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 ملخص البحث

تختلؾ وتتمٌز المجتمعات اإلنسانٌة والحضارٌة ومثٌالتها من المجتمعات األخري بفضل ما ٌختص وٌنفرد به كل مجتمع 

 من إرث حضاري ثمافً ٌمٌزه وٌإكد هوٌته الثمافٌة 

 كما أن تنالل " التراث " من جٌل إلى جٌل عبر العصور المختلفة والحفاظ علٌه من أي مإثرات خارجٌة هو الذي ٌصبػ

المجتمع بصفة فرٌدة تجعل له كٌانا خاصة وتكسبه هوٌة ثمافٌة خاصة به، تمٌزه عن سائر المجتمعات األخري ، ومن ثم 

فؤن التراث والهوٌة ٌعدان وجهان لعمله واحده ألن االهتمام بالتراث والحفاظ على خصوٌته ٌساهم بدوره فً فهم الماضً 

ادات وتمالٌد كذلن ٌعمل على تؤصٌل الفردٌة وتعزٌز الهوٌة الثمافٌة والسٌما واستٌعابه بكل ما ٌحمله من لٌم وثمافات وع

إذا كان الفرد ٌنتمً إلى تراث وحضارة تارٌخٌة عظٌمة تحظً بتمدٌر وإعجاب المجتمعات األخري ، مثل الحضارة 

مة تستدعً أن نعتز ونفتخر المصرٌة المدٌمة واالؼرٌمٌة والرومانٌة والمبطٌة واالسالمٌة فجٌمعهم حضارات إنسانٌة عرٌ

بانتمائنا لمثل هذه الحضارات المإثرة فً العالم أجمع وال ٌجب أن نمؾ فمط عند حد التؤثر والحفاظ على هذا التراث 

الحضاري ، بل ٌجب علٌنا أن نسعً لتطوٌره الٌجاد وعمل جسورا ثمافٌة تنشره على كل من الصعدٌن المحلً والدولً 

للتعاون بٌن الهٌئات والمإسسات االكادٌمة والثمافٌة بهدؾ دعم وتعزٌز الهوٌة فً ظل مفهوم  والعمل على اٌجاد سبال

 العولمة والتطور التكنولوجً فائك السرعة . 

وتتخلص مشكلة البحث فً أنه ال ٌوجد التعاون الكافً بٌن الهٌئات والمإسسات والمنظمات التعلٌمٌة والثمافٌة للحفاظ على 

 التراث وتؤكٌد الهوٌة . 

وٌهدؾ البحث اللماء الضوء على األدوار المنوطة ببعض الهٌئات والمإسسات التعلٌمٌة والثمافٌة ، وكٌفٌة اٌجاد تعاون 

 ثمافٌة فٌما وبٌنهم ، للحفاظ على التراث وتعزٌز الهوٌة الثمافٌة  وبناء جسورا  

 وٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً كما ٌسعً إلى اٌجاد طرق وآلٌات جدٌدة تدعم ذلن التعاون

 الكلمات المفتاحٌة:

 .المإسسة,الهوٌة ,التراث

 

Abstract 
Human and civilised societies differ and are distinguished from one another thanks to the 

civilisational and cultural heritage of each society that distinguishes it and corroborates its 

cultural identity.  
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Transmission of “heritage” from one generation to another, across the different eras, and 

protecting it against any external influences are those factors, which give a society a unique 

attribute that grants it a cultural identity, which makes it distinguished from the other 

societies. Hence, heritage and identity are two sides of the same coin. This is because paying 

attention to heritage and maintaining its characteristics contribute, in turn, to comprehending 

the past with all its values, cultures, customs and traditions.  

Furthermore, this by far entrenches individuality and enhances the cultural identity, 

particularly, if an individual belongs to historically great legacies  and civilisations ,which are 

recognised and commended  by the other societies, such as the ancient Egyptian, Greek, 

Roman, Coptic ,and Islamic civilisations. All such civilisations are profoundly human 

civilisations that we should take pride in belonging to such most influential civilisations in the 

world.  

Equally important, we must not suffice with being influenced by such heritage, and 

maintaining it, but we need to encourage its development it to create cultural bridges that 

would disseminate it locally and internationally. We should also cater for creating means of 

cooperation among cultural institutions and academia to strengthen the concept of identity in 

the light of the daunting presence of globalisation, and rapidly advancing technology. 

To summarise core issue of the paper we need to recognise that there is not enough 

cooperation between educational and cultural organisations and institutions in order to 

maintain heritage and confirm identity.  

This paper aims at shedding light on the roles to be played by some educational and cultural 

organisations and institutions, and how to encourage cooperation, and build cultural bridges 

therebetween them to maintain heritage and enhance cultural identity.  

The paper adopts the analytical qualitative methodology, and seeks to find new ways and 

mechanisms to support such cooperation 

Keywords: 
Heritage, Identity, Establishment. 

 

 خلفٌة البحث:

وصفه باألسرع فً الولت الراهن، وسٌطرة اإلنتاجات التكنولوجٌة فً ظل التمدم التكنولوجً المتالحك، والذي ٌمكن 

المتالحمة والمتواترة فً ظل مفهوم العولمة الذي ال ٌسمح وال ٌعترؾ بالحدود اإلللٌمٌة الجؽرافٌة أو حتى العرلٌة نجد أننا 

لٌة الحالٌة للجائحة التً اجتاحت بصدد مواجهة عملٌة تإكد المول بؤن العالم أصبح بالفعل لرٌة واحدة، ولعل التجربة العم

(، بمثابة خٌر دلٌل على ذلن. فثمة وباء أو مرض 0202وسٌطرت على العالم فً اآلونة األخٌرة مع مطالع العام الحالً )

أو أي حدٍث ما كبرت ماهٌته أو صؽرت ٌإثر فً العالم أجمع، كما ٌشترن الجمٌع فً حصاد تبعات ذلن الحدث بسلبٌاته 

على حد السواء ، لذلن تتجلى مشكلة "الحفاظ على التراث" وتطرح نفسها طرحا  لوٌا  تلمائٌا  لما تتطلبه من وإٌجابٌاته 

ضرورة تؽٌر آلٌات التعاون بٌن المإسسات والهٌئات المعنٌة بذلن الشؤن، للتماشً مع متطلبات العصر الحدٌث ، وإلن 

ٌز مجتمعا  عن مجتمعٍ آخر، بالتالً فإن الهوٌة جزء ال ٌتجزأ من "التراث" هو منبع ومصدر الهوٌة الفردٌة، فهو الذي ٌم

 "التراث" كما أكد "تولستوي" لائال :
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الهوٌة جزء ال ٌتجزأ من التراث وأن التراث هو منبع ومصدر الهوٌة الفردٌة ألن الهوٌة تنبع بشكل أو بآخر من التراث 

، ومن المعروؾ أن التراث الحضاري اإلنسانً برمته لد تؤثر الحضاري الذي ٌنتمً إلٌه الفرد، بفضل الالشعور الجمعً

 (1)ببعضه البعض بالرؼم من التعارض الشكلً لفلسفة كل تراث على حدة.

