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 الملخص:  
 غتلًلتوةتوترفضوبكضواألسشمممماضتموألمممم واألشمممماتمواللت بتواللعكلقتوبتلمكتباودو

يع وفصم واألشماتمواللت بتو اوالمكتباوسغ و توتلاواألشماتموقنوتكمتونمبًلتوفيو
ًًماوةاونمماتووالمكاقتدو قنوتكنواألشمماتموةاو لةتموالصمم تو  شمم ةوالمكتباو  
 ا كلمممتموللمكمممتباوةتممم واألنعمممتل.و يعفمممت ألوالل ممماوةض ملواألشممممممممممممممامممتمواللمممت بممتوو

عفمت ألوالكللامتموالضفامتوالعيوو طباكع متو   ا يوفضه متوفيواألسشمممممممممممممما دوالمتوي
بجبو توتع و لىواألشممماتمواللت بتونمممماموفضه و ان واألسشممما و  ونتس  .وو
  كنوالل او لىوألمر سةوالعكتة ويناوةسنمسمتموالعرالوالتقتفيواللت غو غنروو

واللت غو.

:وواألسشممما ودوالعرالوالتقتفيودواألشممماتمواللت بتدونممماتنمممتوووالكلمات المفتاحية
واألسشافاتوواالقعفتمدواللكتلجت
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 مقدمة 
توبلصملل واألسشما و  ه واألسشمضتولا ووةل مظًوووتاهعلتةًوواللتألميشم نوالقرتوو
 لك وذلاودوو غنره ووتوةاواللسسنناو الضلنمضتاألسشماضناوي و ب مًووِقب ووفقطوةا
المكممتباوفيوذلمماوالقرتو انعليوطباكع ممتواللممت بممتوتفمعو شمممممممممممممممممتألووإلىووبكم وو
ألمممممممممر سةواالهعلتلوبتلمكتباووإلىوالضلنمممممممممضتواللكت مممممممممر توووى قنو  و. الضكريت

الوبلت ووووفعىدوالشممممممممرصمممممممماتول فرا و الكل و لىوألممممممممل تول سشمممممممما والقمةي
دو إ لتوبشممممممممممل وال اتةوولللجعلعالسمممممممممماتنمممممممممماتو ا  اسيتوفقطوواألسشمممممممممما والفه 

ين موبكضواألسشاضتموو قنوو.ووت ل  وةعوبك   واللكضواال علتعاتوألفرا هو تض
القمةاتوب ممممممممممم و كتباوالكتبلمو الشمممممممممممرصممممممممممماتمواللتسزةدو  كنوالمقميو لىوو
  ع تو ةنىو هلنع توب تيو  سواألسشاضيوفيوفضه تو ا راموالكللاتموالضفاتوو

األسشممما والقمةيو   تووإلىو لن تدولكاوبكضواللعكتةلمواألسشمممافاتوقنوت تيوو
وواأل نمممملتدوالعذاتسيتدالكللمووواألنعتلدالمكتباوةت :ووووئبلفشممممنت ممممتوو شمممماتموو
ًةوتشمممممممممم ن وووولكعر  اتدا األ  امووال فننمممممممممماتدالفلتذجوووالبرينبتدالللتقتمو    
.و ترفضووو(1)شمممممممتساموفر ات ووودطبات وتووا   امواعتيوو األنممممممملما تمدالشمممممممرابطوو

األشماتمواللم م ةو ان واللعكتةلمواألسشمافاتوسغ و تووووألم بكضواألسشماضتموو
كلتموللمكتباو ترىو تواللعتففووتلاواألشماتموقنوتكنوةاو لةتموالصم تو ا 

هيواللمتتواأل سممممممبول ضه تدو ذلاوألتوشمممممممل تواللت غوبرعلفو اوالشممممممم و
سشمممممممما و معاتموواللت غوللمكتبا.وغنرو توالعقفاتموال نيتتوفرألمممممممم و لىواأل

الذاكرة(دو طتللتوووو  لتقتمو  شمممممممممممتألو كتباوةرعلضتو)ةت واألقرا والصممممممممممللتدو
شمممممتألوالمكتبادوفكللتوتلمسموو  لىووووااالتصممممتألوةسكرًوو نممممتب كتتوالعلمسوفيو

 
(1) Rudolph, Katie. "Separated at appraisal: Maintaining the archival 

bond between archives collections and museum objects." Archival 

issue 33(2011).p31 
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 نينة.و ل وبماوفيوإةمتتوووو شمممممممممتألو كتب اتاالتصممممممممتألواللتو شمممممممم موو نممممممممتب 
ب ج و توطباكع توالوتلب ووووتلاوالمنممممممممممتبطاألسشمممممممممما و تويرفضوالعكتة وةعوو

سشممممماضيو فنةتوبقملوبكللاتموالعقمي والويفعقيو فقتوللشمممممم واألسشممممما دوألتواأل
وتولل التدو ذلاوفعىوبقملوين سهوفيوفضظوالعرالوالمكتبقيولللجعلع.و إ لتو فقًو

تلنل ول ضظواللما واألسشمممافاتوالجنينةوف  مممل وولذلاوطمسواألسشممما وطرق و  نممم
و اوو ممللتو ةماقعوالكعر  اتو قما نويات تمو شمملمتمو انلاتو  مممسًووتب مم و قرا ممً

وكلكاتواألبكت .و

 ت ىوبكضواألسشممممماضناوب مممممر سةوألممممم واألشممممماتمواللرتللتوبتلمكتباوين سوو قنوو
ًمًودووال ضظ  تواللسممممممممممممممعم  متموووو ةعةاواللعكمتةلمتواألسشممممممممممممممافامتدووووابمت علمتسهمتو 

ألم وبكضواألشماتمووإلىوإالو تواألسشماضيوقنوب عتجوودوواألسشمافاتولاسم وةعتفف
األسشمافاتو ذامو لقتوي تو العيوقنويعلقتهتوا نابتووواللعكتةلموالعيوتصمتفبو

و.و(1)  وتبر تموةاوالج تمو  واألفرا و

تكم و هلاتوالنسانممممتوإلىو هلاتواألسشمممما وو  اختيارها:أهمية الدراسةةةة بأسةةة ا   
فناوتشممممنروالنسانممممتوإلىو معاتمو نينةودوفيواللجعلعو   سهوفيوفضظوالعرالو

ةاواللقعفاتمواألسشممممممممممافاتوالعيوفر مممممممممم وبكضواألسشمممممممممماضتمو لىوألممممممممممل توو
لقمنو متموانعامتسوو ودوو هيواألشممممممممممممممامتمواللمت بمتواللعكلقمتوبمتلمكمتباودت ةكمتلجع متوففامًو

 :لكنةو نلتبو هل تاللتفتتوللمألمعوالنسانتو
بصمممممريوووالذغوبقملوب واألسشممممماضيوفيوال ضت و لىوالعرالوتمألممممما والن سوو -

 الشم واللت غالفهرو او

 
( 1 ) Darms, Lisa. "The archival object: a memoir of 

disintegration." Archivaria (2009):p155 
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 و نلتبوأل واألسشاضتمول شاتمواللت بتوةكرفتوو -
تضننوالنسانممممممممتوفيوالعكريو لىوةقعفاتمواألسشمممممممما وةاواألشمممممممماتمواللت بتوو -

 تةكتلجع توففاًو اافاتو

و ألر سةوالعكتة وينف لتواللع فو واألسشا وتمألا والكلقتويناو -

العكريو لىوةممتةاممتواألشمممممممممممممماممتمواللممت بممتوالعيوتقعفن متووووبألن هةد  الةدراسةةةةةةةةةةة
لذلاودوو الكللاتموالضفاتوالعيوتع و لن ت تدووب  نمممملتبو ةبرسامواقعفتوواألسشمممماضتمو

و:تاتاآلا  تبتو لىوالعستؤالموت ت ألوو تفإ 

 طباكع ت؟و(؟و ةتartifactدوObjectتألشاتمو)اللقصم وبةتو -

 األسشا ؟فضظواألشاتموفيوو هلاتةتو -

 واألتفع ت؟ب ن واألسشاضيوقالتواألشاتموقب وكا و -

 واألسشا ؟ةتوالكللاتموالضفاتوالعيوتع و لىواألشاتموالعيوت ضظوفيو -

 ه وبلماوت قناوالعكتة ويناواألسشا و اللع ف؟ -

تجلاعوالبات تمو ال قتباوو ذلاوفيووياللسمممممممممممممم   اللف ج الدراسةةةةةةةةةة  تبقد ات ع
ك والعضسمممممممنروالفقنغوفناودوو(1) ف صممممممم تالجتسيتو اوالهتهرةوة  والنسانمممممممتو

 ت نينوالكفت ممممروا بجتياتو السمممملباتوووودلهتهرةلع لن ووفيوالاللتفتتوووو انممممعرنةع
وللعكلا .للم مألوإلىو عتبجوتصل وول ت

  

 
.و و2011 فلنوينس.و  مممألوالل اوالكلليو ةفتهج .والقتهرة:واللمعلتواألكت بلاتود   (1)

و290
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 السابقة:الدراسات  

 الدراسات العربية: أبال   
لكاو فنًاول وووودهفتكو نةو سانممتموقتة و لىو سانممتواألسشمماضتمواللعرصممصممت

 ةاو ه وووودبق وينسانمممممممممتواألشممممممممماتمو ألمممممممممر سةوفضه توفيواألسشممممممممما والعتسيري
و:وهيوالنسانتموالعيوتفت ل وفضظواألشاتموفيواألسشا والجتسغو

:و سانمممممممممتو سانمممممممممت و سشممممممممماضتمواللعتففو ه وال ضظو االتتفت -
 (1)و2015 و تلوتلبا اتو لىوةع فوالضاواالنلةي

توو قنوتفت ل والنسانمت و العسمجن وواللجلم تموووإ اسةووةاواللع فوولمظتبفوو رألمً
ونممممممممممممممجلمووو  شممممممممممممممممتألوواللع فدوو كمتباوو ةرافم وإ عمتجوالجمتسيمتدوالمكمتباوو إ اسة

 .اللع فاتوللقلعوالن لاتوالعمكناوللكتينرواألنتناتو اللصت سوا ألتفتد

وةف ت:وبكضواألشاتموفيواللمعلتموهفتكو سانتمو ر اتوتفت ل وفضظو و
ةجلم متمواللسممممممممممممممممامتموالكر امتوفيواللمعلمتمووو سانمممممممممممممممتو  -

 (2)و2009اللصريت و تلو
تفت ل واللتفتتواافاتوالعكتة وةعواللسممممممممممممماتمو ان واللمعلتوبصمممممممممممضتووفناو

ًيا   تةتوةاوفناواالقعفتمو الض رنتو ال ضظو العر

 

اللعتففو ه وال ضظو االتتفت:و سانممممممتوتلبا اتو لىوةع فووو سشمممممماضتم نلن و.   رةنا (1)
 و2015 طر فتو اعمساهو.و تةكتوالقتهرة.والاتواآل ابود-الضاوا نلةيو.و

ةجلم تمواللسممماتموالكر اتوفيواللمعلتمواللصمريت:و سانمتوفيوو الاتوةمنمىو بن و. (2)
و تةكتوالقتهرة.والاتواآل ابود طر فتو اعمساهو.ووو-ال مممممملطوالببلنم رافيو العفها و ا فت ة.

