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ملخص:
ختتلف طرق تفسًن الرترتاث الثقرتايف خرتالفتالل الوسرتائس امسرتت كلنت يفاارتب يف البلايرتن لرتو رتنس رسرتوم واقرتوش
صخرين ت أما الرترتاث ريرتًن امرتادي ننرتان تتوارنرتو رتا طرترق اتفرتمت الرتت لم والتوبترتال وتورتورت التقنترتات خهورتور مرتواد
وطرت رترترق لي رت رترتلة يفرت رترتات وال رت رترتورقل أم رت رترتا الترت رترتا اس رت رترتتحو ت التننولو ترت رترتات اتليث رت رترتن ال رت رت أصرت رترتب اس رت رترتت كاكا يف يف رت رترتس
امتاديات ىذا را ع إذل ما حتكلو ما مزايا يفتونًن الوقب وسوولن الوصرتول إذل ام لومرتن نرتل رقكنتورتال ت تكرتل الرقكنرتن
لو وسرتائس ماديرتن ومرتا مزاياىرتا اتفرتاظ لرتو الرترتاث الثقرتايفت سرتوولن البحرتا إاورتار التفاصرتتس وريًنىرتال و حترتليات
سواء يفااب مادينت مالتن أو تقنتنل
الكلمات المفتاحية  :الرقكننت أ ناكات امزايا ت التحليات وإ نالتاتل
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The role of digitization and modern technologies in
introducing and valuing cultural heritage.
.
Sid Idris Youcef, restaurateur –musée public national du bardo.

sididrisyoucef@yahoo.fr

Abstract:
The methods of interpreting cultural heritage vary according to the
different methods used, first in the form of drawings and rock inscriptions.
Intangible heritage has been inherited from modes of learning and
application. The technologies have developed with new materials and
methods such as ink and paper. Currently, new technologies that have been
used in all areas have been acquired, because of its advantages such as time
saving and easy access to information during scanning. And it is used in the
digitization of cultural heritage devices according to the type of material to
be digitized. There are devices and programs for processing text, images,
audio and video.Digitization depends on physical and systems and data.
And its advantages in the field of cultural heritage preservation.
Keywords: digitization, benefits, the challenges and problems of
digitization.
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مقدمة:
ي رل الرتاث خأاو يفس ما ينتقس ما ادات وتقالتلت لومت آدابت ننون وريًنىا ما تس ألفر وىو
يشكس يفس الفنون الش بتن وام تقلات وخملفات اتضارات الساخقن ما أنار ناختن (اآلنار ال كرااتن ) أو منقولن ما
آواين األدوات امست كلن يف اتتاة التومتن ال تتشنس منوا اجملكو ات امتحفتن مبختلف منوااهتالأو ما الرتاث
الش يب الالمادي ما ريناءت

ر لللإخلل

ختتلف طرق تفسًن الرتاث الثقايف خالفتالل الوسائس امست كلن يف لكت تا يفااب تست كس يف خلاين
األمر وسائس تقلتلين يف تسجتس ام لوماتل يفالرسومات والنقوش لو الصخور يف نرتات ما قبس التاريخل خ ل
اوور مواد ووسائس ليلة يفات والورق خلأ اإلاسان يلون م لوماتو يف اجللود و لو الورق ودتثس يف
امخووطات والسجالت ل أما الرتاث الثقايف الالمادي يفال ادات والتقالتلت ننان ينقس ا طريا اتفم الذىين
الذي تتوارنو ال ائالت ما تس ألفرل توورت ىذه الورق ختوور التننولو تات اتليثن ويولا لو ىذه الوريقن
اجلليلة ال اورت يف ال شراتات األفًنة خالتونتا اإللنرتوين أو الرقكننل
يولل ىذا البحا امتواضع إذل إخراز أمهتن الرقكنن يف اتفاظ لو الرتاث األنري و الت ريف خو و لتس
ر ا لنتفتات إست كال ال امج امست كلن يف اتفاظ لو الرتاث الثقايفل و ي ل إست كاكا ضرورة تكتن
للت ريف األمثس خرتاث الش وب ت يفكا أاو من ينهر إلتو يفس رائ اجملتكع و حيقا لة ريايات أمهوا اتفاظ لو
الرتاث األنري ل و يفس ىذه اإلختنارات و اإلفرتا ات اتليثن دينننا تواتفوا يف جمال األنار خناءا لو النجا ات
ال

ققتوا يف امتاديا األفرى مثس امتلان اإلقتصادي ت التجاري اإلداري و الستا ي و ريًنىال
ت ل الرقكنن جمال واسع يشكس يفس جماالت اتتاةت يفكا أاو يف توور مستكر م لاتو و وسائلو نب لما يفان