مما تمدم نخلص أن "التراث" جزء ال ٌتجزأ من الحضارة اإلنسانٌة بكل ما تموم علٌه من فلسفة، وثمافة وعادات وتمالٌد، 

 والحفاظ علٌه من شؤنه تعزٌز الهوٌة الفردٌة ألبناء المجتمع الواحد.وعلٌه فالتمسن بالتراث 

 مشكلة البحث:

ال ٌوجد االهتمام الكافً بالمإسسات المسئولٌة المعنٌة بالحفاظ على التراث كما نفتمر فً مصر والعالم العربً لوجود 

فاظ على الهوٌة. وتكمن مشكلة البحث فً آلٌات تعاون ومد جسور ثمافٌة فاعلة تسهم فً تعزٌز االهتمام بالتراث والح

 التساإالت اآلتٌة:

 ما هو الدور المباشر والؽٌر مباشر للمإسسات والمنظمات والجمعٌات المعنٌة بالتراث. -1

 كٌؾ ٌمكن الوصول إلى استراتٌجٌة تعاون بٌن هذه المإسسات والمنظمات. -0

 أهمٌة البحث:

لتعاون بٌن المإسسات والهٌئات المنوطة بالحفاظ على التراث فً تكمن أهمٌة البحث فً ضرورة تطوٌر وتحدٌث خطة ا

ضوء المتؽٌرات التكنولوجٌة المعاصرة، خاصة بعد تصدر منابر التواصل االجتماعً الحدٌثة كوسٌلة سرٌعة وفاعلة 

 للتواصل بٌن أفراد المجتمع الواحد؛ بل والعالم أجمع، بفضل ما نعٌشه فً ظل عصر السماوات المفتوحة.

ذلن عن طرٌك محاولة بناء جسور للتعاون بٌن مختلؾ المإسسات األكادٌمٌة من مدارس وجامعات ومعاهد، وهٌئات 

إعالمٌة بكل ما ٌندرج تحتها من إعالم )ممروء، ومرئً، ومسموع ،إعالم الكترونً على منصات التواصل االجتماعً( 

 لمتاحؾ األثرٌة والمتاحؾ الفنٌة.وكذلن المإسسات والهٌئات الثمافٌة المعنٌة بالتراث مثل ا

وتشجٌع الجمعٌات والمنظمات الثمافٌة التً تهتم بمضاٌا "التراث" وتطوٌره، ومحاولة دعمها وتذلٌل العمبات التً تواجهها 

 مثل هذه الجمعٌات األهٌلٌة.

 أهداف البحث:

 ٌهدف البحث إلى:

 المإسسات والهٌئات المعنٌة بالتراث. الكشؾ عن األدوار اإلٌجابٌة الفاعلة التً ٌمكن أن تموم بها -1

تطوٌر سبل التعاون بٌن المإسسات والهٌئات والمنظمات المعنٌة بالتراث فً ضوء متؽٌرات ومستحدثات العصر  -0

 لتعزٌز الهوٌة والمحافظة على التراث.

 فروض البحث:

 نٌة بالحفاظ على التراث وإٌجاد ٌمكن تطوٌر وعمل استراتٌجٌة تعاون فاعلة بٌن المإسسات والهٌئات والمنظمات المع

 أوجه تعاون وتكامل حدٌثة فٌما بٌنهم.

  تطوٌر استراتٌجٌة التعاون بٌن المإسسات والهٌئات والمنظمات فٌما شؤنه أن ٌعزز الحفاظ على التراث وتؤصٌل

 الهوٌة الثمافٌة.

 حدود البحث:

 الحدود المكانٌة:

  بالتراث فً مصر والعالم العربً.تركز الدراسة على المإسسات والمنظمات المعنٌة 
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 الحدود الزمانٌة:

 .تختص الدراسة بالمإسسات والهٌئات والمنظمات، فً ضوء مستجدات ومستحدثات المرن الحادي والعشرٌن 

 

 منهج البحث : 

 ٌتبع البحث منهج التحلٌل الوصفً .

 مصطلحات البحث : 

 Heritage  التراث: -1

 تعرٌؾ "التراث" فً المعجم العربً

التراث: هو "اإلرث أو الورث وهو ما تركه البعض عن البعض لدما  أو تركه اآلباء لألبناء من مال ولٌم إنسانٌة 

 (0)متوارثة".

 Heritage    Ligancyالتراث باالنجلٌزٌة :  

عبر الزمن التراث: هو إرث ثمافً ٌنتمل من جٌل إلى جٌل، ٌتكون وٌكون، ومن ثم تولٌه الحركة اإلبداعٌة الكامنة فٌه 

إلطاللتها إلى المستمبل بموة دفع المعرفة التارٌخٌة الموضوعٌة وأدواتها المنهجٌة الحدٌثة مخلفة ورائها المراءات 

 (3)الالتارٌخٌة للتراث، التفسٌرات الؽٌبٌة والخرافٌة.

 Identity:  الهوٌة -0

 تعرٌؾ "الهوٌة" فً المعجم العربً

 هوٌة: اسم منسوب إلى "هو"

 ان: حمٌمته المطلمة وصفاته الجوهرٌة.وهوٌة اإلنس

 والهوٌة الوطنٌة: معالمها، وخصائصها الممٌزة، وأصالتها.

 .Identity - Personality - Individuality الهوٌة باإلنجلٌزٌة:

 الهوٌة:

 الهوٌة هً مجمل السمات التً تمٌز شٌئا  عن شًء آخر أو شخصا  عن ؼٌره أو مجموعة عن ؼٌرها.

 "الهوٌة":مصطلح 

مصطلح ٌستخدم لوصؾ مفهوم الشخص وتعبٌره عن فردٌته وعاللته مع الجماعات؛ كالهوٌة الوطنٌة أو الهوٌة الثمافٌة. 

 وٌستخدم المصطلح خصوصا  فً علم االجتماع وعلم النفس، وتلفت إلٌه األنظار بشكل كبٌر فً علم النفس االجتماعً.

 (4)وكلمة "هوٌة" منسوبة إلى الضمٌر "هو".

 Establishment  المؤسسة: -3

 شخص أو جماعة من الناس ٌحصلون على براءة تخولهم حمولا  وامتٌازات لانونٌة.

والمإسسة ٌمكن أن تحوز الممتلكات وأن تبٌع وتشتري وأن تصنع منتجات. وأكثر أنماط المإسسات شٌوعا  هً مإسسات 

التً تمتلكها الدولة والمإسسات شبه العامة. وتدل المإسسات  األعمال، إنما األنماط األخرى فهً تشمل المإسسات المحلٌة

 (5)دائما  على األنشطة واألعمال التطبٌمٌة النامٌة فً المجتمع.

 كما أن للمإسسة دورا إٌجابٌا فً الحٌاة المجتمعٌة : 
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مور واإلجراءات فً فتعرؾ المإسسة بؤنها أحد أهم التراكٌب االجتماعٌة، فهً الجهة المسئولة عن هٌكلة وتشكٌل األ

الحٌاة االجتماعٌة. وتبدي المإسسات دورا  فعّاال  فً ضبط السلوكٌات والتفاعالت اإلنسانٌة بمواعد بدٌهة من أصول 

 (6)وعادات وتمالٌد المجتمع، أو لواعد وضعٌة نصت علٌها لوانٌن المإسسة.