2009. 
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 سانمتو وف رنمتوال  ا اتموبتنمعرنالوقما نو  مفواللصمت سو -
 وو(1)2018 إتتفع تو  تلو

فيوو  واللما واللع فامتووتموامقمتةم واللمتفتمتوبكرفواافامتو  ممممممممممممممفوال  ا فنماوو
اللجل والن ليو قتس  وينف تو  ناوقما نووووRDAقما نو  ممممممممممممفواللصممممممممممممت س

وولللعتفف
 األجنبية:  ثانيا : الدراسات

و هل ت:تم نو نةو سانتمو  فباتوتفت ل وةمألمعوفضظواألشاتموةاو
 (2)و2009 تلو ووووThe archival objectو  سانت -

 هلاتوإألمممتفتواألشممماتموإلىواألسشممما و فلتوالىو فبوةعوو قنوتفت ل والنسانمممتو
 وف ل توةاونلألو اللعكتةلمواألسشمممممممممممممافاتوأل  توةت والمكتباوبلماوقرامت توو

    وإلىوألمممر سةوإ ت ةوالعضكنروفيو  سواألشممماتموووو االنمممعرنالوالفشممم ةنممماتووو
ًيممتو اللممت بممتوللمكممتباوبجممت ممبوال الممتوا كلممتتاممتو العممتسيراممتو وو.فيوف  وال الممتوالرة

  قنو رأل والنسانتول تلتو ساناتوةاو اقعو سشا و تةكتو نميمسك.و
 (3)و2011 تلو وSeparated at appraisal "دراسة  -
إلىواألسشمممممما وووواألشمممممماتمووسفضوبكضواألسشمممممماضتموألمممممم والنسانممممممتووا عقنمو

ألواألشمممممماتمو اوالمكتباو كفتمو للاتوالعقنا .و انممممممعكرألمممممم وو  اا ويع و 
فقتلووافنىوالكتبلمونسانمتوفتلتوسفضوفن تواللع فوألم و شماتموتر وال

و..والتوتفت ل واللكتلجتوالضفاتول شاتمو ان واألسشا األسشا وب ل ت
  

 
 ف رنممممممتوال  ا اتموبتنممممممعرنالوقما نو  ممممممفواللصممممممت سو إتتفع تداليا موسىىع دهللاد.     (1)

"RDA" قما نواللجل والن ليولللعتح : "ICOM" سانمممممتوت لنلاتوةقتس تو.واللجلتوالن لاتوو 
 237-221(و و 2018)و3لكلملواللمعلتمو اللكلمةتمو.وع

(2) Darms, Lisa. The archival object.op.cit 
(3) Rudolph, Katie. Separated at appraisal.op.cit. 
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 تمهيد
 اللكلمةتموالعيويعكتة وةك تووينسكواألسشممممماضيوةفذوالقنلو توطباكتوالمنمممممتبطو

فناوبقتي واألسشممممممممممممماضيوالذغوبكل وووترعلفوبتنعليوالج توالعيوبكل وفن تد
فيوهنئمتموالل ماوالكلليو  والج متمواللبامتوةصمممممممممممممملل متمول وبك منهمتو كفمتموو

.وو لىوالعكتة وةك تو تفهال تو إتتفع تولللسممممممممممعضننياوودو لكف واأل نس سانممممممممممع 
اللسنمممممممسمممممممتموةاوفناوطباكتو لل تو طباكتوووو و فيوالكصمممممممروال نياوتفم 

ةت وووودتةرعلضاللت ةوالل ضمظتوف  ممممممل واألسشمممممماضيويعكتة وةعو كتباو  شمممممماتمو
كرغووسشما واأل األووهفننماتدو سنممةتموو لتذجاألسشما وال فننميو الذغوب م وو

سشمممممما واللمنمممممماقيو الذغو األو فجريتد مممممم و نفتمو  لتذجو لنبتووبقنووووالذغ
ًةو  است تو تشم نل ت.وو  ةتواألسشما والعتسيريوياجبووب م و نمتبطوةعكن ةو    

و.طتللتو توالمكتباو األشاتموتسع اوال ضظواألينغود توب  وا وذلا

(ووarchive everything(وفيواعمممتبو)وGabriella Giannachiو تمممذار)
تع نروووود تواألسشمممممما و  ممممممل وهجناوةاوةجلم تو فت ممممممرو  شمممممممتألوةرعلضت

تفمعو انعليووووتعلعوو  اهواألسشمممممممممممممما ويممذلمماوووولاصممممممممممممممل وواللجعلعديع نروكقممتفممتوو
 يصمممل والذاكرةوال اتولك وودشممممتألوالمكتب اتو ةنىوا عشمممتسهتوفيوةجعلعوةتاأل

 لتو ب ممممممممتووإةتوة ممممممممى.و  ذلاوفإتواألسشمممممممما ولا وفقطوةسممممممممعم عوالمكتباو و
اللماقعوااللكعر  اتو  ه واالتصممممتألوو وووبات تموال فمكوو والقلعواألكريتدوو ووواألشمممماتم

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gabriella+Giannachi&text=Gabriella+Giannachi&sort=relevancerank&search-alias=books
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 األ لتألوففاتو شممممملمتموالعما ممممم واال علت يو ةفصمممممتمواأللكتبوووتاللشمممممعرا
 .و(2)ولمنا اتال األ  اموو(1)ولرعلطال   هلتوالماقعو

 مصطلح األشياء: معناه بداللته :أبال
التوو(3)وو( شممممماتم)  لعوشممممميمووداللكلملوو لىوالشممممميموفيوالل توالكر اتوبللا

ًي وفيوقمل وتكتلىو و وو س موفيوة م والعف َ لماوَ ا  َبتوَ يَُّ توالَِّذيَاوآَةُفماوالوَتسمممممممممممممم 
﴾ ُا   وَتُسس  وُتب َنوَلُك   َاتَموِإت  وو(4) َ ش 

نم وألغوةم م وكتي وةع ققاوبصم و توُيعصممسو ُيربرو ف و)ُبللاو لىوواهموو
و(5)اللذارو اللس ا(و

 

(وهيوتقفاتوفنيتتوتسمممممممممل وبرلاو اقعو نينووMixed reality  هلتوالماقعواللرعلطو)   (1)
ةاونلألو ةجوالماقعوال  اقيوةعوالماقعواالفعراألمممممممممميو تلماواللسممممممممممعرنلوةاوالعضت  وةعو
الكفت ممممممممرواالفعراألمممممممماتوالل ممممممممتفتوالىوينئع وال  ا اتو تسممممممممعرنلوتلاوالعقفاتوفيواأللكتبو

 ا لكعر  اتو فيوالعكلا 

(  Mixed reality . Wikipedia: The Free Encyclopedia, Wikimedia 
Foundation, 9 feb 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality)  
( 2 ) Giannachi, Gabriella: Archive Everything. Mapping the Everyday, 

Cambridge, London: The MIT Press.2016.p5 

وةت ة)شا (اياوةفهمسو.ولستتوالكربو.ينر مو:و اسو ت سو.و (3)
 101اللتبنةو.ومابتوسق والقرآتوالكري و.ونمسةو(  4)

دوو2008الكر اتواللكت مممممممممرو.والقتهرةو.و تل والكعبو. فلنوةرعتسو لرو.وةكج واللكتوو (5)
 (وم)ةت ةوشي
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الكاممممت ممممتمو يناوالكاممممت ممممتمو األشمممممممممممممماممممتمدو تو اللممممت غو  وووو الضروو الم م و هيو
ينفلتووودتفناو   ولا وةاوال مممر سغو توبممتوالكاتتوةللمنمممًودوو(1)االفعراألمممي

 .تاألشاتموةم م ةو كتيع
واللم م ةوفياألشمممممممممممماتموووإلىهفتكو نةوةصمممممممممممملل تموتسممممممممممممعرنلول شممممممممممممتسةوو و

  ووووObject)و)ووةصمممممملل وو قنوانممممممعرنلواألسشمممممماضنمتواللعكتةلمواألسشممممممافاتدوو
و(وللناللتو لىوتلاواألشاتم.artifact)ةصلل و

شممممممممميموةت غوةللماول واستضتعو  رفووإلى(ووObject يشمممممممممنروةصممممممممملل و)
توةمممتويع ووووكلكمممتو بكمممت والمكمممتباول مممتوووو لىوالرغ وةاو ت ودوو  لا إالو   مممتوغمممتللمممً

ًهتو اوو  فيواللعتففوبشمنروةصملل وودوواللسمل تووبسمببوطباكع تووشماتماألتلنن
 objectشميموةاو مفعوا  سمتتدو يشمل واللصملل والكنفتمو الفلتذجوإلىو وو

بشمممم و تلولع لاتوةجلم توةعفم توواللصممملل ووُيسمممعرنلوو وو.(2) القلعواللت بتوو
.و(3)وو غنروذلمااألفجمتسو واللمت المو الكرانمممممممممممممميو األقللوةتم ووواألشممممممممممممممامتمةاو

بشممممممممممممنروفيوالبنئتوالرقلاتوإلىوووobject يفل يوا شممممممممممممتسةوإلىو توةصمممممممممممملل وو
و.اللم م ةو ان وقما نوالبات تموتموالرقلاتوات الك

 ستتو ل و(:وشيموةت غوكلكيواألبكت وةاو فعوا Artifactينفلتوةصلل و)
 وو وقالمتوةكلمةمتتامتدو قمنوب ضظوفيواألسشمممممممممممممما وامكاقمتو  وامنلنم و لىو ظاضمتو

 ل وبكنف .و لىونمممممممممبن واللتتألواتتوةمعبويرامامواالنعرا تموفيولفنتوفيوو

 
افلنوة لنوالشممممممممممممتةيو.واللكج واللمنممممممممممممم يوللصمممممممممممملل تمواللمعلتمو اللكلمةتموو (1)

 / https://www.elshami.com األسشا .و)ةت ةوااتت(دوةعتحو لىوالرابطوالعتليو:
 ( 2 )Pearce-Moses; Richard  "object ".Glossary of Archival and Records 

Terminology (online). Chicago: society of American archivist, (accessed 6 

April 2020) https://dictionary.archivists.org/entry/object.html 
(3) "Object".  Britannica Academic. Encyclopedia Britannica. (accessed 6 

April 2020). https://www.britannica.com/  

https://www.elshami.com/
https://www.elshami.com/
https://www.elshami.com/
https://www.britannica.com/
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ةعو كاقتوووتةاواالنعراعوب ناوبممتوةرفقًووتالقرتوالعتنمممممعو شمممممروبللبو لمذ ًو
و.و(1)يرامةواالنعراعوفيواألسشا و

 ب تو   و وةصنسوةكلمةتمويع ويا وتسجن وو(ووArtifactةصلل و)ووُبكريكلتوو
اللكلمةممتمو لىو نمممممممممممممماطوةممت غدوةتمم والصمممممممممممممممسةوالضمتمغراياممتو تكمتوقالممتوو

توفيوالشمممممممممميموب نوووداللكلمةتمولا وفقطوفيوالف و  والل عمىو  لكاو ب ممممممممممً
و.(2) غو   تو شاتمول توقالتو مهريتو وودذات 

ةصمممممممممممممنسوهيوووت بتوفيواألسشممممممممممممما اللوو  لىوذلاوبلماوالقمألو تواألشممممممممممممماتم
وو ضظوفيواألسشمممممممممما تكلتتاتو قنووإةت غوةللماول وقال وتتسيراتو  وةكلمةتمو

 ة ن و.وانلن و لىو  امو ل وةعواللعكتةلمواألسشافات
  :ن بتتنوع األشياء من حيث طبيعتها المادية فقد تكو

 ةت وو:برقية أب من الكرتون  .1
:وهيوبلممتقممتوةاوالمسوواللقمغوتسممممممممممممممعرممنلوفيوال طةةاقةات البرةةديةةأ.  

تو  وةكتل ونمممممماتفاتولبلنوةت.و قنو هرووتع مممممملاوسنمممممملًو قنوواللرانمممممملمو
الللتقتموالبرينبتو لىو   تو شمممممممممماتموالوتسممممممممممع اووإلىوبكضواللسسنناوو

النسانمممممممممممممتدو  تواعتبتوالعتسيوويع وةاونلألو كتباوةرعتسهوبكفتبتوألفرا و
 توالللمتقمتموالبريمنبمتوالوبلمف متووإلىوواللجعلعو ةجلم متتم دو نلصممممممممممممممماوو
 .و(3)   لتل  إلقتموال ممو لىوفاتةوالكهلتمو

 
 (1)  Pearce-Moses; Richard  "Artifact  " (accessed 27April 2020). https:// 

dictionary.archivists.org/entry/artifact.html  
(2) Stephen G. Nichols and Abby Smith, The Evidence in Hand: Report of 

the Task Force on the Artifact in Library Collections (Washington, D.C.: 

Council on Library and Information Resources, November 2001).p17 
(3) Ferguson, Sandra.. A Murmur of Small Voices:&quot; On the Picture 

Postcard in Academic Research. Archivaria 60 (September2006), p182 
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لكاوالللتقتموالبرينبتوتكعبرو كتباوةرباتدو تكلاوقمت توفيوالمنممممممممممماطو
سنممممممتل تووإ ضسمممممم و ا عشممممممتسهو تفم  دوالتو توبكضوالللتقتموالبرينبتويع وو

الف ووو يلماو توبسمممممممممممممت نووودبتلبرينو ت عمغوبتلعتليو لىوطمابعويرينبت
البريمممندوفيوت مممنيمممنوتمممتسيوو ةممممتتووو طمممتبعت ووت مممت مممبوالرمممإلىووالللبمعوو