اإلاسان يلون خالقلم ت لم النتاخن لو اآللن الراقنن مث أصب يست كس اتاسوب لتتوور خ لىا لتصب خالمنااو
النتاخن لو وازه خلون الضغط لو لو ن امفاتت نبكجرد نت خراامج فاص ختحويس الصوت إذل يفتاخن يبلأ
خاللقاء النص و تتم يفتاختو آلتا و خلون أفواءل
جيب لتنا اإل ارة أانا فالل ىذا البحا سلونا الضوء لو لة وااب ما ختنوا ا نال الرقكنن ال
وضحنا نتوا يفتفتن حتويس ام لومن إذل نس ما أ نال الرقكنن يفتحويس اص منتوب لو ورقن إذل اص منتوب
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يف ا ن النكبتوتر و حمفوظ يف قرص صلب أو مضغوط خالست كال خرامج فاصن ل نالب ض ما ىذه ال امج
يفرااىا لو نس أمثلن و نتحنا للقارئ جمال للبحا ا خمتلف ال امج امست كلن ل
و ما فالل ما قكنا خذيفره و لتحقتا أىلال حبثنا قكنا خورح لة تساؤالت:
 ماىي الرقكنن ؟ ماىي أ نال رقكنن الرتاث األنري ؟ -ما مزايا و حتليات ىذه التقنتن اجلليلة ؟

.1

مفهوم الرقمنة:
الرقكنن ىي نس ما أ نال التونتا اإللنرتوينت حبتا تتم كلتن الرقكنن خنقس الونتقن لو وستط

إلنرتوين ل ىذا التحول يستل ي الت رل لو يفس الورق و األسالتب القائكن و إفتتار ما يتناسب مع الواتفن
ال يست كس نتوال وأصب أمرا ضروريا تس يفثًن ما امشنالت ام اصرةل رنوا القاموس اموسو ي للك لومات
والتونتا لو أهنا  ":كلتن إلنرتواتن إلاتاج رموز إلنرتواتن أو رقكتنت سواء ما فالل ونتقن أو أي يء ماديت
أو ما فالل إ ارات النرتواتن تناارينل الرقكنن ىي ال كلتن ال يتم ا طريقوا حتويس ام لومات ما التوا
اتقتقتن 1إذل نس رقكي سواء يفااب ىذه ام لومات صورت ختااات اصتنت ملف صويت أو أي نس آفر 2ل
نبالرريم ما إفتالل الت ريفات وامفاىتم مصول الرقكنن 3ت إال وأهنا تشرتك يف أن ىذه ال كلتن تت لا يف
األساس ختحويس مصلر ام لومات امتاح يف نس حتفن أو موقع أنري إذل نس إلنرتوينت دينا اإلطالع لتو
ما فالل تقنتات األ وزة اإللنرتواتن اتليثنت يفأ وزة النكبتوتر والوسائط اآللتن4ل

Serge, Cacaly et all, Dictionnaire encyclopédique de l’information et de la
documentation, Amsterdam, Nathan, 2001, p 431.
2سام زينوم و بل اجلوادت امنتبات واألر تفات الرقكتنت التخوتط والبناء واإلدارةت مصرت ريفن ااس للوبا نت 1221ل ص. 46
1

3

ننوش ابتست امنتبن الرقكتن خاجلام ن اجلزائرينت تصكتكوا وإاشاؤىات منتبن ام ن األمًن بل القادر منو ات أطرو ن مقلمن لنتس وادة

الليفتوراهت ام ن منتوري قسنوتننت 1212ت ص  141ل
 4د لوح بل القادرت رقكنن الرتاث الثقايف امادي خاجلزائرت واقع وحتلياتت يف جملن أحباثت ال لد الثالات ماي 1214ت ص  114إذل 111ل
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لمحة تاريخية عن نشأة وتطور تقنيات رقمنة التراث الثقافي في المتاحف:
ي ت الرتاث الثقايف ايفرة األمن و اىل ا و ودىا

ما اماضي ما فالل األر تفت إذل اتاضر
امستقبس

ال صورل أما الرقكنن نوي قناة لنقس الرتاث

وسائس التننولو تا اتليثن ما وسائس اتفم والتخزيال إذل

الشبنن ال ننبوتتن األارتاب وريًنىا ما تقنتات ليثن يف متلان الرقكنن و اإلفرتا ات ل
يفااب كلتن رقكنن الرتاث اتضاري يف امتا ف اجلزائرين خ ل اإلستقالل تتم خوسائس تقلتلينل ىي مرتبون

