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 املستخلص 
وكيفية استخدام تطبيقات الويب ف إتاحة املصادر األولية  يركز هذا البحث عىل جمال األرشفة الرقمية  

ملفهوم   تأصيال  البحث  يضم  اخلاصة،  االفرتايض"واملجموعات  عمليات صناعة    "األرشيف  أمهيته ف  وبيان 

ذاكرة املجتمعات، باإلضافة إيل استعراض األدب املكتوب ف هذا املجال للوقوف عيل املجاالت األرشيفية التي  

ن إمكانيات تكنولوجيا الواقع االفرتايض، واستكشاف إمكانية تطبيق تلك التكنولوجيا عيل وثائقنا  استفادت م

 العربية بمختلف أنواعها وأشكاهلا مع حماولة تطبيق تقنية الواقع االفرتايض عيل نامذج وثائقية متنوعة. 

املفتاحية اإلنسانياتالكلامت  اإللكرتونية؛  اإلتاحة  االفرتايض؛  األرشيف  الثقاف    :  الرتاث  الرقمية؛ 

 الرقمي؛ أرشيفات الويب. 

 التمهيد 
إيل التمثيل املفاهيمى )لشئ( بعيًدا عن التنفيذ املادى له، وف جمال    "Virtual"افرتايض  "ُيشري مصطلح  

ُيعرب عن جمموعة من احلقول ذات العالقة والتي    "Virtual recordتسجيلة افرتاضية  "التحسيب، نجد مصطلح  

تها باعتبارها وحدة، لكنها مُجِّعت من مصادر متنوعة. فعىل سبيل املثال، التسجيلة االفرتاضية لفاتورة  تم معاجل 

 .(1) ما، ربام تستخلص معلومات عن املشرتى والسلع واألسعار من جداول خمتلفة كثرية
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قي أو ختييل  فهو عبارة عن حماكاة حاسب آيل لنظام حقي  Virtual Reality(  VRأما الواقع االفرتايض )

 .(2) بحيث يتمكن املستخدم من إجراء عمليات عىل النظام املحاكى وُيظهر التأثريات ف الوقت الفعيل 

والذي ظهر    "Augmented Realityالواقع املعزز  "يرتبط هبذه املصطلحات الثالث مصطلح آخر هو  

تركيبها عيل العامل احلقيقي، واجلدير    ، وُقصد به: وصف البيانات املنتجة بواسطة حاسب آيل والتي يتم1992عام  

، حيث طّور الشاشة البرصية  1968ف عام    Ivan Sutherland (3)هو    AR/ VRبالذكر إن أول َمن أنشأ نظام  

)  ,Olshannikovaاملثبتة عيل الرأس والتي يمكن أن تكشف عن نامذج ثالثية األبعاد بسيطة ف الوقت الفعيل.

)Ometov& Koucheryavy, 2015, p18 

وال السنني،  آلالف  نت  ُخزِّ فاملعلومات  للبيانات،  هائل  تراكم  عن  عبارة  كله  البرشية  تاريخ  بيانات  إن 

أصبحت جزًء ال يتجزأ من التاريخ والسياسة والعلم واالقتصاد واهلياكل التجارية، وحتى احلياة االجتامعية ف  

الوقت احلارض، وهذا ما نراه بوضوح ف الشبكات االجتامعية، حيث ُينتج املستخدمون تياًرا هائاًل من األنواع  

نصوص، )موسيقي، صور،  يومًيا  للمعلومات  الدولية    املختلفة  البيانات  هليئة  ووفًقا   Internationalإلخ.(. 

Data Corporation (IDC)    البيانات قد نمت أضعاًفا مضاعفة، وبحلول عام فإن عدد    2020فإن أحجام 

البيانات الرقمية سُيمكن مقارنته بعدد النجوم ف الكون، مثل هذا التوسع الرسيع للبيانات ربام ينتج عنه حتديات  

بق املعرفة  مرتبطة  عيل  واحلصول  املعلومات  واستخالص  البيانات  تلك  وإدارة  تنظيم  عيل  اإلنسان  درة 

 )Olshannikova,  Ometov& Koucheryavy, 2015, p.1,2(منها.

كإحدى الطرق الفعالة ملعاجلة    Visualization Methodsمن هنا ظهرت أمهية مناهج التصور البرصي  

ور؛ بمعني تصور كمية ال حرص هلا من النتائج التحليلية عيل هيئة رسوم   البيانات، حيث هتتم بتصميم متثيل مصَّ

العلم   تصور  ف  البرصي  للتصور  األولية  املجاالت  متثلت  تارخيًيا،  وصور،  وجداول   Scienceبيانية 

Visualization    املعلومات عام  Information Visualizationوتصور  ف  مستقاًل  جمااًل  التصور  أصبح  ثم   ،

اسم:    1980 أيًضا  عليه  وُأطلق  الكمبيوتر،  بواسطة حسابات  املولدة  البيانات  من  املتزايدة  للكمية  فعل  كرد 

املكانية  " للبيانات  البرصي  تصور  "Spatial Data Visualizationالتصور  أصبح  الثامنينيات،  هناية  وف   .

فهم  املعل ف  الناس  ملساعدة  الرسومات  يستخدم  حيث  واحلاسوب،  اإلنسان  بني  التفاعل  ملجال  فرًعا  ومات 

وتفسري البيانات عن طريق تكوين نامذج ذهنية للبيانات مما يسهل عيل البرش الكشف عن ميزات وأنامط حمددة  

ال حتسني  إيل  هيدف  البرصي  التصور  إن  أي:  عليها،  احلصول  تم  التي  اجلاملية  للمعلومات  واجلاذبية  وضوح 

التجوال   طريق  عن  معها  والتفاعل  البيانات  من  كبرية  كمية  بفهم  للشخص  ويسمح  املعروضة،  للمعلومات 

Touring   والتحجيمScaling .وما إيل ذلك)Olshannikova,  Ometov& Koucheryavy, 2015, p.6,9( 
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رة برصًيا يمكن أن ُتعزز   بشكل كبري فهم املستخدم للمعلومات، ألنه  نخلص من ذلك أن البيانات املصوًّ

عيل    – غالًبا ما يكون إدراك الصور أسهل مقارنة بالنص، وبالتايل مل تكن املؤسسات املعنية بحفظ وإتاحة الوثائق  

بمنأى عن الرغبة ف االستفادة بميزات تلك التقنية من أجل تقديم خدمة مرجعية    – اختالف أشكاهلا وأنواعها 

 ة ملستخدميها. أرشيفية متطور

من هذا املنطلق، يتضمن هذا البحث دراسة املجاالت األرشيفية التي استفادت من إمكانيات تكنولوجيا  

أو  VRالواقع االفرتايض) أو مرحلة العمر األرشيفي  للوثيقة  النشطة )اجلارية(  املرحلة  (، سواء أكان ذلك ف 

ا بعد فقدها نتيجة لعوامل خمتلفة، إضافة إيل ذلك، يشتمل  حتى بعد اندثار الوثيقة ككيان مادي ف حماولة إلحيائه

 البحث عيل رؤية لتصور إمكانية تطبيق تقنية الواقع االفرتايض عيل نامذج وثائقية متنوعة. 

 وعيل ذلك، ينقسم البحث إيل قسمني رئيسيني مها:  

 . "الدراسة النظرية"القسم األول:  -

 . "التطبيق العلمي "القسم الثاين:   -

 لدراسة النظرية أواًل: ا
تتضمن استخدام تقنية الواقع االفرتايض ف جماالت الوثائق اإلدارية )اجلارية( واألرشيف واملتاحف   

 والوثائق غري التقليدية )مثل: الصور الفوتوغرافية والتسجيالت الصوتية والفيديو والرسومات...إلخ.(. 

 ارية )الجارية(:  استخدام تقنية الواقع االفتراضي في مجال الوثائق اإلد-1

 خالل العقدين األخريين، ازداد عدد املنظامت التي بدأت ف استخدام:   

 ( 40-26، ص  1993)مجال اخلوف،  . ( 4) نظم إدارة الوثائق والسجالت اإللكرتونية 

Electronic Document and Records Management Systems (EDRMS) 

إما كمنتج مستقل أو كجزء من النظام األكرب للمؤسسة، والنظام عبارة عن تطبيق برجمي إلدارة املعلومات  

الرقمية مثل: الربيد اإللكرتوين ووثائق معاجلة الكلامت واجلداول والصور والوثائق التي تم مسحها ضوئًيا،  

  EDRMSنات الشيئية املادية، كام يتمكن  أيًضا أن يقوم بعملية ضبط للوثائق الورقية واملكو  EDRMSيستطيع  

  "Workflowsخرائط التدفق  "كذلك من تنفيذ عمليات األعامل اآللية )املميكنة( مثل: خطوات سري العمل  

 .(5) واملوافقات

  Business Classification Schemes (BCS)خمططات تصنيف األعامل  "من أهم مكونات هذا النظام:  

منطقي ُيصنِّف األعامل اخلاصة باملنظمة وذلك هبدف مجع الوظائف واألنشطة املتشاهبة  ، وهي عبارة عن بناء  (6)
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منطقي   بشكل  ُتعاَلج  أن  واألنشطة  الوظائف  بتلك  اخلاصة  للسجالت  للسامح  البعض  بعضها  مع  للمنظمة 

.. بحيث  BCS، وف هذه احلالة، يمكن دمج متطلبات امليتاداتا األساسية داخل مستويات الـ"as a unit"كوحدة  

وهذا   )آلًيا(،  أوتوماتيكًيا  امليتاداتا  تلك  يشتق  أن  معني  بمستوي  مرتبط  إلكرتوين  أو سجل  وثيقة  ألية  يمكن 

بالطبع، يقلل من احتياج املستخدمني إلدخال ميتاداتا إضافية وقت التجميع مثل: ميتاداتا االستبقاء، ومتطلبات  

ن يشء داخل  األمان، وبيانات التعريف األخرى، إلخ.(، وبا  بام يتوافق    EDRMSلتايل تقليل عبء توفري مكوِّ

مدير   حوكمة  ومتطلبات  التنظيمية،  االتساق  ومتطلبات  االستخدام،  لسهولة  املستخدم  متطلبات  مع 

 ),p.55)2008, Jonesالسجالت.

جزًء ال يتجزأ من ثقافة الكمبيوتر لدينا، ويعتربه الكثريون ال غني عنه ألي    Folder "(7)املجلد"ُيعد مفهوم  

حقيقية داخل نظام ما، ولكن احلقيقة    objectsنظام معلومات، ويظنون أن تلك املجلدات مُتثل مكونات شيئية  

افرتاضيا  شيئيا  نا  مكوِّ دائاًم،  وكان  هو،  املجلد  األهداف  Virtual object  أن  مجيع  إيل  بالنسبة  ُيمثل  فاملجلد   .

