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وكان المتحف حينها  فلورنسا،تعود فكرة إنشاء المتاحف كما نعرفها اليوم إلى القرن الخامس عشر في 
صرنا نشهد  لحين استمر إنشاء المتاحف إلى انمديتشي. ومنذ ذلك ا وعرض مجموعة لورينزيهدف إلى 

 تأسيس وقد تمخض عنها، من حيث تعدد الوظائف التعقيدفي ومن حيث المساحات مؤسسات بالغة في الكبر 
 متعددة منها المنظمات التي تهدف إلى وضع معايير المتاحفمؤسسات داعمة ذات أشكال وظيفية 

(Museum Standards & Ethics)  ومنها الجمعيات التي تهدف إلى توفير الدعم بمختلف أنواعه إلدامة

 (.Museum Association) وتطويرها متاحفأعمال ال

 
الوجود قِدم هي قديمة وبالتالي وصيانته  لى اإلرثمرتبطة بالحفاظ عفهي من حيث فكرة المتحف  أما

ه ثرإبالحفاظ على أدواته التي أصبحت فيما بعد تشكل  األنسانمنذ البدايات تولد االهتمام لدى ف ،اإلنساني
حياته اليومية وصعوبة إنتاج بدائل لها في حالة تلفها، وبالتالي زادت  نظرا ألهمية هذه األدوات في الثقافي

 قيمتها المادية التي تحولت إلى قيمة معنوية ومصدر فخر في كثير من األحيان.
 

 تعتبر المتاحف منصات ثقافية وتعليمية وبوابات سياحية تقدم أصنافا متنوعة من المعرفة على شكل قصص

ما  بداية من خالل توظيف عدة وسائط تتراوح وسردهاذات مغزى، يتم روايتها  (Narrativesوسرديات )

مرورا بالتصميم الداخلي لفضاءات العرض  وانتهاءاً بالوسائط التكنولوجية التفاعلية ،القطع المتحفيةبين 
تتنوع المتاحف و. المتحفي وما تنطوي عليه من توظيف عنصر الضوء بشكل مؤثر في التجربة الحسية

موضوع القصة التي تقدمها فمنها ما يقدم قصة موقع تاريخي ومنها ما يحكي قصة موضوع محدد  سبح



منها المتاحف الوطنية التي تحكي قصة وطن من خالل تقديم ما ، وكمتاحف العمالت أو متاحف السيارات
 . ارض وطن بعينهعلى مر العصور على  نتيجة لتفاعله المبدع مع البيئة انجزه اإلنسان

 
يُعٌرف التعريف المعماري الفني.  جميعها فيال بد من النظر اليها من عدة زوايا تصب ند تعريف المتاحف ع

المتاحف كمؤسسات غير ربحية تقوم على جمع اإلرث المادي وغير  (  ICOMمجلس المتاحف العالمي )

فيه وصيانته وتقديمه للجمهور ألهداف تعليمية ودراسية وأخيرا االستمتاع به. وفي  بحثمادي لإلنسانية والال
هذه العملية تتضمن تجربة  ه العمود الفقري لقصة المتحف كونهذا السياق تعتبر عملية تقديم اإلرث وتفسير

إما من خالل األجواء المستهدفة ، وهنا يتم تقديم القصة  المتحف فيحسية مؤثرة تضع الزائر / مستخدم 
   (thematic)أو السرد المواضيعي    ) social history )السرد الكرونولوجي  للتاريخ االجتماعي 

من قطع أو شروحات أو  (  من خالل العرض وما يحويهvaluesستند إلى تقديم مجموعة من القيم )يذي وال

ية السرد ويتم تعزيزها من خالل وفي كلتا الحالتين يتم توظيف القطع المتحفية كجزء من عملتفاسير. 
ضوئية تفاعلية.  أومصادر صوتية  أوشاشات  أومختلف الوسائط البصرية والسمعية من لوحات تفسيرية 

 (. storytellerوفي المحصلة يمكن اختزال هذا التعريف بأن المتحف هو راوي قصة )

واالشتباك الحضاري والثقافي بصورته اإليجابية من جانب آخر يعتبر المتحف منصة ثقافية تَُمّكن التفاعل 
من خالل طرح األسئلة غير المباشرة من قصة العرض الى المتلقي مباشرة وبالتالي تحفيزه على التفاعل 

على عدة مستويات، بداية التفاعل الوجداني مع القصة ذاتها وأخيرا مع الجمهور المتواجد في فضاءات 
 المتحف.