ختسجتس يفس ام لومات امرتبون خالتحفن يفتأرخيوات أصلوا ومسارىا 5لو خواقات تقنتن أ لت فصتصا لذلك
نقل يفااب كلتن الرقكنن دتس نقط اجلااب التصويري ت تا يتم تصوير التحف و إستخرا وا خاللون األختض و
األسود ل
مع توور التننولو تات اتليثن وضرورة موايفبتوات أاشأ اجمللس اللورل للكتا ف جلنن دولتن للتونتال
يولل إذل مسا لة امتا ف يف إجياد لول لتونتا واشر ام لوماتت ما فالل إاشاء اهام م لومايت لنس
متحف سب ختصصول ووانقب لتو اللجنن ام 1191ل نساىم يف إ لاد مو ز م ايًن تونتا اجملكو ات
امتحفتن اإلنريقتنت يف إطار خراامج أنري يفوم6ل و تتكثس موكتو يف ال كس امشرتك و امو ل يف اإنريقتا لت زيز قلرة
اللولن الشريننت وت زيز األما واالستقرار اإلقلتكيت والقضاء لو الصراعت ومحاين مصاحل الواليات امتحلة وقوات
التحالف.
يفكا أذمزت يف سنوات التس تنات لة أاهكن يف أوروخات هتلل يفلوا إذل تبستط وضبط م ايًن تونتا
اجملكو ات امتحفتن وإ لاد وصف دقتا ومفصس للتحفنل أ سا ما وصلب إلتو ىو اهام ماينرو متز
(  ) MICROMUSEEالشبتو خنهام موختلوك (7)MOBYDOCل وىو اهام مت لد اإلفتصاصت دينا

5د لوح بل القادرت امر ع الساخات ص 111ل
6م زوز بل اتات التونتا يف فلمن التستًن األمثس للتحفنت يف جملن أحباثت ال لد الثالات 1214ت ص 111ل
7م زوز بل اتات افس امر عل ص 111ل
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إست كالو يف مجتع أاواع امتا ف8ل أما يف السنوات األفًنة ننرت امتا ف اجلزائرين يف تو تل كلتن الرقكننل
و رد امقتنتات األنرين و لك ختو تل البواقات التقنتن للتحف ات قتكن ننتن أو أنرين وىذا امشروع يف قتل
اإلذماز خال رال وزارة الثقانن اجلزائرين يف إطار موايفبن التوور التننولو ي يف ىذا امتلانل
أما الرتاث الثق ايف الالمادي الذي يفااب تتوارنو ال ائالت حبتا يت لكو الصغار ا أ لادىمت أخائوم
وأمواهتم ل وسر ان ما أصب يلون يف النتب ما طرل البا ثٌن أمثال يفامبس ( )G. Campsالذي قام
ختلويا خ ض ام تقلات والوقوس اجلنائزين يف نجر التاريخ يف يفتاخو :
(

funeraires

rites

et

monument

berberie :

la

de

origines

Aux

 9)protohistoriquesل يفكا قامب الستلة زينب امتلي يف يفتاهبا ( رائس ما اجلزائر )10خوصف دقتا للباس
ال رائس يف يفس مناطا اجلزائر مع رح لل ادات امت لقن خنس منوقن وقامب الناتبن خصنع جمكو ن يفاملن ما
اللمو ال ألبسب كا أزياء تقلتلين وأىلهتا للكتحف ال كومي الوطين الباردو لتبقو حمفوان لأل تال القادمن ل أما
الناتبن ذمكن خا ا ور – تبوش ر ب يف يفتاهبا ( ) Constantine et ses écrivains voyageur

11

خ ض ال ادات والتقالتل ال تشتور هبا منوقن قسنوتنن ل
قام البا ثٌن (  ) Bernard Giani et Tawiaختلويا خ ض القصص واتنايات ال يفان يتلواكا
الووارق يف اجلنوب اجلزائري يف يفتاهبكا الذي حيكس نوان (12)compte touaregs et bérbéresل

 8الورنلي طارقت الرقكنن ودورىا يف فم الذايفرة السك تن البصرين ال رختن واشرىات جملن اإل ا ات ال رختنتال لد 1ت 1214ت ص
11ل
9

Gabriel Camps, Aux origines de la berbérie, monuments et rites funeraires protohistoriques,
Paris, 1962 .

10زينب امتليت رائس ما اجلزائرت دار الشروقت القاىرةت الوب ن األوذلت 1221ل
11

Nedjma Benachour Tebbouche, Constantine et ses écrivains voyageurs, Chihab édition,
2005.
12
Bernard Giani et Tawia , compte touaregs et bérbéres, Nice, Octobre 2005.
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قام البا ا (  )Emile Dermenghemيف يفتاخو ( Le culte des saints dans l’islam