 التراث ومفهوم العولمة : 

له من لدرة على توحٌد وربط األفراد بروابط متعددة من شؤنها أن تعمل على ٌحتل التراث مكانة مهمة فً حٌاتنا، لما 

زٌادة التماسن االجتماعً والمساعدة على تعزٌز السالم بٌن الجمٌع وذلن من خالل دوره فً تعزٌز الثمة والمعرفة 

 المشتركة.

ات التً تزٌد الوعً بٌن الناس بؤهمٌة كما تعترؾ الٌونسكو بؤهمٌة زٌادة الوعً حول التراث، وإنشاء الوكاالت والمإسس

 (7)التراث من أجل المحافظة علٌه، كما تشجع الباحثٌن من مختلؾ المناطك على استكشاؾ وتؤرٌخ التراث.

والتراث بمعناه البسٌط، هو ما خلفته األجٌال السابمة وورثته األجٌال الحالٌة ، وهو خالصة ما خلفته األجٌال السابمة 

 ، أي ما تركه األجداد لكً ٌكون عبرة من الماضً ومنهجا  ٌتعلم منه األبناء لبناء المستمبل.لألجٌال الحالٌة

ومن الناحٌة العلمٌة هو علم ثمافً ٌختص بمطاع الثمافة التملٌدٌة أو الثمافة الشعبٌة وٌلمً الضوء علٌها من ناحٌة تارٌخٌة 

 (8)واجتماعٌة.

 االلتصادٌة والتً نعٌشها فً عصر "العولمة" الحفاظ على التراث بكل ألسامه.وتتطلب التؽٌرات االجتماعٌة، والسٌاسٌة و

وٌتعرض "التراث" فً ولتنا الحاضر للعدٌد من التهدٌدات التً لد تسبب له االضمحالل والذي ٌعد ضررا  ٌمس جمٌع 

شاركة وتفاعل كل الشعوب بسبب تلن التؽٌرات االجتماعٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة، وؼٌرها. لذا ٌجب ضرورة م

 المإسسات للحفاظ على "التراث" ودعمه وتعزٌزه فً ظل هذه المتؽٌرات المعارضة والمرتبطة بمفهوم "العولمة".

ومن هنا البد أن نفطن إلى ونجٌب على عدة تساإالت منها: كٌؾ نمرأ التراث؟ أو كٌؾ ٌُمرأ التراث، وهل نعتمد على 

 وحٌة والصوفٌة؛ والتارٌخٌة؛ واإلبداعٌة إلى ؼٌر ذلن من المراءات الممكنة؟لراءة األسالؾ؟ وماذا عن المراءة الر

واألهم من ذلن كله هو كٌفٌة الرجوع إلى التراث كمصدر من مصادر الثمافة، وكٌؾ ٌتاللى كال  من التراث و"العولمة" 

 مع الحفاظ على الهوٌة.

االجتماع، الثمافة والسلون( دون اعتداد ٌذكر بالحدود "فالعولمة" هً التداخل الواضح ألمور )السٌاسة، االلتصاد، 

السٌاسٌة للدول، أو االنتماء إلى وطن محدد أو لداللة معٌنة، ودون حاجة إلى إجراءات حكومٌة، فالعولمة هً إكساب 

 الشًء طابع العالمٌة، وتطبٌمه على النطاق العالمً.

. فلمد استخدمت مفردات متعددة Globalizationوبٌن العولمة  ،Internationalوهنا ٌجدر بنا أن نفرق بٌن: العالمٌة 

، ولد أخذت من Globalizationللتعبٌر عن )العولمة( على أن الكلمة األكثر شٌوعا  واستخداما  فً هذا المجال هً 

Globe  وهً تعنً الكرة األرضٌة، وذلن األمر الذي جعل البعض ٌترجمها إلى )الكونٌة(. وهنان من استخدم كلمة

Mondialisation  من اللفظة الفرنسٌةMonde  وٌمابلها باإلنجلٌزٌةWorld Universe وهنان استعمال مصطلح .

 .Totalitarianism)الشوملة( وهً من )الشمولٌة( 

بالذكر أن هذا المصطلح لد شاع فً الوطن العربً فً الخطاب السٌاسً وفً وسائل اإلعالم ومن الواضح والجدٌر 

المختلفة، شؤن الكثٌر من المصطلحات )الؽربٌة، واألوروبٌة، واألمرٌكٌة( األكثر انتشارا  وتؤثٌرا  على مجمل النشاط 

 (9)السٌاسً العالمً.

ح العربً )عولمة( هو مرحلة ثانٌة فً سلسلة الترجمة للكلمة األصٌلة، أما الدكتور "دمحم عابد الجابري" فٌرى أن المصطل

إذ ٌرى أنه ترجمة للمصطلح الفرنسً الذي هو بدوره ترجمة للمصطلح اإلنجلٌزي األمرٌكً، وهنان صٌػ أخرى عبّر بها 



 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

119 

حصٌله األنشطة الفردٌة ومن هنا كان البد النظر للتراث بكونه  (12)"عن داللة لفظ العولمة وهً صٌؽة أو لفظة )كوكبة(

والمجتمعٌة على مستوى الماضً والحاضر والمستمبل ، ومن ثم فهو ٌعكس خبرات وثمافة المجتمع الذي نبع منه لذلن 

فؤنه ٌتؤتً على افراد المجتمع العمل إلضافة خٌوط جدٌدة إلى ذلن النسٌج الحضاري بٌما ٌتناسب وٌتواكب مع التؽٌرات 

 .والسٌاسٌة فً زمن العولمة  التكنولوجٌة وااللتصادٌة

كما ٌمكن االستفادة من "التراث" فً تعزٌز االلتصاد وإنعاشه وخاصة االلتصادات المحلٌة التً أظهرت أهمٌة "التراث" 

وخاصة للسٌاح من خارج البالد، كما ٌساعد على زٌادة معدالت التنمٌة فً البالد وزٌادة تداول النمد األجنبً وكذلن زٌادة 

 التدرٌبٌة والتً تساهم فً تعزٌز التنمٌة االلتصادٌة. الخبرات

ولعل "التراث الثمافً الحضاري" بكل مإسساته الثمافٌة الحضارٌة من )متاحؾ أثرٌة، ومتاحؾ فنٌة، ولاعات عرض 

ٌة أو متحفٌة ثابتة أو متؽٌرة، وهٌئات ودور ثمافٌة( والتً ٌمكن أن تسهم فً تعزٌز االلتصاد من خالل السٌاحة الداخل

 الخارجٌة وعمل الدعاٌة اإلعالمٌة فً ظل عصر السموات المفتوحة . 

 أنواع التراث:  

 ٌنمسم التراث إلى أنواع متعددة منها :

 التراث الثقافً: -2

 وهو التعبٌر الخالق عن وجود حٌاة شعب فً الماضً والحاضر.