ن شيئي واحد أو أكثر ف نظام ما، والعديد من    Tagواألغراض قطعة من امليتاداتا أو تاج   يتم تطبيقها عيل مكوِّ

شيئية  ُتتيح إنشاء املجلدات وتوفر هلا مستويات جتميعية ف بنياهتا اهلرمية أعيل من املكونات ال  EDRMSأنظمة  

)أي: الوثائق والسجالت(، مع مالحظة أنه جيب الوضع ف االعتبار أن تتبنى هذه املجلدات هنًجا وظيفًيا لدعم  

الوظيفي ) املرجح أن  BCالتصنيف  الذي ال خيضع لسيطرة مركزية من  إنشاء وتسمية )عنونة( املجلد  (، ألن 

الس ملدير  يمكن  ما  وتكوين  واالزدواجية  التناقضات  إيل  يسميه:  يؤدى  أن  منضبط  "جالت  غري  جزئي  نظام 

Uncontrolled micro system" .واالسرتجاع اإلتاحة  صعوبات  تضاعف  إيل  النهاية  ف  يؤدى  مما   ،  

)56,572008, p.Jones,( 

املس هلذه  حلول  عن  بـ:  البحث  عليه  اصُطلح  ما  تطوير  إيل  أدى  االفرتاضية  "ألة   Virtualاملجلدات 

Folders"    ف برنامجEDRMS    إحدى مقاطعات غرب إنجلرتا،  "ستافورد شاير"اخلاص بمجلس مقاطعة ،

اعتمدت الفكرة عيل إنشاء نظام شامل واحد ليتم تداوله بني تسعة آالف مستخدم عرب جملس مقاطعة ستافورد  

تنظيمي    BCSاجدين ف مواقع خمتلفة، ويضم النظام جمموعة بيانات واحدة يتم خدمتها بواسطة خمطط  شاير متو

بربطها   املستخدم  يقوم  ما  وثيقة  إعداده، وعوًضا عن ذلك، حلفظ  أية جملدات ف  النظام  يستخدم  واحد، وال 

فيختار املستخدم عنواًنا    BCS. كام تم دمج متطلبات امليتاداتا  داخل مستويات الـ  BCSبمستوي ما ف خمطط  

يمكن   والتي  النظام وحمددة مسبًقا  داخل  اعتامًدا عيل عمليات بحث حمفوظة  الوثيقة،  وظيفًيا ألجل  وارتباًطا 

أو ف جملد ويندوز    menu barاخلاص باملستخدم أو عيل رشيط القوائم    desktopتسكينها عيل سطح املكتب  

ن شيئي مرئي   ),p.Jones ,572008(.ميكروسوفت تقليدي كمكوِّ

https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20Jones
https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20Jones
https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20Jones
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 استخدام تقنية الواقع االفتراضي في مجال األرشيف  -2

ظهرت   وعندما  التسعينيات،  بداية  منذ  اإلنرتنت  اخلاصة  واملجموعات  األرشيفات  استخدمت 

الويب األويل، بدأت األرشيفات ُتطور مواقع الويب والتي أصبحت شائعة أو مألوفة مع معلومات  متصفحات  

متنوعة عن األرشيفات واملجموعات اخلاصة متضمنة معلومات لوجستية ووسائل إجياد وأكثر حداثة، املصادر  

من  بالرغم  إلخ.(،  وبرصية،  سمعية  مواد  وثائق،  فوتوغرافية،  )صور  الفعلية  أن    األولية  إال  التطوير،  هذا 

األرشيفات تباطأت ف تبني بعًضا من املميزات األكثر تفاعلية التي ُتدعم البحث االجتامعي، وقد يكون السبب  

ف ذلك هو القلق من االبتعاد عن العالقة التقليدية بني األرشيفي والباحث، أو اخلوف من الردود اهلائلة والتزايد  

املرجع األرشيفي  لعمل  األرشيفات حماوالت    (Yakel, 2006, p.159)ي.الفعيل  بدأت  األخرية،  اآلونة  وف 

ف    –ية  اجليل الثاين خلدمات اإلنرتنت، والذي يتميز بأنه أكثر تفاعلية وتعاون  -Web2.0لالستفادة من مميزات  

 نظم اإلتاحة األرشيفية عن طريق الوسائل التالية:  

 كرس النمطية: تغيي العالقة بي األرشيفي والباحث ف الفضاء االفرتاض   -أ 

. وبالرغم من توفري  mediationتقليدًيا، ُوصفت العالقة بني األرشيفي والباحث بالتوسط أو الوساطة  

ا األرشيفيني  أن  إال  جيدة،  إجياد  بالوثائق،  وسائل  الباحثني  تربط  رئيسية  إتاحة  أداة  يمثلون  يظلون  ملرجعيني 

وعندما ُأتيحت املعلومات عن األرشيفات ومقتنياهتا عيل شبكة الويب، فقد اعُترب هذا أيًضا شكاًل من أشكال  

ثابة  الوساطة مع وجود حاجة إيل تفاعل إضاف مع األرشيفي املرجعي باعتبار مواقع الويب األرشيفية هي بم

 (Yakel, 2006, p.160)حمادثة أحادية االجتاه مع األرشيفات التي تقدم املعلومات.

 : إنشاء بيئة ألجل التفاعل والبحث االجتامعي Web 2.0 - ب 

متكني املستخدمني من دمج املعلومات بطرق جديدة، وإرشاكهم ف عملية  إيل    Web2.0هدفت تكنولوجيا  

 تطوير مواقع الويب، ولتحقيق ذلك، تم توفري جمموعة من اآلليات تتمثل فيام ييل:  

: ُيقصد هبا استخدام تيجان املحتوي الرقمي   folksonomyأو الفوكسونومي  taggingالعنونة   -

تُ  فهي  التعليق،  أو  التصنيف  أجل  والصور  من  الويب  مواقع  يصنفوا  أن  للمستخدمني  تيح 

للبيانات مما جيعل ذلك املحتوى ُمصنًفا وحُمدًدا بسهولة وُتعرف   والوثائق واألشكال األخرى 

 .social tagging (8)الفوكسونومى كذلك بالعنونة االجتامعية 

موقع  social navigationالبحث االجتامعي   - زائري  أحد  فيها  التي يكون  املواقف  إىل  ُيشري   :

البحثية للزائرين السابقني )بمعني آخر: تتبع خطوات    Link pathsالويب عيل علم باملسارات  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Elizabeth%20Yakel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Elizabeth%20Yakel
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اآلخرين(، هذه امليزة التفاعلية سوف توفر عالقات داخلية متغرية وغري متوقعة بني املوضوعات  

 واملجموعات التي سيتبعها الزائرون. 

 :Synchronous virtual referenceإلحالة املرجعية االفرتاضية املتزامنة ا -

ُيعد هذا الشكل هو اخلطوة األوىل نحو زيادة التفاعل وجعله متزامنًا عرب اخلط املبارش مع الباحثني، ويتم  

الدردشة وظيفة  خالل  من  وجمموعات  chatذلك  األرشيفات  من  قليل  عدد  انتقل  وقد  املبارش،  اخلط    عىل 

 (Yakel, 2006, p.161)املخطوطات إىل مرجعية الدردشة احلية.

ك الباحث ف العملية الوصفية   )حت( إرشا

خاصية   خالل  من  وذلك  الباحث،  من  املعرفة  التامس  إىل   اخلطوة  هذه  التعليق    هتدف  أو  العنونة 

Comment  من أهم املواقع األرشيفية التي أتاحت هذه اخلاصية: املوقع اهلولندي .City Archives (9)  والذي ،

تصحيح   إمكانية  إىل  باإلضافة  باملدينة،  اخلاصة   الفوتوغرافية  الصور  توصيفات  بإدخال  للزائرين  يسمح 

أو  حتى ف  حالة عدم    – فري الوقت لتقديم تلك التوصيفات التوصيفات الرسمية  مما ساعد األرشيفات عىل تو

 (Yakel, 2006, p.161) ، كام يوفر املوقع للزوار وسيلة لالتصال باملدينة وتارخيها.- توفر معلومات لدهيا 

 ء الباحث التحكم أو القيادة )د( إعطا 

. bookbags/shoppingcartsأمكن حتقيق هذا عن طريق تطويع وظيفة حقائب الكتب/ عربات التسوق  

صوًرا رقمية لنصوص أرشيفية )يوميات، خطابات، إلخ...(    (10) "ذاكرة أوهايو"فعىل سبيل املثال، يضم موقع  

إنشاء سجالت  قصاصات    –باستخدام تلك الوظيفة    –ين  وصوًرا فوتوغرافية وأيًضا مصنعات، وبإمكان الزائر 

scrapbooks    خاصة هبم ويضعون مالحظات إضافية عىل املفردات املحفوظة ف هذه السجالت، كام يستطيع

 الزائرون أيضا حفظ وطباعة الصور من املوقع.  

الذي يوثق األشخاص    Moving Here(11)مثل موقع    – إضافة إىل ذلك، تستخدم بعض املواقع األرشيفية  

املائ خالل  املتحدة  اململكة  إىل  هاجروا  األخرية  الذين  سنة  تسمح  "Storiesالقصص  "وظائف    – تي  والتي   ،

للزائرين بالتعليق عىل الصور املوجودة بالفعل عىل املوقع وكتابة قصصهم اخلاصة هبم لتصبح جزًءا من املوقع  

 ,Yakel, 2006) وإضافة صور أو روابط ملواقع ويب ترشح  قصة أحدهم، وكل ذلك أدى إىل إثراء املوقع. 

p.162) 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Elizabeth%20Yakel
https://www.emerald.com/insight/search?q=Elizabeth%20Yakel
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 )ـه( نظم التوصية/ التقييم 

باملجموعات وبوسائل اإلجياد لبعضهم   – ضمنًيا أو بشكل رصيح  – ُيقصد هبا السامح للزائرين بالتوصية  

األرش هليمنة  حتدًيا  ُيعد  ذلك  أن  وبالرغم  ويمكنهم  البعض،  باخلربة  يتمتعون  الباحثني  أن  إال  املرجعي،  يفي 

املساعدة ف توجيه اآلخرين إىل املعلومات بطرق قد ال يعرفها األرشيفي، ومن أهم املواقع التي تستخدم نظم  

جمموعة  "بواسطة   2005، والذي تم إنشاؤه عام (12) "املجموعات الرقمية حلملة الدب القطبي"التوصية: موقع 

 ."يل الثاين لوسائل اإلجيادبحث اجل

Finding Aids  Next Generation Research Group (FANG)  لة من طالب وأعضاء ، واملُشكَّ

ميتشجان   بجامعة  التدريس  لشكل    –هيئة  التخيل  وإعادة  التفكري  إعادة  هبدف:  وذلك  املعلومات،  مدرسة 

تكنولوجيات باستخدام  املبارش  اخلط  اإلجياد عىل  ذات     Web 2.0  ووظيفة وسائل  ديناميكية  واجهة  لتطوير 

 (Krause& Yakel ,2007, p.284) مميزات متعددة ُصممت ملشاركة استخدام وسائل اإلجياد.