انممممممممممممعرنالوالللتقتم.والتوت عمغوالعكلاقتمو الرنممممممممممممتب واللمعم تو لىوو
ةكلمةمتموبلماوانممممممممممممممعرمناة متوللعكريو لىوةماقفواألفرا واتجمتهو ةمسو

فنماوت عمغوغمتللمتو لىوةكلمةمتمو اوةممتتوإقمتةمتواللرنمممممممممممممم ودووبكنف مت
 والصممسة.وو اللرنم وإلا دو تتسيووا سنمتألو  كضو   تموالفهروللرنم

بلكفىو   توت عمغو لىوةكلمةتمونمممممماتقاتوفمألوةرنمممممم والللتقتو ةعىوو
ووالبريلت ي.و ي ممممممم واألسشممممممما و(1)وو للتذاوت وإسنمممممممتألوالللتقتموالبرينبت

ال ربوووإلىلفوبلمتقمتويريمنبمتوةف متوةمتوبكم و ونلسممممممممممممممتو شممممممممممممممرفماليوو
و.و(2)والكتللاتواأل لى

 
و)3(1915 يعتسيووبلتقتويرينبتوة ضمظتوبتألسشا والبريلت يو(و1شم وسق و)

 
(1) Ferguson, Sandra. ibid.p181 
(2) The National Archives. (2May2020) 

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/results/r?_hb=tna&_q=postcard 
(3 )  National archives  . ,(ci ted24 Feb2021)   available:  https://  

images.nationalarchives.gov.uk/assetbank -nationalarchives/  

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/results/r?_hb=tna&_q=postcard
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و
و)1(1918بلتقتويرينبتوة ضمظتوبتألسشا والبريلت يوتكم ولكتلو(و2شم وسق و)

هيو  اةوبسممممعرنة توالل فننمممممتواللكلتسيمتوفيوالنماذج الهندسةةةية:   .بو
.و يع وإ شمتؤهتووبسم ملتوالكللمو الجل مسووبض ل تتم من و فكتسه وفناو

 ان واللمتتبوال فننممماتوبتنمممعرنالوةما وسناصمممتو)كرتمتدو سووةقمى(وو
 غمتللًمتوةمتويع وت ننرهمتدو  مت ًساوةمتويع واالفعضمت وي مذهوالفلمتذجوبكمنوانعامتسوو

.و تشممم والفلتذجواللكلتسيتوةشممملتول سشمماضيوفيو(2)العصمملا والف تبيوو
ًيادونت مممتوالفلتذجواأل لاتواللصمممفم توةاوةما و  للاتموال ضظو العر
بسالتو العيوالوتع ل وال ضظوطمي واللنىدو قنوبممتوالعصميروالجننو

شممممممممممممممامتموكلكامتواألبكمت وبلتمتبمتويمنيم وةفمتنممممممممممممممبولل ضمت و  وسقلفمتوهمذهواأل
  لن ت.و

 
action/viewAsset?id=39272&index=46&total=62&view=vie

wSearchItem  
(1  )   National archives  . ,(ci ted24 Feb2021)   available:  https://  

images.nationalarchives.gov.uk/assetbank -

nationalarchives/action/viewAsset?id=31919&index=61&tot

al=62&view=viewSearchItem 
(2) ICA. A guide to the archival care  of architectural records  19th-20th 

centuries.Paris.2000.p36  
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غنرو تواللمتتبواللكلتسيتوتقملو فات ًتوبإ شتمو  ماعو نرىوةاوالفلتذجو
لعتسيوواللكلتسغوةت والفلتذجواللكلتسيتووفيواالعيوقنوتكمتوةضننةولل تبتوو

البممنيلممتوللكضواألةممتكاوالعراكاممتوالعيوا ممنكرمدو  والفلممتذجواللكلممتسيممتوو
لمتوابنرهووذاموقالمتوتمتسيرامتدو تكمنوهمذهوالفلمتذجو  كمتبق متوذاموقاولللمتت و

 فمنو سانمممممممممممممممتوتمتسيووا نممممممممممممممممتتو الع  ممممممممممممممرو الفقم و العمتسيووالتقمتفيوو
و.(1)لللجعلع

للكفتبتوبتلمكتباوووتاسشممممممت بًوو قنو  ممممممنسواللجل والن ليول سشمممممما و لنلًو
ألممممممر سةوفضظوالفلتذجوال فننمممممماتوبكنوإلىوال فننمممممماتو قنو شممممممتسوالنلن و

إ رامو للاتموالضرزو االنمعلكت ولع نينوال التوالعتسيراتول ت.والتو شمتسوو
 راموالكللامممتموالضفامممتواللزةمممتو لىوالفلمممتذجووإألممممممممممممممر سةووإلىووالمممنلنممم وو

تدوفعىوبسمممممممممممممعكناوي تووئكفتموفضه توفيوالج تمواللفشممممممممممممم ال فننممممممممممممماتوو
 .و(2)و األسشاضيوفيو اسوال ضظوالعتسيراتوأللاوةجلم تت

ب ضه تواألسشمممممماضتموةت ووتقملوو:وتعفمعواألشمممممماتمواللكن اتوالعيومعدنية .2
المكمممممتباو األلكمممممتبو تشمممممممممممممم نممممم وبكضو األنعمممممتلو الكللمو ةكمممممنامو

ي وإتوبكضواألسشمماضتموافعضه وب شمماتمو كتروبسممتطتدوو.ووااللكعر  ات
وو تةكتو نميمسكوب مم ب سشمما وةراًواللجلم تموالرت ممتووووفناوقتل

-و) راب ويلنممممعاماتووافعمىو لىووووألفنواال بتم ممممفن ووشممممرصمممميوو
دو ةاووو(3) يفاتو..(و شممممتسامووو– مممممسووو–ووتفجتسواريل وو–ةجمهرامو

 يلي:ووةته واألشاتمواللكن اتوالعيوبجبوفضه توفيواألسشا و و

 
(1) ICA. Ibid .P56-57 
(2) ICA. Ibid 
(3) Darms, Lisa. The Archival Object .Op.cit.p 143  
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 :األختام . 

ًمًو ً وةاوالمكاقتو  لن و لىوووواتكنواألنعتلو  كلتمو  ع تدو تعكن وإالويعج
 طروو ألممك تو لىوالمكتباوتلكتول زةفتو الكصمممسدوفناووونعتلاألو  ماع

ةراموفيونعتلوالشممممممملعو األنعتلواللكن اتو انمممممممعرنة توالللمكو األ   نموو
تواوفصممممممممممممممريًودوي وات  واألنعتلوفيوالبنابتواةعاتزًو(1)الكصمممممممممممممممسواللرعلضتوو

 و دو اممت مم وبكضواألنعممتلوتكلاوفيوالمكممتباووفيو  س  ممتووللللمكو الفبلم
انممممممممعرنة واألنعتلوةفذوالن لتواللصممممممممريتوالتووووتر طوي توب س لتوةكنفت.

دوويناوالشملعو الرشمبو الضرتسو اللكت تتوتفم  وةما و مفك توة ووالقنبلت
ه روب و عممو قنوب يعكمتوالرتت وةاو   وتفقشو لا واألنملتموةكممنمتو

بلماوسؤيع و للسممممممممم وووت و كرت الرل مممممممممتو توالرو.(2)وول ةسمممممممممتكوبتلرتت 
لل صممألوةف و لىو   توالفهروال  ا اتدو العكبنرو اوإسا ةواألشمرت وو

غو  وةمعمبو توبكبرو ف مممتوبشمممممممممممممممممم وامممتيدوفقمممنوو العيوالوبلماوأل
نممممت نمواألنعتلوفيو ك واللماكناوةاو لاعواأل ماعو كتروقبماًلدو غو تو

ً يرو ألممملتتوالشمممرعاتدوف يول نعتلو ت بو لليوبسمممت نو لىوةفعوو الع
.و ةتزاألول نعتلو  سو(3)ووكلتموفيوالمكتباةاو ه و لةتموالصمممممم تو ا 

المكتباوبرلمطوةعقفتووووفعىوةعواعتبتكلتمو ممممممممممم تواللمعمبدوإفيوووة  
.ولذلاووتتلًوتبشممممم وة ن وبصممممكبوالتقتوفيو كاقتوالوت ل ونووطلت ع ت  و

ألواألنعتلو اوالمكتباو فضه توفيو دوللسمماتوووتاللعتففوبكنوتشممعنعًوفإتو 

 
و47. و1985نلمىوةنل والمكاقتوالقت م اتوالقتهرة:و اسوالتقتفتوالكر اتو. (1)
دوو4دوعوو3000 متطفوة لمنوينمةيو. كمتباواألنعمتلوالشممممممممممممممرصممممممممممممممامتو.ةجلمتوالكر امتو (2)

ول2006
( 3 ) Otoole J. M. the Symbolic Significance of Archives. American 

Archivist, 56.)1993.(p241 
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 تس غواألنعمتلوفيواللعمتففو  ًساوغنروالعيو ممممممممممممممفكم وةاو  لم دوفنماو
وو ممممممممفك ولع ممممممممضيواللمكمقاتو لىواللمعمبو تكناو لىواكلتمو مممممممم ع 

و. ته واذلاوطتللتو تواللمعمبوةم م و
ت وةاوتاألسشممما والقمةيوالبريلت يو لىو كتروةاوس عوةلنمتونووي عمغو و

 (1)ةف توةرفاوبتلمكتباووتالقرتوالكشرياوبكً وإلىوالقرتوال ت غو شرو

 

 و(2)و كاقتوةرفاوي تونع وة ضمظتوبتألسشا والبريلت ي(وو3شم وسق و)و

 األجهزة بالمعدات باأللعا  اإللكتربنية: . 
ةت واللامر فنل ووود  تزوقتسئوإلىوت عتجوالمنممممتبطوالعفتظريتو الرقلاتو

 الشمممممرابطوالل فتطاسممممماتو األقرا والصمممممللت.و فيوفتلتو  م والج تزو
األسشمما ونت ممتوإذاوإلىوألممل ووبجبوسشممافاتوواأللللعكتةلتووةصممتفبو

 
( 1 )  National archive. Seals, (accessed 6 May 2020)  https://www 

.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-

guides/seals/#4-how-to-locate-original-seals-at-the-national-archives 

 ( 2 )  National archive. https://images.nationalarchives.gov.uk/assetbank-

nationalarchives/action/viewAsset?id=58875&index=14&total=411&vie

w=viewSearchItem 

https://www/
https://images.nationalarchives.gov.uk/assetbank-nationalarchives/action/viewAsset?id=58875&index=14&total=411&view=viewSearchItem
https://images.nationalarchives.gov.uk/assetbank-nationalarchives/action/viewAsset?id=58875&index=14&total=411&view=viewSearchItem
https://images.nationalarchives.gov.uk/assetbank-nationalarchives/action/viewAsset?id=58875&index=14&total=411&view=viewSearchItem
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ًةوغنروةم م ةو .و لىووت يصممممكبوال صمممممألو لن وب كت  وتلاواأل  
ًهولعشممممممممم نل توووإلىوونمممممممممبن واللتتألوت عتجو نممممممممملما تموالضم مغراي    

وةفذونفمام.وتمقض و فت ع ت
ًمًو ةتو او سشممممممممضتواأللكتبوا  اوةاوفاتةوولكعر  اتو العيو  ممممممممل  و 

لاواللعكممتسيو لامم وفيو ممتل واأللكممتبو تول ممتوفالصمممممممممممممم ممتسو الكلممتسدوو
ًلاتدووةفصمممتمو ًةوتعصممم وفيوالكت ةوةعوو)وةت واللفصمممتمواللف  هيو   

ًةواأللكممتبو ضسمممممممممممممم ممتوو((PlayStationةتمم   ممتزوالعلضممتزوو ووتكعبروو    
 يجبواالهعلتلوب سشمممممضتواأللكتبوا لكعر  اتوو.و(1)ةفصمممممتموةللمنمممممتو

ول نلتبوالعتلات:و)بلتوتشلل وةاو نتبطو ةفصتم(
ًمًوواقعفتمواأللكتبوا لكعر  اتوفيواألسشمما وبكنو - ةاوتتسيووواوو 

ًماًودووالصمفت تو تلمسهت فناويع وووود ب متووالعكلا ةاوتتسيوووو  
تمظا واأللكممتبوا لكعر  اممتوفيوالكللاممتوالعكلالاممتو تكناض ممتوو

 (2)ةعواألهنايوالعكلالاتولع قناو ماتجوالعكل 
توفيوالتقتفتووتلكبو  ًساوسباسممًووو نممنلتونمملواتو  صممريتولكتبواأل -

