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؟املعارفوتداخل



Digital Humanitiesالرقمية ) العلوم اإل�سانية(اإل�سانيات 

�دفويس�,اإلرتباطاتبتعددو�تسم,العالمباهتماميحظىمعر��مجال
االرتقاءجلأمنواالتصاالتاملعلوماتلتكنولوجياالفائقةاإلم�اناتإستثمار

 العل�يالبحثو,اإل�سانيةالعلومتدريسومنا�جبأساليب
ً
.أيضا

Humanisticاإل�سا�ياالستعالمفيھيتقاطعمجال inquiry,الناشئةالرقميةالتقنياتمعemergent
digital technologies.لتواصلاو �يالفللتعب�� كوسيلةاللغةاستكشافيتماإل�سا�ياالستعالمففي،

:�شملماب–متنوعةثقافاتتخلقال�يالتقاليدفهمنحوالس��معوالفكر،اللغةأنظمةودراسة
.خرباآل مكون �لعالقةضوءع��ورؤ���ا–التار�خ��األحداثوالسائدة،القيمو،املفاهيم

University of Southern California (2013) GE Redesign: Humanistic Inquiry – Available at: https://strategic.usc.edu/2013/09/24/humanistic/

https://strategic.usc.edu/2013/09/24/humanistic/


Digital Humanitiesتطبيقات اإل�سانيات الرقمية 

Textالنصوصت�و�دمبادرة" Encoding Initiative – TEI", اإللك��و�يالتحر�روElectronic
editing, والنشر,العل�ياالتصالوScholarly communication and publishing,ألدبوا

Textualوتنقي��االنصوصتحليلو ,E-literatureاإللك��و�ي)الفكري النتاج( analysis and
text mining, اإلف��اضيةالبيئاتوImmersive and virtual environments��أبحاث

Multimediaاملتعددةالوسائط research, الرق�يالتصو�روDigital Image, تحليلو
Soundالصوت Analysis، ومنا�جهااملعلوماتجمالياتوInformation aesthetics and

approachesاملرئيةللعروضVisualizationsوأبحا��ااإل�سانيةالعلومملوضوعات،
Advancedاملتقدمةامل�انيةا�جغرافيةالتطبيقاتو  geospatial applications...إ�خ



،باللغةھالرتباط–التطبيقاتأهممن–واحدتطبيقع��االختيار وقع
:وهو

Textualوأدوا��االرقميةالنصوصتحليل analysis tools-ع��م��ااملتاحخاصة

,للتحليلةالسابقوالعلمياتاإلجراءاتإستعراضيتمكما-)الو�ب(العنكبوتيةالشبكة

Textلهاترم��أوت�و�دعملياتو�شمل Coding,الغرضلهذااملستخدمةواللغات,

.أجلهامنوضعتال�يالعامليةواملعاي��

.الفاعلوحضورهاالعر�يةاللغةعننبحثالسابقةا�خطواتسياقو��



"يتحقيق ال��اث ا�خطوط العر�"صنعة تحليل النصوص، و

تبا�خطوطايتصلفيماا�جالهذا��الغربوممارساتتجاربإستكشاف1.

,وا�حديثةالقديمةاألجنبيةاللغاتمنغ��هاأووالالتينيةاليونانية

Criticalالتحقيقلعمليةيمكنكيف2. editingاملعلوماتتكنولوجيامن�ستفيدأن

ن�خوالاإلصداراتوتدقيقالنصوصتحليلأجلمنا�جال؟هذا��واالتصاالت

اتا�خطوطحال��لغةمنأك��أوواحدةبلغةسواءالواحدللمخطوطا�ختلفة

.امل��جمة
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التطور الزم�ي لالهتمام العال�ي



Humanities Computingاإل�سانيات الرقمية جذورها �� حوسبة اإل�سانيات 

)ا�جالمراحل زمنية �عكس تطورات مهمة �� أر�ع (

حيث)السبعينياتأوائلح�ى1949عاممنالبدايات(األو��املرحلة

Robertoبوسارو�رتواألباإليطا��،اليسو��ال�اهنبدأ Busa،عدما�

anمفرداتكشافإعداد:�خمةمهمةهذايومناح�ى index verborum

Stاأل�و��يتوماسسانتأعمال��الواردةال�لمات�افةيتضمن

Thomas Aquinasوا��حال�لماتمجموعبلغوقد،املعاصر�نواملؤلف�ن

Father.الوسطىالعصور التينيةإ���عود�لمةمليون 11 Roberto Busa, whose project to index the
works of St. Thomas Aquinas marked the
beginning of Digital Humanities.