)maghrébine

13

خشرح ام تقلات ويفتفتات ت امس امصلحٌن امسلكٌن مع اجملتكع امغريب ومسامهاهتم يف

إصالح اجملتكع ل
رريم تلويا ال ليل ما النتاب للرتاث الالمادي إال أن دمارسب افس تلك التقالتل ينون ص با يف الن
لم و ود الصورة و الصوت يف افس الوقب و ىذا ما يستل ي ما احملانهٌن لو الرتاث ما إستحلاث طرق و
النتفتات تفهو فاصن وأاو يف طريا الزوال ل
نقام البا ثٌن يف امريفز الوطين للبحوث يف ما قبس التاريخ واألارتوخولو تا خاجلزائر ال اصكن يف الشروع
خالبحا وتسجتس يفس ما دينا اتصول لتو ما نتليوىات وأصوات ختص الرتاث الالمادي وختارل تنويا قا لة
ختااات يتم نتوا تسجتس و ختزيا يفس ما ىو تراث ريًن مادي وال سول تنون قاخلن لإلطالع لتوا ا طريا
الشبنن ال ننبوتتن ل ( مشروع قتل اإلذماز )

.3

أشكال الرقمنة:

1.3

بشكل نص:
أيا دينا إدفال خ ض التحويالت والت ليالت لتوا و لك خ ل م اجلن النص مبسا لة خراامج فاص

خالت رل لو اترولل مثس MICROSOFT OFFICE:ت خصتغن (  )pptx, docx, xlsxخ اجمو
امت لدة ل سواءا للنتاخن أو اتساخات وإذماز الرسومات وامنحنتات البتااتنت أو حتضًن احملاضراتل والت رل
الضوئي لو اترول خصتغن  .OCRوتهور خصفن متواصلن لو الشا ن النكبتوتر

14

Emile Dermenghem, Le culte des saints dans l’islam maghrébine, Gallimard, France,
1954 .
13

 14خايوسف ر تلت رقكنن امخووطات خالقلتم تواتت فزاان الشرناء اإلمسا لتٌن منو ات يف جملن أحباثت ال لد الثالات 1214ت ص
111ل
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ي ل ما األ نال األوذل امست كلن يف تونتا الرتاث الثقايف تا إاتقس اإلاسان ما النتاخن خالتل إذل
النتاخن لو اآللن الراقنن و خ لىا إذل إست كال اتاسوب اآلرل ل الذي توورت خراجمو ما مس ختسوتس كلتن رقكنن
الرتاث
الثقايف ت و خ ل أن يفان النص ينتب و له و الصور تلفس و لىا أصب خالمنان البا ا أن جيك وا
يفلوا يف ملف وا ل و خالست كال خراامج وا ل ل ننس التوورات اتليثن لوسائس الرقكنن و ال امج و حتليثوا
أصب ىلنو الو تل ىو تسوتس اإلست كال و رخ الوقب و امال و اللقنل
و رل إيفتشال اتاسب اآلرل تغًنا ذريا يف متلان رقكنن الرتاث الثقايف تا سوس للبا ا يف
م تلان الرتاث ما تسجتس و حتويس يفس النصوص امنتوخن لو اللناتر و األوراق إذل ونائا إلنرتواتن ما يسوس لو
يف حبونو و السر ن يف اإل تفاظ وختزيا ام لوماتل يفكا سا لت بنن اإلارتاب يف اتصول لو م لومات و
حتسٌن البحا نوا

 2.3بشكل صور:
ىي حتويس رقكي للكنهر الوبت ي يف الفضاء الواق يت وتست كس يف لك لة وسائس وآلتات
ليثن  .يفأ وزة السنااًنت النامًنا الرقكتن لللإخلل وتنلفتوا تنون منخفضن مقاران خالنص وحمانهن لو ننرة
الناتبل يفكا ينص هبا لألاواع التالتن ما الونائا :امخووطاتت اخلرائطت البواقاتت اللو اتت امصغرات الفتلكتن
واألنالم15ل

الصورة  1و : 2اليمين :جهاز استنساخ الصور.

اليسار  :برنامج ( )photo impactلمعالجة الصور قصد رقمنتها

15خايوسف ر تلت امر ع الساخات ص 111ل
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ي ل التونتا خالصور ما األ نال األوذل ال اورت مقاران خاأل نال األفرى تا ي ود إذل القرن 19
مل و الصور األوذل يفااب خاللواٌن األختض و األسود و لننوا و خفضس التوور التننولو ي أصبحب خاأللوان و
يتم حتسٌن دقتوا و سوولن إست كاكا مع الوقب تا أصبحب تلرج يف يفس األ وزة الواس ن اإلست كال
يفاكواتف النقالن و ريًنىا ل

 3.3بشكل صوت:
ىي حتويس رقكي لصوت امتحلث وتسجتلو خ ل م اجلتو وحتستنو لو نس MP3ت  WMAلللاخلل
نكثال :مساع صوت مرتس للقرآن يف اتاسوبت ما ىو إال حتويس رقكي لصوت امرتس األصليل تا يتم تسجتلو
جبواز تسجتس الصوتت مث م اجلتو خ امج فاصن للحصول لو اجلودة ال التن ل
و ىذا الشنس ما الرقكنن ي ل ضروريا لتسجتس األصوات امختلفن ما قراءةت