 وو(3)والشكباتواللكت رة

 
ةلمم و بممنوال ممت غ.واأللكممتبوااللكعر  اممتو  اهو ةصمممممممممممممممنسوةكلمةممتتيوةعلمس.و طر فممتوو (1)

 و35. وو2018القتهرة:والاتوالنسانتموا  ست اتد-ةت سعنروغنروةفشمسة.وو
(2)

 37  المرجع الساهللاق   ص هبة عبد الهادي 
( 3 ) National Film And Sound Archive Of Australia.  video 

Games,(cited24 Jan2021)   available https://www.nfsa.gov.au/ 

about/what-we-collect/video-games  

https://www.nfsa.gov.au/%20about/what-we-collect/video-games
https://www.nfsa.gov.au/%20about/what-we-collect/video-games
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بت ألممممممممممتفتوإلىو توفضظواأللكتبوفيواألسشمممممممممما ونمممممممممماجك وو -
يمنمتبطوةكلمةتموةعفم تو ةرعلضتو  تلعتليوواألسشما وب عضظوو

 يمكاولعتسيووتلمسو نتبطواللكلمةتم.
 قممنويممن موبكضواألسشمممممممممممممماضممتموالكممتللاممتوب مممممممممممممم و لكممتبوإلكعر  اممتوألمممممممممممممملاوو

للسنمممممسمممممتموالصمممممفتعاتو العكفملم اتوالكبرى.وفقنوين ولاللجلم تمواألسشمممممافاتوو
ةفذوضننيموو مممم و لكتبوالباألنممممعراليوالقمةيوللضنل و اللما والسمممملواتووسشمممما األ
 ممفت توتسممته وبشممم وابنروفيواالقعصممت ووو تواأللكتبوتو ًوةمألممدوو2019 تلوو

ًةوووو قنو ل و لىوألمممممم واأللكتبوةاوواألنممممممعرالي. شممممممريطوالكتنممممممن وإلىواأل  
 قنوشممممممممممل وذلاو سشممممممممممضتوالمكتباوووودالل لملتو نمممممممممملت تموالماقعواالفعراألممممممممممي

و.و(1)وت األلكتبو اللفصتمو ا وةتويعكلاوبتلكللاتوا يناعاتوفيواللول

 :جلدية أب حجرةه أب عظم أب غير ذلكو .3

انممممممعرنة والجلم وفيوالعن ياوةفذو قنلوالكصمممممممسوفناونممممممجل ويمةاتموو
ةع فوو تم عوفيو لكيو لضمممممتبفو لمممممنبمممممتو التمممممتلممممماو لىو ت عل و فللمو

دوو  لن تواعب والرنممممممتب والعيوبكاوسنمممممممألو و) مممممم و و لا وو(2)ةمتوآ
وا نلل.إلىوةراموين مه والللمكو األإلىو نل (و

نمممممممممتموالكلنممممممممماماتوب كنفتوب ممممممممم وو قنوقتلو سشممممممممما والكلاتواألةريماتوللنسا
ةجلم تو شمماتمو تمموةصممتفلتوللمكتباوالعتسيراتوالعيوبقعفن تواألسشمما وو
 ةف توفقنلتو لنبتو    اموةمنمممممممممما اتونت ممممممممممتوبتأل يبوالنم ت يو  تفاوو

(و ت مممم وال قنلتوةرلمطتمو اووElias Petropoulosاأل تر  ملم اتو)
 

(1) National Film and Sound Archive of Australia.  Ibid  

.وو1987إيراةا والسممنن.وةقنة وفيوتتسيوواألسشمما و  فنات .والقتهرة.و اسوالتقتفت.وو ة لن(2)
و38 
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لاسم وةجر و  اةوللنمعكلتألو ال قنلتوودوفعرهوفاتت و ان والسمجاو)ةذارات (
فناوووودالشممممممممرصمممممممميو لكاو  اةوقالتولللكلمةتمو اوفعرةوة لتوةاوفاتت 

ف رنممممممتو لاعووإلىو  تو لن توبكضواللكلمةتموالرت ممممممتوب وبت ألممممممتفتوو
و.(1)اللرلمطتموالعيوينان وال قنلتوينقتو لىونل وال قنلتوالرتس ي

ياواألشاتموالعيوو فيواألسشاضتمواألكريتو)ةت و سشاضتمواللعتفف(ويع وترًو
يع والكتمسو لن متو كفمتموالل ماو  والعفقنمبو اواآلكمتسوفيواألسشمممممممممممممما وةعوو
وو:المكتباوالرت مممممممممتوبتلعفقنبدو يلماو توبشمممممممممل واألسشممممممممما واألكرغو لىو

الع لنم و)الع لنم والبنئيوللكضواألشممممممممممممممامتموللعكريووونواللفعجمتمواللمتقامتوبكم
إلىوبت ألمممممممممتفتوووو بنرةو ووشمممممممممراب و فضمسيتو قاقتوو ووطباكع ت(و نفتمووو لى

 .(2)المكتباوالرت توبكللاتموالل او العفقنبو

التي قامت  هم االشةةةةةةةياء أمثلة التالية ه يمكن اعت ار األأنلخالصةةةةةةةة با
 األرشيفات بضمها :

ب ممم واألسشممما والبريلت يوفماليونلسمممتووفناووو:الللتقتموالبرينبتوو -1
  شرو لفوبلتقتويرينبت

األسشمممممممممممممما والبريلمممت يو لىو كتروةاوس عووفنممماوب عمغوو:وواألنعمممتلوو -2
 ةلنمتونتت وةاوالقرتوال ت غو شروإلىوالقرتوالكشريا

وو2019 تلووووفناوين وواألسشمممممممما واألنممممممممعرالي:واأللكتبوا لكعر  اتوو -3
 ا لكعر  اتوب  واأللكتبو

 
(1) Daleziou, Eleftheria. Object Documentation in Archival Collections: 

Tales from the American School of Classical Studies at Athens Archives, 

ICOM International Committee for Documentation Conference. 2018 .p3 
( 2 ) Perrin, Kathy. A Standard And Guide To Best Practice For 

Archaeological Archiving In Europe. Belgium: Eac, 2014.p11 



 

1546 

و وال قتببوالجلنبتوالشتساموالنيفاتوو االفجتسوالكريلتوو -4
قتة واألسشممماضتموالعتسيراتوب مممل تو ب مممتوةت ووكلتو توهفتكو نةو شممماتمو

الكراب والبلنممممممعاماتو الللب و غنروذلاودولكاوالل اواكعضىوبت شممممممتسةوو
إلىواألشممممممممماتمواألكترو هلاتوو العيواتضق و نةو سشممممممممماضتمو لىوألمممممممممر سةوو

و.ألل توللتول توةاوقالتوتتسيراتو اكلتتات

 ثانيا : دباعي حفظ األشياء المادية في األرشيف: و
يما  واألسشممممممممممممماضيوالذغوبكل وفيو  توذاموطباكتونت مممممممممممممتوةت و)الل تك وو

ةراكًوالل ملوالكللاتو ووو شممممراتموال تنممممبواآلليو شممممراتموشمممم اوالل ممممتبع
...(وةشمممممملتوفيو  مممممفوالمكتبادو ذلاولكنلوف ل وللكضواللصممممملل تمو  وو

فيوووتالشمممميموالذغوبكنونممممبلًووو تويرىوي عتجوو وودااألشمممماتمواللذامسةو ان والمكتب
 شمممممممم هوالمكاقتولاقملوبتلكللاتموالضفاتواللزةتو)العرتنبو الم ممممممممف(دوفقنوتكمتوو

األشممماتمدو قنوتضقنوالمكاقتوقالع توإذاوفقنووهذهوالمكتباو شمممل وبللنممم وإذاوفقنمو
ًمًاوةاو كمتبق متوةتم ووالشمممممممممممممميم.و هفمتكوبكضوالج متموالعيوتكمنواأل شممممممممممممممامتمو 

األسشمممممممممما وال فننمممممممممميوالذغوب مممممممممم والفلتذجوال فننمممممممممماتدو  سشمممممممممما واأللكتبو
ا لكعر  اتو)العكلالاتو العرفن ات(دو األسشممممممممما والجفتبيوالذغو ت ةوةتوب ممممممممم وو

األشماتمو األ ساووالعيوت ملطوفيوفرزوة لاوووألمعفناويع و و فرازوالق متبتدوو
ت وتممتسيوووت تر طواللممتو ةمادو يرع و لن ممتو يمعممبو لىوشممممممممممممممريطو انمم والرمم

 .و(1)الل  روالل رسوب لطوتلاواألشاتم

 توووتدوفكلت نممممممممتنمممممممماًواوفيواألسشمممممممما والعتسيريو ةرًوبكنوفضظوبكضواألشمممممممماتمووو
دوتوفيوذات بماوفنكًوالشمممممممممممميموقنوبضسممممممممممممروال نلو  وووفإتدوتالمكاقتوت ميوفنكًو

 
 األةنريت.والقتهرةو:وهنئتوالللتبعو1950لسفتوو150قت متوا  راماموالجفتباتوسق و  (1)



 

 

1547 

  لقتواألشمممممممماتموبتألشممممممممرت و انممممممممعرناةتت  ول توقنوبضسممممممممروبكضوالجما بو
الشمممممرصممممماتوللضر دوينفلتوفصممممم واألشممممماتمو اوالمكتباوقنوبضقنوالشممممميموقالع .وو
  لىوالرغ وةاو تواألشمممممممممماتمول ويع وتن يف تويفض وطريقتوالمكتباوالعقلننبتو  وو

تكتةل وةك تو لىو   تو نمممممممممممتبطوةكلمةتموغنروالعقلننبتولكاوبكضوالج تمو
و.اكلتتاتوةت والمكتبا

لكتبلتووالشمرصماتوووودوقتلواألسشما وب م والمكتبااألةريماتوو يسممم سما فيو البتوو
(Krzyzanowskiوو)األشمممماتموووةاةجلم توووو  كنوف  والمكتباوتبناو توي ت

لكاووقتلواألسشمممممممممممممما ويعرفنم واألشممممممممممممممامتمواللمت بتوإلىوةع فوالمالبتدوفدواللمت بت
توطباكتواللع فوالوتسممل وو بةكلًلوذلاواللع فوسفضوقبمألوبكضواألشمماتموو

 ت ووووب مممممل تدوفقتلواألسشممممما وبتلمكتباوذامو ممممملت  توتلاواألشممممماتموووو تب مممممل
 .و(1)ووالكتبلت كتباوفضه توأللاو

 لعدة أس ا : ةاألشياء الماديبترفض بعض األرشيفات القومية استق ال 
بكت و ةه رهتوالرتس يو  وطباكع تواللت بتوتعفتفىوو   توكلكاتواأل •

 و.ةعوطباكتواألسشا 
غلبوةكتهنو الاتمواألسشمممممممممممما ول وت ع وبتألشمممممممممممماتمو اافاتوو وتوإ •

الفصمماتووالعكتة وةك توي واهعل وبمافاتوترتنبو   ممفوالمكتباوو
 ل وتسه واألسشمماضيوإلىواافاتوالعكتة وةعوووودلصممريتاتو ال السمملو

 و(2)الع فواألكريتو الشتسامو األنعتلو غنروذلاوةاواألشاتم

 
 (1)Rudolph, Katie. "Separated at appraisal.p26 
(2) Rudolph, Katie.ibid.p27 
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اللفتنمممملتوووواأل  اموالويم نوفيواألسشمممما واللسممممتفتموالكتياتو  و •
دوالتو توبكضواألشممممماتموت عتجوإلىوظر يول ضظوتلاواألشممممماتم
 و.و(1)وينئاتوة ن هول ضه ت

األشممممممممممممممامتموةتم واللمفمتمو الع فوالضفامتول متوفمتبمنةوب تامتوة من  ةو •
تشمممممم  وةسممممممتفتوابنرةوفيواللرتزتدووووفيواألسشمممممما و يلماو تو

 األف ممم وهموال صممممألو لىو ممممسول تو فضظوتلاوالصممممسوفيو
 .و(2)ةلضتموتتبك ولللعكتةلتو

يناو ظتبفواألسشمممممممممممما و اللع فو    وبجبووت توذلاوبكنونللًو •
 الر طويناواألسشمممما و اللع فوةاووووفيواللعتففوواألشمممماتمفضظوو

 نلألوقما نوالبات تمو  نتب واالبجت .و
اللصمممملل والنم ت يوين ووإلىوغنرو توةصمممملل واألسشمممما والذغوبكم و  ممممل و

