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منال عطايا

كلمة التحية

وذلك عن  المعرفة،  ومشاركة  العلوم  بترسيخ  العالم  أرجاء  مختلف  في  المتاحف  مهمة  تتجلى 

طريق منح الجميع إمكانية الوصول إلى المعروضات والتحف واألعمال التي أبدعتها يد اإلنسان، والتي 

تمثل الثقافات المختلفة حول العالم.

وبطبيعة الحال، فإن المجموعات المتحفية والقصص التي ترويها، تقدم لنا رسائل وأفكار متنوعة، 

ومن المحتمل أن تكون هذه األفكار والرسائل صعبة على الفهم أو أن يخطئ البعض في تفسيرها، 

وخاصة في حال كانوا ينتمون إلى ثقافات مختلفة من حول العالم. ويبرز احتمال إساءة فهم هذه 

من  األشخاص  نظرة  في  االختالف  بسبب  ورائها،  من  الرسالة  معرفة  على  القدرة  عدم  أو  المعارض، 

ثقافات مختلفة تجاه العالم من حولهم، كما أن االختالف باألفكار وكيفية تفسير المعلومات يعد من 

األمور الشائعة بشكل يفوق التصور. وتسلط هذه المسألة الضوء على حاجة المتاحف العتماد لغة 

مالئمة ثقافيًا فيما يتعلق بالمعارض التي تستضيفها.

ومن أجل التغلب على هذه الصعوبات، قامت هيئة الشارقة للمتاحف، وبالشراكة مع معهد جوته 

في ألمانيا، باستضافة مؤتمر »علم متاحف مناسب يساوي لغة مناسبة«. وهدفت الجلسات النقاشية 

ضمن المؤتمر الذي استضافه متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية إلى تطوير مستوى التواصل بين مختلف 

الثقافات في علم المتاحف والممارسات المتحفية، وذلك من أجل تسهيل استيعاب وتبادل المفاهيم 

والمصطلحات والمنهجيات المتبعة بين العاملين في هذا المجال بمختلف ثقافاتهم حول العالم.
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الخبراء  من  وعدد  المتاحف  مجال  في  العاملين  من  نخبة  مشاركة  شهد  قد  المؤتمر  وكان 

األكاديميين بمجال الترجمة والدراسات االجتماعية والثقافية من مختلف دول العالم ومنها سنغافورة، 

وماليزيا، وإفريقيا، وأوروبا. وعلى مدار ثالثة أيام تبادل المشاركون في الجلسات األفكار حول كيفية 

اجتياز التحديات الناتجة عن اختالف الثقافات واللغات في العمل المتحفي، وخاصة عند الترجمة من 

لغة إلى أخرى. 

وابتداًء من كيفية جمع المعروضات والتعريف بها وعرضها، وانتهاًء بتحقيق تواصل وتفاعل ما بين 

العاملين في المتحف وجمهور الزائرين، فقد كرس المؤتمر فعالياته لمواجهة هذه المسائل إضافة إلى 

التأكيد على أهمية التواصل الفكري والترجمة ضمن العمل المتحفي.

تبذلها  التي  المتواصلة  الجهود  على  واضحين  دليلين  المنشور  وهذا  المؤتمر  من  كل  ويمثل 

هيئة الشارقة للمتاحف من أجل إيصال المعرفة والثقافة واللغات إلى الجمهور بأسلوب مسٍل حافل 

بالمعرفة. وال شك أن هيئة الشارقة للمتاحف، كحال كل المتاحف في العالم، تبذل قصارى جهدها من 

أجل نشر المعرفة بين الجميع، بعيًدا عن أي حواجز ثقافية أو أي حالة من سوء الفهم. ولنشر المعرفة، 

يتوجب علينا أواًل أن نقدم المعرفة، وبالتأكيد فإن المعرفة تمثل الهبة األسمى على اإلطالق.



غابرييل الندويهر

المقدمة

اعتدنا على اقتباس عبارة جيرترود شتاين ›Rose is a rose is a rose is a rose‹ والتي يمكن 

ترجمتها حرفيًّا »الوردة هي الوردة هي الوردة« من قصيدتها ›Sacred Emily‹ دون استخدام حرف 

 »a rose is a rose is a rose« كبير في بداية الكلمة األولى كونها اسًما ألنثى. ونقتبس بقية الجملة

لنثبت أن مجرد استخدام اسم الشيء يستحضر المشاعر والصور المرتبطة به. 

وإن كان األمر بهذه البساطة، فلن يكون علينا أن نتحرَّى الدقة في اختيار الكلمات المالئمة  –  في 

هذا السياق على وجه التحديد  –  أو اختيار العبارات الرئيسية أو المفاهيم أو المصطلحات المناسبة 

في مجال علم المتاحف. وباعتبارنا رحالة معاصرين، فنحن نكتشف العالم بصورة جديدة تختلف عن 

أي وقت مضى بأصوات جديدة وخطوط جديدة وعبارات جديدة بل وبمعان جديدة. تخيل أن هناك 

ثالثة أشخاص يتحدثون ثالث لغات مختلفة يرغبون في التعبير عن معنى واحد بلغة رابعة مختلفة 

في مجال معين، إنه ألمر شاق. واألكثر من ذلك، عندما تتطرق العبارات إلى إظهار المفاهيم ووصف 

المضمون. فكيف يمكننا إًذا شرح المعنى المقصود ونقله بشكل مناسب عبر الثقافات إذا لم تكن 

لدينا القدرة على التواصل مع لغة الشخص اآلخر أو ثقافته؟

جاء عقد مؤتمر »علم متاحف مناسب يساوي لغة مناسبة« كمحاولة لمناقشة هذه المسألة في 

سياق ممارسات المتاحف العالمية. وركز المؤتمر بصفة خاصة على المفاهيم والمصطلحات األساسية 

المتفق عليها أو التي في الواقع تعتبر محل خالف بين خبراء المتاحف المجتمعين مًعا والقادمين من 
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 –  ومن الدول ذات التنوع الديني أو المجتمعات الُمَعولمة   –  آسيا وإفريقيا وأوروبا  القارات الثالث 

الوافي  الشرح  وتوفير  متاحفهم  إدارة  في  المتمثل  التحدي  الجميع  تناول  وقد  الثقافات.  متعددة 

لمقتنياتها. وعليه فإنهم جميًعا بحاجة للوصول إلى لغة مناسبة وشاملة مشتركة بين الثقافات واألديان 

تناسب جميع األعمار والمجتمعات الستخدامها في عرض المقتنيات التاريخية والنادرة والستخدامها 

تثقيف زوار متاحفهم. وبشكل مالئم، بدأت المناقشة بناًء على مبدأ واحد يمكننا التعبير عنه بعبارة 

استفسارية »المتحف هو المتحف هو المتحف؟«.

وقد قدم خبراء المتحف للمشاركين في المؤتمر رًؤى قيمة حول ماهية متاحفهم، وكيف أصبحت، 

وكيف تغيرت مع التطورات التاريخية والسياسية في بلدانهم ومجتمعاتهم وكيف تمكنوا من العمل 

متماثلة  يواجهونها  التي  التحديات  وأصبحت  الحالية.  مجتمعاتهم  في  والتعلم  للتعليم  كمؤسسات 

تقريبًا: فعليهم جميًعا الحصول أواًل على رضا أصحاب المصالح والمالكين والممولين والمديرين إضافة 

إلى اإلدارة ومجتمعاتهم األصلية. وفي الوقت نفسه، عليهم عرض مقتنياتهم ألجل زيادة أعداد الزوار 

العالميين الذين لديهم رغبة في التعلم ورغبة في تقدير ثقافات أخرى. وهكذا، يَُعد المؤتمر خطوة 

باالختالفات  الوعي  يعزز  الذي  المتاحف  علم  مجال  في  الثقافات  بين  بالتواصل  يتعلق  فيما  هامة 

الُمحددة بين الثقافات ويحدد أوجه التشابه ويعزز الجهود المشتركة من أجل الُمضي قُدًما في هذا 

المجال ومن أجل تقديم خدمة فعالة للجمهور باستخدام لغة مناسبة.



ألريكا الخميس

علم متاحف مناسب يساوي لغة مناسبة: 
رؤية الشارقة

كان مؤتمر »علم متاحف مناسب يساوي لغة مناسبة« المنعقد في مارس 2015 آخر المؤتمرات 

التي تلت المشاريع التعاونية المبتكرة التي ابتكرتها وقدمتها هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون الوثيق 

مع معهد جوته منطقة الخليج ومتاحف برلين الحكومية. وفي الحقيقة ترجع العالقة بين المؤسسات 

الثالث إلى عام 2008 عندما ساعد متحف الفن اإلسالمي في برلين في االحتفال بافتتاح متحف الشارقة 

التي لم تُرى في منطقة  النادرة  التاريخية  الفنية  التحف  للحضارة اإلسالمية بمجموعة استثنائية من 

الخليج من قبل. وبعد ذلك لم تستمر الروابط مع متاحف برلين الحكومية فقط بل توسعت بصفة 

خاصة بسبب الدعم الفعال وااللتزام المناسب لمعهد جوته منطقة الخليج الذي بدأ في تسهيل وتنظيم 

مجموعة متتالية من ورش عمل التطوير المهني لموظفي إدارة متاحف الشارقة في كل من الشارقة 

وبرلين بدعم مالي من مؤسسة روبرت بوش األلمانية. 

باقتراح من معهد جوته منطقة  تقرر في عام 2012  القديم،  التعاون  نجاح هذا  واستناًدا على 

الشراكة  توجيه  في ضوء  الثالثة  المؤسسات  بين  للعالقة  الرسمي  الطابع  إضفاء  على  العمل  الخليج 

إلى األمام على الصعيد اإلستراتيجي وبشكل نافع على نحو متبادل. وفي عام 2013، تم توقيع مذكرة 

ضوء  في  المنتظم  المؤسسي  والتعاون  التبادل  هو  المعلن  الشامل  هدفها  وكان  برلين،  في  تفاهم 

والثقافة. وفي  والفن  المتحف  والحوار من خالل مجموعات  والفهم  الثقافات  بين  التواصل  تحسين 
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معينة  المبتكرة في مجاالت  المشروعات  تطوير  تركيز خاص على  أن هناك  أُعلن  العام،  اإلطار  هذا 

للممارسة المتحفية المشتركة بين الثقافات بما في ذلك التطوير المهني المناسب بين الثقافات مع 

دعم معهد جوته منطقة الخليج ألنشطة مؤسستي المتاحف من خالل تنفيذ برامج مخصصة مناسبة 

مثل المؤتمرات وورش العمل والندوات.

وعلى الفور بعد توقيع مذكرة التفاهم بدأت متاحف برلين الحكومية وهيئة الشارقة للمتاحف 

في العمل على مشروع معرض تعاوني ثاني فائق التعقيد ومشترك بين الثقافات، وكان الهدف هذه 

المرة هو المساهمة في احتفال الشارقة باختيارها »عاصمة الثقافة اإلسالمية« في عام 2014. وكجزء 

وبغداد  األموية  لدمشق  الفني  اإلرث    –  األولى  اإلسالمية  الثقافة  »عواصم  لمعرض  التجهيزات  من 

العباسية )650 – 950(«، تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية متعددة الثقافات مرة أخرى لكل من 

الشارقة وبرلين، وتعمدت هذه الدورات التركيز هذه المرة على زمالء من إدارة مجموعات المتاحف 

متحف  في  المعرض  وافتتاح  إعداد  في  قرب  عن  المشاركة  عليهم  كان  الذين  التعليمية  واإلدارات 

الشارقة للحضارة اإلسالمية ووضع البرنامج التعليمي ليتم تقديمه بعد افتتاحه في خريف 2014. وطوال 

األلمانيين واإلماراتيين  الزمالء  المساعدة، تمت دعوة  التدريبية  العمل  المعرض وورش  مدة مشروع 

المعنيين المشتركين إلى االحتفاظ بدفتر للتقييم النقدي للقاءاتهم التنظيمية والتعليمية وتحديد أي 

أمثلة لالختالفات بين الثقافات أو االعتقادات الخاطئة أو سوء الفهم أو االحتكاك الفعلي، والتوصية 

بالتحسينات الالزمة لكل من تواصلنا المهني بصفة عامة والمفاهيم والمنهجيات المستقبلية للتدريب.

الغرض. وكان  لهذا  بالتحديد  ُعقدت  ندوة  النتائج وتقييمها في  تم تجميع  وفي سبتمبر 2014، 

»تنفيذ إستراتجيات الثقافة المشتركة والتنوع في الدورات التدريبية للمختصين في مجال المتاحف 

في منطقة الخليج« فكرة د. سوزان كامل التي عيّنها معهد جوته منطقة الخليج في بداية عام 2014 

في  المتاحف  في  الثقافات  بين  المشترك  التعلم  احتياجات  على  ركزت  بحثية  دراسة  على  للعمل 

المنطقة واإلستراتيجيات المستخدمة إلشباع هذه االحتياجات بطريقة حساسة ومناسبة ثقافيًا.

وخالل هذه الندوة، اتضح مراًرا أهمية أحد جوانب التعاون المتحفي بين الثقافات إن لم يكن 

أهمها وهو اللغة »المناسبة« المفهومة في هذا السياق ليس فقط بمعناها اللغوي بل أيًضا الثقافي. 

وقد أكد الزمالء بالفعل من خالل مجلس اإلدارة على الحاجة إلى المعرفة والحساسية عند التواصل عبر 
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الثقافات وإقامة كل من مشروعات المعارض ونماذج التطوير المهني على أساس االستفسار والفهم 

قد  التوصيات  هذه  أن  المثير  ومن  المشترك.  والتعلم  والحوار  المستمر  والتشاور  المشترك  الثقافي 

انعكست تماًما على المالحظات طويلة األمد لهيئة الشارقة للمتاحف فيما يتعلق بتعامالتها مع الشركاء 

الدوليين وفي أعمالها اليومية داخل الشارقة واإلمارات العربية المتحدة حيث تتفاعل وتتواصل 200 

جنسية من خالل الحاجة الدائمة إلى الترجمة لغويًا وثقافيًا من لغاتهم المحلية الخاصة. وفي نفس 

الوقت ال تُعد خبرتنا المحلية فريدة بأي حال من األحوال. وعلى مر العقود الماضية، ساهمت قوى 

وديناميات العولمة في تكوين مجتمعات متعددة الثقافات واللغات كانت أكثر تنوًعا وتعقيًدا على 

مستوى العالم، وكانت النتيجة هي زيادة التركيز في كل مكان على عمليات اللغة والتواصل المشتركة 

بين الثقافات وداخل الثقافة الواحدة وبشكل أكثر وضوًحا في سياقنا  –  قطاع المتاحف الدولي.

مشاريع  أو  العريقة  المتاحف  سياق  وفي  آخر،  مكان  أو  الخليج  منطقة  في  ذلك  كان  وسواء 

المتاحف المتطورة الحديثة، وفيما يخص األعمال الداخلية للمتاحف أو في تعامالتها مع الجمهور، 

فكل شيء يدور حول اللغة كناقل للمحتوى اللغوي والمعنى وناقل لمفاهيم ثقافية واجتماعية ودينية 

مشتركة أو متنازع عليها في الواقع. وبالتالي، حتى يمكن العمل بفاعلية في أي سياق ثقافي مشترك 

»مناسبة«  بلغة  بااللتزام  وعي  وجود  الضروري  من  أصبح  اليوم،  العالمية  المتاحف  في  وبالتحديد 

وتواصل يشمل كل شيء بدًءا من تعامالتنا المادية ولغتنا الجسدية إلى النصوص المكتوبة والمنطوقة.

ومع ذلك من الغريب أن نرى القليل  –  إن وجد  –  من الحوار المتحفي المخصص للتواصل الشامل 

بين الثقافات في المتاحف، مثل دمج خصائص لغة الجسد واألنماط السلوكية وكذلك الطرق الفعلية 

للتواصل وقضايا النقل المفاهيمي والترجمة. ويسود التواصل »غير المناسب« بين الثقافات مما يمنع 

موظفي المتاحف الثقافية المشتركة في كثير من األحيان من العمل مًعا بفاعلية ومن التواصل بنجاح 

مع جماهيرهم المختلفة ومتنوعة الطبقات بشكل متزايد. وفي الوقت نفسه غالبا ما تنتهي الخطابات 

التحليلية والتقييمية التي تحاول الوصول إلى مشاريع المتاحف الثقافية المشتركة وتقييمها بنقل واقع 

محرّف من خالل تفسير الجوانب األساسية في أسوأ الحاالت إما بشكل غير دقيق أو غير مناسب.

في  الثقافات  بين  والترجمة  التواصل  مناسبة:  لغة  يساوي  مناسب  متاحف  »علم  مؤتمر  ويُعد 

التفاهم ومساعدة جامعة  الشركاء في مذكرة  وبتنظيم من  الندوة.  لنتائج  مباشرة  نتيجة  المتاحف« 
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يجمع  األلمانية،  فاجنستيفتونج  فولكس  مؤسسة  من  وتمويل  برلين  في   )HTW( التطبيقية العلوم 

المؤتمر المختصين البارزين في مجال المتاحف من آسيا وأفريقيا والعالم العربي وأوروبا لمناقشة 

وتحديد أهمية التواصل واللغة والترجمة المناسبة بين الثقافات في متاحف العالم.

نقاش  المؤتمر محادثات رسمية وورش عمل ومجموعات  التنظيمية، يضم  بالبنية  يتعلق  وفيما 

غير رسمية لتناول الجوانب األكثر أهمية التي يحتاج إليها أي مختص متاحف يعمل في بيئة متعددة 

الثقافات. وألقت الجلسة التمهيدية الضوء على صعوبات التواصل بين الثقافات بشكل عام بدًءا من 

اللقاء األول من خالل لغة الجسد واللباس المختلف والتقاليد المختلفة في الترحيب واألنماط الحوارية 

المختلفة والمناهج المختلفة للتوجهات الخاصة بالثقافات إلى التواصل المهني اليومي )مثال: الشفهي 

الشاملة  الجوانب  على  بتركيز خاص  الخاصة  المتحفية  بيئاتهم  المتحدثون  قّدم  ثم  الكتابي(.  مقابل 

للثقافة المشتركة والتواصل بين الثقافات في عملهم وإلقاء الضوء على القضايا األساسية والتحديات 

واإلنجازات التي تم تحقيقها بالفعل في العملية.

بالمتحف  يتعلق  فيما  الثقافات  بين  المشترك  والحوار  والتواصل  اللغة  الثانية  الجلسة  وتناولت 

»كمؤسسة« وكيف يمكن لثقافة معينة أن تبنيه فلسفيًا ونظريًا وماديًا. وتناولت المناقشات كيف تم 

العربي  المرادف  مثل  معينة،  بثقافة  الخاص  مرادفه  )أو  »المتحف«  وتصور مصطلح  وتفسير  ابتكار 

»متحف« أو »بيت« أو »دار« أو »مركز«( في أجزاء مختلفة من العالم قبل أن ينتقل النقاش من السؤال 

واالجتماعية  اللغوية  الخصائص  إلى  مختلفة  ثقافية  سياقات  في  بالفعل  »متحف«  كلمة  تعنيه  عما 

والثقافية واأليديولوجية الخاصة بآلياتها الداخلية ومصطلحاتها ومناهجها وبنياتها وإجراءاتها. كما أُلقي 

الضوء على الحاجة إلى وجود مصطلح مهني ُمعد ومحدد ومقبول محليًا مع توصيات بالتركيز على 

عمل مسارد متحفية مناسبة محليًا عند استخدام مصطلحات دولية في الحوار.

وتناولت الجلسة الختامية أفضل الطرق لتحقيق التواصل في »المتحف« في بيئة متعددة الثقافات 

السيما مع الجماهير ذوي االحتياجات اللغوية والثقافية النابعة من طبقات اجتماعية عديدة والخاصة 

بثقافة ما والمشروطة بثقافة ما وكذلك المشتركة بين الثقافات. وركزت المناقشات على صعوبات دمج 

التواصل الثقافي المشترك المناسب في إستراتيجيات التواصل التقليدية لمؤسسة ما سواء كان التواصل 

مكتوب أو منطوق أو غير لفظي.
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وكانت النتيجة الملموسة لمؤتمر »علم متاحف مناسب يساوي لغة مناسبة« هي هذه النشرة 

اإللكترونية الهامة التي تضم مساهمات المشتركين والتوصيات. ونأمل أن تعمل على خلق مزيد من 

الحوار والخطاب الدولي بهدف إيجاد »لغة مناسبة« لدعم الجهود والحمالت المستمرة الخاصة بتنفيذ 

»علم متاحف مناسب« في منطقة الخليج مثلما يوجد في متاحف العالم في كل مكان. وفي الوقت 

نفسه غادر المشاركون في هذا المؤتمر الرائد بإحساس قوي من الوعي والتقدير بخصوص أهمية اللغة 

فحص  على  المكتسبة  الخبرات  وستساعدنا  المتاحف.  مجال  في  الثقافات  بين  المناسبين  والتواصل 

مناهجنا الحالية والعمل على كفاءاتنا الثقافية المشتركة والتفكير في طرق »مناسبة« بالفعل للتواصل 

مع بعضنا البعض ومع جماهيرنا على حٍد سواء.
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نقطة البداية: المتاحف والمجتمعات والوئام االجتماعي1

في القرن الحادي والعشرين، يجب على المتاحف إعادة النظر في طبيعتها وإعادة تقييم عالقتها مع عامة 

الجمهور. كما تعيَّن عليها أيضاً إعادة تقييم مكانتها على صعيد التفكير المعاصر الخاص بالثقافة والمجتمع 

… وينبغي أن تلعب أيضاً دوراً في القضايا األوسع نطاقاً المتعلقة بمعالجة االندماج االجتماعي. ويمكن 

التعامل مع بعض المتاحف حالياً بوصفها أماكن يستطيع الناس من خاللها استكشاف القضايا المتعلقة 

بالهوية والثقافة والسعي إلى سبر أغوار العالم من حولهم وتوفير سياق لفهم مبادئ اإلنسانية واستيعابها. 

)سندرالند باو 2009، 14(

خالل  من  وتنشرها  وثقافاته  وفنونه  العالم  حول  المعرفة  تضم  التي  البوتقة  المتاحف  تمثل 

من خالل  به  والتعريف  وتوثيقه  وحفظه  المعرفي  التراث  جمع  في:  المتمثلة  الرئيسية  المهام  أداء 

المراد جمعها وحفظها، وكيفية توثيق  التثقيفية. ولكن من الذي يختار األغراض  المعارض واألنشطة 

الوئام  »أدوات  كتابه  في  إليتش  إيفان  قبل  من  تأثيراً  األكثر  بصورته  المصطلح  هذا  استُخدم  االجتماعي:  الوئام   1

االجتماعي« )1973، 11(: »تعني هذه الكلمة التفاعل المستقل واإلبداعي بين األشخاص، وذلك عكس استجابة 

األشخاص المشروطة للمطالبات الموجهة إليهم من ِقبَل أشخاص آخرين، ومن ِقبَل بيئٍة من صنع اإلنسان. فأنا أرى 

أن الوئام االجتماعي يتجسد في الحرية الفردية التي تتحقق من خالل االعتماد المتبادل الشخصي، ومن ثم، فهي 

قيمة أخالقية جوهرية ». ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الكلمة مصطلحاً يُستخدم في العديد من التخصصات 

العلمية ويشير بشكل عام إلى أنماط التآزر اإلنساني.
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هذه العمليات؟ لطالما تساَءل العلماء والخبراء عن مدى شمولية المتاحف على أرض الواقع، ومدى 

قوة إمكانياتها الخطابية على تحدي األفكار السائدة من خالل الحوار مع عامة الجمهور في المتاحف2. 

بطبيعة رواد  المتعلقة  القضية  العالم هي  أنحاء  المتاحف في جميع  تواجه  التي  القضايا  أهم  ومن 

المتاحف ومجموعات المعروضات وأساليب عرضها. يجب على كل مؤسسة تقييم عالقتها مع مجموعة 

المستخدمين وزيادة عدد الجماهير والتواصل معهم بصورة جيدة. كما يتعين عليها تقييم الممارسات 

والعمليات المتبعة في المتاحف لجمع المقتنيات وحفظها، وكذلك تحديد وظيفتها كبوتقة ووسيط 

الثقافة والمعرفة. ويتعين على جميع العاملين بالمتاحف إدراك هذه القضايا حتى يستطيعوا  لنقل 

مواكبة الدور المتغير للكيانات الُمتحفية. فالمجتمعات المعاصرة التي تشكلت تبعاً لموجات الهجرة 

العالمية بحاجة إلى رؤية تجسيد للحوار بين الثقافات من خالل المقتنيات الموجودة بالمتاحف.

المقتنيات  على  االطالع  من  الجماهير  مختلف  تمكين  على  وتعمل  بالزائرين  المتاحف  ترحب 

لتجسيد التنوع واالختالف وتعزيز المشاركة السياسية واتخاذ منظور أخالقي، وذلك وفقاً لجوهر علم 

في  المتبعة  النشطة  »الممارسات  بـ  ذلك  ُسمي  وقد   .)2015 )ماكدونالد  والجديد  المهم  المتاحف 

إدارة المتاحف« من ِقبَل اثنين من كبار العلماء في الدراسات المتعلقة بالمتاحف: ريتشارد سانديل، 

العالمي  اإلعالن  الممارسة  قاعدة هذه  تكون  أن  إلى ضرورة  أشارا  كما   ،)3  ،2010( دود  وجوسيلين 

ق  لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة، ولكن إعالن حقوق اإلنسان هو اتفاقية غربية لم يُصدَّ

عليها باإلجماع عالمياً. وهناك تقاليد أخرى ومبادئ وقواعد أخالقية تتمثل  –  على سبيل المثال  –  في 

إعالن القاهرة لعام 1990 بشأن حقوق اإلنسان في اإلسالم، الذي يعد توجيهاً عاماً لمنظمة التعاون 

اإلسالمي التي تضم سبعاً وخمسين دولة عضواً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

باالستناد إلى خلفية طرق التفكير التنافسية هذه، تتغير المجتمعات في أوروبا ومنطقة الشرق 

توافد  مثل  الخارجية  والقوى  السريع  االقتصادي  النمو  نتيجة  سريع  بشكل  أفريقيا  وشمال  األوسط 

العمال  ويَُشكِّل  المجاورة.  والدول  سوريا  في  الحرب  مناطق  من  هائل  بشكل  أوروبا  إلى  الالجئين 

المهاجرون 80 في المائة من السكان على امتداد الخليج العربي )قطر واإلمارات العربية المتحدة(، 

من بينهم أفراد ينتمون إلى عرقيات مختلفة قادمة من دول قومية مثل الهند وباكستان وبنجالديش 

الثقافة  دور  الخليج  دول  حكومات  اكتشفت  أخرى،  ناحية  ومن  وغيرها.  ونيبال  والفلبين  وإيران 

.http://onmuseums.com/ ،انظر، على سبيل المثال، إلى مجتمع المعرفة المتحفي الشامل  2

http://onmuseums.com/
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المناظر  مساحات  تزداد  لمواطنيها.  تثقيفية  ومؤسسات  السياح  لجذب  مصادر  بوصفها  والمتاحف 

الطبيعية المحيطة بالمتاحف وتُزين مبانيها الجديدة أجمل المواقع في المدن الجديدة بطول الخليج 

مثل: متحف الفن اإلسالمي في الدوحة أو متحف اللوفر في جزيرة السعديات بأبوظبي.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تلعب المتاحف دوراً مهماً في إيجاد سبٍل لتجاوز االختالف والتمييز 

الثقافي وإيجاد منهجيات مثمرة تتيح التعايش المشترك. ينطبق مصطلح »الوئام االجتماعي« بشكل 

جيد على هذه المهمة، فهو »يشجع على تحليل المواقف التي يَُسوِّي فيها الناس جميع أنواع الخالفات 

االجتماعية الجوهرية« )ناويكا وهايل 2015، 15(. وفي سياق الدراسات المتعلقة بالمتاحف، يُستخدم 

مصطلح »الوئام االجتماعي« كقوة دافعة إليجاد مساحة يتقاسم فيها المجتمع إنسانيته المشتركة وفي 
الوقت نفسه يتعلم ويتقبَّل أقصى قدٍر من التنوع3

وهناك أمثلة لذلك في برلين والشارقة على حدٍّ سواء: المتحف التاريخي األلماني ومتحف الفن 

العربية  باللغة  الناطقين  لالجئين  برنامجاً  المتحفان  يقدم هذان  برلين حيث  في  وكالهما  اإلسالمي، 

يُسمى »ملتقى« يوفر جوالت إرشادية في هذين المتحفين باللغة العربية من ِقبَل مرشدين الجئين 

مقيمين في البالد منذ فترة طويلة. ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في تعريف المشاركين بالمجتمع 

ومجتمعاتهم  »ثقافاتهم«  تاريخ  على  أيضاً  والتعرف  بالصعوبات  والزاخر  الطويل  وبتاريخه  األلماني 

المتعددة األعراق والديانات واللغات )نصر الدين 2016(. في الشارقة، تسعى معارض مثل »معرض 

لتتعارفوا  –  العالم اإلسالمي من شمال أفريقيا إلى الصين وما بعدها« للربط بين الثقافات المختلفة 

خلفياتها  نتاج  بأنها  نعترف  أن  علينا  المتاحف،  إلى  بالنظر  ولكن  المادية.  وغير  المادية  وعوالمها 

التاريخية الخاصة وِقيَمها ومعتقداتها الثقافية وبيئاتها االجتماعية المحددة )كريبس 2006، 470(. تُعد 

المتاحف من المؤسسات االجتماعية، ومن ثَمَّ فهي تمثل جزءاً ال يتجزأ من ثقافة المجتمع. فهي تُجسد 

وتعكس قيمه فضالً عن أنها تتطور أيضاً لمواجهة التغيرات التي تحدث له.

المادية  السمات  على  تُركز  والتي  بالزائر  تهتم  التي  المنهجية  على  للتعرف   )2010 وبولوك  )ماكلين  أيضاً  انظر   3

للمتاحف بصفتها أماكن عامة حيوية.
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أكاديمية »سوا« للمتاحف: اتجاه نحو اتباع النظريات 
والممارسات المناسبة في المتاحف

استناداً إلى ما ذُكر أعاله، واستجابًة لهذا التحدي، قام كلٌّ من معهد جوته منطقة الخليج وهيئة 

الشارقة للمتاحف وهيئة متاحف برلين الحكومية وجامعة برلين للعلوم التطبيقية بتأسيس أكاديمية 

مختبراً  األكاديمية  وتُعد هذه  وتثقيفهم.  بالمتاحف  العاملين  لتدريب  للمتاحف  الجنسيات  متعددة 

للتعلُّم المشترك بين الثقافات حيث يتعامل مع العاملين بالمتاحف بوصفهم جهات فاعلة اجتماعية.

العربية  العاملين بالمتاحف في دولة اإلمارات  تتيح أكاديمية »سوا« فرصة للتعاون بين شباب 

المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبرلين في أجواء عملية ملموسة. ومن أجل إطالق 

البرنامج، ُوقِّعت مذكرة تفاهم بين هيئة متاحف برلين وهيئة الشارقة للمتاحف، مما مهَّد الطريق 

الخميس« في  مقال »ألريكا  )انظر أيضاً  المؤتمر  المختبرية وعقد  الثقافات والمرحلة  تباُدل  لبرنامج 

هذا اإلصدار(.

الرئيسية  الوسيلة  بوصفها  اللغة  المشاركون  عرَّف   ،)2015 – 2014( لعام  المختبرية  المرحلة  في 

للتواصل بين الثقافات والحاجز الذي قد يحول دون هذا التواصل. فاللغة ليست فقط وسيلة لتوصيل 

المحتوى ولكنها أيضاً وسيلة للتعبير عن الثقافة المعنية سواء أكان ذلك في إطار التواصل بين الثقافات 

  –   –  إن لم تكن الوحيدة  اللغة الوسيلة المهمة  النزاع. وتُعد  أو في العالقات الدولية أو في حاالت 

الالزمة لتوصيل المعنى وتعزيز العالقات القوية في المتاحف. »غالباً ما تستخدم اللغة بدون تفكير 

وبطريقة طبيعية وسليمة )Belsey 1980(. وتختفي وراء هذا الوضوح التام في استخدام اللغة قوتُها 

للعالم«  معينة  نظر  وجهة  وتقديم  األفعال  ردود  في  والتحكم  التصورات  وتوجيه  الفكر  تشكيل  في 

)هوبر-جرينهيل 2000، 115 – 22(. 

قرار  ينطوي  األمر،  وبطبيعة  انتشارها.  وتزيد  االجتماعية  الطبقية  مستويات  على  اللغة  تحافظ 

تفضيل لغة واحدة على األخرى عند وصف المعروضات على إدراج مجموعة واحدة واستثناء األخرى؛ 

لذا تشجع أكاديمية »سوا« على إعداد مسرد عربي  –  إنجليزي  –  ألماني متعدد الثقافات يحتوي على 
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اللغة  أيضاً  ويوضح  الشركاء  جميع  يستخدمها  أداة  ليكون  الُمتحفي  بالعمل  المتعلقة  المصطلحات 

الوسيطة في األكاديمية الصيفية: وهي اللغة اإلنجليزية.

نظَّم الشركاء مؤتمراً دولياً في الشارقة بعنوان »علم متاحف مناسب يساوي لغة مناسبة« في ربيع 

2015 بتمويل من مؤسسة فولكس فاجن، للبحث عن التحديات اللغوية في المتاحف. وركَّز هذا المؤتمر 

على تجارب أنماط الحديث المتعمقة في الثقافة والمتعددة الثقافات واستخدام اللغة بين العاملين 

الهدف  ويتركز  أفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  أوروبا ومنطقة  القادمين من  واألكاديميين  بالمتاحف 

من الجمع بين التخصصات المختلفة مثل النظرية الثقافية وعلم فقه اللغة حول الدراسات المترجمة، 

لمعالجة العالقة بين العرض والتقديم وعالقات القوة. إذ ترفض الترجمة  –  بوصفها أحد عوامل االختالف  –  

أي مفهوم للثقافة النقية أو الهوية النقية )بوشمان-ميديك؛ انظر أيضاً مقالها في هذا المجلد(.

استُوحي عنوان المؤتمر من فكرة طرحتها الباحثة الُمتحفية كريستينا كريبس:

يُعد علم المتاحف المناسب وسيلة لتطوير المتاحف وتدريب العاملين بها عن طريق مواءمة الممارسات 

واإلستراتيجيات المتحفية لحفظ التراث الثقافي مع األجواء الثقافية المحلية واألحوال االجتماعية االقتصادية. 

كما يُعد نهجاً تصاعدياً قائماً على المجتمع ويجمع بين المعرفة والموارد المحلية مع تلك األعمال المتحفية 

المهنية لتلبية احتياجات ومصالح متحف ومجتمع معين بصورة أكبر. ويناصر علم المتاحف المناسب مبدأ 

استكشاف واستخدام التقاليد المتحفية األصلية حيثما كان ذلك مالئماً )كريبس 2005، 23(. 

ترجح كريستينا كريبس أن توسيع نطاق البحث والتحقيق يؤدي إلى إيجاد وجهات نظر بديلة لما 

يُسمى بدراسات المتاحف »الغربية« ألنه ليس هناك »علم متاحف عالمي واحد، بل عالم من علوم 

المتاحف« )كريبس 2006، 470(. وبهذا المعنى فإن »علم المتاحف غير المناسب« سيكون نهجاً عالمياً 

إدراك  بدون  الشارقة،  مثل  مثلها  برلين  في  بالمتاحف  المتعلقة  الدراسات  وتعليم  لدراسة  للمتاحف، 

الظروف اإلقليمية والمحلية المختلفة. يتفاعل المنهج التعليمي ألكاديمية »سوا« للمتاحف مع الحاجة 

إلى الممارسة المحلية الشاملة عن طريق وحدات التجميع التشاركي والمؤلفات التنظيمية المشتركة التي 

يَُدرُِّسها ِفرَُق محاضرين ثنائية القومية في مجموعات العمل المتعددة الجنسيات )انظر المقالة األخيرة 

في هذا المجلد(. ويتمثل الهدف من التنظيم التعاوني في ضم صوت العاملين بالمتاحف إلى جانب 

أصوات األطراف المدرجة وليس أمامها أو خلفها )باير وتيركيسيدس 2017، 68(. والفكرة هي القضاء على 

احتكار الممارسات المتحفية إليجاد المزيد من األشكال المتطورة المتعلقة والمرتبطة بالمجتمع. 
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 –  الذي قمنا بصياغته  ينبغي إدراك معنى »اللغة المناسبة« في هذا السياق. يهدف المصطلح 

الثقافات في أعمال  بين  التواصل واالتصال  إلى تضمين جميع جوانب    –  على كريستينا كريبس  رداً 

المتاحف، بدايًة من التفاعالت الشفوية إلى النصوص المكتوبة. وتحتاج اللغُة والتواصُل المناسبان إلى 

التوطين والتأريخ من خالل المفاهيم والممارسات المحلية. وينعكس هذا الملخص الوافي على هذه 

الجوانب في شكل دراسات حالة من ماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وبريطانيا والشارقة.

التعامل مع االختالف والتنوع  المتعلقة بكيفية  العامة في ألمانيا على األسئلة  المناقشات  تركز 

أنحاء  في جميع  عالمياً  المتصلين  المواطنين  بين  بالتعاون  المتعلقة  الموضوعات  أهم  الثقافي. من 

العالم هو ما يجري التفاوض عليه في إطار العبارات الطنَّانة مثل »التواصل بين الثقافات« أو »الحوار 

بتغيرات  تمر  أوروبا  المجتمعات في  غالبية  كانت  ولما  الثقافي«.  التبادل  أو »كفاءة  الثقافات«  بين 

يمكن  ثقافياً.  متنوعة  ذوي خلفيات  أفراٍد  مع  بالتفاعل  الخاصة  التحديات  ازدادت  جذرية وسريعة، 

تعريف الحوار بين الثقافات على النحو التالي، وذلك وفقاً للمعهد األوروبي للبحوث الثقافية المقارنة 

:)ERICarts 2008, 136(

والجماعات  األفراد  بين  لآلراء  والمحايد  المفتوح  التبادل  تتضمن  عملية  هو  الثقافات  بين  الحوار 

والمنظمات ذات الخلفيات أو العقليات الثقافية المختلفة. ومن بين أهداف هذا الحوار: تطوير مفهوم 

وتعزيز  االختيار؛  على  والقدرة  والحرية  المشاركة  وزيادة  والممارسات؛  النظر  وجهات  لمختلف  أعمق 

المساواة؛ وتحسين العمليات اإلبداعية.

ولكن تظل بعض التساؤالت قائمة مثل: كيف يمكننا العيش معاً في عالم تتعرض فيه المفاهيم 

التي تختلف عن المجموعة التقليدية من المعتقدات والتوجهات للهجوم؟ كيف يمكننا التعلم معاً في 

ظل اختالف طرق حياتنا وأخالقنا وقيمنا؟ كيف يمكننا احترام اختالفاتنا وعدم الشعور بالتهديد بل  –  

على العكس  –  الشعور بالتواصل الذي يؤدي إلى التعاون؟ يمكن أن يكون أساس ذلك هو الفهم واإلدراك 

الوسطي للثقافة كمجموعة من السلوكيات والمعتقدات والمواقف والقيم والُمثُل المكتسبة التي تُعد 

مميزة لمجتمع معين أو فئة اجتماعية معينة وتصبح واضحة في األنماط السلوكية اليومية ألعضائها.

على الرغم أنه من المتعارف عليه عامة أن المتاحف تؤدي دوراً فاعالً في تقديم ونشر المعرفة 

حول الثقافة )الثقافات( باستخدام مقتنياتها لـ »تجميع قصص ثقافية بصرية تعكس أفكاراً عامة عن 
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أدَّى  المعرفي«  »اإلنتاج  أن هذا  المؤسف  ولكن من   ،)2 )هوبر-جرينهيل 2007،  والحاضر«  الماضي 

إلى تكوين صور نمطية عن »المسلمين« و«اإلسالم«، وكذلك معروضات المتاحف التي لم تشارك في 

الحوار. وكما أوضح المؤلفون مثل مرجام شطناوي وويندي شو، فإن هذا األمر متعلق بشكل خاص 

بمعروضات اإلسالم التاريخية في المقتنيات المتحفية الغربية )شطناوي 2014، 233؛ شو 2012(. ومع 

ذلك، بدأت بعض المتاحف في البحث عن معروضات مقتنياتها وإعادة ترتيبها لمناهضة التصورات 

 –  على التبادل   –  على سبيل المثال  الشائعة والسعي إلى منظور يشمل جميع الثقافات مع التركيز 

الثقافي والتفاعل على طول طرق التجارة )ويبر 2014، 368(. 

على الرغم من ذلك، أدَّى توافد الالجئين إلى أوروبا وتحديداً إلى ألمانيا بأعداد هائلة إلى إعادة 

طرح هذه القوالب النمطية للمناقشة العامة والتساؤل حول ما إذا كان اإلسالم »ينتمي« إلى أوروبا. 

وقد تبين أن هناك »حاجة ماسة إلى بذل جهود متضافرة لتطوير التوجهات والمهارات والمعرفة الالزمة 

التي تساهم في تحقيق كفاءة االتصال بين الثقافات في الممارسة اليومية للتعليم والتعلم، حتى يمكن 

إعداد األجيال المقبلة للمشاركة في البيئة العالمية المتزايدة والمعقدة« )هوبر ورينولدز 2014، 9(. 

إن نهجنا إزاء التحديات االجتماعية األوسع نطاقاً التي تواجهها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وكذلك المجتمع األلماني أو األوروبي، يرتكز على البحوث التي تثبت أن »القدرة على فهم بعضنا عبر 

جميع أنواع الحواجز الثقافية هي شرط أساسي لتحقيق التواصل بين المجتمعات المتنوعة« )هوبر 

ورينولدز 2014، 9(.

في  ثم   ،2015 سبتمبر  في  الشارقة  في  للمتاحف  »سوا«  أكاديمية  من  األولى  المرحلة  ُعقدت 

برلين في مايو 2016، وفي الشارقة مرة أخرى في سبتمبر 2016 وسبتمبر 2017. يجمع نهج »سوا« 

الجمع واإلشراف  وإدارة عملية  المتاحف  الحفاظ على  بين  بالمتاحف  المتعلقة  للدراسات  المتكامل 

على المعروضات والتعليم والعالقات العامة. ونظراً ألن كل هذه التخصصات المختلفة تشكل طريقة 

توصيل المعرفة في المتاحف فينبغي أن تعتمد على العمل الجماعي. يمثل تفسير المعروضات في 

المقتنيات المتحفية األساس المتحفي ويوفر بيئة ملموسة للتواصل بين الثقافات: »تكون المعروضات 

ُعرضة للتالعب من حيث المعنى، وهذه هي نقطة قوتها ونقطة ضعفها في الوقت نفسه، فنحن نرى 

األشياء وفقاً لما يُقال عنها« )هوبر-جرينهيل 2000، 116(. كما تقوم أكاديمية »سوا« للمتاحف بتدريب 

تصميم  واحد:  وبهدف  واحد  كفريق  والتعاون  العمل  على  بالمتاحف  المرتقبين  العاملين  ومساعدة 
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مقتنيات المتاحف كي تراها الفئات المختلفة من الجماهير. ويجب على العاملين المتمرسين بالمتاحف 

التعامل مع المعروضات في المجموعات في ظل مراعاة »اإلصدارات المتعددة« بدالً من »الحقائق 

الموضوعية«، وهي حقيقة نسبية تنطبق على تعريف الهويات الثقافية بالطريقة نفسها )دلجادو 2009، 

9(. وهي طريقة مسؤولة عن تقبل حدود التفسير والترجمة في السياق المتعلق بالمتاحف.

يجب على العاملين بالمتاحف دعم وتسهيل قدرة مؤسساتهم على تقديم طرق بديلة للنظر إلى 

التراث الثقافي الذي يحافظون عليه. وينبغي ممارسة التعليم المشترك بين الثقافات من خالل التفكير 

التبادل  يُعد  العملية )ميشيريل 2002، 27؛ كالباكا وميشيريل 2010، 83(.  المتأني لفهم تعقيد هذه 

راٍق من  بأسلوب  باالختالفات  االحترام واالعتراف  القائم على  والتواصل  التعاون  الشخصي في عملية 

الة لتحقيق هذه األهداف. ولتعزيز هذا المبدأ، يتم تخطيط وحدات »سوا« في مختلف  األدوات الفعَّ

مجاالت عمل المتاحف وتدريسها من قبل فرق تدريس عربية ألمانية ومراعاة الخصوصيات اإلقليمية 

والسمات المشتركة الشاملة. يعمل برنامج »سوا« على تهيئة بيئة تعلُّم تُسهِّل التفكير في إستراتيجيات 

جديدة لصياغة المعاني. ويبادر برنامج »سوا« بإصدار الحلول المتحفية المناسبة في سياق التوترات 

المعاصرة االجتماعية والعالمية الناتجة عن العولمة. وكانت النتيجة الرئيسية لمرحلتنا األولى في الشارقة 

في عام 2015 هي إدراك المشاركين أن لديهم أوجَه تشابٍه أكثر من أوجه االختالف وأنهم واصلوا التبادل 

المهني والشخصي حتى بعد االنتهاء من الدورة التدريبية التي استغرقت أسبوعين بفترة طويلة.

ومن النتائج األخرى للمؤتمر التوصية بالحرص في استخدام مصطلح »تعدد الثقافات« أو »بين 

)انظر  االختالف  فئات  أساس  الفعلية على  القوة  لتغطية عالقات  استخدامه  يمكن  الثقافات«، حيث 

مقال »سيراج رسول« في هذا المجلد(. وهذا ال يدل على االختالفات الثقافية فحسب، بل يشير أيضاً 

إلى االختالفات في الِعرق أو الطبقة أو الجنس أو الدين أو األصل. ويؤدي الحديث عن »التواصل بين 

الثقافات« أو »الحوار بين الثقافات«، أو »كفاءة التواصل بين الثقافات« إلى المخاطرة بخدمة نظام 

اإلدارة الليبرالية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الوضع الراهن وتحييد سياسات العدالة االجتماعية. 

وهناك نهج أكثر صرامة يتمثل في االعتراف بهذه االختالفات والطابع البنَّاء للهويات )سبيفاك 1988( 

إلى تكون  المتعددة في وقت واحد، مما يؤدي  االجتماعية  األوضاع  إمكانية مواجهة  والتعرُّف على 

أشكال فردية للهوية أو االختالف أو نقطة الضعف )إيريل وآخرون 2008(. وبالنسبة لسياق »سوا«، فقد 

أدَّت هذه المالحظات إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالممارسة الُفضلى بين جميع الشركاء المختلفين.
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المتعلقة  المتاحف والدراسات  تتأثر  المجلد،  المذكورة في هذا  لفكرة جون-بول سومنر  ووفقاً 

وال    –  المتاحف  كانت  ثقافياً.  محايدة  تبدو  التي  الغربية  باللغة  الدراسات  هذه  وتعليم  بالمتاحف 

تهذيب  إلى  تهدف  اآلخر  للجنس  يميل  الذي  الذكوري  األبيض  الجنس  بها  يتحكم   –  مؤسسات  تزال 

المواطنين وإعدادهم لفكرة محددة عن األمة ونظرة عالمية واحدة )بينيت 1995; موتينثالر وونيش 

2006; أرجي شنيتبونكت 2014(. وفي حين أن مصطلح »تعدد الثقافات« يمكن أن يكون ُمضلالً بل 

وقد يصل إلى مستوى األفكار النمطية الراسخة، من الواضح أيضاً أن تحييد كل الخالفات )سواء أكانت 

ثقافية أو جنسية أو طبقية( يمكن أن يؤدي إلى عدم التسييس لصالح نظام العدالة الليبرالية الجديدة. 

وعندما دعت معارض كلفينجروف الموجودة في جالسكو في إسكتلندا  –  وكما أوضح جون بول سومنر 

في مثاله  –  إلى تقديم برامج للـ »جميع«  –  أو ما يسميه بـ »البرامج المحايدة ثقافياً«  –  فقد اجتذب 

أجل  المتوسطة؛ ولذلك ومن  الطبقة  البيض من  اإلسكتلنديين  الزائرين  متناسب من  غير  األمر عدداً 

اتخاذ اإلجراءات اإليجابية والقيام بأعمال المتاحف القائمة على العدالة واإلنصاف، يتعين أوالً االعتراف 

باالختالفات. ويطلق جاياتري سبيفاك على هذا »األشكال النمطية اإلستراتيجية« التي تدرك الطبيعة 

البناءة للهويات وتستخدمها لتحقيق الهدف اإلستراتيجي )سبيفاك 1988، 205(. والواقع أن المتاحف 

لديها القدرة على أن تكون محفالً لتناقض وجهات النظر العالمية والقصص المتعددة وأن تكون ساحة 

عامة لألطراف المختلفة )كامل وجيربش 2014(.

كلمة »الُمتحف« هي كلمة نستخدمها جميعاً، ولكنها ذات معاٍن مختلفة حسب السياق، وخاصة 

األلمانية(  باللغة  )أو  اإلنجليزية  باللغة   museum ، فإن كلمة  ثَمَّ الترجمة. ومن  استخدامها في  عند 

غير مماثلة لكلمة »الُمتحف« باللغة العربية، من حيث المحتوى والسياق الثقافي. فقد نشأت كلمة 

museum من المصطلح اليوناني museion ودخلت إلى اللغات األوروبية األخرى عن طريق كلمة 

museum باللغة الالتينية. من الناحية النظرية، يمكننا أن نتوقع أن يكون المتحف اختراعاً أوروبياً 

أيضاً. ومع ذلك، ذُكرت كلمة museion ألول مرة باإلسكندرية في مصر؛ ومن ثَمَّ يمكن االدعاء بأن 

عي  المصطلح والمفهوم »شرقي« ولكنه انتقل فيما بعد إلى الشمال والغرب. وفي جميع األحوال، تدَّ

الكتب المصرية الخاصة بدراسات المتاحف أن المتاحف نشأت في األصل في مصر. 

يمكن تلخيص تاريخ مصطلح museum في ألمانيا على النحو التالي: عندما بُني متحف ألتس 

للنحت والتصوير في برلين في عام 1830، كان »هدفه األسمى واألعلى« هو »إيجاد صحوة وثقافة 
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فنية« )حسب ما جاء على لسان مصممه كارل فريدريش شينكل(. ُوضع هذا المتحف عن عمد بالقرب 

المتحف عنصراً  ثم، كان   –  ومن  والبورصة والقصر  الكنيسة    –  البروسية  للدولة  الرئيسية  الرموز  من 

ر المواطنين وفقاً للُمثُل اإلنسانية وفي بناء الطابع األلماني بجذوره الضاربة في الثقافة  أساسياً في تحضُّ

اليونانية والرومانية. واليوم، تقوم ألمانيا ببناء متاحف تؤكد واقعها بوصفها بلداً للهجرة والتنوع؛ بقيت 

وسومنر  تيو  من  بكل  الخاصة  الفصول  أيضاً  )انظر  تغيَّر  معناها  ولكن  كما هي،   »museum« كلمة 

وبركاتل في هذا المجلد(.

لقد نظمنا هذا المؤتمر العتقادنا بإمكانية مساهمة المتاحف في بناء مجتمع أكثر عدالً وعالم 

رها وتاريخها الفريد وتوفير مساحات  أكثر سالماً ونزاهة  –  إذا بدأت المجتمعات في التفكير في تحضُّ

منه،  مفروغاً  أمراً  االجتماعي  للتغيير  عوامَل  بوصفها  المتاحف  هذه  رؤية  تُعد  وال  للحوار.  جديدة 

وبالتأكيد فهي تهدد الوضع المتميز للعديد من األفراد والمؤسسات القوية. ولكن التشويش على اللغة 

وعلم المتاحف لهياكل السلطة القائمة هي الطريقة المناسبة لقيادة المتاحف إلى المستقبل.