القطبي "إن   الدب  محلة  بذاته    "موقع  قائم  أو  مستقل  موقع  أنه  بمعنى  افرتاضًيا،  أرشيًفا   -selfُيعد 

contained    ويوفر القدرة  عىل التفاعل مع املستخدمني  اآلخرين أو األرشيفيني، ويتحقق هذا التفاعل من خالل

التي نقلت وسيلة إجياد   من وثيقة جامدة إىل    "محلة  الدب القطبي"جمموعة من املعينات أو العوامل املساعدة 

تعدد االجتاهات، ومن تلك املعينات ما هو  وثيقة  ديناميكية، وأصبحت مصدًرا دائم التجدد يوفر تبادل املعرفة م

..  "commentالتعليق  "مبارش، مثل: احلوار بني املستخدم واألرشيفي أو فيام بني الزائرين عن طريق خاصية  

حيث أمد معظم الزائرين املوقع بخلفية مستنرية وكذلك معرفة وخربة، ومنها ما هو غري مبارش، مثل: مسارات  

تي ُتعزز العالقات بني املجموعات واملفردات التي يصعب إدراكها، باإلضافة إىل إلقاء  ال  Link pathsاالرتباط 

املعينات   هذه  وكل  للباحثني،  بالنسبة   قيمة  ذا  معلومات  مصدر  مُتثل  قد  جديدة  عالقات  عىل  أو    –الضوء 

كثر إتاحة عن طريق  ُتسهم ف اإلحساس باملجتمع االفرتايض وجتعل املواد األرشيفية أ  – املصنعات االجتامعية  

 (Krause& Yakel ,2007, p.308, 312) إثراء املفهوم التقليدي لوسيلة اإلجياد،

، وقد  "بكندا  Quebecأبرشية كيوبك  "شكل آخر من أشكال االفرتاضية تم تطويره عن طريق أرشيف  

اإللكرتونية   األرشيف  منشورات  من  مكون  افرتايض  أرشيف  عمل  ف   electronic archivesمتثل 

publication  نقصد بذلك، أن بعض الوثائق التارخيية املتضمنة ف جمموعات أرشيفات األبرشية تم مسحها .

قروء( وُترمجت من الالتينية  )ُنرشت: أي ُكتبت بخط م transcribedضوئًيا ألجل أغراض احلفظ ثم ُنسخت  

األرشيف   هذا  إىل  احلاجة  ظهرت  وقد  املعارصتني،  والفرنسية  اإلنجليزية  اللغتني  إىل  الكالسيكية  والفرنسية 

م عادًة باعتبارها قطعا متحفية، وعىل الرغم من أناقة   االفرتايض نتيجة ألن املواد األرشيفية  املكتوبة بخط اليد ُتقدَّ



 دراسة جتريبية:  األرشيف االفرتاض ودوره ف إحياء الوثائق وجتميعها  158

 

 

املكتوبة   هذه  اخلطابات  حمتوى  إتاحة  أمام  عائًقا  تكون   األحيان  بعض  ف  أهنا  إال  وجاذبيتها،  اليد  بخط 

ُمتاًحا وذلك عن   اليد  ُأنشئت األرشيفات االفرتاضية جلعل حمتوى الوثائق املكتوبة بخط  املخطوطات، لذلك 

قراءة اخلاصة هبذا  طريق إمكانية التفاعل مع هذه الوثائق، بحيث يمكن عند الوقوف عىل  كل سطر  أن تظهر ال

الشاشة )شكل رقم   يمني  املخطوطة عىل  الوثيقة  قراءة جلميع سطور  توفري  إىل  باإلضافة  ( مما جيعل  1السطر، 

النصوص سهلة اإلتاحة والفهم، وأيًضا توفري تعليق تارخيي عىل الوثيقة، كل ذلك يساعد عىل التحليل التارخيي  

 .(13) ة االهتامموالوثائقي وجيعل الوثائق األرشيفية ف بؤر

 

 (: أرشيف أبرشية كيوبك االفتراضى 1شكل )

أرشيف مؤسسة سميثسونيان االفرتايض داخل األرشيفات متّثل ف  الواقع  لتقنية   (14)االستخدام األخري 

 االفرتايض عىل اخلط املبارش:  

Smithsonian Online VirtualArchives (SOVA)  وائم  والذي يوفر إتاحة متكاملة للتوصيفات وق

اجلرد التفصيلية آلالف من جمموعات املصادر األولية املحفوظة بواسطة الوحدات األرشيفية عرب سميثسونيان،  

أى: يمكن للباحث استكشاف املجموعات األرشيفية املرتبطة بموضوع ما /أو بأسامء  أشخاص أو عائالت،  
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املجمو مكان وجود  النظر عن  بغض  واملنظامت  باألعامل  املرتبطة  لسميثسونيان،  أو  اهلائلة  املصادر  عة داخل  

 .(15)باإلضافة إىل متكنه من التواصل مع األرشيفي ليتعلم أكثر عن املواد املادية وحيصل عىل إتاحة هلا 

 [ استخدام تقنية الواقع االفتراضي في المتاحف 3]

  – ألهنا اقتلعت كل قطعة من بيئة    "افرتاضية"بعيًدا عن تكنولوجيات املعلومات، تعترب أغلب املتاحف  

املنشأ موقع  أي:    - مُتثل  آخر،  موقع  إىل  مكاهنا  من  ُنقلت  قد  املتحفية  القطعة  تكون  حينئٍذ  بالشك،  أمهية   هلا 

صيل، هبذا املعنى، ُتعد املتاحف افرتاضية ألهنا  املتحف، حيث ُيعاد إنشاء العالقات مع بيئتها األصلية وزمنها األ

أي: القطع املوضوعة واملرتبة داخل    –. و املكونات الشيئية الثقافية  "يشء آخر"جتمع قطًعا تعمل كمحول إىل  

جيب اعتبارها افرتاضية كذلك، ألهنا ُعرضة للتغيري  وفًقا لوجهات النظر املختلفة التي يمكن أن ُتبنى   -املتحف 

طر  األوجه،  حسب  ومتعدد  معقًدا  واقًعا  الثقافية  الشيئية  املكونات  مُتثل  آخر:  بمعنى  وعرضها،  تفسريها  يقة 

األمهية. من  خمتلفة  ودرجات  خمتلفة  وظائف  يكتسب  وقد  واالفرتايض،  والثقاف  املادي  الواقع  فيه   يتفاعل  

(Giaccardi, 2006, p.29) 

حتقيق التفاعل اإلبداعي فيام بني امللموسة )القابلية  بوجود تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، أمكن  

)االفرتاضية(. املستقبيل  ومعناها  )الثقافة(  احلايل   وتفسريها  )املادية(،  املتحف   لقطعة   ,Giaccardi)للمس( 

2006, p.29)    ،التي يتم  تطبيقها بشكل متكرر ف تصميم متحف افرتايض وقد  تعددت  أشكال االفرتاضية 

 ما تؤثر عىل الفهم العام  ملاهية املتحف االفرتايض، وقد متثلت  فيام ييل:    والتي عادةً 

الواقع  )أ(   وتوسيع  ارتبط مصطلح  Duplication and Extension of Realityتكرار  افرتايض  "؛ 

virtual"    إحدى  غالًبا بفكرة تكرار الواقع، وعىل ذلك، ُتعد إمكانية إعادة إنتاج املصنعات املادية ف شكل رقمي

الفرص املعروضة بواسطة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت والتي يتم الرتويج هلا من ِقبل املتاحف كثرًيا،  

التشعبية   ، ممزوجة مع القوة املرئية  Hypertextsويتحقق ذلك عن طريق القدرات الرتابطية هلياكل النصوص 

ُيتيح املعلومات بشكل أسهل )عىل    "كرار الواقعت"للغة الوسائط املتعددة، والتي جتعل هذا الشكل من عملية  

   Hypermedia(، كام أدت امليزات البرصية والتفاعلية للوسائط التشعبية  DVDسبيل املثال، عىل قرص مرئي  

 إىل تطوير االتصال وتعزيز أشكال  التعلم وبناء  املعرفة التي تكون فورية وبدهيية.  

؛ زادت فرص اإلتاحة  Recombination and personalizationإعادة الرتكيب والتخصيص  )ب(  

التفاعلية للمصنعات املادية ملتحف حقيقي بشكل كبري من خالل استخدام اإلنرتنت، وهذا بدوره وفر إمكانيات  

أخرى لنقل املعرفة والتعلم، ومع زيادة الصور واملعلومات املتاحة عرب الويب أمكن حتويل املتاحف التقليدية إىل  

، ففي املتاحف التقليدية جُيرب الزائرون عىل اتباع مسار إلزامي، بينام ف املتاحف  "متنقلة أو حممولة موسوعات  "
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االفرتاضية يمتلك الزائرون حرية  البحث عن املعلومات التي حيتاجون إليها واجلمع بينها وإعادة حتديد سياقها  

 (Giaccardi, 2006, p.31) وفًقا الهتامماهتم اخلاصة.

: تؤدي هذه اخلاصية إىل إعادة الرتكيب األفقي للمحتويات، أي: قطع    Interconnectionرتابط  ال)حـ(  

املتحف  نفسها، وهبذا، يصبح املتحف  ليس فقط مكاًنا ال يشبه أي متحف حقيقي آخر، ولكن يصبح مكاًنا  

، يكون من املمكن  حيث يتمكن شخص ما من إجياد أشياء به ال يمكن إجيادها ف أي متحف حقيقي، وبالتايل 

إعادة بناء املجموعات املنترشة ف مجيع أنحاء العامل، وتنظيم معارض تدوم إىل األبد )معارض الواقع االفرتايض  

التي تشمل مجيع املقتنيات املتحفية(، وإنتاج عمليات ترميم وإعادة بناء افرتاضية، وامتالك اإلتاحة أو الوصول  

بح املتحف االفرتايض نظاًما للرتابط مما يسمح لألفراد بتحديد املصادر و  إىل املعلومات املتخصصة، إذن، يص

 (Giaccardi, 2006, p.31)تعيني موقعها عرب اإلنرتنت.