تفمعو ما بواألسشمممممممضتوةاوووإلىوو نممممممماطوبكنف وي وبشمممممممنرإلىوا  اسةوالوبشمممممممنروو
األسشممما وهموةسمممتفتوووت فضه تو تسممممنف ت.و يلماوالقمألوإلىوا شمممتموالمكتباوو

 تممن يف ممتو إ ممت ةووووةممت بممتو افعراألمممممممممممممماممتوال رفوةف ممتوتكقممبواللكرفممتو انعاممتسهممت
وةعكن ةوواتتفع تدو تعللبواللكرفتوالل ضمظتوفيواألسشمممممممممممممما و للاتوتضسممممممممممممممنر

للت بتو الضكريتو الر ابطوةعووالعرصمممصمممتمدوبسمممببوكراب توةاوفناواألشممماتموا
و.(3)تتسيووالج تو ناتق ت

 
(1) Rudolph, Katie. ibid.p25 
(2) Archive an special collection At The Uaa/Apu Consortium Library . 

accessed (3May 2020) https://archives.consortiumlibrary.org/2017/01/24/ 

describing-collections-things-that-arent-archival/ 
(3) Calcagno, Monica and Collavizza, Isabella, The Archive as a Cognitive 

Artefact. An Analysis of the Complex Relationship between Culture and 

Business  . Università Ca' Foscari Venezia ,2018 . accessed (18May 2020) 
https://ssrn.com/abstract=3259029 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3259029 

https://consortiumlibrary.org/
https://archives.consortiumlibrary.org/2017/01/24/
https://ssrn.com/abstract=3259029
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3259029
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ووا  نماطوبكنف وفناو ريويمألو  تلإلىو هفتكو نةوتكريضتموللمكاقتوالوتشمنروو
) فنوةسنمممممسممممميوفراتوالعمكناوفيوكلكنفتموالقرتواللتألمممممي(وةصممممملل و كاقتوو

رىو توالمكتباوويلاشمممممل وةجلم تو انمممممكتوةاوالقلعو الع فو المنمممممتبطوفناوو
ووعمكناالووةصلل   تووود(1)هيو شاتموتفق واللكلمةتموة لتواتتوشمل تواللت غ
هفتكوتكري و نرو ووو.(2)بجبو توبشممممممممممممل واألشمممممممممممماتموللتول توةاوقال وتمكا ات

  والمنممماطوووالفهرو اوشممممل تواللت غووبصمممريوةكلمةتموةسمممجلت   تووووللمكاقت
و.(3)العيونجل و لا و

 األسشممممما وفيوالكصممممممسوالقنبلتوإ لتواتتوب ممممم واأللماحوالرشمممممباتو اللنفاتووو
 األقرا والل لمتةوبمتلجل و الرروو الكهمتل.وذلماوألتوهمذهواالشممممممممممممممامتموامت م و

و.و(4)  تموالكعتبتوفيوتلاوالكصمس

ةاوالل ضمظتموالبمنابامتوالعيووووينًماوإتوالفلمتووالعمتسيريول سشمممممممممممممما و انممممممممممممممع
إلىوا شمممممممممممم هتواللصممممممممممممريمتو األشمممممممممممممسيمتوةاواأللماحواللنفاتو   ساووالبر غو

اوكلكاتواألبكت و ةفصمتموتكلالات.ووسشما وال تليواللرعلطوالذغوب م و ممسًواأل
 لا وذلاواكلتمو تواللما واألسشمافاتوتلمسموف سمبوي وبقصمنوب و توت نينوو

سشمممما ويرتلطوبرصممممتب وةسممممعلنةوةاوالضعرةوواللما والعيويع وفضه تو ان واأل
علمسوال نياو ك واألسشا وال.والتو توووو(5)العتسيراتوالعيويعفت ل تواألسشا وو

ةت واألقرا وووودب عضظوب شمممممممممممممماتموكلكاتواألبكت ولكف توت ل وةكلمةتموينانل ت

 
)1( Giannachi, Gabriella: Archive Everything.op.cit.p3 

(2( Rayward, W. Boyd. "The legacy of Paul Otlet, pioneer of information 

science." The Australian Library Journal 41.2 (1992): p93 
سللل مي د. د. وادمص دحلللا واا الماارش فا. اللل.ر . اللاهر  ل الدا  ال حلللر ة  (3)

 record)داد  (. 2007 ،ال بنان.ة
و71ة لنوإيراةا .و ض واللر عوالستياو.و و (4)

(5) Giannachi, Gabriella .op.cit. P5 
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ووالصمممممممللت وووتالعيوت ل و قمشمممممممً ووتةرباًوووتغنروةرباتوينفلتواألشممممممماتموقنوت ل و صمممممممً
و.(1)وت األ ًو

وودذاواتتوالعقسممممممممممما ويناواللع فو األسشممممممممممما ويع كروبلباكتواللما والل ضمظتوإ و
ةلتووتوب م والمنمتبطواللسمالتوةت والمسوو البر غوو بلكفىو تواألسشما وبجبو

تواألسشممما وبجبو تويعمقفو اوألممم والمنمممتبطوال نيتتوالعيوتعصمممفوو ووبكفي
ب عمغواألسشممما والقمةيو لىو نمممتبطوةعكن ةدوينابتووووينفلت.ووبصممملبتوةه رهت

ةاوالبر غو الجلم و فعىواألقرا والل فممتطاسمممممممممممممماممتو   م وهممذهوالمنمممممممممممممممتبطوو
 تواألسشما وب م والمنمتبطوللصمنسهتووإلىواللعفم توفيوةمتتو افنوإ لتوبشمنروو

  ظاضع توالسمممممممتبقتوب ضوالفهرو اوةه رهتوالرتس يدو يمألممممممم و ب مممممممتو توو
سشممممما وقنويع لفوةاوةجلم توةاواألشممممماتمواللعرابلتوالقتبلتو لىو نمممممتاوواأل

و.(2)زةفيويفلمغوة عماهتو لىو فكتألو  فنالوتتسيرات

ا من المتكاملة األرشةةةي ية بةن غي ضةةةم األشةةةياءو لعدة بذلك   ،التي تعد جزء 
 أس ا :
توالن سوالذغوبقملوب واألسشمما وفيوتمكناوفاتهواألفرا و اللسنممسممتموإ . 

ًلوفضظوالمكتباو األشممممممممماتمو الن سوالعر مغو اذلاوووةكًت.الكبرىوبسمممممممممعل
ًة وبجلعوالمكتباو ةتويعكلاوي توةاو شماتموفيو  العت اضيول سشما ويل
ةمتتو افنولعاسمممممممنرواللكلمةتو  نلوتشمممممممعن واللكرفتدوفناو توفضظو

يوفيوةمتتو افنو نممممم  وفيوالض  و االنمممممعاكتبونت مممممتووالعرالوالتقتف
 .(3)واللعكللتفيواللجعلكتموغنرو

 
(1) Darms, Lisa. The archival object.op.cit.p150 
(2) Giannachi, Gabriella: op.cit.p6 
(3) Darms, Lisa. "The archival object" .op.cit p155 
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ألوووتبتللعتففوبكنوتشمممممممعنعًووإل تق تواألشممممممماتمو  وإ نالوإت  .بو للسممممممماتوو  
 مممم توالمكتباو اواللعكتةلمووإكلتمووتوفياللما والعيوقنوتكمتونممممبلًو

)ةتتألو(1)ووالمكاقتوإ شمممممتموفيتووالعيوترصممممم توي وقنوبممتوالشممممميمونمممممبلًو
ًمًو وو(2)ووالفاتشممممناذلاوو ةاونمممماتوووا رامامواالنعراع(.و تكنواألشمممماتمو 

  شمممممممئ ووووالذغكلتتاتوةاوالسممممممماتوووالمكاقتدو تسمممممممعلنوالمكتباوقالع توا 
 يا دو ال ضت و لىوالعرابطويناوالمكتباو ناتق تواأل ليو ةرو نتني
.و(3)للض  والكتة و الص ا ولللكلمةتمو ال قتباوالعيوتشلل توالمكتباوو

 هفتكو نةو  ماعوللسممماتقتمو هل توالسممماتووا  اسغو نممماتوواللصمممنسدو
ًمًو اوةاواللصمممممممنسو يضسمممممممروطباكتو لل و يشمممممممرحو إذاواتتوالشممممممميمو 

ووالماس ةولمقمعواألفنالووتكلتتًوإتموالعيو س موبتلمكتباوي و يكنواللكلمة
فصمممممممم واألشمممممممماتمو اوووإت.ووبتألسشمممممممما بتلمكتبادوياجبوفنفئذوإل تق و

(ويفتمو لىوالشمم وتالمكتباو)  صمضتونت متوتلاوالعيوت ل و صمم مًو
قنوبكفيوفصمم والكلقتويناوالمكاقتو الشمميمدو  ذلاوتكبروالمكاقتو اوو

 يكممت وتمظا ووود(4)ووس لممتوت وإ ممناةمم ووةك ممتو  شمممممممممممممميمولا وة ضمظممتوو
  ل ت.وألو وئ  ش نرىوبتللع فوغنروالعيووتاألشاتموفيو ظاض

 
(1) Rylance, Keli. "Archives and the Intangible." Archivaria 62 (2006).p107 

ًةو  وتقنيرو) فلنوةرعتسو لرو.وووالفاتشناو:ممممممم (2) ةضر و اشتتو:و نتلو  وشكتسوبكليو تب
(دو والفشتتواللتوفتسناتووةكج والل توالكر اتواللكت رو.وةر عونباوذارهو.ةت ةو) اشتت(

ووتكفىو لةمتو  واكرو  و لةمتموافعرمتسوةاوطريوال ممةمتوللاو  ىونمنةمتموفسممممممممممممممفمت
ول(1992بنرودوالقتهرةودوةنيملىو)ايراةا والننمقيوشعت:واللكج والضتسنيوالك

 ةجتالمو سانممممممممممممع و.ووفيو ل والمكتباو)النيلمةتتاا(و يفتوة لم و.واالتجتهتموال نيتت (3)
و62. 2018القتهرةو:و اسوالضكروالكر يدو

 (4) Rylance, Keli.op.cit.p107 
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ع مممممم ووتوتدوفقنوالوقنوبصممممممكبوف  والمكاقتو  والشمممممميموإالوير ل لتوةكًو .ج
يوو عو.و  فقتولفهريتو  سواالمكتبووةفشممممممممئ ظاضتوالشمممممممميموإالوةاونلألو

فإتوهفتكوس ابطو سشمافاتويناو كتباواللعكتةلتوالمافنةوشمل وبتأل سمجتوو
ال متةتو ان و سم واال سمتتدو  توطباكتواللعكتةلتواألسشمافاتوتع م وو

دوطامذلماوتم منويناواألشممممممممممممممامتمو المكمتباوس ابووالر ابطدةاونلألوتلماوو
 .و(1)وئل تو هلاتوالشيمو   سهوفيوفاتهواللفشتع  وةاونل

 همذاوووتبجمبوفضظواألشممممممممممممممامتموذامواألهلامتوالعمتسيرامتوأل  متوت لم وةكفمًو .و و
ًةاو قنوبرعضيوالشمممممممممميمو  هلنع و تلقىو لقع وو اللكفيويع نرو بروال
بتلمكاقتدو فضظواألشماتموالعيول تو ملتوبتلمكتباوألمر سغولض  وطباكتوو

 .(2)األفرا و اللجعلكتموفيوذلاوالمق و

بلماولللعتففو توت مغوالكنفتمواللت بتو  واألشممماتمدولكف تولاوتقملوو .ه
 غتللتولاوب مممممممم ووودالنمةيووت لل إالويمظتبفوالكرفو العت ا و كفتموو

ةجلم تموووإلىُيعا ولللتفتناوالم ممممألوالللتشمممروووتب تاًووتاللع فوةرفقًو
دو قنويفهروهماةو لعواألشممممممممماتموةاو(3)المكتباوالرت مممممممممتوبتألشممممممممماتموو

ًياواألشمممممممممماتمو المكتبادو لكف  ولوإلىوفرا و الجلواتموالل فاتوواأل وواتر
دوالتوالوبلماوولمكتباو االشمماتمبقمةماوبإتتفتوالضر ممتوللطلعو لىوا

 .و(4)ةلتللتت  وبتل ضت و لىوةجلم تمواألشاتموالل ضمظتولني  و

 
(1) Rudolph, Katie. Separated at appraisal. Op.cit,p34 
(2) Coones, Wendy. Museum and archive on the move: changing cultural 

institutions in the digital era. Berlin : Walter de Gruyter, 2017.p27 
(3) Phillip Roberts & Paul S. Moore .Objects, archives and collections, 

Early Popular Visual Culture. 2016, p298 
(4)Phillip Roberts & Paul S. Moore.ibid.p299 
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ةتم والررابطو نلمبوووتفكريمًوووتت عضظواللمعلمتموبم شممممممممممممممامتموالوتكمنوا عمت مًو . 
ً لتمو األ لتألوالضفاتوالفت سةو األفللوالمكتب اتدوينفلتواألسشممممممممممممماضتموو ال

كلتمووإترفضوألممم و شممماتموترتلطوبتلمكاقتو تاسمممروف ل تو تسمممت نو لىوو
 .(1)  ع ت
ل توواألشممممماتموذاموالصممممملتووإ  نموبكضواألسشممممماضتموألمممممر سةووو الرل مممممتد
سةوور وألممممممممموإلى   وبكضواللفهلتموالن لاتوووالتوداألسشممممممممما ووبتلمكتباو ان 

 تكتة واللسنستموالتقتيات.