التواصل في السياق العالمي

في إطار مساعينا للوصول إلى صيغة مناسبة لعلم المتاحف وذلك قبل مؤتمر عام 2015 وبعده، 

فإننا نتأمل باستمرار نظريات التواصل بين الثقافات وكفاءة االتصال بين الثقافات التي تُعد مفيدة في 

سياقنا. على الرغم من تعدد المواقف حول هذا الموضوع )انظر أيضاً هيرينجر 2014( يقدم كتاب 

»مقدمة إلى التواصل بين الثقافات: الهويات في المجتمع العالمي« )الطبعة الثامنة، 2016( للكاتب 

وسوف  والقائمة،  الموجودة  النظريات  عن  جيدة  عامة  لمحة   )Fred E. Jandt( فريد  إي  جاندت 

نستخلص منه النقاط األكثر أهميًة في الفقرة التالية.

 ،1994( هوفستيد  يشير  مشتركة.  ومعتقدات  ممارسات  بوصفها  الثقافة  بتعريف  الكتاب  يبدأ 

في كتاب جاندت 2016، 5( لفئات مثل الرموز والطقوس والقيم واألبطال والخرافات بوصفها دالالت 

للثقافة التي تحدد الهوية الثقافية للفرد. ويتناقض هذا الرأي عن الثقافة بوصفها مجموعة ثابتة من 
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الفئات بشكل صارخ مع التعريف األكثر مرونة لها باعتبارها وسيلة للحياة وحصيلة العالقات اإلنسانية 

)لونجهيرست 2008، 2 – 4(. كما تتشكل هوية الفرد تبعاً للدين والهوية الوطنية والطبقة والنوع والِعرق 

واللون، كما يوضح جاندت. وينبغي لنا إضافة اإلعاقة والعمر والتوجه الجنسي والهوية الجنسية أيضاً، 

وفقا لميثاق التنوع )Charta der Vielfalt 2017( للشركات والمؤسسات األلمانية.

تُعد »نظرية تفاوت وجهات النظر« التي وضعها كولينز )1990( وهاردينج )1991(، والتي يمكن 

فيها أن تعدد الهويات حسب وجهة نظر المرء الخاصة )في جاندت 2016، 340(، يُعد أمراً مهماً تماماً 

لموضوعنا مثل النظريات الغريبة )ييب ولوفاس وإيليا 2003 وفي جاندت 2016، 347(، والتي تشكك 

في مفاهيم الفئات الثنائية مثل الذكور واإلناث. وفي منظوٍر يتجاوز الفكرة العرقية، يقول دي. إيه. 

هولينجر )1995، في جاندت 2016، 59( إن األفراد يعيشون في مجتمعات متنوعة وال يقتصرون على 

مجموعة واحدة فقط. إذ تتكون المجموعات العنصرية  –  العرقية على أساس نماذج الدم والتاريخ أو 

على أساس االنتماءات.

من الصعب إيجاد ترجمة وافية ومناسبة حيث ذُكرت خمس مشكالت محتملة في الترجمة بين 

الثقافات: تكافؤ المفردات، والتكافؤ االصطالحي، والتكافؤ النحوي-اللغوي، والتكافؤ التجريبي، والتكافؤ 

المفاهيمي )في جاندت 2016، 135 – 36(، وفقاً لجاندت وسيكريست وفاي وزايدي )1972(.

كما يمكن أن تكون النظريات األخرى التي استشهد بها جاندت مفيدة أيضاً في مؤتمرنا الذي 

ُعقد في الشارقة. ويحتوي نموذج الصدمة الثقافية )كالفيرو أوبيرج  –  Kalvero Oberg( على خمس 

مراحل من التطبع أو التمازج الثقافي: بدءاً من مرحلة شهر العسل، تليها مرحلة اإلثارة والعداء، ثم 

إعادة اإلدماج، ثم التكيف التدريجي، وأخيراً الثنائية الثقافية )جاندت 2016، 278 – 79(. إن نظريات 

مثل تلك التي صاغها كلوخهن وسترودبتك )1961( وهوفستيد )1980( وترومبينارس وهامبدن-تيرنر 

الجماعية  مقابل  الفردية  المثال  سبيل  على  الثقافات،  اختالف  أبعاد  تحديد  تحاول  وغيرها   )2012(

مقابل  األجل  الطويل  التوجه  أو  اليقين  تجنب عدم  أو  -القوة  المسافة  أو  األنوثة  مقابل  الذكورة  أو 

التوجه القصير األجل أو التساهل مقابل ضبط النفس )جاندت 2016، الفصل السادس(. وفي سياقنا، 

لم تكن هذه النُُّهج مناسبة، ألنها تقلل من تعقيد الثقافات والثقافات الفرعية، وكذلك عالقات القوة 

الكامنة فيها إلى تعريف أساسي واحد للثقافات الوطنية. عالوة على ذلك، لن يتم تناول أداة ومنهجية 
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»الحوادث الجسيمة« )فالناجان 1954(، التي تحظى بشعبية في برامج التدريب بين الثقافات، في هذا 

اإلصدار على الرغم من أنه قد يكون مفيداً في بعض السياقات واللقاءات الشخصية.

نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الهوية الثقافية كثيراً ما تتقاطع وتتداخل مع الهويات األخرى مثل العمر 

والنوع والصحة والطبقة االجتماعية وما إلى ذلك. إن النهج المتعدد الجوانب في دراسة الثقافة هو 

وسيلة ضرورية لالعتراف بأن أوجه عدم المساواة الهيكلية موجودة في عالٍم كانت فيه حياتنا »تتشكل 

تبعاً لمواجهة مع شبكة معقدة من التناقضات المتعددة« )إيريل وآخرون 2008، 211؛ بيلج 2013، 

418؛ تشوليك وآخرون 2011(. عرَّف جوست إيه. ييب، أستاذ دراسات االتصال في جامعة والية سان 

فرانسيسكو التعددية على النحو التالي:

الهوية االجتماعية والثقافية في عالٍم عالميٍّ  متعدد التخصصات لفهم  التعددية مفهوماً مهماً  أصبحت 

ع عوامل مثل الِعرق والطبقة  متزايد التعقيد. وبشكل أكثر تحديداً، فإنها تشير إلى كيفية تكاتُف وتجمُّ

والنوع والجنسية والجسم واألمة وغيرها من دالالت االختالف االجتماعي والثقافي معاً في وقت واحد 

إلفراز الهويات والخبرات، بدءاً من التمييز وحتى االضطهاد والظلم، في مجتمع معين. )ييب 2015، 1(.

بالتعددية.  المتعلقة  المناقشات  يتشكل من خالل  الثقافات  بين  التواصل  فإن مفهوم  ثم،  ومن 

ونقترح فتح المتاحف للتنوع )الثقافي( فيما يتعلق بما يلي:

سياسة التجميع الشاملة التي تعكس وتمثل مختلف الثقافات والهويات.	 

السياسة البحثية الشاملة التي تتعاون مع المجموعات المتنوعة لتحديد أسئلة البحوث وإجراء 	 

البحوث.

سياسة الحفظ الشاملة التي تحترم االختالفات الثقافية عندما يتعلق األمر بتحديد ما يتم حفظه 	 

وكيفية الحفاظ على التراث الثقافي لمجموعات السكان األصليين.

سياسة التثقيف الشاملة التي تقدم البرامج للجماهير المتنوعة وتكتب الملصقات بعدة لغات 	 

وتحترم تعدد اللغات وتتعاون مع المستخدمين وتسمح لهم بالمشاركة.

سياسة المعارض الشاملة التي تعطي الفرص للعامة لتنظيم المعروضات وحفظها.	 

سياسة الموظفين الشاملة التي تتأكد من أن الموظفين يشبهون المجتمع وتنوعه ككل.	 

إستراتيجية التواصل الشاملة داخل المؤسسة وتجاه مستخدميها التي تعزز الحوار بين الثقافات 	 

واالنفتاح وإمكانية الوصول واإلتاحة.
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الخالصة: االستفادة من االختالفات

عن  عجزنا  ولكن  بيننا،  تفرق  التي  هي  اختالفاتنا  »ليست 

منها«.  واالستفادة  وقبولها  االختالفات  هذه  على   التعرُّف 

—أودري لورد

تقدم هذه الخالصة الوافية من األمثلة والتأمالت حول التنوع والتواصل الثقافي نظرة ثاقبة على 

المناقشات الجارية في أنحاء العالم المختلفة.

افتتح   للمتاحف،  الشارقة  لهيئة  العام  المدير  عطايا،  منال  قبل  من  المطروحة  للمقدمة  تبًعا 

اإلصدار بمقدمة قصيرة لجابرييل الندوهر  –  المدير التنفيذي لمعهد جوته في وقت انعقاد المؤتمر  –  

بعد ذلك قامت أولريك الخميس  –  المدير المساعد السابق لمتحف الحضارة اإلسالمية في الشارقة  –  

بتتبع تطور المؤتمر في سياق التعاون األلماني اإلماراتي في قطاع المتاحف وعرضت حلقات النقاش 

لندرة »النقاشات الُمتحفية الُمَكرَّسة  والمناقشات الجتماع عام 2015. وأكَّدت على الموضوعية نظراً 

وأنماط  الجسد  لغة  من  جوانب  بدمج  تقوم  والتي    –  المتاحف  في  الثقافات  بين  الشامل  لالتصال 

السلوك وكذلك الطرق اللفظية والكتابية للتواصل ونقل المفاهيم والقضايا المتعلقة بالترجمة«.

لدوريس  األولى  المقالة  وفحصه:  الموضوع  دراسة  إلى  نظريتان  مقالتان  تطرقت  ذلك،  وعقب 

باخمان-ميديك حول التحوُّل في الترجمة، والثانية مقدمة لمصطلح »التواصل بين الثقافات« لسعيد 

فايق. ويرى كلٌّ من العالميِن أن الثقافة والترجمة تُعد مفاهيَم حاسمًة نبعت من الدراسات الثقافية 

 –  أي مزيج من   culguage« فايق مصطلح ابتكر سعيد  الثقافات.  بين  بالتواصل  الخاصة  والدراسات 

الثقافة واللغة  –  للجمع بين العالقة الجوهرية بين االثنين: وهما وجهان لعملة واحدة، حيث تُرفض 

العملة قانوناً إذا كان أحد الوجهين فارغاً«. وبدعم من اإلطار النظري لـ باخمان-ميديك، يمكننا رؤية 

المتحف كمترجم يقوم بـ »خلع هيمنة المعرفة الغربية في ادِّعائه السائد للمعرفة والتمثيل والتعميم«.

ألن  الحالة،  ودراسات  النظريات  هذه  بين  وسيطاً  بوصفه  رسول  سراج  مساهمة  إلى  ننتقل  ثم 

حالة  ودراسة  الثقافات«  و«متعدد  المشتركة«  »الثقافات  لمصطلحات  جذرياً  نقداً  تمثل  مساهمته 

مفهوم  منها  نبع  التي  المواقع  »أحد  المتاحف  أن  إلى  رسول  ويشير  أفريقيا.  جنوب  في  للمتاحف 
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مته ونظَّمته، إنه يريد أن يبين كيف يمكننا تجاوز فئة التاريخ  الِعرق«، فقد صنَّفت العالم المادي وقسَّ

الثقافي على سبيل المثال، التي تضمنت عادًة أغراضاً من الناس الذين يُعتقد أن لديهم ثقافًة وتاريخاً 

مقارنًة بأولئك الذين لديهم قبائل فقط، بحيث ُوضعت أغراضهم في مجموعات األعراق.

عن  وبريطانيا  المتحدة  العربية  واإلمارات  وسنغافورة  ماليزيا  من  المتاحف  متخصصو  يتحدث 

الفنون  متحف  موضوع  بركات  نايل  هبة  تناقش  المختلفة.  السياقات  هذه  في  والفرص  التحديات 

اإلسالمية في ماليزيا الذي يجسد »فسيفساء من األعراق والثقافات واللغات واألديان«. وتقدم مثاالً حياً 

للمشكلة التي واجهها األمناء عند ترجمة عنوان باللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية، مع مالحظة أن 

األمناء من ثالث دول مختلفة ناطقة باللغة العربية )مصر واألردن واليمن(، ومن ثَم فقد أصدروا ثالثة 

تفسيرات مختلفة.

وتوضح أنجليتا تيو من المتحف الوطني في سنغافورة السياسة اللغوية لمتحفها، التي تغيرت مع 

النظم السياسية وتتوج حالياً بأربع لغات وطنية يعرض من خاللها المتحف مقتنياته.

وتقدم عائشة ديماس من هيئة الشارقة للمتاحف مثاالً حياً على كيفية وضع الجدول الزمني للـ 

»العالم اإلسالمي« المستخدم في متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية، وكيفية تصميم معرض الحج في 

المتحف لخدمة تنوع المسلمين.

ويقترح جون بول سومنر من متاحف جالسكو في إسكتلندا أن تكون المتاحف في المستقبل 

الصوت  هو  األمين  صوت  يكون  ال  حتى    –  أصواتهم  خالل  ومن  بأسلوبهم    –  الجمهور  مع  منسقة 

المسيطر في المتحف.

التكنولوجيا  نبذة عامة عن    –  زايد   –  وكالهما من جامعة  ماكيون  ترك وكارا  تقدم سابرينا دي 

السمعية اليدوية / الرقمية في المتاحف في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تَُمكِّن المؤسسات من 

للمتاحف  الجديدة  التكنولوجيات  إمكانية دعم  المتنوع، وتعرضا  للجمهور  تخصيص جوالت مختلفة 

حتى تصبح مؤسسات »متعددة الثقافات« من خالل اإلقرار بالتنوع واالستفادة منه فيما يتعلق بالطبقة 

والعمر والنوع والدين واللغة وغير ذلك.
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ويُختتم هذا المنشور بإصدار مشترك للطلبة األلمان من أكاديمية »سوا« للمتاحف الثانية )مدرسة 

»سوا« الصيفية سابقاً( في الشارقة عام 2016، مع بيان شخصي عن تحدياتهم الفردية وتجارب التعلم 

خالل هذا البرنامج التثقيفي الفريد الذي يهدف إلى مواصلة دراسة علم المتاحف المناسب.

أيضاً،  متنوعين  وزوارنا  المتحف  موظفو  يكون  أن  ونأمل  مجتمعاتنا،  تنوعت  ومهما  ذلك،  ومع 

»يلتزم الناس بالمشاركة في العمليات االجتماعية مع االرتقاء أيضاً بتميزهم« )هيل 2015، 323(. وفي 

ضوء ذلك، ننتهي من تقديمنا مع اقتباس من أحد المشاركين في أكاديمية سوا للمتاحف األولى لعام 

2015، مما يعكس اعترافاً باختالفاتنا وكذلك الطبيعة االجتماعية للعمل معاً: »ليست الثقافة هي التي 

تفرقنا، لكن القصص الشخصية هي التي توحدنا«.

شكر وتقدير

اإلصدار. ونتوجه  المؤتمر وتنفيذ هذا  لكل من ساهم في عقد هذا  امتناننا  أن نعرب عن  نود 

فولكس  ومؤسسة  المؤتمر،  للمتاحف الستضافة  الشارقة  هيئة  من  وفريقها  عطايا  منال  إلى  بالشكر 

فاجن  –  وخاصة أديلهيد ويسلر  –  لسخائهم في تمويل هذا الحدث، ومايا رودر ورابي جورج من معهد 

جوته لتنظيم المؤتمر، وجميع المتحدثين والمشاركين الذين سافروا إلى الشارقة وتبادلوا معنا خبراتهم 

وأفكارهم. وبالطبع، لم يكن التبادل بين العلماء مع هذه القصص الشخصية المختلفة ممكناً بدون 

عمل مترجمينا: عزيز قزيحي وراغدة صروف. شكراً لكم!
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دوريس باخامن-ميديك

مفهوم الترجمة في شرح الثقافة 

مقدمة1

ال يمكن تجاوز الّدور الذي تلعبه عمليات الترجمة الثقافية الهامة وتحليالتها، سواًء في اإلتصال 

متعددة  المجتمعات  ضمن  اإلندماج  استراتيجيات  وفي  والنزاعات  األديان  بين  والعالقات  الثقافي 

تتطلب  المجتمع  عولمة  إن  المجاالت.  بين مختلف هذه  البناء  التفاعل  استكشاف  في  أو  الثقافات 

العالمي  التمثيل  تداول  حيث  من  سواًء  ط،  والتوسُّ النقل  عمليات  على  التركيز  زيادة  خاص  بشكل 

و«المفاهيم العابرة« أو التفاعالت التي تؤدي إلى اإلحتكاكات الثقافية. تصبح الترجمة في هذه الحالة 

شرطاً لتأمين عالقات التبادل العالمية من جهة ووسيلة خاصة تضمن الكشف عن اإلختالفات الثقافية 

الكبير على  التركيز  لنا  ويوفّر  أخرى. هذا  العمل من جهة  ونطاق  الموازين  في  الخلل  مواضع  وعن 

عمليات الترجمة إمكانية التحقق الوثيق في األوضاع الراهنة والتاريخية ألي احتكاك ثقافي من خالل 

عمليات ترجمة ثقافية معقدة. يبقى مفهوم الترجمة واسعاً من حيث األسلوب الذي يتجاوز الثقافات 

وغير محدود بأي شكل من األشكال بالعالقات الثنائية بين اللغات واآلداب والثقافات الوطنية.

 Birgit Neumann and Ansgar Nünning,( يعد هذا النص ملخص من نسخة معدلة قليال لمقالي المنشور في  1

)eds. Travelling Concepts for the Study of Culture. Berlin / Boston: De Gruyter, 2012, 23 – 43
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يواجه توسيع أفق مفهوم الترجمة حالياً تحديّات في معظم اختصاصات العلوم اإلنسانية الذي ال 

يقتصر على الدراسات المتحفية )Silverman 2015, Museum as Process(  –  باإلشارة إلى الترجمة 

التحليل.  في  أسلوباً  لتصبح  وتطويرها  االجتماعي  المجال  في  العملية  الممارسات  من  نوعاً  بوصفها 

تكمن خطورة هذه العملية المعقدة باعتراف الجميع في إضعاف مفهوم الترجمة، لذلك ال بّد في هذه 

المرحلة من رسم خطوط هذا المفهوم بشكل أدق. يمكننا البدء بذلك من خالل تحديد الجوانب األكثر 

أهمية لما أصبح مصطلحاً مبهماً )النقل، التوسط، االنتقال، االستعارة، البعد اللغوي، التداول، والتحّول 

إلخ …( ولحقول الدراسة التجريبية الهامة التي يمكن أن تساهم فيها. 

التحّول إلى »الترجمة« – »التحّول في الترجمة«

الترجمة« ضمن  الترجمة في توسع دائم فهل يدل هذا لوحده على »التحّول في  إذا كان أفق 

الدراسات الثقافية؟ بالتأكيد ال يكفي فك ارتباط أسلوب الترجمة عن المفهوم النصي واللغوي، وتعريفها 

أي وقت مضى في  أكثر من  حيوياً  تلعب دوراً  اإلجتماعي حيث  العمل  ثقافية في مجال  كممارسة 

عالم يسوده التبادل وشبكات التواصل. وفي هذا الّصدد فقد أخرجت المفاهيم الهامة ضمن دراسات 

 among many others, Bassnett 1998, 2002( التّرجمة األسلوب إلى حد أبعد من سياقه التقليدي

 [1980]; Cronin 2003; Venuti 1998; Hermans 2006; Tymoczko and Gentzler 2002; on

the »turns« within translation studies, see Snell-Hornby 2006(. ولكن التحّول إلى الترجمة 

يتطور منذ نشأته من انتقال األساليب بشكل خاص من دراسات الترجمة إلى مجاالت متخصصة في 

العلوم اإلنسانية: لم تعد الترجمة شرطاً مسبقا لـ »المفاهيم العابرة« في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

بل أصبحت بحد ذاتها »مفهوماً عابراً«. تحاول مجموعة اختصاصات واسعة تطوير أسلوب الترجمة إلى 

مفهوم أكثر عمومية للتحقق من تطبيقها في التحليالت الثقافية األكثر شمولية، كما يخضع أسلوب 

الترجمة إلى مواصفات منهجية ضمن اإلختصاصات المختلفة.

إلى  تهدف  الطموحة  األبحاث  من  بالعديد  األخيرة  السنوات  في  الباحثين  من  مجموعة  قامت 

يورغن  دعا  المثال  سبيل  فعلى  له.  وتحليلية  عملية  تطبيقات  عن  والبحث  الترجمة  أفق  استكشاف 
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هابرماس )2006( المجموعات الدينية ضمن المجتمعات العلمانية إلى القيام بترجمة لغتهم الدينية 

علم  بتأسيس   )2006( رين  يوآخيم  قام  بينما  الشعب،  لعامة  مفهومة  علمانية  لغة  إلى  المستخدمة 

اجتماع كامل في »عالقات الترجمة« )Übersetzungsverhältnisse(. أظهر ريموند سيلفرمان )2015( 

في سلسلته »المتحف كعملية« )Museum as Process( دور الترجمة في تمثيل المعارف المتعددة 

وموّداها في تكوين العالقة بين المتاحف والمجتمعات )على سبيل المثال: تعزيز مفهوم المواطنة، 

إعادة القطع، أرشفة المواطنة الكترونياً عن طريق ترجمة العناصر المادية إلى عناصر رقمية إلخ ...(. 

يعيد نيكوس باباستيرغايدس )2000( فهم هذا االنتقال عبر عمل الترجمة، وتناقش فينا داس )2002( 

 )2005( باسنيت  سوزان  تقوم  بينما  نصيّة،  أكثر  مصطلحات  باستخدام  والترجمة«  »العنف  موضوع 

الترجمة« من خالل عبارات نصية )»Translating Terror«(، وتقوم منى بيكر  بالحديث عن »ذعر 

)2006( بالمثل في »الترجمة والنزاع«. هنالك العديد من األمثلة التي توضح مدى التساؤل الكبير ضمن 

الدراسات اإلنسانية والتي تقوم بدورها باستخدام أسلوب الترجمة كمعيار تحليلي جديد أو فعلي بحد 

 Bachmann-Medick 2009, 2016, )انظر  الترجمة  في  التحّول  تحقيق  الممكن  من  بعدها  ذاته. 

Bassnett 2011 ;209 – 175(؟

بإمكاننا أن نرى اهتماماً نظرياً عالياً بالنهج المستخدم في عمليات الترجمة ضمن كافة المجاالت 

المختلفة، ولكننا نحتاج إلى اتخاذ القرار األمثل، هل سيقوم أسلوب الترجمة بسلوك طريق استخدام 

أم  النصي واللغوي؟  المستوى  إلى ما بعد  ينتقل  عابراً«  باعتباره »مفهوماً  الصافية  المجازية  التعابير 

ستبدأ مناهج بحثية جديدة بشرح الترجمة بشكل مستفيض وأكثر تفصيالً بطريقة نموذجية وباستخدام 

مصطلحات تحليلية؟

علينا في هذا الوقت الحاسم أن نجيب عن سؤال آخر أكثر عمومية، أال وهو كيف تتحقق هذه 

»التحّوالت« في العلوم اإلنسانية؟. ال تتطور النظريات في اإلختصاصات المعنية بالثقافة عبر دحض 

النماذج السابقة، بل إن البحث النظري يتطور بشكل أقل شمولية وعبر سلسلة من المعلومات الدقيقة 

المنعكسة من المشاكل والعمليات الحاصلة في المجتمع المحيط أي عبر »التحّوالت«، حيث يمكن 

أن تتعايش التحّوالت المختلفة مع بعضها ضمن تشكيالت انتقائية في وقت واحد. لن يؤدي مفهوم 

في  »تحوُّل  إلى  بالضرورة  الراهنة  األكاديمية  للظروف  ووفقاً  تحليلياً(  أو  )مجازياً  الموسع  الترجمة 

توسيع   )1( عام:  التحّول بشكل  التي توصف  التالية وهي  الثالث  المراحل  عبر  تّم  إذا  إال  الترجمة«، 
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الموضوع المدروس أو توسيع حقل الدراسة. )2( المجازية. )3( صقل الموضوع الممنهج الذي يحفز 

 Bachmann-Medick, Cultural )انظر  الترجمة  إختصاصات  تطبيق  وعلى  المفاهيم  تطوير  على 

.)Turns 16 – 17

ال يتحقق »التحّول في الترجمة« إال عندما يحصل تطوُّر في المفاهيم بحيث تكون الترجمة غير 

المعرفة،  المختلفة كصيغة جديدة من  تنتقل عبر اإلختصاصات  محدودة بموضوع بحثي معين، أي 

كنوع من »المفاهيم العابرة« وأن تكون منهجاً يعكس األسلوب التحليلي. تتحول الترجمة في هذه 

الحالة إلى نموذج لدراسة الثقافة حيث تتحّول المفاهيم الثقافية نفسها بجعلها قابلة للترجمة ليتم 

بشكل  متعدياً  العلمي  والفهم  التفكير  يصبح  وعندئٍذ  المختلفة.  المجاالت  إلى  عاٍل  بحٍس  ترجمتها 

متسارع في مجال البحوث بحيث ينتقل إلى التفكير خارج الحدود المألوفة، مع اهتمام أكبر بنواقص 

ط. تصبح الترجمة في هذا اإلطار عبارة  نظريات الترجمة المختلفة والتركيز بشكل أعلى على التوسُّ

عن مفهوم تحليلي يستخدم الستخالص النتائج في المجاالت المتنوعة كالنظرية االجتماعية ونظرية 

العمل والنظرية الثقافية وعلم اإلجتماع الجزئي والدراسات المتحفية ودراسات الهجرة وعلم التاريخ 

والتواصل بين الثقافات وغيرها.

أن  الترجمة« على ثالثة مستويات، كل منها يجب  »التحّول في  الهدف هو تشجيع تحقيق  إن 

يُمتَحن اعتماداً على النقد في ضوء خبرات علوم الترجمة: )1( توسيع أفق الترجمة من نصية إلى ثقافية، 

أو من ترجمة اللغة إلى ترجمة المواقف واألفعال، بما في ذلك حاالت النقل الوجودية والبراغماتية )2( 

على مستوى دوافع المعرفة من دون الحد من عالقات القوة وعدم التناسق في العالقات العالمية )3( 

على مستوى التطبيقات العملية والتطورات التحويلية للمواقف الموجهة للترجمة.
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توسيع آفاق أسلوب الترجمة

الترجمة وفقاً لسياق النص

يفترض »التحّول في الترجمة« ضمن اإلختصاصات المعنية بدراسة الثقافة حدوث التحّول الثقافي 

أبعد من  إلى حد  الترجمة  آفاق  بدوره  المنصرم، وهذا وّسع  القرن  ثمانينات  منذ  الترجمة  في علوم 

تبادل اللغات والنصوص مما أفسح المجال للتمحيص أكثر في الترجمة الثقافية لحل مشاكل التعقيدات 

واإلحتكاكات الحضارية )انظر Snell-Hornby 2006, 164 – 69(. وفي هذا السياق تم تغزيز األساليب 

المألوفة في الترجمة النصية مثل )النص األصلي، التكافؤ، اإلخالص( بأساليب رئيسية جديدة تخص الترجمة 

الثقافية مثل )التحّول والتمثيل الثقافي، الغيرية، اإلْسِتبْدال، اإلنقطاع، االختالفات الثقافية، السلطة(.

لقد استمدت انعكاسات الترجمة الثقافية ضمن علوم الترجمة دوافعها لفترة طويلة بشكل أساسي 

 Simon and St. Pierre 2000; من األبحاث المختصة بتوصيف األعراق البشرية ونقدها للتمثيل )انظر

Wolf 2002; Yamanaka and Nishio 2006; Sturge 2014 [2007](. وهذا ما يوفّر مناهجاً لمفهوم 

)رموز،  األخرى  التمثيل  وأشكال  النص  ضمن  األصغر  الوحدات  ربط  بتعزيز  الثقافي«  النص  »سياق 

أشكال عناوين مختلفة، أنماط السرد وحاالت التواصل( بوحدات أكبر محددة ثقافياً وبأنماط تفكير 

تاريخية. بالمقابل فإن الجهود المطبقة في مفهوم سياق النص الثقافي ال تزال تحتاج إلى إجراءات 

الترجمة النصية للحصول على التصحيح الالزم لنقد التمثيل الذي يشكل خطراً على التعميم. ال يمكن 

ترجمة »الثقافات« بشكل كامل وإنما يتم االعتماد بشكل أساسي على منظور الترجمة المباشرة أكثر 

من الترجمة المجازية، والذي يعتمد بدوره على وحدات أصغر في التفاعل والتواصل، وهذا يؤدي إلى 

توسيع التواصل بشكل أكبر كما في النقل الثقافي ونقل المفاهيم وتداول المعرفة )كما في المتاحف( 

والحوار الثقافي والمقارنة الثقافية بحيث ال تقل عن كونها نشاطات ترجمة مباشرة تتم عبر وسطاء 

يعملون كجسور ثقافية.

يمكن لحركة الناس حول العالم أن تعكس تغيرات عملية الترجمة نفسها، ألن الترجمة لم تعد تقتصر على 

ترجمة النصوص فحسب و إنما هي عبارة عن جملة من الحوارات بين النصوص والثقافات يتم خاللها 

.)Bassnett, 2002 [1980] 5 – 6( استخدام كافة أنواع التفاعل عبر وسيط مترجم
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بتعيين  الترجمة  أسلوب  تحديد  عند  الترجمة،  علم  في  الباحث  خاص  وبشكل  المترجم،  يقوم 

 ،)Sturge 2007 الترابط الضروري على المستويين الجزئي والكلي )يمكن أن يكون متحفاً ما مثالً، انظر

وهو ما يمكن اعتباره توسيعاً جديداً ألسلوب الترجمة. ترتبط األشكال األصغر في النصوص والتحليالت 

التفاعلية باألطر األكبر وبالعكس، حيث يتم إدخال الترجمات المندرجة ضمن وجهات نظر أوسع في 

 Asad and Dixon 1985, 177; عالقات السلطة والتبعية في بيئة أكبر كاإلستشراق واإلستعمار )انظر

Venuti 1998, 158(. حيث أصبح تاريخ الترجمة جزءاً من تاريخ اإلستعمار وجزءاً من »نظام الترجمة 

 Sakai and Solomon 2006; البيوسياسية« )انظر العالمي« )انظر Sakai 2009, 75( أو »الترجمة 

.)Solomon 2009, 53

الترجمة كترجمة قائمة بذاتها ومفهوم تغيير

إن ممارسات الترجمة الفردية محكومة بعالقات الهيمنة وعدم التوازن في »نظام الترجمة العالمي«، 

حيث أن هذه اإلتصاالت تكون هامة بشكل خاص على مستوى السياسة اللغوية. يصبح موضوع الترجمة 

حساساً للغاية عندما يتناول صراع اللغات األصلية واإلقليمية مع قوة اللغات العالمية الطاغية، وهذا 

يمكن مالحظته بشكل واضح في السيرة الذاتية المبهرة للكاتب وعالم الترجمة الكيني نغوغي واتيونغو 

)2009(، حيث يستخدم خبرته الذاتية لتوصيف والدة عدم التكافؤ في اللغات عبر العنف، وأن هذه 

العالقات الغير متكافئة تُخضع المتحدثين والمؤلفين لمطالب تفرض نمط ترجمة معين يرتبط بالوضع 

واللغات  األوروبية  اللغات  بين  السلطة  عالقة  تتجسد  وجودها.  على  يؤثر  مما  المسيطر  السياسي 

األفريقية عن طريق القمع أو الترهيب اللغوي، ويرى جون سولومون بالتالي أن تحديات الترجمة تقف 

.)Solomon 2009, 66( »على المحك وترتبط دائماً »بوهم عالمية اللغة اإلنكليزية

سياسات  مجال  في  الدراسات  لتعميق  جديدًة  أبواباً  المرحلة  هذه  في  الترجمة  منظور  يفتح 

بـ  يسميه سولومون  ما  إطار  العالمي في  اللغوي  التماثل  مناقشة عدم  وينطوي هذا على  الترجمة، 

»الترجمة البيوسياسية« )Solomon 2009, 53( من جهة ومن جهة أخرى مناقشة مستوى الخبرات 

واألفعال والمعوقات التي تعترض عمليات الترجمة والترجمة الذاتية التي تخص المواضيع واألفراد في 

إطار »الترجمة كفعل اجتماعي«. قام مارتن فوكس )2009( بتحري العامل األخير بعمق ضمن مفهومه 
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لعلم االجتماع في الترجمة كممارسة اجتماعية. يُظهر فوكس كيف أن الهنود ذوي »المسلّمات« أو 

بوذية عالمية، وذلك  إطار مرجعية  والسياسية في  الوجودية  بترجمة مخاوفهم  يقومون  »الداليتس« 

إليجاد حالة من التواصل مع المضامين االجتماعية األخرى من أجل تحصيل االعتراف بهم. تؤثر ظروف 

الترجمة متعددة األقطاب على الترجمة وفقاً للدراسة السابقة بحيث أنها تحتاج دائماً إلى طرف عالمي 

»طرف ثالث معروف مثل البوذية« كنقاط مرجعية. تعتبر الترجمة هنا أكثر من مجرد جسر يصل بين 

قطبين مختلفين، بل أكثر من طريقة نقل أحادية االتجاه، فهي تعتمد على عملية اجتماعية معّقدة 

وعلى عالقات المعاملة بالمثل والتحّول المتبادل، فعلى سبيل المثال ال الحصر تعتبر ضرورة البحث 

عن مصطلح »ثالث« مشترك في الدراسات المتحفية تحدياً كبيراً.

دراسات  ركزت  حيث  اإلستعمار،  بعد  ما  مرحلة  في  تحوالً  باعتباره  الترجمة  مفهوم  توسيع  تم 

مرحلة ما بعد اإلستعمار بشكل كبير على تحويل الفهم األوروبي للقارة األوروبية على أنه »األصل«، 

مما أثّر بشكل كبير على إعادة رسم خرائط المفاهيم السائدة السابقة التي تخص المركز والمحيط، 

لتخرج عن إطار الهويّات التقليدية ومهاجمًة مبدأ الثنائية على حساب الخليط الهجين. أّدى االنتباه 

إلى أنماط السلطة في مرحلة ما بعد اإلستعمار في مختلف أنواع عالقات الترجمة إلى وضع شروط 

 Niranjana 1992; Spivak 2000; )انظر  متناقضة  عملية  كونها  والتحّول  المتبادلة  الترجمة  اعتبار 

الترجمة  لعالقات  التقليدي  الفهم  هذه  النظر  وجهة  تتخطى   .)Tymoczko and Gentzler 2002

بوصفها عالقات تكافؤ، وتفكك فرضيات المواقع المرسومة بثبات، ناهيك عن اإلخالص لـ »األصل« في 

التقاليد والجذور والهويّة. ومن جهة أخرى تعتبر الجوانب المتعدية والمتحولة للترجمة شروطاً مسبقة 

لـ »التغيير المتبادل« كما يرى الراحل زيغموند باومان:

تعتبر عملية الترجمة الثقافية المتبادلة كعملية متواصلة تعبر عن تكيّف األطراف التي ال تستطيع أن 

تشغل نفس الفراغ الوظيفي وال تستطيع أن تكون مستقلة بذاتها، حيث ال تترك عملية الترجمة أي من 

.)Bauman 1999, xlviii( المشتركين فيها على حالته السابقة
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الثقافة كترجمة – الترجمة العابرة للثقافة

تمتلك مفاهيم الترجمة البعيدة المدى ديناميكية عالية بوصفها تحوالً من شأنه أن يؤدي في نهاية 

 .)Bhabha 1994, 172( »المطاف إلى إعادة صياغة مفهوم الثقافة نفسها »الثقافة كحركة في الترجمة

ال تتوحد الثقافات على اعتبار أنها كالمواضيع قابلة للنقل والترجمة، بل تتشكل عبر تنوع التداخل 

والنقل فقط، ومن خالل تاريخ من التشابك في ظل ظروف سلطة غير متكافئة للمجتمع الدولي. يلقي 

منظور الترجمة الّضوء على تشكيالت محددة من اإلختالف كالميل لتوحيد القياس وتأكيد الهويات مثل 

مواضيع الحوار الغير متجانسة ضمن المجتمع والحوارات الداخلية المضادة، وصوالً إلى بعض أشكال 

النقاش الذي يخص فعل المعارضة. 

على أي حال ال يجب تبني صيغة »ترجمة عابرة للحدود« )Apter 2001, 5( على عجل كطريقة 

الترجمة«  في  »التحّول  يبدأ  »العالمية«.  لـ  كمدخل  الترجمة  سياسات  إنشاء  أو  عالمية  لغة  إلنشاء 

بمواجهة المسائل الجدية ويأخذ بعين االعتبار الشروط التاريخية واإلجتماعية والسياسية التي تسمح 

بإنشاء ترجمة ثقافية متبادلة. هناك عدد من النقاط التي ينبغي ذكرها. أوالً: تؤدي صلة الوصل التي 

حددها Bhabha بين المؤشرات االنتقالية والعابرة للحدود إلى تشتيت مهمة الدراسة العابرة للحدود، 

حيث أن »كالً منها يجب أن يترجم، وفي كل وقت محلياً وبشكل محدد، كل ما ينتج عن هذا التشتت 

.)Bhabha 1994, 241( »ويفسد بالتالي عالمية هذه الدراسة

وعلى   ،)Cronin 2003, 34( كترجمة«  »العالمية  توضيح  على  الترجمة  أسلوب  يشجعنا  ثانياً: 

 .)Papastergiadis 2011 توضيح اإلنحراف عن نهج العولمة ووجهة نظر المستخدم للعولمة )انظر

تتيح الترجمة للمواطنين في المجتمع المدني العالمي »تركيزاً تصاعدياً« )Cronin 2006, 28( مما 

الترجمة  عملية  تتطلب    –  ثالثاً    –  ولكن  الفّعال.  والتشابك  العالقات  تشكيل  عجلة  دفع  على  يؤدي 

العالمية تدقيقاً في األبعاد التاريخية، حيث أن مثل هذا العمل يسترعي إعادة تفسير عملية تحول 

بعض األمم الغير أوربية )مثل الهند( إلى النظام الرأسمالي واألشكال المميزة األخرى من الحداثة، وذلك 

لم يعد نتيجة عمليات التعميم والعولمة بل كنتيجة للشرخ في العالقات االنتقالية.
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 المؤشرات المعرفية لـ »التحّول في الترجمة« 
وتأثيراتها العالمية

اإلستبدال

شروطاً  تحتاج  كهذه  عبارًة  لكّن   )Haverkamp 1997, 7 )انظر  اإلختالف«  تتبنى  »الترجمة 

النهج  مواجهة  في  فقط  معرفية  المواصفات  هذه  تبقى  أن  تستطيع  ال  حيث  معينة،  ومواصفات 

الشمولي والصفاء المفترض لمبادئ الثقافة والهويّة والتقاليد والدين إلخ … ال بد من توفير التفاصيل 

بـ  الضرورة  وفريا شيفي هذه  مغنولو  والتر  الثقافية. يسمي  الترجمة  تحليل عمليات  عند  التاريخية 

.)Mignolo and Schiwy 2003, 4( »تحويل الترجمة إلى مفهوم نظري عبر اإلختالفات اإلستعمارية«

المتعددة تتطلب  الثقافية  العالمية على ضوء اإلستبدال والعالقات  التفكير بالعالقات  إن إعادة 

لبناء  الترجمة  لمفهوم  كبديل  القوة  موازين  االعتبار  بعين  وتأخذ  سياسية  تكون  نظر جديدة  وجهة 

جسور التواصل، ولذلك قد يكون التركيز على الشروخ والتفاوتات في ديناميكية الترجمة أكثر واقعية. 

من  النابعة  الوجودية  الحالة  قرب  عن  الترجمة  عالقات  في  الفاصلة  الحاالت  تتصل  شيء  كل  رغم 

 Papastergiadis 2000; Vorderobermeier and Wolf 2008; )انظر  والشتات  والمنفى  الهجرة 

.)Bachmann-Medick 2018

ال تزال نظرة الترجمة للهجرة في مراحلها األولى، ولكنها تؤدي إلى االستفادة من القدرات التحليلية 

للترجمة، كما سلطت الضوء على شخصية الترجمة في الظاهرة الثقافية بشكل عام وعلى بنيتها الغير 

شمولية وعلى طبيعتها المتعددة الغير متجانسة. في هذا الصدد، تطور فهمنا للترجمة ليشمل عمليات 

مهمة من اإلستبدال والتوحيد ومن التميز وعملية التوسط، وبذلك قد تم تعبيد الطريق أمام مقاربات 

منهجية جديدة لـ »الفضاءات البينية« كما تدعى في العلوم اإلنسانية عبر دراستها كمجاالت للترجمة 

الثقافية،  الترجمة  في  ملموسة  عمليات  عبر  تتشكل  والتفاعالت  والهويات  واألوضاع  العالقات  حيث 

وكمثال على ذلك أبحاث شيري سيمون حول مناطق التماس، ومجتمعات اللغات، والعديد من لغات 

.)Simon 2006( المهاجرين في مدينة مونتريال المقسمة
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تشجع  والتحليلية،  المعرفية  المجاالت  في  إمكانيات عظيمة  الفاصلة« عن  »الفضاءات  تكشف 

الثنائية  األزواج  مع  المتقاطعة  المفاهيم  عن  البحث  على  للمقاربات  الموجهة  الترجمة  تعليمات 

وتبّسط الصيغ المعقدة. على سبيل المثال: تجعل نظرة الترجمة لـ »تعدد الثقافات« تشكيل المفاهيم 

من خطوات ترجمة مستقلة أمراً أكثر دقة، وبذلك تعطي وضوحاً ومرجعيًة ليس فقط للفهم وعملية 

ط بل للعناصر السهلة النسيان كعدم الفهم والمعارضة أيضاً. إن هذا النوع من مفاهيم الترجمة  التوسُّ

مثل  المصطلحات  وتشكيل  السرد  تحليل  في  مفيداً  ويجعله  معه،  التعامل  ليسهل  المعقد  يبّسط 

التحديث والهويّة والمجتمع والثقافة.

من التعميم إلى ترجمة تتجاوز الحدود

 هل سينجح مفهوم الترجمة بتغيير النظريات العامة والمفاهيم والمعايير األوروبية؟ تقوم إحدى 

اإلدعاءات المنحازة للتعميم على التشكيك بالمعايير األوروبية أكثر من قبل، وبشكل خاص االعتماد 

على التقاليد األوروبية في ترجمة اللغات والثقافات األخرى ضمن السياق األوروبي حصراً، ويالحظ 

المتحيز  العالمي  التوزيع  أصبح  الوقت وكذلك  بمرور  الخط  لهذا  المعارضة  االتجاهات  أهمية  تزايد 

للمفاهيم والممارسات الغربية مشكوكاً بأمره، حيث بدأت عملية تصفيته من خالل الفحص الدقيق 

لعمليات الترجمة المتبادلة. تُدعم هذه الخطوة من قبل الدراسات المهتمة بتحديد النقاط األساسية 

الدين  نقاط مرجعية مثل  ثالثة« ذات  المشتركة إليجاد »مصطلحات  الجهود  الترجمة، مثل  لتبادلية 

بدون  المقاربات  هذه  مثل  تعيش  أن  يمكن  ال   .)Tsing 1997( االنسان  أو حقوق   )Fuchs 2009(

 Hung and( آسيا من  أوروبا وبشكل خاص حالياً  القادمة من خارج  الترجمة  الزخم إلعادة صياغة 

.)Wakabayashi 2005; Ning 2008; Ning and Yifeng 2008

وفي هذا الصدد، يهدف عمل ديبش تشاكرابارتي لتغيير السؤال حول الترجمة، وطرح في كتابه الشيّق 

»Provincializing Europe« أنه ال ينبغي أن تعتبر الترجمة »متعددة الثقافات« فقط بل »متعددة 

األساليب«، وبذلك يتحدى بشكل واضح وصريح النقاط األوروبية والعالمية للمقارنة المرجعية ويفتح 

بذلك باب البحث للمعايير الغير أوروبية. على سبيل المثال، يجب أن يكون ممكناً ترجمة المصطلح 
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الهندي »pani« »باني« إلى المصطلح االنكليزي »ماء« »water« مباشرة وبدون الحاجة إلى المررو عبر 

.)Chakrabarty 2000, 83 انظر( »H2O« التصنيف المعطى سابقا ضمن نظام التعليم الغربي

ومنهجية  تاريخية  مقاربة  تتطلب  الحدود«  تتجاوز  التي  »الترجمة  أن  كيف  تشاكرابارتي  يبين 

لتعميم األساليب البحثية مثل الديمقراطية والكرامة اإلنسانية والمساواة. ويناقش بأن التأريخ السياسي 

في البلدان الغير أوروبية مثل الهند وتحت ظروف مرحلة ما بعد اإلستعمار ممكن فقط عبر عملية 

ترجمة أساليب الحداثة األوروبية األساسية )الترجمة هنا بمعنى البديل(. يقدم تشاكرابارتي مثاالً على أن 

الموضوع المشترك »البروليتاريا« في الهند يمكن تسميته فقط عبر سلسلة من االستبداالت للمصطلح 

الجموع  مثل  أخرى  بمفردات   )Chakrabarty 2004, 66(  »the proletariat« األصلي  األوروبي 

جي  دراسات  تعتبر  الشعب.  عامة  أي  »العوام«  ونيغري  هارت  مفهوم  وحتى  والفالحين  والجماهير 

ديفيكا »ترجمة المفاهيم النسوية المنتجة في سياقات العالم األول إلى اللغة المحلية« في ثمانينيات 

القرن المنصرم )Devika 2008, 183( في محافظة كيراال بالهند، دراسات مبتكرة في هذا المجال. 

الترجمة  تأريخ  علم  مثل  مناهج  لفحص  الترجمة  عمليات  على  التركيز  استخدام  يمكننا  أخيراً، 

العابرة للحدود الذي يأخذ بعين االعتبار )التاريخ المتشابك( )انظر Randeria 2002(، حيث تالحظ 

أهميته الكبيرة من خالل إعادة تقييم المفاهيم العالمية في حركة الثقافات المتبادلة. وألنه ال توجد 

مجاالت مرجعية متجانسة في المجال العالمي، فإنه من الضروري االنتباه إلى األطر الثقافية المحدودة 

الذاتية. ماهي  النظر  الثقافة متضمنة وجهات  النظر خالل دراسة  العميقة ووجهات  الشروط والبنى 

والتطوير  )الحداثة  التالية  المفاهيم  اعتماد  يمكننا  مدى  أي  إلى  خاللها؟  من  نعمل  التي  المفاهيم 

والرأسمالية والمعرفة والفن والعمل إلخ …(؟ ماهي عمليات الترجمة الضرورية لمناقشة مصطلحات 

تحليلية متبادلة ثقافياً وإيجاد مكافئات لهم ضمن نظم المفاهيم في المجتمعات الغير أوروبية؟
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العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية كـ »دراسات في 
الترجمة«

الترجمة ضمن اإلختصاصات

تواجه عملية إعادة توجيه الترجمة التي تتخلل اإلختصاصات المختلفة حالياً تحديات عظمى تتمثل 

Bachmann- انظر( الترجمة  اإلنسانية كدراسات عالمية في  للدراسات  ذاتي جديد  تعريف  بإيجاد 

Medick 2016a(. كمثال على ذلك، النقاش المكثف ضمن األدب المقارن حول إعادة هيكلة الموضوع 

بشكل كامل، حيث يقوم نموذج الترجمة بتوسيع منظور األدب المقارن ليشمل المضمون السياسي 

ويفحصه من وجهة نظر »نواحي الترجمة« )Apter 2006, 5(، حيث تظهر كيفية ارتباط علم األلسن 

بالعولمة وبخليج غوانتانامو وبالحرب والسلم وباإلنترنت )Apter 2006, 11(. كما يمكننا استحضار 

تاريخية  كعملية  وفهمها  الترجمة  اكتشاف  بإعادة  مؤخراً  بدأ  الذي  التاريخ  اختصاص  من  آخر  مثال 

 Howland 2003; Rafael مرتبطة باإلستعمار وبالتحرر منه، وبتاريخ التبشير ونقل المفاهيم )انظر

Richter 2005, 13 ;2005(. يتزايد اهتمام المؤرخين بالبحث عن تفسيرات إبداعية للمفاهيم األساسية 

مثل التحرر والديمقراطية وحقوق اإلنسان وذلك من أجل تطوير مفاهيم سياسية وتاريخية جديدة 

 Liu 1995, 1999; Sakai 1997; لتستبدل المفاهيم الغربية، وأيضاً من أجل التطبيقات العملية )انظر

.)Bachmann-Medick 2013

من الجدير بالذكر محاوالت استخدام مفاهيم الترجمة الثقافية »كمثال في الدراسات الدينية« 

يستدعي  مما   ،)Bräunlein 2009, 29( عام  بشكل  الدينية  والتحّوالت  الصورة  لنقل  تحليلية  كأداة 

عن  المفهوم  هذا  باستخدام  الدينية  التحّوالت  تفسير  يكشف  الصور.  بترجمة  االهتمام  من  مزيداً 

عبر  الفعالة  والخصخصة  التفسير  وإعادة  التحّول  في  »الصور«  واألداء  البصرية  الممارسات  توسط 

المسافات البعيدة، وهذه نقطة مناسبة للسير بهذا النموذج باتجاه تّم تجاهله بقوة حتى اآلن، حيث 

الترجمة«  في  كأبحاث  البصرية  الثقافية  »الدراسات  عبر  المالئم  االهتمام  ميرسمان  بريجيت  أولته 

)Mersmann 2004, 107; Mersmann 2016(. تملك الترجمة البصرية قوة كبيرة ناشئة عن جمع 

عوالم الثقافات عبر اإلعالم والصور، حيث نتقابل وجهاً لوجه مع االختالفات الثقافية والثقافات البصرية 

األخرى متضمنة المحرمات البصرية )مثل الصور الفاضحة من سجن أبو غريب(.
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الترجمة بين االختصاصات 

قمت بذكر عدة أمثلة للداللة على مدى تخلخل مفهوم الترجمة في مختلف االختصاصات. يمكن 

أن تصبح الترجمة في مجتمع المعرفة الناشئ نموذجاً للربط القوي حيث يجب أن تكون االختصاصات 

األخرى  المعرفة  مجاالت  مع  التواصل  من  يمكنها  مما  اإلمكان  قدر  للفهم  وقابلة  واضحة  المختلفة 

واستكشاف »مناطق التماس« فيها. على النقيض من معيار السالسة في االختصاصات، فإن معيار الترجمة 

لديه أفضلية وضوح مخاطبة االختالفات ومناطق التوتر والتناقض بين االختصاصات والمدارس الفكرية.

للترجمة  الذاتي كمهمة  بحثنا  اعتبار  الذاتي لمساعدتنا في  االنعكاس  استخدام خصائص  يمكننا 

واعتبار العلوم اإلنسانية كنوع من دراسات الترجمة، وهو ما يعتبر ميزة هامة أخرى ألسلوب الترجمة. 

ومن جهة أخرى يتم لفت االنتباه إلى البنية الداخلية إلكتساب المعرفة في األبحاث الثقافية، حيث 

الطبقات  الكمال والوحدة من خالل تحديد  المشتركة عبر تعطيل مفاهيم  العالقات والظواهر  تظهر 

والتناقضات الحتمية لكل عملية ترجمة. من الضروري هنا أن ال يكون البحث الثقافي مركزاً، بل يجب أن 

يبحث في الهوامش والفجوات البينية )بين االختصاصات أو بين الظواهر الثقافية( كفضاءات للترجمة.