عىل الرغم من مسامهة تلك األشكال الثالثة لالفرتاضية ف تطوير أنامط جديدة للتعلم وبناء املعرفة، فهي  

تعدد اجلوانب للمتحف )الواقع املادي والثقاف واالفرتايض(، ألجل  ليست كافية للتعامل مع الواقع املعقد وامل

ذلك، كان البد من ابتكار وسائل  جديدة جتعل هذه املكونات تتفاعل بشكل أكثر ديناميكية، ومن أهم تلك  

لالمبارديا "االبتكارات:   املجمعة  للذاكرة  االفرتايض   Collective Memory of Lombardia.  (16)املتحف 

(MUVI)  خمتلفة، وهذه الفضاءات    "فضاءات تفاعلية". وترتكز فكرة هذا املتحف االفرتايض عىل تقاطع ومجع

ُتدِمج  التصميم    - التفاعلية  عملية  رسد    - ف  استخدام  طريق  عن  امللموسة  وغري  امللموسة  املصادر  من  كاًل 

اجلامعي   نرش"القصص  وصور   "كآلية  اإلقليمية  األحداث  صور  وحتويل  مجع  إىل    لعملية  املحليني  السكان 

وقت  "بدمج    MUVIبني خمتلف األفراد، وعند القيام بذلك، تقوم    "أجزاء من املحادثة"مكونات شيئية مُتثل  

االستخدام"و    "التصميم الدمج    "وقت  وهذا  الثقافية،  الشيئية  ومكوناته  املتحف  واقعية  يستلزم    –ف  الذي 

بدعم التفسري احلايل    MUVIيسمح لـ    – الصور والقصص    عرض وإعادة تنظيم جمموعة متزايدة باستمرار من

للمكونات الشيئية الثقافية املوضوعة ف املتحف وكذلك تفسرياهتا املستقبلية، وبالتايل احلفاظ عىل تطور املتحف  

 (Giaccardi, 2006, p.40)واملجتمع املحيل عىل مدى فرتة مستمرة من الزمن.

 االفرتاض ف جمال الوثائق غي التقليدية [ استخدام تقنية الواقع  4] 

والفيديو   الصوتية  والتسجيالت  الفوتوغرافية  الصور  مثل:  واألشكال  الوسائط  كل  الوثائق  تتضمن 

والرسومات...إلخ، وقد بذلت األرشيفات التي حتفظ تلك املواد جهوًدا كبرية لالستفادة من تكنولوجيات البيئة  

 ال الوثائقية املميزة، ومن أهم  التجارب ف هذا املجال:  االفرتاضية ف إتاحة تلك األشك
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)املكان()أ(   بالفضاء  عالقة  ذي  شفهي  تاريخ  أرشيف  فهم  تصميم  حماولة  إىل   األرشيف  هذا  هيدف   :

املامرسات املحلية لتصّور املكان وحفظه، حتى يمكن تقديم بديل لألرشيف املعتمد عىل اخلريطة، فعىل الرغم  

ف العقود القليلة    Geographic Information Systems (GIS)ل ف نظم املعلومات اجلغرافية  من التقدم اهلائ

، وتقليص املكان إىل نقاط ف الفضاء يمكن  D-2املاضية، فإن رسم اخلرائط اليزال مدفوًعا هبندسة ثنائية األبعاد  

يل إنسانًيا أن يكون أي أحد له هذا  ، كام لو كان ُينظر إليها من منظور ومهي، ومن املستحx–yوضعها عىل حمور

املنظور من كل مكان ومن أي مكان، ونتيجة لذلك، فإن العديد من تقاليد املعرفة باألقليات قد تكون منظمة  

مكانًيا )أي: وفًقا لعالقتها بمناطق جغرافية حمددة( مما جيعل تصورها للفضاء غري متوافق متاًما مع تكنولوجيات  

 (Green,2007, p.311)رسم اخلرائط.

  Arukwa)بمنطقة   Plikurمن هنا بدأ تطوير نموذج أّويل يعكس  املامرسة املعرفية للسكان املحليني بقرية 

)رسد حكاية ملحمية أو أسطورة( ف عالقة بأماكن حمددة، وقد تم تطوير    Epicsبشامل الربازيل( لوضع املالحم  

عرب    -عىل ارتفاع منخفض   –سوم املتحركة بتمثيل رحلة م، وتضمن قيام رسامي الر2003هذا النموذج ف عام  

التضاريس املألوفة اعتامًدا عىل فيديو تم حتريره من عدة رواة يروون ملحمة تتعلق بجبل معني، ثم أصبح النموذج  

  Collaborative African "نظام البيئة االفرتاضية األفريقية التعاوين"األّويل التفاعيل ممكنًا من خالل مرشوع 

Virtual Environment System (CAVES)    إنشاء إىل  أفريقيا(، حيث هدف  )جنوب  تاون  كيب  بجامعة 

أدوات منخفضة التكاليف لتكوين بيئة افرتاضية ُتالئم عملية األرشفة املكانية، إذن: كان اهلدف  دمج بيئة الواقع  

البيئة وُيث  يقوم الشخص باستكشاف  الفيديو، حيث  الفيديوهات(    "الذكريات"ري  االفرتايض مع أرشيف  )أو 

بيئية   متغريات  عىل  حيصل  الشخص  اختيار  تغري  وكلام  األماكن،  بتلك  مرتبطة  كانت  التي 

 (Green,2007,p.313, 314)خمتلفة.

املجتمعات:)ب(   ذاكرة  االفرتايض كمستودع لصناعة  الواقع  بيئة  أفعال احلارض وأعامله  توظيف  ترتبط 

املعلومات  ارتباًطا وثيًقا بكيفية تذكُ  إتاحة ذكريات املايض وهيكلتها من خالل جمموعة من  ر املايض، ويمكن 

)أفعال احلارض وأعامله +   الثالثية:  أنواع خمتلفة، وهذه  املتاحة ف األرشيفات ومستودعات أخرى من  املوثقة 

االجتامعية الثقافية،  ( تتشابك مع املامرسات  "التوثيق، االسرتجاع، االستخدام"الذاكرة + املعلومات عن املايض  

من هذا املنطلق، حاولت هذه الدراسة فهم املجتمعات االفرتاضية عن طريق نظرة ثاقبة ف تفاعل صناعة الذاكرة  

التوثيقات   هذه  ل  ُتشكِّ وكيف  اجلديدة؟،  الوسائط  بيئات  ف  ماضيها  االفرتاضية  املجتمعات  ُتوثِّق  كيف  بني: 

 (Sköld, 2015, p. 294, 295)جتمع؟.اإلجراءات والتصورات احلالية داخل امل

https://www.emerald.com/insight/search?q=Olle%20Sk%C3%B6ld
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املجتمع   لدراسة  عمل  كإطار  الذاكرة  وصناعة  التوثيقية  املامرسة  مفاهيم  استخدام  تم  ذلك،  ولتحقيق 

عن    "y/cityofheroes"Reddit"/(18)، عىل لوحة مناقشة  MMORRG City of Heroes (COH)   (17)االفرتايض  

التفسريي للمشاركات   التحليل  املناقشة  postsطريق  املرسلة إىل لوحة  ، والتعليقات والصور واملواد األخرى 

خالل فرتة تقرتب من السبعة شهور، وقد انتهت الدراسة بأن املجتمعات االفرتاضية تستخدم الوسائط  اجلديدة  

كمستودعات معلومات مهمة، وهذه الوسائط اجلديدة ُتعد مستودعات وثائق وقناة اتصال لتداول الوثائق من  

اجلامعية   الذاكرة  جتسيد  فيها  يتم  مواقع  بمثابة  هي   اجلديدة  الوسائط  إن  أي:  االفرتاضية؛  املجتمعات  أجل 

تمعات االفرتاضية تعترب جانًبا أساسًيا ف للمجتمعات االفرتاضية والتفاوض بشأهنا، واملامرسات الوثائقية للمج

 (. Sköld, 2015,p. 298عمليات صناعة الذاكرة ف املجتمعات. ) 

توفر األرشيفات  )حـ( استخدام تقنية الواقع االفرتايض يف أرشفة الرتاث الثقايف املؤقت وغري امللموس:  

)الزائل(   املؤقت  الثقاف  الرتاث   فإن  مجع وحفظ  مع ذلك،  الثقاف،  الدليل  لكي حتفظ  للمجتمعات  الفرصة 

والتقاليد الشفهية واملامرسات االجتامعية  مثل العروض التمثيلية    – واملعتمد عىل  احلدث والرسيع وغري امللموس  

االحتفالية   وثغرات    – واألحداث  فقد  إىل حدوث  تؤدي  من صعوبات  يربزه  ملا  مستمًرا  أرشيفًيا  حتدًيا  ُيمثل 

النهاية إىل جعل عملية تواصل   التارخيي املحفوظ بواسطة األرشيفات، والذي سيؤدي ف  وأوهام ف السجل 

اعر اإلنسانية عملية صامتة، ألجل ذلك، حاولت إحدى املرشوعات التعاونية، وهو  الثقافات والتعبري عن املش

هل من  "، اإلجابة عىل السؤال التايل:  Virtual Vaudeville prototype(19)نموذج فودفيل االفرتايض  "مرشوع  

ف  املرشوع  وذلك باستخدام التقليد املرسحي األمريكي لفودفيل. بمعنى آخر، هد   "املمكن أرشفة أداء حّي؟

إىل عرض )متثيل( تقليد أداء تارخيي باستخدام بيئة واقع افرتايض لعمل  حماكاة كاملة الختبار حضور أداء حّي،  

وهذا املرشوع كان نتاج التعاون بني  جمموعة متنوعة من علامء الواليات املتحدة، بام ف ذلك علامء الكمبيوتر،  

ملرسح، ومؤرخي املرسح واملوسيقى، والنموذج األّويل عبارة  عن  والرسوم املتحركة، ومماريس ا  D-3ومصممي  

واإلحساس   حماكى  أداء  ملشاهدة  افرتايض  مرسح  إىل  الدخول  للمستخدم  ُتتيح  األبعاد  ثالثية  كمبيوتر  لعبة 

داخل   والتحرك  الكواليس  ووراء  اجلمهور،  موقع  ف  والتواجد  املرسح  خشبة  عىل  البرشي  بالنشاط 

 (Sutherland, 2016, p. 393,396)البيئة.

اعتمد نموذج فودفيل االفرتايض  عىل الوثائق األرشيفية املطبوعة واملرقمنة املحفوظة ف عدة أرشيفات  

والتي تتضمن نصوًصا مرسحية ومالحظات املخرجني حول املمثلني وأزيائهم والديكور    –ومراكز فنية أمريكية  

: كأداء، ألنه حيفظ اإليامءات الكوميدية    "وثيقة "و    "أداء"اًل من  . إذن، ُيمثل هذا النموذج ك- واإلضاءة... إلخ.

الواسعة املرتبطة بأعامل الفودفيل، كوثيقة، ألنه يوثق النموذج األّوىل للفودفيل باعتباره متثياًل رمزًيا للتنوع الثقاف  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Olle%20Sk%C3%B6ld
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خصائص إثبات واضحة وحمددة    ألمريكا ف أوائل القرن العرشين، ُيعد فودفيل االفرتايض أيًضا مثااًل لوثيقة هلا 

 (Sutherland, 2016, p. 410)وتوجد حالًيا خارج القالب األرشيفي للوصاية.