 وٌنمسم بدوره إلى لسمٌن مادي ومعنوي كالتالً:

 ملموس :تراث ثقافً مادي  - أ

ٌتضمن المواد التً أنتجتها المجموعات الثمافٌة مثل المالبس التملٌدٌة، واألدوات والنصب التذكارٌة العظٌمة مثل المعابد، 

واألهرام، والمبانً واألعمال الفنٌة والمعمارٌة والمطع األثرٌة والفن المرسوم. أما التراث ؼٌر الملموس فٌشمل 

دب، والمسرح، واللؽات، والتمنٌة، والعلوم، والتراث الشعبً، والمتاحؾ، واألرشفة، الموسٌمى، والرلص الشعبً، واأل

والمكتبات، والموالع األثرٌة، ومساكن الكهوؾ، والطبٌعة الثمافٌة، والمحمٌات والحدائك التارٌخٌة، وحدائك النباتات 

ذا لم تتم المحافظة علٌه. هو عموما  أكثر والحٌوانات، واآلثار الصناعٌة... إلخ، وهو معرض لالنتهاء والفمد لألبد إ

 وضوحا  ممارنة بالتراث المعنوي.

 تراث ثقافً معنوي:  - ب

باإلمكان تسجٌله لكن ٌصعب لمسه بل هو محسوس. وٌتضمن العادات والتمالٌد، وطموس الرلص والؽناء، واألساطٌر 

 ات والنجارة وؼٌرها.والمعتمدات واألنظمة، والمعرفة، والرواٌة والمصص، والمهن مثل الفخارٌ

 التراث الطبٌعً: -0

ٌشٌر التراث الطبٌعً إلى التشكٌالت الجٌولوجٌة والحٌوٌة والطبٌعٌة البارزة، وبٌئة النوع المهدد للحٌوانات والنباتات 

 والمناطك، أو أن ٌمثل لٌمة جمالٌة.

 التراث الرقمً: -3

من المإرخٌن باستعمال الحاسبات، التمنٌة، واألدوات الرلمٌة؛ منذ الستٌنات وأوائل سبعٌنات المرن الماضً بدأ العدٌد 

بهدؾ إٌجاد المعرفة التارٌخٌة فً أجهزة اإلعالم على االنترنت بشكل واسع واستعمالها للممارسات التارٌخٌة كالتمدٌم، 

الجدٌدة للحاسوب،  والتحلٌل، والبحث. والتؤرٌخ الرلمً ٌمثل نظرة لفحص وتمثٌل الماضً الذي ٌعمل بتمنٌات االتصال

 (11)شبكة االنترنت، وأنظمة وبرامج.
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 التراث والهوٌة : 

بما أن كلمة "هوٌة" منسوبة ومشتمة من الضمٌر "هو" والذي بدوره ٌشٌر إلى الفرد أو الكٌان مما ٌدل على الخصوصٌة 

 الفردٌة.

 لذلن فإن "الهوٌة الشخصٌة": 

وعمره وتارٌخ مٌالده، وكذلن تشٌر إلى الهوٌة الجمعٌة )وطنٌة أو أن تعرؾ شخصا  بشكله واسمه وصفاته وجنسٌته 

لومٌة( وبالتالً فهً بالضرورة تشٌر إلى "التراث" الحضاري الذي ٌنتمً إلٌه الفرد ومن ثم تدل على ممٌزات مشتركة 

تمً مجموعة أساسٌة لمجموعة من البشر، تمٌزهم عن مجموعات أخرى لكنها ال تإثر على كونهم مجموعة، فمثال  تن

لوطن واحد، وٌجمعهم تارٌخ طوٌل مشترن ٌجعل لهم تراثا  ثمافٌا  ٌنتمون إلٌه، مما ٌجعلهم متمٌزٌن عن المجتمعات 

 األخرى؛ وبالرؼم من ذلن، ٌختلفون فٌما بٌنهم طبما  الختالؾ "الهوٌة الشخصٌة"

أهمها: اشتران الشعب أو المجموعة فً األرض  فالعناصر التً ٌمكنها بلورة وتحدٌد هوٌة جمعٌة هً كثٌرة ومتعددة؛ لعل

التً ٌعٌشون علٌها فً )اللؽة، التارٌخ، الحضارة، الثمافة، األهداؾ، اآلمال(. وهً بمعنى آخر تشٌر إلى "التراث 

 الحضاري" الذي تنتمً إلٌه تلن المجموعة من البشر.

المختلفة خاصة الجماعات األللٌة والتً تعتبره رمزا   وٌعتبر التراث رمزا  للهوٌة واإلنسانٌة الممٌزة والخاصة بالشعوب

للمعرفة والمدرات التً توصلت لها والتً تناللته وأعادت تكوٌنه، كما تعتبره رمزا  مرتبطا  باألماكن الثمافٌة التً ال ٌمكن 

 التخلً عنها.

 مما سبك نخلص إلى أن "الهوٌة":

الهوٌة والتراث، ألن هوٌة الفنان المتفردة تنبع بشكل أو بآخر من هً جزء ال ٌتجزأ من التراث وأنه ال انفصال بٌن 

التراث الثمافً الذي ٌنتمً إلٌه الفنان بفضل الالشعور الجمعً، ومن المعروؾ أن التراث الحضاري واإلنسانً برمته 

 تؤثر ببعضه البعض بالرؼم من التعارض الشكلً لفلسفة كل تراث على حدة.

المدٌم لد امتد بجوهره إلى الفن المبطً، ومن ثم اإلسالمً، وبذلن اعتبر الفن المبطً هو حلمة فنجد أن التراث المصري 

اتصال بٌن الفنون المصرٌة المدٌمة والفن اإلسالمً، وبعد ذلن انتشرت الفنون اإلسالمٌة وتؤثر بها كبار الفنانٌن فً 

  (10)أوروبا.

ضً والحاضر والمستمبل ، كما أنه ٌساعد على استمرارت المجتمعات لذلن فؤن التراث ٌساهم فً تعزٌز الروابط بٌن الما

 تؽٌر هٌكل المجتمع لٌصبح أكثر تمدما وتحضرا  .

 الهوٌة واللغة:

 تعد "اللؽة" إحدى أهم خصائص تكوٌن المجتمعات والحضارات، فهً أداة التواصل التً تجمع بٌن أفراد المجتمع الواحد.

فً الوطن العربً ٌجتمع الناس على طرٌمة التواصل باللؽة العربٌة، بالرؼم من أن الوطن  كما أن اللؽة أهم أنواع التراث

 (13)العربً ٌتسم بتعدده الثمافً والعرلً.