الترجمة كنموذج للدراسة الثقافية العابرة للحدود

انطالقاً من هذه النقطة يالحظ نشوء بُعد آخر للترجمة في العلوم اإلنسانية، حيث تنشأ إمكانية 

محلياً  المحددة  المختلفة  المعارف  بين  وأيضاً  المختلفة  الثقافية  المفاهيم  بين  الترجمة  أو ضرورة 

الرؤية  تزال  المتحفية. ال  الدراسات  األقل في  نفسها، على  الثقافية  الدراسات  الثقافية في  واألبحاث 

البحث  مناهج  ماهي  أوروبا.  في  حتى  وحدها  األنغلوأمريكية  المناهج  إلى  النظرة  تقيد  المحدودة 

األخرى التي تّم ترجمتها بشكل سيء؟

في حال لم تتم عولمة الدراسات الثقافية فقط وإنما تم تحويلها لتبدأ بما يعتبر من وجهة النظر 

األوروبية »هوامش«، ستكون من وجهة نظر ستيورات هول باالستفادة من تطوير عمليات الترجمة. 

متناقضة  عبر عملية  عولمتها«  أيضاً  يتم  بل  العولمة،  اليوم فقط على  الثقافية  الدراسات  تعتمد  »ال 
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)…( ما يهمني في هذا المجال هو أن الدراسات الثقافية في كل مكان ستمر بعملية إعادة الترجمة 

هذه« )Hall and Chen 1996, 393(. لقد أصر ستيوارت هول منذ عقد كامل على حاجة الدراسات 

الثقافية األوروبية ليس فقط لترجمة ذاتها عبر العولمة والتحديث بل على جعل نفسها قابلة للترجمة 

إلى الدراسات الثقافية األفريقية واآلسيوية. وبهذا يفصل هول الترجمة نهائياً عن »األصل« األوروبي:

أنا ال  النص بدون أي إشارة إلى األصل األولي، وبهذا  الصياغة ورسم  الترجمة عبر إعادة  تستمر عملية 

أستعملها باعتبار أن الدراسات الثقافية هي »حقاً« إنتاج غربي بالكامل تم استخدامها في مكان آخر، بل 

.)Hall and Chen 1996, 393( إن المقصود هو أنه عندما تدخل حيزاً ثقافياً جديداً تتغير المصطلحات

يجب علينا تكثيف البحث عن طرق ومفاهيم بحثية جديدة من أجل هذا المشروع الغير مكتمل 

المعرفة األوروبية  بتقاليد  الترجمة بحيث ال تبقى محدودة  الترجمة ودراسات  للعلوم اإلنسانية في 

بل ترتقي إلى سياق »الحوار العالمي« )انظر Jacob 1999, 112(. وفي هذا السياق يمكن أن تصبح 

الترجمة نموذجاً محفزاً للدراسات الثقافية العابرة للحدود بحيث تصل أبعد من »المفاهيم العابرة«. ال 

يأخذ نموذج الترجمة فرضية الشهرة العالمية لـ »العبور« من خالل التطبيقات أو أخذ مفاهيم التحّول 

انعدام  القوة وحتى  والتفاوت في  اإلستبدال واالحتكاكات  إطار  إلى  يتعداها  بل  االعتبار فقط  بعين 

.)Bachmann-Medick 2014, 119 – 136( قابلية الترجمة

تمتلك الترجمة في هذا النظام، بوصفها منظوراً حاسماً للمفاهيم، وظيفة استراتيجية مهمة، فهي 

تخلخل مطالبة المعرفة الغربية بهيمنتها على المعارف والتمثيل والعالمية. ففي مجال عملنا التجريبي، 

من المهم أن نسأل بعناية ماهي المكتسبات التي نجنيها من أساليب الترجمة؟ أم هل نحن نشهد 

»العابرة  الثقافية  الدراسة  أن  هو  الوحيد  المؤكد  الشيء  اإلستعارة؟  الستخدام  جديدة  مسيرة  بداية 

السياسية  بأبعادها  الثقافية  الترجمة  لعمليات  العالية  الحساسية  من  كبير  بشكل  تستفيد  للحدود« 

وهياكلها األساسية واستراتيجياتها الكامنة ومزاعمها بالسلطة والهيمنة وتالعبها وأعمال العنف وأيضاً 

 .)Apter 2006, 3( فرص التدخل، أي تستمر الترجمة في الظهور أكثر فأكثر كمسألة في الحرب والسلم

في النهاية فإن االنتقال من البرج العاجي للنظرية والبحث عن أرضية صلبة من العالقات االجتماعية 

Snell-( »والسياسية في »التواصل العالمي العابر للثقافات« سيكون بحق »تحول ثوري في الترجمة

 .)Hornby 2009, 50
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سعيد فايق 

التواصل بين الثقافات: مقدمة

تمهيد

في جميع المناهج والنماذج المختلفة وإستراتيجياتها ذات الصلة، كان الهدف الرئيسي لوسائل 

اإلعالم المختلفة المستخدمة في علم المتاحف هو نشر كمية معينة من المعلومات للُمستقِبلين داخل 

مناسبة« في  لغة  يساوي  مناسب  ُعِقد مؤتمر »علم متاحف  الهدف،  لهذا  وبينها. وتحقيًقا  الثقافات 

متحف الحضارة اإلسالمية بالشارقة في مارس 2015، بالتعاون مع معهد جوته بمنطقة الخليج؛ لتناول 

المقتطُف  ويوضح  الثقافات.  بين  والتواصل  واللغة  والهوية  الثقافة  بين  العالقة  عن  الشائك  السؤال 

التالي من الدعوة الطريقَة التي َشكَّلت بها الفكرة الرئيسية المؤتمر:

يجمع المؤتمر العاملين في مجال المتاحف والثقافة والفن، وكذلك خبراء الترجمة والتواصل بين الثقافات 

من اإلمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وآسيا وأفريقيا وأوروبا؛ لمناقشة آليات اللغة المناسبة بين 

عملية،  ومعاجم  إرشادات  وضع  في ضوء  وفرصها  وتحدياتها  الثقافي،  والقطاع  المتاحف  في  الثقافات 

هات وسلوكيات ُمساِعدة في تحقيق علم متاحف مناسب على المستوى الثقافي. وكذلك توجُّ

ويوضح هذا ارتباَط عدد كبير من القضايا باإلشكاليات المتأصلة في دور وسائل إعالم المتاحف 

لطة المترتبة، و / أو آليات االستبعاد االجتماعي التي تحرك المسافات  في اللقاءات بين الثقافات والسُّ

في هذه اللقاءات. وتَُعدُّ العالقات بين اللغة والثقافة أمرًا أساسيًّا للمؤتمر، ولهذه المساهمة. وعن هذا، 

يكتب كيلي وري ديكينز )2006:1(:
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تمثل فكرُة اللغة والثقافة المجتمعاِت والمؤسساِت التي تضمُّ وتَصيغ التعلُّم اللغوي، واالستخدام اللغوي 

…، وتقدم [هذه الفكرة] فرًصا للتعامل مع قضايا االستخدام اللغوي، والشكل اللغوي، والتعلُّم اللغوي، 

السياقات  وعن  الهوية،  تكوين  عن  معلومات  يعطي  مما  اللغوي؛  والتقييم  اللغوي،  التدريس  وأصول 

االجتماعية والثقافية التي تتشكَّل فيها الهوية.

وفي هذا السياق، يوضح علم المتاحف مدى التعقيد الكامن في عملية التواصل بين الثقافات. 

تُنظِّم  التعقيد من تأجيل تقديم سلع ثقافية معينة للُمستقِبلين باستخدام أنظمٍة خاصٍة  وينبع هذا 

إنتاج هذه السلع واستقبالها.

وقد شغل هذا التعقيُد مركَز الصدارة في المناقشات؛ بسبب الوضع السيئ الذي شهدته الدراسات 

الثقافية، ومنها دراسات المتاحف منذ الثمانينات من القرن العشرين. لقد أثارت فكرة النمذجة الثقافية 

التحديد، أسئلًة ال يمكن إجابتها بشكل كاٍف بأفكار معهودة  الفنون والترجمة، على وجه  من خالل 

لألشياء والموضوعات الممثَّلة بمناهج دقيقة. وتحوَّل التركيز من المنتجات كنتائج كاملة إلى تداعيات 

ثقافية وسياسية واقتصادية، بعيًدا عن االهتمام بالموضوع، أو طريقة التعامل مع المنتجات كعالمات 

ويجب  والسيادة.  لطة  للسُّ والمحلية  العالمية  بالعالقات  مرتبطة  )رموز(  وسياسية  وثقافية  اجتماعية 

ل به بشكل غير مفاجئ من خالل العمل على الدراسات الشرقية،  هنا مالحظة أن هذا التحوُّل قد ُعجِّ

وما بعد االستعمارية، والثقافية؛ وبالتشكيك في اإلستراتيجيات والممارسات الواضحة والسهلة لتمثيل 

اآلخرين، السيما الثقافات غير الغربية.

وعلى غرار الترجمة، يتضمن علُم المتاحف التعامَل مع سلع المعلومات كمنتجات أو نصوص تُنتَج 

في ظروف ثقافية معينة، واستخداَم لغة معينة )تُستخَدم اللغة هنا لإلشارة إلى النظام اللغوي وأي 

نظام رمزي آخر يُسهِّل عملية التواصل( لنقلها إلى بيئات أخرى )التواصل بين الثقافات(، وكذلك بيئات 

َمن أنتجوها )التواصل داخل الثقافات(. وتفترض سياسات التواصل أن يعمل المنتجون على أساس نشر 

السلع بشكل جيد داخل ثقافاتهم، أو في ثقافات أخرى؛ لتعزيز وجهة نظٍر أو رسالٍة معينٍة كهدف 

نهائي. وهكذا، رغم حماية الفكر الموجود في بيئات مصدر المنتجات )السلع الثقافية(، فإن المنتجين 

)العاملين في الفن والترجمة( غالبًا ما يعملون إلرضاء اللوائح والمفوَّضين والرَُّعاة والقيِّمين. ويحتاجون 

لتحقيق ذلك إلى جهود كبيرة للتالعب، أو تقويض عملية التَّلقِّي المستهدف إلفادة »العميل«.
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الثقافات، ومنه عمُل المختصين في علم المتاحف  التواصل بين  ويترتب على ذلك أن يتضمن 

أنشأت  قد  الجماهير  بعينها. وهذه  ُمستهَدفة  إلى جماهير  الثقافية  السلع  )ترحيل(  نقَل  والترجمة، 

تحت تصرُّفها أنظمًة تمثيليًة بمعايير وتقاليد إلنتاج تلك السلع واستهالكها )مقابل األشخاص واألشياء 

د الهوية واالختالف، وفيه  واألحداث(. وتُسِفر هذه األنظمة في النهاية عن »خطاب رئيسي« به تُحدَّ

يكون التواصل بين الثقافات )فايق، 2007(.

 التواصل بين الثقافات في علم المتاحف المناسب 
واللغة المناسبة

من مفارقات التاريخ البشري أن االكتشافات العلمية والتقنية، مثل األسلحة، تُستخَدم ألغراض غير 

متعلقة بالِعلْم على اإلطالق، بل تقوم األغراض على الطريقة التي تنظر بها الثقافاُت بعُضها إلى بعض؛ 

فمخترع »السالح« قد ترك اإلرث والمال ليبحث عن السالم )جائزة نوبل للسالم(، وليتخلَّص من الحاجة 

إلى سالحه )اختراعه(؛ وكلمة »َسالم« تعني هنا خلق تفاهم بين طرفين على األقل. هناك مثال آخر، 

هو العلوم الوراثية التي تُنظِّمها تفسيرات القواعد األخالقية، المرتِكزة على أمور خارج مجال العلوم 

الوراثية نفسها. يرتبط استخدام األسلحة في الحروب، على سبيل المثال، بالفهم السيئ أو فرض طرق 

م الذخيرة الكافية للُمصنِّف الستخدام  جبرية للفهم. كذلك، فإن تصنيف ثقافة أو شعب ما مختلف يُقدِّ

األسلحة ضد ما صنَّفه، ومن ذلك إنتاج األعمال التي تُعزِّز هذه التصنيفات )فايق، 2007(.

المنتجات  تنقل  التي  الوسيلة  التعامل مع  التوافق في  الفهم من أوجه عدم  وتنبع حاالت سوء 

)اللغة(، غير أن حاالت سوء الفهم ليست فقط نواتج لعدم التوافق هذا في َحدِّ ذاته، بل أيًضا لحاالت 

عدم التوافق الثقافي. وهذا يعني أن حاالت سوء الفهم تحدث بشكل عام في ِبْنيَات اجتماعية معينة، 

وتواريخ معينة، ومعايير سائدة إلنتاج التواصل واستقباله. ويمكن القول بأن جميع هذه األمور هي 

نة فيها. واألداتان الرئيسيتان )المكونات والعناصر( للتواصل بين  عناصر ثقافة ما، واأليديولوجية المتضمَّ

الثقافات، ومنها علم المتاحف والترجمة، هما الثقافة ووسيلة مناسبة لنقلها.
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األوجه  متعددة  عملية  بالضرورة  فهو  مًعا،  العنصرين  يجمع  الثقافات  بين  التواصل  وألن 

والمشكالت، مع وجود مظاهر وإنجازات وتداعيات مختلفة. ويمكن تعريف الثقافة عامًة بأنها َمعرِفة 

ُمشترَكة: ما يجب أن يعرفه أعضاء مجموعة معينة، ويتفاعلوا معه بطرق خاصة، وغالبًا ُمهيَّأة مسبًقا، 

ين والبنيات  ويفسروا به خبرتهم؛ ومن ذلك التواصل مع ثقافات أخرى بطرق مميزة. واستناًدا إلى الدِّ

العالم واألحداث،  االتجاهات بشأن  الثقافة ُمجَمل  االجتماعية والمعتقدات والقيم والتاريخ، تتضمن 

ط في هذه االتجاهات. بعبارة أخرى، تشير  والثقافات والشعوب األخرى، والطريقة التي يكون بها التوسُّ

الثقافة إلى المعتقدات واألنظمة القيمية المفترض ضمنيًّا مشاركة مجموعة خاصة معينة لها بشكل 

جماعي، ونقلها إلى المناصب التي يشغلها ُمنِتجو وُمستقِبلو التواصل تجاه العالم واألحداث والثقافات 

ط في هذه االتجاهات )فيركالو، 1995؛ فايق، 2007(.  والشعوب األخرى، والطريقة التي يكون بها التوسُّ

الالزمة إلدراك مواقف  تُزوِّد مستخدميها باألدوات  إنها  إذ  ط؛  التوسُّ اللغة على تسهيل عملية  وتعمل 

إنتاج أشكال تمثيلية معينة.

ا،  في أي إجراء تواصلي )ولو بين أفراد المجموعة الواحدة(، تكون الثقافة واللغة متشابكتين جدًّ

مما يجعل من الصعب تصوُّر إحداهما دون األخرى؛ حيث سيكون من غير الممكن«أخذ لغة من ثقافة، 

أو ثقافة من لغة« )باسنيت، 1998:81(. ويتضمن التوسع في هذه العالقة لتشمل الترجمة )إيميغ، 

2001: 203 – 4( ما يلي:

اتَّضح أن الثقافة نفسها نتيجٌة لعمليات ترجمة، وهذه التراجم موصوفة بشكل ال يشبه القوى الحتمية 

للتاريخ، بل تكون تصرُّفات فردية تعتمد على تفاعلها مع البيئات االجتماعية والسياسية. وغالبًا ما تفشل 

ا كارثية؛ ولكن تَُعدُّ محاولة تجاهل الترجمة أو تركها  هذه التراجم داخل هذه البيئات، وتكون النتائج حقًّ

ا ثقافية بالخطورة نفسها. شرطًا ضروريًّا لتكوين الهوية، سواء كانت هوية شخصية أو قومية، أو حقًّ

تسعى الثقافة إلى إخبار أعضائها بما هو متوقع من الحياة؛ لذلك تُقلِّل حيرتهم، وتساعدهم على 

التنبؤ بالمستقبل غالبًا باالستناد إلى ماٍض أو أكثر من ماٍض. ويوافق أصحاب النظريات الثقافية عامًة على 

ين، والقيم والتنظيم االجتماعي، واللغة نفسها. ترتبط  أن العناصر األساسية ألي ثقافة تشمل التاريخ والدِّ

العناصر األربعة األولى بعُضها ببعض، وجميعها تحركها اللغة وتُعبِّر عنها؛ فباللغة تكون مشاركة الثقافة، 

وتعلُّم السلوك المتناقل عبر األجيال بهدف تحسين البقاء الفردي والجماعي، والنمو والتطور، وكذلك 

تحديد معالم الثقافة نفسها، ومعالم مجتمعها مقابل الثقافات األخرى وأعضائها المعنيين )فايق، 2014(.
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ا للغة أنها ليست أكثر من كتاب قواعد جيد، وقاموس أحادي اللغة  ومن التعريفات األساسية جدًّ

جيد؛ غير أن هذين األمرين ال يشيران إلى ما يفعله المستخدمون بالفعل بالقواعد النحوية والكلمات 

المذكورة بعناية في القواميس. إن القواعد النحوية والكلمات الموجودة في القاموس تعني ما يريدها 

عام  اللغة بشكل  وتفترض  المستخِدم.  األمر على  ا من  الكثير جدًّ يعتمد  لذا  تَعِني؛  أن  مستخدموها 

أهميتها كِمرآة للطرق التي تنظر ثقافٌة ما بها إلى الواقع، والهوية، والذات، واآلخرين. وهنا قد يبتكر 

المرء المصطلح »ثقافي لغوي«، المستَمدَّ من ثقافة ولغة لفهم العالقة الوثيقة بينهما. إنهما وجهان 

لعملة واحدة، فيها ال تكون العملة عملًة رسميًة إن خال أحد وجهيها من النقوش؛ أيهما كان خاليًا. وفي 

ذون إجراءات نقل السلع يُحِضرون  اللقاءات بين الثقافات، يتمثل معنى التواصل في أن هؤالء الذين يُنفِّ

معهم المعرفة )الثقافة( المتعلمة عن طريق لغتهم )عادًة اللغة األم أو اللغة األولى(.

تميل معايير إنتاج المنتجات الثقافية، وتصنيفها وتفسيرها وتداولها، داخل بيئات ثقافية لغوية 

من  الترجمة  أو  الفنية  األعمال  من خالل  منقولة  سلع  مع  التعامل  عند  سارية  تظلَّ  أن  إلى  واحدة 

د عملية استقبال المنتجات المنقولة من خالل  سياقات ثقافية لغوية أخرى. وكالمنتجات المحلية، تتحدَّ

نفسها.  المنتجات  تتضمنه  مما  أكبر  بشكل  اللغوية(  )الثقافية  المتلقِّي  للمجتمع  المتبادلة  المعرفة 

بعبارة أخرى، يساعد الخطاب الرئيسي كنظام ُمعترَف به للتمثيل في تعريف ثقافة ما ألعضائها، ولكن 

األهم من ذلك أنه يساعد هؤالء األعضاء على تمييز مجتمعات أخرى )ثقافية لغوية( عن طريق مقياس 

الَْغيِْريَّة مقابل الذات )باختين، 1981(.

التمثيل  تمثيالً وفكرًة وإستراتيجيَة صياغٍة. ويشغل  المثال،  المتاحف، على سبيل  يتضمن عمل 

جزًءا كبيرًا في دراسة اللقاءات بين الثقافات. ويُعرِّفه تيموسكزو )2007:113( كما يلي:

التمثيل مفهوم كبير وواسع. ومن ثم، فإن المناقشة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتمثيل والترجمة أبعُد 

التمثيل، ولو  الترجمة يجب أن يشمل  اعتبار لطبيعة  الكتاب. ومع ذلك، فإن أي  بكثير من نطاق هذا 

بطريقة خاطفة؛ حيث إن جميع التراجم عبارة عن أشكال تمثيلية؛ فالترجمة – فئًة – هي مجموعة فرعية 

إلى َحدٍّ كبير من التمثيل. ومعظم التراجم الفردية تندرج تحت تمثيل الفئة الكبرى.

بعلم  )المتعلقة  الرمزية  البَيِْنيَّة  يَّة  والنَّصِّ والتَّلقِّي،  اإلنشاء  قضايا  تترابط  التمثيل،  مظلة  وتحت 

لطة. وعندما تتداخل الثقافات  د في بيئة صراع أيديولوجي على السُّ المتاحف والترجمة( بشكل ُمعقَّ
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لطة والتأثير أمرًا حتميًّا، وتَظَهر الصياغات واألساليب  وتمتزج، تصطدم بالماضي، ويصير الصراع على السُّ

القديمة للوساطة على السطح، ويصير تحقيقها ُممِكًنا من خالل اللغة التي هي بنك بيانات الخيارات 

الخطابية. ويُستثَمر استخدام اللغة كخطاب باستخدام أيديولوجيات في إنتاج و / أو تداول و / أو االعتراض 

على أنماط تقليدية و / أو عالقاٍت ُسلْطَِويَّة بين المجتمعات التي تُمثَّل والمجتمعات التي تُمثِّلها )ثقافيات 

لغوية مختلفة(. و تتضمن مناقشة الترجمة – كحالة من حاالت اللقاءات والتمثيل بين الثقافات – )أبتر، 

رت بتضمينات نظرية وعملية أساسية فيها: 2005:160( أن قضية المصدر والهدف قد بشَّ

يِّ وتشير بشكل ُمنظَّم إلى نَصٍّ  تُفَحص ماهية الترجمة، فإذا لم تكن الترجمة شكالً من أشكال الخبر النَّصِّ

أساسي، فما هي إذن؟!هل يمكن لتقنيٍة أدبيٍة الستنساٍخ له أصله أن يَظلَّ يُنظَر إليها على أنها ترجمة؟ أم 

هل يجب اعتبارها التوضيح الرئيسي لتوصيف ترجميٍّ بالقدر الذي يكشف به عن الَحدِّ الذي تكون فيه 

جميع التراجم عبارًة عن وسائل نقل ال يمكن االعتماد عليها لألصل أو نظام شديد الكذب؟

في هذا السياق، يساهم وضع المنتجات )السلع الثقافية(، وعالقاتها ببيئاتها المحلية، ومسؤوليات 

المنِتجين )الفنانين أو المترجمين(، والمستقِبلين )العمالء(، وأخالقيات التواصل بين الثقافات – وأيًضا 

الرُّعاة والناشرون والعارضون – في وضع التواصل في منطقة ُمتنازَع عليها للنقاط المرجعية للتفسيرات 

بطرق  موجوًدا  واآلَخر  الذات  مفهوم  بات  وقيوده،  الرئيسي  الخطاب  متطلبات  وبسبب  والمقبولية. 

تمثيلية متأصلة في الخبرة المشتركة، والمعايير المؤسسية للذات )الثقافية اللغوية تُمارِس التمثيل(. 

يُقاس مفهوم الَْغيِْريَّة وفًقا لمقياس اإلمكانيات ضمن الخطاب الرئيسي، عندما يكون اآلخر متخوفًا. قد 

يتوقع المرء أن اإلستراتيجيات الخطابية )الخيارات اللغوية( هي تلك اإلستراتيجيات التي تحقق الهرمية 

والتبعية والسيادة. وغالبًا ما تؤدي الَْغيِْريَّة إلى عمل أنماط تقليدية تأتي عادًة بصحبة أشكال تمثيلية 

موجودة لتعزيز األفكار الكامنة وراءها.

ويَُعدُّ تمثيل اآلخرين بأعمال فنية أو ترجمة من اإلستراتيجيات الفعالة لإلبعاد، التي تستخدمها 

الذات بشكل طبيعي وأخالقي )سعيد، 1995(. وليس من المدهش أن يصاحب هذا اإلبعاَد أيًضا عمليُة 

الخطاب  مع  ويتكيَّفون  يستخدمون  المقبولين  أن  طالما  اآلَخر  من  المقبولين  األعضاء  لبعض  إدماج 

الرئيسي الكامن، ونظامه التمثيلي المعني، وأيديولوجية الذات القابلة »القابلين« )فايق، 2006(؛ ولكن 

االستيالء  قضايا  بذلك  وتستحثُّ  المشتركة،  الحقائق  تعكس  سلع  إنتاج  إلى  الموقف  هذا  يؤدي  قد 

والتقويض والتالعب.
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من  كبير  عدد  لفحص  مواقع  والترجمة  المتاحف  علم  يقدم  المنظور،  هذا  من  قريب  وبشكل 

القضايا، مثل: الساللة، والنوع و«ما بعد االستعمارية«، وسياسات النشر والرقابة، والَْغيِْريَّة؛ التي فيها 

يميل جميع األطراف )العمالء( المشتركين في هذه األعمال إلى التأثر بشكل كبير بثقافتهم اللغوية، 

العالقة  عن  يَنتُج  كذلك،  عنها.  تمثيلية  أشكال  تُصَنع  التي  اللغوية  الثقافة  بها  يرون  التي  والطريقة 

بين الثقافات اللغوية المختلفة إستراتيجياُت استيعاٍب تُعزِّز »الصور المهيِمنة للشعوب المستعَمرة« 

)نيرانجانا، 1992:3(.

الثقافات واضحٌة في  بين  التواصل  الشائعة في  الممارسات  والتشويه من  التالعب  أن  إن فكرة 

مجال الترجمة من اللغة العربية، واألعمال الفنية التي تمثل العرب وأماكنهم. وقد نُظِّمت الترجمة من 

اللغة العربية إلى اللغات الغربية السائدة )السيما اإلنجليزية والفرنسية( باستخدام معايير الخطاب 

الرئيسي للتواصل بين الثقافات، الذي يفوق أهمية الترجمة نفسها. وفي هذا السياق، للترجمة دور 

للثقافات  الرئيسي  الخطاب  متطلبات  مع  المتوافقة  العربية  للثقافة  صور  وتعزيز  إنشاء  في  رئيسي 

والغربية(، وتحت تصرفهما،  العربية  )العوالم  الثقافتين  كلتا  كان في  ولقد  الترجمة.  بأعمال  القائمة 

أنظمٌة تمثيليٌة زاخرٌة بأنماط تقليدية بينها، مع تحكُّم الغرب في نشر أشكالها التمثيلية )الصور( لآلَخر 

العربي بشكل كبير؛ نظرًا للقوة السياسية واالقتصادية والثقافية، التي يتمتع بها بشكل خاص منذ القرن 

اللغات  العربية إلى  الترجمة من  المباِشرة. وقد حققت  التاسع عشر، وبسبب العالقات االستعمارية 

ا في تحسين العالقات الثقافية، و / أو خلق فهم متبادل )فايق، 2010(.  الغربية في كل ذلك القليل جدًّ

وقد أُنِتجت أعمال الفن االستشراقي ضمن سياقات ثقافية لغوية معينة؛ لتقديم الصور الدخيلة التي 

كانت لدى المستقِبلين في الغرب عن الشرق العربي الغامض.

بين  المسافات  عن  تحديات  يخلق  أن  التواصل،  ومثل  الترجمة،  مثل  االجتماع  لعلم  ويمكن 

لطة واالستبعاد االجتماعي. وكالمؤسسات ذات التقاليد  الثقافات، ويمكنه أيًضا أن يُحقِّق في قضايا السُّ

المختلفة والثقافات المختلفة والمواقع المختلفة والشعوب المختلفة واألفكار المختلفة واالختصاصات 

المختلفة والمهام المختلفة والرؤى المختلفة وغير ذلك، يمكن للمتاحف أن تخلق مسافات لألفراد 

تقدمها  التي  الثقافية  السلع  ورغم  الثقافات.  بين  أفضل  لتواصل  االحتياجات  ومعرفة  وفهم  لتقدير 

ة للِحسِّ العالمي والحساسية  المتاحف، فإنها يمكن أن تُعلِّم المواطنين العالميين عن الحاجة الملِحَّ

في اللقاءات بين الثقافات.
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خاتمة

الثقافات على الصعيد  التواصل بين  التعقيدات واإلشكاليات، تفترض أخالقيات  النظر عن  بَغضِّ 

النظري أنه يجب أن يؤدي إلى تقارب بين البعيد )بابها، 1994:1( واآلخر والذات؛ ولكنَّ قوَل هذا أسهُل 

الذات  إنتاج  الثقافات عامًة إلى  اللقاءات بين  الذي ترتكز عليه  الرئيسي  من فعله. ويؤدي الخطاب 

التي سبقت  المنطقية  القيم والمعتقدات واإلستراتيجيات  ألشكال تمثيلية عن اآلَخر، بما يتوافق مع 

وجود هذه األشكال التمثيلية.

واللغة  األمة  مفاهيم  ووضع  بحالة  يتعلق  فيما  يتطلبه  وما  الحالي  العولمة  اتِّجاه  لتفرُّد  ونظرًا 

والهوية الثقافية، فإن للتواصل بين الثقافات اليوم الدوَر الرئيسيَّ في تشكيل الهويات الثقافية، و / أو 

لطة، فقد عمل التواصل بين الثقافات على تشويه معظمها. وإذا لم  تشويهها. وفيما يتعلق بعالقات السُّ

نُصلِح األمر لتحقيق لقاءات أفضل بين الثقافات واحترام االختالفات الثقافية، فإن هذا العالم العالمي 

سيكون »أقلَّ انفتاًحا، وقد ينهار في الحقيقة«، كما كتب بيرمان )2005:7(.

الثقافية الهائلة من حضارٍة ما إلى  الثقافات التي نتجت عن التحوالت  لقد باتت العالقات بين 

م السلع  أخرى ُممِكنًة من خالل التواصل، ومنه عمل المتاحف؛ ولكن هل يمكن للمتاحف كجهات تُقدِّ

الثقافية أن تُنِتج مزيًجا ثقافيًّا لغويًّا مناسبًا )مثل: علم متاحف مناسب ولغة مناسبة(؟! وهل يمكن 

بعِضها  تقدير  على  المختلفة  اللغوية  الثقافات  يساعد  أن  العالمي  السياق  هذا  في  المتاحف  لعلم 

البعَض من خالل تفسيرات مستنيرة وموضوعية ونقدية لمنتجاتها الثقافية المعنية؟ اإلجابة تعتمد على 

الخطاب الرئيسي الذي يحكم طريقة عمل المتاحف.
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سرياج رسول

مسائل حول الثقافة والمتحف الجديد

وطأة  تحت  وقوعه  في  تمثلت  للغاية  عصيبة  تاريخية  حقبًا  إفريقي  الجنوب  المجتمع  شهد 

االستعمار المتعدد، إلى جانب الوقوع في براثن هندسة اجتماعية أسسها نظام التمييز العنصري الذي 

اتسم بوحشيته وعنفه وقسم شعبها إلى جماعات وطوائف على أسس عنصرية وعرقية. ويمكن فهم 

بين مشروع عنصرية وعرقية  تاريخيًا عميًقا  أنه يمثل صراًعا  إفريقيا بطرق شتى على  تاريخ جنوب 

مالمح  رسم  مشروع  وبين  ناحية،  من  العنصرية  والتفرقة  المتعاقبة  االستعمارية  القوى  من  أصحابه 

مجتمع خال من التمييز العنصري والعرقي من ناحية أخرى. ولقد طورت فئات تنتمي إلى حركة تحرير 

جنوب أفريقيا التي ظهرت خالل القرن العشرين قدراً كبيراً من االتجاهات الفكرية نحو الالعنصرية 

ومناهضة العنصرية، السيما خالل الفترة الممتدة من الثالثينيات إلى الثمانينيات من القرن العشرين. 

وقد مكنتنا تلك األفكار من فهم العرق واالنتماءات العرقية وإدارة المجتمعات البشرية من مناظير 

تاريخية. وتوصلنا أيًضا إلى فهم كيف تشكلت كل فئة من العرقيات كجزء من تلك اإلدارة والحوكمة، 

وأيضا كيف نشأت العرقية نفسها من خالل اإلدارة المحلية كجزء من نظم الحكم.

في بداية ورشة عملنا، أفاد المنظمون بأنهم ال ينظرون إلى مفهوم الثقافة من منظور ثابت؛ بيد 

أن أفكاًرا مثل »الثقافة المشتركة« و»الثقافة المتعددة« تميل إلى تصنيف المجموعات كعناصر ثابتة 

في الثقافة بشكل يشبه إلى حد كبير طريقة تصنيف األنواع النباتية والحيوانية. وفي هذا اإلطار، يُنظر 

إلى المجتمعات على أنها تتسم بثقافات ثابتة تقتضي إدارة عملية تعايشها مع غيرها من الثقافات 
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وضع سياسة بعينها تُرسخ مبادئ الثقافة المشتركة أو التعددية الثقافية والتي يُمكن الحصول عليها عن 

طريق الترجمة والفهم المتعمق للثقافات المختلفة التي تتشكل منها التركيبة الثقافية. وأرى أنه من 

الممكن النظر إلى تلك األمور بشكل مختلف تماًما، وسوف أعرض بعًضا من األمثلة التي تسلط الضوء 

على طريقة التعبير عن تلك الموضوعات في عالم المتاحف في جنوب إفريقيا.

يُعد المتحف أحد األماكن التي تكون فيها مفهوم الِعرق. وقمت أنا بمساعدة مجموعة من زمالئي 

 Journal of بإنجاز مشروع حول »إمبراطورية« جنوب إفريقيا مع نشر عدد خاص من مجلة مؤخرًا 

Southern African Studies )مجلد 41، 3، 2015(. وأظهر هذا المشروع كيف أنه من الممكن فهم 

تاريخ جنوب إفريقيا من خالل فكرة إنشاء إمبراطورية إقليمية للحكم والسلطة بداًل من النظر إليه في 

ظل اإلطار التقليدي لتكون األمم )هينريتشين وآخرون 2015(. وقد أكدت األبحاث التي أُجريت ضمن 

هذا المشروع على ضرورة النظر إلى المتحف على أنه يُمثل نظرية المعرفة ومنظومة من الدالالت 

التاريخية وليس مجرد مجموعة من المقتنيات الفنية أو القطع المعروضة. وبالفعل كان المتحف هو 

األساس الحقيقي لإلمبراطورية التي تتميز بوجود فئات من االنتماءات العرقية وأنظمة تصنيف وتسلسل 

هرمي معرفي )رسول 2015، انظر أيًضا: بينيت 1955 و2004(. وكما هو متعارف عليه، كان التصنيف 

الثقافة  الثقافي وعلم اإلنسان )أو األنثروبولوجيا(، وبين  التاريخ  الموجود بين  التصنيف  األساسي هو 

المادية ألولئك الذي يوصفون بأنهم متحضرون وتلك الخاصة بأولئك الذين يوصفون بأنهم »بدائيون«.

الذين  التصنيفي، واتسم بتقسيمه بين األشخاص  النظام  وقد امتلئ متحف جنوب إفريقيا بهذا 

يوصفون بأن لديهم ثقافة وتاريخ وبين اآلخرين الذين يوصفون بأن لديهم فقط سمات مادية قبلية 

وعرقية. وهكذا انقسم نظام متاحف جنوب إفريقيا ما بين متاحف تعرض التاريخ وعلم اإلنسان مع 

أوجد  وقد   .)1990 )ديفيسون  الطبيعي  التاريخ  متاحف  فئة  تحت  األحيان  بعض  في  األخير  وقوع 

هذا التراث المتحفي صعوبات في تحرير المجتمع من وطأة األضرار الناجمة عن االستعمار والتمييز 

المتحفية  المقتنيات  تلك  استطاعت  كيف  ولكن  عنصري.  غير  ديمقراطي  مجتمع  وبناء  العنصري 

الوطنية العتيقة التي اتسمت بتقسيم تصنيفي استعماري أن تصبح متاحف ألمة حديثة غير عنصرية؟ 

وما الذي كانت تعنيه الالعنصرية بالنسبة للنظام التصنيفي، وماذا كانت تعني بالنسبة للبنية التحتية 

للمتاحف وإدارة المقتنيات والقطع الفنية التي تم عزلها عن غيرها من القطع؟
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لقد أُنشئ متحف وطنُي »رائُد« جديُد في كيب تاون يتسم بالمزج الفريد بين المقتنيات المتحفية 

الوطنية التليدة المقسمة على أساس تصنيفي، كان يُطلق عليه اسم متحف إيزيكو بجنوب إفريقيا. 

المقتنيات وخلطها مع  المنزل. وكجزء من عملية مزج  وكانت »إيزيك4و« كلمة نجونية تعني موقد 

بعضها البعض، أنشئ قسم للمقتنيات الجديدة ُسمي »التاريخ االجتماعي« كما ُوجدت منشأة جديدة 

لحفظ تلك المقتنيات )ديفيسون 2005، رسول 2009(. ولم يكن مبنى هذه المقتنيات الجديدة مجرَد 

مخزٍن جديد، بل أصبح مكانًا لمشروع معرفي هام على الصعيد الدولي لتصنيف مقتنيات التاريخ الثقافي 

ووصف األعراق البشرية المحددة سلًفا، لنقل مثال القطع الخزفية واالضطالع بأعمال إدارة المقتنيات 

بوضعها في قسم منفصل للمقتنيات. وهذا العمل المعرفي عليه أيًضا مراعاة تسمية وتصنيف األشياء 

بطرق تزيل العنصرية اإلدارية وتوضح في نفس الوقت تاريخ الساللة والعرقية في التصنيف. 

ورغم أن متحف ريكز في أمستردام قد اتخذ خطوة جريئة في عام 2015 بإزالة وتغيير تصنيفاته 

التي تحمل طابع العنصرية االستعمارية )جونز 2015(، إال أن العديد من المتاحف في جميع أنحاء 

التصنيفات  تحمل  تزال  كانت ال  إفريقيا  كبيرة من مجتمعات جنوب  بمقتنيات  احتفظت  قد  العالم 

العدائية المكتسبة خالل فترة اقتنائها وضمها في وقت قديم إلى المجموعة. وهذه التسميات مثل 

»كافر« – وهي التسمية االستعمارية لألشخاص المتحدثين اللغة النجونية في كيب الشرقية أثناء فترة 

استعمارهم من ِقبل البريطانيين في القرن التاسع عشر – قد فرضت تحديًا أمام المتاحف يتمثل في 

إيجاد طرق لمنح االحترام للمجتمعات التي جاءت منها مقتنياتهم المعروضة. وسنحت الفرصة لتلك 

المتاحف في جنوب إفريقيا وفي دول أخرى لتغيير تسمياتها العدائية، وأيضا للبدء في مشروع التفكير 

في تاريخ التسمية العرقية واإلثنوغرافية كجزء من األعمال الثقافية لالستعمار. إن التسميات ليست 

مجرد إحساٍس بالعرقية، فهي تُستخدم أيًضا في أحاديث المجتمع واألشياء المعروضة )برايس 2013(. 

وقد تثير عملية تحرير المتاحف من النزعة االستعمارية استفساًرا بشأن أخالقيات االقتناء والعالقة بين 

المقتنيات والثقافات الحية والتاريخية. ويتضمن ذلك أيًضا تحقيًقا عميًقا نقديًّا وتاريخيًّا في األنظمة 

المعرفية الموجودة حول القطع والمقتنيات في منهج يطرح تساؤالت عن الفئات التي وضعت في 

ظل الحقبة االستعمارية.

العنصرية  التي خلفتها  العميقة  بناء مجتمع من األطالل والندوب  إفريقيا قد يكون  في جنوب 

مشروًعا يهدف لتخيل أمة جديدة بدون عنصرية وربما حتى بدون انتماءات عرقية. ولكن على النقيض 
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فال  تقريبًا.  الجوانب  جميع  من  بالعنصرية  يتسم  الجديد  العنصرية  التفرقة  بعد  ما  مجتمع  يزال  ال 

يمكنك استخدام سياسات األفعال القوية بدون االعتماد على أفكار أقدم عن العنصرية. إن الالعنصرية 

ليست مجرد رفًضا آلثار العنصرية وال ادعاء انتهازي بعدم وجود عنصرية. وتؤدي سياسات الالعنصرية 

ولكن  القوية،  أفعاله  من  والمستفيدين  السلطة  العنصري  الفصل  منحهم  الذين  مساعدة هؤالء  إلى 

والعرقية  العنصرية  اإلدارة  في  المرء  يفكر  فيها  والهوية  للمعرفة  كسياسات  الالعنصرية  فهم  يجب 

لألشخاص على المستوى التاريخي.

ومثلما يرى المرء أن العنصرية والعرقية مشكالت في تاريخ إدارة األشخاص، فإن على المرء أيًضا 

أن يفكر في فئات إدارة معروضات ومقتنيات المتاحف. وبقدر ما يمكننا تحديد مستوى اصطناعية 

العرقية  والفئات  للعرقية  يكون  كيف  فهم  على  قادرين  نكون  أن  يجب  العرقية،  الجوانب  وتنظيم 

نفسها تاريخ. )فيل، طبعة 1991(. ولذا نحتاج إلى الفهم الكامل للتاريخ الكامن وراء طريقة تكوين 

الصعيد  على  لزولو  االجتماعي  التكوين  فهم  يمكن  وكيف  زولو،  لقبائل  اإلثنوغرافية  والفئة  العرقية 

التاريخي خارج اإلطار البسيط لقبائل األمفيكاني وتكوين الدولة.)هاملتون 1998(. فهذا من شأنه أن 

يمكِّن المتاحف من إعادة التفكير في مجموعة »زولو« العرقية في إدارة مقتنياتهم ليس فقط لدقتها 

التاريخية، بل أيًضا لسياستها الثقافية على مر العصور.

كان المتحف أيًضا أحد األماكن التي ساهمت في تكوين مجموعة البوشمان العرقية، ومن الضروري 

أن نفهم دورها ودور أنظمة األنثروبولوجيا المادية والثقافية في المتاحف في تاريخ الحياة البوشمانية. 

لقد تغير المفهوم الذي كانت تعنيه مجموعات البوشمان مع الوقت من تكوينها االستعماري األول 

كإشارة إلى األشخاص الذين يعيشون بدون ماشية بالتحديد نتيجة لطردهم من أماكنهم إلى األشخاص 

الذين اقتحموا بدورهم مساكن منطقة البوير لسرقة الماشية )غوردون 1992(. وتُوجت هذه العملية 

في الدراسات األنثروبولوجية المادية في أول القرن العشرين ونُفذ المشروع العنصري لعمل قوالب 

األنثروبولوجي والمتحفي. )ديفيسون 2001،  الحفظ  الشمالية باسم  من أجساد مزارعي ورعاة كيب 

سكوتنز 2002(.

لقد كان من نتائج االستعمار في كثير من األحيان إبعاد األشخاص عن أي شعور بوجود ارتباط مع 

المجتمعات األصلية في حقبة ما قبل االستعمار. ومن الضروري أن نفهم كيف نشأت التعبيرات الجديدة 
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للسياسات األصلية التي سعى فيها األفراد لسرد حياتهم بمصطلحات أصلية جديدة، والتي كانت فيها 

األصلية.  المعرفة  نظم  »باستعادة«  أحيانا  عنها  ويُعبر  ومتطلعة  جديدة  حداثة  أساس  األصالة  هذه 

ولذلك غالبا ما كانت تستخدم لغة إثنوغرافية أقدم ترتكز على أبحاث ونشرات علماء األنثروبولوجيا 

االستعماريين القدماء للمساعدة. لذلك على الرغم من أن الهويات األصلية لشعب الخوسيان قد ُدرست 

في المتحف من خالل منشور األنواع العنصرية والتعبير المجازي لالختفاء. إال أن األشخاص المتحدثين 

بلغة البانتو قد تحولوا إلى مجموعات عرقية من خالل األعمال الخاصة باألنثربولوجيا واإلدارة المحلية. 

وبصرف النظر عن رغباتهم لم يكن من الممكن ادعاء األصلية والتعبير عنها خارج األطر اإلثنوغرافية 

)رسول 2009(.

كان هناك بعض التناقضات التي تكشفت في متاحف جنوب إفريقيا وتم التعبير عنها بشكل قوي 

في معرض 1996 »ميسكاست: تناول التاريخ الخويساني والثقافة المادية« برعاية الفنانة والباحثة بيبا 

سكوتنز في متحف جنوب إفريقيا الوطني في 1996. سعى هذا المعرض إلى التعامل مع تاريخ عمل 

القوالب العنصرية وقوة النموذج البوشماني الذي ترسخ في متحف جنوب إفريقيا في 1959 – 1960 

باستخدام علم القوالب الجسدية للمجموعات العنصرية التي تم عملها منذ 50 عاًما. وفي هذا المعرض 

الهام، سعت سكوتنز إلى مقارنة عنف المدافع والمتحف بتعبيرات ألصوات سكان أصليين وفًقا لما 

جمعه ويلهيلم ولوسي لويد من المخبرين عن القرن التاسع عشر والذين تم اعتقالهم في سجن بريك 

واتر في كيب تاون بتهم سرقة ماشية. )سكوتنز 1996، سكوتنز 2002(.

لم تستطع مشاريع سكوتنز أن تشكك في هذه األفكار المتعلقة »باالسترداد« و»اإلنقاذ« المنسوبة 

بالتعويض والحفظ  إلى أعمال بليك ولويد، وظل مفهومها للمتحف يُستخدم في الخطابات الخاصة 

والرعاية ورغباتها في الوصاية على األشخاص واألشياء )رسول 2009(. تعرَّض أيًضا مشروع »ميسكاست« 

التشكيك فيه.  إلى  التي سعت  الخويساني  الصور االستعمارية األساسية للشعب  للنقد لنسخ وتكرار 

مجموعات  سعت  حيث  العرقية  مثل  باألصلية  جديدة  ادعاءات  المعرض  واجه  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 Southern African Review of( الخوسيان الجديدة إلى التشكيك في سلطة المتحف والقيِّم عليه

الجديدة  الخوسيان  لمجموعة  أوسع  متطلبات  التأكيدات جزًءا من  كانت هذه   .)1996 ،44 ،Books

التي  سابًقا(  المحلية  )اإلدارة  التقليدية  السلطات  نظام  المتأخرة ضمن  الشمولية  أو  الدمج  بتحقيق 

مثلت أيًضا تحواًل من الساللة إلى العرقية.
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بموروثات  ستفعله  الذي  ما  عنصرية  غير  ديمقراطية  من  جديًدا  وطنيًّا  متحًفا  تنشئ  عندما 

المجموعات واألبحاث العنصرية؟ يبدو أن أحد الجوانب المهمة ألنثربولوجيا متاحف جنوب إفريقيا 

األشخاص  اختفى مثل  قد  للناس  المادية  للسجالت  المفترض  »الحفظ«  يتضمن  الذي  التاريخ  وجمع 

الدوافع  لهذه  ونتيجة  حية«.  »حفريات  األنثربولوجيا  علماء  رآهم  والذين  »بالبوشمان«  المعروفين 

المدفونين حديثًا« من لصوص  المدفونة »للموتى  المتاحف تشتري األجساد  للحفظ والجمع، كانت 

المقابر. وهذه التجارة في الرفات البشري المسروق لشعوب القرن العشرين كانت في صميم إنشاء 

المتحف الجديد في جنوب إفريقيا، وتزامن ذلك مع تكوين اتحاد جنوب إفريقيا كأمة جديدة بيضاء 

في 1910. وتضمن ذلك أيًضا تنافس متاحف جنوب إفريقيا مع نظرائهم األوروبيين لمن يصل أواًل إلى 

بقايا الجثث المسروقة كتعبير عن هوس سكان جنوب إفريقيا بالعلم. وباإلضافة إلى التجارة في الرفات 

البشري للمدفونين حديثًا، ثمة دليل على شراء أجساد األشخاص قبل موتهم. )ليغاسيك ورسول 2000(.

إفريقيا، تمت  بجنوب  إيزيكو  القديم في متاحف  المتحف  مقتنيات  تحويل  وكجزء من عملية 

العنصرية  الحصول عليها ألغراض األبحاث  التي تم  أو  الطرق  المسروقة بهذه  الموتى  إزالة مقتنيات 

من المجموعة وفًقا ألحكام السياسة الجديدة للرفات البشري وأُهملت بشكل خاص المتاجر »التي لم 

يكن ُمتاح الوصول إليها« حتى ذلك الوقت الذي أصبحت فيه السياسة الوطنية الخاصة بالعودة وإعادة 

الرفات البشري إلى الوطن حيز التنفيذ. وبعد إغالق ديوراما البوشمان تم اتخاذ قرار بضرورة اعتبار 

القوالب الجسدية العنصرية رفاتًا بشريًّا تم الحصول عليه بشكل غير أخالقي. وكان من المتوقع بشكل 

كبير أن يكون لتجربة خلق ترابط وطني وشفاء اجتماعي من خالل عودة وإعادة دفن رفات جسد 

سارة بارتمان في 2002 وكالس وتروي بينار في 2002 تأثير على عملية إعادة الموتى من المتاحف 

في جنوب إفريقيا )رسول 2015(. وعمليات إعادة الرفات هذه لم تكن مجرد بداية لنبذ العنصرية 

ولكنها كانت تمثل المحتوى الجديد للمتحف نفسه وتمثل عمليات اإلعادة أيًضا عمليات إلعادة صنع 

المتاحف نفسها.

ومثلما كانت موروثات األنثربولوجيا العرقية والمادية كعلم تُرى على أنها جزء من إزالة الطابع 

االستعماري من المتاحف في جنوب إفريقيا، فقد أثبتت متاحف إيزيكو أيًضا أنه من الممكن إعادة 

التفكير في قيمة فئة األعراق البشرية، فمن غير الممكن بناء أمم جديدة بعد االستعمار على أساس 

المتحف اإلثنوغرافي. وتوضح تجارب غانا وأوغندا ودول أخرى معضالت المتاحف الوطنية التي تظل 
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في حالة سبات بمعارضها المجمدة والمتربة المحصورة في اللغات والفئات القديمة. وقد أظهر ابتكار 

مقتنيات التاريخ الطبيعي في متاحف إيزيكو طريقة واحدة يمكن من خاللها للمتاحف القديمة ذات 

أنفسهم في  يمكن لألشخاص فهم  اإلثنوغرافية حتى  بعد  ما  أن تصمم مساًرا  الموروثة  المجموعات 

المتاحف المندرجة خارج فئات الساللة والعرقية االستعمارية.

وقد اتضحت فكرة أن المتاحف تدور حول األشخاص وإقامة منتديات وطنية للمناقشة والحوار 

التي ظهرت من  إفريقيا  المجتمعية في جنوب  للمتاحف  والتذكري  الثقافي  العمل  في  كبير  بشكل 

منتصف التسعينيات من القرن العشرين. وأول مثال على هذا المتحف المنهجي الجديد هو متحف 

المقاطعة السادسة في كيب تاون الذي أُنشئ كمتحف تذكري لحماية أرض المقاطعة السادسة التي تم 

طرد السكان منها بالقوة تحت ظل نظام الفصل العنصري. وهذا المتحف الذي أنشئ جنبًا إلى جنب 

مع مشروع معقد لمداواة المجتمع من خالل إعادة األرض لمالكيها قد اضطلع بإرادته بمهمة إعادة 

التفكير في مدينة كيب تاون خارج فئات العنصرية مع التحدي المتمثل في »بناء مدينة ليست مكونة 

من أشخاص بل من أعراق« )سودين 2001(.

لقد عمل متحف المقاطعة السادسة بمبدأ المتحف ليس كمجموعة معروضة بل كتسجيل ألماكن 

وكأعمال للذكرى ومعامالت معرفية. وتضمنت طرق التفسير األساسية فيه في اآلونة األخيرة زيارات 

العملية الجارية إلعادة األرض  الذاكرة ومحاولة ضمان أن  ميدانية وجوالت تذكارية باستخدام موارد 

لمالكيها تولي اهتماًما لألسئلة الخاصة بالذاكرة. وهنا يُعرف المتحف بعملية تكوين معرفي باعتباره 

جزًءا من الموارد المستخدمة إلعادة تكوين المجتمع والتي يُرى فيها المتحف كمتحف وليس كشيء 

معروض أو معرض. غير أن متحف المقاطعة السادسة قد مر بعملية كبيرة إلكسابه طابع المتحف 

المعروضة من موضوعات وصور  المجموعات  إدارة ورعاية  تولى مسئوليات  الرسمي حيث  والطابع 

الحياة العادية وكذلك سجالت الذاكرة االجتماعية والتعبير الثقافي )رسول 2006(.