 بالعمليات الفنية التي تتم عليها: األشياءثالثا : حفظ 

 داخل األرشيف القومي:األشياء حفظ  -1
 يمنموبكضواألسشمممممممممممممماضمتموالقمةامتوألمممممممممممممم واألشممممممممممممممامتمواللرتللمتوبمتللعكمتةلموو

كلتتاتو  لتلات.و هفتكو نةووإاألسشممافاتدو ا عبرت تو نممتبطوةكلمةتموذاموقالتو
ودوتع  ويالتويلي:إلىواألسشا نلماموبجبواتلت  تو فنوأل واألشاتمو

لع نينو:وبجبوف  واألشمماتمووفحص األشةياء بتحليلها بتحديد قيمتهاو .
قالع تو العكريو لىوةنىو هلاتوفضه توفيواألسشمممممما .و يقملواألسشمممممما و

األشممممممماتموقب واترتذوقراسوفضه تو ان واألسشممممممما دووووقالتوواألةريميويع لن 
فناوب مممم و فت مممروووود(و فت ممممروت لن واألشمممماتم1 يمألمممم والشممممم وسق و)

كلتتاتووإالتوب ممممممممم والفلمذجو فت مممممممممروووود  مممممممممفاتوفمألوالشممممممممميمو طباكع 
التوبجبو توب ن وووالل تاتو العتسيرات.ومالشممممممميتوو و هلا تتسيراتولعمألممممممما

وواألسشمماضيوقالتواألشمماتمو ةاو ه وال ا والعيوبجبوالفهروإلن توفيواألشمماتم
بمت ألممممممممممممممتفمتوإلىوال المتوا كلمتتامتو العمتسيرامتدوال المتوالجلمتلامت.وووو متبقبم واقعفمت

 
(1) Rudolph, Katie. Separated at appraisal. Op.cit,p20 
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 يقصمممممممممممممممنوبمتل الممتوالجلممتلاممت:و تو هلاممتوالمكمتباو  واألشمممممممممممممماممتموت ممن و فقمتوو
استلتًطتوووولرصمممتبصممم توالضفاتو  و تذينع تواللصمممريت.و ترتلطوال التوالجلتلات

ةلتشمممممممًراوبلض ملوال التوالضفاتدو يقصمممممممنوي توقالتوالمكاقتو  والشممممممميمواماقعو
.و قنوتشمممعل والمكتباوذاموالجم ةوالجلتلاتو  والضفاتو لىو ممممسوو(1)ةت غو

ر ممممت و  وال بروسنمممممةتموبتلقل والو  فمتمغراياتوةت والللتقتموالبرينبتوو
دوو(2) والرنمممممةتمواللكلتسيتدو الفلتذجواللفقمشممممتو  والللبم توو   واأللماتوو

ًيمممناتوةاوال المممتوالجلمممتلامممتوللمكمممتبا ةتممم وووود امممذلممماوفمممإتواألنعمممتلو الرطوي
ًيفتوبتلرنمممةتمو  العيوالوتقعصممروقالع توفقطو لىوال التوواللرلمطتموالل

 وال المممتوالعمممتسيرامممتويممم وبلماواالفعضمممت وي مممتوةاو  ممم وقالع مممتوو االكلمممتتامممتوو
وبلكفىو تالتوبجبو تويع كنواألسشمممماضيوةاوةلكاتوالشمممميمدووو.(3)الجلتلاتوو

 ه وودالج توالذغوتجرغواللضت ألمممممممممتموةك وهيواللتلاوالقت م يوللشممممممممميم
 ؟وا ع  وال ت توالقت م اتول و ان والج ت

   . إضافة األشياء في سجالت اإلضافة: 
ًمًاوةف تو بجبو ،  إألمتفتواألشماتموألملاواللعكتةلتواألسشمافاتوالعيوبكنوالشميمو 

اللزةعنا.و ي ن والعصممممممفا والكلقتويناوو إتلتلو للنعيوالعرتنبو العصممممممفا وو
 ان واللعكتةلتدو لكاوبجبو  اًلوووماألشممماتمو المكتباوالتوب ن وةمألمممعوالشمممي

 
( 1 ) Pearce-Moses; Richard. aesthetic-value .available from: https:// 

dictionary.archivists.org/entry/aesthetic-value.html  
(2) ICA. A guide to the archival care of architectural records.op.cit.p51 

ًنرياتو المنممممممتب وو (3) تكريوال التوالجلتلاتوفيواللرلمطتمو   تو وةجلم توالكفت ممممممروال
ً توو اللتتلاتوالجنيرةوبتالهعلتلو العيوت ن واألنملتبوالعيواأل اباتو ال تبتموالجلتلاتوذاموالف

ًنرفتوال فننماتوفيواللرلمطتموالقرآ ات  وتلكاوالسمر سوفيوالفض ول هتوالعلقيوللشمتهنوال
ةجلتووو.ال ا والجلتلاتول شممممممتألوال فننممممماتوفيواللرلمطتموالقرآ اتوشممممممقيوةصممممملضىو.و)

و(155(, و1)و2الكلننو

javascript:void(0)
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وومللسممممجلمدوفقنوبضقنوالشمممميوووت نينوةسمممملىول شمممماتمدوةتللتويع و ألممممعو فمات و
  (1).هميع وإذاول وب ن ول وةسلىوالتو توالعسلاتوتاسرونب والم مألوإلا 

كجزء من المتكاملة األرشةةةةي ية داخل  يكل بصةةةةش  بصةةةةش األشةةةةياء  .ج
 المتكاملة.

إتوقالتوالمكاقتواللضر ةوتع نروإذاو ألممممممممماض وإلىواللعكتةلتواألسشمممممممممافاتدوفناوو
ته روالكلقتموينف تو  ناوالمكتباواألنرىو ان واللعكتةلتواألسشمممافاتو اذلاو
تمووالكلقتموينف تو  ناواللعكتةلمواألنرىو ان واألسشممممممما و ته روالسممممممماتق

اللجعلواتو الضكريتوالعيوتشممممممم وتصممممممرفتمواألفرا و اللسنممممممسممممممتموالعيو  نمو
 ان واللعكتةلتواألسشافاتو تمألا وووومالمكتبادو  تللت وفلينوةاو  فوالشي

و.(2)  سهو  لقع وبتلمكتباو اا وانعرنة واألفرا و

  

 
(1) Darms, Lisa. "The archival object”.op.cit. p144 
(2) Nesmith, Tom. "Seeing archives: postmodernism and the changing 

intellectual place of archives." The American Archivist 65.1 (2002): p35 
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و(1)و لمذجوت لن واألشاتمو
 ةتوهموالشيم؟

 ةف ت:اللت ةواللصفمعو •
وكرتمتو....(-نشبوو-فجروو-يلنعااوو- لنوو-ز تجوو-ةكنتوو- هتلو

 وو؟ةتوطباكع و •
 (ةرتوو– لبوو–نشاوو– ت  وو–نفا ووو–كقن وو)
وفجل و ابكت هو •
 لم   •
   ض و •
 ؟الشيميالتوانعرنلوهذاو •
ةف وةم م ةوو فنلةتزاألوبسمممممممعرنلو لواتوهفتكواشممممممماتموووالشممممممميمه وهذاو •

 فتلات؟
  ف تو ةتو اللع وفمألوتلاوالضعرةالضعرةوالعتسيراتوالعيوبكبرو •
 (الشيم؟و)قا والشيمةتوالنلن واالكلتتيو العتسيريوالذغوبلتل وهذاو •
بتلشممممممر ةوالج توالعيوانممممممعرنةع و  تموألمممممملاووووالشمممممميمةتو لقتوهذاوو •

 ؟المكتب اتوةجلم تت ت

واألةريميو لمذجوت لن واألشاتموفيواألسشا وو(4الشم وسق و)

ب غير  أكل شةةةيء )سةةةواء كان تحفة أب عملة أب بسةةةام بجو  بصةةةش   .و و
ودةاونلألوشممممممممممل واللت غووتتوالشممممممممميموب ل وةكفًو لعمألممممممممما ووا  منفرد    ذلك..(

  لقع وب نرهوةاوالمفنامواألسشممافاتوووواالقعفتم لع نينويفم والللكاتو ةصممت سو
 إذاواتتواألسشممما وبسمممعرنلوقت نةوودو  واألشممماتمواألنرىوبتللعتففو اللمعلتمو

 
( 1 ) National Archives and record administration . Analyze an Artifact. 

(accessed 23August 2020) https://www.archives.gov/education/lessons 

/worksheets/artifact.html 

https://www.archives.gov/education/lessons%20/worksheets/artifact.html
https://www.archives.gov/education/lessons%20/worksheets/artifact.html
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 ان وقت نةوالبات تمو لىو توبشممممممل والم ممممممفوومالشممممممي ساجوإيات تموياجبو
 العتلات:البات تمو

 مكان الحفظ  بيانات الوصش  ءالشي

وري و كت ضتو

و للتوةكن اتو

واأل نلتو

فممممفممممامممممممتو  مممملمممممممتألوو
-وتلريًوو-لمفمت)

ةصممممممممممممممممفمممم مممممممتموو
و.( لنبت.

و

  و ض وسق وو)ةسممممممممممممعق سق وا ألممممممممممممتفتوو -1
 للعكتةلتوالعيويعلك ت(

 تو  نإ والكفماتو ان والع ضتو -2

  اافاتواال عقتأل(و)اللصنسالساتوو -3

 العتسيو -4

 ابكت ه -5

   ض  -6

 فتلع واللت بتو -7

 لقع وبتللعكتةلتواألسشافاتو اللقعفاتموو -8
 األنرىو ان واألسشا 

ًياو -9   شر ط (و-)ةمت  العر

طرووالصمممات تو العرةا واللفتنممملتول و  و-10
 ةتوت و لا و ان واألسشا و

ت والعقتطووو)إذاسق والصمممممممممسةو  والرنمممممممم وو-11
 اللعكتةلت( مسهول و فضه وفيو

 ةلبم تموفمألوالع ضتواتو  ن-12

والعكلاقتم-13

و

ب ممن وةمممتتوال ضظوو
يض ممممممممممم وفضظوينقتو و

اللكممن اممتوواألشمممممممممممممماممتموو
اللباكمتواألكريمتوووذام
فمالذبمممم ووووفي   النمممممبو

بممممكممممرف وتسممممممممممممممممملمممم و
وة عماهتولللتفتناو
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اللسنممسممتمو  واألشممرت والذياو لىوو و يجبو توته والكلقتويناواألسشمما و
بجبو توبمم ماوبلتتبتوةسمممممعشمممممتسياولع نينواللرووالعيوووالتودقتبلتووال اتةقننو

ًياو تمكناوو  المكتباوةكًتدو  وطرووس طووواألشمممممممممماتمبلماوةاونلل توإ اسةو تر
و.(1)واألسشا نتسجوواألشاتم المكتباوفيوفتلتوفضظوواألشاتم

واللعكتةلمو يعبفىواألسشا والقمةيواألةريميوناتنتوفيوفضظواألشاتمو ان وو
سممعرنلو فت ممرولم ممفواللسممعميتموال رةاتواللرعلضتولللما وتاألسشممافاتوفناو
 اذلاو لاعو شمتألواللما واألسشافاتووووإلىوالكفت روواللعكتةلمواألسشافاتوةاوو
  مفواألشماتموو يع وواألكريت.ووووإلىوالقلعا لكعر  اتوووإلىوالسمجلموةاوالمسووو

ودا رامو للاتوالم مممفو  فنوووةفشممم هت: ان واللعكتةلتواألسشمممافاتو فيونممماتووو
 طو   ممممممتيواللما واألسشممممممافاتوبلفشممممممئن تولمألممممممعواللما واألسشممممممافاتوفيويع وسو