Stاألكو��يتوماسسانتألعمالمل��رقرصظهر م1992عامو�� Thomas Aquinasالفائقةالنصوصمالمح�عضمتضمنة
Hypertextual featuresواإليطاليةواإلنجل��يةالالتينيةباللغاتللمستخدمدليلومعھ.



Humanities Computingاإل�سانيات الرقمية جذورها �� حوسبة اإل�سانيات 

)ا�جالمراحل زمنية �عكس تطورات مهمة �� أر�ع (

)السبعينياتأوائلح�ى1949عاممنالبدايات(األو��املرحلة-تا�ع

منConcordancesال�لماتبفهارسالعملمنافعاستكشاف��الباحثون بدأالستينياتففي•
.الثمانينياتأوائلاألبحاثمنعدد�شروتم,اإللك��ونيةا�حاسباتخالل

أجلمناألورو�يةبالقارةاللغاتأ�اديمياتمنعدد��اإللك��ونيةل�حاسباتوحداتإ�شاء•
Compilationالقواميستجميععمليات��العون تقديم of dictionaries

.اإل�سانيات��ا�حاسباتالستخداممراكزإ�شاء•
.واإل�سانياتا�حاسباتمجلةمناألول العددصدر1966عام��•
Historyوا�حوسبةالتار�خمجال��األو��الثورة• and computingمناملؤرخون استفادحيث

،Quantitativeالك�ي"ا�جديد"بالتار�خ�عرفف��ةو��معلومات،تحليل��ا�حاسبإم�انات
Socialاالجتما��والعل�ي scientific،واالقتصاديCliometricعدماسنوات���شأالذي�
.ا�حرب



Humanities Computingاإل�سانيات الرقمية جذورها �� حوسبة اإل�سانيات 

)ا�جالمراحل زمنية �عكس تطورات مهمة �� أر�ع (

)ياتالثمانينمنتصفح�ىالسبعينياتمنا�جهودتوحيد(الثانيةاملرحلة

،اإللك��ونيةالنصوصمناملز�دإ�شاء•

 ال�لماتفهارست�و�نبرمجياتمنال��يطانيةالثانيةالن�خةاصدار•
ً
إلك��ونيا

COCOA concordance programخمةحاسباتع��للعمل�

Theواإل�سانياتل�حاسباتجمعيةإ�شاء• Association for Computers and the
Humanities (ACH)1978��ع��ااالعالنوتم

.انياتاإل�سحوسبةبتطبيقاتووحدا��ال�حاسباتاأل�اديميةاملراكزاهتمام•

Literaryواللغو�ةاألدبيةا�حوسبةع��ال��ك��استمر• and linguistic computing
،"Linguistic)اللسانيات(اللغو�ات"ع��ال��ك���عضمع

Corpusالنصوصمن�املةمجموعةلغو�ات• linguistics



http://corpus.quran.com/

Language Research Group
University of Leeds
جامعة ليدز  بانجل��ا
جماعة بحث اللغات

إل�شاءاألقربمن
املستودعهذا

القرآنملفردات
الكر�م؟

املستو�اتويسهل
للتحليلالثالثة
:اللغوي 

الصر��،التحيل(1)
اإلعراب،شب�ات(2)
الدالالتأنطولوجيا(3)

)املعا�يتوصيف(

http://corpus.quran.com/


Humanities Computingاإل�سانيات الرقمية جذورها �� حوسبة اإل�سانيات 

)ا�جالمراحل زمنية �عكس تطورات مهمة �� أر�ع (

)لثمانينياتامنتصفح�ىالسبعينياتمنا�جهودتوحيد(الثانيةاملرحلة-تا�ع
Oxfordللنصوصأكسفوردأرشيفإ�شاء• Text Archive (OTA)��1976عام

Oxford:عليھأطلقأكسفوردبجامعةجديدةأخرى برمجياتتطو�ررعاية• Concordance Program
(OCP)1982��للتوزيعتجه��هوتم

.اإل�سانياتحوسبةمراكزمناملز�دإ�شاءاستمر•

Internationalوا�حوسبةللتار�خالدوليةا�جمعيةقامتالثمانينياتمنتصف• Association for History
and Computing (AHC)

Dataالبياناتنمذجة:و�شملواملن�جية؛التقنيةالتحدياتمنالعديدمعا�جة��املؤرخون نجح•
modelling، ال�جالتر�طوRecord linkage، األسرةبناءإعادةوFamily reconstruction، تحليلو

Multipleاملتعدداالنحدار regression analysis، ا�حدثتار�ختحليلوEvent history analysis،
Fuzzyالعشوائيةالبياناتو ،Simulationا�حا�اةو  data، ا�حتوى تحليلوContent analysis، نظمو

Geographicا�جغرافيةاملعلومات Information Systems (GIS).