 )د( استخدام تقنية الواقع االفرتايض لتوثيق األعامل الفنية:  

ُيقصد هبا حركة الفن األريض التي ظهرت ف ستينيات وسبعينيات القرن  األعامل الفنية الزائلة:  -

ن شيئي ملموس  املايض، والتي    object-nessحتدت مفاهيم الفن التقليدي املتعلقة بوجود مكوِّ

. ويقع الفن األريض عىل   Permanenceوالدوام أو البقاء    Commodificationواعتباره سلعة  

، حيث تم إنشاؤه بشكل متكرر ف املناطق النائية التي  Landscapesقمة فنون تصوير الطبيعة  

إليها كنوع من التوثيق املرئي للمواقع املادية، كام خيدم األدب املكتوب  تثري مشكالت الوصول  

وذاكرة   األرشيفات  ف  املكان  أمهية  لبيان  كأساس  البناء   وبيئة  الطبيعة   تصوير  فنون  عن 

 (England,2017, p.336)الثقافة.

من أهم األعامل الفنية األرضية التي استفادت من تقنية الواقع االفرتايض ثالثي األبعاد كأسلوب جديد  

الفن األريض: عمل   األمريكي  2)شكل رقم     Spiral Jettyلتوثيق  الفنان  ،  Robert Smithson( بواسطة 

احلفظ. تستحق  معلومات  ذا  فنيا  شيئيا  نا  مكوِّ للفن    (England,2017,  p.336) باعتباره  األساسية  امليزة  إن 

األريض تتمثل ف الرابط غري املنفصل بني العمل الفني واملناظر الطبيعية التي يوضع فيها، فغالًبا ما يتكون الفن  

لكن   األخرى،  الطبيعية  والعنارص  األغصان  وفروع  واملاء  املائلة  والصخور  احلجر  مثل:  مواد  من  األريض 

غالًبا ما تستخدم أيًضا، وف البداية، كان الفن األريض شائًعا ف اجلنوب الغريب  اخلرسانة واملعادن و األصباغ  

 .(20) األمريكي، لكن هذه األعامل موجودة اآلن فقط كصور فوتوغرافية أو تسجيالت مرئية
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  Spiral Jetty- 1970  العمل الفني األرضي   (: 2لوحة )

م( من 2017االفرتايض )املنشأ ف  SALT (21) أرشيف  يعترباألعامل الفنية الباقية )املتاحة مادًيا(:   -

أهم التجارب الستخدام تقنية الواقع االفرتايض ف األرشيفات الفنية، وهو عبارة عن تثبيت  

لبيئة ثالثية األبعاد مولدة بواسطة احلاسب اآليل وتتيح استكشافات تفاعلية بواسطة مستخدمني  

فرتايض، يطري املستخدم عرب سحابة نقطة بيانات ثالثية  أحاديني )فرادى(، وعرب سامعة الواقع اال

لت بواسطة خوارزمية التعلم  اآليل   وثيقة    (1.700.000)ليتصور أكثر من    SNE-t  (22)-األبعاد ُشكِّ

 (. 3. )شكل رقم  (23) البحثي SALTمتضمنة ف جمموعات أرشيف  

 

 االفتراضي  SALTواجهة أرشيف (: 3/1لوحة )
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 االفتراضي  SALTتصفح الوثائق باستخدام السماعة في أرشيف (: 3/2لوحة )

ا: الدراسة التطبيقية 
ً
 ثاني

والسؤال   االفرتايض،  الواقع  تقنية  من  استفادت  عدة  أرشيفية  جماالت  النظرية  الدراسة  ف  استعرضنا 

ل تلك املميزات التكنولوجية  استغال  – بكافة أشكاهلا    – املطروح اآلن: كيف يمكن ألرشيفاتنا العربية ووثائقنا  

 ف تطوير إتاحة مقتنياهتا؟

االفرتاضية   املجلدات  تقنية  استخدام  اآلن  اليسري  فمن  اإلدارية،  الوثائق  جمال  إىل   Virtualبالنسبة 

Folders    ف ظل اجتاه كثري من احلكومات العربية إىل نظم احلكومة اإللكرتونية واحلوكمة، والتي تدعم فكرة

الوثائق و السجالت اإللكرتونية بام يتوافق مع سهولة االستخدام والتنظيم اإلداري واحلفاظ عىل   مركزية حفظ

 أمن الوثائق.  

ف جمال األرشيف، يمكن لتقنية الواقع االفرتايض جعل الباحثني رشكاء ف عملية تطوير املواقع األرشيفية  

م وسائل للتفاعل فيام بينهم، مما يتيح إنشاء عالقات  عن طريق تصنيف املواقع وما حتويه من معلومات، كام توفر هل 

داخلية بني املوضوعات واملجموعات األرشيفية ذاهتا. عالوة عىل ذلك، يستطيع الباحثون االشرتاك ف عمليات  

وصف املواد األرشيفية املتاحة عىل املوقع وذلك من خالل حتديث وسائل اإلجياد اإللكرتونية لتلك املواد، يمكن  

رشيفات كذلك، االستفادة من تقنية الواقع االفرتايض ف إتاحة حمتوى الوثائق التي يصعب قراءة خطوطها  لأل

وما أكثر تلك النوعية من الوثائق ف أرشيفاتنا العربية، ميزة أخرى هائلة لتقنية الواقع االفرتايض    –أو فهم لغاهتا  

يفية ذات الرتابط املوضوعي الواحد واملشتتة جغرافًيا،  ف األرشيفات متثلت ف إمكانية إتاحة املجموعات األرش

م(، والتي تشتتت فيام بني  1801  –  1798ومن أمثلة ذلك، املجموعات الوثائقية للحملة الفرنسية عىل مرص )
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أرشيفات أربعة دول هي: مرص وفرنسا وتركيا وإنجلرتا، ويمكن باستخدام هذه التقنية استعراض كافة وثائق  

 عرب منصة رقمية افرتاضية واحدة.   هذه املجموعة

أما املتاحف، فيمكن أن يكون هلا النصيب األكرب ف االستفادة من تقنية الواقع االفرتايض، حيث تذخر  

العربية   خاصة   – منطقتنا  بصفة  يرغب    -ومرص  التي  واألثرية  الفنية  القطع  من  اآلالف  عرشات  بامتالكها 

 الباحثون واجلمهور العام ف استعراضها والتفاعل معها بشكل غري تقليدي ودون تقيد بالزمان واملكان.  

 الفرتايض، مثل:  بالنسبة إىل الوثائق غري التقليدية، فمنها ما هو متوفر ويمكن أن يستفيد من تقنية الواقع ا

الشفهية    - - التقاليد  و  التمثيلية  العروض  ف  واملتمثل  امللوس:  وغري  املؤقت  الثقاف  الرتاث 

واملامرسات االجتامعية واألحداث االحتفالية والتي مل يصلنا تصوير مرئي هلا، ولكن وصلنا مادة 

هذه األحداث بشكل    وثائقية مكتوبة عنها وحتوي تفاصيل دقيقة متكننا من إعادة متثيل )عرض(

ذلك   ولتحقيق  املثال   –حّي.  سبيل  عىل  القومي    -ف مرص  املركز  بمقتنيات  االستعانة  يمكن 

تراثية خمطوطة ومطبوعة    – للمرسح القرن    – والتي حتوي نصوًصا مرسحية  إىل  يرجع بعضها 

تتضمن مالحظات مهمة عن العروض املرسحية واملمثلني واألزياء...إلخ، كام يمكن   – م  19

االستعانة بام ورد ف الوثائق املحفوظة باألرشيف القومي املرصي فيام خيص اهليكل املرسحي  

- 1، ص  2017)مبنى املرسح( وتفاصيله اهلندسية وتوسعاته والديكورات اخلاصة به.)حممد، 

90) . 

تعانة بمقتنيات أرشيف الفولكلور للتعرف عىل مكونات املامرسات االجتامعية ف فرتات  كام يمكن االس

التأريخ   كتب  تذخر  كام  سابقة،  لألحداث  –تارخيية  ومفصل    –املعارصة  دقيق  بوصف  الرحالة  وكتب 

املفقود، فعىل  لالحتفاالت الشعبية  والرسمية واملامرسات االجتامعية يمكننا من إعادة إحياء ذلك الرتاث الثقاف  

أثناء احلملة الفرنسية عىل مرص    – ( تفاصيل احتفال الفرنساوية  23-22سبيل املثال، يصف )اجلربيت، د.ت، ص  

)جلبي،    – أْوليا جلبي  الرحالة  يذكر  كام  األزبكية،  بربكة  استقالهلم  عن  2010بعيد  وصًفا  كامل  (. ف جزء 

الق الثاين من  النصف  أثناء  واحتفاالهتا  العيد،  17رن  مواكب مرص  باستقبال  واألعيان  الوايل  احتفال  مثل:  م، 

 وموكب الكسوة السوداء للكعبة الرشيفة، ووصف أعراس فالحي  مرص،...إلخ.  

الفنية   - للمؤسسات  يمكن  ماديا:  املتاحة  الفنية  العريب    – األعامل  والعامل  وثائقها   –بمرص  مجع 

عرب البلد الواحد أو    – ا ومراكزها الثقافية  ومنتجاهتا وأعامهلا الفنية الناجتة عن أنشطة معارضه

متعددة   بالد  بالنسبة    – عرب  مميزة  تفاعلية  استكشافات  تتيح  واحدة  افرتاضية  سامء  حتت 

 للمستخدمني.  

 بالنسبة إىل الوثائق غري التقليدية التي ُتعد غري شائعة ف مرص والعامل العريب، وحتتاج إىل اكتشافها وتوثيقها:  
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التاري - من أرشيفات  النوعية  هذه  إلنشاء  القليلة  املحاوالت  بعض  وجدت  الشفهي:  خ 

األرشيفات )مثل مكتبة اإلسكندرية وبعض مراكز توثيق أعامل النساء( والتي بالشك ستمدنا 

يمكنها  أماكن، وكلها جماالت  أو  أحداث  أو  بأشخاص  تارخيية مهمة ذات عالقة  بمعلومات 

 تطوير إتاحتها للمستفيدين.  االستفادة من تقنية الواقع االفرتايض ل

األعامل الفنية املؤقتة )الزائلة(: مثل الفن األريض، حيث مل يتسن العثور عىل أية بيانات توثيقية   -

ختص أعامل الفن األريض، سواء ف مرص أو ف العامل العريب، بالرغم من احتاملية وجود تلك 

العربية من مقومات إنجاز هذا النوع من الفنون    األعامل ف الواقع نظًرا ملا تتمتع به البيئة الطبيعية

 التصويرية الرائعة.  

 إجراء جتربة الستخدام تقنية الواقع االفرتايض، وذلك عىل شقني:   –بام يتوفر من وثائق   –ومتت املحاولة  

الشق األول: إحياء الرتاث املعامري، وذلك من خالل استخدام تقنية الواقع االفرتايض ثالثية   -

رسم    األبعاد عىل  اعتامًدا  وذلك  املندثرة،  اململوكية  املساجد  أحد  مكونات  )عرض(  متثيل  ف 

البعد"معامري تصوري   استناًدا للوصف    "أحادي  العامرة اإلسالمية  باحثي  أحد  بإنجازه  قام 

 املعامري للمسجد الوارد ف وثيقة وقف.  

