حياتنا ,مالمحنا ,واقعنا  ..حديثنا

ثقافة متحفية

هل وثق التاريخ
المتاحف؟

من املؤكد لنا جميعاً أن للمتاحف دور عظيم يف حفظ التاريخ .لكن هل بدر
اىل اذهاننا يوماً أن نسأل عن دور التاريخ يف توثيق املتاحف ؟؟  ..لإلجابة عن
هذا السؤال دعونا نذهب يف جولة تاريخية نتعرف فيها عىل تفاصيل املتاحف
منذ بداياتها ومراحل تطورها حتى اليوم.
ان فكرة املتاحف منذ القدم أتت يف االساس من منطلق املحافظة عىل االشياء
الثمينة واقتنائها ،فلو نظرنا اىل معنى كلمة متحف يف أصل اللغة العربية
س�ن�ج��ده��ا ت�ع�ن��ي امل �ك��ان ال ��ذي ُت�ج�م��ع ف�ي��ه ال � ُت �ح��ف ,وال �ت �ح��ف ه��ي ال�ش�ي ال �ن��ادر
وال �ث �م�ي�ن ال� ��ذي ت �ت ��زاي ��د ق�ي�م�ت��ه ك �ل �م��ا ط ��ال زم �ن ��ه .ول ��و ع ��دن ��ا ألص ��ل ال �ك �ل �م��ة يف
اليونانية  Museumوالتي ترتبط بها جميع اللغات العاملية ارتباطا وثيقاً،
فسنجدها ت�ع��ود اىل  Musesوه��ن ال�ع��ذارى التسع امللهمات ب�ن��ات (زي��وس)
أح��د آل�ه��ة االغ��ري��ق ،ح�ي��ث ك��ان��ت ك��ل واح ��دة م�ن�ه��ن م�خ�ت�ص��ة يف ف��ن م�ح��دد،
فواحدة يف الشعر وثانية يف التاريخ وأخرى يف املوسيقى ........إلخ ,وتطورت
الكلمة عرب التاريخ لتصبح  Museumوهو املتحف الجامع لكل هذه الفنون.
م��ن ه��ذا املنطلق ن�ج��د أن امل�ت��اح��ف ب��ات��ت تعكس ح�ض��ارات ال�ش�ع��وب ,وتلعب
دوراً هاماً يف خدمة الثقافة والرتاث ،مما جعلها معياراً لرقي األمم ومقياساً
لتقدمها وموضوعاً لتفاخرها ،وبالتايل أصبحت زيارتها دليل ثقافة االنسان
وموضوع احاديثه االجتماعية.

ل�ك��ن م ��اذا ع��ن ال �ب��داي��ات وك �ي��ف ك��ان��ت ال �ن �ش��أة؟؟  ..ي��ذك��ر ب�ع��ض امل ��ؤرخ�ي�ن أن
املتاحف بدأت يف العصور القديمة قبل امليالد ولكن بشكل ال يماثل تمامً ا ما
نعرفه اليوم .ويتم اإلش��ارة دوم��اً إىل املتحف القومي يف اإلسكندرية عىل أنه
األق��دم يف ال�ت��اري��خ ,ف�ق��د ت��مّ إن�ش��اءه ع��ام  280ق�ب��ل امل�ي�لاد ع�لى ي��د بطليموس
األول .فيما يشري آخرون إىل أن متحف األمرية إينيجالدي أمرية بابل الذي تم
بناؤه عام  530قبل امليالد هو األقدم يف التاريخ،والذي تم اكتشافه من ِقبل
عالم اآلثار ليونارد وويل.
عام 1683م  ..يمكن القول بأن أول متحف افتتح
ب��ال�ش�ك��ل ال ��ذي ن �ع��رف��ه ال �ي ��وم ي �ع��ود إىل ع��ام
ً
وتحديدا يف جامعة
1368م بمدينة لندن
أك� �س� �ف ��ورد ،وق� ��د ت ��م ت �س �م �ي �ت��ه م�ت�ح��ف
األشموليان نسبة اىل العالم اإلنجليزي
إل � �ي� ��اس اش � �م � ��ول ،ح �ي ��ث ي �ض ��م ب �ع��ض
األشياء الغريبة والنادرة التي ال مثيل
ل�ه��ا وال�ت��ي ت�ع��ود ل�ل�ع��ا ِل��م اش�م��ول.
م� ��ع أن ال� �ب� �ع ��ض ي �ش�ي�ر
اىل متحف كابيتولني
يف روم � � � � ��ا ع � ل� ��ى أن � ��ه
األول ,ح �ي ��ث ي �ض��م
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م .حسان طاهر

مجموعة من املنحوتات القديمة التابعة لروما قام البابا سيكستوس الرابع
بالتربع بها يف عام 1471م.
يف ال�ق��رن  ..18تطور األم��ر بشكل كبري ج��داً فقد ب��دأ بعض املفكرين يف إنشاء
املتاحف املختلفة واملتنوعة لعرض األشياء القيمة ،كما بدأت املطالبات بإنشاء
متاحف عامة تكون مفتوحة أمام الجمهور وليس لفئات محددة.
يف ع��ام 1759م  ..ت��م افتتاح أح��د أه��م املتاحف العاملية وه��و املتحف الربيطاين
بلومز ب��ري يف ل�ن��دن ،حيث ي��وث��ق قصة الثقافة البشرية م��ن بدايتها حتى
وقتنا الحاضر.
يف عام 1793م  ..وبعد انتشار املتاحف يف بريطانيا ،انتقل األمر إىل فرنسا التي
عملت عىل نقل املجموعات امللكية إىل متحف اللوفر ,والذي تم افتتاحه أمام
العامة يف العاشر من ديسمرب ليصبح املتحف األكرب يف العالم.
ب�ح�ل��ول ال �ق��رن  .. 19ازدادت أع ��داد امل�ت��اح��ف يف ال�ع��ال��م ع�م��ومً ��ا ويف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة خ�ص� ً
�وص��ا .وم��ن أش�ه��ره��ا م�ت�ح��ف امل�تروب��ول�ي�ت��ان يف ن�ي��وي��ورك
والذي تم اعتباره من أكرب املتاحف الفنية يف العالم.
يف ع��ام 1946م  ..ت��م تأسيس املجلس ال��دويل للمتاحف (آي�ك��وم) تحت مظلة
اليونسكو ،وذل��ك بهدف تخصيص كيان للعاملني يف املتاحف وتركيز الضوء
عىل مجهوداتهم ،باإلضافة إىل التعاون يف مجال األبحاث والدراسات.
بحلول القرن العشرين  ..انتشرت املتاحف بشكل مذهل
ح ��ول ال �ع��ال��م ل�ت�ت�خ�ط��ى ح��اج��ز ال �ـ  90.000م�ت�ح��ف .فيما
شهدت تطورًا كبريًا بفضل تكنولوجيا املعلومات والتقنية
الحديثة ،مما أدى إىل جذب الناس بشكل أكرب والتشجيع
عىل زيارتها والبحث عنها.
أخرياً ..حني نسرتجع تاريخ املتاحف السعودية فإننا نجد
أن أوىل ب� ��وادر االه �ت �م��ام ك��ان��ت ق ��د ب ��دأت يف ع ��ام 1900م
تقريباً .حني أس��س محمد صالح باعشن بمنزله يف جدة
أول م�ت�ح��ف خ ��اص يف امل �م �ل �ك��ة ،ق �ب��ل ان ت �ت �ع��دد امل�ت��اح��ف
اليوم لتصل اىل  84متحف حكومي و 217متحف خاص
داخل السعودية.