Humanities Computingاإل�سانيات الرقمية جذورها �� حوسبة اإل�سانيات 

)ا�جالمراحل زمنية �عكس تطورات مهمة �� أر�ع (

)التسعينياتأوائلح�ىالثمانينياتمنتصفمنا�جديدةالتطورات(الثالثةاملرحلة

إ���عضها�عزى أنو�مكن.اإل�سانيةالعلومحوسبة��املهمةالتطورات�عضالف��ةهذهشهدت•
.اإللك��و�يال��يدوال�خ��يا�حاسبهماجديدت�نتكنولوجيت�ن

الرسوميةتخدماملسواجهةلد��ا�ان-األول :لسبب�ناإل�سانيةالعلوم��للمستخدم�نجاذبيةأك��ماكنتوشأبلجهاز �ان•
Graphical User Interface��نصوصببناء�سمحبرنامجمعماكنتوشجهازيأ�ي-الثا�ي،ال�خصيةا�حاسباتأجهزةع

Patrick�ونرباتر�كقدمم1991عامو��.HyperCardالهي���اردب�عرف�سهولة،بدائيةHypertextsفائقة Connerمنصة
Beowulfالعمل Workstationالروابطمعالنصبإدخالللمستخدم�سمحLinksمختلفةوالسياقيةاللغو�ةوالشروح
 وال��جمةاألنواع

ً
.أيضا

Standard(املعيار�ةالعامةال��م��لغةو��.الساحةع��اإللك��ونيةالنصوصل��م��جديدةطر�قةظهرت،1986عام��•
Generalized Markup Language (SGML)(،ونيةااللك��النصوصل��م��عليھمتفقبمعيارل�خروجالطر�قمهدتال�ي

Text Encoding Initiative (TEI),2001عام��النصوصترم��بمبادرةويعرف.
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)ا�جالمراحل زمنية �عكس تطورات مهمة �� أر�ع (

ح�ىياتالثمانينمنتصفمنا�جديدةالتطورات(الثالثةاملرحلة-تا�ع

)التسعينياتأوائل

Linguisticاللغو�ةا�حوسبة:مثلبقضايااالهتمامز�ادة• computing،

Corpusالنصوصمجموعةلغو�اتوخاصة linguistics.

Computationalا�حاسو�ية)اللسانيات(اللغو�اتحظيت• linguistics

Humanitiesاإل�سانياتحوسبةعنمستقلباهتمام computing.

Morphologicalاملورفولو��)الصر��(التحليل:و�شمل analysis،

Syntacticالنحوي والتحليل analysis،امل�جميةالبياناتوقواعد

Lexical databases،
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)ا�جالمراحل زمنية �عكس تطورات مهمة �� أر�ع (
)ا�حاضرالوقتح�ىالتسعيناتأوائلمناإلن��نتعصر (الرا�عةاملرحلة

رسوميمتصفحأول ظهر.WWW)الو�ب(العنكبوتيةالشبكةدقيقو�ش�لاإلن��نت،ووصول ،التسعينيات•
Graphical browser،وهوMosaic��1993عام.

ة،الشبكمعالطالبمنجيل�شأكما.أ�ادي�ي�شاطأيمنيتجزأالحيوي جزءاإلن��نتاستخدامأصبح•
.معلوماتأليةاألول املصدرباعتبارهاإل��اينظرا�حالو�طبيعة

electronicاإللك��و�يالعل�يالتحر�راعمالتطور • scholarly editions.

OpenTextالنصوصبحثمحركاستخدام• SGML search engine، بـاملعروفااللك��ونيةالكتبنظامو
DynaText SGML electronic book system.

تقديمممكناأصبحعندما،اإل�سانيةالعلوم��اإللك��ونيةللمصادر جديدا�عداأضيفالتسعيناتأوائل��•
.وفيديووصوتصور هيئةع��الوسائطمتعددةمعلومات



بيان اإل�سانيات الرقمية



بيان اإل�سانيات الرقمية

https://tcp.hypotheses.org/489

م2011مارس 26

https://tcp.hypotheses.org/489


ر الرق�يتمثيل تخطيطي لعملية البحث �� العص
A schematic representation of the research process in the digital age.

http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/3/000256/000256.html

العصر الرق�يقبل تمثيل تخطيطي لعملية البحث 
A schematic representation of the research process, before the advent of the digital.Galleries, Libraries, Archives and Museums