اعتامًدا عىل نصوص تلك الوثائق    الشق الثاين: إعادة إنشاء بعض الوثائق العربية املندثرة، وذلك  -

التارخيية، وعىل اخلصائص املادية للوثائق   الصادرة ف    – املرجح صحتها    –الواردة ف املراجع 

 فرتات تارخيية أقرب لتلك احلقبة الزمنية.  

 الشق األول: إحياء التراث المعماري

وتناولت تصور  التكوين  وجدت عدة دراسات علمية مجعت بني ختصصات الوثائق واآلثار واهلندسة  

املعامري لبعض املنشآت األثرية )الدينية واملدنية( اعتامًدا عىل الوصف املعامري هلا الوارد ف الوثائق،. ومن أهم  

 تلك الدراسات:  

)املرصي،   - بعنوان1981أطروحة  للامجستري  بوزارة  ":  (  اجلديدة  الغوري  وثائق  يف  العامئر 

تناولت دراسة الع؛  "األوقاف ( وثيقة من وثائق الغوري اجلديدة 45امئر املوصوفة ف )حيث 

م، ونرش أوصاف تلك املنشآت  1967التي تم اكتشافها ف دفرتخانة وزارة األوقاف املرصية عام  

املدنية ذات الطرز املختلفة، مما ساعد عىل تصور التكوين املعامري هلا، مع حماولة رسم مسقط  

ا هذه  لبعض  البعد(  )أحادي  بعضها  افرتايض  وأن  وبخاصة  القيارس    – ملنشآت،  واملنازل  مثل 

 مل يصلنا نامذج منها. –والطواحني واملعارص  

دور الوثائق العربية يف إحياء الرتاث  "( بعنوان:  73  - 61، ص 2013بحث )عمران، وعمران،   -

، والذي اعتمد عىل وثائق تارخيية ترجع إىل العرص العثامين خالل النصف الثاين من  "العمراين

م، وتضمن حمورين: األول: حماولة إحياء شكل معامري ملنشآت مدنية مندثرة  18هـ/12القرن 

لألمريعىل بك الكبري بمدينة طنطا هبدف بيان الوصف التفصييل املعامري الذي كانت عليه هذه 
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وا  من  الرأسية  املنشآت  والقطاعات  األفقية  للمساقط  ختييل  رسم  إعداد  مع  الوثائق،  نص  قع 

والواجهات الرئيسية هلذه املنشآت. الثاين: إلقاء الضوء عىل عملية كشف ومعاينة ألثر معامري 

هبدف الوقوف عىل املراحل التنفيذية لرتميم منشأة معامرية    "سور جمرى العيون"قائم إىل اآلن  

 الفرتة التارخيية.  حيوية خالل هذه

)مصطفى،   - بعنوان:  1983بحث  العرص  "(  يف  اإلسالمية  العامرة  يف  دراسة  والعامرة:  الوثائق 

السلطان  "اململوكي اجلركيس املعامرية واألثرية جلامع  الدراسة  تناول  برقوق  ، وقد    – فرج بن 

ُيطلق   م(، أو كام كان1412  -1399هـ/  815- 801ثاين سالطني العرص اململوكي اجلركيس ) 

األبيض"عليه:   احلوش"أو    "اجلامع  وثيقة  "جامع  ف  له  الوارد  الوصف  من خالل  وذلك   ،

(، وتضمنت  66السلطان فرج املحفوظة بدار املحفوظات العمومية بالقلعة حتت رقم )   "ُحّجة"

الوثيقة بيانات معامرية وافية مكنت من عمل تصور للمسقط األفقي والواجهة اجلنوبية الغربية  

 مع، حيث ال يوجد أثر هلذا اجلامع اآلن.  للجا 

وقد تم االعتامد عىل هذا الرسم املعامري التصوري لتطبيق تقنية الواقع االفرتايض، وذلك باتباع اخلطوات  

 التالية:  

وذلك  1) الُبعد(،  )ثنائي  معامري  رسم  إىل  باجلامع  اخلاص  الُبعد(  )أحادي  املعامري  الرسم  حتويل   )

 .Auto CAD(24 )سم املعامري املتخصص باستخدام برنامج الر

برنامج  2) باستخدام  وذلك  الُبعد(،  )ثالثي  معامري  رسم  إىل  الُبعد(  )ثنائي  املعامري  الرسم  حتويل   )

3DSMAX  وذلك هبدف إبراز مكونات املسجد اخلارجية والداخلية بشكل تصوري، مع مراعاة خصائص ،

اململوكي  اإلمكان  - العرص  بالزخ  -قدر  يتعلق  املستخدم  فيام  احلجر  ونوع  القناديل  وأشكال  الداخلية  ارف 

 . [4وتصميم املنرب وغريها. ]شكل رقم  

( عمل عرض بانوراما يصف املسجد بشكل مفصل كام ورد بالوثيقة، مصحوًبا بتعليق صويت يتضمن  3)

 املعلومات التالية: 

املؤرخون   - يسميه  كام  األبيض،أو  السلطاين")اجلامع  باحلوش  األبيض  بناه  "بالقلعة  اجلامع   ،

م،  1409هـ/ 812ثاين سالطني العرص اململوكي اجلركيس ف عام    "فرج بن برقوق"السلطان  

، وقد أثار هذا اجلامع رغم  "النارص بن قالوون"وكان خمصصا للخدام وأوالد امللوك من ذرية  

ن املبنى،  صغره االنتباه من حيث تصميم مسقطه اجلديد ف تلك الفرتة ومئذنته املنفصلة متاما ع

فهو يتميز بالبساطة، وله مسقط مربع يتكون من ثالثة أروقة بسقف من اخلشب املزخرف حمموال  

استعملت   وقد  مفتوح،  أو  مغطى  صحن  عىل  حيتو  ومل  احلجر،  من  مثمنة  دعائم  أربعة  عىل 

األحجار اجلريية ذات اللون األبيض الناصع ف بنائه، ولعل ذلك سبب تسميته باجلامع األبيض،  

واجهة اجلامع: اشتملت عىل ثالثة شبابيك ذات رضف خشبية حييطها من اخلارج سنابل حدي،.  
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وباب املدخل وضع أمامه بسطة بسلم من احلجر بدرج وله دروة من بالطات حجرية موضوعة  

وجدت   الباب،  من  دخلت  فإذا  صغرية،  بصلية  قبة  يعلوها  احلجر  من  صغرية  دعامات  بني 

عارية الداخلية  أما    احلوائط  الكدان،  احلجر  من  ببالطات  األرضيات  وغطيت  تكسية،  بدون 

بقبة   اخلطيب  مقعد  وغطي  درجات  ثامن  وله  البناء،  بساطة  مع  ومتمشيا  خشبيا  فكان  املنرب: 

خشبية، ووضعت دكة للمبلغني بني أعمدة الصف الثاين، كام احتوى اجلامع عىل خزانة عىل يمني  

يل، وكذلك مكتبة حلفظ املصاحف وكتب علوم الدين،  املحراب حلفظ البسط والفرش والقناد

وكان سقفهام مزخرفا أيضا، واملئذنة: كانت منفصلة عن اجلامع، وتتكون من طابقني سفليني  

الذي أمدتنا   قبة، هذا هو اجلامع املجهول  ثالث عبارة عن أعمدة حتمل أعالها  يعلومها طابق 

م، وشهدت عىل كينونته وتكوينه ف فرتة تارخيية  الوثائق بحقيقة وجوده منذ أكثر من مخس مائة عا 

 ماضية(. 

 

 أحادي البعد -(: المسقط األفقى للجامع4/1لوحة )

 ]املصدر: صالح ملعي مصطفى/ اجلامع األبيض [
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 أحادية البعد -(: واجهة الجامع4/2لوحة )

 ]املصدر: صالح ملعي مصطفى/ اجلامع األبيض [

 

 ثناثي البعد -للجامع ي(: المسقط األفق 4/3لوحة )
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 ثناثية البعد  -(: واجهة الجامع4/4لوحة )

 

 ثالثي البعد -(: الجامع كامال4/5لوحة )
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 ثالثي البعد -(: الجامع كامال4/5/1لوحة )

 

 ثالثي البعد -(: الجامع من الداخل4/6لوحة )
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 ثالثية البعد -(: خزانة الجامع4/7لوحة )

 

 ثالثية البعد  -(: مكتبة الجامع4/8لوحة )
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 الشق الثاني: إعادة إنشاء بعض الوثائق المندثرة:  

تتصف وثائق العصور الوسطى، والتي حتدد بالفرتة منذ ظهور اإلسالم   وحتى الغزو العثامين للمنطقة  

صلنا من هذه الوثائق قليل جًدا إذا ما قورن باملدى الزمني لتلك الفرتة،  هـ(، بأن الكم الذي و923- 1العربية ) 

وتظهر هنا أمهية تقنية الواقع االفرتايض للمسامهة ف إعادة إنشاء تلك الوثائق املندثرة بشكل افرتايض، وذلك  

 باالستعانة بكل من:  

مثل:    –أ   الوثائق،  تلك  نصوص  من  واملؤرخون  احلديث  رواة  لنا  حفظه  وتاريخ  ما  البخاري  صحيح 

 الطربي، وسرية الرسول )ص( البن هشام.  

للقلقشندي، والتي تتضمن    "صبح األعشى ف صناعة اإلنشا "كتب املصطلح الوثائقي العام، مثل:   -ب

نامذج لوثائق حقيقية من عصور خمتلفة ابتداًء من عرص الرسول )ص( وحتى العرص الذي ألف فيه الكاتب كتابه  

. كام تتضمن قواعد الكتابة ف ديوان الرسائل ومعلومات وافية عن مواد الكتابة واألنواع  "لوكيالعرص املم":  

 املناسبة لكل نوع من الوثائق من األقالم واخلطوط. 

كتب علم الرشوط، والتي ظهرت منذ القرن الثاين اهلجري، وتساعد ف تصور صياغة بعض عقود    - حـ

 املعامالت التي مل يصلنا منها نامذج.  

