاث األثري بصورة رئيسة من القيم واملعاين والدالالت الثقافية

والتارخيية والفنية واالجتماعية واالقتصادية اليت جتسد اتريخ األمم والشعوب ،فمن

املنظور الثقايف احلضاري تعد املواقع األثرية كنز حضاري مثني ،فهي تشكل شاهدا
ورمزا صادقا على اإلبداع اإلنساين ورؤاه الفنية عرب مسرية التاريخ احلضاري اإلنساين،
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فهي تعمل على إبراز عناصر الفن واجلمال والتميز واإلبداع واألصالة ،وهلذا فهي
تشكل خري لبنة لبناء صرح وحدة األمم ومتاسكها ،أما من حيث املنظور االجتماعي
االقتصادي فاملواقع األثرية تعود ابلفوائد واملنافع االقتصادية واالجتماعية املتعددة
واملتنوعة ،كما أهنا تغذي وتنمي روح االنتماء واهلوية للشعوب بتمسكها حبضارهتا
وتراثها الذي ال تود أن تنفصل أو تنفك عنه ،كما أهنا متثل موردا اقتصاداي سياحيا
مهما ،فاملناطق السياحية الثقافية اجلاذبة أصبحت يف عامل اليوم موردا رئيسا لالطالع
والرتفيه والتنزه واالستجمام ما يؤسس لتنمية مستدامة ذات منافع اقتصادية واجتماعية
11
للمجتمعات احمللية.
 -5مفهوم الوعي األثري:

هو إدراك اإلنسان ملعىن الرتاث وأمهيته ،ويتيح هذا اإلدراك كل السبل أمام
12
العناية واحملافظة على هذا الرتاث ،الذي يعد املصدر األساسي لكتابة اتريخ أي أمة.

اثلثا -أمهية املتاحف األثرية:

ظهرت فكرة املتاحف منذ فجر التاريخ وتطورت حىت أضحت يف العصر
احلديث عبارة عن مؤسسات ضخمة هلا أساليبها ونظرايهتا اخلاصة ،وتبلور هذا يف

ظهور علم املتاحف " " Museologyمنذ مطلع القرن الثامن عشر عندما ألف
انيكل كاسرب " " Nickel Casparمؤلفا مهما يف هذا امليدان بعنوان
"ميوزيوغرافيا" ( )Museographiaعام  1827احتوى على نصائح علمية للهواة
يف كل ما يتعلق ابجملموعات وأمهيتها وطرق احملافظة عليها ،وذلك من خالل التجربة
واملمارسة العلمية وتبادل وجهات النظر ألولئك املتحفيني املهتمني ،وقد وجدت احلركة
املتحفية يف اآلونة األخرية عناية قصوى يف العامل بصورة عامة ،ويف الوطن العريب بصورة
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خاصة ،حيث أن تراث األمم أصبح يلقى عناية عظيمة من قبل الشعوب والقائمني
13

على األمر.
وقد جرت العادة على إقامة املتاحف يف بعض املباين القدمية اليت تعطيها مميزاهتا
املعمارية والتارخيية قيمة كبرية ،حيث جند أن إقامة املتاحف يف املباين القدمية من األمور
املفضلة يف معظم أحناء العامل ،ويف أحوال كثرية حيدد االختيار بناء على اعتبارات
اقتصادية ونفعية ،إذ أنه من األفضل استعمال أحد املباين القائمة فعال بدال من إنشاء
14
متحف جديد.
وتكمن أمهية املتحف يف دورها اهلام على املستوى اجملتمعي يف زايدة الوعي
لدى املواطن أبمهية احلفاظ على تراثه كشاهد اترخيي على أصالة الشعب ،كما ميكن
األجيال القادمة من اإلطالع على اترخيها واتريخ أجدادها وعلى تراث شعبها
15
الثقايف.
املتحف يعمل على حفظ الشواهد املادية ويسمح ابلتعبري عن ثقافته ،ومتاحف
اجملموعات الرتاثية تتجه حنو اجلمهور وتطورها االجتماعي والثقايف ،وتسمح بتقدمي
هويتها وتنوعها يف العامل بشكل دائم ،وتقوم املتاحف خبدمة تطور اجملتمعات ،فهي
حتفظ الشواهد األثرية والتارخيية ،ومنه جيري التعبري عن اإلحياءات الثقافية اليت تؤدي إىل
التطور االجتماعي والثقايف ،كما أهنا تقوم بتقدمي هوية األمة وتنوعها االجتماعي
والثقايف يف عامل يتغري تغريا دائما ،فاملتحف يوافق بني عدة أمناط من املهام النموذجية
اليت تتمثل ابلتغيري االجتماعي املتطور ،وهذا ما يقود إىل عدة فوائد منطقية ضمن
16