Archived web

Macro web archiving

Micro web archiving

web archiving carried out by professional
archiving institutions, such as national libraries,

web archiving carried out by people who are not
professional web archivers, such as individual
scholars or groups of scholars

http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/3/000256/000256.html
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التطور الزم�ي لالهتمام العر�ي 



2012



2012

http://www.benhenda.com/ara/?page_id=456

http://www.benhenda.com/ara/?page_id=456


2012



https://goo.gl/CXsk95

2013

https://goo.gl/CXsk95


ندرة الكتابات األ�اديمية املن�جية باللغة العر�ية

هوأجن�يمقابللھ"الرقميةاإل�سانيات"مصط�ح
Digital Humanitiesاملصط�حهذامرادغساناستخدم

 
ً
�انون 24��"ا�حياة"�حيفة��منشورةمقالة��سابقا
داول الت��موضوعفإنھاألجن�ياملصط�حأما.2012األول 

جون الباحثاناستخدمھعندما2004العاممنذ
�حكمصطالكندي،سيمن�ور�مونداألم���يأو�سوورث

ووه،"اإل�سانياتحوسبة"عنأعّداهكتابعنوانضمن
طاملا��ي،القرن أر�عينات��ايةا���عودمصط�ح

ُ
معلقأ

.بوساتورو�ر اإليطا��للباحثا�جال��العلميةاإلنجازات

https://goo.gl/8fNfZh �� ا�جامعة اللبنانيةComputational linguisticsاستاذ اللسانيات ا�حاسو�ية 

2014

https://goo.gl/8fNfZh


http://alarab.co.uk/pdf/2014/10/25-10/p16.pdf

http://alarab.co.uk/pdf/2014/10/25-10/p16.pdf


Digitalالرقميةاإل�سانياتتدرس Humanitiesالتبادليةالعالقة
ع��انيةاإل�سوالعلومالواسع،بمعناهاوالثقافةاملعلوماتيةب�ن

هذا��رز األبا�حقلاملعلوماتيةاللسانياتو�عت��.التحديدوجھ
غاتللاآلليةللمعا�جةالتطبيقيا�جانبتمثلأل��اا�جال،

.الطبيعية
غسان مراد



2015

عد
ُ
الصعبمنألنھاإل�سانية؛العلوم��للتجديددعوةالرقميةاإل�سانيات�

ال�ينصوصالمعالتعامل��للتغ��اتنظًرا��؛كماتبقىأنالعلومهذهع��
التار�خمعلمقار�اتولكنيتغ��،لنالتار�خفمثال .رقميةمجملها��باتت

عليھفرقمية،أصبحتأ��او�ماالنصوص،معيتعاملاملؤرخألنستتغ��؛
أنماماتاآلنالوا�حفمن.ومعا�ج��اع��اوالتنقيبالبحثأدواتاستخدام
.املعلوماتندرةوليسوفرة،معالتعاملإ��يضطرونسوفالباحث�ن

https://goo.gl/vukRHm

https://goo.gl/vukRHm


2015

احثةالبعاصمداليا�شرحا�حلقةهذه��
ةالثقاف��املاجست�� ع��وا�حاصلة

حمدأاملعلوما�ىلالعالمىاالليك��ونية
I.Tبرنامجمذ�عيوسف SHOW��ع
ياتاال�سانظاهرةالثقافيةالنيلشاشة

Digitalالرقمية humanities حول
عميقالالرق�ىبالتحليلوعالق��االعالم

مندالعديوظهور واال�سانياتلال�سانية
اال�سانيات��ا�جديدةاالتجاهات

ناتالبيااو داتاالبيجثورةع�� الرقمية
14السبتيوما�حلقةأذ�عتالك��ي 
2015مارس



http://alarab.co.uk/?id=84339

2016

http://alarab.co.uk/?id=84339


http://www.coeduw.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=399

2016

http://www.coeduw.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=399


http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?ID=57

2016

مركز نماء للبحوث والدراسات
ضالر�ا-اململكة العر�ية السعودية 

http://nama-center.com/DialogueDatials.aspx?ID=57


http://www.middle-east-online.com/?id=221074

2016

http://www.middle-east-online.com/?id=221074


https://goo.gl/hLCXGE

هذاتأسيس��سباقة�عت��البلمندجامعة"
طاألوسالشرق ��األول وهووتطو�ره،القسم
 ،"العر�يوالعالم