صبغة خاصة الرمزية الكامنة في التكوين المعماري لمبانيها وكيفية توظيف مواد ومما يصبغ المتاحف ب
البناء والمفردات المعمارية وعمليات التشكيل المعماري وحتى العناصر الوظيفية واالنشائية وطريقة 
الوصول وعملية الدخول والتجول في فضاءاته المختلفة مما يولد انطباعات متتالية تشكل خبرة حسية 

 تميزة.م
 

قصته بأفضل السبل وأنجعها، ال بد من امتالك عدة وظائف داعمة تشمل عدة  سردولكي يتمكن المتحف من 
الصيانة والترميم والتوثيق والبحث العلمي  -إضافة إلى السرد والعرض المتحفي  -مسارات وظيفية تشمل 

ولوجيا المتطورة، كونها تتطلب توظيف والتعليم المتحفي، والتي تعتبر حقوالً تستند بشكل كبير إلى التكن
يضاف لذلك  وما تنطوي عليه من منهجيات وتقنيات علمية. ار والجيولوجيا واألنثروبولوجيا،علوم األث

عتمد بشكل كبير على أنظمة الذكاء المتطورة التي أصبحت توالتفسيرتقنيات الصيانة والترميم والتوثيق 

 .(cyber physical systemsاالصطناعي )

 
كون والعمراني  البيئيري للمتحف فال بد من استجابة التصميم المعماري للمحيط حيث السياق الحض من أما

والتعني االستجابة هنا ضرورة التماثل  ؤثر في المحيط وتتأثر به.كل منصة ثقافية تفاعلية تُ شّ المتحف يُ 
والمشابهة للسياق والمحتوى )بكافة طبقاته وعناصره( المحيط بالمتحف، وإنما ان تشكل عمارة المتحف 

وكتله تعبير محدد اوموقف محدد ربما يتخذ من التضاد مع المحيط أسلوبا له. فعلى سبيل المثال يعمد بعض 
ناه بدة وغامضة من الخارج ضمن محيط تاريخي، أما البعض فينحى بمالمعماريين ان تكون متاحفهم محاي

 ألن يكون استمرارية منطقية لما هو موجود من حيث المواد واللغة المعمارية التي يتم توظيفها ...الخ.
 

وبالتالي يجب أن تكون قابلة للنمو والتطور والتوسع وربما لن تنتهي ابدا تعتبر المتاحف مشاريع مستمرة 
مما  الخ. ... مجاالت عملها، كالعرض المتحفي أو المجاالت التقنية كالصيانة والترميم والتوثيق معظمفي 

تطوير قصة العرض  القائمة على عاتق المصمم حيث تتطلب العديد من المتاحفإضافية يضع مسؤولية 



 أوالزمني(  الخط)بسبب ظهور معلومات / اكتشافات جديدة، تُؤثر بشكل كبير على السرد الكرونولوجي 
فإن المتاحف يجب أن  بالتكنولوجيا،السرد المواضيعي. من جانب آخر ونظراً الرتباط العرض المتحفي 

 وخصوصاً فيتكون قابلة الستيعاب األنظمة المتطورة التي ترتبط بتطور منظومة الذكاء االصطناعي 
 عمليات العرض والتفسير المتحفي. 

 
يقة الهام: ما هو شكل متحف المستقبل وكيف سيقدم ويسرد قصته؟ وما هي طرطرح السؤال يقود الى وهذا 

عملية إبداعية  هيتفاعله مع الجمهور؟ واالجابة على هذا السؤال مفتوحة وخصوصا ان العملية المعمارية 

ئر األصل تقوم على التفاعل المباشر ما بين الزاوفكرة المتحف هي فكرة تفاعلية في  وسياقها تعكس بيئتها
 .والقصة التي يقدمها المتحف بشكل فني ما

 
ومما يحفز عملية تغير المتاحف وتطورها ما نشهده حاليا من اثر سلبي على قطاع المتاحف بشكل خاص 

ومنظومة اإلرث الثقافي بشكل عام نتيجة لتداعيات جائحة كورونا العالمية التي بدانا نشهد بعض آثارها 
 مي للكثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم بكافة مستوياته.المرتبطة بعمليات التحول الرق
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