ر و ريناء و يسا ل يفثًنا

يف تونتا الرتاث الثقايف ريًن امادي يفاألرياين الرتانتن مثس ملح ستلاا حمكل صلو اهلل لتو و سلم ت أرياين األ راس
الرتانتن ت الش ر الذي يلقو يف األ راس و ريًنىا ما امناسبات يف القلمي ل تا أاو ما الوسائس ال تبقو الرتاث
الالمادي حمفواا خوريقن أمثس ل

 4.3بشكل صوت وصورة في نفس الوقت:
وىو مزج لشنلٌن الساخقٌنل رمصس يف النواين لو نتليوت يسجس لو نس dvdت  aviلللإخلل وتتم
الرقكنن يف ىذه اتالن خالست كال يفامًنات رقكتن لتصوير األنالم الونائقتن

16

ا ام ادل األنرين وال ادات وتقالتل

وريًنىا ما الرتاث الالمادي فاصن وامادي خصفن امنل
إن ىذا الشنس ما الرقكنن ي ل اتتجن ما تووير األ نال الساخقن و ضكوا مع خ ضوا الب ض ما ينتج لنا
نال متنامال يضم النتاخن و الصوت و الصورة و ه ما اال هو التا يف خمر ات األنالم ما حتتويو ما صورة و
يفتاخات و صوت ل ما يسا ل يف التلقتا يف فم الرتاث الثقايف و تسوتس إيصال أنناره للكشاىل و يساىم

16د لوح بل القادرتامر ع الساخات ص 111ل
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خشنس يفبًن يف فم و إيصال الرتاث الثقايف و فاصن ريًن امادي يفكا ىو للجكوورل يفكا ي ت ىذا الشنس
األيفثر إست كاال يف الرتويج ا تراننا و الت ريف خو لو امستوى ال اميل
.4

الوسائل المستعملة في الرقمنة:
إلذماح كلتن رقكنن الرتاث الثقايف ال خل ما تونر او ٌن ما الوسائس تا ال دينا اإلستغناء نوكا

تا ال دينا للجواز أن يقوم خلوره خلون و ود خراامج يتحنم نتو و ال نس صحت ل وتتكثس ىذه الوسائس
يف  :وسائس مادين و وسائس خرجمن لو ستتنتنل

1.4

الوسائل المادية:
تتكثس أساسا يف أ وزة اإل الم اآلرل :النكبتوترت أ وزة السنااًنت النامًنا الرقكتن وريًنىال تتكتز

خسر توا ودقتوا يف م اجلن البتااات والقلرة النبًنة لو التخزيا17ل

2.4

النظم اآللية (البرامج):
ىي مجع وم اجلن وتشغتس البتااات مستخلمن يف تلك اتواستب خنتاهنا اآلرل ويفتاهنا ال جميت لذا

نالنهام اآلرل للك لومات ىو النهام الذي ي اجل البتااات وحيوكا إذل م لومات ويزود هبا ال املٌن يف اجملالت
وتستخلم خمر ات ىذا النهام وىي ام لومات إلختا القرارات وخمتلف كلتات التنهتم والتحنم دافس امؤسسنت
و لتو نالن النهام اآلرل للك لومات يتنون ما اإلاسان واتاسوب والبتااات وال جمتات امست كلن يف م اجلن ىذه
ام لومات لتحقتا اكلل األساسي الذي وضع ما أ لو دافس امؤسسنل وما خٌن ال امج األيفثر إست كاال ذمل:
(  ) MICROSOFT OFFICEخنس خراجمو سواءا لنتاخن النصوص أو لوضع اجللاول واتساب أو حتضًن
احملاضرات لمثس :نوتو وب ( )PHOTOSHOPالذي يست كس م اجلن الصور وتلقتقوا 18ل يفكا دتثلو
الصور1 :ت  4و1ل وخرامج مت لدة للتسجتس وم اجلن الفتليو والصوتل

 17مزالح ر تلت األاهكن اآللتن ودورىا يف تنهتم خمووطاتت منتبن ام ن األمًن بل القادرت واقع وأناقت مذيفرة لنتس وادة
اما ستًن يف لم امنتباتت ام ن منتوري قسنوتننت 1221ت ص ما  11إذل 11ل
18مزالح ر تلتامر ع افسوت ص 41ل
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3

4

5

الصور 1ت  4و : 1خ ض ال امج امست كلن يف رقكنن الرتاث الثقايف

 3.4البيانات:
وتنون لو نس اصوص منتوخنت لاولت صور(ال م الصور ما  1إذل ) 9ت مقاطع صوتتنت
مقاطع نتليوت لقو أنرين أو مواقع تارخيتن وريًنىال ودينا أن اولا لتوا تسكتن امادة اخلام أو امادة األصلتنل