ً
اإل�سانيات"أنمؤكدا

مالعال�غزو ذاتھبحدمتشعبعالم"الرقمية
الٍق تنتاج"أ��او�رأيھ،."عدةأعواممنذاملتطور 

رائقوالطالتقليديبمعناهااإل�سانياتب�ن
بيوترال�ومع���عتمدال�يا�حديثةالبحثية

."والتكنولوجيا

2016

https://goo.gl/hLCXGE


2016

https://goo.gl/B7mSW9

https://goo.gl/B7mSW9


http://cedej.bibalex.org/Main.aspx?lang=ar

http://cedej.bibalex.org/Main.aspx?lang=ar


2017



عناصر اللقاء

 
ً
مية،الرق)اإل�سانيةالعلوم(اإل�سانياتمفهوم–ثانيا

 وتطبيقا��ا
ً
.عامليا



Liu, Alan(2015) Map of Digital Humanities: Map of the development of the digital humanities relative to adjacent new media fields. Available at: https://prezi.com/hjkj8ztj-clv/map-of-digital-humanities/

اإل�سانيات الرقميةخر�طة

دراسات أدبية

التار�خ

دراسات إعالمية

فنون اإلعالم

مجاالت ال صلة لها باإل�سانيات مجاالت قر�بة من اإل�سانيات

التصميم

القراءة عن �عد

https://prezi.com/hjkj8ztj-clv/map-of-digital-humanities/


Liu, Alan(2015) Map of Digital Humanities: Map of the development of the digital humanities relative to adjacent new media fields. Available at: https://prezi.com/hjkj8ztj-clv/map-of-digital-humanities/

اإل�سانيات الرقمية

القراءة عن �عد

التار�خ

تكو�د النصوص

تحليل النصوص

نمذجة املوضوعات

يةتحليل الشب�ات االجتماع

رسم ا�خرائط

تار�خ الكتابة والكتب

تار�خ القراءة

بتار�خ مواد صناعة الكت

فنون الطباعة

جياستوديوهات العلم والتكنولو 

ستوديوهات األلعاب

https://prezi.com/hjkj8ztj-clv/map-of-digital-humanities/


have all benefited from the speed, precision,

capacity and verification that the application

of computer assistance brings.

HyperLinking

Digital Humanitiesالرقمية ) العلوم اإل�سانية(اإل�سانيات 

السرعة

الدقة

السعة
التحقيق

ةالروابط الفائق



Digital Humanitiesالرقمية ) العلوم اإل�سانية(اإل�سانيات 

�دفويس�,اإلرتباطاتتعددبو�تسم,العالمباهتماميحظىمعر��مجال
أجلنمواالتصاالتاملعلوماتلتكنولوجياالفائقةاإلم�اناتإستثمار 
 العل�يوالبحث,اإل�سانيةالعلومتدريسومنا�جبأساليباالرتقاء

ً
.أيضا

University of Southern California (2013) GE Redesign: Humanistic Inquiry – Available at: https://strategic.usc.edu/2013/09/24/humanistic/

https://strategic.usc.edu/2013/09/24/humanistic/


)سويسرا(جامعة بازل –معمل اال�سانيات الرقمية 



http://dhlab.unibas.ch/salsah/

نظام إلك��و�ي للشروح والروابط
لتار�خفيما ب�ن املصادر �� الفنون وا

http://dhlab.unibas.ch/salsah/


http://salsah.org/

http://salsah.org/


http://iti-corpus.github.io/indexara.html

http://iti-corpus.github.io/indexara.html


http://iti-corpus.github.io/indexara.html

http://iti-corpus.github.io/indexara.html




http://www.greekintoarabic.eu/fileadmin/pdf/Berlino_ottobre2011_programma.pdf

.كر والكالسي�ياملببيانات رقمية للمصادر الكتابية العر�ية، وقاموس تحلي�� للشعر العر�ي قاعدة 

.العر�يةاللغةمعاجم��ا�جديدةالبحثطرق •
بياناتقاعدةع��جديدملشروعدولية�عاون مجموعةتأسيس•

.العر�يوالشعرللكتابتحليلية
دراسةلواتناو الذيناألورو�ي�نالعلماءكبارب�نالعملورشةتجمع•

.البياناتقاعدةملشروعاملناسبالسياق��العر�يةاللغة

.الشعر العر�ي املبكر) 4(نص القرآن و ) 3(ال��ديات، ) 2(النقوش العر�ية، ) 1(

http://www.greekintoarabic.eu/fileadmin/pdf/Berlino_ottobre2011_programma.pdf


https://islamichumanities.org/2013/05/22/analytical-database-of-arabic-poetry/

لعر�يقاعدة بيانات تحليلية للشعر ا

https://islamichumanities.org/2013/05/22/analytical-database-of-arabic-poetry/


https://islamichumanities.org/2016/08/03/digitizing-early-arabic-printed-books-a-workshop/