لذلن فإن "اللؽة" من أهم العناصر التً ٌمكنها بلورة وتحدٌد "الهوٌة الجمعٌة" ألي شعب، ألن "اللؽة" هً األساس 

حد، وبدون "اللؽة" المشتركة ال ٌمكن أن ٌكون هنان أي اتصال معرفً أو ثمافً أو للتواصل بٌن أفراد المجتمع الوا

 .(14)عمائدي أو أي نوع من التواصل، "فاللؽة" هً وسٌلة نمل "األفكار" كما حددها "تولستوي" من لبل

والعلوم هً التً  إن مجموع صٌػ الحٌاة عند شعٍب ما، تلن الصٌػ التً تشمل مجاالت الدٌن واللؽة والعادات والفنون

تكّون حضارته، وبالتالً فإنها تحدد له شخصٌته المتمٌزة عن بمٌة الشعوب، وهً التً تخلك عنده الوعً بؤن تكون له هذه 

ٌفمد الشعب أسباب وجوده، والحضارة بهذا المعنى ٌتولؾ  -أي من ؼٌر حضارة متمٌزة -الشخصٌة، وبدون هذا الوعً
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فن واألدب هً التعبٌر عن هذه الشخصٌة الممٌزة، وما الذي ٌعبر عنه اإلنسان إذا لم تعد علٌها وجود الشعوب، ووظٌفة ال

 (15)له من بعد هوٌة"

 دور المؤسسات األكادٌمٌة فً الحفاظ على التراث وتأكٌد الهوٌة:

ا  رئٌسٌا  فً تشكٌل لعل أول مإسسة أكادٌمٌة تعلٌمٌة ٌمابلها الفرد فً ممتبل حٌاته، هً "المدرسة" والتً بدورها تلعب دور

وبناء الشخصٌة الفردٌة بكل جوانبها، وجوانب معرفٌة وأفكار ومشاعر، ووجدان. " وبالتالً فإن "المدرسة" تعد من أولى 

وأهم المإسسات التً ٌمكن أٌضا  استخدامها لدعم وتعزٌز كل من التراث والهوٌة ألن ترسٌخ "المٌم" والتؤكٌد علٌها فً 

 (16) رة من شؤنه أن ٌشكل وٌخلك أركان الشخصٌة الفردٌة والتً تالزم الفرد طٌلة حٌاته" فترة الطفولة المبك

لذا فاالهتمام بـ"المدرسة" فً كل مراحلها المختلفة االبتدائٌة واإلعدادٌة والثانوٌة ٌمكن أن ٌكون وسٌلة هامة لترسٌخ أسس 

 ولٌم التراث الحضاري بكل أنواعه.

 بٌن كل من "المإسسة" و"الهٌئة". وهنا ٌجدر بنا أن نفرق أٌضا  

 المؤسسة:

 (17) تنظٌم حكومً شبٌه بالوزارة، لها شخصٌة اعتبارٌة ومٌزانٌة مستملة. تمارس نشاطا  محددا .

 الهٌئة:

 هً الجهة المسئولة عن إصدار اللوائح والمواعد والتعلٌمات وتطبٌك أحكام نظام آخر.

اعتبارٌة ومٌزانٌة مستملة، لها رئٌس معٌن، وأعضاء مجلس إدارة، لها مهام والهٌئة جهة حكومٌة مستملة، لها شخصٌة 

 ومعالم محددة ال تمدم خدمة محددة فً الؽالب .

فتعد المدرسة من مإسسات التنشئة االجتماعٌة والسٌاسٌة فهً تعمك الشعور باالنتماء للمجتمع وتسهم فً بناء شخصٌة 

التمالٌد وجعلهم أعضاء مشاركٌن فً المجتمع، وتعمٌك شعور الوالء الوطنً من الطالب وتثمٌفهم من خالل فهم العادات و

خالل األناشٌد الوطنٌة ورفع علم الدولة، وذكر أسماء أبطال الوطن وإنجازاتهم؛ مما ٌحمك الوحدة والتماسن بٌن أفراد 

 المجتمع وٌزٌل أسباب الفرلة والشماق.

أجل المحافظة علٌه والستمرارٌته عبر األجٌال. ومع ما تتعرض له الثمافة وتحرص المدرسة على نمل التراث الثمافً من 

اإلنسانٌة الٌوم من متؽٌرات متسارعة وتراكم للمعارؾ، مما ٌستوجب إخضاعها للتموٌم والتمدٌر المستمر، وانتماء واختٌار 

لمجتمع، وما حممته األجٌال الماضٌة المناسب من االتجاهات والمٌم والعادات والمعارؾ. ونمل العناصر الطٌبة فً تراث ا

والتً تساعد الطالب على تنمٌة المٌم المرؼوبة، والتعامل مع مشكالت الحٌاة المختلفة، واستنباط الحلول المناسبة لها، 

وتنمٌة لدراتهم على التمٌٌز والتفكٌر، ودورهم فً الحفاظ على تماسن المجتمع، والمدرة على تكوٌن اتجاهات علمٌة سلٌمة 

فً التعامل مع مستجدات العصر ومتؽٌراته بعٌدة عن التعصب والجمود، ولادرة على استنباط أسالٌب ومفاهٌم جدٌدة 

تناسب وتعاٌش ثمافته المجتمعٌة. مع الحفاظ على إطاره المومً فً ضوء ما ٌشهده المجتمع من متؽٌرات سٌاسٌة 

 (18)والتصادٌة واجتماعٌة.

ن العربً أسلوبا  تدرٌسٌا  للحفاظ على التراث وتؤكٌد الهوٌة عن طرٌك أسلوب التدرٌس والترحت أحدى الدراسات فً الوط

 "بالتراث" والذي ٌختلؾ عن تدرٌس "التراث". وحددت الفرق بٌنهما كما ٌلً:

فهنان فرق بٌن تدرٌس التراث، والتدرٌس بالتراث، فاألول ٌعنً تضمٌن المناهج لمحتوى ومعلومات مرتبطة بالتراث فمط 

ومضامٌنه، ولٌمه، ومفاهٌمه. والثانً تموم فكرته على لدرة المعلم على إٌصال معلومات ومحتوى الكتاب المدرسً 
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باستخدام عناصر التراث المتنوعة كاألمثال، والعادات والتمالٌد، والمصص الشعبٌة، واألشعار وؼٌرها، وهو ما ننشده 

 ونصبو إلٌه.

 كٌز على عدة أمور هامة هً:وتقوم فكرة التدرٌس بالتراث على التر

 التناسب مع األهداف التربوٌة والقائمة على: ●

 التؤللم مع روح العصر. .1

 تلبٌة حاجات المجتمع. .0

 التطلع إلى مستمبل ٌموم على اإلٌمان، والعلم، والعمل. .3

 مساٌرة الخصائص النفسٌة للمتعلمٌن فً مراحل نموهم المختلفة. .4

بالتراث، والتعمك فً فهمها، من حٌث اإلعداد، ووضع األهداؾ، وتطوٌر  توضٌح األسس التً ٌبنى علٌها التدرٌس ●

 استراتٌجٌات تعلم المنهج واألخذ باألسلوب العلمً عند التطوٌر.

 إعداد المعلمٌن للتدرٌس بهذا الممترح بشكل مناسب، وتدرٌبهم بشكل أكثر فعالٌة. ●

طلبات، وتطوٌر وسائل تعلٌمٌة حدٌثة متطورة مساندة تجهٌز المدارس بما ٌتطلبه تدرٌس هذه الطرٌمة الحدٌثة من مت ●

 لها.

 إصدار كتٌب استرشادي ٌساعد المعلم وٌرشده إلى كٌفٌة تدرٌس هذه الطرٌمة. ●

تهٌئة الجو المناسب لتطبٌك مثل هذه الطرق سواء للمائمٌن على تطبٌك هذه الطرق فً العملٌة التعلٌمٌة، وكذلن الحال  ●

 بالنسبة ألولٌاء األمور.