6

7

8

الصور 6ت  7ت : 8جمكو ن ما السجالت واخلرائط ال ت ت يفكصلر للبتااات ال تتم رقكنتوال

.5

مزايا عملية الرقمنة في المتاحف:
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يرى امختصون لة نوائل يف استخلام الرقكنن يف امؤسسات امتحفتن يفنهام للحفمت ىذه امزايا او زىا
نتكا يلي:

 1.5الحفاظ على الوثائق النادرة:
امسا لة يف اتفاظ لو الونائا النادرة والسري ن التلفت ما دون إففاءىا لو البا ثٌن وتص تب موكن
البحا واللراسنت يفالبواقات التقنتنل ن لو سبتس امثال حتتفم متا فنا مبجكو ن ما التحف النادرة وإن مت
رضوا خصفن دائكن يِؤدي إذل تلفوات وال يسك خرؤيتوا إال لقلن ما البا ثٌن امختصٌن ل
و اذيفر لو سبتس امثال  :حتتفم امنتبن ال يوااتن يف لنلن خالنسخن الو تلة مخووطن ختولف
 Beowulfال ت ود إذل القرون الوسوو ت ودل ينا مسكو اً خرؤيتوا إال لقلن ما البا ثٌن امختصٌنل ىت قام
خا ا ما ام ن أمرينتن ختصويرىال و يفكا قامب منتبن وطنتن يف طويفتو خالاشاء  1111اسخن رقكتن موبو ات
فشبتن وملفونات ننتن ترانتن لني يستوتع البا ثون تفحصوا دون امساس خالنسخ األصلتن19ل
تقوم امتا ف اجلزائرين ت ختسوتس كلتن اإلطالع لو ىذه التحف ختونًنىا لو نس صور ونتليوىاتل
و التا تست كس طريقن ليلة يف التصوير وىي تقنتن نالنتن األخ اد ال دتنا ما فم التحف وتسوس للبا ا
كلتن مشاىلة و تفحص التحفن خلون مسوا خس إنرتاضتا ل و ىذه ال كلتن أنبتب ملى ذما توا أيضا لو ام ادل
األنرين و التارخيتن

2.5

سهولة البحث:
تتت لنا رقكنن الرتاث الثقايف سوولن يفبًنة يف البحا 20ل تا ترتب ونقاً لألسس امتب ن يف األر تف

الورقتنت لنا اسرت ا وا دينا أن ينون ونقاً للكوضوعت للجونت للشخصتن أو للتسلسس الزمينت للكنوقن اجلغرانتن

 https://www.startimes.com/?t=2296135119تم اإلطالع عليه بتاريخ  01فيفري  2017على الساعة .19:45
20

Jean-Pierre Dalbéra , culture et société de l'information, Numériser le patrimoine un
enjeu collectif in , « Recherche & actualités », n°77 (mars- avril), 2004 , p 73-77.
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ال صلرت نوا الونتقن ل وخالتارل تتوانر إمنااات لسوولن اإلسرت اع ال تتونر يف طرق التصنتف التلوين21ل يفكا
تسا ل يف إاوار م لومات ليلةت دل تنا منتهرةل

3.5

إظهار التفاصيل:
إاوار تفاصتس ال دينا رؤيتوا مبا رة لو الونتقنت نكثالً إن البا ا الذي يقوم ختصوير امخووط

خوساطن اماس ت مستخلماً نالنن مصادر خمتلفن للضوءت خذلك تهور لنا تفاصتس ال ترى خال ٌن اجملردة ل وىي
نالث صورت األوذل مأفو ة خ كلتن مس الونائا خالضوء ال اديت والثااتن خاإلاارة اخللفتن والثالثن خالضوء نوق
البنفسجي و تنشف ىذه الصور الثالث تفاصتس ال تهور لو امخووطل نلما انهر إلتوا خال ٌن اجملردةت تا
يستوتع البا ثون تفحص امخووط لو اإلارتاب ختنكا يبقو امخووط حمفوظ خأمان يف امخزنل يفكا تسا لاا يف
م رنن الن اتفم والت رل لو خ ض أاواع التلف ال تسببوا النائنات اموجرين ل

 4.5توفير المكان في المخزن:
ال تشغس النسخ اإللنرتواتن سوى تزاً خستواًت تا تستوتع ملتكرتات خستون ما قرص التخزيا أن
حتفم أمتاراً ما الرنولل تا دينا فم الونائا الورقتن يف منان خ تلت وتتاح النسخ اإللنرتواتن للبا ثٌنت دما
جي س اإلستفادة ما ىذه امزايا أ لو يف امستقبسل نال ا لكنا أن م هم امخازن يف امتا ف ت اين ما مشايفس يف
منان التخزيات ذمل يف التحول إذل النهم الرقكتن الً مناسباً مشنلن ضتا منان التخزيا وخلفض يفلفن التخزيال