نطاق املتاحف ،رمزية وتذكارية وتربوية واقتصادية وإنتاجية ومعرفية وثقافية.
حيث ينظم اجمللس الدويل للمتاحف اإليكوم " " ICOMالذي أنشأ يف
عام 1946
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احتفاال عامليا مبناسبة اليوم العاملي للمتاحف هبدف تعزيز العالقة بني املتحف واجملتمع؛
علما أن املتحف يف العلم احلديث مل يعد فقط جمرد مكان حلفظ الكنوز التارخيية
والرتاثية والثقافية ،بل أصبح مركزا علميا مهما يسهم يف نشر املعرفة والعلوم ،وإبرازها
والتعريف ابلرتاث اإلنساين يف اجملاالت مجيعها.17
كما تكمن أمهية املتحف األثرية يف وظيفته التعليمية والثقافية والرتفيهية ،من
18
خالل املسامهة يف:
 إثراء وتنشيط حركة البحوث والدراسات ،وذلك من خالل توفري املادة للباحثني،حيث يغطي بذلك جانبا مهما من جوانب الثقافة واستمراريتها عرب الزمن.
 توعية الطلبة من خالل زايرة املتاحف وهي اجتاه تعليمي عصري ألهنا تقدم هلماحلقائق كما هي عليه يف ظل قلة الزايرات امليدانية للمواقع احلضارية للوقوف على
حقيقتها.
 العمل على نقل الواقع احلضاري والثقايف لألمم ،والتعريف بثقافتها واترخيها ،إضافةإىل تعميق القيم اجملتمعية ورفع درجة الوعي الثقايف لألفراد ،بصفته مؤسسة تعليمية
تثقيفية ترفيهية.
 تنشيط العمل السياحي ،أو ما يسمى ابلسياحة الثقافية ،اليت تقصد مظاهر الثقافةاملختلفة من تراث ومناطق آاثر ومتاحف وغريها ،حيث ميكن جعل املتحف عامال من
عوامل اجلذب السياحي متاشيا مع اجتاهات حركة السياحة العاملية ،إذا أحسن تنظيمه
وأتسيسه حبيث يتناسب مع الذوق العام ،وهو ما جيعل للمتحف دورا مهما يف تثقيف
الزوار وتزويدهم ابملعرفة واملتعة من خالل بعدها اجلمايل.
رابعا -أنواع املتاحف األثرية:
تتمثل أنواع املتاحف األثرية فيما أييت:
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 -1متاحف املواقع األثرية:
تعد التنقيبات األثرية وسيلة متصلة ملعرفة أساليب حياة احلضارات السالفة،
فالعروض األثرية هي عامل مساعد للباحثني واألثريني من أجل إعادة بناء احلضارات
القدمية ،ويوجد يف املواقع األثرية نوعان من العروض ،األول :عرض عمارة األوابد
األثرية ،ويطلق عليها اآلاثر غري املنقولة اليت تطلعنا على صورة احلضارات اليت بنتها،
والثاين :عرض اللقى األثرية ويطلق عليها اآلاثر املنقولة اليت تربز لنا تراث الشعوب اليت
صنعتها ،وهي األماكن اليت يعرض جبانبها كهف ،إكربول ،بناء أو صرح ،حي أو
مدينة أثرية ،ويهدف إنشاء متحف املوقع إىل:
 تقدمي املوقع األثري وعرضه واللقى املكتشفة فيه. نشر الرتاث األثري والتارخيي والبحوث اليت تدرس هذا الرتاث. حفظ اجملموعات واألوابد األثرية يف مكاهنا األصلي. تطوير منطقة متحف املوقع األثري اقتصادايا وسياحيا وثقافيا.وقد ازدادت أمهية عرض املواقع األثرية ابستمرار وابلنتيجة ِ
أنشئَت طرائق عرض
أثرية أخرى ،وتطورت انطالقا من متاحف املواقع كاحلدائق األثرية أو القرى األثرية.
 -2احلدائق األثرية ":" Parcs Aarchéologiques
ترتبط احلدائق األثرية مبنطقة أو بوسط طبيعي تسمح الباحثني يرون أن هذه
األماكن اجلديدة للعرض تقرتب أكثر إىل السياحة الرتفيهية واحلاجة للتعلم؛ ولذلك
تلقى رواجا كبريا لدى اجلمهور ،ومن أهم األمثلة على احلدائق األثرية يف فرنسا حديقة
الغولوا " ،" Parc Gauloisوقد ظهر هذا النمط من املتاحف لنشر الرتاث األثري
منذ عام ،1978حيث أُعيِد بناء قرية الغولوا يف سانت جوليان "" Saint Julien
وقد شكلت منوذجا إلعادة البناء العلمية تكون مالئمة للعروض املتقدمة عن طريق
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عرض احلياة اليومية لإلنسان القدمي .ويف حالة احلديقة األثرية يف "
 "Archéodrome de Beanneاستُعني فضال عن إعادة البناء ابحلجم
احلقيقي ،ابلعرض االفرتاضي " "Expositions Virtuellesابستخدام صور
افرتاضية ابلتقنيات احلديثة لعرض مقتنيات املوقع األثري وأطالله ،وإعادة بناء حياة
اإلنسان القدمي .وقد شكل متحف حضارة السلت يف بيربكت " "Bibraeteبفرنسا
مع احلديقة األثرية منوذجا رائعا حلفظ الرتاث األثري وعرضه ،إذ قدم أمثلة متنوعة
إلعادة البناء األثرية املنجزة حبسب الواثئق والبحوث العلمية كأجزاء من األبنية ونسخ
القطع األثرية ،وعرض جمسمات افرتاضية (لقى أثرية ،مباين معمارية ،جسم إنساين
وحيوان) ،كما عرض مناذج حقيقية من مربعات التنقيبات يف املوقع فضال عن مناذج
من األدوات واملواد املستخدمة يف البناء وغريها من وسائل العرض.
 -3املتحف االفرتاضي":" Musée Virtuel
أوجد املتحف االفرتاضي نتيجة لتطور شبكة اإلنرتنت يف نطاق العمل
املتحفي ،فهو مساحة افرتاضية مهمتها املساعدة على إدارة الرتاث األثري الرقمي
كالعرض واحلفظ وغريها ،وهو يضم جمموعة من القطع األثرية الرقمية ومصنفة بشكل
منطقي ،وتتألف من عدة روابط متنوعة لالتصال هبا وتتفوق على الطرائق التقليدية
مجيعها لالتصال والتفاعل مع اجلمهور ،وال ميلك املتحف االفرتاضي مكاان أو مساحة
حقيقية ،فالقطعة املعروضة واملعلومات املرفقة هبا ميكن مشاهدهتا يف اجلهات األربع من
العامل يف الوقت نفسه ومن قبل خمتلف شرائح اجلمهور ،كما تسمح لشرحية ذوي
االحتياجات اخلاصة من زايرة املتحف من دون أية مصاعب وعلى مدار الساعة،
ولكن هذا النموذج اجلديد من املتاحف خلق ختوفا كبريا لدى أمناء املتاحف إذ يرون
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أن الزائرين إذا استطاعوا رؤية اجملموعات األثرية على شبكة اإلنرتنت ال أيتون إىل
املتحف ،ويقل من مث أعداد زوار املتحف.
لذلك شبكة اإلنرتنت ووسائل األعالم احلديثة ختدم االهتمام املتعاظم للفنون،
كما يعطي فهما أفضل للتاريخ وتقدم إمكانيات واسعة غري متوافرة يف وسائل اإلعالم
األخرى ،ونتيجة لذلك فقد تزايد انتشار املتاحف االفرتاضية يف عامل املتاحف املعاصر،
واتبعت املتاحف العاملية اليوم هذا الطريق لتأمني دخول الزائرين إىل عروضها على أوسع
نطاق ومن أحناء العامل كله.
خامسا -سبل تفعيل دور املتاحف األثرية:
البد أن يتم التعامل مع اآلاثر والرتاث واملتاحف ،كمعلومات معرفية وكماده
علمية يتم إعدادها وتنظيمها لتناسب احتياجات وتوقعات جمموعات علمية وثقافية
بربامج معينة وخطط حمددة تساهم يف جذب املزيد من هذه الفئات ،وذلك من خالل
الرتكيز على:
 -تصميم وبناء املتحف :يعترب تصميم وبناء املتحف يف غاية األمهية جلعل املتحف