 وٌر االختبارات المدرسٌة لتتالءم مع فكرة التدرٌس بالتراث وتضمٌنها عند إعداد االختبارات المدرسٌة.تط ●

 ممٌزات تدرٌس التراث تربوٌاً:

 وٌتمٌز التراث واألدب الشعبً كمٌدان للتربٌة بعدة ممٌزات منها:

 سهولة انتشاره مما ٌٌسر استخدامه. ●

 مكونات الثمافة كالدٌن والتارٌخ واآلمال واألحالم.مضامٌنه األخاللٌة التً ٌستخدمها من  ●

التطور الملحوظ فً المضامٌن حٌث إنه ٌتمٌز بمواكبته ألحداث التؽٌر االجتماعً والثمافً وٌظهر ذلن بصفة خاصة  ●

 فً مجال األؼنٌة والموال والمثل والطرٌفة.

د اتجاهات المجتمع كما ٌمثل مصدرا  لمٌم كونه دافعا  سلوكٌا ؛ فالمعاٌش لحٌاة عامة الشعب ٌدرن بسهولة وٌحد ●

 .(19)المجتمع. من هنا ٌبرز دور األدب الشعبً كعامل هام من عوامل التنشئة االجتماعٌة، مما ٌعطً محتواه أهمٌة تربوٌة

 الٌونسكو والحفاظ على التراث:

العالمً الثمافٌة، والتراثٌة، والطبٌعٌة، االتفالٌة العالمٌة الخاصة بحماٌة موالع التراث  1970تبنت منظمة الٌونسكو عام 

وحماٌتها من المخاطر التً تهددها كزٌادة عدد السكان، والتطور الحضاري، والتلوث، والتصحر، والحروب، والسٌاحة 

 العشوائٌة، وؼٌرها.

لعمل على تشجٌع وتعتمد المحافظة على التراث الوطنً، والعالمً بالممدرة على التعاٌش بسالٍم وكرامة، فمن الضرورة ا

مشاركة المدارس فً برامج التوعٌة، والحفاظ على الموالع التراثٌة والمبانً التارٌخٌة؛ مما ٌموي العاللة بٌن المعلمٌن، 

والمسئولٌن على حماٌة وإدارة التراث. فمركز الٌونسكو للتراث العالمً، وبالتعاون مع شبكة المدارس المنتسبة له فً 

م لامت بإعداد مشروع؛ ٌهدؾ إلى تشجٌع الشباب، وتمكٌنهم من المشاركة فً الحفاظ 1994عام  الممر الرئٌسً ببارٌس
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على تراثهم الثمافً، وتوعٌتهم بؤهمٌة التراث العالمً لإلنسانٌة جمعاء حسب ما نصت علٌه اتفالٌة التراث العالمً الصادر 

فات الخاصة والمختلفة، والبٌئة وكٌفٌة حماٌتها، ودورهم فً . فٌتعلمون بذلن كل ما ٌرتبط بالتارٌخ، وتمالٌد الثما1970عام 

حماٌة التراث، كما ٌدعو صناع المرار للمشاركة فً حماٌة التراث والولوؾ أمام التهدٌدات التً تواجهه كما ورد فً 

 ( من االتفالٌة.07المادة )

 اسات تعلٌمٌة تهدؾ إلى ما ٌلً:وتعمل الٌونسكو والدول األعضاء جاهدة بصورة خاصة، على تنفٌذ تدابٌر وسٌ

النهوض بدور التراث الثمافً ؼٌر المادي باعتباره أداة لالندماج والحوار فٌما بٌن الثمافات، والنهوض بالتعلٌم المتعدد  (1)

 اللؽات لكً ٌشمل اللؽات الدارجة.

لمحلٌة، ووضع مواد تدرٌس موضوع التراث الثمافً ؼٌر المادي فً المناهج المدرسٌة تبعا  للخصائص المحددة ا (0)

 تعلٌمٌة وتدرٌبٌة مالئمة مثل الكتب واأللراص المدمجة وأشرطة الفٌدٌو واألفالم الوثائمٌة واألدلة.

تحسٌن لدرات المدرسٌن على تدرٌس موضوع التراث الثمافً ؼٌر المادي ووضع أدلة وكتب تعلٌمٌة تحمٌما  لهذه  (3)

 الؽاٌة.

ح مواضٌع ووحدات لتدرٌس موضوع التراث الثمافً ؼٌر المادي فً إشران الوالدٌن ومجالس اآلباء فً الترا (4)

 المدارس.

إشران الممارسٌن فً مجال هذا التراث وَحَملة التراث فً إعداد البرامج التعلٌمٌة ودعوتهم إلى شرح تراثهم فً  (5)

 المدارس والمإسسات التعلٌمٌة.

اث الثمافً ؼٌر المادي الخاص بمجتمعاتهم إشران الشباب فً جمٌع مجاالت التراث ونشر المعلومات عن التر (6)

 المحلٌة.

 االعتراؾ بمٌمة النمل ؼٌر الرسمً للمعارؾ والمهارات التً ٌنطوي علٌها التراث الثمافً ؼٌر المادي. (7)

تفضٌل تجربة تعلٌم التراث الثمافً ؼٌر المادي بؤسالٌب عملٌة تُستخدم فٌها منهجٌات تعلٌمٌة لائمة على المشاركة،  (8)

 .(02)ً شكل ألعاب، والتعلٌم المنزلً... إلخوكذلن ف

 

 دور الهٌئات والمنصات اإلعالمٌة فً الحفاظ على التراث وتأكٌد الهوٌة:

تكمن خطورة وأهمٌة اإلعالم فً أنه أداة جماهٌرٌة تسٌطر على الجماهٌر، خاصة البسطاء منهم وبالتالً ٌمكن بسهولة 

 الجماهٌر، بطرٌمة سلسة دون مشمة العملٌة التعلٌمٌة البحتة.لإلعالم أن ٌصوغ عمول ومشاعر ووجدان 

ولمد كان تنالل الثمافات فً الماضً ٌتم بصورة بطٌئة اإلٌماع تفصل بٌن أحداثها سنوات طوٌلة، ولمد ساعد تطور وسائل 

 وز الحدود اإلللٌمٌة.اإلعالم واالتصاالت والسماوات المفتوحة على توفٌر نوع من الثمافة العالمٌة المتمدمة التً تتجا

و"بفضل تطور وسائل نشر الثمافة فً العصر الحدٌث، أصبح التبادل الثمافً الدولً بٌن مختلؾ البلدان أمرا  ؼاٌة فً 

السهولة. وفً عصر عالمٌة وسائل االتصال، سوؾ تعرض المنتجات الثمافٌة ومنها الفنً، على جمهور متعدد الثمافات، 

 (01)المتناول على الصعٌد العالمً".وسٌصبح التراث الفنً فً 

وبالتالً فاإلعالم والسٌما اإلعالم االلكترونً  من أهم الوسائل لاطبة  لتلمً العملٌة الثمافٌة، كما أن سهولة االطالع على 

اإلعالم العالمً، ساهمت فً وجود التنافس الشدٌد بٌن ما ٌمدمه اإلعالم الفضائً، واإلعالم المحلً، لذلن ال ٌجب 

الستخفاؾ بعملٌة المتفرج أو المشاهد وتمدٌم المواد الثمافٌة ذات الثمل الفكري والثمافً بلؽة سهلة ومتٌسرة، كذلن ٌجب ا

اطالعه على األحداث الثمافٌة العالمٌة لٌلحك بها عن طرٌك إعالمه المحلً بدال  من أن ٌسعى للحصول علٌها بطرق 

أن ٌثك بإعالمه حتى ال ٌلجؤ إلى اإلعالم الفضائً. كما ٌجب إلماء الضوء  أخرى ؼاٌة فً السهولة، أي ٌجب أن نعوده فً
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واالهتمام بالمواد التً تعنً "بالتراث" الثمافً بكل ما ٌشتمل علٌه من أدب وفنون وعلوم، وحضاري بكل ما ٌشتمل علٌه 

 من أنواع الحضارات التً تمٌزت 

لدٌمة، ٌونانٌة، لبطٌة، وإسالمٌة. وكذلن التعرٌؾ بؤعالم هذه واستوعبتها "مصر" على مدى التارٌخ من حضارة مصرٌة 

 الحضارات وكل ما لدموه من فنون وعلوم أثرت لٌس فمط فً التارٌخ المصري المعاصر بل فً تارٌخ العالم أجمع.