ر�يةرقمنة أوائل املطبوعات من الكتب الع

https://islamichumanities.org/2016/08/03/digitizing-early-arabic-printed-books-a-workshop/


https://islamichumanities.org/category/blog/

و�يمشروع وصف ا�حالة االجتماعية �� العصر اململ

https://islamichumanities.org/category/blog/


http://dasi.humnet.unipi.it/

األرشيف الرق�ي لدراسة النقوش
العر�ية ما قبل االسالمية

http://dasi.humnet.unipi.it/


http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/abstracts/corpus-coranicum-a-digital-landscape-for-the-study-of-the-quran.1.html

Arabic digital philology is a
young and emerging field in
the digital humanities.

http://www.dh2012.uni-hamburg.de/conference/programme/abstracts/corpus-coranicum-a-digital-landscape-for-the-study-of-the-quran.1.html


http://www.diatessaron.org/

The Arabic Diatessaron
The oldest extant translation of the Diatessaron is an Arabic text from the 11th century, a translation from the
Syriac by Abū al-Faraj Ibn Ṭayyib. The variants of this text are the core of the ADP.

http://www.diatessaron.org/


https://iqsaweb.wordpress.com/tag/alba-fedeli/

https://iqsaweb.wordpress.com/tag/alba-fedeli/


)النصوص القديمةعلم (الفيلولوجيا أو
و��(اللغةلمعف��ايبحثال�ياألخرى الفروعدراسة����اواالستعانةلفهمهامقارنة،تار�خيةدراسةاللغو�ةالنصوصدراسة
 أيالقديمةبالنصوصاللغوي البحثالرتباطوذلكاللغةعلمومصط�حاملصط�حهذاب�نيم��لمعشرالتاسعالقرن 

ً
نرى ،ولذلك)ضا

:قسم�ن��يتحددالفيلولوجيامجالأن

.باآلثارواالهتمامالقديمةالرموز بفكاختصقسم1.

.�شرها�غيةوا�خطوطاتالنصوصبتحقيقاهتمقسم2.

 �ع�يوالفيلولوجيا
ً
الش�ليةراسةالد-لنصوصهاالنقديبالتحليلمعينةلغةدراسة-نصوصھودراسةا�جميلاألدبمعرفة:أيضا

.ا�خطوطات��للنصوص

أو رضةاملنقاللغةتجديدأو �شكيلإعادةالنصوصدراسة��الفيلولوجيامنالهدفو�ان،1960سنةإ��الفيلولوجيامصط�حو�رجع
.جديدالتهذاأجلمنواملقارنةالقدمع��الفيلولوجيااعتمدت،حيثالسنسكر�تيةاللغةاكتشاف�عدسيماوال امليتة

اللغت�نهات�نإ��وعللرجحرجايجدون الو�التا��والالتينيةاإلغر�قيةاللغت�ندراسةإ��ينصرفالغر�ي�نعندالفيلولوجياومفهوم
والفيلولوجيالغةالفقھب�نالفرق إ��)غو�دي(املستشرق نبھوقد.)ا�خ....الف��يو�جيا-ا�جيولوجيا(مثلالعلميةمصط�حا��ماليجاد
.)فاتواختال فروقفبي��مااللغةفقھمصط�حع��تدلالو��بالعر�ية،ترجم��اتصعبالفيلولوجيا�لمةإن(:بقولھ

 ) 2006(عبد القادر ع�� ا�حمدو 
ُ
َبكة

َ
غِة ش

ُّ
وِم الل

ُ
http://www.alfaseeh.net/vb/archive/index.php/t-16581.html:متاح ع�� املوقع اآل�ي–الَعَرِ�ّيِة الَفِصيِح ِلُعل

http://www.alfaseeh.net/vb/archive/index.php/t-16581.html


َرت ع�� بحوثك
َّ
؟ما أهمية الفيلولوجيا الرقمية وكيف أث

:فيدي��•

َعد
ُ
 الرقميةاملنا�ج/واألدواتالفيلولوجيا�

ً
وقد،سانيةاإل�العلوممجال��ثورة

 نظر�يمغ��ةكذلك؛بحو�ي��ثورةأحدثت
ً
لقد.آنيةالقر ا�خطوطاتنحو�ليا

استخدام��احواقاإللك��و�يوالتحر�رالنصيةاملنحمعهد��املنعقداإلجتماعأسهم
تحر�رصوصبخاملستقبليةرؤ��ي�شكيل��أسهمالرقمية،الفيلولوجيامن�ج

وطية،ا�خطالشواهدجميع�عرضثري أرشيفإنتاج��دفالقرآنيةا�خطوطات
ِتَبتالذيوالسياقا�خطوطاتنصوصإنتاجعمليةو�فسر