ويشير كل من متحف ما بعد اإلثنوغرافية والمتحف المنهجي إلى إمكانية أن المتحف الجديد 

استعمار  مع  تزامن  والذي  الحديث  الشخص  صناعة  عملية  من  كجزء  ظهر  والذي  العالم  عرفه  كما 

العالم ربما قد تَخطَّى قيمته. ولكن المتحف الذي أنشأ فيما بعد يمكن أن يكون فقط نتيجة االهتمام 

المستمر بالعمل األساسي للمتحف في الجمع والحفظ والعرض والتعليم بطرق تعارضت مع مفاهيم 
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المجموعات العنصرية والعرقية التي يبدو أنها تجنست وتجمدت في هويتنا. ومن الهام بصفة عامة 

التفكير في العالقة بين إدارة األشخاص وإدارة القطع الفنية في المتحف وإعادة التفكير في المجتمع 

والمتحف في نفس الوقت. وما نتحدث عنه في هذا النقاش عن الساللة والعرقية واإلثنوغرافية هو 

سمة مهمة جديدة من سمات المواطنة ومعنى أن تكون إنسانًا في عالم ما بعد االستعمار.
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هبة نايل بركات

التعددية الثقافية في المتاحف: متحف الفن 
اإلسالمي في ماليزيا أُنموذجاً

وثقافة  بفنون  المتخّصصة  المتاحف  أضخم   )IAMM( ماليزيا في  اإلسالمية  اآلثار  متحف  يعّد 

العالم اإلسالمي في جنوب شرقي آسيا، حيث يضّم أكثر من 10 آالف قطعة أثرية، يتوزع 2500 منها 

على صاالت عرض دائمة. هذا ويقوم المتحف سنوياً بتنظيم ثالثة معارض رئيسية تعتمد بشكل رئيسي 

على القطع األثرية باإلضافة إلى ستة معارض فوتوغرافية. يرتداد المتحف شهرياً أكثر من عشر آالف 

زائر نصفهم من األجانب، وقد حصد المتحف العديد من الجوائز على الرغم من كونه تجربة جديدة 

المدينة مقدمة من  ثقافية في  فعالية  أفضل  مثاالً على ذلك جائزة  الماليزية،  السياحية  السوق  في 

عمدة كواال لمبور. يسعى المتحف )IAMM( جاهداً إلى جذب وتلبية رغبات مجموعة واسعة من 

الزوار القادمين من مناطق متعددة من آسيا ومن مواطنين ماليزيين يشكلون بمجملهم طيفاً واسعاً 

من الثقافات واألديان المتنّوعة. 

الماليو  تقوم ماليزيا على نظام حكم ملكي دستوري برلماني وتضم 11 مقاطعة في شبه جزيرة 

ومقاطعتين في جزيرة بورنيو، ويعّد اإلسالم الدين الرسمي في البالد لكنه ليس الدين الوحيد بحيث تكون 

حرية المعتقد مكفولة في الدستور، هذا وتمتاز ماليزيا بتعددية إثنية تضّم ما يقارب 15 مجموعة عرقية منها 

مجموعات رئيسية وهي الماليو والصينية والهندية. تشكل البالد لوحة فسيفسائية متعددة األعراق والثقافات 

واللغات واألديان وبهذا يقوم المتحف )IAMM( في مجتمع ال تحّده ثقافة وال يقيّده عرق أو دين.
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جاءت فكرة بناء المتحف عندما قابل المدير سيد بخاري رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، 

وعرض عليه مجموعة من المسكوكات اإلسالمية المعروضة للشراء، عندها تبلورت لدى السيد رئيس 

مجلس الوزراء فكرة إنشاء متحف متخصص بالفن والثقافة اإلسالمية وطرح في نفس الوقت مسألة 

المؤسسة التي يمكن أن يقع على عاتقها القيام بهذا األمر. هذا وقد قررت مؤسسة البخاري تحّمل 

هذه المسؤولية وتم على أثرها توقيع اتفاقية مع حكومة ماليزيا بحيث تقوم المؤسسة ببناء المتحف 

وإدارته لمدة تسعة وتسعين سنة. شرعت عائلة البخاري بتطوير مجموعة من القطع الفنية اإلسالمية 

ليتم عرضها على الزّوار، هذا ويعرض المتحف اليوم قطعاً أثرية تغطي العالم اإلسالمي بأكمله من شبه 

الجزيرة اإليبيرية إلى جنوب شرقي آسيا والصين وتمتد زمنياً على مدة تزيد عن 1400 سنة.

يضفي المجتمع متعدد الثقافات مزايا جيّدة على إنشاء المتحف وفي نفس الوقت يسبب بعض 

المتحف  مدير  عهد  وقد   .)IAMM( المتحف  وتأسيس  إنشاء  مراحل  خالل  ظهرت  التي  التحديات 

إيطالية مشهورة من ضمنها معماري رائد وأدخلت عليه  إلى شركة معمارية  المبنى  بمهمة تصميم 

المتحف من  مقتنيات  كانت  دوليين.  قبل معماريين محليين وحرفيين  التعديالت من  بعض  بعدها 

وجهة نظر البخاري هي معيار القرن الحادي والعشرين لكن إنشاء مؤسسة جديدة في مجتمع متنّوع 

األعراق والثقافات يحتاج تصوراً بأبعاد جديدة. 

متحف اآلثار اإلسالمية في ماليزيا

بُني المتحف من أربعة طوابق على قطعة أرض مخصصة من قبل الحكومة وبشكل متناغم مع 

لبيع  والخدمات )محل  للمرافق   )G( واألرضي )LG( السفلي الطابقان  المحيطة، وقد ُخصص  البيئة 

الهدايا، مطعم، مكتبة لألطفال، حديقة مع نافورة، معارض خاصة(، بينما ُخّصص الطابقان األول والثاني 

للمعارض الدائمة.

واجه المتحف في البداية تحديات تتعلق باستقبال زّوار قد ال يكون لديهم أدنى فكرة عن اإلسالم 

أو عن الفن اإلسالمي، وقد أثار موقع المتحف بقربه من المسجد الوطني بعض المخاوف بأن يخلط 
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الزّوار بينهما، مما زاد الحرص على توضيح هويته كمتحف للفنون. وفي الواقع فقد راود بعض الزّوار 

أثناء دنوهم منه بعض األسئلة حول وجوب ارتداء الحجاب أو خلع األحذية، األمر الذي أعطى إشارات 

لوجود حساسية ثقافية تحتاج إلى معالجة. لهذا كان الميل الرئيسي أثناء مرحلة التصميم األولى يتجه 

إلى إنشاء هذا المتحف كفراغ حديث ومفتوح على العكس من أسلوب بناء المتاحف األخرى بحيث 

يدخل إليه الضوء ليضفي عليه شعوراً بالراحة، هذا ويمتاز المتحف بمدخله المزين بالسيراميك األزرق 

المشغول من قبل حرفيين من إيران.

المفتوح )OSG( وهو عبارة عن  الفراغ  المتحف يمكن رؤية معرض  عند اإلقتراب من مدخل 

التصوير  معرض  غدا  وقد  للزوار،  مجانياً  المفتوحة  الضوئي  التصوير  لمعارض  مخصصة  كبيرة  قاعة 

وظيفة  عن  المعبرة  بصوره  الزوار  تجذب  التي  الترحيبية  التواصل  أداة  باستمرار  المتغير  الضوئي 

المتحف. كانت الفكرة هي جذب الناس في الخارج لإلقتراب والدخول للمتحف بالرغم من الشعور 

بالخوف الذي قد ينتاب البعض. 

إيوان المتحف مرصوف بالسيراميك األزرق من قبل ورشة السيراميك اإليراني. تبدو صالة العرض  الشكل 1 
المفتوحة في الطابق األرضي مرئية للزوار من هذه الزاوية متحف الفن اإلسالمي في ماليزيا.
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قامت الفلسفة الحديثة للتصميم على أن التوزيع الداخلي لصاالت العرض الدائمة لم تكن جزءاً 

من التصميم المعماري األساسي فقد خلت من الجدران واألركان واألبواب المغلقة فال وجود للحواجز 

المصطنعة التي تُركت لتخلق نفسها. يخدم هذا النهج المنفتح أوالً وقبل كل شئ فكرة البناء لمجتمع 

المجهول  والخوف من  والقيود  واالنظمة  القواعد  الحواجز جملة من  له  تجلب  قد  الثقافات  متعدد 

لكنها  فراغية غير مرئية  لخلق حدود  كانت  داخلية  األبواب. ففكرة عدم وجود فواصل  الكامن وراء 

واجهت تحديات كثيرة من الناحية التقنية تتعلق بتنظيم الرطوبة ودرجة الحرارة. 

يدّل المستوى األول من المعارض الفنية الدائمة على مفهوم »التسلسل الهرمي للفراغ« داخل 

المتحف )Tzortzi 2015(. ُخّصص المعرض األول لتاريخ الفن اإلسالمي حيث تعطي لوحات الداللة 

شرحاً وافياً وبلغتين مختلفتين عن تاريخ األمبراطوريات اإلسالمية الرئيسية بشكل تاريخي متسلسل من 

خالل استخدام النمادج المعمارية والمساجد، ويعكس هذا المعرض صورة تاريخية عن الفن اإلسالمي 

الرخام  وقطع  والخشب  الفخار  مثل  الزخرفية  الميزات  على  الضوء  يسلّط  كما  المعماري  والتطور 

منظر للمعرض الدائم مع عدم وجود  الشكل 2 
حدود اصطناعية أو حواجز بين صاالت العرض 

متحف الفن اإلسالمي في ماليزيا.
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صفحة من القرآن الكريم مكتوبة على الرق بالخط الحجازي من الشرق األدنى أو من شبه الجزيرة  الشكل 3 
العربية. القرنين السابع والثامن الميالدي / القرنين األول والثاني الهجري متحف الفن اإلسالمي في ماليزيا.
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والعناصر المعدنية التي سيتم عرضها في مستو مختلف من المتحف. يأتي المعرض التالي في سياق 

التسلسل الهرمي للفراغ متخصصاً بالقرآن الكريم والمخطوطات، وهذا هو المعرض األول الذي يقدم 

القطع الفنية التاريخية كما هو األمر بالنسبة لقاعات العرض الدائمة األخرى. تأتي أهمية هذا المعرض 

العالية بعد المقدمة التاريخية كونه يشرح تاريخ اإلسالم من خالل مجموعة من المخطوطات القرآنية 

والتعليمية من جميع أنحاء العالم. كما يضم المعرض حفنة من أقدم المقتنيات الفنية للمتحف مثال 

على ذلك قطعة من الرق المخطوطة في القرن األول اإلسالمي بالخط الحجازي من منطقة الحجاز. 

بالتراث  مختّصة  التالية  الثالثة  المعارض  تأتي  الهرمي  التسلسل  فكرة  أولوية  على  الحفاظ  مع 

اإلسالمي لألعراق الثالثة الرئيسية في ماليزيا: الماليو والصينية والهندية. يمكن استخدام فراغ المتحف 

لعرض المراحل وسرد الروايات عن طريق خلق عالقة تربط هذه القاعات الثالث ببعضها، بحيث يصبح 

الزّوار. يعّد المتحف من خالل تقديمه  النظام الهرمي للفكرة أساسيا في تقديم عالقة كل قاعة مع 

موروثات مجتمع متنوع الثقافات جزءاً من مؤسسة تبعث برسائل حريصة تصبح بذلك جزءاً ال يتجزأ 

من هذا المجتمع. وبذلك ينتقل المتحف من طريقة العرض التقليدية حسب الموضوع أو الزمن أو 

مدخل إلى صاالت العرض العالمية الخاصة بالهند والصين والماليو متحف الفن اإلسالمي في ماليزيا. الشكل 4 
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الساللة نحو أفق يقوم بشكل أكثر على الحوار. أما المستوى الثاني من قاعات العرض الدائمة فيتبع 

نهجاً يقوم على الموضوع مائالً نحو تصنيف المواد.

التواصل مع متحف إسالمي في مجتمع متنوع الثقافات 
واألعراق واألديان

على  طرق  بعدة  الزّوار  مع  التواصل  إلى   )IAMM( متحف  مثل  التخصصية  المتاحف  تحتاج 

عكس المتاحف التاريخية الشاملة، هذا ويعتمد المتحف نماذج التواصل اللفظي وغير اللفظي موجهة 

إلى 50 % من زّوار المتحف شهرياً )من بين عشرة آالف زائر( والذين ينتمون إلى ثقافات ال يمكنها فهم 

لغة المتحف، في حين أن النصف اآلخر من السكان المحليين فهم يملكون عادة لغات أم ومعايير 

ثقافية مختلفة، هذا ويكمن التحدي في خلق استراتيجيات تواصل تقترب بشكل وثيق من نشر ثقافة 

.)Hiller et al. 1996, 14( الزيارة الجذابة

ولما كان التحدي األساسي يكمن في اللغة فقد اتخذ المتحف نهجاً ليس لفظياً لتحسين التواصل 

 Macdonald( ووفقاً لـ ماكدونالد ،)Topan 2011; Goman 2008, 143; Hall and Hall 1990, 3(

157 ,2007(«1 فإن تفاوض الناس على نهجهم من خالل المتاحف وقاعات العرض يمكن أن يكون له 

 )IAMM( آثار كبيرة على كيفية ارتباطهم وتفسيرهم لمحتوى المعرض«، ولذلك يستخدم المتحف

المؤثرات الضوئية كدليل للحركة من خالل السماح لإلنارة الطبيعية بالتخلخل داخل المبنى سوية مع 

إنارة المعرض لتوجيه حركة الزوار و ليس من خالل استخدام المصابيح الكهربائية أو السهام المضيئة. 

يتم االنتقال من قاعة العرض األولى إلى الثانية عن طريق ممر مضاء، أما الحركة داخل القاعة فتكون 

موجهة من خالل جدار مضاء حيث تكون اللوحات التمهيدية معروضة. إن ترتيب اإلضاءة بهذا الشكل 

يساعد على إرشاد الزّوار إلى نقطة البداية في كل قاعة عرض، بينما تشير منطقة مظلمة في مكان آخر 

إلى نهاية المعرض، كما نالحظ في تعريف الحدود بين الفراغات الهندية والمالييية.

أشارت دراسة ممائلة أجراها مختبر تشكيل الفراغ في جامعة لندن إلى أن التوزيع الخاص داخل صاالت المعارض   1

)Hiller et al. 1996( والمتاحف أصبح المفتاح األساسي لتوجيه الزيارات الناجحة من قبل رّواد المعرض



هبة نايل بركات 86

° ° ° ° ° °

)IAMM( تحديات اللغة في المتحف

تشكل اللغة إحدى أهم التحديات الرئيسية في متحف اآلثار اإلسالمية في ماليزيا وال يعزى سبب 

ذلك لوجود نقص في المهارات اللغوية بل على العكس من ذلك، لقد كتبت جميع لوحات الداللة 

باللغتين اإلنكليزية والماليزية، بينما كتبت لوحات تقديم قاعات العرض وكاتالوجات المعارض باللغات 

الثالثة: اإلنكليزية والماليزية والعربية، ومع ذلك قد تنشأ تحديات في العديد من المجاالت: الترجمة 

فهمها  يمكن  وكيف  الواحدة  اللغة  ضمن  والمصطلحات  المناسبة  المصطلحات  وايجاد  اللغات  بين 

ثقافياً واستخدام ايحاءات الجسد غير اللفظية أثناء القيام بجوالت داخل المتحف. 

إيجاد المصطلحات المناسبة 

من بين التحديات التي واجهتها إدارة المتحف هي ترجمة عنوان محاضرة ألقاها في المتحف 

مع  باإلرتباط  المتحف  في  محاضرات  سلسلة  من  كجزء   2013 عام  رمضان  طارق  الجامعي  االستاذ 

أثارت  وقد   »The Word and Its Signs« االنكليزية  باللغة  العنوان  كان  والمنشورات.  المعارض 

العنوان  ويصبح  األدبية  الترجمة  الخيارين:  هذين  في  ذروتها  بلغت  النقاشات  من  العديد  ترجمته 

»الكلمة ودالالتها« وترجمة أخرى إلى العربية وهي »القرآن وآياته«. كانت الحاجة موجودة لترجمة 

العنوان إلى اللغة الماليزية اعتماداً على النسخة العربية، فبعد انتهاء المحاضرة أدركنا كأمناء للمتحف 

أنه  بالضرورة  يعني  والمنشورات ال  المعارض  المتكرر في تسمية  العربية  المصطلحات  استخدام  أن 

يترجم إلى المصطلح الصحيح، هذا وشكلت اللغة العربية هذا التحدي على الرغم من أن ثالثة من 

األمناء لغتهم العربية هي اللغة األم )من مصر واألردن واليمن(. لقد ترجم مصطلح »آيات« أدبياً على 

»دالالت«  أنه  على   »signs« مصطلح  ترجم  فقد  مالءمة  أكثر  نحو  وعلى   »verses« باإلنكليزية  أنه 

وكذلك مصطلح »دعاء« يمكن أن يترجم إلى االنكليزية »invocations أو prayers التي تعني صالة« 

فقد أثار أيضاً تحديات مماثلة. ولعل النظر إلى هذه المسألة من منظور غربي يختلف عنه من منظور 

ناس ناطقين باللغة العربية وهذا موضوع آخر قد يفتح المزيد من النقاشات. لقد أصبح من الواضح 

»مالءمة«  بـ  يتعلق  فيما  وخاصة  المتاحف  عالم  في  اإلرشادية  واألسس  الدراسات  في  نقص  وجود 
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مصطلحات المتحف ناهيك عن المشاكل اإلمالئية مثل كتابة كلمة مكة Makkah / Mecca أو هجرة أو 

حج Hijrah / Hajj أو استخدام مصطلح CE بدال عن AD في التأريخ. يتم التعامل مع الكلمات العربية 

وترجمتها بحساسية في المتاحف اإلسالمية في جميع أنحاء العالم بسبب عالقتها بالقرآن الكريم، ففي 

عنوان محاضرة طارق رمضان متحف الفن اإلسالمي في ماليزيا. الشكل 5 

لوحة عنوان معرض الزكاة متحف الفن اإلسالمي في ماليزيا. الشكل 6 
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إحدى المعارض أو المنشورات حول مفهوم الزكاة في االسالم واجه عنوان المعرض تحدياً اليجاد الكتابة 

الصحيحية لترجمة الزكاة: az zakah أو zakat أو al zakah؟

ال يقتصر موضوع مشكلة المصطلحات اللغوية على اللغة العربية، فقد واجه المتحف مصطلحات 

إنكليزية لم تقم بإيصال الرسالة المطلوبة إلى مجتمع جنوب شرقي آسيا، أي أنها لم تُفهم. وفي أثناء 

مرحلة تأسيس المتحف استخدمت في معظم الحاالت مصطلحات مستمدة من المتحف البريطاني، 

 »Ladies«للرجال و »Gents« فقد تم اإلشارة إلى المرافق الصحية في المتحف بالمصطلح االنكليزي

للنساء، و على الرغم من أنهما يقعان على ممر واحد وال يبعدان عن بعضهما سوى عدة أمتار فإن 

الكثير من  الزوار سيقرأ كلمة »Gents« دون أن يعرفوا معناها وألي جنس تشير. هناك  الكثير من 

البريطانية »المصّدرة«، كما  المصطلحات  بالمقارنة مع  ماليزيا  في  ثقافياً  بها  المعترف  المصطلحات 

فإن  ذلك  بيئات مختلفة، ومع  يطرح مسائل في  قد  المحددة مسبقاً  المصطلحات  بعض  اعتماد  أن 

المصطلحات تتغير عضوياً مع الزمن وعند ظهور مصطلحات جديدة ستخلق تحديات أكبر فيما يخص 

لوحات الداللة والتسميات التوضيحية ضمن المتحف. 

قطعة أثرية في صالة العرض مع شرح عنها متحف الفن اإلسالمي في ماليزيا. الشكل 7 
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الخاتمة

أّن  وعلى  المتحف  لغات  تواجه  التي  للتحديات  التصّدي  على ضرورة  التأكيد  تكرار  أوّد  ختاماً 

محاولة تطوير مصطلحات متحفية مناسبة تواجه تحديات العالم المتسارع في النمو، يحيث يؤّمن هذا 

النهج مكاناً وحيزاً مناسباً للمتاحف في مجتمعاتنا تجعلها تفي بمتطلبات األجيال الجديدة.
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أنيجيليتا تيو

سنغافورة، وطن متعدد األعراق – دور 
المتحف الوطني

مقدمة

سيكون لدينا دولة متعددة األعراق في سنغافورة، وسوف نعطي مثاالً. هذه ليست دولة مالوية، وليست 

دولة صينية وال هندية. الجميع سيكون له مكانه على قدم المساواة ولغته وثقافته ودينه، وأخيرًا دعونا 

أيها السنغافوريين نتحد بالفعل بغض النظر عن العرق واللغة والدين والثقافة. )لي كوان يو في مؤتمر 

صحفي أذيع على التلفاز 1965(

كان ميالد سنغافورة كدولة مستقلة في 9 أغسطس 1965 نتيجة النفصالها عن اتحاد ماليزيا. وقد 

أُخذ االقتباس السابق من مؤتمر صحفي أذيع عبر التلفاز إلعالن هذا االنفصال والذي قدمه أول رئيس 

وزراء سنغافوري – السيد /  لي كوان ليو – بحماس وقناعة هائلة. وقد أثّرت هذه الكلمات على مر 

الخمسين عاًما الماضية في العديد من سياساتنا العامة، كما أنها حددت اللغات التي قدم بها متحف 

سنغافورة الوطني معارضنا ومحتواها.

متحف سنغافورة الوطني هو أقدم متحف في سنغافورة حيث أُنشئ أوالً على يد البريطانيين في 

عام 1887 وكان يُعرف باسم مكتبة ومتحف رافلز، وكان يوجد داخل مبنى باالديوي جديد من تصميم 
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المهندس االنجليزي هينري مكالوم. وظل متحًفا منذ ذلك الحين رغم تعرضه للعديد من التغييرات 

على مر 130 عاًما مضت.

وفي عام 1993 عندما ظهرت إدارة األرشيف والوثائق الوطنية والمتحف الوطني وإدارة التاريخ 

الشفهي لتكوين مجلس التراث الوطني، أُعيد تسمية متحف سنغافورة الوطني باسم متحف سنغافورة 

التاريخي. وقد حدد المسمى الجديد للمتحف اتجاهه األساسي في األحد عشر عاًما التالية والتي ركز 

فيها فقط على عرض التاريخ االجتماعي والسياسي لسنغافورة. ولكن في عام 2004 أُعطي المتحف 

فرصة جديدة للحياة عندما خضع لعملية إعادة تطوير تكلفت ماليين الدوالرات وكُشف الستار عنه 

في ديسمبر من عام 2006 ليكون متحف سنغافورة الوطني.

وبمرور تسع سنوات أخرى سريًعا حتى عام 2015 وكجزء من احتفال سنغافورة بمرور 50 عام 

على استقاللها، أُعطي المتحف فرصة أخرى لتطوير كل معارضه الدائمة وأُعيد افتتاحه بضجة كبيرة 

في سبتمبر 2015. وهو اليوم معروف ومعترف به كأقدم متاحف سنغافورة ولكن بروح أحدث وأكثر 

المتحف الوطني حالياً )حقوق النشر محفوظة للمتحف الوطني في سنغافورة( الشكل 1 
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والتكنولوجيا  الفن  باستخدام  ذلك  فعل  استطاع  وقد  الشعب«.  »متحف  يكون  أن  وبهدف  ابتكارية 

الطبقات  متعددة  والهوية  الدولة  ماضي  تعقيدات  لتمثيل  وجذابة  مبتكرة  بطرق  الشعبية  والثقافة 

والثقافات لشعبها.

ولذلك يلزم فهم تاريخ المتحف وتحوله أو تطوره على مدى أكثر من قرن حتى يكون لدينا تقدير 

أعمق للدور الذي يلعبه في المجتمع متعدد األعراق لسنغافورة اليوم والذي يعيش فيه أشخاص من 

جميع األعراق في انسجام.

تطور المتحف الوطني

مكتبة ومتحف رافلز )1887 – أوائل الستينيات من القرن العشرين(

أُطلق على المتحف في هذه الفترة اسم »مكتبة ومتحف رافلز« ليعكس رؤية ستامفورد رافلز 

وزمالئه في سنغافورة في بداية القرن التاسع عشر، حيث تصوروا أن المتحف هو المؤسسة األساسية 

في سنغافورة لجمع التراث الطبيعي والثقافي ألرخبيل جنوب آسيا.

آسيا.  جنوب  أرخبيل  سياق  في  سنغافورة  المتحف  رسالة  وضعت  المبكرة  المرحلة  هذه  وفي 

ويمكن أن يُنظر إلى ذلك باعتباره بادرة للمحاوالت )الجدلية( الالحقة لوضع المتحف في سياق العالم 

األوسع في القرن الحادي والعشرين. وتكونت مجموعة المتحف في هذه المرحلة التكوينية بشكل 

أساسي من موضوعات التاريخ الطبيعي مع بعض المجموعات األثرية واإلثنولوجية والتي تشّكلت من 

آفاق العلوم الطبيعية وثقافة العصر الفيكتوري.

وهكذا ظهرت المجموعة األولى من نوعها لمتحف سنغافورة، وأصبحت فكرة المجموعات ميراث 

 Journal of the« المتحف األساسي للمستقبل. واكتمل ذلك بإطالق مجلة الجمعية اآلسيوية الملكية

Royal Asiatic Society, Straits Branch« في أواخر القرن التاسع عشر التي كان مقرها في المتحف. 
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وكانت هذه المجلة األكاديمية في األساس ُملخًصا للمعرفة المتراكمة ألرخبيل وشبه جزيرة ماليو فيما 

يُطلق عليه اليوم »أثرية«.

وكانت الذكرى المئوية لتأسيس سنغافورة في 1919 هي المرة األولى التي ُوجدت فيها »مجموعة 

إدراًجا رمزيًا  المجموعة  المتحف )Moulton 1921, 13(. وكانت هذه  تاريخ محلي« على حد تعبير 

في مهمة المتحف لتخليد ذكرى هذا الحدث المصيري. وتكونت المجموعة من صور تاريخية معتمدة 

لشخصيات استعمارية في المجتمع السنغافوري. وُعرف الحًقا أن هذا الحدث كان أول مشاركات المتحف 

في المناسبات االحتفالية التذكارية لسنغافورة والتي أصبحت واضحة منذ التسعينيات من القرن العشرين.

متحف سيونان )1942 – 1945(

خالل الحرب العالمية الثانية، تعرضت سنغافورة للغزو واالستعمار من جانب اليابانيين وأُطلق 

باليابانية(. ورغم أن سنوات االستعمار كانت فترة يسودها  الجنوب«  عليها Syonan-To )أي »ضوء 

الدمار والقمع والمعاناة، إال أن المتحف قد نجا من الحرب بالقليل جًدا من األضرار أو الخسائر. وقيل 

عنه في الواقع أنه »المكان األكثر أمانًا في مااليا« وفًقا إليريك فويناندر في مديرية الحراج في بيراق 

)Tan 2010, 110(. ولم تكن المجموعات فقط آمنة بل أيضا تم االحتفاظ بها وحفظها جنبًا إلى جنب 

مع كنز من مجموعات وسجالت وأرشيفات المكتبة.

وقد أصبح هذا ممكًنا من خالل تضافر جهود المسئولين اليابانيين البارزين والعلماء البريطانيين. 

وكان من أبرزهم إي. جي. إنش كورنر المدير المساعد إلدارة الحدائق النباتية والذي تقدم بطلب رسمي 

العلمية  المجموعات  »حفظ  فيه  يطلب  قصير  بوقت  سنغافورة  سقوط  بعد  اليابانية  السلطات  إلى 

 .)Liu 1987, 55( »والمكتبات واألمور موضع االهتمام التاريخي السيما متحف رافلز والحدائق النباتية

للبروفيسور  أيام، تم تعيين كورنر سكرتيرًا  لليابانيين بخمسة  البريطانيين عن سنغافورة  تنازل  وبعد 

الياباني البارز هيديزو تاناكاديت الذي سافر إلى سنغافورة بمهمة حماية المتحف ومحتوياته. وبسبب 

صالتهم القوية، استطاع تاناكاديت وماركويس توكوغاوا الرئيس الفخري للمتاحف والحدائق منع النهب 

واإلدارة الحربية من االستيالء على هذه المؤسسات.
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سنوات  طوال  للجمهور  مفتوًحا  المتحف  ظل  سيونان،  متحف  باسم  تسميته  أُعيد  أن  وبعد 

الذي  العلمية  والمجموعات  الثقافية  المواد  بين  من  رافلز  ستامفورد  السير  تمثال  وكان  االستعمار، 

حماها المتحف خالل فترة الحرب. وبعد الحرب عادت تسمية المتحف إلى متحف رافلز ولكنه أصبح 

مرة أخرى في حالة انتقالية في منتصف الستينيات من القرن العشرين.

المتحف الوطني )منتصف الستينيات – أواخر الثمانينات(

وبداية  االستعماري  العهد  نهاية  بين  الفترة  في  انتقالية  حالة  في   1965 عام  في  المتحف  كان 

االستقالل السنغافوري. ورغم أنه كانت هناك محاوالت حديثة العهد لتطوير رسالة المتحف بمساعدة 

مستشاري منظمة اليونسكو، إال أن المتحف استمر في االحتفاظ بمجموعات من العصر االستعماري 

فيما بدا على أنه موقف متناقض. وظل المتحف حتى أوائل السبعينات مؤسسة تعليمية وبحثية علمية.

ومن السبعينيات إلى الثمانينيات من القرن العشرين تغيرت رسالة المتحف عندما أُعيد تسميته 

باسم المتحف الوطني وعاد للتركيز على التاريخ والتراث المحلي الخاص ببناء الدولة. كان هذا متزامًنا 

مع تقدم باقي أجزاء سنغافورة في مسار مشابه للتطور الوطني. وفي هذه المرحلة بدأت مجموعة 

التاريخ الطبيعي للعصر االستعماري تُرى على أنها شاذة تاريخيًا، وبالتالي ُمنحت إلى جامعة سنغافورة 

الوطنية ومتحف نيجارا في كواال المبور.

تم االحتفاظ أيًضا بمكونات أخرى لمجموعة العصر االستعماري في المتحف مثل التحف األثرية 

واإلثنولوجية. ومع دمج معرض الفن الوطني في عام 1976، بدأت تتشكل رؤية المتحف كمؤسسة 

ثقافية عامة، وتوسعت مهمته لتشمل سنغافورة وجنوب آسيا وكذلك الفن السنغافوري. ومع تحول 

تركيز المتحف إلى التاريخ والتراث المحلي، زادت مجموعة تاريخه المحلي بشكل منتظم. ومع إدخال 

التحف الفنية األثرية المحلية التي تم الحصول عليها من أولى عمليات الحفر العديدة التي تمت في 

سنغافورة، عاد تاريخ الجزيرة إلى فترة ما قبل االستعمار أو إلى 700 عام إلى الوراء حتى القرن الرابع 

عشر. ورث المتحف مجموعة إثنولوجية من آثار جنوب آسيا والتي تم تحسينها أيًضا بمقتنيات مثل 

منسوجات جنوب آسيا.
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متحف سنغافورة التاريخي )التسعينيات – أوائل األلفية الثانية(

في عام 1993، ُدمج المتحف الوطني في مجلس التراث الوطني حديث المنشأ الذي ضم متاحف 

جديدة مثل متحف الحضارات اآلسيوية ومتحف سنغافورة للفنون. وأُعيد تسمية المتحف باسم متحف 

سنغافورة التاريخي وأصبحت رسالته مركزة بشكل متزايد على عرض تاريخ سنغافورة. وأدى ذلك إلى 

زيادة كبيرة في مجموعة تاريخ سنغافورة السيما فيما أُطلق عليه »تاريخ الحياة الشعبية« أو تاريخ 

المجموعة تعكس بشكل دقيق  الفنية في  التحف  بدأت  المرحلة  اليومية. وربما خالل هذه  الحياة 

التاريخي مجموعات  طبيعة تاريخ المهاجرين والمجتمع في سنغافورة. وقد ورث متحف سنغافورة 

)مثل مجموعات جنوب آسيا( أتت في إطار اختصاص متحف الحضارات اآلسيوية.

للتطورات  تاريخية  تقديم رؤية  التاريخي في  بدأت رسالة متحف سنغافورة  ذاته،  الوقت  وفي 

النمو  مثلث  في  رياو  ومقاطعة  جوهر  إقليم  جيرانها  مع  لسنغافورة  االقتصادية  للروابط  المعاصرة 

وكذلك مع الصين حيث بدأت بالترحيب باالستثمارات والتطورات األجنبية. وبالتعاون مع نظرائه من 

المتاحف األجنبية في تلك الدول، نظّم متحف سنغافورة التاريخي معارض خاصة عن هذه الروابط 

التاريخية األساسية.

بالذكريات  لالحتفال  خاصة  معارض  أيًضا  التاريخي  سنغافورة  معرض  نظّم  الفترة،  هذه  وخالل 

السنوية للتعريف باألحداث التاريخية في سنغافورة. واألهم من ذلك قام معرض سنغافورة التاريخي 

تنظيمه في سونتيك سيتي  تم  والذي  كبيرًا  نجاًحا  الذي حقق  قصة سنغافورة  بتهيئة وعرض معرض 

في فترة التسعينيات لتحفيز توافقها الروائي مع قصة سنغافورة. وباإلضافة إلى ذلك، اقتحم متحف 

»غير  المتحف  معارض  أو  الجمهور«  »برمجة  بمجال  وصفه  يمكن  ما  أيًضا  التاريخي  سنغافورة 

التقليدية« من خالل إقامة شراكات بين أطراف خارجيين لتنظيم معارض مثل تلك المعارض المنظمة 

في الواقع االفتراضي ومجموعات ألعاب ماكدونالد ومسلسالت القناة 8 الدرامية لجذب أنواع جديدة 

من الجماهير. ورغم أن هذه المعارض الشهيرة قد ساهمت في زيادة أعداد زوار المتحف، إال أنها 

مع ذلك جذبت استجابات مختلطة من بعض أفراد الجمهور وكذلك بعض النقد من هواة المتاحف.
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متحف سنغافورة الوطني )2006 – 2012(

بعد مشروع ترميم شامل، مر المتحف بعملية تحول كبيرة فيما يتعلق بالحجم الكلي والسعة 

االستيعابية، وأُعيد افتتاحه باسم متحف سنغافورة الوطني في ديسمبر من عام 2006. وتغيرت رؤيته 

لتصبح ذات توجه حياتي عصري مع إدخال مطعم فاخر ومقهى وخدمات ضيافة للزائرين. وباإلضافة 

بدأ  سنغافورة،  في  المنشأ  والمعيشة حديثة  التاريخ  متاحف  في  سنغافورة  وتراث  تاريخ  إلى عرض 

وعروض  منسقة  أفالم  عروض  وكذلك  الدولية  السفر  معارض  من  مجموعة  عرض  في  أيًضا  المتحف 

الُملِحة في الموضوعات  الثغرات  مبرمجة. وأصبحت رسالته مركزة اآلن على جمع قطع أثرية لملء 

المختارة في معارض المعيشة )مثل األزياء والطعام والصور الفوتوغرافية واألفالم والدمى( وكذلك عرض 

أفالم وبرامج تعليمية. وهكذا بدأت تتشكل مجموعات األزياء والطعام في متحف سنغافورة وبدأت 

تزداد باإلضافة إلى مجموعة الصور الفوتوغرافية مع مقتنيات من الصور الفنية والصور التاريخية.

وخالل هذه المرحلة، تحولت رسالة المتحف بشكل أساسي لتذهب إلى ما وراء تاريخ سنغافورة 

حيث تحولت رسالته األساسية إلى رسالة أصبح فيها التاريخ العالمي هو الموضوع السياقي. وقد تم 

إحداث هذا التحول لدفع المتحف إلى صفوف المتاحف البارزة في العالم الغربي من خالل استضافة 

معارض السفر في سنغافورة التي ارتكزت بشكل كبير على مجموعاتها مثل األعمال الفنية اليونانية من 

متحف اللوفر في باريس.

ورغم أن ذلك قد نتج عنه اهتمام واستحسان في أحد جوانب اهتمامات زوار المتحف، إال أنه 

أثار أيًضا أسئلة عن مدى مالئمة هذه المعارض. ولكن لم تُحل هذه المشكلة وبعد التحول الذي حدث 

في المشهد السياسي االجتماعي في سنغافورة بعد االنتخابات العامة في 2011، وفي ضوء التنظيم 

الدولة والمواطنين لدعم  بين  الخمسين الستقالل سنغافورة«، ظهر تعاون  بالذكرى  »لقصة االحتفال 

القصة الوطنية لنصف قرن بعد استقالل سنغافورة. 
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متحف سنغافورة الوطني )2013 – 2015(

مثّلت هذه الفترة مرحلة هامة من مراحل تحول المتحف بالتزامن مع الذكرى الخمسين الستقالل 

يتحدثون  مواطنين  أدى ظهور  التاريخي،  المعلم  من هذا  الدولة  اقتراب  فمع  في 2015،  سنغافورة 

بصراحة متزايدة إلى عملية فحص ذاتي وتأمل ذاتي للهوية السنغافورية وما تعنيه للشعب السنغافوري.

واستجاب المتحف بالتوسع في نطاقه ليشرك مواطنين سنغافوريين من جميع المستويات فاتًحا 

أبوابه على أفكار جديدة وشراكات أضافت قيمة لغرضه ومهمته. وكان هناك تركيزًا أكبر على تطوير 

إليه  ابتكار محتوى سهل الوصول  المتاحف« المحلية من خالل  الجمهور لغرس ثقافة »الذهاب إلى 

ومناسب، ولكنه احتفظ أيًضا ببرمجة أساسية قوية وتركيز إلدامة االهتمام بالشركاء والداعمين التقليديين 

للمتحف. وساعد وجود تركيز أقوى على المحتوى المحلي في ربط المتحف بالرسالة الوطنية وأتاح 

الفرصة لظهور أصوات سنغافورية أكثر صراحة. وتزامن توقيت تجديد المعارض الدائمة للمتحف مع 

احتفاالت الدولة باليوبيل في عام 2015، وهدف هذا التجديد إلى توجيه الحوار الوطني عن الهوية 

والمواطنة من خالل إعادة فحص الرسالة السنغافورية وتحديثها والوصول بها إلى أول األلفية الثانية.

معرض سنغافورة التاريخي 2015 )حقوق النشر محفوظة للمتحف الوطني في سنغافورة( الشكل 2 
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السياسات اللغوية

في الحقيقة لم يكن للمتحف سياسة لغوية مستخدمة حتى نوفمبر من عام 2013. وقبل ذلك كان 

يرجع إلى مديري المتحف مسألة البت في كيف وبأي اللغات سيتم عرض المعارض والبرامج وتقديمها 

للجمهور. ومنذ إنشاء المتحف الوطني كانت لغة االختيار األساسية دائما هي اللغة االنجليزية باستثناء 

في أعوام االحتالل في الحرب العالمية الثانية بين عامي 1942 و1945 عندما كان المتحف معروفًا 

ورغم  حينها.  الوحيدة  االختيار  لغة  هي  اليابانية  اللغة  أن  الواضح  من  وكان  سيونان،  متحف  باسم 

تحت  العاملة  المؤسسات  لجميع  رسمية  لغوية  سياسة  في وضع  بدأ  قد  الوطني  التراث  أن مجلس 

رعايته في عام 2013، إال أنه يمكن القول إن أول محاوالت إعادة التطوير األساسية للمتحف الوطني 

)المكتملة في عام 2006( كانت بداية لهذه العملية في حد ذاتها.

ومعارض  األساسي  التاريخ  معرض  إلى  للمتحف  الدائمة  المعارض  انقسمت   ،2006 عام  وفي 

معيشة سنغافورة التي تكونت من أربعة متاحف موضوعية عن الطعام واألفالم وأوبرا الشارع الصينية 

والصور الفوتوغرافية واألزياء. ورغم أن معارض معيشة سنغافورة استخدمت طرقًا مبتكرة الستخدام 

تكنولوجيا الوسائط المتعددة لتعزيز التفاعل مع الزوار، إال أن معرض التاريخ هو الذي يهمنا بشكل 

خاص في هذه المقالة، وذلك ألنه قد تم تصوره وتصميمه وتطويره بدون لوحات نصية معيارية أو 

تعليقات. وبدالً من ذلك أُعطي الزوار جهاز سمعي بصري محمول مصمم خصيًصا للمعرض، ويسمى 

هذا الجهاز »الرفيق« ألنه يرافق الزوار في رحلة عمرها 700 عام للتاريخ السنغافوري بمساحة هائلة 

قدرها 2800 متر مربع من مساحة المعرض. وقد ُوصف »الرفيق« بوضوح بأنه »محاضر إلكتروني على 

شكل جهاز أي بود ضخم وذو قدرة على تقديم المعلومات بشكل يخاطب عدة حواس ليجذب جميع 

األعمار« )Remer 2007, 91(. ويحتوي على محتوى هائل متعدد الوسائط مدته 8 ساعات يتنوع ما 

بين لقطات فيديو أرشيفية ومقاطع صوتية إلى قصص مروية ومقابالت مع رعاة المعرض ومؤرخين 

ومواطنين سنغافوريين عاديين وبالطبع يحتوي على نصوص وتعليقات. المحتوى متوفر أيضا بأربع 

لغات: اإلنجليزية والصينية والمااليوية واليابانية مما يجعله أكثر وصوالً لجمهور متحف أوسع.

غير أن الدافع لجعل هذا المحتوى متوفر بهذه اللغات لم ينبع من حقيقة رغبة المتحف في تلبية 

المعترف بها في سنغافورة وهي اإلنجليزية  القومية  اللغات  أو لعرض  المحلية  الجماهير  احتياجات 



أنيجيليتا تيو 100

° ° ° ° ° °

والفرنسية والمااليوية والتاميلية، ولكن كما نوقش أعاله، شهدت هذه الفترة من تطوير المتحف تحوالً 

إلى دفع المتحف إلى صفوف المتاحف البارزة في العالم الغربي. وبذلك كان جذب وإشراك السياح 

موضع اعتبار أساسي، واضطلعت بتكاليف الترجمة في الواقع هيئة السياحة السنغافورية. وهكذا قام 

قسم اللغة على حقيقة ترحيب سنغافورة بعدد كبير من السياح الصينيين واالندونيسيين واليابانيين 

الهندي في سنغافورة، سعى المتحف أيضا ليكون أكثر شمولية  سنويًا. وبعد تعليقات من المجتمع 

ليشمل بعض المحتوى التاميلي في معارضه.

وفي عام 2013، أُرسل منشور إلى جميع األقسام والمؤسسات تحت رعاية مجلس التراث الوطني 

)مجلس  لسنغافورة  األساسية  األربعة  اللغات  استخدام  عن  العامة  السياسة  إرشادات  بوضوح  يحدد 

التراث الوطني 2014(. وراعى المنشور الممارسات الحالية وكذلك المشكالت والتحديات الموجودة 

في بيئتنا متعددة الثقافات السيما تلك التراجم المحيطة واستخدام اللغات.

وتنص اإلرشادات على:

الوطني. . 1 التراث  مجلس  في  العامة  التواصل  لعمليات  األساسية  اللغة  هي  االنجليزية  اللغة 

وتُستخدم اللغات األم عند الوصول إلى المجموعات العرقية و / أو شرائح المجتمع المتحدثة بغير 

اإلنجليزية السيما المبادرات الممركزة حول المجتمع و / أو مع األفق طويل المدى أو االستمرارية، 

مثل المعارض الدائمة.

أصداء سنغافورة 2015  الشكل 3 
)حقوق النشر محفوظة للمتحف 

الوطني في سنغافورة(
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عند استخدام اللغات األم باإلضافة إلى االنجليزية، يجب استخدام جميع اللغات الرسمية الثالث . 2

األخرى.

يمكن ممارسة االجتهاد في المبادرات التي ال يكون لها أهمية قومية أو عندما ال تكون المواقف . 3

عملية، مثل التعليقات عن محتوى معارض المتحف ذات المساحة المحدودة. ويجب أن تسعى 

األقسام الستخدام جميع اللغات األربعة أينما وحيثما يمكن.

تستخدم المتاحف كل من اللغة االنجليزية والثالث لغات األم في معارضها الدائمة وعلى رايات . 4

وسرادقات الفعاليات. ويشمل ذلك الوسائط التالية:

الالفتات )باستثناء عالمات االتجاهات(.	 

إرشادات المعرض.	 

اإلرشادات السمعية.	 

المواد التسويقية )تلك التي يزيد عمرها التخزيني عن 3 أشهر(.	 

ستكون النصوص الجدارية في صاالت العرض باللغة االنجليزية فقط.. 5

تُطبق اإلرشادات الموضحة أعاله )النقطة 5 و6( أيًضا على المعارض الخاصة والمعارض المتجولة ذات . 6

األهمية القومية. وسيتم تحديد المعارض خالل االجتماع التخطيطي على مستوى مجموعة برامج.

تكون . 7 أن  يلزم  وال  االنجليزية  النسخة  وجوهر  بروح  األم  اللغات  إلى  التراجم  تحتفظ  أن  يجب 

ترجمة حرفية.

األقسام . 8 وعلى  األم.  باللغات  المصادر  بعض  الوطني  التراث  لمجلس  اإللكتروني  الموقع  يتضمن 

التي تضم مصادر باللغات األم أن ترسل المعلومات إلى قسم التسويق واالتصال إن كان متوفرًا.

يُعيّن فريًقا من المترجمين أو مؤسسات الترجمة رسميًا )عقد بمدة( في مجلس التراث الوطني . 9

التعامل مع  قادًرا على  الفريق  أن يكون هذا  المصدر. ويجب  األقسام من هذا  لتستفيد جميع 

التراجم ذات الطبيعة العامة. ومن غير المرجح أن تغطي المتاحف المعارض الخاصة التي تتطلب 

خبرة متخصصة ومعرفة بالمجال.

خاتمة

إن روايات ومقتنيات ومجموعات المتحف يشّكل كل منها اآلخر في رحلة مستمرة بدأت منذ قرن 

برؤية طموحة للمتحف وخلفيته المتحفية. شملت هذه الخلفية في أولى مراحلها شبه جزيرة ماليو 

وأرخبيل جنوب آسيا قبل التركيز على سنغافورة والتحول مرة ثانية إلى المنطقة ثم إلى العالم ككل 

وعادت اآلن في 2015 إلى سنغافورة.
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وفي إطار أوسع، تناولت روايات ومجموعات المتحف بشكل واضح طوال فترة هذه التحوالت 

القضية األساسية لما تمثله »روايات ومجموعات سنغافورة« سواء من منظور سنغافورة أو المنطقة أو 

مكان آخر. وسيكون على المتحف في هذه المرحلة أن يرسم لنفسه مساًرا في إطار هذه المعايير، 

وينبغي أن يُنظر إليه على أنه يظهر تاريًخا عاًما لجذب زواره لرسالته ومجموعاته. ولذلك فرغم استمرار 

المتاحف في لعب دور عريق في جمع وحفظ وإجراء البحوث لتقديم »محتوى عظيم«، إال أنها يجب 

أيًضا أن تكون منفتحة على الخارج ومشتركة مع المجتمع األوسع وتجذب قاعدة جمهور أكبر. وبذلك 

يكون الجهد المبذول لتقديم معارض وبرامج المتحف باألربع لغات القومية أمرًا أساسيًا ليس فقط 

للوصول إلى أشخاص أكثر، بل أيضا لترسيخ أهمية الحفاظ على تنوعنا مع تكوين هوية قومية وتحديد 

أهمية ذلك للشعب السنغافوري.

إن زوار اليوم أكثر صراحة وتطلبًا، وفيما وراء زيارة معرض ما ألغراض تعليمية غالبًا ما يستغلون 

أن تكون  يلزم  لتحقيق ذلك  ترفيهي. ولكن  المتحف كمكان  اجتماعية ويرون  لتكوين روابط  الفرص 

المتاحف أقل استبدادية وأكثر ديمقراطية عند القيام بدورها في المجتمع. واقتُِرح أيضا – وأوافق على 

ذلك – أن ترى المتاحف نفسها في دور مسّهل التعلم وليس المعلم االستبدادي.
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عائشة دمياس

بين السطور

يهدف هذا المقال إلى عرض دراسة حالة من متاحف الشارقة بغرض المشاركة في الحوار الدائر 

الشارقة  هيئة  بالمؤسسة،  بالتعريف  أبدأ  وسوف  المتاحف.  مجال  في  الثقافات  بين  التواصل  حول 

للمتاحف، وسياقها المحلي وانتشارها المستمر وبرامج التوعية والتعليم، ثم سوف أُتبعه بشرٍح يوضح 

األمثلة  بعض  أطرح  سوف  وأخيرًا،  السياق.  هذا  في  الترجمة  وأهمية  الثقافات  بين  التواصل  أهمية 

المأخوذة من متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية لدعم الفكرة األساسية لهذا المقال التي تتمثل في 

أهمية تطوير لغة مناسبة من الناحية الثقافية من أجل تعزيز الدراسات المتحفية من الناحية الثقافية.

للمتاحف في عام 2006، كدائرة حكومية مستقلة برعاية سامية من  الشارقة  تم تأسيس هيئة 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة – حاكم الشارقة. وتهدف المؤسسة إلى »االرتقاء المستمر في تقديم أعلى المقاييس المتحفية 

 SMA( »للحفاظ على المقتنيات وتعزيز الثقافة والتعليم عبر معارضها وبرامجها التعليمية والمجتمعية

2016(. هذا، وتتضمن هيئة الشارقة للمتاحف 16 متحًفا في مختلف أنحاء اإلمارة تغطي مختلف أنواع 

الشارقة ودولة  إمارة  وتاريخ  المائية  والعلوم واألحياء  والتراث  اآلثار  اإلسالمية وعلم  والثقافة  الفنون 

لمتاحفها وتكمن رؤيتها في »أن  التطوير  المزيد من  إلى  الهيئة  المتحدة. وتتطلع  العربية  اإلمارات 

تكون منبراً ثقافياً معززاً لهوية الشارقة محلياً وعالمياً يساهم في تنشئة مجتمعٍ واٍع بأهمية المتاحف 

.)SMA 2016( »كوجهة ثقافية وتعليمية جاذبة وممتعة
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ومن الجدير بالذكر أن المشهد المتحفي قد نما بشكٍل طبيعي من داخل المجتمع ثم أخذ يتطور 

تدريجيًا على مدار الـ 25 عاًما الماضية. وقد افتُِتح أول متحف، متحف الشارقة لآلثار، واستقبل رواده 

ألول مرة في عام 1993. وتوالت المتاحف األخرى تِباًعا ليصل عددها إلى 16 متحًفا تعمل بشكٍل كامل 

باإلمارة. ويُشير ذلك التطور الطبيعي إلى التأثير المباشر لألجواء المحلية لإلمارة والدولة على تشكيل 

المتاحف وما تقوم به. وللوصول إلى فهم أفضل لهذا الموضوع، نحتاج إلى إلقاء نظرة على الخصائص 

السكانية لسكان دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتكون أغلبية سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة 

من الوافدين الحاملين ألكثر من 200 جنسية مختلفة، بينما يُشِكل المواطنون المحليون أقل من  %20 

من إجمالي عدد السكان. ووفًقا لما ذكرته صحيفة أخبار الخليج، فإن أكثر 5 لغات ُمستخدمة في دولة 

 Constantine and( اإلمارات العربية المتحدة هي اإلنجليزية والعربية واألردية والماالوية والهندية

Al Lawati 2007(. وتُمِثل هاتان المعلومتان مؤشرًا جيًدا للجمهور الذي تخدمه المتاحف في المقام 

األول. وباإلضافة إلى ذلك، تتزايد أعداد السياح الوافدين إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة سنويًا. 