 التعاون بٌن مؤسسات ومنصات اإلعالم فً الحفاظ على "التراث" وتأكٌد الهوٌة:

ً ٌمكن أن تمع على عاتك المنصات اإلعالمٌة وتساهم فً دعمها وتطوٌرها هً مسئولٌة لعل من أولى المسئولٌات الت

الحفاظ على "اللؽة"؛ فاللؽة المستخدمة خاصة فً المنصات اإلعالمٌة الحالٌة ٌجب أن تُراجع وتُنمح، كما ٌمكن استخدام 

م "اللؽة" كتراث حضاري ممٌز عن تلن المنصات بكل جمهورها العرٌض من كافة المطاعات بطرٌمة ؼٌر مباشرة لدع

طرٌك أسالٌب ؼٌر مباشرة تستطٌع أن تخاطب كافة الجماهٌر، من أطفال وطالب ومواطنٌن صؽار وكبار السن، "بلؽة" 

 سهلة وبسٌطة ومستخدمة

تراث تبعد عن التدنً فً الحوار وتدعم األسلوب اللؽوي السهل البعٌد عن اإلسفاؾ، ألن مشكلة "اللؽة" والحفاظ على ال

اللؽوي إنما هً مشكلة عالمٌة لٌست فً مصر فمط أوالعالم العربً، ولكنها مشكلة عالمٌة، والمنصات اإلعالمٌة 

 المعاصرة هً أولى الكٌانات التً تستطٌع أن تساهم فً دعم وتعزٌز الحوار المائم على اللؽة السلٌمة.

مثل المتاحؾ والمعارض وذلن لعمل الدعاٌة والتروٌج  كذلن االهتمام باإلعالن والنشر للمإسسات والهٌئات الثمافٌة

الرتٌادها وتبصٌر الجمهور بكل لطاعاته المختلفة لزٌارتها من خالل إعالنات على الموالع االلكترونٌة وشبكات التواصل 

هه االجتماعً، وذلن عن طرٌك وضع خطط تعاون مشترن بٌن المدارس والجامعات والمتاحؾ وهٌئة االستعالمات من ج

وموالع التواصل االجتماعً من جهة أخري وال سٌما ونحن بصدد وترلب حدث عالمً وهو افتتاح المتحؾ المصري 

الجدٌد ، فمن خالل شبكات ومنصات التواصل االعالمً والجهات المنوطة ٌمكن عمل آلٌات وخطط ثابتة للتروٌج لكل ما 

 هو متعلك بالتراث . 

 ة للحفاظ على التراث وتأكٌد الهوٌة:حضارٌ-دور المتاحف كمؤسسة ثقافٌة

لم ٌعد دور المتحؾ لاصرا  على احتواء بعض من األعمال الفنٌة أو التراثٌة سواء محلٌة أم عالمٌة، بل امتد دوره اإلٌجابً 

تحوٌه الفعّال ألن ٌكون مصدرا  ثمافٌا  لإلشعاع الحضاري والفكري والتنوٌري من خالل المراكز الثمافٌة التً ٌضمها، وما 

وتمدمه من برامج ثمافٌة تدعم مواهب األطفال والكبار من الموهوبٌن فنٌا ، وال ٌمتصر دورها على تمدٌم الثمافات الفنٌة 

 التشكٌلٌة بل شتى أنواع الفنون من أدب، مسرح، سٌنما، وموسٌمى وؼٌرها من أنشطة فنٌة.

ذوق الفنً الجمالً لممتنٌاتها من "تراث" من خالل وبذلن ٌمكن أن تسهم فً تثمٌؾ الجماهٌر وتدرٌب النشء على الت

اإلعداد الجٌد والمدروس لبرامجها فً ظل المتؽٌرات التكنولوجٌة والتمنٌات الحدٌثة التً تعتمد على الوسائل السمعٌة 

 والبصرٌة وبنون المعلومات الفنٌة.

ٌلة هامة لالطالع على فنون الحضارات السابمة وال نستطٌع أن نؽفل الدور اإلٌجابً للمتحؾ لدٌما  وحدٌثا ، فالمتحؾ وس

 ودراستها وتحلٌلها وتموٌمها واالستفادة منها.

ومع التطور التكنولوجً الذي امتدت آثاره لشتى المٌادٌن، أصبح هنان "متاحؾ افتراضٌة" ولم تعد لاصرة المتاحؾ على 

ؾ تعتمد على الدٌجٌتال مٌدٌا، أو التكنولوجٌا السمعٌة المتاحؾ الحمٌمٌة ذات البناء المادي المعماري، بل أصبح هنان متاح

 والمرئٌة، ٌتم إنشاءها على موالع االنترنت من أجل التعرٌؾ بمتحٍؾ ما وال ٌشترط أن ٌكون له وجود فعلً مادي.
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 وٌتم تصمٌم هذه المتاحؾ االفتراضٌة عن طرٌك خلك فضاء تفاعلً ٌتم فٌه إٌصال المعلومات بطرٌمة سهلة من خالل

جولة افتراضٌة فً أرجاء فناء ثالثً األبعاد مشابه للمتحؾ مع إمكانٌة الحصول على المعلومات من خالل لاعدة بٌانات 

 (00)تعتمد اعتماد كبٌر على البرمجة.

وبذلن ٌمكن زٌارة المتحؾ واالضطالع على كل محتوٌاته دون زٌارة فعلٌة أو جهد مادي أو تواجد وهو ما ٌحبذه المائمٌن 

الحكومات فً العالم اآلن، خاصة بعد "جائحة كورونا" التً اجتاحت العالم بؤجمعه، فؤصبح البدٌل الفراؼً على 

 االفتراضً مطروحا  ومفضال  عن ما كان علٌه من ذي لبل.