وقد تم اختيار بعض الوثائق املندثرة التي ترجع إىل عرص النبوة، وهي الرسائل املتبادلة بني الرسول عليه  

)واحدة من الرسول )ص( إىل النجايش، وثالثة  الصالة والسالم والنجايش ملك احلبشة، وعددها أربعة رسائل  

)ص((،   الرسول  إىل  النجايش  الرتاث  من  وباحثو  املؤرخون  اختلف  تلك  وقد  مدى صحة  حول  اإلسالمي 

 (، ولكن مناقشة هذا االختالف خارج جمال هذا البحث.  56، ص1978الرسائل وموثوقيتها )اجلبوري،  

 تم اختاذ اخلطوات التالية إلعادة إنشاء تلك الوثائق ف البيئة االفرتاضية:  

)الطربي،  1) التارخيية،  باملصادر  باالستعانة  الوثائق  تلك  نصوص  حتديد  ص  1967(   ،653  )

 (1985( و)محيد اهلل،  288، ص  1978( و)املطلبي،  466: ص6، ج1914و)القلقشندي، 

( حتديد املادة التي ُكتبت عليها تلك الوثائق، فعىل الرغم من تعدد مواد الكتابة ف تلك احلقبة الزمنية،  2)

ق ك الفرتة، وكان ُيمثل املادة األساسية  ، الذي كان شائع االستخدام ف تل(25) إال أن أغلب الظن أهنا ُكتبت عىل الرَّ

التي يكتب هبا العرب، وقد ُكتبت به املصاحف واملؤلفات ف العصور األموية و العباسية قبل أن يشيع استعامل  

الربدى والورق من بعده، حيث من املرجح أن يكون العرب املسلمون قد عرفوا الربدي منذ عهد أيب بكر ريض  

 (. 266، ص  1994من بالد الشام قبل فتح مرص،)اجلبوري،  اهلل عنه، وكان يأتيهم 

املائل    –( حتديد مادة الكتابة التي ُخطت هبا نصوص تلك الوثائق، حيث تذكر املصادر أن احلرب األسود  3)

كان هو  املداد املفضل للكتابة ف ذلك العرص، حيث كانت صناعته أيرس من صناعة احلرب امللون    – إىل اخلرضة  

 (. 253، ص  1994ج إىل مواد كيميائية مل تكن متوافرة لدهيم ف الزمن األول.)اجلبوري،  الذي حيتا 

( تقرير الشكل الذي ُرسمت به احلروف ف تلك احلقبة الزمنية، ولعمل ذلك، تم الرجوع إىل أقرب  4)

النبوة، أال وهي بردية عام   تعود إىل فرتة عرص  الربدية بأهنا طو22وثيقة  يلة، وتضم مجيع  هـ، حيث متتاز هذه 
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فيه،   ُكتبت  الذي  الزمن  إىل  وال  الشك،  إليها  يرقى  ال  صحيحة  وأهنا  املختلفة،  بأشكاهلا  العربية  احلروف 

 (.11، ص  1930)جرومهان،  

 إىل إحدى برامج الرسوم املتخصصة.   – بعد تقرير كل اخلصائص السابقة  – ( إدخال الوثائق الكاملة 5)

ن ث 6)  . 3DS MAXالثي األبعاد باستخدام برنامج ( حتويل الوثائق إىل مكوِّ

 ( عمل عرض بانوراما عن الوثائق ومضموهنا، مصحوًبا بتعليق صويت يتضمن املعلومات التالية: 7)

))وثائق عرص النبوة:هي تلك الوثائق السياسية واإلدارية والدينية الصادرة عن النبي صىل اهلل   -

قليل منها   -سائل الواردة إليه صىل اهلل عليه وسلم  عليه وسلم، أو كان طرفا رئيسا هلا، وأيضا الر

وعىل الرغم من ضياع   -قبل اهلجرة النبوية، وكثري منها بعد استقرار أمور املسلمني باملدينة املنورة 

أصول أغلب هذه الوثائق، إال أن رواة احلديث واملؤرخني قد حفظوا لنا مجلة صاحلة منها، وما 

يزال موضع خال النبوية  وصلنا منها ال  املدينة والعهود  الوثائق: دستور  ف، ولعل أشهر تلك 

وصلح احلديبية، ورسائله صىل اهلل عليه وسلم إىل ملوك وأمراء الدول املجاورة يدعوهم فيها 

إىل اإلسالم، ومن بني هؤالء: املقوقس ف اإلسكندرية، واإلمرباطور البيزنطي هرقل، وكرسى 

احل ملك  والنجايش  فارس،  قبل  إمرباطور  من  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  اختاره  الذي  بش، 

اخرتنا  والذي  والشهامة،  العدل  من  عنه  عرف  ملا  مكة  جحيم  من  هربا  أصحابه  إليه  لريسل 

رسائله لتكون حمال لتطبيق دراستنا، وهي مخسة رسائل متبادلة بني النبي صىل اهلل عليه وسلم  

واحد وأصل  احلبشة،  عظيم  فيه  - والنجايش  وثائق   - مشكوك  األربع  تصورنا  وقد  وصلنا، 

للنجايش:   الكريم  الرسول  يقول   النبوي، وف إحداها،  العرص  ملاهية  اهلل  "األخرى وفقا  بسم 

الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد النبي إىل النجايش األصحم عظيم احلبشة، سالم عىل من  

وحده ال رشيك له مل يتخذ صاحبة وال ولدا اتبع اهلدى وآمن باهلل ورسوله وشهد أن ال إله إال اهلل  

وأن حممدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية اهلل فإين أنا رسوله فأسلم تسلم ويا أهل الكتاب تعالوا 

إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نرشك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من  

وها   ."نا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومكدون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأ

النبي صىل اهلل عليه وسلم يف إحدى رسائله ويقول: النجايش األصحم خياطب  بسم اهلل "  هو 

الرمحن الرحيم، إىل حممد صىل اهلل عليه وسلم من النجايش أصحمه، سالم عليك يا رسول اهلل 

ين لإلسالم، أما بعد: فقد أرسلت إليك يا رسول اهلل من  ورمحة اهلل وبركاته، ال إله إال الذي هدا

كان عندي من أصحابك املهاجرين من مكة إىل بالدي وها أنا أرسلت إليك ابني أرحيا يف ستني  

رجال من أهل احلبشة وإن شئت أن آتيك بنفيس فعلت يا رسول اهلل فإين أشهد أن ما تقوله حق  

 ((. "وبركاته والسالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل
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 وتوضح األشكال التالية ناتج عملية تصميم تلك الوثائق املندثرة: 

 

 (: رسالة النبي )ص( إلى النجاشي عظيم الحبشة يدعوه فيها إلى اإلسالم5/1لوحة )

 

 (:رسالة النجاشي إلى النبي )ص( يعلمه بإرسال ابنه إليه 5/2لوحة )
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ص( يعلمه بإرسال ابنه إليه مع ستين رجال من أهل الحبشة والمهاجرين (: رسالة النجاشي إلى النبي )5/3لوحة )

 من المسلمين ممن كانوا عنده 

 

 (: رسالة النجاشي إلى النبي )ص( يعلمه بتزويجه من السيدة أم حبيبة 5/4لوحة )
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 نتائج البحث 
للتكنولوجيا املتاحة منذ ظهور اإلنرتنت  أصبحت الوثائق االفرتاضية واقعا مع االستخدام واسع االنتشار  

ف بداية األلفية. وقد اهتمت املؤسسات   2.0وتطبيقات الوب ف تسعينيات القرن املايض وبعدها ظهور الويب 

باالستفادة من هذه التكنولوجيا ف    "املكتبات واألرشيفات واملتاحف"املعنية بحفظ وإتاحة مصادر املعلومات  

 لك املصادر، وقد خرج البحث بالنتائج التالية: املعاجلة املتنوعة لت

املرحلة   - ف  الوثيقة، سواء  عمر  من  املختلفة  املراحل  ف  االفرتايض  الواقع  تقنية  تطبيق  إمكانية 

أو ف املرحلة األرشيفية، سواء عىل مستوى التوصيفات ووسائل    "إدارة الوثائق اجلارية"النشطة  

ى الرقمي ملجموعات الوثائق ذاهتا، مع االستفادة من  اإلجياد أو عىل مستوى استكشاف املحتو

مميزات التفاعل االفرتايض عىل مواقع األرشيفات لتحقيق التواصل مع األرشيفي واملستخدمني  

 اآلخرين. 

املستودعات   - بني  املشتتة  الوثائقية  املجموعات  جتميع  ف  االفرتايض  الواقع  تقنية  أمهية  بيان 

 أو ف بلدان متفرقة.  األرشيفية بداخل البلد الواحد 

والتفاعالت املتطورة    3Dتتضمن تقنية الواقع االفرتايض استخدام تكنولوجيا األبعاد الثالثية   -

 إلدخال مستخدم العامل الواقعي إىل بيئة حماكاة افرتاضية. 

تم إجراء جتربتني ناجحتني لتطبيق تقنية الواقع االفرتايض: متثلت التجربة األوىل ف إحياء الرتاث   -

املعامري من خالل استخدام تقنية الواقع االفرتايض ثالثي األبعاد إلعادة متثيل مكونات أحد  

وثيقة   ف  واملذكور  للمسجد  املفصل  املعامري  الوصف  عىل  اعتامدا  املندثرة  اململوكية  املساجد 

دا عىل وقف، أما التجربة الثانية، فقد متثلت ف إعادة تكوين بعض الوثائق العربية املندثرة اعتام

املتوفرة من  الوثائقية  املختلفة وعىل األمثلة  التارخيية  الواردة ف املصادر  الوثائق  نصوص تلك 

 تلك الفرتة. 

التأكيد عىل أمهية تقنية الواقع االفرتايض ف تطوير عمل كل من األرشيفات واألرشيفيني وإتاحة   -

املستفيدين برص  - بمختلف أشكاهلا   - الوثائق   البعد املكاين خلدمة أكرب عدد من  النظر عن  ف 

 والزماين هلم. 

 ●●●
 

 احلواشي  
(1) http://www2.archivists.org/glossary/terms/V/Virtual. 

(2) https://www.Thefreedictionary.com/Virtual+reality. 

 

http://www2/
https://www/
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(3  )Ivan Sutherland (1938)  مهندس أمريكي متخصص ف علوم احلاسب اآلف، وقد وصفت أطروحته نظاًما ذا تصميم تفاعيل مدعم :

 مرة بشكل ُيثي اإلعجاب بي حمرتف رسومات الكمبيوتر حتى اليوم. باحلاسوب ألول 

[https://www.Computer history. Org/ fellow awards/ hall/ ivan- e- sutherland] 

  ف املعاجم املتخصصة ف جمال الوثائق واألرشيف، وقد نتج هيا التعدد من تباين  recordو    documentتعددت تعريفات مصطلحي  (  4)

 السياقات التي ُيستخدم فيها هيين املصطلحي؛ حيث ُوجد أ  استخدام املصطل  العام عند اإلشارة إىل نوع معي يؤدى حتاًم إىل التشويش،

سول نستخدم   EDRMSأل  سامت النوع املعي ال يتم نقلها بواسطة املصطل  العام، وعا ذلك، فإننا ف هيا السياق اخلاص بنظام  

واإلغالق   documentمصطل    واملوافقة  للمراجعة  ختضع  حتى  التنفيي  قيد  عمال  مُتثل  التي  املفردة  أل:  مستند"،  أو  "وثيقة  بمعني 

"Lockdown"     مصطل أما  استخدامها،  ستنتظر  حيث  )املحتمل(،  ميكرة   Recordوالنرش  أو  "سجل  بمعني  نستخدمه  فسول 

الوثيق حياة  من  التالية  املرحلة  إف  ُيشي  رسميًارسمية"، حيث  الوثيقة سجاًل  فيها  ُتصي   والتي  املستند(  )أو   official or formalة 

record   املنظمة ثمَّ ستخضع إلجراءات وسياسات  تم حفظها، ومن  التي  واملوثوقة  الكاملة والنهائية  النسخة  باعتبارها  املنظمة  داخل 

 اخلاصة باالستبقاء واالستبعاد. 