جاذاب للزوار ومناسبا حلفظ وعرض املقتنيات املتحفية مبختلف أنواعها وأحجامها
وأشكاهلا ،وقد كان االجتاه السائد هو استخدام املباين التارخيية القائمة كمتاحف مثل
القالع القدمية والقصور ،وذلك ألمهية هذه املباين نفسها كقيمة اترخيية وتراثية ،ولكن
عند حتويل هذه املباين التارخيية إىل متاحف ال بد من توافر املقومات املتحفية فيها
وضرورة مالءمتها للقطع املتحفية اليت سوف تعرض فيها.
 -صاالت العرض والدواليب :من خالل تقسيمات الصاالت املتباينة وكيفية توزيع

املساحات يف الصالة الواحدة وتتيح هذه الطرق املختلفة للزائرين التحرك داخل العرض
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من غري راتبة ،حبيث تكون هنالك إاثرة وتشويق لكل ما هو موجود داخل صاالت
العرض.
 -اإلضاءة :إلبراز القطع املعروضة داخل اخلزن والدواليب أو إلبراز وإضاءة صاالت

املتحف وممراته ككل ،وهنالك مصدرين أساسني لإلضاءة مصدر طبيعي وهو الشمس
ومصدر صناعي وهو الكهرابء.
 -خدمات اجلمهور :وهي التسهيالت ووسائل الراحة اليت تقدمها املتاحف للجمهور

الزائر ،وتعترب من الوسائل اجلاذبة للجمهور من بينها وجود حديقة ومساحات خضراء
تشكل متنفسا لالسرتخاء واالستمتاع أثناء وبعد زايرة املتحف.
 املهرجاانت واملعارض املؤقتة :إقامة مواسم ومهرجاانت للسياحة هتتم ابستقطابالسياحة الداخلية ،وأن تكون املتاحف كمرتكز وحمور رئيسي هلا ،وإنشاء وإقامة
املعارض املؤقتة دوراي عن مواضيع متحفية خمتلفة من شأهنا جذب مجهور إضايف
وخمتلف للمتاحف ،كما ميكن إقامة بعض الفعاليات اجملتمعية األخرى ،مثل معارض
الفنون واحتفاالت املؤسسات اخلاصة وإقامة املؤمترات مما يلفت االنتباه للمتاحف.