وقد أشار البيان الصادر مؤخرًا عن هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقة إلى أن الشارقة سوف تركز 

على دول مجلس التعاون الخليجي والهند والصين لتعويض التراجع في عدد السياح الروس الذين كانوا 

يشكلون النسبة األكبر من السياح الوافدين إلى اإلمارة إلى أن حدثت االضطرابات المالية والسياسية 

األخيرة التي تعرضت لها روسيا )Algethami 2015(. ونتيجًة لذلك، تتطلع المتاحف إلى جذب جمهور 

متنوع جًدا، ووفًقا لرؤية حاكم الشارقة، تأمل هيئة الشارقة للمتاحف في جذبه وضمان تفاعله مع 

جميع معارضها وبرامجها. 

االعتبار  بعين  نأخذه  أن  الذي يجب  األهم  العنصر  الترجمة هي  قضية  تُعد  السياق،  وفي هذا 

السياح  إلى  إضافًة  المحليين  بالسكان  الخاصة  الثقافات  مجموعة  معالجة  كيفية  في  نفكر  عندما 

الشعوب.  ثقافات  أداة تعكس  اتصال فقط، ولكنها  ليست مجرد وسيلة  اللغة  فإن  الدوليين. وأخيرًا، 

وفي السياق المتحفي، يجب أن ينعكس فهمنا لتلك الثقافات الحية على قدرتنا على اإللمام باللغات 

إضافة إلى مراعاة االختالفات الثقافية بصفٍة عامٍة مع األخذ في االعتبار أن – وفًقا لما ذكرته د. فاطمة 

البدري – أستاذ اللغويات بالجامعة األمريكية بالشارقة. »لغتنا جزء ال يتجزأ من تراثنا وحضارتنا« )انظر 

.)Constantine and Al Lawati 2007
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وتَُعد الترجمة أمرًا ذا أهمية بالغة في هذا السياق. وبالنظر إلى الخصائص السكانية لسكان دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وزوارها، فإن كافة متاحف الشارقة – وجميع ما تقدمه من مشروعات وبرامج 

ومعارض – تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين الثقافات واألديان وتشجيع الحوار بين األجيال. ولتحقيق 

هذا األمر بشكٍل فعاٍل من خالل الترجمة، فنحن بحاجة مرة أخرى إلى أن نكون على وعي تام – أكثر 

الحقيقة،  المقروءة. وفي  أو  المسموعة  الكلمة  يتعدى  بالتأكيد  »الحوار«  بأن  أي وقٍت مضى –  من 

 .)Bahameed 2008( »تعكس اللغة االهتمامات واألفكار والعادات وكافة الجوانب الثقافية للمجتمع«

وبالتالي، فإننا حال استعراضنا لثقافة معينة أو حال تفاعلنا معها بأي شكٍل من األشكال من خالل اللغة، 

فنحن بحاجة ألخذ كافة الجوانب بعين االعتبار. ومن جهة أخرى، من أجل الحصول على تواصٍل فعاٍل، 

نحن بحاجة إلى تحليل لغة ُمتلقي المعلومات بطريقة مالئمة في سياقها الثقافي واللغوي.

دعونا ننظر إلى المتحف على أنه راٍو للقصص ومحوًرا للتواصل. ولكن لكي تنجح عملية رواية 

القصص، يجب أن يتفاعل الراوي مع المستمع بشكٍل جيد. وبُناًء على ذلك، فإننا بحاجة لنأخذ في عين 

االعتبار من سيروي القصة ولمن ستُروى. وقد ذكر شتاينبك في روايته »East of Eden« »إذا كانت 

أحداث القصة ال تمت إلى المستمع بصلة، فلن يستمع لها ومن هنا نضع القاعدة: يكمن سر القصة 

 Steinbeck 2003( »الشيقة والممتعة في أنها تحكي عن الجميع، وإن لم تكن كذلك فإنها لن تدوم

208 ,[1952](. ومن أجل توصيل رسالة المتحف بصورٍة مالئمٍة والتي تُبين رغبة المتحف في الحديث 

عن الثقافة المحلية، يحتاج موظفوه إلى معرفة من أين يأتي زواره. وفيما يتعلق بمتاحف الشارقة، 

فإننا عندما نتحدث عن الراوي والمستمع، يمكن للراوي أن يكون أي شخص، يمكنه أن يكون أمين 

المتحف الذي يختص بكتابة القصة أو يكون أحد المرشدين بالمتحف الذي يختص بإرشاد الزوار أثناء 

تجولهم بالمعارض، كما يمكن أيًضا أن يكون أخصائي تعليمي أو أحد األشخاص المختصين بالتسويق. 

وفي الواقع، في حالتنا تلك، في الغالب ال يكون الراوي مجرد فرد بل مجموعة من األشخاص. وبالنظر 

إلى كيفية التواصل فيما بينهم وكيفية التواصل بينهم وبين المستمع، في هذه الحالة سوف يؤثر الزائر 

على طريقة رواية القصة. وفي الوقت نفسه، ال يكون الزائر أو المستمع عادًة مجرد فرد بل جزء من 

السياح  من  أو  الوافدين  السكان  من  أو  محلية  المجموعة  تكون هذه  وقد  األشخاص.  من  مجموعة 

األجانب. وقد تضم هذه المجموعة أجيال مختلفة أو فئات عمرية محددة، على سبيل المثال: أطفال 

المدارس، المتقاعدين الُمسنين، مجموعة من المراهقين وذوي االحتياجات الخاصة. ومن أجل توضيح 

الطرق التي نحاول من خاللها استخدام اللغة المناسبة عند التواصل مع زوارنا، فسوف نلقي الضوء فيما 

يلي على بعض األمثلة من متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية.
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المتحف  ويقع   .2008 عام  في  رواده  واستقبل  اإلسالمية  للحضارة  الشارقة  متحف  افتتاح  تم 

في مبنى سوق المجرة المميز في قلب الشارقة. ويعرض المتحف مقتنياته الفريدة من خالل ستة 

معارض ُمقسمة حسب الموضوع كالتالي: صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية وصالة ابن الهيثم للعلوم 

والتكنولوجيا وصاالت الفنون اإلسالمية األربع. 

ومن أهم ما قدمه المتحف لهذه المعارض هو الُمخطط الزمني الجرافيكي واسع النطاق بصالة ابن 

الهيثم للعلوم والتكنولوجيا والذي يُعد واحًدا من أهم الموارد التعليمية الدائمة التي قدمها المتحف. 

ويهدف الُمخطط الزمني إلى عرض إنجازات وتطورات العلوم اإلسالمية منذ فجر اإلسالم وحتى القرن 

السادس عشر بعد الميالد مع التركيز على أنه في أثناء ما يُسمى بالعصور الُمظلمة في أوروبا، شهد 

العالم اإلسالمي فترة طويلة من التنوير كما شهد وفرة في االبتكارات العلمية والتكنولوجية. ويتمحور 

ُملخص الُمخطط الزمني حول أهمية تسليط الضوء على كٍل من األحداث الرئيسية والشخصيات الهامة 

العالم  بقية  ينسج اآلخرون من  أن  ينبغي  أنه  إلى  باإلضافة  اإلسالمي،  العالم  والتاريخية في  العلمية 

المعاصر هذه الحقائق في سياقها المناسب. وبالنظر إلى ما ذُكِر أعاله، يُعد مشروع الُمخطط الزمني 

مشروًعا مباشرًا وصريًحا ومع ذلك، فإن هناك العديد من التساؤالت الصعبة الخاصة بالترجمة، التي 

المشروع. وكانت  إنشاء  االعتبار خالل عملية  بعين  الواجب أخذها  الواقع كان من  تظهر على أرض 

القضية األولى هي اسم الُمخطط نفسه – هل سيعبر المخطط الزمني عن اإلمبراطورية اإلسالمية أم 

العالم اإلسالمي؟ هل هما نفس الشيء؟ ما هو التعبير األكثر مالءمًة؟ – قد ال يكون األمر بهذه الصعوبة 

عند اختيار المصطلح في اللغة اإلنجليزية، لكن عند ترجمة المصطلحين المذكورين إلى اللغة العربية 

فإنهما يصبحان في الحقيقة مصطلحين مختلفين بدالالت ثقافية وسياسية مختلفة. فعلى سبيل المثال، 

في اللغة اإلنجليزية بالرغم من أننا نستخدم عادة مصطلح »the Islamic Empire« إال أنه ال يمكن 

ترجمته إلى »اإلمبراطورية اإلسالمية« ألن اإلسالم لم يكن لديه إمبراطور يوًما ما. وعلى الرغم من ذلك، 

إن قمنا بترجمة هذا المصطلح إلى »الدولة اإلسالمية« فسيتعين علينا أن نصدر نسخته باإلنجليزية 

باسم »the Islamic State« والذي بدوره يُعد مصطلًحا ُمضلالً وغير دقيق لغويًا. إن تفضيل مصطلح 

على آخر يُعد انعكاًسا لدالالت ترتبط بالمصطلح الخاص بها وترتبط بكيفية روايتك للقصة أو شرحك 

للتاريخ. وفي النهاية، قررنا استخدام مصطلح »the Islamic world« لكونها تُترجم إلى العربية بصورٍة 

أكثر دقًة ومالءمًة إلى مصطلح »العالم اإلسالمي«.
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يتم  التي سوف  الرئيسية  األحداث  تحديد  كيفية  المشروع، وهو  نفس  آخر خالل  تساؤل  وأُثير 

من  أم  المحلي  المنظور  من  أهميتها  على  بُناًء  اختيارها  سيتم  هل  الزمني.  الُمخطط  على  تمثيلها 

المنظور الدولي؟ وكيف سيتم اتخاذ القرار النهائي حال اختالف الرؤيتين؟ وكان الحدث الذي نوِقش 

كثيرًا هو ميالد العالم المسلم الكبير »الرازي«. وقد كان الرازي عالًما شهيراً وطبيبًا تُنسب إليه العديد 

من اإلنجازات العلمية التي من بينها اختراع الصابون. وينظر البعض لألمر على أنه شيًقا للزائر العام، 

بينما يراه البعض اآلخر ُمقيًدا إلنجازاته العديدة. ومن هنا كان السؤال، أي من الوصفين التاليين أكثر 

مالءمًة عند الحديث عن الرازي في الُمخطط الزمني: 

ولد الرازي في عام 865 بمدينة الري بإيران. وقد كتب فيما بعد وصفًة لتحضير الصابون. . 1

يُعد الرازي واحًدا من أهم العلماء واألطباء المسلمين وقد ولد في مدينة الراي بإيران. . 2

وفي نهاية المطاف، وقع االختيار على الجملة الثانية كونها تعكس المواقف العربية اإلسالمية المحلية 

تجاه التاريخ اإلسالمي. وقد جرت مناقشة أخرى مماثلة بشأن أحداث عام 1085، وفيه أصبحت طليطلة 

مركزًا لترجمة النصوص العلمية العربية إلى اللغة الالتينية وفيه بدأت الحروب الصليبية. ما هو الحدث 

الذي يحتل النصيب األكبر من األهمية لنضعه على الُمخطط الزمني؟ أم أنه يتعين علينا أن نضع كال 

الحدثين؟ وكون كال الحدثين يشكالن أهمية كبيرة فقد وجد كال منهما طريقه نحو الُمخطط في النهاية. 

وقد يتساءل البعض عن أهمية هذه المناقشات بالنسبة للترجمة واستخدام اللغة المناسبة. وكما 

أوضحنا من قبل، فإن اللغة تعكس الثقافة والمعتقدات، وبالتالي، فإن الكلمات التي تستخدمها لرواية 

قصتك تعكس وجهة نظرك الخاصة. وبالنسبِة لنا، في السياق المتحفي، فإننا ال نريد إقصاء أي شخص 

بُناًء على خلفيته الدينية أو الثقافية وبالتالي فإن هذه المناقشات بالغة األهمية. وتُصبح هذه المناقشات 

التي جرت حول  المناقشات  ذلك،  أمثلة  ومن  والعقيدة.  بالدين  الموضوع  يتعلق  عندما  أهمية  أكثر 

الشروحات الُمقدمة في صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية بالمتحف وخاصًة العرض المتعلق بالحج.

المتحف، علينا  العقيدة، في سياق  أو  الدين  نتناول مناقشة قضية حرجة مثل ما يخص  عندما 

الدين  إلى  ينظرون  المختلفين  األشخاص  أن  هو  األول  األمر  رئيسين.  بأمرين  دراية  على  نكون  أن 

لعقيدة  األساسية  المبادئ  يعرض  الذي  المتحف  معارض  أحد  وفي  مختلفة.  جوانب  من  والعقيدة 

الدين اإلسالمي، هناك احتمال بأن الزوار سوف يتوقعون رؤية أشياء مختلفة. واألمر الثاني هو أننا، في 
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السياق المتحفي، ال ننوي إقصاء أي فرد من الجمهور، وكوننا بالطبع ال نستطيع طرح كافة وجهات 

النظر المحتملة حول الموضوع فإننا نحاول تقديم شروحات محايدة حول الموضوع. ويوضح العرض 

الخاص بالحج الشعائر والمناسك الخاصة به والتي يتم تأديتها سنويًا. وهي تقدم وصف ُمبسط لرحلة 

الحج وكافة مراحله. وفي الحياة الواقعية، يُعد الحج شعيرة تأسر قلوب المسلمين كونه فريضة فُرَضت 

على القادر ماليًا وجسديًا مرة واحدة في العمر. وقد قام العديد من المسلمين بتأدية هذه الفريضة 

مرة واحدة أو عدة مرات في حين لم يتسنى للبعض اآلخر تأديتها نتيجة مجموعة من العقبات. ويُثير 

الحج فضول العديد من غير المسلمين المهتمين بالتعرف على شعائره والهدف من وراء هذه الشعائر. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن المسلمين من جميع أنحاء العالم ال يؤدون مناسك الحج بالطريقة نفسها 

وذلك لوجود مجموعة من األعراف والتقاليد الدينية التي شكلتها الثقافة. وهناك أيضا طوائف مختلفة 

داخل اإلسالم لكٍل منها طريقته في تأدية المناسك. وفي الحقيقة، فإن هذا األمر يمثل انعكاًسا لتنوع 

الشعوب اإلسالمية. ونحن، كمتحف، ال نُمثل طائفًة دينيًة معينًة ولسنا في موقعٍ يسمح لنا بتفضيل 

طائفًة على أخرى. ويتمثل هدفنا في توفير نبذة أو مقدمة مباشرة عن مواد وقصص معنوية من قلب 

الحضارة اإلسالمية لزوارنا، سواء مسلمين أو غير مسلمين. كما أننا نحمل رسالًة عالميًة تهدف إلى فتح 

قنوات الحوار بين جميع زوارنا.

إًذا كيف يمكننا رواية قصة الحج بطريقة مناسبة؟ لقد كان األمر صعبًا، وال نستطيع القول بأننا 

حتى اآلن قد أجبنا على هذا السؤال. ولكننا وضعنا قصًة تشتمل على األساسيات التي تغطي العقيدة 

المشتركة. وغضضنا الطرف عن الفوارق بين الطوائف المختلفة المبنية على الثقافة، ولم نقم بذلك 

من باب الرقابة لكننا تعاملنا مع األمر بطريقة علمية، حيث كان علينا التركيز على أهدافنا. وهذا بدوره 

قد حدد كمية المعلومات التي نحن بحاجة الستخدامها. وقد طرحنا على أنفسنا بعض األسئلة مراًرا 

وتكراًرا منها – هل نريد تمثيل طائفة معينة؟ – هل نريد حث جميع الناس على تأدية شعيرة الحج 

عن طريق دعوتهم؟ – وما هي المعاني التي يجب طرحها ليستكشفها الجمهور؟ وهكذا، وباختصار، 

كيف يمكننا ترجمة الموضوع )من الناحية الثقافية والدينية( بطريقة تناسب أغلبية الزوار. وأيًضا كيف 

نترجم كل شيء من الناحية اللغوية؟ وكانت القضية التي تشغل الحيز األكبر من األهمية هي بأي لغٍة 

نبدأ أوالً بكتابة التفسيرات والشروحات فيما يتعلق بالمعارض، وبصفٍة عامٍة، وضعنا نصوص المعرض 

باللغة اإلنجليزية ومن ثم تمت ترجمتها إلى العربية. وتُعد هذه القضية قضيًة حرجًة، ال سيما عندما 

الثقافية والدينية والقضايا  السياقات  الدينية. وتُعد  المصطلحات  أو  المقدسة  بالنصوص  األمر  يتعلق 



111بين السطور

الحرجة للمجتمع عوامل مؤثرة للغاية في تحديد اللغة المستخدمة في نصوص المتحف التفسيرية. 

»في  أو  اإلسالم«  »في  مثل  عبارات  يتضمن  اإلنجليزيِة  باللغِة  نًصا  نكتب  عندما  المثال،  سبيل  على 

لديهم  ليس  الذين  أو  المسلمين  لغير  الحديث  الراوي يوجه  األمر وكأن  يبدو  المسلمين«  معتقدات 

دراية بالدين اإلسالمي أو بالعقيدة اإلسالمية. ويُشِكل هذا األمر ُمعضلة، كون معظم زوارنا المحليين 

واإلقليمين المتوافدين بشكٍل يومٍي هم من المسلمين. ولنفس السبب، قد ال تكون الترجمة العربية 

المباشرة مناسبة في هذا السياق كون الجمهور المحلي ناطق بالعربية وعلى دراية بالموضوع وقد 

تبدو التعبيرات غريبة وبعيدة عن المألوف. ولكن مرة أخرى، إلى أي مدى يمكننا أن نفترض أن هذا 

هو صلب الموضوع ؟ وفي نهاية األمر، في هذا المثال، قمنا بتطبيق مزيج من طرق مختلفة. فقد كتبنا 

معظم النصوص بكال اللغتين بشكٍل منفصٍل وقمنا بمراجعتها للتأكد من دقتها واتساقها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه األمثلة ال تُجيب بشكٍل قطعٍي عن التساؤالت المطروحة في نفس 

السياق. ولكنها تهدف فقط لتوجيه عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بقضية الترجمة واستخدام اللغة 

المناسبة في السياق المتحفي كما أنها تدعو إلى تطوير لغة مناسبة من الناحية الثقافية من أجل تعزيز 

علم متحفي من الناحية الثقافية.

الحوار  في  المساهمة  إلى  الشارقة  متاحف  من  المستقاة  الدراسة  هذه  تهدف  الختام،  وفي 

المتعلق بالتواصل بين الثقافات في السياق المتحفي. وبالنظر إلى الخصائص السكانية لسكان دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وزوارها، فإن كافة متاحف الشارقة – وكافة مشروعاتها وبرامجها ومعارضها 

– تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين الثقافات واألديان وفتح قنوات للتواصل بين األجيال. ومن أجل 

تنفيذ ذلك بشكٍل فعاٍل من خالل الترجمة، البد أن نكون على وعٍي بأن »الحوار« يتطرق بالتأكيد لما 

هو أبعد من الكلمة المنطوقة أو المكتوبة. واألن لدينا 16 متحًفا تعمل بشكٍل كامل باإلمارة. ويُشير 

التطور الطبيعي إلى التأثير المباشر لألجواء المحلية لإلمارة والدولة على تشكيل المتاحف وما تقوم به. 

وفي السياق المتحفي، تُعد قضية الترجمة هي العنصر األهم الذي يجب أن نأخذه بعين االعتبار عندما 

الدوليين.  السياح  المحليين إضافًة إلى  الخاصة بالسكان  الثقافات  نفكر في كيفية معالجة مجموعة 

الشعوب. وفي  ثقافات  أداة تعكس  اتصال فقط، ولكنها  اللغة ليست مجرد وسيلة  فإن  النهاية  وفي 

السياق المتحفي، يجب أن ينعكس فهمنا لتلك الثقافات الحية على قدرتنا على اإللمام باللغات إضافة 

إلى مراعاة االختالفات الثقافية بصفٍة عامٍة.
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جون بول سومرن

التحديات والفرص

متحف ومعرض كالفن جروف الفني، غالسكو: تاريخه 
ومجموعاته وبرامجه العامة

تم افتتاح متحف ومعرض كالفن جروب الفني بغالسكو في أسكتلندا في األساس عام 1902، وهو 

المتحف األكثر زيارة في المملكة المتحدة خارج لندن. ويستقبل المتحف مليوَن زائر تقريبًا في العام 

يعيش غالبيتهم على بُعد 50 مياًل من المتحف. ويعرض المتحف ما يزيد على 8 آالف قطعة متعلقة 

بالفن، والعلوم، والتاريخ، والتاريخ الطبيعي. والدخول إلى المتحف مجاني لجميع الزوار. ويَُعد متحف 

مدينة  مجلس  ويتكفل  اليف.  غالسكو  شركة  تديره  حيث  غالسكو  متاحف  من  جزًءا  جروف  كالفن 

غالسكو بمصاريف خدمة المتحف من خالل الضرائب المحلية.

وتشمل المجموعات المعروضة في متحف كالفن جروف: اللوحات الرئيسية اإليطالية والهولندية 

بعد  وما  االنطباعية  الفرنسية  واللوحات  وبوتيتشيلي  وتيتيان  رامبرانت  أعمال  ذلك  في  بما  القديمة 

االنطباعية، باإلضافة إلى روائع فان غوخ ومونيه ورينوار وماتيس، والفن األسكتلندي في أواخر القرن 

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والتاريخ الطبيعي ألسكتلندا والعالم بدًءا من الحفريات في عصر 

ما قبل التاريخ إلى الطيور في الحدائق المحلية، ومن حيوانات الكنغر حتى األفيال، كما يحوي فنونًا 

وقطًعا أثرية من عشرات الثقافات في جميع أنحاء العالم. 
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إن لغالسكو تاريًخا طوياًل من الحوار بين الثقافات. فقد شهدت الهجرة الشاملة في الجزء األول من 

القرن التاسع عشر مجموعات من األشخاص ذوي الخلفيات المتنوعة وفدوا إلى الجزر البريطانية بما في 

ذلك أشخاص من الهند واليمن ومااليا ومناطق أخرى عديدة من اإلمبراطورية البريطانية المستعمرة. 

وكانت هذه الهجرة قائمة بشكل كبير على العمالة مع وجود مهاجرين حصلوا على وظائف في عدد 

من المهن وقطاعات األعمال اليدوية. كما جاء عدد من المهاجرين أيًضا إلى بريطانيا كطالب ومهنيين 

وتجار وخدم. واعتباًرا من القرن التاسع عشر وما بعده شهدت أسكتلندا عدًدا كبيرًا من الطالب من شبه 

القارة الهندية الذين سافروا نتيجة لالهتمام الواسع بالتعليم الغربي بين األسر الثرية في جنوب آسيا. 

وبدأت المنظمات اإلسالمية تزداد مع إنشاء جمعية اتحاد المسلمين والتي ُعرفت أيًضا باسم »رسالة 

المسلم« في غالسكو في 1940. أُنشئ أول مسجد بعد تأسيس جمعية »رسالة المسلم« بفترة قصيرة، 

واآلن يشكل سكان جنوب آسيا وخاصًة من الهند وباكستان النسبة األكبر من السكان المسلمين في 

أسكتلندا بحوالي 32 ألف شخص يعيشون في غالسكو )كيد وجاميسون، 2011، ص 8 – 9(.

وقد شهدت غالسكو تاريًخا طوياًل من الهجرة، وأُشيع أن مؤسس المدينة – سانت كينتيغيرن – كان 

الجئًا. ومع توسع المدينة انتقل السكان إلى غالسكو باحثين عن عمل ومأوى وحياة أفضل. واستقر 

العديد منهم في المدينة مع إحضار هويتهم الثقافية معهم والحفاظ عليها وفي نفس الوقت التأثير 

على من حولهم. وتعكس مجموعة متحف غالسكو وجود المجتمعات المهاجرة والهوية المجتمعية مع 

جوانب القوة الخاصة بالمجموعات الغيلية واليهودية واأليرلندية واإليطالية والصينية وجنوب األسيوية 

في غالسكو.

ومن مجتمعات جنوب آسيا يضم المتحف قطًعا متعلقة بالملبس والمواد قصيرة األجل، وقطًعا 

تتعلق بالعقيدة مثل الراية التي أعدها أنصار الديانة السيخية بغالسكو لالحتفال بمهرجان فايساخي 

اشتراَك  توثِّق  التي  األخرى  األجل  قصيرة  والمواد  المنشورات  من  صغيرة  مجموعة  توجد  كما   .300

المجموعات المهاجرة في السياسات المحلية والقومية. وتضم غالسكو أيًضا أكبر نسبة سكان الجئين 

في الدولة وأكثرهم تنوًعا. ومن المقتنيات الحديثة اللوحة المائية ألمريت سينغ 2002 التي تحمل اسم 

»Mr Singh’s India« والتي تصف حياة السيخ البريطانيين في غالسكو. وتُعد بعض العناصر – مثل 

ملصق ملون منقوش لراسليال وكريشنا ورادها – دلياًل على الحفاظ على التراث الثقافي. ومن العناصر 

 Lascars« النادرة لوحة مصنوعة من الحديد المصبوب يرجع تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر
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عند  الحمامات  أحد  إلى  المداخل  أحد  من  ابتداًء  والممتدة  واإلنجليزية  البنغالية  باللغتين   »Only

ستوب كروسس كواي )رصيف ستوبكروس البحري( والمصممة لبحارة السكار )هايز 2008، ص 2(.

وكما ذُكر سابقا في هذا التقرير، يعمل متحف كالفن جروف آخًذا في اعتباره مجموعات خاصة 

وهي األسر والمراهقين والمجموعات المدرسية وغير الخبراء والزوار ذوو اإلعاقات الحسية والسياح. 

وأيًّا كانت الخلفية الثقافية التي أتى منها زائرونا سيندرجون بالتأكيد ضمن إحدى هذه المجموعات، 

وعليه ستستمر استضافتهم في كالفن جروب. وحتى يمكن إشباع احتياجات الزوار، تتبع المتاحف في 

إليها وجاذبيتها بقدر اإلمكان. وتضع الشركة األم  الوصول  المتاحف وسهولة  غالسكو سياسة شمولية 

للمتحف »غالسكو اليف« أهدافًا إستراتيجية »لتشجيع مشاركة وانخراط ومساهمة الجميع في الثقافة 

والرياضة«، ومن بعض أسباب فعل ذلك هو »تحسين صحة وحياة األشخاص الذين يعيشون ويعملون 

حياتهم  في  الرخاء  يحققون  الناس  تجعل  التي  واالبتكارية  التعلم  ثقافة  و»خلق  المدينة«  ويزورون 

الشخصية والعائلية والمجتمعية والعملية« )غالسكو اليف 2014(.

يقدم كالفن جروف نوعين من البرامج التعليمية »رسمية« و»غير رسمية«. البرنامج الرسمي هو: 

مجموعات تعليم لألطفال قبل سن الخامسة، واالبتدائي، والثانوي، والتعليم التكميلي، والتعليم العالي. 

ويتمثل هذا في زيارات مدرسية منظمة محجوزة مسبًقا بشكل خاص تأتي إلى المتحف وتتبع وتشارك 

في برنامج »تدريب عملي« لألنشطة )لين وواالس 2007(. ويكون هناك اختيار من بين أكثر من 40 

ورشة عمل على جميع المستويات التي يمكن أن يختار منها المعلم. ولكل ورشة نموذج عام يصف 

للمجموعات  المحتوى  بتعديل  نقوم  أحيانًا  الورشة والمحتوى.  األنشطة، وتستلم كل مجموعة نفس 

التي تحتاج إلى الدعم اإلضافي للتعلم أو المجموعات التي تتحدث اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. لقد 

بأكثر من 22.300 زائر  الماضي ما يزيد على 800 زيارة مدرسية  العام  جذب متحف كالفن جروف 

إلى 500 طالب في  العدد  أن يصل  يمكن  الذروة  أيام  تعليمية رسمية. وفي بعض  فعاليات  حضروا 

المبنى. ويُعد أشهر موضوع زيارة مدرسية لكالفن جروف هو زيارة الديناصورات والحفريات، يعقبها 

مصر القديمة. )البرنامج المدرسي لمتحف غالسكو 2015 / 2016، ص 8 – 11(.

واإلجازات  األسبوع  عطالت  م خالل  فيُقدَّ جروف  كالفن  في  الرسمي  غير  التعليمي  البرنامج  أما 

ويجذب األسر من جميع أنحاء أسكتلندا. وفي 2014 شارك 23.260 زائرًا في برنامج التعليم غير الرسمي 
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الذي ضم 360 فعالية. وشملت ورش العمل الخاصة بدورات التعلم غير الرسمي أنشطة حرفية أسرية 

متعلقة بالمجموعات المعروضة. ال تحتاج األسر إلى الحجز بل عليهم فقط إيجاد النشاط في المتحف 

والمشاركة. األنشطة مجانية ومصممة لجعل المتحف مكانًا وديًّا كل يوم لقاطني غالسكو. وكل أسرة 

وأي أسرة مدعوة لالشتراك. بعض البرامج تستهدف جماهير معينة. على سبيل المثال، برنامج »التواصل 

مع كبار السن« الذي يساعد كبار السن الضعفاء والمحرومين من حقوقهم ويحضرهم إلى المتحف. 

لقد نظمنا في كالفن جروف دورة ناجحة صباح يوم الجمعة لألطفال قبل خمسة أعوام باسم 

»وقت الصغار« حيث تم تقديم أغاٍن وقصص متعلقة بالمجموعات. يمكن أن يجذب ذلك 30 – 40 

طفاًل صغيرًا باإلضافة إلى القائمين برعايتهم في دورة تستغرق 20 دقيقة. ويقوم فريق من المساعدين 

التعليميين ورعاة التعلم والوصول بجدولة وتقديم برنامج التعلم، ويقدم المساعدون التعليميون أيًضا 

الغالبية العظمى من البرنامج.

اللقاءات: الجماهير

عند طرح سؤال: »من هو جمهورك؟« سيجيب العديد من القيِّمين والمديرين بحماس »الجميع! 

كل شيء للجميع«. ولكن الحظنا في كالفن جروف أن هناك اختالفًا بين احتياجات طفل في الخامسة 

من عمره وأستاذ جامعي في تاريخ الفن، فاحتياجاتهما مختلفة، وما يرضي طفاًل في الخامسة من عمره 

كتجربة جيدة لن يكون بالضرورة محفزًا لألستاذ الجامعي والعكس صحيح. وقد حددنا ستة أنواع من 

الجمهور التي تستهدفها المعارض: األسر )مجموعات مشتركة بين األجيال( والمراهقين، والمجموعات 

ا للمنهج(، وغير الخبراء )عمر الكتابة النصية 10 – 12 أي كتابة واضحة(،  المدرسية )تتطلب تفسيرًا خاصًّ

والزوار ذوو اإلعاقات الحسية، والسياح الذين يتحدثون اإلنجليزية كلغة ثانية. لكل قصة جمهور واحد 

حتى وإن كان ذلك يتطلب استثناء أعضاء جمهور آخر. في كالفن جروف ليس كل شيء للجميع، ولكن 

هناك شيء ما خاص لكل نوع من المجموعات )أونيل 2006(.
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المدارس حيث إن  العرض تستهدف جمهور تالميذ  المعارض وصاالت  المثال، بعض  على سبيل 

الغالبية العظمى من الزائرين الذين يأتون إلى كالفن جروف لدراسة موضوع عن مصر القديمة من 

التالميذ في عمر 10 سنوات. لذا، راعت عملية التفسير المقدمة في معرض مصر القديمة هذا الجمهور 

أثناء إعدادها، فالملصقات على األشياء ونصوص اللوحات البيانية كل ذلك تسهل قراءته من طفل في 

معارض  تشمل  الصغار حيث  األطفال  اهتمامات  المعروضة  القصص  تعكس  كما  العاشرة من عمره. 

القصص »وظائف لفتيان وفتيات في مصر القديمة« و»عملية التحنيط« بما في ذلك تحذير فكاهي 

»ال تفعل ذلك في المنزل«. كما أن أسلوب اللوحات التعريفية يشبه فكاهات األطفال.

تهدف جميع برامج المتحف إلى تسهيل االندماج االجتماعي. ويفترض المتحف أن بداخل كل 

مجموعة من الجمهور يوجد مزيج من الثقافات ولكنها جميعا تتشارك في خبرة معينة مثل »كونها« 

في الرابعة من العمر أو »كونها« في سن المراهقة. لذا يوجد داخل مجموعات جماهيرنا مجموعة 

ثقافات. وبهذه الطريقة سيتلقى كل فرد في مجموعٍة ما ولتكن مثاًل مجموعة طالب المدرسة نفس 

الرسائل ونفس الخبرة المقدمة من المتحف. أي أن الزائرين ال يمرون بخبرة مختلفة حسب ثقافاتهم 

أو أصولهم العرقية أو نوعهم أو خلفيتهم الثقافية.

م  يُقدَّ لذا  أيًضا،  العام  النظام  بهذا  المعروضة  المجموعة  من  ثقافيًّا  هامة  أجزاء  وتُعرَض  م  وتُقدَّ

تُعرض  ال  ثقافيًّا  الهامة  األشياء  هذه  فمثل  العام،  الجمهور  مخاطبة  مراعاة  مع  ثقافيًّا  الهام  الشيء 

السياسة بصفة عامة ولكن  المعروض. وتنطبق نفس  بالشيء  ثقافية  عادًة لجمهور خاص وذي صلة 

باستثناءات على البرنامج التعليمي للفعاليات واألنشطة.

ويعكس هذا تقاليد ومبادئ المساواة السائدة في المدينة حيث يُعاَمل كل فرد )داخل مجموعة 

أشخاص( بمساواة. وفي غالسكو، تُدمج أفكار االندماج االجتماعي وتشير إلى الجميع بغض النظر عن 

الخلفية الثقافية لشخٍص ما. وتلعب شركة غالسكو اليف دوًرا أساسيًّا في جعل غالسكو مدينة يُعاَمل 

أو  الخلفية االجتماعية  أو  الديانة  أو  العرقية  النظر عن األصول  باحترام بغض  المواطنين  فيها جميع 

الوصول  كامل  له بشكل  ويُتاح  الجنسية،  الميول  أو  العمر  أو  اإلعاقة  أو  النوع  أو  االجتماعي  الوضع 

إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة، ويكونون فيها قادرين على عيش حياة جيدة تكفل لهم 

االستقالل والتحرر من التفرقة والتحرش )Glasgow Life Policy and Research، 2012، ص1(.
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المناهج

تختار مؤسسة المتحف جمهورها حسب النوع العام، على سبيل المثال؛ األطفال قبل سن الخامسة 

مع استبعاد األطفال الذين بلغوا العاشرة أو األشخاص في سن 80 عاًما، ومن المتوقع أن األطفال قبل 

سن الخامسة من خلفيات متنوعة ثقافيًّا سيشتركون أيًضا، أي أنه منهج محايد ثقافيًّا. وبداًل من ذلك 

م  يضع المتحف برامج لمجموعاٍت ثقافيٍة معينة ويركز برنامَجه على مجموعة مختلفة ثقافيًّا، أي يُقدِّ

منهًجا مركَّزًا ثقافيًّا.

أطفال يشاركون في برنامج الجوائز TCoNE في متحف كالفن جروف القائم على التواصل باستخدام قيم  الشكل 1 
CSC CIC هامة للزائر © مجموعة متاحف غالسكو
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منهج محايد ثقافيًّا

لقد وصف هذا البحث كيف يقدم متحف كالفن جروف برنامًجا صباح يوم الجمعة لألطفال قبل 

سن الخامسة. يوجد متحف كالفن جروف في المنطقة المجاورة »هيلهيد وودسايد« ويضم أعلى نسبة 

سكان من األطفال ذوي الخلفية الثقافية المختلفة في مدارسه االبتدائية، حيث يأتي  65% من األطفال 

في المنطقة المجاورة من خلفية ثقافية مختلفة )مركز غالسكو للصحة العامة، 2015(. ومع ذلك، عادة 

ما ينتمي غالبية المستفدين من برنامج التعليم إلى الطبقة المتوسطى، ذوي خلفية ثقافية محددة. 

لذلك ربما لن يكون النهج المحايد تجاه الجماهير المتنوعة ثقافيا بنفس القدر الذي قد نأمله.

ال شك أن »الزائرين قد تحفزوا لزيارة المتحف ألنه متحف خاص أو على األرجح معرض يخاطب 

إحساسهم بالتراث و / أو شخصيتهم« )فولك 2013، ص 62(. ففي أي يوم محدد يكون للشخص هويته 

ا أو عاماًل أو سائًحا وكلُّ هذه المجموعات  الخاصة بغض النظر عن خلفيته الثقافية. قد يكون الشخص أُمًّ

يُعد لها برنامج »محايد« ثقافيًّا.

منهج مركَّز ثقافيًّا

إنه نشاط مخصص لجمهور خاص.  ثقافية معينة.  المتحف موضع جذب خاص لجماهير  يمثل 

فبمجرد أن تجذب هذا الجمهور إلى المتاحف وتثبت أن المتحف مكان مثير وودي فإن هذه الجماهير 

– على األرجح – ستعود إلى المتحف وفًقا لظروفهم الخاصة ويستخدمونه كمورد للمعرفة. والنقطة 

األساسية هنا هي أنه قبل وضع برنامٍج ما البد أن يكون لديك معرفة عملية بجمهورك. كما يجب أن 

يكون لدى المتحف فهٌم الحتياجات جمهوره قبل أن يضع برنامًجا لفعاليات أو معارض موجهة لهذا 

الجمهور. ويقدم متحف كريوزبيرغ في برلين فعالية »إفطار« في متحف مجتمعي بمشاركة مؤسسة 

أخرى وهي متحف الفن اإلسالمي لتقديم أعمالهم خالل فعالية اإلفطار. وقد اتضح جدوى هذا األمر 

بشكل كبير حيث بلغ عدد الحاضرين 500 زائر.



جون بول سومنر 120

° ° ° ° ° °

التواصل

لدى  الثقافات هو: »هل  بين  التواصل  بخصوص  متحف  على  يمكن طرحه  الذي  األول  السؤال 

المتحف الرغبة في التواصل مع ثقافات متنوعة؟« وأتذكر هنا محادثة مع مدير أحد متاحف األطفال 

حيث سألته عما إذا كانوا يقدمون في المتحف برنامًجا للمراهقين،فأجاب: »ال«.

فسألته: »ولم ال؟«

أجاب: »ألن المراهقين ال يزورون متحفنا.«

تشارك مجموعاٌت  فقد ال  البيضة،  أم  الدجاجة  بمعضلة  أشبه  الموقف  أن هذا  الواضح  لذا من 

معينة في متحفك على وجه التحديد ألن المتحف ال يقدم لهم تجربة ذات قيمة أو معنى كما الحظ 

د. سعيد فايق أستاذ دراسات الترجمة والثقافات المتعددة بالجامعة األمريكية في الشارقة باإلمارات 

العربية المتحدة خالل المؤتمر: »تكون المعلومات في حد ذاتها عديمة الفائدة ما لم تُستخدم كأداة 

لخلق المعرفة«.

لقد حظي التعصب الديني باهتمام إعالمي كبير في اآلونة األخيرة وذلك إلى حدٍّ كبير بسبب 

زيادة فوبيا اإلسالم )عداء ال أساس له تجاه اإلسالم، وبالتالي الخوف من المسلمين أو كرههم(. ويمكن 

تجاه  واحدة  عقائدية  داخل طائفة  التعصب  ذلك  بما في  أشكااًل مختلفة  الديني  التعصب  يأخذ  أن 

أعضاء طائفة أخرى في نفس الدين )الطائفية(. وترتبط مشكلة الطائفية بشكل قوي بغالسكو حيث 

المسيحيين.  والكاثوليكيين  البروتستانت  بين  للصراع  ا  خاصًّ مرجًعا  األحيان  من  كثير  في  تُرى  كانت 

ويمكن أن تحدث الطائفية بطرق مختلفة إما على مستوى فردي أو جماعي أو ثقافي أو مؤسسي، 

وهي مرتبطة عامًة في غالسكو برياضة كرة القدم والمنافسة بين مشجعي نوادي كرة القدم رينجرز 

وسيلتيك. ولكن يجب علينا فهم أن الطائفية تحدث في أديان أخرى مثل المسيحية. لذا رأت الحكومة 

األسكتلندية أن العالقة المعقدة بين العرق واالنتماء العرقي والديانة في عدد من المجتمعات الدينية 

في غالسكو تعني أنه حتى يمكن تحقيق الفاعلية البد من أخذ الدين في االعتبار عند اتخاذ التدابير 

 ،Glasgow Life Policy and Research( .لمواجهة العنصرية والتعصب وكذلك تدابير تعزيز التنوع

ص 22 – 23، 2012(.
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لقد نشرت الشبكة المشتركة بين األديان بالمملكة المتحدة دلياًل إلى تكوين عالقات جيدة مع 

أشخاص من أديان مختلفة. ويوصي الدليل باحترام حرية اآلخرين في إطار القانون في التعبير عن 

معتقداتهم وقناعاتهم وتعلُّم فهم معتقدات المجموعات الدينية المختلفة واحترام قناعات اآلخرين 

هذه  وباتباع  االجتماعي(.  السلوك  وآداب  والملبس  بالطعام  الخاصة  القناعات  بخصوص  )السيما 

 The Inter( اإلرشادات يمكن للمؤسسات أن تتجنب وجود عداٍء ال داعَي له تجاه المجموعات الدينية

Faith Network، ص 92 – 93، 2005(.

ومتاحف كالفن جروف وغالسكو ليست بالطبع محايدة ثقافيًّا بشكل كامل، حيث إننا نساهم في 

برامج ترحب بشكل خاص بمجموعات ثقافية معينة مثل برامج »شهر التاريخ األسود« و»غالسكو ميال« 

و»العقول المتحركة« )األزياء والسينما والموسيقى والدراما. وفي جزء من مهرجان فنون وأفالم الصحة 

النفسية األسكتلندية، يشارك األفراد والمؤسسات خبراتهم عن اللجوء والتشرد والرفاهية(.

غير أننا نالحظ وجود نوع من التقسيم داخل هذه الجماهير. فإذا كنا بصدد اإلشراف على برنامج 

عن شهر التاريخ األسود، فعلى الغالب سيكون األشخاص المتضمنون في قضايا التاريخ األسود هم الفئة 

التي ستشارك. إنها عملية اختيار ذاتي ومقسمة. ومن الرائع أن تكون هذه البرامج متساوية ويشارك 

فيها الجميع بدون قيود ثقافية. غير أن الحقيقة ربما باستثناء برنامج ميال اآلن هي أن البرامج المركزة 

ثقافيًّا تميل إلى جذب أفراد الثقافة التي تركِّز عليها فقط.

المركزة ثقافيًّا تميل إلى جذب عدد غير متكافئ من  البرامج  لذا فنحن أمام معضلة، وهي أن 

ا من السكان.  الطبقة الوسطى واألسكتلنديين البيض، كما تجذب األنشطة المركزة ثقافيًّا قطاًعا خاصًّ

وفي الحالتين يقل الحوار بين الثقافات.

فعلى  جروف.  لكالفن  مشابًها  منهًجا  الوطني  سنغافورة  متحف  مدير  تيو  أنجليتا  وصفت  وقد 

غرار كالفن جروف، تَمثَّل هدف هذه البرامج في االندماج األعمق مع المجموعة والتواصل مع الزوار 

باستخدام القضايا ذات الصلة والمناسبة والمثيرة لهؤالء الزوار. والفلسفة التي تقوم عليها المتاحف هي 

ن الحياة وتديمها بشكل يشبه »بيت العجائب«. وذكرت د. هبة نايل  أن المتحف من الوسائل التي تحسِّ

بركات األستاذ الزائر في متحف الفنون اإلسالمية بماليزيا في تجربتها أنه من األسهل على الزائر أن يكون 
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التواصل بخصوص ما يشعر به بداًل من استرجاع استجابة وقائعية. كما طوَّر كيراج رسول هذه الفكرة 

التي ترى أن المتحف »عملية خبرة«، فليس هناك رأي واحد يكون بمثابة الصوت الوحيد للمتحف.

المنهجيات المقترحة:

ن تود أن تتواصل معه والهدف الذي ترغب في تحقيقه. وإحدى . 1 أن يكون لديك فكرة واضحة عمَّ

طرق تحقيق ذلك هي استخدام خطة للتفسير.

مجموعة من المعنيين المشتركين في تطوير المتحف أو المعرض أو البرامج. ومن المنهجيات . 2

المستخدمة في تحقيق ذلك قياس مستويات مشاركة جماهيرك.

خطط التعريف

فيما يلي تعريف شبكة التعريف األسكتلندية: »يشير التعريف إلى مجموعة كاملة من األنشطة 

األنشطة  هذه  وتشمل  الثقافي.  التراث  فهم  وتعزيز  العام  الوعي  زيادة  إلى  تهدف  التي  المحتملة 

الصلة  ذات  والخارجية  الداخلية  والتجهيزات  العامة  والمحاضرات  واإللكترونية  المطبوعة  النشرات 

وتقييم  والتدريب  المستمرة  واألبحاث  المجتمعية  واألنشطة  التعليمية  والبرامج  بالتعريف  المباشرة 

عملية التفسير نفسها«. ويمكن تلخيص الهدف التقليدي للتعريف في تحسين وإثراء خبرة الزائر من 

خالل مساعدة الزائرين على فهم أهمية المكان الذين يزورونه وربط تلك المعاني بالحياة الشخصية 

للزائرين. )صندوق تراث اليانصيب 2013(.

والمعلومات.  والرسائل  القصص  لتعريف  منظم  منهج  إعداد  عملية  التعريفي  التخطيط  ويَُعد 

وتحدد الخطة التعريفية األهداف المقررة لمشروع ما وتضع رؤية منظمة لكيفية تحقيقها من خالل 

تطوير  بين  التعريفية  الخطة  تجمع  كما  والهامة.  المناسبة  الخبرات  طريق  عن  الجمهور  إلى  نقلها 

هذا  الزائرون  بها  يجرب  مثيرة  طرقًا  تخلق  وجذابة  مناسبة  رسائل  في  وتحليله  وتنظيمه  المحتوى 

Inter- )المحتوى. وتحدد الخطة عملية التواصل التي من خاللها يتم كشف المعاني والعالقات للزائر 

pret Scotland(. وعند كتابة خطة تعريف يجب تضمين »من يقوم بالتعريف ولمن؟«
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المشاركة

فيبدو  الماضية،  العشرين  األعوام  مر  على  األمام  نحو  تغيير  خطوة  الزوار  مع  التفاعل  كان  لما 

 The Participatory« نينا سيمون التالية هي خطوة »المشاركة«. وقد كان كتاب  التغيير  أن خطوة 

Museum« )سيمون 2010( ملهًما لبعض األعمال في كالفن جروف. حيث تُعرِّف سيمون المشاركة بأنها: 

استمتاع  فمع  سلبيين.  كمستهلكين  وليس  ثقافيين  كمشتركين  بإيجابية  المشاركة  إلى  األشخاص  دعوة 

من  أكثر  هو  ما  فعل  سيريدون  عليها  واعتيادهم  الترفيهية  والخبرات  التشاركي  بالتعلم  أكثر  أشخاص 

»حضور« فعاليات ومؤسسات ثقافية. وقد أتاحت وسائل التواصل االجتماعي مجموعة من أدوات وأنماط 

التصميم التي جعلت المشاركة أسهل من أي وقت مضى. يتوقع الزائرون الوصول إلى نطاق واسع من 

المصادر المعلوماتية والرؤى الثقافية، ويتوقعون أن يكون لديهم القدرة على االستجابة، وأن يؤخذ األمر 

بمحمل الجد، وأن يكتسبوا القدرة على مناقشة ومشاركة وتعديل ما يستهلكونه. وعندما يكون بإمكان 

األفراد المشاركة بفاعلية مع المؤسسات الثقافية، تصبح تلك المناطق أساسية للحياة الثقافية والمجتمعية. 

وتعد التقنيات المستخدمة للمشاركة المجتمعية هامة بشكل خاص في عالم الفرص التشاركية المتزايدة 

المتاحة على وسائل التواصل االجتماعي. )سيمون 2010(

للوفاء  المشاركة  ولعمل مشروع حديث مع األطفال في متحف كالفن جروف استخدمنا مبدأ 

باحتياجات مستخدمينا، وكان الهدف هو تكوين خبرة وتعريف مصمم للوفاء باحتياجات ومفضالت 

الجمهور ونسألهم عن مفضالتهم، ثم ندمج  جمهور معين. كيف نفعل ذلك؟ ندعو مجموعة تمثل 

هذه المفضالت في الخدمة التي نقدمها. كان جمهورنا المستهدف من هذه الخدمة هم األطفال في 

عمر 8 – 14 عاًما. 

تمثلت فكرة متحف كالفن جروف في أن نقدم رحلة رقمية يقوم بها األطفال لصالح األطفال. 

يذهب األطفال إلى المعارض ويختارون األشياء أو اللوحات التي لها معنى بالنسبة لهم أو التي يحبونها. 

ويكتب األطفال المحتوى – أي التفسير – وتحدد الرحلة كجزء من رحلة بحث عن الكنز لألطفال ومن 

ِقبَل األطفال. تم تحميل التطبيق حوالي 500 مرة في عام واحد.
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الحاجة إلى إيجاد لغة مناسبة ثقافيًّا لتعزيز وجود علم 
متاحف مناسب ثقافيًّا

من الواضح أن هناك احتياج أساسي إلى عدم إظهار المتاحف ألي تحيز أو تفرقة. غير أننا جميًعا 

ال نكون على دراية بتحيزاتنا وافتراضاتنا وخيالئنا بما فيهم راعي تعلٍُّم ووصوٍل حذٌر مثلي. وكلما زاد 

لغة متاحف مناسبة  تعزيز  المتحف زادت فرصة  يتردد صداها في  المسموعة والتي  ع األصوات  تنوُّ

ثقافيًّا. وربما يتطور دور أمين المتاحف من كونه »صوَت« المتحف إلى كونه مرشًدا وموجًها للعديد من 

أصوات المتحف، وربما في المستقبل سيتشارك الزوار في رعاية المتاحف بلغتهم وأسلوبهم وصوتهم.
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كارا ماكيون وسابرينا دي تورك

مناقشة التقنيات التفاعلية بمتاحف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

مقدمة

على مدار عدة عقود ماضية، كان اإلرشاد الصوتي  –  عادًة ما كان يُشار إليه بالدليل المحمول  –  

أحد األدوات المساعدة في المتحف؛ ألنه يُمكِّن ُروَّاد المتحف من التجوُّل في أروقته، وخوض التجربة 

صار  اآلن  ولكن  الكبرى،  المؤسسات  في  فقط  متوفرة  األجهزة  هذه  كانت  ما،  وقٍت  في  بمفردهم. 

الدليل اإلرشادي المحمول متوفرًا لدى المتاحف الصغيرة، واألماكن التاريخية قليلة الزُّوَّار. وقد تغيَّر 

منهج تطوير خدمة الدليل الصوتي ومحتواه إلى َحدٍّ كبير بتغيُّر مفهومنا حول تجربة ُروَّاد المتحف. 