ومن كما أنه ٌمكن استخدام الوجه اإلٌجابً لذلن الحل االبتكاري المتطور فً عمل رواج كبٌر للسٌاحة واآلثار والمتاحؾ؛ 

ثم فهو ٌجد تروٌجا  وتعزٌزا  ونشرا  لتراثنا المحلً، وخاصة ونحن بصدد افتتاح المتحؾ المصري الكبٌر، والذي ٌضم 

نخبة ولاعدة كبٌرة من اآلثار المصرٌة التً تنتمً للحضارة المصرٌة المدٌمة والتً تحظى باحترام وتمدٌر العالم؛ ومن ثم، 

إلحٌاء تراثنا العرٌك وتنشٌط للسٌاحة الداخلٌة والخارجٌة عن طرٌك الزٌارة من الممكن أن تكون نمطة جذب كبٌرة 

الحمٌمٌة أو االفتراضٌة والتً ٌفرض لها رسوما  مادٌة عن طرٌك تطبٌك ذكً على موالع االنترنت فتساهم فً دعم الدخل 

 المومً االلتصادي.

 تأكٌد الهوٌة:التعاون بٌن المتاحف والمؤسسات التعلٌمٌة للحفاظ على التراث و

ففً الؽرب والدول المتمدمة هنان عاللة وثٌمة بٌن المتحؾ وبٌن المإسسات التعلٌمٌة سواء المدارس أو المعاهد والكلٌات 

واألكادٌمٌات خاصة الفنٌة منها، فالدرس األول لتعلٌم راؼبً ومحبً الفنون هو الذهاب للمتحؾ لتدعم الرإٌة البصرٌة، 

فً تملٌد رسوم كبار الفنانٌن لترسٌخ المفاهٌم والمواعد الجمالٌة مثل رصانة التكوٌن، واالهتمام والمرحلة التالٌة تكمن 

 بالنسب التشرٌحٌة السلٌمة، وإرساء لواعد المنظور، وؼٌرها من لٌم ولواعد.

ن الماضً فالشن من ضرورة العمل على وجود وتدعٌم تلن العاللة بٌن المدرسة والمتحؾ، والتً تعد بمثابة الجسر بٌ

والمستمبل، األمر الذي ٌدعونا أن نبذل لصاري جهدنا فً توصٌل المعلومة التارٌخٌة بؤسلوب معاصر، مما ٌساهم فً نشر 

 وتدعم "التراث".

وٌتؤتى ذلن عن طرٌك وضع خططا  مدروسة وأكثر تطورا  تتناسب والتطور التكنولوجً، كما ٌمكن أن ٌكون هنان دعما  

المإسسات األكادٌمٌة بكل أشكالها والمإسسات الثمافٌة من متاحؾ بكل أنواعها مع وسائل وهٌئات وتعاونا  بٌن كل من 

ومنصات اإلعالم اإللكترونً من خالل عمل دعائً إعالنً على منصاتها والتً تخاطب وتصل إلى جمهورها العرٌض 

 من الشباب فً المراحل الدراسٌة المختلفة.

بشرٌة المإهلة تؤهٌال  علمٌا  خاصا  ممن ٌعملون بالمتاحؾ وٌستمبلون الجمهور ألن هنان كذلن البد من إعداد الكوادر ال

عاللة تتولد بٌن الزائر والمعروضات من جهة، وبٌن من ٌستمبلون الزوار من جهة أخرى، فالبد أن تكون مثل هذه 

لكً تستطٌع أن تموم بدورها على الوجه  الكوادر على لدر عال من الثمافة الفنٌة ودراسة لتارٌخ الفن، والتذوق والنمد،

األكمل. كما ٌنبؽً أن تجٌد بعض اللؽات األجنبٌة حتى ٌحدث تفاعل بٌنها وبٌن الزوار األجانب، من جهة، وأن ٌكون 

بوسعها االضطالع على البحوث العالمٌة والنشرات المتحفٌة وتواكب تطورها من جهة أخرى، كما ٌتحتم عمل دورات 

 الكوادر واستمدام المتخصصٌن فً التخصصات الفنٌة الدلٌمة.تدرٌبٌة لهذه 

كذلن ٌمكن تشجٌع وتحفٌز هذه الكوادر من خالل االهتمام بعمل الدراسات والبحوث فً العلوم المتحفٌة والتذوق والنمد 

 الفنً.

ة خط سٌره مع تمدٌم وٌعد دلٌل المتحؾ من الوسائل الهامة التً عن طرٌمها ٌمكن إرشاد الزائر حتى ٌسهل علٌه معرف

 شرح موجز لألعمال الموجودة حتى ٌسهل تذولها وفهمها.
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كما أن إدراج المتحؾ على خرٌطة المزارات السٌاحٌة، ٌزٌد من عدد الممبلٌن علٌه، ومن ثم تفعٌل دوره كمصدر إشعاع 

 حضاري وثمافً.

ة المطبوعات المتحفٌة والنشرات التً توضح كذلن من العوامل الهامة لتفعٌل ذلن الدور الهام للمتحؾ، االهتمام بكثر

 النشاط الثمافً للمتحؾ، وعمل الدعاٌة اإلعالنٌة بالصحؾ واإلذاعة والتلٌفزٌون، والفتات الشوارع.

كذلن ٌجب مخاطبة رجال األعمال، الجمعٌات الثمافٌة، والرعاة الرسمٌٌن وأصدلاء المتاحؾ وإعالمهم بمدى أهمٌة دور 

الحصول على المنح المالٌة، والتبرعات األهلٌة والتً تسهم فً الرلً والنهوض بؤداء العاملٌن عن المتحؾ حتى ٌسهل 

 طرٌك توفٌر منح تشجٌعٌة بالسفر أو إلامة الدورات فً المراكز الثمافٌة.

 النتائج : 

تراث وتؤكٌد ٌدعم وٌحافظ على ال –التعاون بٌن المإسسات والهٌئات المعنٌة بالتراث فً ضوء متؽٌرات العصر  -1

 .الهوٌة

استخدام الوسائل الحدٌثة لمنصات اإلعالم االلكترونً فً شؤنه أن ٌدعم وٌعزز نمل التراث ٌرمز الولت والجهد  -0

 وٌصل إلى أكبر شرٌحة من المجتمع. 

 دعم " اللؽة " والحفاظ على التراث اللؽوى من أهم األولوٌات فً الولت الراهن -3

 رلمً فً منصات اإلعالم من شؤنه أن ٌساهم فً الحفاظ على التراث وتؤكٌد الهوٌة . تطوٌر تحفٌز استخدام التراث ال -4

 التوصٌات : 

االهتمام بإعداد الكوادر البشرٌة فً كافة المإسسات والهٌئات المعنٌة بالتراث إعدادا  متطورا  ٌتالئم والتؽٌرات  -1

  التكنولوجٌة المعاصرة سواء بالطرق التملٌدٌة أو التعلم عن بعد.

التركٌز على إعداد الدورات التدرٌبٌة المتخصصة والندوات واللماءات اللثمافة التً تهتم بالتعرٌؾ " بالتراث " وفوائد  -0

 الحفاظ علٌه لتؤكٌد الهوٌة . 

دعم الدولة للمإسسات والجمعٌات األهلٌة المعنٌة بالحفاظ على التراث ، وتذلٌل الصعاب المانونٌة والمالٌة التً  -3

 .تواجهها

 حث رجال األعمال لدعم الجمعٌات األهلٌة وإلامة الدورات والمإتمرات والندوات التً تعنً بالتراث . -4

 تجنب مزج " التراث " بؤسالٌب ومفردات وافده بالفهم الخاطئ لمفهوم " العولمة " مما ٌنمص من لٌمة وٌفمده هوٌته .  -5
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