 اإلرشاد السياحي :يعترب اإلرشاد السياحي داخل املتاحف من األنشطة اهلامةلتعريف وتثقيف اجلمهور الزائر مبحتوايت املتحف وكل ما يتعلق به ،واإلرشاد السياحي
داخل املتحف ليس ابلشيء السهل ،حيث يتطلب كفاءة ومهارة علمية ومعرفة بعلوم
خمتلفة يف التاريخ واجلغرافيا واحلضارات واللغات.
 اإلدارة :حيث تتحمل مسؤولية إدارة وتنفيذ خطط املتحف وبراجمه ،وهلذا جيب أنتضم خمتصي املتاحف.
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 االستثمار :من خالل إنشاء إدارات متخصصة يف جانب االستثمار يف املتاحفمن شأهنا أن تعد وتنفذ برامج خاصة يف جمال التسويق واستغالل مساحات املتحف
20
املختلفة إلجياد التمويل الكايف من أجل تطوير وترقية املتاحف.
 التنشئة املتحفية :من خالل مسامهة املؤسسات التعليمية والثقافية على انتقالالثقافة من جيل إىل جيل وإعداد الطفل اجتماعيا وثقافيا يف اجملتمع ،فهي مبثابة اخليار
اإلسرتاتيجي للحفاظ على املوروث الثقايف ،التارخيي والثقايف واهلوية الوطنية ،واملسامهة
يف التنمية البشرية والتنمية املستدمية ،فاملتحف ليس جمرد خمزن حلفظ الرتاث بل بيئة
ثقافية وقيمية ذات أدوار ووظائف خمتلفة ،تعمل على حتقيق التواصل الفكري
21
واملعريف.
 -دراسة مجهور املتاحف :البد للمتاحف من االلتزام ابملسؤولية االجتماعية وبناء

األمة واهلوية الثقافية ،ويتحقق ذلك ابلعمل على زايدة عدد الزوار ،الذي يعترب مؤشرا
على جناحها يف أداء مهمتها جتاه اجملتمع ،خاصة أن املتاحف واملواقع األثرية حتتالن
مكانة رئيسة يف الربامج السياحية؛ ولذلك جيب أن تقدم هذه األماكن للزوار
املعلومات اجليدة واخلدمات املناسبة ،وقد بدأ االهتمام جبمهور املتاحف منذ بداية
القرن العشرين بنشر جمالت خاصة ابلعروض والنشاطات املتحفية ،وأصبحت العالقة
مع اجلمهور أتخذ شكال أكثر فاعلية وخاصة يف أورواب والوالايت املتحدة وتتناول
الناحية اجلمالية والرتبوية واالجتماعية ،وميكن االعتماد على استمارة األسئلة واملقابلة
املباشرة مع الزائر واملالحظة املباشرة أو من خالل أجهزة املراقبة يف التجهيزات السمعية
والبصرية املوجودة يف املتحف.
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 الرتويج واإلعالم :يعترب الرتويج واإلعالم من أهم الوسائل اليت تربط الزائرابملتحف ،وجتذبه جتاهه ،وهي عملية مهمة للتعريف ابملتاحف ومعرفة براجمها وأهدافها،
وميكن أن تقوم بعملية الرتويج واإلعالم املتاحف نفسها من خالل أقسام العالقات
العامة واإلعالم أو اجلهات احلكومية األخرى ذات الصلة.23
خامسا -فعالية اإلعالم املتحفي يف التعريف ابلرتاث األثري:

رغم أن اجلزائر عبارة عن متحف مفتوح يشمل يف زواايه خمتلف احلقب التارخيية

منذ مرحلة ما قبل التاريخ وموجات احلضارة اإلنسانية يفتقد اجلزائري لثقافة زايرة
املتاحف ،بسبب املشاكل اليومية املادية املنغصة لصفوه ،وغياب ثقافة متحفية لدى
اجليل اجلديد ،بسبب عدم تشجيعها يف الوسط العائلي والرتبوي الذي ختلى عن الدور
التثقيفي للتلميذ ،إضافة إىل عدم جتديد بنية وواجهات العرض املتحفي اليت جتاوزت يف
الدول األخرى أشواطا كبرية من حيث تقنيات العرض وحتديثها ومراعاة اجلانب اجلمايل
24
والفين وتوظيف الوسائط اإللكرتونية ووسائل اإلعالم جلذب اجلمهور.
حيث يستخدم املتحف يف الوقت احلايل وسائل وآليات ليقوم بدوره يف مد
جسور الصلة بني احلاضر واملاضي ،فيكون مهزة وصل بني حضارة صارت إراث حضاراي
قدميا وبني أخرى عصرية تعتمد على تكنولوجيا حديثة ،ومتاحف اليوم متتلك الطرائق
الفعالة اليت جتعل من هذه اآلليات أدوات تسهم يف ترقية اجملتمع وتطويره ووسيلة
إلنعاش الثقافة ،خاصة الوسائل اإلعالمية  ،اليت تساعد على سهولة وصول مجهور
الزائرين إىل اجملموعات الرتاثية األثرية املعروضة يف املتاحف ،وترضي خمتلف رغبات
اجلمهور الذي خيتار منط املعلومات اليت يرغب ابلوصول إليها ومستواها ،وتتناول
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الوسائل الفنية والتقنية املستخدمة يف اإلعالم املتحفي موضوعات العرض بشكل فعال
لتصبح مفهومة ومؤثرة يف مجهور الزائرين ،وتستخدم هذه الوسائل بطريقة تسمح
للزائرين ابختيار منط املعلومات املفضلة هلم ومستواها ،والوسائل والتقنيات اليت تكون
متوافرة يف املتحف من أفالم وشاشات وتسجيالت ومشاهد وحماضرات وغريها جيب
أن تكون مستخدمة من أجل عرض املوضوعات بطريقة فعالة حىت يستطيع اجلمهور
25
ابختالف مستوايته التعليمية ومراحله العمرية فهمها ،ومن هذه الوسائل:
 الزايرة املوجهة " " Visite guidéeوخاصة جملموعات الزوار واجملموعاتاملدرسية اليت تزور املتحف هبدف احلصول على املعرفة واملتعة.
 الوسائل املسموعة واملرئية " ،" Moyens audiovisuelاليت تعد جزءا منالسياسة الثقافية للمتاحف ،وتعترب الشاشات وأجهزة اإلسقاط من وسائل اإلعالم
املستخدمة يف العروض املتحفية بشكل واسع اليوم ،تقدم رؤية سريعة للمعروضات
واملعلومات املتعلقة هبا من مواقع أثرية وأبنية وحفرايت ،وقد انلت هذه الوسائل
السمعية والبصرية اهتمام الزوار ،ألهنا تطبق بتقنيات متعددة تعرض البياانت
واملعلومات خمتلفة الطبيعة من صوت ونصوص كتابية وصور اثبتة أو متحركة ميكن
مشاهدهتا بطرائق وأشكال متنوعة ،منها ما يعمل حني يقرتب منها الزائر من بعد،
واآلخر يعمل من قبل الزائر وحبسب املعلومات اليت يرغب مبشاهدهتا.
 الوسائل السمعية البصرية واألفالم والتوثيقات على شاشات العرض الفرديةواجلماعية أبشكال وأنواع خمتلفة تناسب مجيع شرائح اجلمهور ومستواهم التعليمي ،مع
استخدام املوسيقى يف صاالت العرض مع الشروح األخرى للتأثري يف مجهور الزائرين.
 شبكة اإلنرتنت وظهور املتاحف االفرتاضية " ،"Musée Virtuelاليت تعطيللزائر إحساس االكتشاف وحب االطالع ،ومن مث احلث على زايرة املتاحف واملواقع
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على أرض الواقع ،كما أن إمكانية التفاعل تسمح ابلتعليم والتثقيف والتمتع لزائري
املتحف ،انهيك عن قيام إدارات املتاحف والرتاث حديثا ببناء قواعد البياانت الرقمية
التفاعلية " ،" bases des donnéesويقدم املتحف احملددات اليت منها الواجهات
الفعالة اليت ستكون أيضا نشطة وحيوية من أجل اجلمهور ،وتقدم له عدة خطوط زايرة
ممكنة من خالل تفريعات واسعة ميتلك الزائر من خالهلا إمكانية امتالك إيقاعه اخلاص
وحقول اكتشاف خاصة ،ورغم املخاوف ابخنفاض عدد الزوار جراء زايرة املواقع
اإللكرتونية للمتاحف على شبكة االنرتنت ،إال أن التجربة بينت أن وجود مواقع
إلكرتونية للمتاحف يرفع من مستوى وعي اجلمهور املتحفي ويشجعهم على زايرهتا
ابلفعل ،كما أن هؤالء الذين خيططون لزايرة املتحف جيدون يف املوقع اإللكرتوين وسيلة
ممتازة لإلعداد لزايرهتم مسبقا.
إضافة إىل ذلك تستعني املؤسسة املتحفية ملمارسة نشاطها وتوطيد عالقاهتا مع
مجاهريها مبجموعة من الوسائل االتصالية واإلعالمية ،هي:
 -1احملاضررات واملرلتقرريات :وسييلة ميين وسيائل االتصيال الشيفوي اليييت عيادة ميا يعتمييد