وقد وفَّر التطوُر التكنولوجيُّ العديَد من اإلمكانيات التقنية، التي من شأنها أن تُعزِّز تجربة الزُّوَّار عن 

طريق تمكينهم من قيادة جولتهم بأنفسهم، وتوفير نَُسخ متعددة للجولة على جهاز واحد؛ باإلضافة 

تزايدت  وقد  بالزائر.  الخاص  المحمول  الهاتف  من خالل  تفاعلية  بكيانات  الجولة  محتوى  ربط  إلى 

بشكل كبير احتمالية جعل اإلرشاد الصوتي أكثر من مجرد »الفتة ناطقة«. وقد وفرَّت تقنيات الهاتف 

تحميل هذه  ويمكن  الجمهور.  من  المزيد  الستقطاب  للمتاحف  عظيمًة  فرصًة  وتطبيقاته  المحمول 

األدلة اإلرشادية ومراجعتها في كثير من األحيان ولو قبل الزيارة الفعلية للمتحف.



كارا ماكيون وسابرينا دي تورك 128

° ° ° ° ° °

استخدمت بعُض المتاحف في دولة اإلمارات تقنيَة اإلرشاد الصوتي كجزء من إستراتيجيتها لجذب 

إلى  وباإلضافة  اآلن.  الفرصة حتى  لهذه  الكامل  االستغالل  يُحِسن  لم  بعضها  لكن  الزُّوَّار،  من  المزيد 

في  إدراجها  يمكن  التي  التفاعلية  التقنيات  نوع  تطوير  في  عامًة،  اإلمارات،  متاحف  تأخرت  ذلك، 

تجربة  وتعزيز  للمتحف،  لزيارته  الالزَم  اإلعداَد  للزائر  يُوفِّر  أن  شأنه  من  رقمي محمول. وهذا  جهاز 

الزائر  عليها  تَعرَّف  التي  والمقتنيات  الِقطَع  المستمرِّ عن  البحث  إلى تشجيع  باإلضافة  الزيارة،  هذه 

في زيارته، بعد انتهاء جولته بالمتحف. ويعرض هذا المقال لمحًة مختصرًة عن استخدام التكنولوجيا 

الرقمية / الصوتية المحمولة في المتاحف، ويدرس الوضع الراهن لهذه التكنولوجيا بالمتاحف الكبرى، 

واألماكن التاريخية الرئيسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وكذلك، يعرض بعض األفكار حول كيفية 

تطوير هذه التكنولوجيا في المستقبل، ونشرها من خالل هذه المؤسسات.

اإلطار النظري

بينما قد ال يُِقرُّ القليل من مجتمع المتاحف بأن التكنولوجيا الجديدة تُعزِّز سبل عرض المتحف 

الزُّوَّار؛ فإنه قد يكون  لِقطَعه ومقتنياته، وتُوفِّر المعلومات، باإلضافة إلى أنها أحد سبل التواصل مع 

هناك خالف حول مدى قدرة هذه التكنولوجيا على قيادة التغيير، ومدى الحاجة إلى سرعة حدوث 

التشاركية )مثل: األدلة اإلرشادية الصوتية،  البعض إلى تكنولوجيا وسائط اإلعالم  التغيير. وينظر  هذا 

يستخدمها  التي  األدوات  مجموعة  )مثل:   2,0 ويب  تكنولوجيا  وإلى  التفاعلية(،  باد  اآلي  وتطبيقات 

اإلنترنت والقابلة للتعديل حسب الرغبة( على أنها إضافات إلى مهامِّ التنظيم األساسي، ومهامِّ العرض 

التعليمية  األهداف  لخدمة  وتطويعها  التكنولوجيا  هذه  توظيف  أن  اآلخر  البعض  ويرى  بالمتحف. 

التي  المخاطر   )2011, 186( ساندفيك  كيتيل  يصف  حتمية.  الحضور هو ضرورة  وأهداف  للمتحف 

للتحوُّل من  تحديات  المتاحف بصدد مواجهة  إن  الوضوح: »…  بعبارات شديدة  المتاحف  تواجهها 

المعايير الثابتة إلى الحلول الديناميكية المفتوحة؛ من أجل استعادة وضعها، والحفاظ عليه كنوع من 

ترتيب األولويات، وألنها مؤسسات ذات أهمية ثقافية«. ولمواجهة هذه التحديات، على المتاحف أن 

تُوظِّف، بطرق مختلفة، التكنولوجيا الجديدة، ومنها األدلة اإلرشادية الصوتية التقليدية والمعزَّزة.
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المتحف  في  األخرى  المحمولة  والتكنولوجيا  الصوتية  اإلرشادية  األدلة  من  الرئيسي  الهدف  إن 

؛ إذ تهدف هذه األجهزة عادًة إلى توجيه الزُّوَّار في أثناء زيارتهم إلى  في المقام األول هدٌف تعليميٌّ

، أو موقعٍ للتراث الثقافي، وتوفير المعلومات المتخصصة عن الِقطَع،  مجموعٍة دائمٍة، أو معرٍض خاصٍّ

الشاشة. وقد تعرَّض يورجن ريبر كريستنسن  المادية؛ لعرضها على  الثقافة  أو  المعمارية،  الفنون  أو 

لمسألة تكوين المعاني في سياق المتحف من خالل رؤية تاريخية. وبالنظر إلى تطوير التكنولوجيا 

الثامن عشر حتى اآلن، فقد لخَّص كريستنسن )8 ,2011(  الشارحة بالمتاحف، في الفترة من القرن 

التاريخي  السياق  عن  كثيرًا  ابتعد  قد  اإلنتاج  عملية  مغزى  إن   …« بقوله:  التكنولوجيا  هذه  تطوُّر 

ُمِخالًّ  التحول قد يكون  للزائر«. ووفًقا لكرستنسن، فإن هذا  المعاصر  العالم  باتجاه  للقطعة، وذهب 

بالتوازن. ومع ذلك، فإنه يرى أن الدليل الصوتي أحد الوسائل المقبولة إلشراك المشاهد حسب شروطه؛ 

حيث يوفر التعليُق الصوتيُّ المعلوماِت التكميليَة الموثوقَة والمتخصصَة عن القطعة، في حين يسمح 

للزائر بالتعامل مع القطعة بحسب شروطها.

وتطرح فيونا كاميرون )327 ,2003( نظرًة ثاقبًة على السبل التي بها تستطيع التكنولوجيا الرقمية 

إعادة تشكيل تفاعل الزوار مع المتاحف. وتوضح قائلًة: »تحدث التغيُّرات في طرق تنظيم المعلومات، 

ط التكنولوجيا الجديدة تجربَة  وفي إنشاء بيئات المعرفة، وفي العالقة بين المتاحف وُروَّادها«. وتتوسَّ

 –  األفراَد   –  بشكل مثالي  التكنولوجيا، وخاصًة  مها المطور لهذه  التي صمَّ الزائر بالطرق  المستخدم /  

ألمين  اإلرشادي  الصوت  أن   )2003, 332( كاميرون  أوضحت  وقد  والتفضيالت.  االهتمامات  أصحاب 

المتحف، رغم ذلك، يصعب االستغناء عنه في تسجيل أي تعليق سردي حول مقتنيات المتحف؛ وهذا 

المتحف سيظلُّ يحتفظ  أنفسهم. وهناك رغبة في »ضمان أن صوت  المتحف  أمناء  من وجهة نظر 

بُسلطته في تقديم تفسيرات معقولة حول مقتنيات المتحف«. وهذه الرغبة قد تخلق نوًعا من القلق 

حيال القيمة المعترف بها لمنهج أكثر بنائية فيما يتعلق بتجربة الزائر مع مقتنيات المتحف. وهذا 

القلق قد يساورنا حول تطوير األدلة الصوتية، وكذلك المواقع اإللكترونية للمتحف.

لت كاميرون )335 ,2003(، فيما يتعلق بتجربة المستخدمين الشباب للمتحف اإللكتروني  توصَّ

ومقتنياته عبر اإلنترنت، إلى أنها توفر نظائر ذات فائدة لتطوير األدلة الصوتية والتكنولوجيا األخرى؛ 

بغرض تعزيز تجربة الزائر في أثناء تجوُّله بين أروقة المتحف: »… وهذه المجموعة لديها اهتمام أقلُّ 

بالمواد المذكورة. وقد اختارت أن تقود مسارها بنفسها بين الِقطَع والمقتنيات، وأن تكتشف المقتنيات 
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، باإلضافة إلى اكتشاف المقتنيات المعروضة  المحاطة بالتعليقات الصوتية، والبَثِّ اإلعالمي المستمرِّ

للجولة  د  ُموحَّ نهج  وجود  إلى  التفضيالت  هذه  تشير  وقد  المرئية«.  والبيئات  األبعاد،  ثالثية  بتقنيٍة 

الصوتية يكمن، عامًة، في سلوك مسار معين بين الِقطَع والمقتنيات؛ مصحوبًا بمعلومات معروضة. 

وقد ال يناسب هذا ُروَّاد المتحف من الشباب، في حين أنه ال يزال يقدم تجربة إيجابية ومفيدة لُروَّاد 

ع هذه المعلوماُت تطويَر خيارات متعددة للجولة الصوتية، من شأنها أن  المتحف األكبر ِسنًّا. وقد تُشجِّ

دها المستخدمون. ويمكن لهذا المنهج متعدد األوجه أن  تتيح تجارب بقيادة متخصصة، وتجارب يُحدِّ

ع أيًضا اكتشاف العالقات المختلفة التي تربط بين  ن أساليب منهجية مختلفة لالكتشاف، ويُشجِّ يتضمَّ

، على سبيل المثال، بربط ُمقتنى بموقف  نِّ الِقطَع والمقتنيات. ويمكن أن يستمتع الزُّوَّار من كبار السِّ

تاريخي وثقافي، أو بِقيَم يتذكَّرونها من فترة شبابهم، بينما يمكن للزُّوَّار الشباب ربُط المقتنى بمنظور 

عالمي معاصر.

وقد رفع كريستنسن )20 ,2011( احتمالية أن تكون األدلة الصوتية دافًعا لتحفيز تفاعل المشاهد 

مع مقتنيات المتحف؛ اعتماًدا على الحضور المادي: »… إن التوجيه البدني والجسدي لحركات زائر 

ما  بقدر  آخر،  بمعنى  المشاركة«.  على  كبيرًة  قدرًة  لديه  أن  على  الداللة  من  نوًعا  يضيف  المتحف 

وربما  المتحف،  في  الزائر  موقع  تتصور  أن  األخرى  المحمولة  والتكنولوجيا  الصوتية  األدلة  تستطيع 

موقعه في معرض محدد، وبقدر ما تستطيع أن تستجيب له؛ فإن هذه األجهزة تستطيع بصفة أساسية 

ل  توصَّ للزائر. وقد  المشاركة  أكبر من  يوفر تجربة  اآلنية، مما  الزائر  توفر »استجابة« الهتمامات  أن 

سباستيانو كوالزو، وفرانكا غارزوتو، وباولو باوليني )2005( إلى االحتماليات والقيود المفروضة على 

توفر هذه  بينما  أنه  المتاحف، والحظوا  الموقع في  بإدراك  الخاصة  المحمولة  التكنولوجيا  استخدام 

األمور  بعض  فهناك  التاريخي،  الموقع  لزائري  أو  المتحف  لزائري  متميزة وفريدة  تجربة  التكنولوجيا 

التكنولوجية والداللية التي يتعين معالجتها؛ لضمان االستخدام األمثل لها.

يَُعدُّ إشراك العائالت كمجموعة أحد األهداف الرئيسية للبرنامج التعليمي ألي متحف، ويمكن أن 

يكون للدليل الصوتي دوٌر في تسهيل عملية المتابعة والتواصل بين أفراد العائلة من مختلف األعمار. 

ه للعائالت بمتحف  وقد تناولت شيري سبايرز )1989( عملية تحضير واستقبال الدليل الصوتي الموجِّ

وتناوب طرق  وتيرته،  وتغيُّر  للدليل،  المتنوعة  النغمات  تناوب  كيفية  للفنون. ووصفت سبايرز  تامبا 

»إلقاء« السيناريو لتناسب أفراد العائلة األكبر واألصغر ِسنًّا. ومن أجل جذب المزيد من انتباه المشاهد 
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ليتوقف وقوفًا مؤقتًا عند نقاط  الصوتي  الدليل  م  التفاعل، ُصمِّ المزيد من  واهتمامه والحصول على 

للمشاركة  الفرصة كذلك  وإتاحة  المستمرة،  المرتَجلة، والمشاهدة  للمناقشة  الفرصة  محددة؛ إلتاحة 

في األنشطة المخصصة للعائالت في كل قسم من أقسام المعرض. كذلك، الحظت سبايرز )13 ,1989( 

ع »…  االستجابة »شديدة اإليجابية« التي لقيها الدليل، وأوضحت أن السيناريو الُمَعدَّ خصيًصا قد شجَّ

الً«.  تبادل األدوار القيادية [بين البالغين واألطفال] في تحديد الوتيرة، واختيار المقتنيات لنظرة أكثر تأمُّ

وقد كان لهذا التقاسم في األدوار بين المعلم والمتعلم دوٌر في تسهيل وتشجيع الحوار الدائر حول 

مقتنيات المعرض وموضوعاته.

وقد عبَّر لويس ليدينز، وياسوجي سايتو، وتوهرو اينو )2007( عن التحديات والفرص الناتجة عن 

الرقمي  المساعد  المتحف. وقد طُوِّر دليل  بلَُغات متعددة ضمن تحضيرات  توفير محتوى توضيحي 

الشخصي »PDA« بالمتحف الوطني للعلوم باليابان في نَُسخ متعددة ليَنِطق بلَُغات مختلفة كاليابانية 

واإلنجليزية والكورية، واللغة الصينية الشمالية. والحظ المؤلفون أن النَُّسخ الناطقة بغير اليابانية، رغم 

ذلك، ما هي إال نَُسخ مختصرة من الدليل الكامل. وتجدر اإلشارة إلى أنها تفتقر إلى الترجمات الخاصة 

حصرية.  بصورة  السردي  النمط  على  ذلك  من  بدالً  وتعتمد  معرض،  كل  حول  والمحادثات  بالحوار 

ويمكن القول بأن هذا النهج قد َحدَّ من حصول غير الناطقين باليابانية على التجربة الخاصة بزيارة 

المعارض. وأوضح ليندز، وسايتو، وإينو كذلك أن األدلة الصوتية المترجمة قد باتت أداة رئيسية لغير 

الناطقين باليابانية، شأنها شأن المحتوى المعتِمد على النَّصِّ )الفتات الحائط ومنصات الحاسب اآللي( 

بالمعارض الموجودة حصرًا على وجه التقريب في اليابان.

المتاحف بدولة اإلمارات العربية المتحدة

ست دولة اإلمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية في عام 1971، وهي دولة حديثة، أخذت  تأسَّ

أولى  إنشاء  من  األكبُر  الهدُف  وكان  وخارجها.  الخليج  منطقة  داخل  والفنية  الثقافية  هويتها  تُطوِّر 

على  الضوء  وتسليَط  األثرية،  المكتَشفات  على  الحفاَظ  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  المتاحف 

السابقة،  السنوات  المتحدة وتراثها )آل علي 136 ,2013(. وعلى مدار  العربية  تاريخ دولة اإلمارات 
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تُركِّز على مجاالت متنوعة،  العربية المتحدة، وهي  تزايدت أعداد المتاحف المقامة بدولة اإلمارات 

مثل: تاريخ المالحة البحرية، والحضارة اإلسالمية، باإلضافة إلى الفن المعاصر. وال يزال العديد من هذه 

المتاحف تحت اإلنشاء، مثل: متحف اللوفر، ومتحف جوجنهايم، ومتحف زايد الوطني؛ وتقع جميًعا 

بجزيرة السعديات بأبوظبي. ومع نمو الثقافة المتحفية، تزايد االهتماُم بالتربية المتحفية واالستثمار 

نًا أساسيًّا لتجربة المتحف ورسالته. وتتباين البرامج التعليمية لمتاحف دولة اإلمارات  فيها؛ لتكون ُمكوِّ

العربية المتحدة بين ِورَش العمل الخاصة بالعائالت، وسالسل األفالم، والجوالت التي يقودها ُمحاِضر، 

واألدلة الصوتية بالطبع. وتمتلك متاحف إمارة الشارقة معارض وبرامج تعليمية شاملة، وعلى درجة 

عالية من التطور. وسوف يتناول هذا المقال العديد من هذه المتاحف.

بن  الدكتور /  سلطان  الشيخ  السمو  برعاية صاحب  للمتاحف عام 2006  الشارقة  تأسست هيئة 

محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى وحاكم الشارقة، لتكون دائرًة حكوميًة مستقلًة. وكما هو موضح 

بالموقع اإللكتروني لهيئة الشارقة للمتاحف، تكمن رسالة المنظمة ورؤيتها في اآلتي:

أن تكون منبرًا ثقافيًّا ُمعزِّزًا لهوية الشارقة محليًّا وعالميًّا، يساهم في تنشئة مجتمع واٍع بأهمية المتاحف 

كوجهة ثقافية وتعليمية جاذبة وممتعة؛ وأن ترتقي باستمرار من أجل تقديم أعلى المقاييس المتحفية؛ 

للحفاظ على المقتنيات، وتعزيز الثقافة والتعليم عبر معارضها وبرامجها التعليمية والمجتمعية. )هيئة 

الشارقة للمتاحف 2017(

للمدينة  التاريخي  المركز  الشارقة،  مدينة  قلب  في  معظمها  يقع  متحًفا،   16 الهيئة  وتتضمن 

متحف حصن  المتاحف:  هذه  من  ثالثة  في  الصوتي  الدليل  خدمة  حاليًّا  وتتوافر  باإلمارة.  الرئيسية 

م كلُّ موقع الدليَل الصوتيَّ  الشارقة، ومتحف الشارقة للحضارة اإلسالمية، ومتحف الشارقة لآلثار. ويُصمِّ

الخاصَّ به مع األمين، المسؤول عن تطوير الدليل الصوتي. وعلى هذا النحو، فإن كل متحف من هذه 

المتاحف يتبع نهًجا يتباين قليالً في األدلة وفًقا الهتمامات المتحف والجمهور المتوقع.

أُِعيد افتتاح حصن الشارقة في إبريل عام 2015 بعد مروره بمراحل ترميم عديدة، منها تطوير 

الدليل الصوتي الخاص بالمقتنيات. ويتوفر الدليل حاليًّا باللغتين اإلنجليزية والعربية، ويُخطَّط لترجمته 

الذي  المقتنى  اختبار  للزوار  ويمكن  المتحف،  في  محدًدا  مساًرا  الدليل  يتبع  وال  أخرى.  لغات  إلى 

يحظى باهتمامهم بأي ترتيب، واستخدام الدليل للحصول على المعلومات. ويَْنَصبُّ تركيز الدليل على 



133مناقشة التقنيات التفاعلية بمتاحف دولة اإلمارات العربية المتحدة

ميله للواقعية بدالً من استخدام النمط التفسيري، ويعمل أيًضا على تعزيز المعلومات الموجودة على 

اعات الرأس لسماع محتوى الدليل الصوتي،  الفتات الحائط والنصوص األخرى. وال يستخدم الزوار سمَّ

مما قد يتسبب في تشتيت انتباه الزوار اآلخرين. ولكن نظرًا التساع الموقع وطبيعته المفتوحة، فإن 

هذا األمر ليس معضلة.

الجوالت، يختارهم  أنه منذ وجود مرشدي  الشارقة،  أمينة متحف حصن  الهولي،  الحظت خلود 

في أغلب األحيان العديُد من الزوار، سواء المحليون أو الدوليون، بدالً من الدليل الصوتي. ومنذ أن 

أُِعيد افتتاح المتحف حديثًا، وتوفرت األدلة الصوتية بالموقع منذ سبتمبر 2015، لم تتوفر إحصاءات 

أو مالحظات على استخدام األدلة، ورغم ذلك، فإن المتحف يُخطِّط إلضافة الوسائل المناسبة للموقع، 

والتي من شأنها أن توفر هذه المعلومات. وقد كتب نَصَّ الدليل الصوتي كاتُب المتحف، وهو ذو دراية 

التي  الشفهية  الروايات  ُمعتِمًدا في ذلك على  التحديد؛  الشارقة على وجه  وبإمارة  باإلمارات،  جيدة 

جمعها من السكان القاطنين منذ زمن بعيد حول الحصن. وأُدِمجت هذه الروايات في الدليل الصوتي، 

واستُِغلَّت الفرصة إلضافة المواد التي ال يمكن إضافتها على لوحات التفسير. وكان الهدُف تكويَن جولة 

مة بطريقة تسمح بأن يقضيها الزائر بأي ترتيب. مدتها ساعة واحدة، ُمصمَّ

كانت الهولي قادرة على تطوير األدلة من البداية إلى النهاية. وقد لمست خلود الهولي أن النتيجة 

النهائية ُمرِْضيَة للغاية؛ إذ كُِتبت األدلة باللغة اإلنجليزية، وترجمت خلود الهولي النَّصَّ إلى اللغة العربية. 

ورغم ذلك، فإنها الحظت أن كتابة النصوص بالعربية، ومن ثم ترجمتها إلى اإلنجليزية، ثم إلى لغات 

أخرى كان من المحتمل أن يكون أفضل وأكثر واقعية. وحرصت الهولي على أن تكون لهجُة المتحدث 

الذي يقرأ النَّصَّ في الدليل العربي لهجًة محليًة معروفًة. وتأمل الهولي، مستقبالً، في إدماج تكنولوجيا 

أكثر تفاعلية في الحصن. وكذلك، ترى أن ُروَّاد المتحف من جيل الشباب، المحليين والعالميين، سوف 

تكون استجابتهم إيجابية لتوفر المزيد من الخيارات الرقمية، مثل تقنية شفرة االستجابة السريعة. ومن 

الُمخطَّط له، في المستقبل القريب، إدماُج قاعدة بيانات تفاعلية؛ حيث ترى خلود الهولي أن كل زائر 

من زوار المتحف، محلي أو أجنبي، لديه قصة ليرويها؛ وعلينا أال نُضيِّع فرصة تسجيلها.

متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية هو أكبر حجما بكثير من حصن الشارقة. ومن ثم، فإن الدليل 

دليل  من  أكثر  المقتنى  على  تعتمد  توجيهية  ِسَمة  الدليل  هذا  ولدى  تعقيًدا.  وأكثر  أطول  الصوتي 
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الرأس من أجل سماع المحتوى، وربما يُعود ذلك إلى أن  اعات  الزوار سمَّ حصن الشارقة. ويستخدم 

من  نوع  في حدوث  الصوت  يتسبب  وقد  الهدوء،  شديدة  بالمتحف  للمعارض  المخصصة  المساحة 

اإلزعاج إذا تمكَّن جميع الزوار من سماع الصوت في المنطقة المخصصة لكل معرض. وفي متحف 

الشارقة للحضارة اإلسالمية، تتوفر األدلة الصوتية منذ عام 2012.

وفي أثناء المقابلة الشخصية مع المؤلفين، أعطَت الدكتورة /  ألريكا الخميس، المستشار اإلستراتيجي 

بهيئة الشارقة للمتاحف، نُبْذة عن األدلة الصوتية واستخدامها في متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية. 

واستندت النصوص األولى، العربية واإلنجليزية، إلى دليل تدريب المرشد، الذي ُوِضع للمتحف، والذي 

قد طُوِّر في األصل من دليل المتحف األساسي. ووفًقا لما ذكرته الخميس: 

واسعة من  إلى مجموعة  عامة مضافة  لتوفير خدمة  ا  واقعيٍّ جدًّ نحٍو  على  األول  الصوتي  الدليل  طُوِّر 

الزوار، ومن بينهم الجمهور العربي والجنوب آسيوي، القادم معظمه من إمارة الشارقة، واإلمارات العربية 

المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فضالً عن األعداد المتزايدة من الزوار القادمين من قارة أوروبا، 

الجماهير  وبين  اإلسالمية  للحضارة  الشارقة  متحف  بين  التعارف  يحدث  ولكي  آسيا.  وشرق  وجنوب 

الجديدة بصورة أفضل، أُضيفت لغات أساسية أخرى مثل األُرِْديَّة والروسية، اللتين ستُضافان إلى الدليل 

الصوتي لمتحف الشارقة للحضارة اإلسالمية. ونُخطِّط إلضافة النُّْسَخة الصينية في المستقبل القريب.

وبينما نلتزم، أكثر من أي وقت مضى، بتطوير تجربة الزائر بهيئة الشارقة للمتاحف وفًقا للمعايير 

االعتراف واالهتمام  المرونة في  بأهمية  تامٍّ  المتحف على وعي  يزال موظفو  الدولية، ال  والتوقعات 

بالطرق المحددة والمتعددة الثقافات، التي قد يختارها الجمهور المختلف للتفاعل مع ما هو متاح. 

واآلسيويين،  العرب  الزوار  من  الكثير  أن  الخميس  ترى  خاصًة،  السمعية،  األدلة  بتوفير  يتعلق  وفيما 

من  بدالً  مجموعات  في  المتاحف  تجربة  خوض  لون  يُفضِّ »الغرب«،  أو  األوروبيين  بالزوار  مقارنًة 

خوضها فُرادى؛ على سبيل المثال: المجموعات العائلية التي تجمع بين أجيال مختلفة تتعلَّم وتجمع 

المعلومات عن طريق مشاركة التجارب الشخصية ومناقشتها بينها أو بمساعدة مرشد المتحف. وفي 

غيَر  الصوتي،  اإلرشاد  على  اعتماًدا  بجولة،  للقيام  الرأس  اعات  ارتداء سمَّ يكون  قد  الوضع،  مثل هذا 

مناسب؛ حيث إن ارتداءها يعزل الفرد عن بقية أفراد العائلة بطريقة غير الئقة، مما قد يُفِسد الصفة 

للمتحف، خاصًة  الجماعية  الزيارات  أنه في  الخميس  للتجربة. وعالوًة على ذلك، الحظت  الجماعية 

في حالة العرب واآلسيويين، تميل المجموعات ومنها العائالت  –  إن جاز التعبير  –  إلى اتِّخاذ جولتها 

الخاصة؛ اعتماًدا على حدسها، والتفاعل مع مقتنيات محددة قد تجذب انتباهها في أثناء الجولة، ومن 
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ثم تتوقف أمامها لتتفاعل معها بالتحدث عنها. وفي بعض األحيان، قد يتولَّى األفراد األكبر ِسنًّا زِمام 

األمور، فيختارون الِقطَع، وربما يشرحون شيئًا ألطفالهم أو يخبرونهم بذكرى معينة حولها. وفي أحياٍن 

أخرى، قد ينجذب األطفال إلى قطعة أو مقتنى آخر. وقد الحظت الخميس أنه في كثير من األحيان قد 

يُطلَب من مرشدي المتاحف اإلماراتية المحلية تقديُم جوالت متحفية قياسية، ولكن بخبرتهم الواسعة 

المفيد مع أي جولة يقودها  التفاعل  يكونون على أهبة االستعداد لتعديلها؛ من أجل الحصول على 

الزائر بنفسه، مثل المثالين المذكورين باألعلى.

مة لزائر المتحف لتوفير قيمة  عامًة، بينما يجب أن تكون األدلة الصوتية جزًءا من الخدمات المقدَّ

الشارقة  المالحظات في متحف  األقل من خالل  للحكم على   –  ولكن  االختيار  مضافة ومنحه حرية 

للحضارة اإلسالمية  –  فإنه يبدو أن االعتبارات المتعلقة بتطبيقها في أماكن تضم ثقافات متعددة قد 

قة بأساليب الزيارة المختلفة، التي قد ترتبط بثقافة معينة خاصة بالجماهير،  تستفيد من معرفة ُمتعمِّ

والطرق التي يفضلونها للتفاعل مع ما هو متاح.

ه الدليل الصوتي  وفي متحف الشارقة لآلثار، شأنه شأن متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية، ُوجِّ

التي تكمن خلف كل قطعة، في  القصص  الضوء غالبًا على  باتِّجاه مقتنيات معينة، ويُسلِّط محتواه 

العربية  اإلمارات  لدولة  القديمة  والثقافات  التاريخ  قبل  ما  لثقافات  األوسع  السياق  حين يضعها في 

ن التعليقات الواقعية  مة، فهي األكثر تفصيالً في الجوالت الثالث، وتتضمَّ المتحدة. أما المعلومات المقدَّ

والتفسيرية؛ ومجموعها 60 تسجيالً صوتيًّا. ورغم ذلك، فإن الوصول لهذا المستوى من التفصيل في 

السيناريو الصوتي قد يُشتِّت انتباه كافة الزوار )أو يتسبَّب في عدم االستغالل األمثل لوقت الزيارة(؛ 

والفرنسية  واإلنجليزية  والصينية  العربية  هي:  لغات،  بخمس  الدليل  ويتوفر  منهم.  المتخصصين  إال 

والروسية. ووفًقا لما ذكره محمد يوسف الزرعوني، مساعد أمين المتحف، فإن المحاضرين بالمتحف 

يقدمون الجوالت باللغتين العربية واإلنجليزية فقط؛ لذا يوفر الدليُل الصوتيُّ وسيلًة مهمًة للتواصل مع 

عدد أكبر من الزوار بلُغاتِهم. وتشير إحصاءات الزُّوَّار إلى أن استخدام األدلة يختلف باختالف الموسم؛ 

العام،  يناير إلى مارس. وعلى مدار  الفترة من  الشتاء في  إذ يبلغ معدل االستخدام أقصاه في فصل 

فإن أغلبية الزوار الذين يستخدمون األدلة هم الزوار األجنبيون، على خالف الزوار المحليين. وربما 

يدعم هذا األمر فكرة أن الدليل يجعل معروضات المتحف في متناول الزوار غير الناطقين بالعربية 

واإلنجليزية. كذلك، أوضح الزرعوني أن المتحف حاليًّا يسعى للحصول على مالحظات الزوار؛ من أجل 

االستفادة منها في تطوير الدليل الصوتي مستقبالً.
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باللغتين  تعريفي  فيديو  بوجود  بالمتحف  معرض  كل  يتميز  الصوتي،  الدليل  إلى  وباإلضافة 

ات في بعض المعارض لم تكن  ِمَنصَّ أيًضا  اإلنجليزية والعربية، يُعرَض كأداة تكميلية للدليل. وهناك 

متاحة للخدمة في أثناء زيارة المؤلفين. ومع ذلك، من المفترض أن توفر هذه المنصات قناة أخرى، 

يمكن من خاللها تقديم معلومات تكميلية إضافية لتعزيز تجربة الزائر.

تجربة الزوار بمتاحف دولة اإلمارات العربية المتحدة

ع الزوار  رغم أن متاحف دولة اإلمارات العربية المتحدة، عامًة، تقدم »ِسِجلَّ الزائر«، الذي نُشجِّ

للتوقيع عليه، كان هناك نقص في تقييم زوار المتحف أو دراسات الزوار بدولة اإلمارات. وفي الندوة 

التي ُعِقدت في عام 2006 عن متاحف دولة اإلمارات العربية المتحدة، اتَّفق الحاضرون على انخفاض 

أعداد ُروَّاد المتحف بالنسبة إلى أعداد السكان المحليين )آل علي 140 ,2013(. وقد حدد عبد الله 

المطيري عدًدا من األسباب المحتملة وراء هذا اإلقبال الضعيف، ومنها:

زيارتهم 	  احتمالية  من  يُحدُّ  مما  إليه،  أخذهم  أو  المتحف  زيارة  على  أبناءها  األَُسر  تشجيع  عدم 

للمتحف في المستقبل.

عدم وجود وعي كاٍف لدى عائالت اإلمارات بأهمية المتاحف كأماكن لجمع المقتنيات وحفظها 	 

والعناية بها.

عدم تضمين المدارس للمتاحف واألماكن التاريخية في المناهج الدراسية.	 

تقليل موظفي المتحف لدور المتحف باالقتصار على عرض المقتنيات، بدالً من أن تكون له آفاق 	 

تعليمية واسعة.

قلة استخدام أسلوب التسويق الُمستهِدف، وفي بعض األحيان تكون المتاحف غير مهتمة بترويج 	 

المتحف بين السكان المحليين.

المقتنيات وطريقة عرضها، والشروحات المحيطة بها غير جذابة أو مثيرة الهتمام الزوار المحليين 	 

)المرجع السابق: 140 – 141(.

ومع النمو السريع حديث العهد في مجال المتاحف بدولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن الوضع 

ا كان عليه في عام 2006. ورغم ذلك، فإن بعض التحديات التي  ن بشكل ملحوظ عمَّ الراهن قد تحسَّ

ابة  ذكرها المطيري ال تزال قائمة. وبينما تطوير عملية جعل األدلة الصوتية أو وسائل الشرح الرقمية جذَّ
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ومثيرة لالهتمام ال يجابه كل هذه التحديات، فإن االستخدام المبتكر لهذه التكنولوجيا قد يتولَّى أمر 

مت خصيًصا للجمهور اإلماراتي، قد يكون لموظفي المتحف  بعضها. وبتطوير األدلة الشارحة التي ُصمِّ

دوٌر أكبر في توعية السكان المحليين وتثقيفهم.

ورغم أن دراسة المتاحف وجمهورها في شبه الجزيرة العربية ال تزال في مراحلها األولى، فقد 

قَطَر،  بدولة  ويسترن  نورث  بجامعة  اإلعالم  لمجلس  الحالي  المدير  أرسكين-لوفتوس،  باميال  حرَّرَْت 

في  والمجتمع  الثقافة  في  المتاحف  بدور  توعيتنا  في  كبير  بشكل  ساهما   )2014  ،2013( مجلدين 

المجلس،  المتحف قد يتشابه مع دور  إلى أن دور  المنطقة. وتشير أرسكين-لوفتوس )2013(  هذه 

الذي بدوره يمثل: »… من الناحية التاريخية والثقافية منتدى لتبادل األفكار واآلراء… ومكانًا للتجمع 

والضيافة، ويُنظَر إليه على أنه مكان للحوار والتعلم بين األجيال المختلفة«. إن البناء المادي والفكري 

للمتحف، باعتباره جزًءا من المجتمع المفتوح للحوار المتعارف عليه في المجالس التقليدية، تدعمه 

المقاالت تحت  المساهمين في مجموعة أرسكين-لوفتوس من  العديد من  إليها  ل  التي توصَّ النتائج 

عنوان »Reimagining Museums: Practice in the Arabian Peninsula«. وفي هذا المجلد، تناول 

العديد من المؤلفين موضوع كيفية تفاعل الجمهور في منطقة الخليج مع المتاحف، واالنتقال إليها، 

واالستجابة لها. 

وقد أجرى شون بول والشيخ /  حمد آل ثاني )2013(، خالل عملهما مع هيئة متاحف قطر، بحوثًا 

جماهيرية ُمكثَّفة مع العائالت، في محاولة للتعرُّف على »احتياجات العائلة فيما يتعلق بالمتاحف« 

ال إليها أن األَُسر من المرجح أنها ترى أن التفاعل االجتماعي  وفهمها )339(. ومن بين النتائج التي توصَّ

هو الحافز األول لزيارة المتحف؛ حيث إن العائالت المحلية )اإلماراتية والَقطَِريَّة(، عامًة، ال تستخدم 

خرائط للمتحف، وال تقرأ المواد التفسيرية )كنصوص الحوائط أو الفتات المقتنيات(. ورغم أن األَُسر 

الكبيرة، في كثير من األحيان، تزور المتحف في مجموعات كبيرة، فإنها ال تبقى مًعا بالمتحف، بل 

تنقسم إلى مجموعات صغيرة عادًة حسب الفئة الُعْمِريَّة.

الفنون  منظمات  مع  عملها  عن  تجربتها   )2013( ِمقدادي  سلوى  شاركت  نفسه،  المجلد  وفي 

والثقافة غير الربحية غير الحكومية، أو المنظمات غير الربحية في المنطقة، وبعض الطرق التي تعمل 

بها هذه المنظمات على مستوى القاعدة الشعبية؛ لخلق حالة من التعاون المؤدي إلى تجربة الفنون 
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والثقافات المحلية وتقديرها. وترى مقدادي )152 ,2013( أن المنظمات غير الربحية في وضع جيد 

ل كبرى المتاحف  لتلبية احتياجات المجتمع بطرٍق قد ال تُفضِّ المبتكرة؛  المناهج  يسمح لها بتجربة 

تجربتها. ورغم أن مقدادي ال تستخدم التصوُّر الذي تستخدمه أرسكين-لوفتوس عن المتحف كما في 

»مجلس«، من المحتمل أنها ترى أن الفنون التعاونية والتشاركية تحت رعاية المنظمات غير الربحية 

قد تؤدِّي وظيفًة مشابهًة في مجتمعاتها.

التطوير المستقبلي

اختارت دولة اإلمارات العربية المتحدة أن تكون دولة يحركها اإلبداع، وخاصًة في مجال التكنولوجيا 

وإدماجها. ومن أولى األولويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة تَبَنِّي المبادرات لتحسين القدرات 

التكنولوجية في الخدمات الحكومية والتعليم، وخاصًة لحاكَِمْي إمارتَْي أبوظبي ودبي، اللذين يُبديان 

ا بتطوير القدرات التكنولوجية على مستوى مختلف القطاعات. ومن بين هذه المبادرات،  اهتماًما خاصًّ

عام 2012، أطلق صاحب السمو الشيخ /  محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

خطة  كانت  إذ  العالي؛  للتعليم  االتحادية  للمؤسسات  المتنقل  التعلُّم  مبادرة  دبي،  وحاكم  الوزراء 

العربية المتحدة، بدأها صاحب السمو  العالي االتحادية بدولة اإلمارات  التعليم  طموحة لمؤسسات 

الشيخ /  نهيان بن مبارك آل نهيان، لدعم توصيل مواد الدورات في أي مكان، وفي أي وقت، ولتشجيع 

الممارسات التربوية المبتكرة داخل قاعات الدراسة.

أظهرت دراسة أجرتها شركة بي تي-آفايا، عام 2015، أن المستهلكين من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة هم األكثر براعة في استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم، وخاصًة في استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي، وتطبيقات االتصال؛ مثل: فيس بوك، وواتس آب، وسكايب )نديشو 2015(. وقد 

يُوِحي هذا االستخدام الكبير لتكنولوجيا التواصل االجتماعي بأن الدليل الصوتي في المستقبل، في دولة 

مة إلتاحة االتصاالت متعددة األطراف  اإلمارات العربية المتحدة، ينبغي أن يتضمن منصة تفاعلية ُمصمَّ

اآلنية؛ وربما القدرة على االنضمام إلى محادثة مع ُروَّاد المتحف الدائمين، أو مشاركة المعلومات حول 

ما شاهده الزائر على شبكات التواصل االجتماعي.
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استخدام  رائدة عالميًّا في  اإلمارات كدولة  الجديدة ووضع دولة  التكنولوجيا  لتَبَنِّي هذه  ونظرًا 

التكنولوجيا المحمولة ووسائل التواصل االجتماعي، فما الذي ينتظره مستقبل الدليل الصوتي في هذا 

نت جودة الصوت وإمكانية  البلد؟! األدلة الصوتية موجودة بالمتاحف على مدى عقود. وبينما تحسَّ

التشغيل بشكل كبير خالل السنوات الماضية، فإن التكنولوجيا مرتبطة بشكٍل أساسي بالنمط القديم 

ع متاحف دولة اإلمارات  للتفاعل بين المتاحف وروادها؛ غير أنه من المناسب  –  على األرجح  –  أن تُسرِّ

العربية المتحدة من وتيرة التطوُّر إلى ما هو أكثر من األدلة الصوتية، وإيجاد نهج جديد لتفاعل الزائر 

من خالل التكنولوجيا.

وهناك عدة متاحف قيد اإلنشاء بجزيرة السعديات بأبوظبي )متحف اللوفر بأبوظبي، ومتحف 

جونجنهايم بأبوظبي، ومتحف زايد الوطني( تعمل على اكتشاف طرق جديدة يمكن بها للتكنولوجيا 

الرقمية التفاعلية أن تُعزِّز تجربة الزائر قبل زيارته للمتحف وبعدها. وفي خطابه في أبوظبي عام 2014، 

أعرب سري سرينيفاسان، أول رئيس تنفيذي رقمي لمتحف متروبوليتان للفنون، عن ضرورة استخدام 

متاحف اإلمارات ألدواٍت مثل أدوات العرض عبر اإلنترنت، وأدوات الرقمنة؛ لعرض مقتنياتها، وزيادة 

أعداد روادها، والحصول على تفاعلهم. ونقالً عن صحيفة »The National»، أوضح سرينيفاسان قائالً: 

»عليك أن تجعل المتحف االفتراضي غاية في الجاذبية، حتى يرغب مشاهدوه في القدوم إلى المتحف 

الحقيقي؛ فاألمر كله يتعلق بطريقة السرد« )ساهو 2015(. وبالفعل، خطا متحف اللوفر بأبوظبي بعض 

الفنية،  المتحف من أعماله  الطموح لرقمنة مقتنيات  الخطوات في هذا االتجاه من خالل مشروعه 

ومن خالل خدمة »اكتشف المقتنيات« الموجودة على الموقع اإللكتروني للمتحف، والتي تتيح للزوار 

ل لبعض الِقطَع الرئيسية من مجموعة مقتنيات المتحف. ومن  مشاهدة صور عالية الدقة، ووصٍف ُمفصَّ

م حاليًّا نوًعا من التفاعل الُمطوَّر مع الِقطَع )اللقطات  الجدير بالذكر أن هذه الواجهة، رغم ذلك، ال تُقدِّ

المتعددة، وخاصية تقريب الصورة(، توفره مثيالتها من المواقع اإللكترونية لمعظم المتاحف العالمية.

وفي أكتوبر عام 2015، أُعلِن عن عقد شراكة عالمية بهدف »… المساعدة على حفظ المواقع 

التصوير ثالثية األبعاد؛ من أجل  األثرية في منطقة [الخليج] من خالل توثيقها باستخدام تكنولوجيا 

إعادة بنائها بتكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد في حال تعرُّضها ألي تهديد« )مؤسسة دبي للمستقبل، 

2015(. وتضمُّ قائمُة الشركاِء مؤسسَة دبي لمتحف المستقبل، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

أكسفورد  جامعتَْي  بين  المشترك  والمشروع  البريطاني،  الرقمية  اآلثار  ومعهد  والثقافة )يونسكو(، 
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تُوزِّع 5000 كاميرا  المبادرة، فإن مؤسسة دبي لمتحف المستقبل »… سوف  وهارفرد. ودعًما لهذه 

األثرية  المواقع  لتصوير  المتطوعين  من  إلى مجموعة  باإلضافة  الشركاء،  على  األبعاد  ثالثية  بالتقنية 

باعتبارهم  المحليين  السكان  ذلك  ن  يتضمَّ أن  يمكن  اإلمارات، 2015(. وهل  أنباء  )وكالة  بالمنطقة« 

الين يساعدون في تكوين صورة معرفية، ولتشجيعهم على زيارة متحف دبي في المستقبل  ُمشارِكين فعَّ

ر بالتأكيد بدخول عالم جديد من  عند افتتاحه؟ سوف تظهر النتائج بمرور الزمن، ولكن هذا النهج يُبشِّ

احتماليات تفاعل المتحف مع الزوار بما هو أبعد من الدليل الصوتي التقليدي.
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تجربة أكاديمية سوا للمتاحف – لتبادل 
الخبرات واألفكار في مجال المتاحف عبر 

القارات والثقافات

مقدمة

تُعد أكاديمية سوا للمتاحف مبادرة مشتركة بين كلٍّ من هيئة الشارقة للمتاحف ومتاحف برلين 

مخصصة  مدرسة  وهي  )برلين(.  التطبيقية  العلوم  وجامعة  الخليج  منطقة  جوته  ومعهد  الحكومية 

الخليج وألمانيا. وُصمم  المتاحف من منطقة  الشباب في مجال دراسات  للطالب والمتخصصين من 

برنامج »سوا« المتميز لتعزيز بيئة التعلُّم المتعددة الثقافات للمشاركين وتقديم نُُهج وأساليب مبتكرة 

في علم المتاحف ليتناسب مع البيئة الثقافية.

في عام 2016، ُعقدت دورة تدريبية على مدار ستة أيام من 3 إلى 8 سبتمبر في متحف الشارقة 

على  القائمة  اإلستراتيجيات  متخصصة:  مجاالت  لمعالجة  وحدات  ثالث  وقُدمت  اإلسالمية،  للحضارة 

تنظيم  وإستراتيجيات  الهولي(  وخلود  كويجتن  دانيال  )المحاضرون:  والتوثيق  الجمع  في  المشاركة 

المعارض والمتاحف: بداية من التصميم الفردي وحتى التصميم المشترك )المحاضرون: نادية طموم 

وعلياء المال( ووضع خطة تعريفية )المحاضرون: جون بول سومنر وعلياء بورحيمة(. تألفت المجموعة 
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العلوم  المتاحف من جامعة  الماجستير لإلدارة والتواصل في  ألمانيا من برنامج  من ستة طالب من 

التطبيقية في برلين وخمسة من متخصصي المتاحف من مصر والبحرين. وقد تعلَّم المشاركون من 

تجارب بعضهم بعضاً وعملوا معاً في تدريبات مختلفة على مدار البرنامج.

وتعقيباً على هذه التجربة المتعددة الثقافات، يعرض هذا الفصل محتوى كل وحدة ونتائج فريق 

العمل، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب الناشئة عن التواصل بين الثقافات. وكُتب الفصل بشكل 

مشترك من قبل طالب الماجستير المشاركين من جامعة العلوم التطبيقية في برلين.

الوحدة األولى: اإلستراتيجيات القائمة على المشاركة في 
الجمع والتوثيق

آن جافرونتك

األساس النظري

من األحاديث الفردية إلى الحوارات الثنائية

»التاريخ يقبع في المتاحف، ولكننا بحاجة إلى قصص وحكايات« )باموق 2016(. قد تُستخدم 

هذه المقولة ألورخان باموق، الحائز على جائزة نوبل لآلداب ومؤسس متحف البراءة في إسطنبول، 

على  القائمة  »اإلستراتيجيات  بعنوان  الصيفية  »سوا«  مدرسة  لبرنامج  األولى  للوحدة  شعاراً  بوصفها 

بدالً  اإلنسانية  المبادئ  أعماق  تصوُّر  لنا  تُتيح  والحكايات  فالقصص  والتوثيق«.  الجمع  في  المشاركة 

من تجسيد التاريخ فقط )باموق 2016(، وتُعد شكالً من أشكال التعبير، فهي فردية واألهم من ذلك 

أنها عالمية؛ وفي النهاية، كل فرد لديه قصة يرويها. وتتمتع القصص بالقدرة على العمل كروابط بين 

الثقافات، ومن ثَمَّ تُعد أساساً مهماً للتواصل. ولكن لماذا تُعد القصص مهمة جداً للمتاحف؟
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البريطاني [2014](. كل جزء وكل  الجواب بسيط: »المتاحف كلها زاخرة بالقصص!« )المتحف 

العاطفي  الجانب  إلى  يرويها. وبالنظر  لديه قصة  المحيطة، فالجميع  البيئة  أو  شخص، وحتى األرض 

لسرد القصص، ال يمكن إنكار قدرة القصص على رأب الفجوات مع المستمع وإيجاد تواصل مباشر 

، يُعد سرد القصص وسيلة مناسبة إليجاد المعاني والدالالت في أجواء المتاحف، وكذلك  معه. ومن ثَمَّ

تشجيع المشاركة والتفاعل مما يعمل على تعزيز العالقة بين المتحف ورواده.

ومع ذلك، غالباً ما تميل المتاحف إلى عرض المقتنيات لتكون بمثابة دالالت لروايات محددة مع 

إهمال الروايات البديلة )بيت ثقافات العالم 2016(. إن فهم المتحف بوصفه »معبداً لإللهام والتأمل« 

– حيث تُعرض مقتنيات الماضي والحاضر نظراً لقيمتها الجمالية أو التاريخية فقط – ال عالقة له بدوره 

بوصفهم  وتجاربَهم  الناَس  المتاحُف  تشمل  أن  المهم  من  العكس،  على  بل  المجتمع.  في  المعاصر 

رواًة متساويين لتحقيق مجموعة واسعة من وجهات النظر السياقية وبدء الحوارات الثقافية والعمل 

اليوم  متاحف  تكون  أن  ينبغي  الواقع،  في  واالجتماعية.  العامة  المعاصرة  للمناقشات  مؤثر  كمنتدى 

انعكاساً للمجتمع وأن تكون نقطة التقاء بين الناس للمشاركة في المناقشات المفتوحة والحث على 

التبادل الثقافي أو االجتماعي أو السياسي. وعندئٍذ فقط ستتمكن المؤسسة من المحافظة على أهميتها 

االجتماعية وقيمتها العامة1 واتباع نهج أكثر نشاطاً، وفقاً لما ذكره سانديل ودود وجارالند طومسون 

)2010، الفصل األول(.

لماذا نحتاج إلى المشاركة؟

بالنظر إلى الوضع الحالي للمتاحف الدولية، ال يمكن إنكار أن المتاحف تواجه – بصورة متزايدة – 

أزمة هوية ناجمة عن افتقارها المتنامي إلى األهمية في المجتمع المعاصر. وعلى الرغم من ادِّعاء معظم 

المؤسسات الثقافية احتواَءها على برامج ذات قيمة ثقافية واجتماعية، فإن الواقع يدل على أن المتاحف 

غالباً ما يتخلى عنها روَّادها بحثاً عن الترفيه أو المعرفة أو المحادثة )سيمون 2010، أ(. وفي عالم تسوده 

العولمة والرقمية، يتأثر وضع المتاحف وأهميتها تأثراً سلبياً بعالقتها المضطربة مع عامة الجمهور.

مثل  الثقافية  للمؤسسات  يمكن  كيف   )2010( سيمون  نينا  توضح  المشاركة،  على  القائم  المتحف  كتاب  في   1

المتاحف إعادة التواصل مع عامة الجمهور وإثبات قيمتها وأهميتها في الحياة المعاصرة.
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من خالل التساؤل عن المعنى والمفهوم الذاتي للمتاحف بوصفها مؤسسات عامة، تناولت الوحدة 

التراث  مفهوم  مشروع  سة  وُمَؤسِّ )أمينة  كويجتن  دانييل  قبل  من  ة  والُمَعدَّ يومين  استمرت  التي   –

بالمشاركة  الخاصة  الشائكة  القضية   – الشارقة(  في  الحصن  متحف  )أمينة  الهولي  وخلود  الثقافي( 

لعلم  جوهرية  جوانب  بوصفها  اإلستراتيجيات  هذه  وخلود  دانييل  من  كل  تصورت  وقد  واالنخراط. 

المتاحف المعاصر المناسب بهدف إعادة التواصل مع الجمهور وبناء حوار مثمر بين الثقافات وكذلك 

جمع مقتنيات الحاضر وعرضها. وذكرتا أن هناك معضلة واحدة تتمثل في اعتراف معظم المتاحف 

بذلك، ولكنها عجزت – وال زالت عاجزة – عن جذب روادها والتواصل معهم. وفي كثير من الحاالت، 

تقدم المتاحف أحاديث فردية بدالً من فتح مجال للحوار في المتاحف. وبدالً من اعتبار الزائر مشاركاً 

ثقافياً نشطاً، عادًة ما يجري الحط من شأنه باعتباره مستهلكاً سلبياً دون أي دوافع ذاتية للمشاركة 

المتنوعة  البيئات  ذوي  األشخاص  أن  المتاحف  برواد  المتعلقة  البحوث  أظهرت  ذلك،  ومع  الثقافية. 