 .(و2)وناتق ت. 
وووتيجبو توب ممممممم واألسشممممممما والقمةيوةع ضًو و لكرفوالمكتباووووت ابلًوووت  وةكرألمممممممً

ووألسشممممما والقمةيواألةريمي قنوقتلواوو الجلتلات. األشممممماتموذاموال ا والعتسيراتوو
وودلكرفوالمكتباو األشممممممممماتموالعيوتر وةمألمممممممممم تموبكنف توبإ شمممممممممتموةع فوو

 ةف مممتوةمألمممممممممممممممعوفقموواللر ةوفنممماوبقملوبكرفوبكضوالللب و المكمممتباوو
ووو.(3) اللمفتمو الصمسوالضمتمغراياتو

  

 
(1) Rylance, Keli. "Archives and the Intangible".op.cit .p116 

) 2 ( National Archives Record administration . Archival Materials and 

Related Elements. 

accessed (3Sep2020). Https://www.archives.gov/research/catalog/lcdrg/ 

intro-data.html#work 
(3)National Archives Museum . accessed (23Sep 2020) https://museum. 

archives.gov 

https://www.archives.gov/research/catalog/lcdrg/
https://museum.archives.gov/
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 في المتحش األشياءحفظ  -2
بجبو توبكل واألسشممماضيو لىوس طواألشممماتموبتلمكتبادونمممماموفضه واألشممماتموو

س طواألسشما وبتللسنمسمتمووو فناوبقعو لىو تتقونتس  د و  ان واألسشما و
 قنوووالم ممممممف.ةاونلألوقما نوالبات تمو  لتقتمووواألنرىد الكات تموالتقتياتوو
ةتممم وةجل واللعمممتففوالمممن ليوووبمممتللعمممتففوواللكفامممتووالمممن لامممتووقمممتةممم وال نئمممتمو

(Icomو اللفهلتوالن لاتوللعمفننو)ال اتاوو (ISOوبإ ممممممممناس)ووالعمكناووةكتينرو
بممممتللع فدووالكلمممم ووتفها ووفيووالعيونممممممممممممممممممت ممممنمو وإ اسةووفيوواللعلتمممم ووا  اسغو
وذاموالصممممممممملتومكتباالو انمممممممممعر تعووال ضظدوو تفاتووةاو ال ممممممممملطواللجلم تمد

 .و(1)اللع فوو نتسجو ان وةمقك تو تعلعواللع فاتدوبتلقلع
عونلطوفيواللضتةا و اللصممممممممممملل تموبلماواالنمممممممممممعرشمممممممممممت وومو لل نلملتو  تو ق
  ممممممنسمواللفهلتوالن لاتوللعمفننوووفناووو.لعضت غوذلاوالن لاتيلكضواللكتينروو

و:الن ليوولواتسالو(iso ال اتاو)
“ISO 21127:2014:A reference ontology for the interchange of 

cultural heritage information”  

ً و و :واللر عواال لملم يولعلت ألوةكلمةتموالعرالوالتقتفي2014ة21127اي

وبست نوفيو:الذغوو و
ت قناوالعكتة ويناوةسنممممممممممممسممممممممممممتموالعرالوالتقتفيوةاونلألو -

 تمفننواللصلل 

 
 رةناونلنممم و.و ظمممتبفواللع فو  سشمممممممممممممماضممم و.واللجلمممتوالمممن لامممتولللمعلمممتمو المكمممتباووو (1)

و388.و و2020دوو4دعو2 اللكلمةتمو.وةج
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اةنا وةلمسو ه واللكلمةتموبلسنستموالعرالوالتقتفيوينلن وو -
 يفلمذجوةضتةاليإسشت غوأل امو لل وةن  و

   و قم والبامت متموآلامتوةاوةامم والبامت متموة ليوإلىوةامم وو -
 (1)يات تمو تلليو  توفقنوةكفتهتو  وةنلمل توال  اقي

وو(ويعمزيكم Icomقمتةم واللجفمتوالمن لامتوللعمكناوبمتللجل والمن ليولللعمتففو) قمنوو
الفعاممت متمووووت لىوةسنممممممممممممممسمممممممممممممممتموكقممتياممتو نرىوب نمماوبممتواللواممتسوةلبلممًو

 ال رفواألنممتنمميول ذاووووالتقتفي.اللسنممسممتمواألنرىوالعيوتعكتة وةعوالعرالو
اللواتسوهموغرفوةضتةاليدولعلت ألواللصمممملل تمو اللضتةا ويناوةسنممممسممممتمو

ف موي منيول ةمنا وووو اللعمتففدسشمممممممممممممماضمتمووالعرالوالتقمتفيوةتم واللمعلمتمو األ
وواللكلمةتم. و نلوتمافاوةصمممممممت سو لر عو تلوب مألو  توفن لوتشمممممممميشووب

  شمممممممممممتموقت نةويات تمو تللاتو  ه وتمكناووووتةضتةالاًوووت يكعبرواللواتسوةرللًو
ب ناوبلماوتلت ألواللكلمةتمو العكتة ويناوووودتسممممعرنة تواللسنممممسممممتموالتقتيات

وو ذلاو اوطرياو ألممممممممممممممعوتكريضتموودةصممممممممممممممت سوالعرالوالتقتفيوغنرواللعمافقت
ةكلمةتمو تلليوةمفنوووإلىوةصممممممنس اللاتولع مي وةصممممممنسوةكلمةتموة ليوو

و.(2)و ةعلتنا

ودويات تمونت مممممممتوب و  وقما نوف رنمممممممتوآلا  إذاواتتواللع فوبسمممممممعرنلوقما نوو
ًماوةف تووا شممممممتسةياجبو   لىووو.إلىواللعكتةلتواألسشممممممافاتوالعيوبكنوالشمممممميمو 

ا شمتسةوالىوووبجبو(وRDA اتتفع تو)نمبن واللتتألوفيوقما نو  مفواللصمت سو

 
) 1 (ISO  21127:2014:A reference ontology for the interchange of cultural 

heritage information. Genève :International Organization for 

Standardization.2014 
(2) ISO 21127:2014.ibid 
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االنممممممعشمممممم ت امو  ووو  فما  وو(510-16)وسق وفيوال ق اللعكتةلتواألسشممممممافاتوو
و.و(1)واللصت سوالعيوذارموفن توالقلكتواللض رنتو  وةكلمةتمو ف ت

 الثقافية:تكامل المؤسسات  -3
يعمكناووةت وةفهلتوالنم سممممممم(وبتالهعلتلوو)الكبرىووتقتياتوواللسنمممممسمممممتمووالين مو

العرالوالتقتفيو ال ضت و لا و الر طويناوةسنمممممممممممسمممممممممممتموالعرالوالتقتفيواللت غو
ةلمتوغنروووو(د)ةتم واللعمتفف(و غنرواللمت غو)ةتم و  سواألسشمممممممممممممما و اللمعلمتمو

توو و ذسًيتوالعمقكتموبتلفسمممممملتوللسممممممعقب وتلاواللسنممممممسممممممتم.وفناويرىواللكضو
متألوة ن هوتوبسمممعم بو ا لتت و يعمقفو اوالعكتة وةعو شممم األسشممماضيو لا وو

دو ينسكو تواألسشمما واتتوب مم ويالتوة ممىولمفتموطنفاتو  راسو(2)للمكتباوو
  ت ىواللكضوب ممممر سةو ةجواللع فو األسشمممما و اللمعلتوفيوةمتتوووفرتسيت.

ب ناوب ممممممم واللمتتووووةعكتة د افنوالسنمممممممسمممممممتولجلعوالعرالوالتقتفيوبشمممممممم و
  ذلاوتكمتواللكرفتوةعتفتولللتفتناوووو. ةمعلتو ب مممممممممتًوووكريت الع فواألالمكتباوو

ألوالكامت متمو او كمتبق متوهموتضعنم ولللعكمتةلتوووو افمندةعكمتةلمتوفيوةممتتوو  التو 
و.و(3) تشعن والساتقتموفيو ةتكاوةعضرقتو

(وو هموانعصممتسولكللتوLAM فيوتسممكنفتموالقرتواللتألمميوظ روةصمملل و)
(Library ,Archive & Museumو قصمنواللصملل وألمر سةوالنةجويناوووو)

(ووفيوانمعرالاتووGLAMةسنمسمتموالعرالوالتقتفيوالتللودوك وظ روةصملل و)
الج تموالعيوووإلىواوو(وةشمممممممنرًوGallery(ووانعصمممممممتسولكللتو)وGة مممممممتفتوالا و)

 وغنروةت بتودو ظ رمو ت مممم وةصممممت سواللكرفتواللعفم تونممممماموات  وةت بتوو
 

  226دهللاد.  فهرسة الحقيقيات  ص موسع داليا (1)
(2) Coones, Wendy. Museum and archive on the move. p2 
( 3 )  Mike Jones, "Artefacts and archives: Considering cross-collection 

knowledge networks in museums." MWA2015: Museums and the Web 

Asia 2015. Published August 15, 2015. Consulted August 9, 2020.  

https://www.museumsandtheweb.com/member/mikejonesmelb/
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 هيوةجلم ممممتوت مممممممممممممم واللكممممتسفو اللمعلممممتمو(   GLAM Peakةلممممت سةو)
 لعوالعرالوالتقتفيوةاوتلاووإلىو األسشممماضتموو اللعتففوفيو نمممعرالاتوت نيو

اللجلم تموالتقتياتواألنمممممممممممعرالاتوةاوووإلىوالج تمو إتتفتوالم ممممممممممممألوالرقليوو
اسوةعوالقلت ناوالرت و غنروونلألوتلميروإطتسو ل و طفيدو تلمناوال مو
.وبلكفيوال صممألو لىو سمووو(1)الر  يوالذغوب م وةصمت سوكقتياتونت متوب وو

بممممتللمعلممممتمو اللعممممتففو اللكممممتسفو سقلاممممتوةاوةصمممممممممممممممممت سوالعرالواللم م ةو
وولللتفتنا. األسشاضتمو س ل توةكًتو اتتفع توسقلاتو

ةسنمممممسمممممتموووالعقتسبويناةسين وتلاوالللت سةوب توووويرىوودتمو نينة  كنوةفتقشممممم
فنماوتشممممممممممممممعركوهمذهودووالعقلنمنبمتووإلىوالمفمنةالعرالوالتقمتفيوهموفيوالماقعو م ةوو

ا نمممممفنسيتوووةع فإلىواللسنممممسممممتموفيوالر ابطواللكرياتوالعيوير عوتتسير توو
ًا تموالض ممأل وو(The Cabinet of Curiosities)و تسمعلروةاونلألون

 و.(2)األ س  يفيو صروالف  توو(rooms-wonder) وغريوالكجتببو 
و(اللمةات اموو)ةاواألشمممممممماتموالعيو تقشواألسشمممممممماضنمتوفضه توفيواألسشمممممممما و و

فناويرىواللكضو تو كتباواللمةاتموبجبو توت ضظوفيواألسشمممممممممممما والقمةيو
نت مممممممممتو  توالكللاتموالضفاتوووودلكيوتكمتوةعتفتولللتفتناواألكريناو لللسسننا

بلتقتموووالعيوتع و لىواللمةاتموةرعصممممممممرهولل تبتدوينفلتواللمةاتموت عتجوإلىو

 
(1) GLAM. GLAM Peak. Available from : http://www.digitalcollections. 
org.au/glam-peak 

ًا تموالض ممألو) (2) ةجلم تموةمنممعاتوةاواألشماتموووهيو(Cabinets of curiositiesن
 اللصملل تموووو.األ س  ي  صمروالف  متوالعيول وتكاوفن  وتصمت اض توت وت نينهتوبكنوفي

  ممممممممفواأل راووو ووالجنملم ات وووكيالعتسيوواللباوال نيتتوتصممممممممففوهذهواألشمممممممماتموألمممممممملا
) يمبننبتواللمنمممممممممم توال رةو:وةعتحو لىوالرابطوو. لتألوالضفات واألو ل واآلكتسو واللشمممممممممريت
 (وhttps://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_curiositiesالعتليو

http://www.digitalcollections.org.au/glam-peak
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1


 

 

1563 

  ممفو شممل وبتلللتقتموالعيوبكنهتواألسشمما دو  تو نمملمبوالكرفواللع ضيوو
 العسمممجن وفيوةلضتمواللع فو  و لىوقما نويات تموالويفتنمممبواللمةاتموالعيوو
بسممممكىواألكريمتوةفذول هتواكعشممممتف توإلىوالعكريو لىوةفشمممم هتو  سممممبع توإلىو

توفيوبلممتقممتموو  ممممممممممممممل ممتوتلمماوالللممت ئوالعيويعقف ممتواألسشمممممممممممممماضيو يجنممنوتمكاق مم
و(1)الم ف

يع وفضهم وامنلنم ووالهلمتوو يفل يوا شمممممممممممممممتسةوإلىو ت)المكاقمتو الع فواألكريمت(وو
 الهلتوقنوبسمع اوال ضظواألينغولعه ووود لىوفك و  وفنلوت وفيواللتألمي

كمتسوقمنوتكليوةسشممممممممممممممرامو  و  لمتو لىو مممممممممممممم تووذاكرةواألةمتوبمتقامت.و  لملواآل
و ةتكاو كريت.المكتباو اذلاوقنوتكشفوالمكاقتو او

و يعضاو للتواألسشا و اآلكتسوفيو نةو ةمسوةف ت:

توفععسمممممممممممممم ووالمنبلمةمت:وب عضظواألسشمممممممممممممما والقمةيوللمن لمتوبمتلمكمتباوفضهمتو يمنبمًوو-
المكاقتوبتلنبلمةتدو اذلاواللع فوي نيوإلىوال ضت و لىوت ض واألكريتول ينو

ةف تو نةوو ذلاو لىو م وبكضو  عاتواللكرفتوةت والكعبوالعيوقنوبصممممنسو
وطلكتم.