5.5

توفير الوقت:

إن حتول الونائا إذل الشنس الرقكيت دينا للكرء اسرت ا وا خثو ٍان خلالً ما لة دقائات ويفذلك دينا

ل لد ما األ خاص قراءة الونتقن افسوات أو رؤين الصورة افسوا يف الوقب افسول يفكا أن القائكٌن لو فم
التحف ستسرتحيون ما كلتن لب وإ ادة التحفت وما يرتتب نوا ما خماطر وستتفرريون ل كلتن تصنتف
الونائا اخلاصن خالتحف و نورستوا خلقنت ما يسك خاسرت ا وا خسوولنل وما اا تن أفرى ستسك و ود
النسخ الرقكتن للونائا للبا ثٌن خاإلطالع لتوا

اإلارتابت دون أن ينواوا مضوريا للحضور خصتاً إذل

 https://www.startimes.com/?t=22961351 21افس امر ع
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امتحف أو ام لمل دما يسا ل لو تونًن الوقب للبا ال ويونر اتفم اجلتل للكجكو ات األنرينت ما إاقاص
لة تلاوكا لو البا ثٌن تا تنون دقن الصورة الرقكتنت وإاوارىا لنس تفاصتس التحفن انزا لتسوتس كلتن
البحا واتفم يف أن وا لل

6.5

استثمار العملية التربوية بشكل أحسن:
خفضس امواد الرقكتن دينا تنويا جمكو ن دراستن ما ال اامج الرقكيت تا دينا توضت األ تاء خشنس

أيفثر وضو ً ا وخساطن ما فالل تقريب األ تاء وتنبًنىال والتولع لتوا يف يفس وقب ويف أي منان

ي تكل يف إفتتار يفتفتن رقكنن ام لومات يف امقام األول لو اإلسرتاتتجتن أو الستاسن ال امن ال يتم

ت بنتوات ويفذلك لو جم امتزااتن واإل تكادات امالتن امخصصن للقتام هبذه ال كلتنت وملى تونر اكتئن ال املن
املرخنت و جم ال كلتن ومقتلات التقنتات امرتبون خوبت ن مصلر ام لوماتت واقس جمكو ات النصوصت التقنتاتت
التجوتزات امادين امستخلمن واخل اتت التجارب الساخقن للكؤسسن وامسانن الفاصلن خٌن أمايفا ورش كس
امؤسسن اخلار تن القائكن لو الرقكننت وخٌن أمايفا توا ل مصادر ام لومات دافس امتحفل إذل ااب
التنالتفت والتحنم يف ملى ودة مصادر ام لومات ال يتم رقكنتوا فارج امتحف ويفتفتن محايتوال خوضع
خرامج خمصصن لذلك22ل

.6

تحديات وإشكاليات التي تتعرض إليها الرقمنة:
لو الرريم ما أمهتن ىذه ال كلتن وامكتزات ال دتنحوات ادة ما تصلم خنثًن ما التحليات سواء يفااب

حتليات مالتن فاصن خامتزااتن واإل تكادات امخصصنت أو خامسائس الفنتن امت لقن ختبين أنضس امقايتس وأ نال

22

Brochu, D, comment informatiser vous collections, Attention aux collections, le guide
de planification du réseau info-musée", société des musées québécois, II, Titre III
collection. PP 03-10.
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ملفات مصادر ام لومات الناجتن ا الرقكننت أو القضايا امرتبون خالبنتن التقنتن مشروع الرقكننت واإلتفاقتات اخلاصن
ختخوي اإل نالتات امرتبون حبقوق امؤلفٌن والنا ريا23ل
تؤدي اإلمنااتات امادين 24دور ىام يف ىذه ال كلتنت تا تفرض خ ض الشروط والقتود الوا ب أفذىا
خ ٌن اإل تب ارت فاصن نتكا يرتبط خاإلمنااات امادين والتجوتزات التقنتن والفنتن وخمتلف ال امج امراد اتصول
لتوال والنهر إلتوا خ ٌن نا صن أنناء إ لاد إسرتاجتتن وستاسن كلتن الرقكنن25ل
ترتبط التحليات التقنتن خنس ما خيص التجوتزات امادين وال جمتات ال ال ريىن نوا ما أ س تنهتم
مصادر ام لومات اإللنرتواتنت فهوا وإسرت ا وال لنا اإل نالتن الرئتستن تتكثس يف قضتن التقادم السريع
لتقتات ام لوماتت تا أهنا تتوور خشنس سريع ودون توقفل ختارل ذمل ص وخات لإلطالع لو ام لومات
امسجلن لو وسائط التخزيا القلدين مثال اتواسب اتالتن ال حتتوي لو مشغس لألقراص امران ( lecteur