ُ
.فيھك



هل ال بد من ترم�� أو تكو�د نصوص ا�خطوطات؟
القرآنيةالتطوري للمخطوطات مشروع التحليل 

 نف��يأدرب•
ً
ْ�خنممستخلصةبياناتقاعدةإنتاج��دفا�خطوطاتنصوصترم�� ع��حاليا

َ
الن

ا�جار�ةبحو�يضمنالتنفيذطور ��عملوهو؛التطور �جرةبرمجياتمعيتوافق�ش�لالن��ي،
.بودا�ست��الوسطىأور�ابجامعةالدينيةالدراساتمركز��الدكتوراه�عدماملرحلة

لصا�حطو�رهاتتمال�يا�حاسوببرامجاستخدام��القرآنيةا�خطوطاتلدراسةاملبتكرالن�جيكمن•
التطوريللتار�خمماثلا�خطوطاتب�نالعالقاتتار�خأناكتشافتمفقد،التطورياألحياءعلم

قدَّ أنينب��وال،ا�خطوطاتب�نمش��كةصالتهناكتكون أنيجب.ا�حيةلل�ائنات
ُ
كعناصرمت

منفصلة،

 أركز•
ً
الكتا�ياالنتقالتار�خلفهممتنوعةمخطوطات��القرآ�يالنصمنمحددةأجزاءدراسةع��حاليا

.�ُصن�منتطور�ة�جرةأول رؤ�ةاليومبإم�ا�يصارلقد.التطور �جرةبرمجياتبواسطةللنص



عناصر اللقاء

 
ً
.�عدهاو الرقميةاإل�سانياتقبل:ا�خطوطال��اثتحقيق–ثالثا



قراءة 
النصوص 
القديمة 

وفهمها



الن�خة األم

أجازها أمالها اأشار بكتاب�� ھكت��ا بنفس

الن�خة 

املأخوذة م��ا

اأصول النصوص وسالسله
منازل الن�خ

تھ فطنة ا�حقق وخ�� 
با�خط والتار�خ 

والورق

فرع فرعهاالفرع

الن�خ املطبوعة
هاال�ي فقدت أصول

املصورات من 
لهاالن�خ بمن�لة أص

املبيضة
األصل األول 

املسودة
األصل الثانوي 

يمكن تأليف 
الكتاب الواحد 

أك�� من مرة

64-29صص. مكتبة ا�خان��: القاهرة–7ط–تحقيق النصوص و�شرها ) 1998(عبد السالم محمد هارون 



جمع 
األصول 

فحص 
الن�خ

قالتحقي

املراجع 
العلمية

فهارس املكتبات

كتاب برو�لمان �� 
تار�خ األدب العر�ي

كتاب تار�خ آداب اللغة 
العر�ية �جور�� ز�دان

–ونظامھا�خطاطراد–املداد–ا�خط–الورقدراسة
)وقراءاتوتملي�ات،إجازات،منيحملھوما(الكتابعنوان

كتابالخاتمة��النظر –وأجزائھوفصولھالكتابأبواب–
)ن�خةالو�سلسلالن�خوتار�خالنا�خاسميتب�نلعلھ(

.الكتابعنوانتحقيق1.

.املؤلفاسمتحقيق2.

.مؤلفھإ��الكتاب�سبةتحقيق3.

 اإلم�انبقدر يظهر ح�ىالكتابم�نتحقيق4.
ً
.مؤلفھلنصمقار�ا

–)وال��ذيباتوا�ختصراتالشروح(بالكتابمباشرةعالقةلهاال�يالكتب–ومطبوعهامخطوطهانفسھاملؤلفكتب
–للمؤلفاملعاصرةالكتب–املؤلفم��ااستقىال�يالكتب–الكتابع��كب��ااعتماداتأليفها��اعتمدتال�يالكتب