[https: //www2.archivists.org/glossary/] 

(5)WWW.naa.gov.au/information-management/managing-information-and-

records/systems/EDRMS/index.aspx. 

جعة ، ثم متت مرا BC ISO 15489-1 (2001)( معياًرا خاًصا بتصنيف األعامل حتت رقم:  ISOطورت املنظمة الدولية للمعايي )(  6)

للتأكد من أنه يفي بمتطلبات السوق، ويواكب متطلبات إدارة السجالت املتزايدة التعقيد التي    2016املعيار وإصداره مرة أخرى ف عام  

عام تتطلبها البيئات الرقمية املتطورة، ويأخي ف االعتبار جمموعة واسعة من املعايي ذات الصلة التي صدرت مني نرش املعيار ألول مرة ف  

2001 . 

[https://shop.bsigroup.com/productDetail?] 

ل ف جمال التحسيب بأنه بنية دليل Folderاملجلد ( 7)  ُتنظم امللفات ف جمموعات، دليل أو دليل فرعي.  directory: ُيعرَّ

[https://www2. archivists. org/ glossary/ terms/ f/ folder] 

(8) https://www.techopedia.Com/definition/30196/folksonomy. 

(9)https://www.iamsterdam.com/en/see-and-do/things-to-do/museums-and-

galleries/museums/amsterdam-city-archives. 

(10) https://ohiomemory.ohiohistory.org/about-ohio-memory. 

(11) www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/moving/ 

 

http://www.naa.gov.au/
https://www/
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ُيعد ُكنية لعدد من املجموعات املرتبطة باحلدث التارخيي Polar Bear Expedition Collectionsجمموعات محلة الدب القطبي  (12)

قاب احلرب ". توثق املجموعات حدًثا مل يتم تيكرةكثًيا ف أع1918—1919اليل ُيطلق عليه رسميًا "التدخل األمريكي ف شامل روسيا،  

لالنضامم إىل فريق دوف من القوات املتحالفة ف   –كثًيا منهم كانوا من والية ميتشجا     –العاملية األوىل، حي أرسلت الواليات جنوًدا  

. ويعكس اللقب الشتاء البارد الطويل اليل واجهه اجلنود ف هيه  1917شامل روسيا ملحاربة البالشفة اليين استولوا عا السلطة ف عام  

ية وصور فوتوغرافيةوذكريات، وقد احلملة، وقد سّجل الرجال جتارهبم، بام ف ذلك معنويايم الضعيفة، ف ميكرات "يوميات" شخص

  عملت مكتبة بنتيل التارخيية، املتواجدة كيلك ف حرم جامعة ميتشجا ، عا توثيق هيه احللقة املهمة لتاريخ ميتشجا  مني ستينيات القر  

 (Krause & Yakel ,2007, p.283)املاض، حيث حصلت عا أكثر من ستي جمموعة تتعلق بحملة الدب القطبي. 

(13) www.archivesvirtuelles.com/ 

( املدارة  9( واملراكز البحثية )عددها  19م لزيادة املعرفة، وهي عبارة عن جمموعة من املتاحف )عددها  1846مؤسسة وجدت مني عام  (  14)

 [http://sova.si.edu]مليو  مفردة.  (154)حواف  بواسطة حكومة الواليات املتحدة األمريكية. تقتني املؤسسة

( املدارة  9( واملراكز البحثية )عددها  19م لزيادة املعرفة، وهي عبارة عن جمموعة من املتاحف )عددها  1846مؤسسة وجدت مني عام(  15)

 [http://sova.si.edu]( مليو  مفردة. 154بواسطة حكومة الواليات املتحدة األمريكية، تقتني املؤسسة حواف )

 [www.muvilo.it]إحدى مقاطعات الشامل الغريب ف إيطاليا. ( 16)

(17  )COH  اختصار لت :"City of Heroes"  عبارة عن عامل افرتاض بأسلوب ،MMORPG Massively Multiplayer Online 

Role – Playing Game  أبريل ف  أمريكا  شامل  ف  اللعبة  ُأطلقت  وقد  اخلارق،  البطل  نوع  فرباير   2004  من  ف  أوربا  وف 

 (Sköld, 2015, p. 299)م.2005

(18  )Reddit  ف املوقع  تصميم  تم  وقد  فقط،  املستخدم  من  املقدم  املحتوى  مع  االجتامعية  لألخبار  ويب  موقع  عن  عبارة  من  :  العديد 

"subreddit  أل: لوحات املناقشة املخصصة ملوضوع معي أو سبب معي أو هواية حمددة، كام يتي  املوقع للمستخدمي التصويت عا ،"

 (Sköld, 2015, p. 299)تعليقات بعضهم البعض مما يؤثر عا ظهورهم عا املوقع، كام يمكن مشاركة مواقع ويب أخرى عا املوقع.  

م. وهو مرسح كوميدل دو  18: كلمة فرنسية ُتعرب عن نوع مرسحي للرتفيه املتنوع وجد ف فرنسا ف هناية القر   Vaudevilleفودفيل  (  19)

  مصحوًبا بأغاٍ  أو رقصات باليه، وقد أصب  شائًعا ف الواليات املتحدة أهدال نفسية أو أخالقية، ويعتمد عا موقف كوميدل، ويكو

 .tctweb stage. com/glossary]م(.  1930م )20م( حتى بداية ثالثينيات القر   1880م ) 19وكندا من بداية ثامنينيات القر   

htm] 

(20) www.arthistory.net/land-art/ 

(21  )SALT  م، وهلا معارض وأماكن وورش عمل ف إستنابول وأنقرة برتكيا، وُتعد إحدى 2011: مؤسسة فن معارص تركية، بدأت ف عام

 األعضاء الستة لالحتاد الدوف للمؤسسات الفنية األوربية.  

[http://saltonline.org/en/1743/virtual-archive] 

 

http://www.archivesvirtuelles.com/
https://www.emerald.com/insight/search?q=Olle%20Sk%C3%B6ld
https://www.emerald.com/insight/search?q=Olle%20Sk%C3%B6ld
http://www.arthistory.net/land-art/
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(22  )t- SNE  اختصار :T-distributed Stochastic Neighbor Embedding   ،)خوارعمية التعلم اآلف ألجل التصور )التخيل

وهي عبارة عن تقنية "احلد من األبعاد غي اخلطية" وتكو  مالئمة متاًما لتضمي البيانات عالية األبعاد ألجل التصور ف فضاء منخفض 

 األبعاد من بعدين أو ثالثة. 

[datacamp.com/community/tutorials/introduction-t-sne]. 

(23) http://saltonline.org/en/1743/virtual-archive 

(24) Auto CAD: Auto computer-aided design  

 ألل مكو  شئ أو هيكل   (3D)م. وُيعد أكثر األنظمة الربجمية شيوًعا إلنشاء نامذج ثالثية األبعاد  1982تم تقديم هيا الربنامج ألول مرة ف  

األبعاد.   ثالثية  للنميجة  اهلائلة  لإلمكانيات  نظًرا  واملعامريي  املهندسي  بواسطة  الربنامج  ويستخدم  ختيله.  يمكن 

[computerhope.com/jargon/a/autocad.htm] 

ق:( 25) ق، واألديم، والقضيم، وكلها من أنواع اجللود، فالرَّ ق: الرَّ ق: وردت ف كتب الرتاث ثالث مسميات للرَّ ما يرقق من اجللد ليُكتب  الرَّ

وُذكر   فيه، واألديم: هو اجللد األمحر أو املدبوغ، والقضيم: اجللد األبيض اليل ُيكتب فيه، وقد جاءت هيه األسامء الثالثة ف الشعر اجلاهيل

ق ف القرخ  الكريم. )القلقشندل،  (475: ص2، ج1914الرَّ

 قائمة املراجع
 أوال: المراجع العربية

 . القاهرة: مطبعة األنوار املحمدية.  3اجلربيت،عبد الرمحن)د.ت(. عجائب اآلثار ف الرتاجم واألخبار. ج .1

(. الكتابات املشكوك فيها ف عرص الرسالة املحمدية، جملة كلية اآلثار )عدد خاص "الكتاب اليهبي"(.   1978اجلبورل، سهيلة ) .2

 (.1978) 2ج

 (. بيوت: دار الغرب اإلسالمي. 1الكتابة ف احلضارة العربية. )ط(. اخلط و1994اجلبورل، حييى وهيب ) .3

 . 1930.القاهرة:دار الكتب املرصية،)تعريب: توفيق اسكاروس ((. املحارضة الثانية؛1930جرومها ، أدولف ) .4

5. ( أْوليا  )2010جلبي،  احلبش  وبالد  والسودا   مرص  إىل  الرحلة  ج1680-1672ـه/ 1082-1901(.  مرص  3م(.  "مواكب   :  

 (. القاهرة: املركز القومي للرتمجة.1واحتفااليا"؛ )ترمجة وتقديم وتعليق: الصفصاف أمحد القطورل(. )ط 

 (. بيوت: دار النفائس. 5(. جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبول واخلالفة الراشدة. )ط1985محيد اهلل، حممد ) .6

 التطبيق. الدار املرصية اللبنانية. (. الوثائق اإلدارية بي النظرية و1993اخلوف، مجال ) .7

 (. القاهرة:دار املعارل. 2(. تاريخ الرسل وامللوك. )ط1967الطربل، حممد ابن جرير. ) .8

9. ( أمحد  ناهد  وعمرا ،   ، أمحد  جيها   الرتاث 2013عمرا ،  من  دراسات  ف:  العمرا ؛  الرتاث  إحياء  ف  العربية  الوثائق  دور   .)
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This research is focus on the field of digital archiving and how to use the web 
applications to make primary resources and private collections available. It starts with the 
roots of the concept of "virtual archive," demonstrating its importance in the processes of 
the community memory-making, reviewing written literature in this field in details to 
identify all the archival fields that have benefited from the capabilities of virtual reality 
technology, exploring the possibility of applying this technology to our Arabic records of 
various types and forms "traditional and untraditional",  either in the active phase of record 
"Records Management", or in the historical preservation phase of record "Archival Records". 
The research ends with an experiment to apply the virtual reality technology to diverse 
documentary models. Two models are chosen for application; first model is revive the 
architectural heritage through the use of an endowment document contained a detail 
description of one of the extinct Mamluk mosques "the White Mosque" and the second model 
is re-establishment of some of the extinct Prophet era records " the messages exchanged 
between the Prophet (pbuh) and Najashi King of Abyssinia".  
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