) disquetteل نال دينننا اتصول لو ام لومات ال حتتويوا ل
جتلر اإل ارة إذل أن التقنتات امتخصصن يف كلتن الرقكننت مازالب ليثن اإلاشاء اسبتا ويف مجتع
األ تان مازال اإلسرت اع الف ال للك لومات الناجتن ا كلتن الرقكنن ديثس حتليا يفبًنا تا ي تكل لو ملى
النفاءة يف الوصول إذل مصادر ام لومات ل

.7

الخاتمة:
ونتكا يت لا مبسألن الوصول إذل مصادر ام لومات الرقكتن ما منهور التقنتات امستخلمنت جيب إفتتار

تقنتات الرقكنن اتليثنت أسلوب رض ام لوماتل ي تكل أساسا لو اجلكوور امستوللل يفكا أن ما الضروري
اإلست اان خالتقنتات واأل وزة امناسبن يف الن الرريبن يف الوصول السريع والف ال إذل اكلل امراد وصولوت يفكا ىو

23

Alix Yves, collab, Emmanuel Pierrat, Michèle Battisti, Françoise, Jean-Claude
Zylberstein, Le droit d’auteur et les bibliothèque, Paris, Electre-Editions du cercle de la
librarie, 2000 , p 49.
24
André Deweze, Yaves Daniel, Bouché Rechard, L’Informatique documentaire, 4e éd.
Refendue et actualisée, Paris , Masson, 1993, p.28.
25
Silberman, N, The ICOMOS Ename Charter Initiative, Rethinking the Role of Heritage
Interpretation in the 21st Century, volume 23, Number 1, 2006, P de 30 to 32.
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اتال يف األر تفات اإللنرتواتن وقوا ل البتااات اموتنلنل وما اا تن أفرى ديثس موقع امستفتل افسو امال
أساستا يف إفتتار ال بتااات ال يتم اإلست اان هبال تا أن مستخلمي الشبنن ال ننبوتتن (األارتاب) ات سر ن
منخفضن لا يتكننوا ما اإلطالع و رض الصور امرقكنن جبودة التن ولنا خامقاخس ديننوم اإلطالع لو
النصوص واإلاتقال ختنوا خالرواخط ل
خ ل إخراز أىم ام وقات والتحليات امت لقن خ كلتن الرقكننت دينننا القول أن للرقكنن إجياختات أيفثر ما
السلبتات فاصن يف متلان الرتاث الثقايف خنس أاوا و ودينننا تلختص مزاياىا ما فالل ىذه النقاط:
 الت رل اجلتل لو التحف األنرين و الن فهوال اتل ما اقس التحف وتلاوكا خٌن أيلي البا ثٌن ل التحنم يف تستًن اجملكو ات امتحفتن ويفس النشوات امت لقن خالرتاثل اتفم اجلتل للك لومات امتحصس لتوا وسوولن الوصول إلتوال -تسوتس كلتن اشر ام لومات وتبادل اخل ات وتونًن الوقب وامالل

 .8البيبليوغرافيا:

تتبع

 قائمة المراجع باللغة العربية:


الورنلي طارقت الرقكنن ودورىا يف فم الذايفرة السك تن البصرين ال رختن واشرىات جملن اإل ا ات ال رختنتال لد 1ت
1214ل



م زوز بل اتات التونتا يف فلمن التستًن األمثس للتحفنت يف جملن أحباثت ال لد الثالات 1214ل



مزالح ر تلت األاهكن اآللتن ودورىا يف تنهتم خمووطاتت منتبن ام ن األمًن بل القادرت واقع وأناقت مذيفرة لنتس
وادة اما ستًن يف لم امنتباتت ام ن منتوري قسنوتننت 1221ل



ننوش ابتست امنتبن الرقكتن خاجلام ن اجلزائرينت تصكتكوا وإاشاؤىات منتبن ام ن األمًن بل القادر منو ات أطرو ن
مقلمن لنتس وادة الليفتورات ام ن منتوري قسنوتننت 1212ل



سام زينوم و بل اجلوادت امنتبات واألر تفات الرقكتنت التخوتط والبناء واإلدارةت مصرت ريفن ااس للوبا نت 1221ل



زينب امتليت رائس ما اجلزائرت دار الشروقت القاىرةت الوب ن األوذلت 1221ل



د لوح بل القادرت رقكنن الرتاث الثقايف امادي خاجلزائرت واقع وحتلياتت يف جملن أحباثت ال لد الثالات ماي 1214ل
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سيد إدريس يوسف

خايوسف ر تلت رقكنن امخووطات خالقلتم تواتت فزاان الشرناء اإلمسا لتٌن منو ات يف جملن أحباثت ال لد الثالات



ل1214
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