عليهييا املتحفيييون ميين أجييل وضييع بيرانمج لتظيياهرة معينيية ،ويييتم إشيراك بعييض الفيياعلني يف
حميييط املتحييف كاجلمعيييات واحليرفيني والنيوادي ثقافييية ومؤسسييات التعليييم العييايل وأسييالك
األمن والطلبة.
 -2املقر ررابالت الشخصر ررية :وسي يييلة مي يين وسي ييائل االتصي ييال الشي ييفوي داخي ييل املؤسسي يية
املتحفييية ،تقييوم أساسييا علييى اتصييال وتفاعييل واحتكيياك القييائمني علييى تنظيييم التظيياهرات
العلمية والثقافية واملشاركني واجلمهور فيما بينهم.
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 -3األايم الدراسية :تتم األايم الدراسية يف املؤسسة املتحفية مين خيالل تنظييم أحيادي
الطييرف أي عيين طري ييق دراسيية موضييوع النشيياط أو احلييدث ابق يرتاح ميين اإلدارة ومصييلحة
التنش يييط الثق ييايف ،حي ييث ي ييتم فيه ييا تناول يه ابلتحلي ييل واملناقش يية أو اجلدول يية قص ييد اخل ييروج
بييربانمج يييتم املصييادقة عليييه يف األخييري ميين طييرف الييوزارة ،مثييل يييوم دراسييي ح يول سييبل
إحييياء اجلانييب الرتاثييي امل يادي ملدينيية سييطيف ،ميين خييالل إش يراك وتوجبييه الييدعوة ل يبعض
الفاعلني يف جمال الرتاث املادي من احمليط اجلواري.
 -4وجبررة العررالم :وهييي تعتييرب وسيييلة ميين وسييائل شييرح وتبسيييط املفيياهيم لييدى األسييرة
اإلعالمي يية اجلواري يية ،غ ييري أهن ييا تق ييدم يف بع ييض املناس ييبات واألعي يياد الوطني يية دون غريه ييا،
كتنظيم وجبة غداء على شيرف إطيارات وموظفيات قطياع اإلعيالم اجليواري احتفياال بييوم
املرأة.
 -5جملررة املؤسسررة :وهييي عبييارة عيين جمليية سيينوية ُملَ ِخصيية ألهييم األحييداث والنشيياطات
الثقافي ييات احمللي يية ( ذات البع ييد اجل ي يواري ) والوطني يية ،غ ييري أن ييه ي ييتم الرتكي ييز فيه ييا ح ييول
األحداث والتظاهرات اليت حتتضن أو تنظم من طرف املؤسسة املتحفية.
 -6اإلعالانت :حيث توفر املؤسسة املتحفية لوحات إعالنية أمام امليدخل اليرئيس هليا،
لييتم فيهييا إعييالم اليزوار قبييل دخييوهلم إىل املتحيف أببييرز حميياور لألحيداث والنشيياطات اليييت
تنظمه ييا املؤسس يية أو حتتض يينها ،وال يييت ق ييد تك ييون غ ييري معروف يية أو غ ييري مس ييموع هب ييا م يين
ط ييرفهم .إض ييافة إىل تس ييعريات ال ييدخول ،وأيض ييا احتوائه ييا داخلي ييا عل ييى الفت ييات إعالني يية
توجيهية أو إرشادية ملختلف أجنحة القصر.
 -7املطرروايت وامللص ررقات :ميين خييالل ت ييوفري املؤسسيية املتحفييية للجمه ييور ملصييقات

وكتيبات ومطوايت حتتوي على جمموعية مين أحيداث برباجمهيا وتعيرب عين مواضييع خمتلفية،
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حيث أنه أثناء الزايرات السياحية للجمهور تقدم املؤسسة مطوايت تتضمن جمموعة مين
املعلومات حول املؤسسة املتحفية املرفقة ابلصور.
 -8املعر ررارض :وس يييلة م يين وس ييائل التواص ييل ال ييذي تس ييتخدمه املؤسس يية املتحفي يية م ييع
اجلمه ييور م يين أج ييل إنش يياء عالق يية تقاربي يية ورابط يية اجتماعي يية تكف ييل للمؤسس يية كس ييب

اجلمهور وخلق نوع من الرتدد على املتحف من طيرف اليزوار ،وهيو ميا يسيمح يف األخيري
من ترسيخ صورة حسنة يف أذهاهنم.
 -9املسررابقات :يعتقييد كثييري ميين البيياحثني أن العالقيية بييني تنظيييم التظيياهرات املختلفيية
وتضييمينها للمسييابقات إمنييا يعييود إىل بعييض األهييداف اليييت تنييدرج يف سييياقات اجتماعييية
توعوي ي يية وحتسيس ي ييية ثقافي ي يية ( تثقي ي ييف ،ترفي ي ييه وتس ي ييلية ) كإح ي ييدى العناص ي يير اهلام ي يية ال ي يييت
يستخدمها اليوم القائمون على تنظيم وإعداد األحداث.
 -10احلقيبررة املتحفيررة :ميين بييني النشيياطات الثقافييية للمؤسسيية املتحفييية تنظيييم نشيياط
احلقيبيية املتحفييية ،وهييي عبييارة عيين زايرات مربجميية يقييوم هبييا الفريييق التقييين بتقييدمي عييرض
قصييري حييول املتحييف العمييومي الييوطين للفنييون والتعييابري الثقافييية التقليدييية وأھميتييه ،مييع
التعري ييف ابملتح ييف كمعل ييم أث ييري (نش ييأته التارخيي يية) ،وعل ييى س ييبيل املث ييال ينتق ييل بع ييض
املتحفييني إىل امليدارس قصييد التعرييف بتيياريخ خمتصير للمدينية واملؤسسيية املتحفيية واترخيهييا
وذلك عن طريق عرض فيلم مصور عرب جهاز عيرض البيياانت  data showللتعرييف
ابلنشيياطات البيداغوجييية ميين خييالل الورشييات املقاميية يف املؤسسيية ،مييع تقييدمي مطييوايت
عيين املؤسسيية املتحفييية وبعييض الكتيبييات التوضيييحية والشييارحة لتيياريخ هييذا املعلييم اهلييام،
وبع ييض الكت ييب املدرس ييية وقص ييص األطف ييال املمج ييدة لت يياريخ اجلزائ يير وأع ييالم الث ييورة ،مم ييا
يشوقهم لزايرة املؤسسة املتحفية.
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 -11الزايرات املوجهة :وتسمح هذه اليزايرات املنظمية ابلتعيرف عين قيرب عليى املواقيع
األثرييية والسييياحية الواقعيية مبحيييط املتحييف ،واليييت تعتييرب ميين األحييداث الرتفيهييية التثقيفييية
املوجهة للجمهور الداخلي للمؤسسة ( العاملني).
 -12وس ررائل االتص ررال الرقمي ررة :تس ييخر املؤسس يية املتحفي يية وس ييائل اإلع ييالم احلديث يية
كاالنرتنييت ،ميين خييالل إنشيياء موقييع إلكييرتوين هلييا وصييفحة رمسييية علييى موقييع التواصييل
االجتماعي فيس بيوك  ،facebookحيىت تكيون يف املتنياول واالطيالع عليهيا مين قبيل
اجلمهور على املستوى احملليي والعياملي ،مميا يسياهم يف خليق نيوع مين التفاعليية والتشياركية
ميين خييالل تبييادل املعلومييات واآلراء والتعليقييات ،كمييا تسييتخدم هييذه الوسييائل يف تسييويق
ال يرتاث واإلع ييالن وال ييرتويج للتظ يياهرات واألنش ييطة ال يييت ينظمه ييا وحيتض يينها املتح ييف ،مم ييا
ميكيين الييزوار واملتصييفحني للمواقييع ميين أخييذ مييا حيتاجونييه ميين معلومييات وابلتييايل مسييايرة
النشاطات والتظاهرات املنضمة داخله.
خامتة:

ومما سبق نستنتج أن احلفاظ على الرتاث األثري ونشر الوعي أبمهيته له دور
فعال يف تقوية الشعور ابلوحدة الوطنية واالنتماء الوطين واحلفاظ على اهلوية الوطنية
خاصة يف ظل العوملة وحتدايهتا الكبرية اليت فرضتها على الثقافات احمللية ،وهو ما أدى
إىل زايدة االهتمام ابملتاحف األثرية من حيث عددها وطرق عرضها للمخلفات األثرية
ووسائل التعريف هبا ،للربط بني اإلنسان واترخيه وحميطه.
ونظرا ألمهية املتاحف األثرية يف حياة األفراد واجملتمعات كمؤسسات ثقافية
متارس أدوارا اقتصادية واجتماعية وتربوية وتعليمية وتثقيفية يف قالب مسل وممتع ،أصبح
من الضروري تطويرها ،لالرتقاء أبهدافها ،وإرضاء متطلبات واحتياجات مجهورها ،من
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خالل االعتماد على سياسات وبرامج اتصالية وإعالمية واضحة ومدروسة خاصة يف
ظل تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،وعلى هذا األساس كان االهتمام ابإلعالم
املتحفي الذي يتمتع بقدرته على جعل الزوار أكثر تفاعال واستجابة مع اخلربات
التعليمية يف املتحف ،حيث أدى التنوع يف الوسائل االتصالية واإلعالمية إىل توفري
فرص جديدة للمتاحف لتحقيق التواصل مع الزوار واجملتمع ،وإطالعهم على معارف
وخربات هامة ابلنص والصوت والصورة والفيديو ،ليس من أجل تثقيفهم وتعريفهم
ابلرتاث األثري ،وإمنا من أجل ترسيخ القيم واملفاهيم الوطنية واألخالقية والفنية يف
نفوسهم ،لذلك يعترب توسيع استخدام وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة ضمن العروض
املتحفية ،خاصة االنرتنت ضرورة يف العصر احلايل لتوفري مساحة أكرب لعرض الرتاث
األثري والتعريف به ،وتفعيل املتاحف االفرتاضية للحفاظ على اهلوية الثقافية للمجتمع
على املستوى احمللي والعاملي.
التوصيات:

 اهتمام وسائل اإلعالم املختلفة بنشر الوعي يف اجملتمع أبمهية املتاحف كوسائطتثقيفية وتربوية يف تنمية القيم الوطنية ،واحلفاظ على ثوابت األمة وهويتها ،ونقل ثقافة
اجملتمعات من جيل إىل جيل ،وهذا عن طريق حتقيق التواصل املستمر بني الشعوب
وبني األجيال.
 إدراج التنشئة املتحفية ضمن الوظائف األساسية للمدرسة وخمتلف املؤسساتالثقافية واالجتماعية لرتبية الناشئة وتثقيفهم بضرورة حفظ اآلاثر واملقتنيات التارخيية
والفنية ،وذلك من خالل متتني العالقة بني املتحف واملدرسة ومؤسسات اجملتمع
املختلفة بتنظيم برامج ثقافية وتعليمية لألطفال يف املتاحف مثل برجمة الزايرات
للمتاحف األثرية وإعداد منشورات وحماضرات خاصة لألطفال.
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 نشر الثقافة املتحفية يف اجملتمع اليت تعترب عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعلمع املعروضات واملقتنيات املتحفية جبميع أصنافها ،فإقامة وإنشاء املتاحف يعترب غري
كايف إذا مل يتم تفعيل دوره الذي أنشأ ألجله ،واملتمثل يف احلفاظ على الرتاث الشعيب
ومحاية وحفظ املوروث الثقايف والتعريف مبفرداته كثروة وطنية.
 تطوير طرائق العرض املتحفي بشكل مستمر لتتالءم مع التقنيات احلديثة ومتطلباتاجملتمعات املعاصرة.
 جتديد وسائل االتصال املتحفية وتطويرها وتوفري النشاطات الضرورية هبدف جذبالزوار إىل املتحف ،الذي ال فائدة ترجى منه إال من خالل توسيع قنوات االتصال بني
معروضاته ونشاطاته وأوسع شرحية من مجهوره.
 االهتمام إبنشاء اجلمعيات املتحفية اليت تسهم يف معرفة املتحف ضمن اجملتمع منخالل تنظيم النشاطات الثقافية كاحملاضرات واملؤمترات اليت تتناول اجملموعات األثرية يف
املتحف ،كما تسهم وتسعى دوما إىل عرض املواقع األثرية ومحايتها وتبىن عالقات قوية
مع املتاحف ،وتشارك أيضا يف حتسني اخلدمات املقدمة جلمهور املتحف وتطويرها
وحتسني صورة املتحف يف اجملتمع ليؤثر أكثر يف تطويره.
 إنشاء مواقع إلكرتونية للمتاحف األثرية متكن اجلمهور من التعرف على مقتنياته قبلوبعد الزايرة.
 التعريف ابملتاحف األثرية وبراجمها وأنشطتها وحمتوايهتا من خالل شبكات التواصلاالجتماعي كالفايسبوك.
املراجع واهلوامش:
 . 1عبد احلكيم شايف :الرتاث احلضاري ملدينة عدن ووسائل احملافظة عليه .pdf ،ص.277 :
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 . 2سعيد احلجي :متاحف الرتاث األثري (أمهيتها ودورها يف اجملتمعات املعاصرة) ،جملة جامعة
دمشق ،اجمللد  ،30العدد  ،2014 ،2+1ص.791 :
 . 3أمحد حسني عبد الرمحن :مقرتح إنشاء متحف جامعة اخلرطوم للرتاث والثقافة ،جملة آداب،
كلية اآلداب ،جامعة اخلرطوم ،العدد  ،30يونيو  ،2013ص.185 :
 . 4خروف منري وفرحية ليندة :املتاحف يف اجلزائر ودورها يف السياحة.pdf ،
 . 5محيد محالوي :السياق السوسيولوجي للتنشئة املتحفية ،ص ،5 :يفfsecg.univ- :
 ،guelma.dz/sites/default/files/2.docxبتاريخ.2017-9-11:
 . 6سعيد احلجي :متاحف اآلاثر هويتها تطورها وواقعها املعاصر ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد ،30
العدد  ،2014 ،4+3ص.554 :
 . 7املرجع نفسه ،ص .559 :
 . 8املرجع نفسه ،ص .561 :
 . 9حممد البشري شنييت :الرتاث احلضاري و دور البحت يف تثمينه ،جملة أاثر يصدرها معهد
اآلاثر،جامعة اجلزائر ،العدد  ،1999 ،5ص.16 :
 . 10عبد الكرمي عزوق :الرتاث األثري ،مفهومه ،أنواعه ،أمهيته ،محايته واستغالله كثروة اقتصادية،
.pdf
 . 11كباشي حسني قسيمة :التخطيط السياحي وأثره يف مناطق ومواقع الرتاث األثري ،جملة جامعة
شندي ،العدد  ،9يوليو  ،2010ص.137 :
 . 12عبد احلليم نور الدين :دور وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية والثقافية يف تنمية الوعي
األثري ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،1992 ،ص.77 :
 . 13أمحد حسني عبد الرمحن :املرجع السابق ،ص.184 :
 . 14املرجع نفسه ،ص ص.186-185 :
 . 15محيد محالوي :املرجع السابق ،ص.7 :
 . 16سعيد احلجي :متاحف اآلاثر هويتها تطورها وواقعها املعاصر ،املرجع السابق ،ص.782 :
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 . 17سعيد احلجي :متاحف الرتاث األثري (أمهيتها ودورها يف اجملتمعات املعاصرة) ،املرجع السابق،
ص.795 :
 . 18أمحد حسني عبد الرمحن :املرجع السابق ،ص ص.188-187:
 . 19املرجع نفسه ،ص ص.574 -561 :
 . 20خروف مين وفرحية ليندة :املرجع السابق.
 . 21محيد محالوي :املرجع السابق ،ص.9 :
 . 22سعيد احلجي :متاحف الرتاث األثري (أمهيتها ودورها يف اجملتمعات املعاصرة) ،املرجع السابق،
ص.790 :
 . 23خروف مين وفرحية ليندة :املرجع السابق.
 . 24املرجع نفسه.
 . 25سعيد احلجي :متاحف الرتاث األثري (أمهيتها ودورها يف اجملتمعات املعاصرة) ،املرجع السابق،
ص ص.788 -785 :
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