والمختلفة يزورون المتاحف ألسباب عديدة مختلفة. لم تُعد األحاديث الفردية تُستخدم كروايات في 

أجواء المتاحف المعاصرة والمناسبة. ونظراً الستبعاد بعض األشخاص من الحوار الثقافي وعدم إشراكهم 

في العمليات المؤسسية، فإن المتاحف في النهاية ال تفي بالتزاماتها الديمقراطية والتعليمية. إن العجز 

عن إدراج مفاهيم التنوع واإلدماج، إلى جانب تجاهل المشروعات البديلة والتعاونية، يُوِجد في نهاية 

األمر مسافًة بين المؤسسات الثقافية وروادها، مما يؤدي إلى تكوين عالقة راكدة ومضطربة.

الخوف من التقادم

على الرغم من االعتراف بذلك على الصعيد العالمي، ال تزال اإلستراتيجيات القائمة على المشاركة 

تتوافق مع المواقف الحاسمة للعديد من خبراء المتاحف ألنها »تتحدي استقاللية وسلطة متخصصي 

المتاحف« )ميجر-فان منش 2013، 10(. ومع تغير مفهوم »الخبراء«، انقسم الترتيب الهرمي التقليدي 

إلى أنواع جديدة من التشكيالت التي تُعيد تعريف دور متخصصي المتاحف ووضعهم وتطرح أسئلة 

حوله في الوقت نفسه. وتشكل إعادة ترتيب عالقات القوة تحديات كبيرة ألغلبية العاملين بالمتاحف، 

ومن ثَمَّ تعزز تشككهم وترددهم.
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مثل »جودة«  بجوانب  تتعلق  المشاركة  على  القائمة  اإلستراتيجيات  لرفض  أخرى  أسباب  هناك 

و»سالمة« مقتنيات المتاحف ومجموعاتها. ولكن نظراً ألن »معايير السالمة ليست بالضرورة موضوعية 

سيبيدا 2015(،  نقالً عن  بيرسي،  )واكر  الذاتية«  التجارب  من  النابعة  بالقواعد  مرتبطة  تكون  قد  بل 

يُشكك في هذه الجوانب بصورة أكبر وأكبر ضمن حركة »علم المتاحف الجديد«. ومع تطور الُنُهج 

البديلة والمبتكرة والتقدمية، يجري تعديل المهام األساسية للمتاحف مع التخلي عن أي شخص يفتقر 

إلى االنفتاح على التجديد والحداثة.

مع ذلك، وكما تشير نينا سيمون في كتاب المتحف التشاركي، ينبغي النظر إلى اإلستراتيجيات 

للعاملين بالمتاحف؛ إذ يمكن  أو تهديداً  القائمة على المشاركة على أنها فرصة أكثر من كونها عبئاً 

استخدامهم كأدوات لتحويل المؤسسات الثقافية إلى أماكن للحوار واستنباط الدالالت، حيث يمكن 

لرواد المتاحف »االبتكار وتبادل المعرفة والتواصل مع بعضهم حول المحتوى« )سيمون 2010، ب(. 

وبذلك، يمكن للمتاحف مواكبة العصر والمحافظة على أهميتها وقيمتها لدى عامة الجمهور.

المشروعات  في  المتحف  تأثير  لنسبة  وفقاً  المشاركة  من  أنواع  أربعة  كتابها  في  نينا  تطرح 

)سيمون 2010، 187(:

أو أفكار محدودة . 1 أو إجراءات  الزائرين تقديم موضوعات  المساهمة: »يُطلب من  المشروعات 

ومحددة للعملية الخاضعة للمراقبة المؤسسية« )مثل المجالس وكبائن تبادل القصص والحكايات(.

المشروعات التعاونية: »يُدعى الزائرون إلى العمل كشركاء نشطين لوضع المشروعات المؤسسية . 2

التي تنشأ في األصل في المؤسسة وتتحكم فيها المؤسسة أيضاً«.

المشروعات اإلبداعية المشتركة: »يعمل أعضاء المجتمع مع الموظفين المؤسسيين منذ البداية . 3

لتحديد أهداف المشروع ووضع البرنامج أو إقامة المعرض على أساس االهتمامات المجتمعية«.

المشروعات المستضافة: »تُسلم المؤسسة جزءاً من مرافقها و / أو مواردها لتقديم البرامج التي . 4

تضعها وتنفذها المجموعات العامة أو الزائرون الَعرَضيون«.

على الرغم من تميز هذه النماذج التشاركية، يمكن للمؤسسات إدراج عناصر من كلٍّ منها في 

معارضها لتعزيز مشاركة روادها بطرق مختلفة وفردية )سيمون 2010، 187(.
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العثور على الطريقة المناسبة

ال تزال المتاحف عاجزة عن اإلقرار بدورها الحيوي في المجتمع وتمكينه، ما يؤدي إلى فقدان 

قدرتها لتكون منصات رئيسية للحوار بين الثقافات والتغيير االجتماعي. ولكن يمكن للمتاحف التغلب 

تسوده  الذي  العالم  هذا  في  سيما  ال  أهميتها،  على  المحافظة  في  المتمثل  الصعب  التحدي  على 

سمات العولمة، باستخدام اإلستراتيجيات القائمة على المشاركة وإشراك مختلف الزائرين ورواياتهم 

في المعارض.

ال يوجد »صح« مطلق أو »خطأ« مطلق، وال حل سحري أو تركيبة ناجحة عندما يتعلق األمر بوضع 

اإلستراتيجيات القائمة على المشاركة للمتاحف وتطويرها. بل يكمن مفتاح النجاح في إيجاد مفاهيم 

فردية لمختلف المؤسسات والجماهير غير المتجانسة والبرامج المتنوعة والنظر إلى هذه الجوانب عند 

التفكير في الطرق المختلفة لمشاركة الزائرين وسردهم للروايات أو إيجاد رواياتهم الخاصة في أجواء 

المتاحف. وعلى الرغم من أن هذه العمليات تتطلب جهداً كبيراً – ليس فقط من حيث الوقت والتكلفة 

ولكن أيضاً من حيث التفكير اإلبداعي أو المسؤولية المشتركة أو المرونة والمشاركة – وقد تختلف 

النتيجة عن األهداف األوَّلية للمتحف أو توقعاته، ستضيف التجارب الناتجة قيمًة لكلٍّ من المشاركين 

والمتحف. وفي النهاية ينبغي أن نعلم أن كل واحد منا إما جامع أو مساهم أو راٍو. ومن الضروري إدراك 

أن كل قصة تستحق أن تُروى وتُعرض، وخاصة في األماكن االجتماعية والعامة مثل المتاحف.

فلوريان فيشر

التدريبات العملية

اليوم األول – التعاون واإلبداع المشترك

المشاركون  ُدعي  الجديد،  المتاحف  لعلم  المشاركة  على  القائمة  اإلستراتيجيات  عرض  بعد 

تكوين  إذ جرى  عملي.  تدريب  من خالل  حديثاً  المكتسبة  معرفتهم  لتعميق  الصيفية  المدرسة  في 
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تشاركي  اختيار مشروع  المشاركين  من  أشخاص، وطُلب  إلى خمسة  أربعة  من  مختلطة  مجموعات 

مواقع وهمية: سوق  ثالثة  تحويل  في  مهمتهم  وتمثلت  المختلفة.  الثالثة  السيناريوهات  من  لواحد 

المواقع  هذه  وكانت  متحف.  إلى  قديم  مستشفى  أو  قديم  صناعي  موقع  أو  قديم  داخلي  محلي 

مهمة اقتصادياً واجتماعياً للمنطقة المحيطة بالمبنى الخاص بكل منها، ولكنها أُغلقت منذ فترة طويلة 

ولم يتبق فيها الكثير من األغراض. أدَّى مشروع المتحف الوهمي إلى التواصل مع مواطني المدينة 

التي  الكثير من األسئلة  المشترك. وكان هناك  التعاون أو اإلبداع  وإشراكهم في األمر باستخدام نهج 

يتعين اإلجابة عنها، ومن أهمها: ما مقدار السلطة التي يمكننا التخلي عنها؟ وما مدى االختالف الحادث 

إذا بُني المتحف في مصر أو البحرين أو اإلمارات العربية المتحدة أو ألمانيا؟

جرى تكوين ثالث مجموعات تضمنت مشاركين من مصر والبحرين واإلمارات وألمانيا بالتساوي، 

أمراً  المذكورة أعاله. كان فهم المجموعات لبعضها بعضاً  السيناريوهات  واختارت كل مجموعة أحد 

صعباً في بعض األحيان نتيجة الثغرات اللغوية والثقافية؛ لذلك كنا نستمع دائماً إلى آراء بعضنا، وكان 

العمل معاً ممتعاً ومفيداً وناجحاً نتيجة االحترام المتبادل والصراحة بين المشاركين، كما كان من المقرر 

النتائج ومناقشتها مع جميع المشاركين. وبات واضحاً خالل العملية أن بعض األفكار ستُطبق  عرض 

بشكل أسهل في األجواء األوروبية، وكان بعض المشاركين من البحرين ومصر واإلمارات حذرين تجاه 

أفكار مثل البستنة الحضرية وغيرها من المفاهيم المنظمة ذاتياً، على افتراض أن مواطنيهم في حاجة 

إلى مزيٍد من التوجيه ويفتقرون إلى االهتمام بالعمل المجتمعي. ولكن في الواقع، توجد مثل هذه 

المفاهيم وتُطبق بشكل جيد، فعلى سبيل المثال في مصر حيث عقد أسامة البحيري – أستاذ الزراعة 

في جامعة عين شمس – دورات تدريبية عن بستنة األسطح. ويقول: »عندما بدأنا في عام 2000، كنا 

نظن أن الناس سوف ترفض ذلك… وكان من المفترض عقد 10 دورات تدريبية، وأن تضم كل دورة 

حوالي 40 شخصاً. وفي النهاية، ُعقدت 15 دورة تدريبية، وضمت كل دورة حوالي 50 شخصاً واحتوت 

قائمة االنتظار على حوالي 100 شخص« )نقالً عن إسترمان 2015(.

هذه  واتخذت  مهجور،  صناعي  موقع  إحياء  في  السيناريوهات  أحد  تََمثَّل  ذلك،  على  وكمثال 

المجموعة نهجاً يركز على المجتمع المحلي بشدة بهدف جعل الموقع مفيداً للحي المحيط، وكانت 

الفكرة هي العمل معاً بمزيج من التعاون واإلبداع المشترك لتحويل مصنع الصلب القديم إلى مكان 

مصنع  من  الخارجي  الجزء  تحويل  المقرر  من  كان  تماماً،  جديدة  صورة  في  ولكن  بالماضي  متصل 
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من  غيرها  أو  الخضراوات  زراعة  للجميع  يمكن  حيث  للتجمع،  ومكان  حضرية  حديقة  إلى  الصلب 

الخضراوات  المحافظة على  اليوم، وينبغي  شائعاً  أمراً  ليس  بزراعة غذائه  الشخص  قيام  إن  النباتات. 

الخاصة  الصلب حدائقهم  بمصنع  للعاملين  كان  السابقة،  العصور  ففي  المحلية.  الزراعية  واألساليب 

لزراعة الطعام؛ وسيقوم هذا المشروع بإعادة إحياء هذا التقليد. وكانت األشغال اليدوية للصلب مصدراً 

للجذب داخل المصنع. وكان العاملون بالمصنع قبل إغالقه يحددون كيفية التصرف في هذه األعمال. 

ربما أرادوا سرد قصصهم حول ما كان عليه العمل هناك أو ربما أرادوا بناء مرأب لتصليح منتجات 

الصلب أو ربما أرادوا توضيح كيفية تشكيل الحديد بصورة تقليدية. قد تكون ورش العمل المختلفة 

مفيدة إلطالق المشروع، على سبيل المثال في البستنة الحضرية. ولم توضح المجموعة كيفية إشراك 

المجتمع تحديداً، وال سيما كيفية مساهمة أفراد المجتمع المحلي في إعادة إنشاء موقع تاريخي.

اليوم الثاني – التاريخ الشفوي

ُشيد  تراثي  موقع  وهو  حديثاً،  الُمقام  الشارقة  في حصن  األولى  الوحدة  من  الثاني  اليوم  ُعقد 

للشيخ  اإلقامة  يُعد مبنى  السابق  الشهود فقط. وكان في  الصور وذاكرة  ببعض  عن طريق االستعانة 

أو الحاكم. وهو يقع في محيط المدينة؛ لذلك كان مركزاً لإلدارة واالحتفاالت والحكم والركيزة األولى 

للدفاع عن المدينة. وقد بُني الحصن خالل النصف األول من القرن التاسع عشر. وجرى ترميمه في 

منتصف التسعينيات – العملية التي تطلبت مساعدة فكرية من المجتمع المحيط واألشخاص الذين 

م معظمه في أوائل السبعينيات باستثناء برج واحد. ذُكرت بعض  كانوا يسكنون القلعة – وذلك بعد تهدُّ

التفاصيل – مثل مكان الشجرة في الفناء – بشكل غير صحيح ومن ثم يمكن إعادتها إلى مكانها األصلي 

الذين  الشهود  أيضاً. ولكن  الخاطئة  التفاصيل  الفوتوغرافية؛ وقد تكون هناك بعض  الصور  من خالل 

عاصروا القلعة من قبل كانوا راضين عن دقة إعادة الترميم. ولم يقتصر االهتمام على المبنى الخارجي 

فقط، بل تعداه إلى التفاصيل الدقيقة وحتى الروائح. وكان من المستحيل إعادة ترميم الحصن دون 

االستعانة بأسلوب التاريخ الشفوي.

من  العشرين  القرن  ثالثينيات  في  المعلومات  على  للحصول  كوسيلة  الشفوي  التاريخ  استُخدم 

قبل ألين نيفينز ولويس ستار )باوم 1984[1996]، 23؛ نيفينز 1966 [1996]، 29(. ويقول لويس ستار 
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)1977 )1996(، 40(: »التاريخ الشفوي هو الدليل األوَّلي الرئيسي الذي يمكن الحصول عليه عن طريق 

ة والموثقة بواسطة جهاز تسجيل صوتي –  تسجيل الكلمات الشفوية – عادًة من خالل المقابالت الُمَعدَّ

لألشخاص الذين يحتفظون بمعلومات غير متوفرة اآلن ولكنها تستحق المحافظة عليها«.

وهو  الزمن،  بمرور  تُفقد  قد  التي  الشخصية  األحداث  على  للحفاظ  الشفوي  التاريخ  يُستخدم 

يختلف عن التقاليد الشفوية في أن األخيرة تشير إلى الممارسة الثقافية للمحافظة على تاريخ المجتمع 

بأسره من خالل الوسائل الشفوية. ففي حالة التاريخ الشفوي، يحاول الباحثون الوصول إلى الذكريات 

الفردية من خالل إجراء المقابالت في المجتمعات التي كانت تسود بها النصوص المكتوبة ولكنها غالباً 

ما تتجاهل هذه الذكريات )كوبيت 1988، 227(. وفي الوقت نفسه، قد يكون هذا األسلوب مفيداً 

بشكل خاص في األماكن ذات التقاليد الشفوية القوية – مثل دولة اإلمارات والدول اإلسالمية األخرى 

)هورييه 2013، 13( – ألنه قريب من أساليب الناس الشخصية في المحافظة على التاريخ )شوستر 

1988، 60(. يؤدي تسجيل ساعات من هذه األحداث وترك حرية الحديث للشخص الذي تُجرى معه 

إلى معلومات قبل سؤاله عنها )ستار1977 )1996(، 40(.  الوصول  الباحث من  إلى تمكين  المقابلة 

ومن الخطورة اعتماد الباحث على هذه المعلومات بمفردها، ألن الذاكرة البشرية ليست دقيقة وقد 

يضمر الشخص الذي أُجريت المقابلة معه غرضاً ما. وهناك جانب آخر لذلك وهو الممارسة األخالقية 

للباحث: إذ يتعين على الشخص الذي تُجرى معه المقابلة تحديد ما يجب قوله وال يجوز خداعه إلجراء 

المقابلة، خاصة إذا كان معاقاً نفسياً أو ال يمكنه السيطرة على الوضع. ورغم عيوب هذا األسلوب، إال 

أنه ينفث الحياة في التاريخ ويضفي عليه طابعاً شخصياً )فراي 1984 )1996(، 163(.

أُجريت تجربة هذا األسلوب من خالل االستماع إلى األمثلة ومحاولة تطبيقها مع بعضنا، بدالً من 

تلقِّي محاضرة عنه. في البداية، تعلمنا اللغة عن طريق االطالع على األبجدية العربية. تمثلت الخطوة 

الثانية في التعرف على قصص عائالت بعضنا. وقمنا بسرد بعض القصص األخرى عن أجدادنا واستمعنا 

إلى بعضنا ثم أخبرنا الحضور عن قصة الطرف اآلخر للمحادثة. لم تقتصر صعوبة هذه المهمة على 

ضرورة تذكر التفاصيل، بل كان من الصعب أيضاً سد الفجوة الثقافية بيننا. وعندما تحدث مشارك من 

البحرين عن مفهوم »العائلة الكبيرة« أو »القبيلة« – على سبيل المثال – كان هناك فرق هائل بين 

مفهوم العائلة الكبيرة في ألمانيا عنه في البحرين: فالعائلة التي تضم حوالي مائة فرد ليست شائعة 

في ألمانيا، ولكن القبيلة التي تضم بضعة آالف من األفراد تُعد أمراً طبيعياً في البحرين.



جوليا أرندت وفلوريان فيشر وآن جافرونتك وإيزابيل جيجر وآن كريستين ليبر وماندي أولمان 154

° ° ° ° ° °

بالمتحف  العاملين  التدريب األخير هو األكثر صعوبة. حيث طُلب منا توجيه سؤال ألحد  كان 

عن وصف غرفة نوم الشيخ – وهي غرفة لم نقم بزيارتها بعد – كيف تبدو وكيف كانت رائحتها وما 

هو شعوره وهو موجود فيها. لم يتحدث الموظفون إال باللغة العربية في هذا التدريب؛ لذلك كان 

أحد الزمالء العرب يتولى الترجمة. كانت الغرف التي تصورتها المجموعات الثالث ورسمتها على أساس 

هذه األوصاف تبدو مختلفة تماماً عن بعضها. وبعد ذلك ذهبنا لرؤية الغرفة، كان السرير على وجه 

الخصوص مختلفاً جداً عما توقعناه، حيث لم يسأل أحد عن مدى ارتفاع الفراش )كان أعلى بكثير من 

السرير.  إلى  الدخول  يمكن من خالله  باب صغير  أحد وجود  يتصور  األوروبيين(، ولم  لدى  المعتاد 

كان هناك الكثير من التفاصيل المفقودة مثل األلوان واألقمشة والزخارف الموجودة في المنحوتات 

الخشبية في تصورنا لهذه الغرفة. ولكن عند بدء التدريب، لم نكن نتخيل كم المعلومات التي يمكننا 

جمعها. قدم المتخصصون من البحرين ومصر واإلمارات الكثير من القرائن، التي من دونها قد تكون 

األوصاف والرسومات عديمة الجدوى، وليس أكثر من مجرد انعكاس لكيفية تصور األوروبيين لقصر 

الشيخ أو الحاكم.

وفي الختام، أدركنا أن الصور التي في مخيلتنا تحددها اللغة والبيئة الثقافية. وتؤدي االختالفات 

للتغلب على هذه  إيجاد وسيلة  يتعين  كان  لذلك  مباشر؛  بشكل  بعضنا  فهم  إلى صعوبة  بيننا  فيما 

رسم غرفة نوم الشيخ على أساس  الشكل 1 
التدريب الشفوي.

صورة من الغرفة المعاد ترميمها. الشكل 2 
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الفجوة الثقافية، لذا ينبغي العمل مع باحثين من نفس ثقافة الشخص الذي تُجرى مقابلته. وتتمثل 

إيجاد  عليه  ينبغي  ولكن  للمصدر،  مباشرة  أسئلة  الباحث  توجيه  إمكانية  في  الشفوي  التاريخ  مزية 

األسئلة المناسبة. وعلى الرغم من اكتشافنا الكثير من المعلومات في المقابلة معاً، ُحجبت العديد من 

الحقائق أو فُقدت في مرحلة الترجمة. وكانت الحقائق مثل ارتفاع السرير أو الباب الصغير للدخول 

إليه – األشياء التي تُعد أمراً مفروغاً منه في كل مجتمع – هي األشياء التي جعلت الغرفة تنبض بالحياة.

الوحدة الثانية: إستراتيجيات أمين المتحف: من مؤلف 
واحد إلى مؤلف مشترك

جوليا أرندت

األساس النظري

التساؤل عن دور أمين المتحف – الصراعات والفرص

من المهم إعادة النظر في الوضع واإلمكانيات الخاصة باألمناء والمتاحف نتيجة تغير طبيعة رواد 

المتاحف وتغير احتياجاتهم ومناهجهم. يُعد الرواد من الشباب – ويطلق عليهم جيل األلفية أو الجيل 

وأي – هم الجيل القادم الرائد؛ وينبغي أن يكونوا هم المجموعة التي تهدف المتاحف إلى جذبها. 

وحيث إنهم مواطنون من العصر الرقمي، فقد اعتمدوا أساليب جديدة للتواصل. كما يميل هذا الجيل 

إلى تبادل األحداث المهمة بشكل رئيسي عن طريق الوسائل الرقمية. وفي ظل إمكانية الحصول على 

جميع المنتجات الرقمية والمتعددة الوسائط وتقدير وقت الفراغ، اعتاد أشخاص هذا الجيل على وجود 

خيار حول ما يجري استهالكه وماهية المعلومات التي تُجمع وما يجدونه مهماً وغير مهم.

يتعين على أمناء المتاحف دائماً مواجهة التطورات االجتماعية الجديدة وإيجاد طرق لتصميم 

المعارض التي تجذب عامة الجمهور. ال يقتصر »اإلشراف على إدارة المتاحف« على المتاحف فحسب، 

ولكنه يشمل أيضاً جمع األغراض أو الصور أو المالبس وعرض هذه المجموعات بشكل مناسب. ويمكن 
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العثور على هذه المجموعات في المنازل الخاصة أو على شبكة اإلنترنت أو حتى في محفظة شخص 

ما )انظر كيرنز وبيرشال 2013(. يريد األشخاص مشاركة األحداث المهمة بالنسبة إليهم ونقل داللتها 

الشخصية من خالل عرضها على اآلخرين – على سبيل المثال – من خالل تبادل الصور عبر اإلنستغرام 

مع أشخاص ال يعرفونهم. إنهم يريدون توصيل داللة هذه األحداث إلى مشاهديهم، مع القيام بدور 

تنظيمي في العملية )انظر كيرنز وبيرشال 2013(. يمكن تطبيق النهج نفسه على المتاحف: إذ يريد 

رواد المتاحف أن يكونوا جزءاً من عملية صنع القرار، ويرغبون في التواصل مع المقتنيات واستنباط 

الرئيسية  الشخصية  المتحف  أمين  يُعد   .)8 – 5 راوندز 1999،  )انظر  الشخصي  المستوى  معاني على 

مع  التفاعل  عليه  ويتعين  والخبرة،  للمعرفة  بصفته مصدراً  يشارك  وقد  الجوهرية،  العملية  تلك  في 

الجمهور المستهدف وبدء حوار معهم )انظر كوهين-ستراتينر 2013(.2 تصف لوسي ورسلي – كبيرة 

أمناء القصور الملكية التاريخية في لندن – دور أمين المتحف على النحو التالي: »إن اإلشراف على 

إدارة المتاحف ليس مسألة ذوق فحسب، ولكنه يشمل أيضاً بناء المعرفة الحقيقية من خالل العناصر 

على  بقدرتنا  االحتفاظ  أصبح  والصغر،  والضحالة  السرعة  وتيرة  ازدياد  ومع  عهدتك.  في  الموجودة 

التعمق في التاريخ أمراً بالغ األهمية« )نقالً عن صحيفة جارديان 2016(.

وتتيح  الفردي.  التصميم  مفهوم  عن  المتاحف  معارض  تصميم  في  األخيرة  التطورات  تبتعد 

التصميمات المشتركة مجاالً للمزيد من القضايا الحاسمة والحالية3 على أساس المناقشات والتعاون مع 

األطراف الخارجية. ومن األمثلة على ذلك، مشروع القمامة البالستيكية )متحف التصميم في زيورخ 

2017(، حيث يمكن للزائرين جلب القمامة التي جمعوها لتُعرض في المعرض. وازداد حجم المعرض 

مع القمامة التي ُجلبت من قبل الجمهور، مما أتاح للجمهور معرفة كم القمامة الموجودة في منازلهم 

ومنازل الزائرين اآلخرين؛ وذلك من خالل حجم القمامة الذي عكس سلوكياتهم االستهالكية. كما وفَّر 

الناشئة نتيجة  المعرض للزائرين منصة للنقاش مع المشاركين اآلخرين حول المشكالت واالنفعاالت 

على  تركز  التي  الرقمية  المشروعات  من  العديد  هناك  المتاحف،  عن  وبعيداً  الوضع.  لهذا  رؤيتهم 

تجربة التصميم المشترك، مثل المواقع اإللكترونية إي فلكس )eflux( أو 89 بلس )89Plus(. وهذه 

عي أن صنع  عمقت كوهين ستراتينر )2013( موضوع صنع المعنى من خالل وضعه في سياق العصر الرقمي. وتدَّ  2

المعنى المعاصر يحتاج إلى طرق جديدة للتواصل مع الجمهور المستهدف. وينبغي إشراك عامة الجماهير في 

تطوير أسلوب السرد إلى مستوى أكثر تعقيداً.

على سبيل المثال، العولمة وتغير المناخ وما إلى ذلك.  3
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الشخصية  التجارب  لتبادل  لألشخاص  منصة  توفير  يجري  حيث  الناجحة  المهمة  للمشروعات  أمثلة 

حول موضوع معين وتبادل خبراتهم مع اآلخرين. كل شخص لديه قصة يرويها ويشاركها مع اآلخرين. 

ولكن بالنسبة لبعض أمناء المتاحف، من الصعب السماح لآلخرين بالمشاركة في وضع وتصميم فكرة 

معرضهم )انظر فوتيادي 2016(4. يركز التعاون في منطقة الخليج على النقاش وإتاحة الفرصة لالستماع 

إلى أصوات جميع العاملين بالمتاحف، وكذلك األطراف غير المشاركة في المتحف على اإلطالق.

التغلب على تحديات تنظيم المعارض المتعددة الثقافات

في متحف الحضارة في الشارقة، من الشائع مناقشة أمناء المتحف محتوى المعارض وتصميمه 

العربية  المتاحف في دولة اإلمارات  أمناء  الجمهور. تتسع مهام  مع موظفيهم وأفراد أسرهم وعامة 

برلين. وتشمل هذه  في  األكثر تخصصاً  نظرائهم  من  أكبر عدداً  مهام  لديهم  عام،  فبشكل  المتحدة؛ 

المهام الجوانب اإلدارية والمالية، وكذلك التواصل فيما بين اإلدارات. ويُعد أمناء المتاحف متعددي 

في  خبراء  يكونوا  وأن  أيضاً  بالتفاصيل  االهتمام  عليهم  ويتعين  ثاقبة،  عامة  نظرة  وذوي  المهارات 

مجاالتهم. وهذا يؤدي إلى تكوُّن مجموعة كبيرة ومتنوعة من التجارب واآلراء التفسيرية التي تساعد 

في اختيار المجموعات المستهدفة المتنوعة. وفي أوروبا ومنطقة الخليج، يتعين على أمناء المتاحف 

معرفة طبيعة جمهورهم وإيجاد تواصل بينهم وبين المقتنيات.

ترتبط معظم المشكالت الناشئة خالل إعداد المعارض وتنظيمها بثالثة موضوعات رئيسية. أوالً: 

من األطراف المعنية؟ وأين يجري تنظيم المعرض؟ وما المحتوى المعروض؟ بعبارة أخرى، من يشارك 

تها؟ يتعين على أمين المتحف أن يكون دبلوماسياً ويراعي احتياجات ورغبات األطراف  في العملية برُمَّ

ورسالة المعرض. وسيكون من الصعب إرضاء جميع األطراف وعدم اإلساءة ألي شخص مشارك. يتمثل 

الموضوع الثاني في مدى معرفة المنطقة المحيطة بالمعرض أو بالفنان أو المحتوى التاريخي: ماذا 

الوعي  خالل  من  الصعوبة  هذه  على  التغلب  يمكن  المحتوى؟  أو  الفنان  عن  بالفعل  الناس  يعرف 

غير  ولكنه  ألمانيا  في  الفنان مشهوراً  يكون  قد  المثال،  سبيل  على  وفريقه.  المتحف  ألمين  الثقافي 

يصف فوتيادي صراعات أمناء المتاحف باستخدام مثال دوكومنتا 5 )1972 في كاسيل(. دوكومنتا هو أحد المعارض   4

األكثر أهمية للفن المعاصر، ويُعقد في مدينة كاسل األلمانية كل خمس سنوات منذ عام 1955.
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معروف على اإلطالق في مصر. وهنا يتعين أن يساعد أمين المتحف رواد المعرض في فهم العمل 

بأفضل طريقة ممكنة، على سبيل المثال، من خالل اللوحات المصممة خصيصاً لكل سياق. وينبغي أال 

يستخدم أمين المتحف في مصر نفس اللوحات المستخدمة في ألمانيا.

تقديراتهم  على  الفريق  أعضاء  يتعرف  لم  إذا  الداخلي:  التواصل  في  الثالث  الموضوع  يتمثل 

الحواجز  تؤثر  بينهم. وقد  فيما  التواصل  ويعوق  التباساً  قد يسبب  الوضع  فإن  الخاصة،  وافتراضاتهم 

اللغوية حتى على فرق العمل من نفس المنطقة. في داخل مجموعة من المتحدثين باللغة األلمانية، 

لدى  المعروفة  غير  العامية  المصطلحات  من  نوعاً  أو  قوية  لهجة  الفريق  أعضاء  بعض  استخدم  إذا 

اآلخرين، يشكل هذا الوضع تحدياً أو عقبًة يتعين على أمين المتحف التعامل معها. وفي بعض البلدان 

مثل الواليات المتحدة، يميل الناس إلى التعليق بحديث مختصر قبل مناقشة المسائل العاجلة. أما 

في ألمانيا، يتبع الناس نهجاً أكثر مباشرة؛ حيث تُناقش هذه المسائل على الفور بدون ثرثرة. ويتطلب 

البحث عن طرق للتواصل عبر هذه االختالفات )التواصل بين الثقافات( الصبر والتعاطف مع الغير، 

كل شخص  بيئة  أن  تذكر  المهم  ومن   .)2014 سيمون  )نينا  الناس«  بين  العالقات  على  التركيز  »مع 

الصيفية،  المدرسة  إطار  وفي   – العام  الوعي  يُعد  بتفردها.  تمتاز  بيئة  كل  وأن  اآلخر،  عن  تختلف 

الوعي الثقافي – ضرورياً لفهم سبب تصرف األشخاص على هذا النحو واالستفادة الُمثلى من التجارب 

المختلفة ألعضاء الفريق وتحويل أي عقبات إلى قيمة يُستفاد منها.

يُعد تحديد أسلوب عمليات التواصل أمراً أساسياً. فنحن نعيش في العصر الرقمي، حيث يسهل 

التواصل فالجميع مرتبط من خالل اإلنترنت أو الهاتف. ويمكن الوصول إلى بعض األشخاص في أي 

اإللكتروني  البريد  الجميع  يستخدم  وال  بسهولة،  متاحين  يكونوا  أن  يفضلون  ال  آخرون  وثمة  وقت، 

إيجاد حواجز  إلى  الحقيقة  تؤدي هذه  قد  أصالً،  إلكتروني  بريد  بعضهم حساب  لدى  يكون  ال  وقد 

في التواصل؛ إذ ترتبط األجيال المختلفة بأساليب االتصال من خالل طرق مختلفة: فقد تكون وسائل 

التواصل االجتماعي وخدمة التخزين على اإلنترنت )التخزين السحابي( مألوفًة أكثر لألجيال الشابة، 

أكثر مالءمًة  اإللكتروني  البريد  أو  الفاكس  أو  الهاتف  عبر  التواصل  يكون  قد  األلفية، في حين  جيل 

التواصل االجتماعي  للمستخدمين األكبر سناً. وفي الوقت نفسه، يجد كثير من األشخاص أن وسائل 

غير مناسبة للمناقشات المتعلقة بالعمل ألن هذه المواقع ال تميز تمييزاً حاسماً بين المجال الخاص 

والمجال المهني. كما تحتوي قنوات التواصل المختلفة على مجموعات متنوعة من السلوكيات والسبل 
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المستخدمة في التعامل مع القضايا ومعالجتها. ففي االجتماعات التي تكون وجهاً لوجه، على سبيل 

المثال، يكون األشخاص أكثر حساسية واهتماماً عن حالهم عند كتابة رسائل البريد اإللكتروني. وعندما 

األشخاص  لجميع  ُمربكاً  الوضع  يكون  قد  المختلفة،  القنوات  من  العديد  على  قائماً  التواصل  يكون 

المعنيين. ومن الحلول الناجعة في هذا الصدد، وضع خطة ألسلوب التواصل مع تحديد قواعد بسيطة 

لكيفية استخدام القنوات المختلفة ووقت استخدامها. باإلضافة إلى ذلك، عند النظر إلى التفاعالت مع 

جمهور المتاحف، يتعين على أمناء المتاحف مراعاة أن عدم الكشف عن هوية بعض قنوات التواصل 

يؤدي إلى الفظاظة أو حتى اللغة العنيفة – على سبيل المثال، في قسم التعليقات على مقاطع الفيديو 

ي المحتوى األصلي أال ينخرطوا أبداً مع النظراء الغاضبين أو  في موقع اليوتيوب؛ لذا يتعين على ُمِعدِّ

ينزلوا إلى نفس مستواهم الشخصي، ومن المهم أن يكون أمين المتحف على بيِّنة من احتمال وجود 

هذا السلوك في منتديات اإلنترنت، وخصوصاً عندما يكون الموضوع شخصياً بطبيعته.

تتطلب المتاحف التحلي بالصبر والوعي الدبلوماسي للتعامل مع هذه التحديات بشكل مناسب. 

ويُعد الحوار بين الثقافات أمراً ضرورياً للعمل معاً وإيجاد الحلول المناسبة لمعرض معين في منطقة 

القرارات  اتخاذ  التي أدَّت إلى  المناقشات  معينة. في حين يتعين أن يكون لدى الجمهور فكرة عن 

الخاصة بإنشاء المعرض، وينبغي إبراز رسالة المعرض خالل العملية برمتها. ويجب أن يكون التواصل 

دائماً، بدون إزعاج أعضاء الفريق أو الشركاء أو الفنانين على الجانب اآلخر – بهدف  فعاالً وبسيطاً 

التعاون في المستقبل.

آن كريستين ليبر

التدريبات العملية

العمل معاً – تبادل األفكار

إنشاء  حول  يركز  واحد،  تدريب  على  التركيز  جرى  الثانية،  الوحدة  من  العملي  للجزء  بالنسبة 

تنظيم  في  المشترك  »التصميم  عنوان  حمل  الذي  التدريب  هذا  في  الثقافات.  متعدد  دولي  فريق 
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حول  يدور  للمعرض  تصور  وضع  المطلوب  وكان  موضوعات،  أو  أهداف  أربعة  ُعرضت  المعارض«، 

هذه الموضوعات. وكانت األسئلة التالية بمثابة مبادئ توجيهية للعمل: ما أساس القصة؟ وما القصص 

المستهدفة؟ ماذا نحتاج؟ هل  الفئات  الموضوعات؟ ما  الذي يمكن أن تساهم به هذه  الفرعية؟ ما 

هناك حاجة إلى موضوعات أخرى؟

كان  الفرق.  اختالط  من  أيضاً  وتأكدنا  الموضوعات،  اختيار   – المشاركين   – نحن  بمقدورنا  كان 

الموضوع األول مجموعة من القطع النقدية، والثاني قصيدة »عن األطفال« كتبها جبران خليل جبران، 

والثالث موضوع عام عن »الماء«، والرابع عن كسوة الكعبة5. لم يختر أحد الموضوع المتعلق بالقطع 

نَّا في النهاية ثالث مجموعات. وعلى الرغم من أن جميع نتائج هذا التدريب كانت  النقدية، لذلك كوَّ

جديرة باالهتمام، إال أن المجموعة التي عملت على موضوع كسوة الكعبة كانت أكثرهم إثارة لالهتمام، 

ألنها توضح بالشكل األمثل مزايا التواصل وتنظيم المعارض بين الثقافات.

الكسوة هي قطعة من القماش تكسو الكعبة بمكة المكرمة، وتُصنع سنوياً.  5

تقديم المشاركين نتائجهم من تدريب »التصميم المشترك في تنظيم المعارض«.  الشكل 3 
حقوق النشر لدانيال كويجتن، 2016
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واستخدمت  ديني.  موضوع  الكعبة  كسوة  أن  حقيقة  هو  غيرها  عن  المجموعة  هذه  ميّز  ما 

العملي لالستفادة من هذا  التدريب  تتألف من مشاركين دينيين وغير دينيين –  التي  المجموعة – 

اعتبار  الفكرة حول  النظر عن عقيدة كل مشارك. ودارت  للجميع، بغض  المناسب  الديني  الموضوع 

كسوة الكعبة تحفة فنية ودينية. وفي الوقت نفسه، أدَّى عرض هذا الموضوع إلى فتح مجال للحوار 

وتبادل األفكار واأللفة والحميمية. فمن ناحية، تضمن عرض الموضوع معلومات مثل مقاطع الفيديو 

ومقابالت مع الحجاج، الذين تحدثوا عن عواطفهم ومشاعرهم أثناء أداء فريضة الحج في مكة المكرمة 

وأعادوا الشعور بهذه الروحانيات، ومن ناحية أخرى، قدمت هذه الفكرة معلومات عن كيفية ُصنع 

النهج إلى إيجاد  الجغرافي، وأدى هذا  تاريخها وداللتها ورسالتها وسياقها  الكعبة، وكذلك عن  كسوة 

طرق مختلفة للمشاهدين لالستفادة من الموضوع.

يؤكد هذا التدريب وهذه النتيجة تحديداً على الطبيعة العاطفية األساسية لتنظيم المعارض؛ إذ 

يعكس كل أمين متحف وجهات نظره وآراءه وتصوراته في المعرض، وكذلك كل زائر؛ ونتيجة لذلك، 

هناك حاجة إلى مستوى عاٍل من كفاءة التواصل بين الثقافات لتحقيق نتيجة إيجابية. يقول هانز-

يورجن لوسبرينك إن كفاءة التواصل بين الثقافات تزداد من خالل الخبرات في مجال التواصل والتعلم 

تقدير شخصيته  وأيضاً  أفضل  بشكل  وقبوله  »اآلخر«  فهم  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  الثقافات،  بين 

المشتركة  كفاءتنا  تطوير  في  التدريب  هذا  ساعدنا   ، ثَمَّ ومن   .)52  ،2012 لوسبرينك  )انظر  وثقافته 

بين الثقافات، وتعلم كيفية التعامل مع الموضوعات الحساسة مثل األديان، مما أتاح لنا التعرف على 

وجهات النظر األخرى حول موضوع معين والتفكير في كيفية دمجه في ممارستنا التنظيمية.

من المؤكد أن العمل كان سيجري بشكل مختلف إذا ما أراد أحد المشاركين غير الدينيين ذكر 

بكسوة  يتعلق  فيما  السعودية  العربية  للمملكة  الواضحة  السيادة  مثل  الحرجة  الموضوعات  بعض 

الكعبة. ويمكن النظر إلى هذا الموضوع وغيره من الموضوعات بشكل مختلف من قبل المشاركين 

الدينيين؛ فهي موضوعات قد تكون جارحة ويصعب مناقشتها في أي فريق. في عام 1996، وضع جيو-

النموذج من  الثقافات، وتألف هذا  التواصل بين  لكفاءة  مينج تشن وويليام چيه. ستاروستا نموذجاً 

ثالث وجهات نظر: الوعي العاطفي أو الوعي بالتنوع الثقافي؛ التوعية المعرفية، أو التوعية بالفروق 

 ،1996 ستاروستا  تشن /   )انظر  الثقافات  بين  المشتركة  المهارة  أو  السلوكية،  المهارة  الثقافات؛  بين 

362(. ومع كفاءة التواصل بين الثقافات ومراعاة وجهات النظر هذه، يمكن حل الصراعات المحتملة 
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من خالل المناقشة المناسبة والمحترمة. ويؤكد إديث بروزينسكي-شويب أن التقدير والتعاطف مع 

آرائنا في الهياكل الثقافية والدينية ضروري بشكل خاص في هذه الحاالت )انظر بروزينسكي-شويب 

.)17 – 216 ،2011

المجموعتين  نتائج  خالل  من  الثقافات  متعدد  فريق  في  للعمل  المضافة  القيمة  أيضاً  ظهرت 

لهذه  المتأصلة  الفوائد  إلى  المفهومان  واستند  والقصيدة.  »الماء«  موضوع  تناولتا  اللتين  األخريين، 

الموضوعات، أي أنهما يمكن فهمهما في كل مكان: فالمياه هي أحد أهم الموارد في العالم، كما أن 

مثل  عالمي. ويحتوي كالهما على عواطف  موضوع  أيضاً  القصيدة – هي  األطفال – موضوع  تربية 

الحب أو الخوف أو عدم اليقين، وقد استخدمتها كلتا المجموعتين في معارضهما من أجل وضع نهج 

مشترك بين الثقافات وإضافة وجهات نظر قد تُهمل إذا كان العمل يجري من خالل فريق غير دولي. 

والجدير بالذكر أيضاً أن كل فريق طرح نقاط نقاش في المعارض بحيث يمكن للزائرين التعبير عن 

آرائهم وتجاربهم إزاءها. ويساعد هذا النهج في تجنب عرض آراء أمين المتحف فقط، بل يعبر أيضاً 

عن رأي الزائرين بقدر أهمية رأي أمين المتحف.

المشاركون في المناقشات أثناء اجتماع الخبراء. حقوق النشر لدانيال كويجتن، 2016 الشكل 4 
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بعض  ذكر  الخبراء« وجاء بشكل عفوي جداً.  »اجتماع  الوحدة  الثاني من هذه  التدريب  ي  ُسمِّ

المشاركين الذين يعملون بالفعل في مجال المتاحف المشكالت التي يواجهونها حالياً. ورداً على ذلك، 

انقسمنا إلى مجموعات صغيرة وجمعنا أفكاراً للحلول الممكنة، على سبيل المثال، إيجاد جمهور جديد 

أو زيادة الدخل. وأظهر التدريب مدى فائدة التحدث عن التحديات مع األشخاص الذين ال يشاركون 

ومن  الثقافية.  االختالفات  نتيجة  مختلفة  نُُهج  اتخاذ  اعتادوا  والذين  العملية  في هذه  مباشر  بشكل 

المهم مراعاة اآلراء المشتركة الجيدة أثناء الحوار القائم على االحترام، بدالً من فرض رأي شخص ما 

على شخص آخر. وأدَّى رد الفعل العفوي على الحاالت الفردية التي تواجه المشاركين إلى جعل مدرسة 

الة بشكل كبير. »سوا« الصيفية فعَّ

المنافع المشتركة

الحياتية  والخبرات  المختلفة  الثقافية  البيئات  من  استفدنا  الجامعة،  محاضرات  عن  بعيداً 

للمشاركين في المدرسة الصيفية. وقد واجهنا مراراً وتكراراً تحدياً تمثَّل في إعادة التفكير في وجهات 

نظرنا المتأزمة في بعض األحيان حول مواضيع معينة بل وتصحيحها وتعديلها على أساس مساهمات 

اآلخرين، باستخدام كفاءة التواصل بين الثقافات. وفي حالة االنفراد بالرأي، قد يجلب أي واحد منا 

نا وجهة نظر متعددة المنظورات  وجهات نظر مختلفة تماماً إلى الصدارة، ولكن من خالل المناقشة كوَّ

حول موضوع معين، على عكس العمل مع الزمالء في فريق إقليمي. في عام 1979، وصف ديفيد إس. 

هوبس ما رآه بمثابة ست مراحل تنموية في التعلُّم بين الثقافات: المرحلة األولى هي النزعة العرقية، 

ثم مرحلة الوعي، والفهم، والقبول، والتقدير، واالعتماد االنتقائي للممارسات الثقافية األجنبية )انظر 

هوبس 1979، 9 – 38(. وتساعد التدريبات العملية مثل تلك الموجودة في الوحدة الثانية المشاركين 

في المرور بهذه المراحل للتعلم بين الثقافات وزيادة كفاءة التواصل بين الثقافات. وخالل التدريبات 

التي مررنا بها جميعاً خالل هذه المراحل، وبغض النظر عن حقيقة أن كل واحد منا بدأ في مرحلة 

مختلفة، كان بعض المشاركين لديهم بالفعل خبرة في التواصل بين الثقافات نتيجة سفرهم كثيراً أو 

دراستهم بالخارج. ومن جانب آخر، كان هناك مشاركون لم يغادروا بالدهم أبداً ولم يشعروا بارتياح 

عند التحدث باللغة اإلنجليزية. تحدثنا جميعاً بلغات أخرى غير اللغة األم، لذلك كان علينا التغلب على 

الحواجز اللغوية. في كتاب التواصل بين الثقافات، يقول ستيفان مولر وكاتيا جيلبريش إن اللغة لها تأثير 
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بالثقافة. إننا نواجه اختالفات في  كبير على التواصل بين الثقافات ألننا نتبع استخداماً لغوياً محدداً 

رموز اللغة والروتين اللغوي وهيكل اللغة واألسلوب اللغوي )انظر مولر وجيلبريش 2014، 313 – 22(. 

أننا ربما كنا قادرين على فهم  الحوار، ولكن في حين  المذكورة أعاله أهمية  التدريبات  أبرزت  وقد 

ودمج آراء نظرائنا، فإن التحدي اللغوي كان ما يزال قائماً.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ينهي الشخص أبداً تدريبه الخاص بالتواصل بين الثقافات؟ ال 

يهم مقدار خبرة الشخص في التواصل بين الثقافات وفي التعرف على األشخاص الجدد، إذ إننا نبدأ دائماً 

من نقطة الصفر للتعرف على القصص والخلفيات واآلراء الجديدة. ومع ذلك، في مدرسة »سوا« الصيفية 

اكتسبنا جميعاً خبرة وتغيرت طرق تفكيرنا من خالل التواصل بين الثقافات، واكتسبنا جميعاً مزيداً من 

كفاءة التواصل بين الثقافات التي يمكننا استخدامها في عملنا الالحق في المتاحف وفي باقي حياتنا.

الوحدة الثالثة: إمكانية الوصول والمشاركة والتعريف – 
وضع خطط واضحة لتنظيم المعارض

إيزابيل جيجر

األساس النظري

المتاحف. وقد  األساسية في عالم  األساليب  تُعد من  الوصول والمشاركة والتعريف  إمكانية  إن 

شكلت هذه العناصر أيضاً المحتوى الرئيسي للوحدة الثالثة في مدرسة »سوا« الصيفية في الشارقة. 

من  المتاحف  من  المزيد  يتحول  المتحف.  إلى  يجلبه  الذي  وما  الزائر  هو  من  معرفة  أهمية  تزداد 

مؤسسات تقليدية إلى مؤسسات قائمة على المشاركة؛ فقد ُسمح للجمهور بأن يكون جزءاً من المعرض، 

وموضوعاتهم  الزائرين،  قصص  تصبح  قد  ِصرْف.  كمراقب  الزائر  دور  محل  التعاونية  العالقة  وحلت 

بالمتاحف  العاملين  على  يتعين  ذلك،  إلى  باإلضافة  المتحف.  عمل  من  جزءاً  واقتراحاتهم  ونقدهم 

إتاحة المتحف على أوسع نطاق ممكن ألكبر عدد ممكن من مختلف الرواد )من حيث العمر والنوع 
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التفسير والتعريف  واإلعاقة والجنسية وما إلى ذلك(، وتشجيع الحوار بين المتحف والمجتمع. يُعد 

الوسيلة المستخدمة للتواصل مع عامة الجمهور. وقد يكون ذلك عبر الكمبيوتر أو المواقع اإللكترونية 

رواده  مع  المتحف  يتواصل  األخرى.  التعريف  وسائل  أو  الجرافيك  رسومات  أو  النصية  اللوحات  أو 

األحيان،  بعض  في  ولكن  المعرض.  تنظيم  والقصص من خالل شكل  والحقائق  الموضوعات  ويجسد 

قد يتلقَّى الزائر رسالًة لم يقُصد العاملون بالمتحف إرسالها مفادها: »نعتقد أننا نوصل محتًوى معيناً 

القائمة  لرواد المتاحف، ثم نكتشف أن الرسائل التي وصلت إليهم خاطئة ومحيرة، أو أن المعارض 

المتقدمة تعوق طريق تعلمهم من المجموعات« )بياسنت ولورد 2012،  التكنولوجيا  على استخدام 

94(؛ ونتيجة لذلك، تحتاج المتاحف إلى إيجاد وسيلة لتجنب هذا النوع من سوء التواصل والتفاعل مع 

الزائر. وهنا كوسيلة تسمى الخطة التعريفية- ولكن ما هذه الوسيلة، ولماذا يتعين وجودها؟

األسئلة الواجب طرحها

عند وضع الخطة التعريفية، يتعين على فريق عمل المتحف طرح بعض األسئلة الرئيسية: لماذا؟ 

ماذا؟ من؟ كيف؟ قد يحتوي ذلك السؤال »لماذا نقوم بتنظيم هذا المتحف /  المعرض /  العرض؟« على 

بيان الرؤية وبيان المهام وأهداف المؤسسة. وينبغي أن يكون أعضاء الفريق على بيِّنة مما يريدون 

تقديمه في المعرض – ويتعين عليهم التركيز على فكرة واحدة رئيسية! يتناول سؤال »ما الموضوع؟« 

»تشجيع  نهج  المتاحف  تتبع  أن  ينبغي  األفكار.  أم  المهارات  تعلُّم  للزائر  ينبغي  كان  إذا  ما  مسألة 

التعريفية  اإلستراتيجية  إيجاد  بالمتحف  العاملين  على  ويتعين  األفكار«.  و»توصيل  االستكشاف« 

التعلم.  عملية  على  اإلجراء  هذا  ويؤثر  وفهمه.  المعرض  استكشاف  في  الزائر  لمساعدة  الصحيحة 

»لمن؟« أو »من هم الجمهور؟« يَُذكِّر هذا السؤال العاملين بالمتحف بإلقاء نظرة فاحصة على روادهم. 

االهتمامات  مختلف  أيضاً  يمثلون  بل  فقط،  ذلك  إلى  وما  واألجناس  األعمار  الرواد مختلف  يمثل  ال 

والتفاهمات والقيم والتجارب؛ إذ يأتي كل شخص من بيئة مختلفة وله احتياجات وتوقعات مختلفة، 

لذا يتعين على العاملين بالمتاحف اإلحاطة بذلك. يتجسد السؤال الرئيسي األخير في عبارة »كيف 

المعلومات  لنقل  المستخدمة  واألدوات  المستهدفة  التواصل  أنماط  اإلعالم؟«  وسائل  تطوير  ينبغي 

الرئيسية من  الرسائل  المفيدة في نقل  والمحتويات. فالمتحف ينبغي أن يحدد أنواع وسائل اإلعالم 

اللوحات  أو  الملصقات  خالل  من  المثال  سبيل  على  الجمهور،  إلى  والمعرض  الخاصة  الموضوعات 
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تُشكل  ذلك.  إلى  وما  الفيديو  ومقاطع  الصوتي  الدليل  مثل  المتعددة  الوسائط  أجهزة  أو  الرسومية 

إجابات جميع هذه األسئلة – بيان الرؤية واألهداف والرسائل الرئيسية والجمهور المستهدف والطرق 

التعريفية – الخطة التعريفية لتنظيم المعارض. )انظر سومنر 2016، 3 – 14(.