وةبن واللصنسو غوألر سةو سلتوالمكتباو اآلكتسوإلىوةفشئ  واأل لي.وو-

دوو ةبن وافعرالوالمفنة:وفيواألسشما وبجبوافعرالو فنةواللعكتةلتواألسشمافاتووو-
نممممممممممممممبنم واللتمتألوبجمبوافعرالو فمنةواللمةامتموبجلاعووووى ل فيواللع فوامذلماوو

ًامواللمةاتمو) فشمت  هتل..(وةعووو– نمفتتووو–موةشمعللت توفلوبجبو ألمعو  

 
( 1 ) Riggs, Christina. "The body in the box: archiving the Egyptian 

mummy." Archival Science 17 (2017): 125-150. 
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ًاموةمةاتمو نرىوالتوو تواللمةات اموذامواأل مممممألوالمافنةوت ضظوةكتوفيوو   
وةمتتو افنوغتللًت.

الضجمام:وقمنويم منوبمتلمفمنةواألسشممممممممممممممافامتواللعكمتةلمتوفجماموتمتسيرامتو امذلماوووو-
 .(1)يم نوبتللع فوفجماموتتسيراتويناوبكضوالع فو

يعكت توةعواللع فدوذلاوالعكت تونممممممماجك وو ال  اقتو تواألسشممممممماضيوبجبو توو
  ووإاألسشمممماضيوينسكو   و فنةتوبقرسوالعكتة وةعو شمممممتألوة ن هوفقطوللمكتباوف
ًمًو ًموةاواللكلمةتموا  ست اتواللعتفتوفيوشم وةرتدو يعركو  وايعكتة وةعو 

 تجنسوا شتسةو تو كتباواللمةاتموتكنو نروةاواللكلمةتموفيوشم وةرعلف.وو
فضه توفيو سشا واللع فولكاوالمكتباوالرت توبكللاتموووو كتباو تسيتوبجبو
كتسوبلماوفضه توفيواألسشممممممممممممما والعتسيريوفعىوتكمتوةعتفتووالعفقنبو اواآل

ولللتفتنا.

  

 
 (1) Fleckner, John A. “Archives And Museums.” The Midwestern Archivist,. 

15.2, (1990) P 70 
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 خاتمة الدراسة بنتائجها:
ةض ملواألشممممممممممماتمو طباكع تو   ا يوفضه توفيواألسشممممممممممما وووتفت ل والنسانمممممممممممت

بمتلمكمتبا.ووالعمتسيريوبكمنوف صمممممممممممممم متو ت لنل متو ت منيمنو هلنع متوالل تامتو  لقع متوو
هتو لىواألشمممممممممماتمو فنووؤوتفت ل والنسانممممممممممتوالكللاتموالضفاتوالعيوبجبوا راوكلت

فضه توفيواألسشمما والعتسيريدوةسممعكنفتويلكضوةلتسنممتمواألسشمما والقمةيو
وويو البريلت ي.األةريم

 :الدراسة إليهاالتي توصلت  بمن أهم النتائج
إتواللمألممممممممم تموالعيويعكرفوالمكتبقنمتولنسانممممممممع تو العضصممممممممنلموالعيوو -1

بصممممممممت فم  تو كفتموالع قاوةاو مممممممم توالمكاقتوتقع مممممممميوةكتسيو انممممممممكتوو
توبممتوالمكتبقيو اسنمممممممًتولكتنروةاوو  ةعفم تو يقع ممممممميوذلاوبتل مممممممر سةوو

و  سانمممممممتوود ممممممم ع ت يعتب وةاوو نممممممماتق توولاض  وة عمىوالمكاقتووو(1)الكلملو
 ا راموالكللامتموالضفامتواللزةمتواألشممممممممممممممامتمواللمت بمتواللل قمتوبمتللعكمتةلموو

دو قنوين مو قسمتلوالمكتباووبتلفسملتول سشماضي ة ًلتوتووةلمفًوواةرًو بكنووود لن ت
فيوبكضوالجمممتةكمممتموالكر امممتوبمممتالهعلمممتلوبمممتلضكممم ويعمكناوالعرالو  مممنلوو

 العرانًو لىوالمكتباوفقط.

ىوواللرتللتوبتلمكاقتوةاواألةمسواألنممممتنمممماتولض  وة عموتو سانممممتواألشمممماتمووإ -2
 يجبوف  واألشمممممماتمواللل قتوبتلمكتباوووو العكريو لىوةفشمممممم هتدالمكتباوو

لكاوذلاويعمقفو لىوطباكتوتلاوول تدو وووئفيونممممممممماتووانمممممممممعرنالواللفشممممممممم
بجبو لىووفناووداألشممممممممممممماتمو ه وةاوالللماوفضه تو ان واألسشممممممممممممما 

 األسشا و توب  :

 
 43ص  .س مي د. د . الما.لة اللانمن.ة (1)
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 (.األبكت .  وس تعاتوو)كلكاتالمكتباوة لتواتتوشمل تو -
ًةو األ  اموالعيوالوبلماوقرامةوالمكتباوين   تدونت ممتوإذاوو - األ  

ًة  هفممتكوبكضووودكممتتواألسشمممممممممممممما والويم ممنوبمم وةتمم وهممذهواأل  
المكمممتباواللصممممممممممممممريمممت)األفلل(والوبلماواالطلعو لىوالمكاقمممتوإالو

 يفهتسامونت ت.

العيوالوبلماوف  والمكممتباويممن   ممتوةتمم و كممتباويرامامووواألشمممممممممممممماممتم -
االنعراعو العيو مت ةوةمتويل اوي متو لمذجوللنعراعدو األ  اموالعيو

 والكتل.نت توفيو راب والر غوتتب واستكتبوالجت يوللجريلتو
ًمًوكلتموفيوالمكتباووك وةتوبكنوةاو لةتموالصمممممم تو ا  - او يكنو 

 .وا و توبسكيوإلىوألل يفل يو لىواألسشودةاوناتووالمكتبا

لكف وقنوب ضوالفهرو اوبكضواألشممممممممماتموالعيولا ول تو لقتوبتلمكتباوو
ًمًو  ال لكتمو األ  امواوةاواللعكتةلتواألسشممممممممممافاتوةت والللب و الوتكنو 

اللمنمممممما اتوالشممممممرصمممممماتو األشمممممماتموالعيوقنوبسممممممعكلل تواألفرا وفيوفاتت  وو
 .فيوالمكتباوالرت تو لا ول تو الل 

ووب  ما  تدو(واللعتففالتقتفيألممممممممممممر سةوالعكتة ويناوةسنممممممممممممسممممممممممممتموالعرالو -3
 و اللمعلتم( األسشاضتمو

 إتول وبماوذلمماوةلمفممتوفيوبكضوالممن ألويفل يو توب مممممممممممممم وامم وةع فوو
  ب ًت.وت سشا و ا و سشا وةع فوبجت بواللمعل

يناوالكلملوذاموالعرصممممصممممتمواللعقتس توو هلاتوالنسانممممتموالبنفاتوو ألمممممحوو -4
 المكتباو األسشا والعتسيوو االكتسو غنروذلاووملةت و ل
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ً ا وبتطرا واللتوزا مو تفم  وطرووو -5 إتو  سواألسشممممممممممماضيوفيواللجعلعوي
ً ا وكقتووت يجبو تووداللكرفتوا  سمممممممممممت اتو  نمممممممممممتب واالتصمممممممممممتألو العمكنا

 .فيوفضظوترالواللجعلعو  سه ينسكواألسشاضيويفضس و
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 المراجع:المصادر ب قائمة 

 القرآن الكرةم  : أبال   

و(و101نمسةواللتبنةومابتوسق و)

وو:العربيةالمراجع ثاني ا : 

 ةجو15ودو1968د اسو ت سووداياوةفهمسو.ولستتوالكربو.ينر مو -1
 فلمممنويمممنسو.  مممممممممممممممألوالل ممماوالكلليو ةفمممتهجممم و.والقمممتهرةو:واللمعلمممتوو -2

 و2011األكت بلاتود
افلنوة لنوالشممممممتةيو.واللكج واللمنممممممم يوللصمممممملل تمواللمعلتموووو -3

:و الممممعمممممممتلمممميو الممممرابممممطو ةممممعمممممممتحو مممملممممىو  المممملممممكمممملمممممةمممممممتمو األسشمممممممممممممممممامممم .و
https://www.elshami.comة 

 متل وووودتوالكر امتواللكمت ممممممممممممممرو.والقمتهرةوو م.وةكج والل فلمنوةرعمتسو لرو -4
وو2008دالكعبو

 الاتوةمنمممممممممىو بنو و.ف رنمممممممممتوال  ا اتموبتنمممممممممعرنالوقما نو  مممممممممفو -5
اللجل ووRDAاللصممممممممممممممممممت سو إتممممتفع ممممتو  لللعممممتففوووالممممن لي و قما ممممنو

 ICOM.اللجلمممتوالمممن لامممتولكلملووودالقمممتهرة :و سانممممممممممممممممتوت لنلامممتوةقمممتس مممتو
 237-221(و و و2018)و3اللمعلتمو اللكلمةتمو.وع

 يفمممتوة لم و.واالتجمممتهمممتموال مممنيتمممتوفيو ل والمكمممتباو)المممنيلمةمممتتاممما(و -6
 2018 اسوالضكروالكر يودوود ةجتالمو سانع .القتهرة

وو1985نلمىوةنل والمكاقتوالقت م اتو.القتهرةدو اسوالتقتفتوالكر اتود -7

https://www.elshami.com/
https://www.elshami.com/
https://www.elshami.com/
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الناسودنممملمىوةنل .وقتةماوةصممملل تموالمكتباو األسشممما .والقتهرةوو -8
و2007وداللصريتواللبفت ات

لجمالية لألشىاا  الهددسىية ف  الموىوىات  االقيم    شىوي  مطىى ع     -9
 220-155ص  ص  (1) 2 ،مجلة العميد  هللاغداد،  القرآدية

الكر اتوةجلتوو كتباواألنعتلوالشمممممممممممممرصممممممممممممماتدووو. تطفوة لنوينمةيوو -10
 ل2006دوو4؛وعو3000

هنئمتوووود.والقمتهرةو1950لسممممممممممممممفمتوووو150قمت متوا  راماموالجفمتبامتوسق وو -11
 الللتبعواالةنريت.

وودالقتهرةوة لنوإيراةا والسممممممممنن.وةقنة وفيوتتسيوواألسشمممممممما و  فنات .و -12
و1987ود اسوالتقتفت

اللجلممتوالممن لاممتووودةالقممتهرووو رةناونلنمم .و ظممتبفواللع فو  سشمممممممممممممماضمم . -13
 388وو-355(و و و2020)ووو4لللمعلتمو المكتباو اللكلمةتم.ودع

ةلممم و بمممنوال مممت غ.واأللكمممتبوااللكعر  امممتو  اهو ةصممممممممممممممممنسوةكلمةمممتتيوو -14
القمممتهرة:والامممتوالمممنسانممممممممممممممممتموو- طر فمممتوةمممت سممممممممممممممعنروةجمممتزةو.ةعلمس.وو
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