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  الملخص

  

  .االبیض في توبانكم باعتصمیم المتحف .2011. االزھري ، فوزي

رمن شھ المشرف الدرین جوزیف ـــنيمنالما جستي ر,ف ــــريواألولیاء. كتكـــ ـــنيفك ــــ   ,، العری

  كتكــــــنيمنالما جستي ر

  

    األبیض ، التصمیمكم باعتوبان ، ومتحف : مفتاح الكلمات
  

مع الشیخوخة إلى . عاما جعلت منھ واحدا من أقدم المناطق في اندونیسیا700ن توبان مع تقدم العمر أكثر م

قطع اثریة كثیرة من عصر ما قبل التاریخ ، والمجد لحركة . حد ما یجعل توبان التراث التاریخي الغني

ت   العصر األبیض ، الكم باعویضم قطع اثریة في المتحف بخالف توبان . في الكفاح ضد الغزاةمجفھـــئ

  . توبان  یزال بعض متناثرة في مواقع مختلفة في منطقة 

جنبا إلى جنب مع تطور توبان ، تطلعات الشعب نحو التراث الثقافي والتاریخ تمیل الى أن تكون أقل جودة ، 

یتم تخزین انھم أقل استجابة لوجود مواقع التراث الثقافي واآلثار التاریخیة في . حتى في الظروف الحرجة

توعیة الجمھور من االثار التاریخیة تكاد تكون معدومة في ھذه المرحلة ، . االبیضكم باع ن متحف توبا

االبیض ھو عدد كبیر من كم باععوامل كثیرة ھي المسألة في متحف توبان . فإنھ یكاد ال یھم بعد اآلن

الذي یقع على المجموعات ، وحجم محدود من مساحة المعرض والتسھیالت لدعم الفضاء ، وبناء المتحف 

  . مساحة ضیقة ومدى المباني التي ال تؤھلھ لیكون بمثابة بناء المتحف

التغییر الستعادة المتحف على وظیفة فعلیة ، وھي وعاء أو وسیلة للحفاظ على / رؤیة ھذه الحاجة لتصمیم 

یخیة وذلك لتقدیم الحي التاریخي والثقافي وصیانة واستیعاب والتواصل مواقع التراث الثقافي واألشیاء التار

للتوبان والتنمیة وسوف تكون قادرة على تحفیز المجتمع على أن تكون أكثر من محبة دائرتھ مع ثروة كل ما 

كما ورد في . سیرفع القدرة والسمات تمشیا مع ما ورد في القرآن الكریم ، الحدیث والمعارف اإلسالمیة

آن أن التاریخ یمكن أن یكون درسا للشعب الحاضر وال االشیاء القادمة حتى القر111رسائل یوسف اآلیة 

ھذا في محاولة للحفاظ على التحف . أتمكن من أن تأخذ درسا وعبرة من التاریخ في العصور القدیمة

  . التاریخیة واالثار توبان الرعایة انتشرت على نطاق واسع في المنطقة المحیطة توبان

توبان األبیض ثم كم باعوع الحركة في التاریخ في بناء متحف التصمیم اإلبداعات یمكن مع تطبیق لموض

سیظھر تقالید المحلیة للعمارة المحلیة مع تطبیق ومزیج من عناصر التاریخ والتقلید من العصور القدیمة 

ویتوقع في . توبان حتى اآلن موجھة ألغراض الجمالیة في تصمیم المبنى دون إزالة توبان التاریخ الماضي

. المدینةنھایة المطاف لیصبح السمة الممیزة للمعززات