عملية التواصل 

عند وضع الخطة التعريفية لتنظيم المعارض، يلتزم العاملون بالمتحف بمتابعة عملية التواصل 

الداخلي المتواصل وتحديد الجوانب المذكورة أعاله ونقل استنتاجاتهم إلى العرض التقديمي. وتشجع 

هذه العملية على تبادل الحوار بين األشخاص المشاركين )انظر سومنر 2016، 15(. ومن المهم أن 

نتذكر أن الخطة التعريفية ليست برنامجاً قصير األجل: »ينبغي أن يكون التخطيط عملية ديناميكية 

مستمرة، ال ترتبط بتحديد أو بحل قضية ملحة فقط، ولكنها ترتبط باستمرارية تدعم العمليات اليومية 

في إطار تحقيق رؤية طويلة المدى للزائرين والموارد« )مركز هاربرز فيري 1998، 4(.

يتمثل الجزء الجوهري لجميع الخطط التعريفية في تقييمها. وفي النهاية، يتعين على العاملين 

بالمتحف معرفة مدى نجاح الخطة وما إذا كانت حققت األهداف المحددة في البداية. ستُظهر نتائج 

أوجه  بعض  هناك  يزال  ال  أم  مناسب  تأثير  لها  الجديدة  التعريفية  اإلستراتيجية  كانت  إذا  ما  التقييم 

القصور. إن التفسير الجيد ال يجذب الزائر فحسب، بل يجذب أيضاً الهيئات الحكومية وهيئات التمويل. 

وفي ظل وجود خطة تعريفية جيدة لتنظيم المعارض، سوف يكتسب المتحف والعاملون به تقديراً 

ه نحو المشروعات الجديدة )انظر سومنر 2016، 17؛ فصل سومنر في هذا المجلد(. ذاتياً وشجاعًة للتوجُّ

الجانب المشترك بين الثقافات

يمثل الجمهور جزءاً مهماً من الخطة التعريفية، ولكن يتعسر فهم مجموعة من األشخاص غير 

المتجانسين. يوجد في المتاحف اختالف ليس فقط في الفئة العمرية ولكن أيضاً في البيئة الثقافية. 
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تحتوي بعض المتاحف على مقتنيات من جميع أنحاء العالم، وقد يكون لدى الناس ارتباطات واتصاالت 

على هذه  للتغلب  إيجاد وسيلة  بالمتاحف  العاملين  على  يتعين  الخاصة. وهنا  بالمقتنيات  مختلفة 

الصعوبات من خالل اختيارهم ألشكال التعريف.

في القرن الحادي والعشرين، نشهد المزيد من التعاون بين المتاحف المختلفة وزيادة التنوع 

داخل فرق العمل في المتاحف؛ لذلك تتعامل المؤسسات مع هذا العامل داخلياً وخارجياً. وفي هذا 

السياق، ينطوي وضع الخطة التعريفية لتنظيم المعارض أيضاً على عملية التواصل بين الثقافات.

ماندي أولمان

التدريبات العملية

االختالفات الثقافية وتأثيرها على التعاون بين الثقافات

لمتحف  الرؤية  بيان  وضع  والتعريف«  والمشاركة  الوصول  »إمكانية  الثالثة  الوحدة  مهام  من 

بيت النابودة في الشارقة. وكان الغرض من هذه المهمة إظهار تفرد الموقع التاريخي وإيجاد هدف 

إستراتيجي )»الفكرة الرئيسية«(، ومناقشة الطرق المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

التعددية  النابودة لتسليط الضوء على جوانب محددة من  سيستخدم هذا القسم متحف بيت 

الثقافية، بدالً من تقديم لمحة عامة عن عمل كل مجموعة. وسيركز على الفوارق المفاهيمية في نهج 

إحياء وترميم بيت النابودة منذ التسعينيات.

تعود ملكية هذا المنزل الساحلي الضخم إلى تاجر اللؤلؤ المرموق الذي يُدعى عبيد بن عيسى 

عليه  وطرأت   1845 عام  حوالي  المنزل  بُني   .)1940 – 1860( بالنابودة  الملقب  الشامسي،  علي  بن 

توسعات على مر السنين ليتناسب مع احتياجات عائلة النابودة المتنامية )حيث كان لديه أربعة عشر 

ابناً والعديد من األحفاد(. عاش أفراد عائلة النابودة في هذا المنزل حتى سبعينيات القرن العشرين 
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)بورحيمة 2016، 2(. كان عبيد النابودة يتمتع بمكانة وسمعة جيدة في المجتمع بفضل عمله الناجح 

جداً بوصفه تاجراً للؤلؤ ومساهمته اإليجابية في اقتصاد الشارقة ومجتمعها. وأصبح منزله َمعلماً مهماً 

جداً في الشارقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين )بورحيمة 2016، 5(.

وقد ذكرت علياء بورحيمة مدير إدارة الخدمات التعريفية والتعليمية في هيئة الشارقة للمتاحف 

النابودة أنه قد خضع لعملية ترميم جزئي في تسعينيات القرن  التقديمي لمتحف بيت  في عرضها 

العشرين بالتعاون مع الخبراء األجانب. وشملت تدابير الترميم استخدام خامات جديدة تستخدم عادة 

بيت  الشكل 5 
النابودة، منظر الفناء 

الداخلي. حقوق النشر 
لعلياء بورحيمة، 2016

بيت النابودة، مبنى  الشكل 6 
ُمكون من طابقين. حقوق النشر 

لعلياء بورحيمة، 2016
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في البلدان الغربية للحفاظ على »البيئة التقليدية« )المجلس الدولي للمعالم والمواقع 1964(. ومع 

ذلك، ونظراً للظروف المناخية في الشارقة، ثبت أن بعض الخامات غير مناسبة؛ ونتيجة لذلك ونظراً 

للصيانة األخرى المطلوبة، خضع بيت النابودة لتدابير ترميم جديدة منذ عام 2014 مع التركيز على 

استخدام الخامات الصحيحة مثل المرجان. ومن المفترض أن المرجان قد استُخدم في عملية البناء في 

الماضي كوسيلة لتكييف أجواء المنازل بشكل طبيعي )بورحيمة 2016، 8(.

الثقافية  لالختالفات  نماذج جيدة  الصيفية  وبرنامج مدرسة »سوا«  النابودة  بيت  يعكس متحف 

والصعوبات التي قد تنجم عن سوء فهم فكرة التعاون بين الثقافات من جهة والجهل به من جهة أخرى.

فكرة مختلفة عن الهيئة األصلية للمقتنيات 

يتأثر توصيل المعلومات وتعريفها دائماً بالثقافة واألصول العرقية والتجربة الفردية الخاصة بنا، 

وفقاً إلديث بروزينسكي-شويب )2011، 32(. ونحن عادًة ال ندرك تماماً االختالفات الثقافية وال نتمكن 

من توصيلها ببعضها. ويُعد بيت النابودة نموذجاً لفكرة الُنُهج المختلفة المستخدمة في ترميم المواقع 

األثرية والتي تقوم على التقديرات الثقافية المختلفة، وإذا لم يجِر توصيلها ببعضها، فقد تحدث نتائج 

غير مرغوب فيها. كما توضح تدابير الترميم الحالية أن هذه المفاهيم ال تستند فقط إلى األصول العرقية 

والثقافة والتجارب الفردية، ولكنها تتميز أيضاً بالتغيرات الوقتية والتغيرات الثقافية التي تصادفها.

تشكلت تدابير الترميم في تسعينيات القرن العشرين بهدف المحافظة على الوضع الحالي لهذا 

الموقع المهم تاريخياً والطابع الجوهري وأصالته، حيث كان هذا هو النهج المفاهيمي الشائع للترميم 

في البلدان الغربية، وخاصة أوروبا. وينص »الميثاق الدولي لصيانة وترميم النصب والمواقع األثرية« 

)ميثاق البندقية( لعام 1964 على أن الهدف من الترميم يتمثل في »المحافظة على القيمة الجمالية 

كامل  إلى  اآلثار  هذه  وإعادة   … األصلية  المواد  باستخدام  وإظهارها  التاريخية]  [لآلثار  والتاريخية 

هيئتها األصلية« )المجلس الدولي للمعالم والمواقع 1964(. وغالباً ما يرتبط مفهوم الهيئة األصلية في 

هذا السياق بالهالة المتصورة المحيطة بالغرض األصلي ودليله المادي في الماضي. وال تتمتع النماذج 

المقلدة بتلك الهالة ألنها تفتقر إلى أمور مثل الجودة األصلية.
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خضعت فكرة الهيئة األصلية – وجودها وداللتها – لمناقشات مثيرة للجدل على مدار عدة سنوات. 

وتنص »المبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي« الصادرة عن اليونسكو في عام 

المقتنيات]،  الهيئة األصلية »ال يقتصر على الشكل والهيكل األصلي [لآلثار أو  1977 على أن مفهوم 

ولكنه يشمل جميع التعديالت واإلضافات الالحقة على مر الزمن، التي تجسد في حد ذاتها قيماً فنية أو 

تاريخية« )اليونسكو 1977(. وال تقتصر المقتنيات على تجسيد معنى واحد ولكن تُعد ناقالت ألحداث 

تاريخية معقدة مكونة من طبقات متعددة من السياقات التي تطورت وتغيرت مع مرور الوقت، وفقاً 

لهذا البيان. ال يُعد مفهوم الهيئة األصلية حالة مطلقة تحدد ما إذا كان الغرض أصلياً أم ال؛ بل تشبه 

اللوحة »األصلية«  أن  إثبات  المثال، يمكن  للغرض )على سبيل  الجودة األصلية  أو نفي  تأكيد  عملية 

مزيفة(. ويشير العلم الحديث إلى هذه العملية باسم التوثيق أو المصادقة.

إلى  الهيئة األصلية في كثير من األحيان  الشارقة، يشير مفهوم  التاريخية في  المواقع  في إطار 

استخدام المواد والوثائق األصلية مثل الصور الفوتوغرافية إلعادة بناء الغرض كي يبدو كصورته األصلية 

في الوقت الذي أُنشئ فيه. على سبيل المثال، ينبغي استبدال العناصر الخشبية المستخدمة في بناء 

المنازل وتزيينها )يتسم بيت النابودة بخصائص وعناصر خشبية شاملة( من وقت آلخر نتيجة الظروف 

الشارقة  في  النابودة  بيت  أهمية  إبراز  على  الترميم  نهج هذا  ويركز  الشارقة.  في  القاسية  المناخية 

وتاريخه ومن ثَمَّ إعادة بنائه إلى حد الكمال، ويمكن اعتباره نهجاً لتوثيق الحالة األصلية للموقع.

عبارة  ما  غرض  خصائص  فكرة  أن  األصلية«  »الحالة  لمصطلح  المختلفة  التعريفات  هذه  تبين 

في  المشاركون  األشخاص  يتخذها  التي  الفردية  القرارات  إلى  إضافة  زمنياً،  لمعايير محددة  بناء  عن 

وضع تدابير الترميم الُمشكلة تبعاً ألعراقهم وثقافاتهم. وقد استندت تدابير ترميم بيت النابودة في 

المتزايد  التركيز  من  الرغم  وعلى  وخبرتهم.  األجانب  الخبراء  معرفة  إلى  العشرين  القرن  تسعينيات 

على التعليم والتأهيل المحلي، فإن إشراك الخبراء األجانب في المجاالت التعليمية والثقافية كان وال 

يزال ممارسة شائعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما تقترن االختالفات الثقافية في التعريفات 

والقيم غالباً باحتمالية نشوب صراع.



171تجربة أكاديمية سوا للمتاحف – لتبادل الخبرات واألفكار في مجال المتاحف عبر القارات والثقافات

التواصل اللفظي وغير اللفظي

المتعدد  السياق  في  التواصل  وهو  الثقافية،  التعددية  جوانب  من  آخر  جانب  تناول  يتعين 

وغير  اللفظي  التواصل  رئيسيين:  جانبين  مراعاة  ينبغي  بروزينسكي-شويب،  إلديث  وفقا  الثقافات. 

اللغة  أثناء إقامة مدرسة »سوا« الصيفية 2016، استُخدمت  اللفظي )بروزينسكي-شويب، 37(. وفي 

اإلنجليزية كلغة مشتركة طوال فترة البرنامج. تحدث جميع المشاركين تقريباً اللغة اإلنجليزية بطالقة 

نتيجة تعليمهم وحقيقة أن البعض قد درس في الخارج أو كان لديه خبرة في العمل الدولي. وعلى 

الرغم من أن المستوى العالي نسبياً لمهارات اللغة اإلنجليزية جعل التواصل اللفظي أسهل، فقد يؤدي 

استخدام لغة ثانية كلغة تواصل إلى سوء الفهم، كما نوقش في القسم أعاله من قبل آن كريستين ليبر.

الثقافات احتمالية  بين  المشترك  السياق  ينبغي مراعاتها في  التي  المهمة األخرى  الجوانب  من 

إذ يمكن  المختلفة.  الثقافية  البيئات  اللفظي من األشخاص ذوي  التواصل غير  إساءة تفسير إشارات 

تفسير وضعية الجسم أو تعبيرات الوجه أو اإليماءات التي تبدو غير مهنية بأنها سلوك غير محترم. 

ويتسم العديد من العادات الثقافية العربية وأنماط التفاعل بأنها مختلفة للغاية عن العادات األلمانية. 

وتقدم إديث بروزينسكي-شويب بضعة أمثلة لتوضيح ذلك فاألشخاص من البيئة الثقافية العربية غالباً 

يستخدمون اليد اليمنى فقط لتناول الطعام أو الشراب أو غيرها من التفاعالت االجتماعية، مثل إلقاء 

التحية وتمرير األشياء. ويقال إن اليد اليسرى مكروهة أو نجسة. كما أن توجيه باطن القدم إلى وجه 

شخص ما – في الوقت الذي يتمدد فيه الشخص مثالً – يُعد إيماءة مسيئة جداً في الثقافة العربية 

)بروزينسكي-شويب 2011، 37(.

احترام الثقافات األجنبية على أساس المساواة

يتطلب التواصل غير اللفظي على وجه الخصوص معرفة العادات والتقاليد الثقافية لبلد أو منطقة 

معينة. وفي أثناء إقامة مدرسة »سوا« الصيفية، لم يمثل أي من األنماط المعيارية للتواصل غير اللفظي 

المذكور أعاله مشكلة للمشاركين األلمان في التواصل مع المشاركين العرب. ولقد عرفنا بعض إشارات 

التفاعل االجتماعي غير اللفظي في الثقافة العربية: مثل استخدام اليد اليمنى لتحية اآلخرين أو تمرير 
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األشياء. وبقدر ما كنا ندرك بعض العادات الثقافية العربية، كان المشاركون العرب على دراية كبيرة 

أيضاً بالعديد من العادات الثقافية واالجتماعية للمجتمعات الغربية، وخاصة ألمانيا. وعلى الرغم من 

محاولتنا اتباع واحترام هذه االختالفات الثقافية واالجتماعية في التفاعل بيننا، كنا ننساها في بعض 

األحيان بحكم العادة. ولم يَبُد زمالؤنا العرب منزعجين نتيجة ذلك، ولم يكن له تأثير ملحوظ على 

التواصل بيننا.

على  العمل  أو  التعليم  بسبب  دولية  خبرة  تقريباً  المشاركين  لدى جميع  كان  أعاله،  ذُكر  وكما 

الصعيد الدولي أو ألسباب أخرى. وكان اثنان من المشاركين السبعة عشر )بما في ذلك المحاضرون( 

التعليم  ومستوى  والعمر  النوع  في  تنوع  وجود  عدم  إن  اإلناث.  من  فكّن  البقية،  أما  الذكور؛  من 

المتكافئ والخلفية المهنية المشتركة ودوافع المشاركة في هذا البرنامج واالنفتاح العام تجاه الثقافات 

األخرى جعل أوجه التشابه بين المشاركين أكثر وضوحاً من االختالفات، مما أدَّى إلى تيسير عملية 

التواصل بينهم. عالوة على ذلك، فإن حقيقة إدراكنا أن بعض جوانب الثقافة األخرى قد تختلف عن 

جوانب ثقافتنا يسرت التفاعل فيما بيننا، ألن الجميع رأى الثقافات األخرى متساوية مع ثقافته الخاصة.

وبصفتي أحد المشاركين في مدرسة »سوا« الصيفية 2016، كان من المهم جداً بالنسبة لي إظهار 

لنظمنا  معادلة  المختلفة  الثقافية  النظم  اعتبار  دائماً  وينبغي  بها.  واالهتمام  العربية  الثقافة  قبول 

الخاصة. يساعد التعاطف مع الهياكل الثقافية األخرى مثل التسلسالت الهرمية االجتماعية أو فلسفات 

الحياة أو القضايا الدينية في التغلب على سوء الفهم الثقافي والتفكير النمطي، مما يجعله جانباً مهماً 

المناقشات  البرنامج بيئة تسمح بتحفيز  الكبير من  التفاعلي  الثقافية. وقد وفر الجزء  للتعددية  جداً 

في  ليس  مهمة  الجوانب  هذه  وتُعد  المساواة.  على  القائم  والتعاون  تحيز  دون  المحترم  والتفاعل 

التعاون بين الثقافات فحسب، ولكن في جميع مجاالت الحياة.
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ً الخاتمة – مواجهة المستقبل معا

فاالسم  للمتاحف،  سوا  ألكاديمية  وبالنسبة  الفصحى،  العربية  باللغة  »معاً«  تعني  »سوا«  كلمة 

يفصح عن كل شيء. إن التكاتف معاً لتبادل األفكار والنقاش والتعلم من بعضنا هو أحد أفضل األشياء 

التي قد تقدمها الحياة. وقد ال يكون التواصل بين الثقافات من أسهل األمور، ولكن عندما ينجح ذلك، 

يكون مفيداً جداً. واليوم، في عالمنا الذي تسوده سمات العولمة، أصبح التواصل بين الثقافات أكثر 

أهمية، وتساعد أكاديمية سوا للمتاحف متخصصي المتاحف من الشباب في اكتساب كفاءة التواصل 

بين الثقافات. وتتمتع هذه التجربة بالقدرة على التأثير في طريقة العمل في المتاحف على أساٍس 

متعدد الثقافات في المستقبل.

تواجه  التي  لالهتمام  المثيرة  الحالية  القضايا  تناولنا  تماماً،  مختلفة  وحدات  ثالث  خالل  ومن 

المتاحف، وخاصة أمناء المتاحف، مما أتاح الفرصة للتعرف على هذه القضايا فكرياً أثناء التعامل معها 

على المستوى العملي.

ونظراً ألن البرنامج موجه إلى المتخصصين من الشباب، كان للمجموعة بشكل تلقائي الكثير من 

القواسم المشتركة: فجميع المشاركين حاصلون على مؤهل تعليمي عاٍل ولديهم االهتمامات نفسها 

ويتحدثون اللغة اإلنجليزية كلغة مشتركة بينهم. كما يعني هذا السياق أن التواصل بين الثقافات لم 

يحدث بين الخبراء األجانب والجمهور المحلي؛ بل كان بمثابة مناقشة للتحديات المهنية بين الخبراء. 

وللتعرف على االحتياجات المختلفة للجهات المعنية في المنطقة والزائرين المحتملين، سيكون من 

المفيد تعميق التجربة من خالل التواصل المباشر مع الجمهور المحلي. ولكن على الرغم من فقدان 

هذا العنصر، بدأنا إعادة التفكير في وجهات نظرنا وآرائنا من خالل المناقشة مع المشاركين اآلخرين، 

وتعلمنا أن نكون أكثر حساسية عند التعامل مع اآلراء األخرى. ومع ذلك، كانت المستويات المختلفة 

إلجادة اللغة اإلنجليزية داخل المجموعة وحقيقة أن بعض المعلومات فُقدت في الترجمة هي المهمة 

الرئيسية للتواصل الفعال بين الثقافات: للتغلب على أي فجوة ثقافية بطريقة سلمية.

وسير  المتاحف  طبيعة  على  والتعرف  للتواصل  عظيمة  فرصة  للمتاحف  سوا  أكاديمية  كانت 

األعمال في المناطق األخرى. فبدالً من تنفيذ فكرة في مؤسسة تستند إلى ثقافة مختلفة، تعلمنا أن 
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الحل اإلقليمي ال يمكن إيجاده إال بالتعاون من خالل العملية الحوارية. إن الطرق اإلمبريالية للتعامل 

األكثر دقًة. كانت  كالُنُهج  ناجحة  أبداً  الثقافات األخرى ليست خاطئة فحسب، ولكنها لن تكون  مع 

مدرسة »سوا« بالنسبة لنا تتمحور حول االنفتاح والعمل معاً.
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عن المؤلفين

د. ألريكا الخميس
Dr. Ulrike Al-Khamis

تولت د. ألريكا الخميس منصب استشاري الفنون اإلسالمية والشرق األوسطية في هيئة الشارقة 

للمتاحف. ولها دور أساسي في فتح متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية في عام 2008، بتولِّيها جميع 

مسؤوليات تنظيم المعارض والمتاحف بما في ذلك اإلدارة العليا للمشاريع. 

ويمتدُّ دور د. ألريكا ليشمل توفير الدعم التعليمي األكاديمي في المواد المتعلقة بتاريخ الفن 

في الجامعة األمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وكلية التقنية العليا بالشارقة، وجامعة زايد بدبي، 

 –  السوربون بأبوظبي. وقد عملت أيًضا مستشاًرا في األمور المشتركة بين الثقافات  وجامعة باريس 

واألديان، للجهات المحلية واإلقليمية والدولية من القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وقبل انضمامها 

إلى هيئة الشارقة للمتاحف في عام 2007، شغلت منصب األمينة الرئيسية للشرق األوسط وجنوب 

آسيا في المتاحف القومية السكتلندا في إدنبرة.
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جامعة  في  االستعراب  ودراسات  اإلسالمية  والعلوم  والتاريخ  الفن  تاريخ  ألريكا  د.  درست  وقد 

مونستر، وكذلك الفن والتاريخ اإلسالمي واالستعراب في جامعة لندن. وحصلت د. ألريكا على شهادة 

الدكتوراه من قسم الفنون الجميلة في جامعة إدنبرة في عام 1994، بمشروعها البحثي عن األواني 

البرونزية والنحاسية اإلسالمية القديمة في الفترة من القرن السابع حتى القرن الثالث عشر الميالدي.

وخالل عملها في تنظيم المعارض، الذي استمرَّ ألكثر من 20 عاًما، نجحت د. ألريكا في تقديم 

عام 2000، ومعرض  في   »Heaven and Hell« األديان  مثل: معرض  المميزة؛  المعارض  من  العديد 

»دنيا- لمحات عن حياة المسلمين في أوروبا للمصور الفوتوغرافي أحمد كروسين« في عام 2010. 

ا من المنشورات األكاديمية. وفي مارس 2014، شاركت في تأليف  وقد ألَّفت وشاركت في عدد كبير جدًّ

الصين وما بعدها، من مجموعة  إلى  أفريقيا  العالم اإلسالمي من شمال  كتالوج معرض )»لتتعارفوا« 

المؤتمرات  في  دائمًة  ثًة  ُمتحدِّ ألريكا  د.  كانت  لقد  البشرية(.  لألعراق  الفاتيكان  متحف  مقتنيات 

والفعاليات الثقافية الدولية؛ فقد تحدثت في فبراير 2009 في جلسة عمل عالية المستوى في األمم 

المتحدة، عنوانها »المدن المتناغمة: الموسيقى والتكنولوجيا والثقافة والصحة«.

سعادة /  منال عطايا
HE Manal Ataya

مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، متاحف الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

تعد منال عطايا المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف والتي تدير 16 متحفاً في إمارة الشارقة 

المجتمع  الشراكات مع  وبناء  المستقبلية  المتاحف  لمشاريع  االستراتيجي  التطوير  أنها مسؤولة  كما 

المتحفي العالمي والعمل لتوفير أرقى المعايير والممارسات في مجال خدمات المتاحف.
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تحمل منال عطايا بكالريوس في استوديو الفن ودراسات االتصال من كلية هاميلتون في نيويورك 

وماجستير في الدراسات المتحفية من جامعة هارفارد في ماساتشوستس، وحصلت مؤخراً على درجة 

في مجلس  منصباً  المتحدة. تشغل حالياً  المملكة  قيادة كلور )CLORE( في  لبرنامج  زمالة عالمية 

إدارة كلية الفنون الجميلة لجامعة الشارقة وفي ايكروم  –  آثار، المركز اإلقليمي لحفظ التراث الثقافي 

في الوطن العربي.

جوندوال أفيناريوس
Gundula Avenarius

الثقافية ومعلمة في مجال خدمة  والمؤسسات  للمتاحف  أفيناريوس كموجهة  عملت جوندوال 

تعليم الزوار منذ 2004، حيث استخدمت منهجها الحواري المبتكر. في 2012 أسست الشركة االستشارية 

KULTUR IM DIALOG »الثقافة في الحوار«. تتنوع خلفيتها التعليمية من تخصصات متعددة من 

دراسات في علم اإلنسان الثقافي والعلوم السياسية إلى ماجيستير في تعليم الكبار وماجيستير في 

تاريخ الفنون ودراسات اللغة اإلنجليزية\األمريكية من جامعة همبولدت في برلين. قامت بمحاضرات 

وبحوث وورش عمل لدى عدة مؤسسات محلية وعالمية، ومن ضمنها شاالبورغ في النمسا ومتاحف 

برلين الوطنية. كما عملت مع األقسام التعليمية لدى عدة متاحف لتنظيم برامج تعليمية ومن ضمنها 

المتحف التاريخي األلماني ومتحف الفنون اإلسالمية في برلين.

⟞⟞ www.kulturimdialog.de

http://www.kulturimdialog.de
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د. دوريس باخمان-ميديك
Dr. Doris Bachmann-Medick

باحث أول حاصل على درجة الزمالة في مركز الدراسات العليا الدولية لدراسة الثقافات، بجامعة 

يوستوس ليبيشغيسن )ألمانيا(. تقلََّدْت مناصب عديدة، مثل أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا  –  لوس 

وجامعة  سينسياتي،  وجامعة  إيرفاين،  كاليفورنيا  وجامعة  آربر،  آن  في  ميشيغان  وجامعة  أنجلوس، 

جامعة  مثل:  عديدة،  جامعات  في  ُمحاِضرًا  أستاًذا  عملها  إلى  باإلضافة  غوتنغن؛  وجامعة  غراتس، 

بوتسدام، وجامعة برلين الحرة، وجامعة فيادرينا األوروبية )أودر(، وجامعة زيوريخ.

كتبت باخمان ميديك العديد من المقاالت عن العلوم الثقافية، والنظرية الثقافية، واألنثروبولوجيا 

 Translation« الثقافية؛ وخاصًة أسئلة الترجمة كفئة تحليلية. كذلك، عملت في مجلس تحرير مجلة

Studies« منذ عام 2008.

المنشورات ذات الصلة:

⟞⟞ Cultural⟞Turns:⟞New⟞Orientations⟞in⟞the⟞Study⟞of⟞Culture⟞(2016),⟞original⟞
in⟞ German,⟞ 6th⟞ edition,⟞ 2018);⟞ The⟞ Trans / National⟞ Study⟞ of⟞ Culture:⟞ A⟞
Translational⟞Perspective⟞(ed.,⟞2014);⟞“The⟞Translational⟞Turn,”⟞special⟞issue⟞
Translation⟞ Studies⟞ 2,⟞ no.⟞ 1⟞ (ed.,⟞ 2009);⟞ Übersetzung⟞ als⟞ Repräsentation⟞
fremder⟞Kulturen⟞(ed.,⟞1997);⟞Kultur⟞als⟞Text:⟞Die⟞anthropologische⟞Wende⟞in⟞
der⟞Literaturwissenschaft⟞(ed.,⟞2004,⟞[1996]).

⟞⟞ http://www.bachmann-medick.de

http://www.bachmann-medick.de
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د. هبة نايل بركات
Dr. Heba Neyal Barakat

بماليزيا. وهي  اإلسالمية  الفنون  المتحفية في متحف  الشؤون  إدارة  رئيُس  بركات  نايل  د. هبة 

خريجة الجامعة األمريكية بالقاهرة، ومتخصصة في الفن والعمارة اإلسالمية، وحاصلة على ماجستير 

اآلداب من قسم تاريخ العمارة بجامعة الشرق األوسط التقنية في أنقرة بتركيا، وشهادة الدكتوراه من 

معهد الدراسات الشرقية بموسكو في روسيا.

عملت مدير مشروع في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي في القاهرة بمصر، وأَْجرَْت بحوثًا 

ت وثائق عن القصور الرئاسية في القاهرة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كذلك،  وأعدَّ

وثَّقت مجموعة مخطوطات الْبَرِْدي اإلسالمية القديمة، والمجموعة الفارسية المزخرَفة والمصوَّرة في 

المكتبة المصرية القومية )دار الكتب(؛ حيث عملت على تحليل ألوان الُمَنْمَنمات القديمة.

 IAMM معارض  على  خاللها  من  تشرف  التي  المتحفية،  الشؤون  إدارة  حاليًّا  بركات  د.  تَْرأَُس 

التي  الكتابة والتحرير،  المعارض، وفهارس معارض  الِقطَع األثرية، وترعى  أبحاثًا عن  الدائمة، وتُْجِري 

افتُِتحت في المعارض الخاصة بالمتحف. وألنها مديرًة مزدوجَة اللغة )اللغة العربية واإلنجليزية، مع 

معرفة جيدة باأللمانية(؛ فهي تتمتع ببيئة متعددة الجنسيات، وتُقود ِفرَقًا متخصصًة في تنمية مهاراتهم 

في المعارض واألبحاث المتعلقة بالفن اإلسالمي.

المنشورات ذات الصلة:

⟞⟞ Al⟞Qur’an:⟞The⟞Sacred⟞Art⟞of⟞Revelation,⟞vol.⟞2⟞(2014);⟞Mosques⟞of⟞the⟞Unit-
ed⟞States⟞of⟞America:⟞The⟞Dar⟞Al⟞Islam⟞Mosque⟞and⟞Complex,⟞Abiquiu,⟞New⟞
Mexico⟞(2014);⟞The⟞Timeline⟞of⟞Islamic⟞Civilisations⟞Featuring⟞the⟞Collection⟞
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of⟞the⟞Islamic⟞Arts⟞Museum⟞Malaysia⟞(2012);⟞Lasting⟞Impressions:⟞Seals⟞from⟞
the⟞Islamic⟞World⟞(contributor,⟞2012);⟞Ann⟞Dunham’s⟞Legacy:⟞A⟞Collection⟞of⟞
Indonesian⟞Batik⟞(2012);⟞Treasures⟞of⟞ the⟞Illustrated⟞&⟞Illuminated⟞Persian⟞
Manuscripts⟞at⟞the⟞National⟞Library⟞of⟞Egypt⟞(2008).

عائشة ديماس
Aisha Deemas

تولت عائشة ديماس منصب مدير الشؤون التنفيذية في هيئة الشارقة للمتاحف في يونيو 2012. 

وهي المسؤولة عن التخطيط طويل المدى واإلدارة العامة للخدمات المقدمة إلى جميع المتاحف 

تحت إشراف هيئة الشارقة للمتاحف.

بدأت مسيرُة عائشة ديماس المهنيُة في هيئة الشارقة للمتاحف في عام 2006 عندما التحقت 

ببرنامج تدريب األمناء لمدة عامين، بعد حصولها على شهادة البكالوريوس في الدراسات الدولية من 

ن تدريبها العمَل في مجاالت البحث والتوثيق، وتصميم المعارض  الجامعة األمريكية بالشارقة. وتضمَّ

وتخطيطها، وخدمات الزائرين، وإدارة المتاحف.

وفي عام 2008، صارت أمينًة لمتحف الحضارة اإلسالمية بالشارقة، حيث تُشرِف على مجموعات 

األعمال  وإدارة  والدولي،  الوطني  التعاون  أوجه  وتطوير  والفعاليات،  المعارض  وتنظيم  المتاحف، 

اليومية للمتحف بشكل عام.
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د. سابرينا دي تورك
Dr. Sabrina DeTurk

تعمل سابرينا دي تورك حاليًّا أستاًذا مساعًدا في كلية الفنون والصناعات اإلبداعية في جامعة زايد 

بدبي. وفي الفترة من عام 2008 حتى عام 2014، عملت دي تورك عميًدا مساعًدا ومديرًا تنفيذيًّا لفنون 

وعلوم الخريجين في جامعة سان جوزيف في فيالدلفيا. وقد تقلََّدْت سابًقا مناصب في هيئة التدريس، 

ومناصب إداريًة في جامعة السال )فيالدلفيا(، وكلية سالم )وينستون-سالم، كاروالينا الشمالية(. وتتركز 

اهتمامات دي تورك البحثية على الفن كشكل من أشكال التعليق االجتماعي والثقافة المرئية المعاِصرة 

مقارنًة  دراسًة  الحالية  ن مشروعاتها  وتتضمَّ العالمي.  الفن  تاريخ  مناهج  وتطوير  راع،  والصِّ َدمات  للصَّ

بحوث  إجراء  وكذلك  األوسط،  والشرق  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  التذكارية  والمتاحف  للمعمار 

عن فن الشوارع والثقافة المرئية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. حصلت دي تورك على 

وماجستير  ماساتشوستس(،  والية  )ويليسلي،  ويليسلي  كلية  من  الفن  تاريخ  في  الفنون  بكالوريوس 

الفنون، ودكتوراه في فلسفة العلوم في تاريخ الفن من كلية برين ماور )برين ماور، بنسلفانيا األمريكية(.

ومن عروض المؤتمرات الحديثة: »األرض وسيلًة ومجازًا للنصب التذكاري لحرب فيتنام في مايا 

لين« )المؤتمر السنوي لمؤسسة كلية الفن، 2016(؛ »فن الشوارع والسياق الثقافي في منطقة الشرق 

إيران  في  تذكاري  معمار  والضحايا:  »الشهداء  2015(؛   ،HISTART ’15( إفريقيا«  وشمال  األوسط 

والواليات المتحدة« )مؤتمر الجامعة األمريكية في دبي والجمعية البريطانية لدراسات الشرق األوسط 

)بريسمز(، 2015(. ومن منشوراتها الحديثة: »SALTWATER«: معرض بينالي إسطنبول الرابع عشر 

)Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism، 2016(، و»تأثير بانكسي«، 

 .)2015 ،Street Art and Urban Creativity Scientific Journal( »و»فن الشوارع في الشرق األوسط
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د. سعيد فايق
Dr. Said Faiq

أستاذ الدراسات الثقافية والترجمة في الجامعة األمريكية في الشارقة )اإلمارات العربية المتحدة(؛ 

حيث كان رئيس قسٍم )2003 – 2007، و2009 – 2010(، ومدير برنامج الخريجين في الترجمة التحريرية 

والترجمة الفورية )2002 – 2011(، وهو أستاذ زائر في جامعة إكزتر )المملكة المتحدة(. وقبل تولِّيه 

منصبه الحالي، عمل في إفريقيا والشرق األوسط والمملكة المتحدة )جامعة سالفورد، 1990 – 2003(؛ 

حيث كان مديرًا لدراسات برامج الخريجين والطالب الجامعيين في الترجمة التحريرية والفورية باللغة 

العربية واإلنجليزية، وفي جامعة ليدز )1996 – 1998(؛ حيث كان أستاًذا زائرًا في اللغويات التطبيقية. 

الصلة،  ذات  والقطاعات  التعليمية  القطاعات  لمؤسسات خاصٍة وعامٍة في  أيًضا مستشاًرا  وقد عمل 

شخصيٌة  وهو  واالستشارية.  التحريرية  األكاديمية  والهيئات  اإلدارات  مجالس  من  العديد  في  وعمل 

ُمعترَف بها في الدراسات المشتركة بين الثقافات، ودراسات الترجمة، والمجاالت المشتركة. كذلك،كان 

ه ويفحص أبحاث الخريجين )على سبيل المثال: في جامعة كامبريدج، وجامعة ماك جيل(. يُوجِّ

المنشورات ذات الصلة:

⟞⟞ Agency⟞and⟞Patronage⟞in⟞Eastern⟞Translatology⟞(ed.⟞with⟞Ahmed⟞Ankit,⟞
2015);⟞Culguage⟞in / of⟞Translation⟞from⟞Arabic⟞(ed.⟞with⟞Ovidi⟞Carbonnel⟞and⟞
Ali⟞AlManaa,⟞ 2014);⟞Beyond⟞Denotation⟞ in⟞Arabic⟞Translation⟞ (ed.⟞with⟞Al-
len⟞ Clark,⟞ 2010);⟞ Cultures⟞ in⟞ Dialogue:⟞ A⟞ Translational⟞ Perspective⟞ (2010);⟞
Trans-lated:⟞Translation⟞and⟞Cultural⟞Manipulation⟞(2007);⟞Identity⟞and⟞Rep-
resentation⟞ in⟞ Intercultural⟞Communication⟞(2006);⟞Cultural⟞Encounters⟞ in⟞
Translation⟞from⟞Arabic⟞(2004).⟞
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د. سوزان كامل
Dr. Susan Kamel

تقوم الدكتورة سوزان كامل بتدريس دراسات المتاحف بجامعة العلوم التطبيقية ببرلين. أجرت 

وتاريخ  اإلسالمي  الفن  مجال  في  المتحفية  اإلدارة  حول  بحثًا   2014 وحتى   2006 من  الفترة  خالل 

الحضارات في العالم العربي وأوروبا. قامت سوزان كامل باإلشراف على محتوى عدد كبير من المعارض 

برلين( وللمتحف  اإلسالمية في  الحياة  برلين )100 عام من  اإلسالمي في  الفن  لمتحف  منها معرض 

اجتماعي  برلين(، ومتحف  اإلثنولوجي في  المتحف  باستينا في  أدولف  )تراث  برلين  اإلثنولوجي في 

صغير في حي كرويتسبيرج في برلين )حذاء قياس 7، قسم السيدات في مصر وفلسطين وتركيا وبرلين 

لدى متحف فريدريشين كروتزبيرغ في برلين(. تهدف مشاريعها األخيرة للمشاركة في المعارض إلى 

الهياكل  ترتيب  إعادة  أن  المشاريع  أظهرت هذه  المعرض.  تطوير  عملية  في  المحلي  المجتمع  ضم 

التنظيمية يجب أن ينظر إليها على أنها أول خطوة ضرورية لزيادة انفتاح المؤسسة ككل.

نشرت سوزان كامل الكثير من المقاالت عن المتاحف واالندماج االجتماعي والتمثيل. تعمل على 

تطوير المحتوى والجمهور في العديد من مشاريع المتاحف في الشرق األوسط )اليمن، إسرائيل، ودول 

الخليج(. تعمل سوزان كامل منذ 2014 مديرة مشاريع لدى معهد جوته أبوظبي حيث تقوم بإعداد 

منهج لمحترفي المتاحف من ألمانيا واإلمارات.

المنشورات ذات الصلة:

⟞⟞ Experimentierfeld Museum. Internationale Perspektiven auf Museen, Islam 
und Inklusion⟞(edited⟞together⟞with⟞Christine⟞Gerbich,⟞2014),⟞From Imperial 
Museum to Communication Centre? On the new Role of Museums as Mediators 
between Science and Non-Western Societies⟞(edited⟞together⟞with⟞Lidia⟞Guzy⟞
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and⟞Rainer⟞Hatoum,⟞2010).⟞Wege zur Vermittlung von Religionen in Berliner 
Museen. Black Kaaba Meets White Cube⟞(2004).

د. غابرييل الندويهر
Dr. Gabriele Landwehr

الدكتوراه في مجال  ونالت شهادة  غابرييل الندويهر من جامعة شتوتغارت،  الدكتورة  تخرََّجت 

وتشغل   ،1978 عام  منذ  جوته  معهد  في  عملت  وقد  نفسها.  الجامعة  من  األلماني  والتاريخ  األدب 

 .2013 سبتمبر  منذ  أبوظبي  في  بمقرها  الخليج  لمنطقة  اإلقليمي  والمدير  التنفيذي  المدير  منصب 

تقلدت مناصب سابقة، مثل عملها خبيرة تربوية في ميونيخ وروما، ومديرًا تنفيذيًّا ومديرًا لفروع معهد 

جوته في لوس أنجلوس، ومكسيكو سيتي ونيويورك وتشيناي. وعملت في الفترة من عام 2008 إلى 

2013 موظفة اتصال للعالقات التجارية في المقر الرئيسي لمعهد جوته في برلين.

ثقافية  كتبًا ومقاالت عن قضايا  ألمانية، ونشرت  أفالًما عديدة عن موضوعات  أنتجت الندويهر 

متنوعة، وهي عضو في عدد من المؤسسات األلمانية المهنية، ومجالس إدارات المؤسسات. كذلك، 

تُلِقي محاضرات بانتظام في المؤسسات األكاديمية في العالقات العامة، واإلدارة الثقافية، وموضوعات 

تمس الشأن األلماني.
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كارا ماكيون
Kara McKeown

كانت كارا ماكيون تعمل بالتدريس في أوروبا ومنطقة الشرق األوسط منذ الثمانينات من القرن 

عام  منذ  دبي  في  المتاحف  ودراسات  الفن،  وتاريخ  اإلنجليزية،  اللغة  تُدرِّس  كانت  وقد  العشرين. 

2004، وفي جامعة زايد منذ 2009. كذلك، حصلت على درجة البكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة 

ساسكس بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في تدريس اللغة اإلنجليزية من جامعة كنت بالمملكة 

المتحدة، وماجستير في دراسات المتاحف من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة. وتعمل في متاحف 

التكنولوجيا  باستخدام  التعليم  بمجال  خاص  بشكل  وتهتمُّ   .2010 منذ  تطوعي  أساس  على  الشارقة 

المتنقلة في بيئة التعلم، ومجال المتاحف والَجْمع واستخدام التاريخ الشفوي. ومن مشاريعها البحثية 

المتاحف والمجوهرات  اإلماراتي عن دور  الشباب  المواطنين من  ته عن تصورات  أعدَّ الحالية بحٌث 

ووظيفتهما كمؤشر للتغير االجتماعي في المجتمع اإلماراتي.
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د. سيراج رسول
Dr. Ciraj Rassool

ُولِد د. سيراج رسول في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وهو أستاذ في التاريخ، ومدير البرنامج اإلفريقي 

في دراسات المتاحف والتراث في جامعة ويسترن كيب، التي حصل منها أيًضا على شهادة الدكتوراه. 

وهو أيًضا عضو في اللجنة االستشارية لمركز جامعة ويسترن كيب ألبحاث العلوم اإلنسانية. وقد شغل 

منصب رئيس مجلس إدارة متحف District Six حتى عام 2015، وترأَّس أيًضا مجلس متاحف إيزيكو 

بجنوب إفريقيا حتى عام 2013. وقد عمل في مجالس وكالة موارد التراث بجنوب إفريقيا، ومجلس 

الفنون  بوزارة  الوطن  إلى  البشري  الرُّفَات  إلعادة  االستشارية  اللجنة  في  عضو  وهو  القومي.  التراث 

والثقافة بجنوب إفريقيا. وقد شارك في كتابة عدد من الكتب وتحريرها، عن المتاحف وجمع القطع 

والثقافة العامة؛ وهو عضو في مجلس تحرير جريدة برغان، عوالم المتاحف: التقدم في البحث.

المنشورات ذات الصلة:

⟞⟞ The⟞Politics⟞of⟞Heritage⟞in⟞Africa⟞(ed.⟞with⟞Derek⟞R.⟞Peterson⟞and⟞Kodzo⟞
Gavua,⟞2015);⟞Popular⟞Snapshots⟞and⟞Tracks⟞to⟞the⟞Past:⟞Cape⟞Town,⟞Nairobi,⟞
Lubumbashi⟞(ed.⟞with⟞Danielle⟞de⟞Lame,⟞2010);⟞“Community⟞Museums,⟞Mem-
ory⟞Politics⟞and⟞Social⟞Transformation⟞ in⟞South⟞Africa:⟞Histories,⟞Possibili-
ties⟞and⟞Limits,”⟞ in⟞Museum⟞Frictions:⟞Public⟞Cultures / Global⟞Transforma-
tions⟞(author⟞and⟞contributing⟞editor⟞with⟞Ivan⟞Karp⟞et⟞al.,⟞2006);⟞Recalling⟞
Community⟞ in⟞Cape⟞Town:⟞Creating⟞ and⟞Curating⟞ the⟞District⟞ Six⟞Museum⟞
(ed.⟞with⟞Sandra⟞Prosalendis,⟞2001);⟞Skeletons⟞in⟞the⟞Cupboard:⟞South⟞African⟞
Museums⟞and⟞the⟞Trade⟞in⟞Human⟞Remains,⟞1907 – 1917⟞(with⟞Martin⟞Legas-
sick,⟞2015⟞[2000]).
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د. جون بول سومنر
Dr. John-Paul Sumner

تخرَّج جون بول سومنر في عام 1995 في جامعة غالسكو بشهادة دكتوراه في تخصص العلوم 

البيولوجية. وانضمَّ إلى هيئة اإلذاعة البريطانية ُمنِتًجا إذاعيًّا. ُعيِّن في عام 2000 اختصاصي موظفين 

في مشروع األلفية الرئيسي باسكتلندا، مركز غالسكو للعلوم. وعقب هذا صار جون بول أميَن مشروٍع 

في متحف ومعرض كالفن جروف الفني، حيث كان يُنِشئ المعارض التي تستهدف جماهير جديدة، 

ويبتكر طرقًا جديدة لتفسير سهولة الوصول إلى المجموعات وزيادتها. عمل جون بول على تطوير 

تجربة متعددة الوسائط لتعزيز الثقة والتقدير الذاتي لدى الشباب.

في عام 2016، حظى جون بول سومنر بمكان في برنامج »Fellow Me« التابع للمؤسسة الثقافية 

في  العمل  وبدأ  الدوليين،  المتاحف  ألمناء   »Kulturstiftung des Bundes« المرموقة  االتحادية 

متحف الفن اإلسالمي في برلين. وقد اشتمل هذا المشروع على تطوير تقنيات اتصال جديدة تستهدف 

مشاركة الجماهير مع مجموعات العرض وطرق السرد. بصفته الحالية، يقوم جون بول سومنر بتنظيم 

معارض تركز بشكل خاص على التعامل مع مجموعة واسعة من الجماهير في إعادة عرض المجموعات 

في متحف بيرغامون.
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أنجيليتا تيو
Angelita Teo

الوطني في سنغافورة في يوليو 2013، وعالوة على سعيها  أنجيليتا تيو مديرًة للمتحف  ُعينت 

الدائمة  للمعارض  تجديد  عملية  أضخم  على  اإلشراف  تيو  أنجيليتا  تتولى  الزائرين  من  مزيد  لجذب 

التابعة للمتحف لتكون جاهزة للعمل في عام 2015. وحازت أنجليتا تيو على ميدالية اإلدارة العامة 

)البرونزية( خالل حفل توزيع جوائز اليوم الوطني لسنغافورة في عام 2014، تقديرًا ألدائها المثالي 

وإسهامها الّقيم في تطوير القطاع الثقافي والتراثي النابض بالحياة في سنغافورة.

وقبل أن تشغل منصب نائب مدير المتحف الوطني، عملت أنجيليتا تيو مدير مشروع مساعد 

خالل الفترة 2002 – 2007 حيث كانت واحدًة من كبار الموظفين المسؤولين عن مشروع إعادة تطوير 

المتحف الوطني في سنغافورة. وتضمن مشروع إعادة التطوير المحافظة على المبنى التاريخي القديم 

الذي يمتد تاريخه إلى نحو 121 عام، وتشييد مبنى ملحق جديد. وشاركت أنجليتا أيًضا في العديد من 

مشاريع التنمية الثقافية، مثل المتحف الوطني للفنون بسنغافورة، ومشاريع تنموية تشمل المؤسسات 

التراثية  –  مركز مالي للتراث وقاعة صن يات سين نانيانغ التذكارية. وفي عام 2008، شغلت أنجيليتا 

تيو منصب نائب مدير المتحف الوطني لسنغافورة، حيث تولت إدارة جميع جوانب العمليات اليومية 

األعمال  الضيافة واإلشراف على فريق تطوير  العقارات والمعارض ومهام  بما في ذلك  المتحف،  في 

في المتحف، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة مع فنانين ومتاحف أجنبية. وخالل الفترة ما بين 2012 

وأوائل عام 2013، أدارت أنجيليتا تيو قسم تطوير المهرجانات والضواحي في المجلس الوطني للتراث، 

الجماعية من خالل  بذكرياتنا  بالحياة ويحتفي  النابض  السنغافوري  الثقافي  التراث  الذي ظل يعرض 

المهرجانات الشهيرة مثل مهرجان ليلة سنغافورة ومهرجان تراث سنغافورة.
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وفي مجال تخصصها في علم اإلنسان، حصلت أنجيليتا تيو على درجة البكالوريوس في اآلداب 

من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، كندا في عام 1995. ثم بدأت حياتها المهنية بالمتاحف 

بالعمل في متحف الحضارات اآلسيوية في سنغافورة كأمين متحف مساعد في عام 1996. وفي عام 

2011، حصلت على درجة الماجستير في أمانة المتاحف الفنية من جامعة ملبورن في إطار برنامج 

المنح الدراسية الكامل الذي تقدمه حكومة سنغافورة.

 المشاركين من 
أكاديمية سوا للمتاحف

جوليا أرندت وفلوريان فيشر وآن جافرونتك وإيزابيل جيجر وآن كريستين ليبر وماندي أولمان

Julia Arndt, Florian Fischer, Anne Gaffrontke, Isabel Jäger, Ann-Christin Lepper, and Mandy Ullman

 .2015 منذ  برلين  في  التطبيقية  العلوم  جامعة  لدى  واالتصال  متاحف  إدارة  ماجيستير  طالب 

شاركوا في أكاديمية سوا للمتاحف )سابقاً مدرسة سوا الصيفية( الثالث 2016 في الشارقة، اإلمارات 

العربية المتحدة.

في  الجامعة  مكتبة  لدى  والمعلومات  اإلعالم  في  كمختص  تدريبها  أرندت  جوليا  أنهت 

فرانكفورت\ماين. وهي تحمل بكالوريوس آداب في دراسات المقارنة الثقافية والدينية بتركيز على 

األوروبية.  اإلثنولوجيا 
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أكمل فلوريان فيشر تدريبه المهني في تصميم االتصال لدى تيلمانز أوجيلفي في دوسيلدورف. و 

درس بعدها مهنة التدريس والفنون الجميلة قبل اكتسابه بكالوريوس آداب في علم االجتماع والتاريخ 

من جامعة لوثر كينج في هالي. كما عمل مدرًسا للغة األلمانية ومطوًرا للمعارض.

حصلت آن جافرونتك في 2012 على بكالوريوس آداب في برنامج دراسات في الفنون والموسيقى 

واإلعالم: التنظيم والتعليم من جامعة فيليبس في ماربورغ، وبعدها تطوعت لسنة واحدة لتعمل عن 

طريق مؤسسة كولتورفايت في القسم الثقافي لدى معهد غوته ال باز في بوليفيا.

عملت إيزابيل جيجر في وكالة للفنانين حيث اكتسبت خبرة في العالقات العامة وإدارة المشاريع. 

وحصلت في 2015 على بكالوريوس آداب في الثقافة والتكنولوجيا من الجامعة التقنية في برلين.

أكملت آن كريستين ليبر تدريبها المتحفي لدورتين في كولن وكوبلينز في ألمانيا. وحصلت على 

بكالوريوس آداب في العلوم المتحفية والقانون العام في 2015 من جامعة فورتزبورغ.

حصلت ماندي أولمان على بكالوريوس آداب في الدراسات األرشيفية من جامعة العلوم التطبيقية 

األسكتلندية ونظمت معرض في  داندي  تدريبها في جامعة  أكملت  ذاتها  السنة  بوتسدام. وفي  في 

البرلمان األسكتلندي.
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