ا�خاصةالعلميةاملراجع–النحو�ةاملراجع–اللغو�ةاملراجع

التحقيق



معاجم املعا�ي

ا�خصص إلبن سيدة

فقھ اللغة للثعال�ي

معاجم األلفاظ

لسان العرب إلبن منظور 

تاج العروس للز�يدي

كتب املعر�ات

املعرب ل�جواليقي

شفاء الغليل ل�خفا��

دي ش��كتاب األلفاظ الفارسية املعر�ة أل 

معاجم األسلوب

رجواهر األلفاظ لقدامة بن جعف

األلفاظ الكتابية للهمذا�ي

ت معاجم اللغات ال�ي تم

�ية بصلة وثيقة إ�� العر 
ر�انية�الفارسية والع��ية والس

املراجع اللغو�ة 



مشا�ل تواجھ النص ال��ا�ي

.القديمالعر�يالشعر��االنتحالقضية•

.ا�حا��اغ��ا��الكتب�عض�سبة•

.وجههاغ��ع��القديمةالنصوص�عضفهم•

.استثماراوتطو�ردون ثابتةجامدةالقديمةالنصوص�عضبقاء•

.تمحيصدون أطرافها،منالنصوصأخذ•

.الدراسير�دهخاصفهمع��التفس��•

.الباحثير�دهماإ��وانماالنص،اليھيؤدياللغرضخدمةب��هأو�عضھ،بحذفالنصإنقاص•

أف�ارهمفهعدمأوللنص،والعاما�خاصالسياقفهمعدم�سببا�خاطئالفهم.العدةناقصالسقيمالفهم•
النظردوا��منذلكغ��إ��.األخرى أ�حا��اآراءمعاألف�ارهذهمواءمةمدىإ��النظرعدمأوا�خاصة،

.املنقوصوالفهما�خاطئ

7ص–القاهرة مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع –كيف نقرأ النص ال��ا�ي؟ و�يان أثر العروض �� ضبطھ وتحقيقھ ) 2009(محمد حماسة عبد اللطيف 



ال��اث ا�خطوط وتكنولوجيا املعلومات
من امل�ح والتصو�ر الرق�ي إ�� ترم�� النص



The process of digitization can range from keyboarding written documents to
punched cards, text encoding, scanning documents to image files, or the digital
recording of sound and moving images…

بطاقاتالإ��املفاتيحلوحةطر�قعنللنصاآل��اإلدخالمنالرقمنةعمليةت��اوح
والت�جيلور،الصملفاتإ��للوثائق،الضوئيامل�حإ��النصوص،ترم��إ��املثقبة
إ�خ...املتحركةوالصور للصوتالرق�ي



مجاالت مساعدة التكنولوجيا �خدمة املواد ال��اثية
مجاالت املساعدة والعائد من التكنولوجيااملراحل الثالث للمواد ال��اثية

Originalsاألصول 

ات مخطوط–لوحات –تماثيل -آثار –حفر�ات (

..)-سمعيات -عمالت -

.�س��اوإثباتاألصول عنالكشف•

واإلصالحال��ميم•

.البياناتقواعد��والتعر�فا�حصر •

والصيانةا�حفظ•

املتحفيالعرض•

Surrogatesبدائل األصول 

–ة صور فوتوغرافي–�جالت بيانات وصفية (

–ة وسائط إلك��وني(الرقمنة –تصو�ر مصغر 

)ملفات إلك��ونية شبكية

)الرقمنة(الرق�يالتحو�ل-التصو�ر•

.الرق�يا�حتوى إدارةنظم��والتعر�فا�حصر •

.الالمحدودوالتداول اإللك��ونيةاإلتاحة•

.والتسو�قواالنتشار ال��و�ج•

.الرق�يوال��ميموالصيانةا�حفظ•

Derivativesاملشتقات 

ي الكتيب أو الدليل املتحف-روم –دي –ال��ي 

.العال�يواالع��افالهو�ةا�ح��ال��اثوإكسابوتوار��االهو�ةحفظ•

.كسلعةال��اثمشتقاتمنوال��بحالتسو�قخاللمناملعرفةاقتصاددعم•



http://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/download/3629/1855. 

نمطان لرقمنة ا�خطوطات القديمة
Textualالنصنمط.1 mode

.طو�لوقت�ستغرق 
.للقراءةبرمجياتو�التا��,خاصةأكوادع��اإلعتماد

.ا�حتوى وتفس�� أفضلقراءةتيس�� 
.شمول بالتتسمبحثإم�اناتمعال�املةللنصوصبياناتقواعدإ�شاء

Imageالصورةنمط.2 mode
.اإلعدادسرعة
.ال�املالنصبحثو�خاصة,املعلوماتاس��جاعدعميفتقد

!مرئيةولك��ا,structuredمهي�لةأو بنائيةبأ��االصورةتوصفال 
.��جاعهااستدعملهابياناتمصاحبةمنالبدواس��جاعهاإل��اوللوصول 

.رقميةالا�خطوطةلوصفدقيقفهرسةلنظامامل�حةا�حاجةتكمنوهنا
قاعدة��والتصفحوالتعليقللشرحبخدماتا�حلهذاإثراءيمكنكما

.الرقميةالكياناتبيانات

Intelligentللرقمنةالذ�يا�حل digitization solution
قنياتتسهلتحيث,النتائجأفضلع��ل�حصول النمط�نب�نا�جمع
Linkingالر�ط technologyوآخرنمطب�ناالنتقال.

http://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/download/3629/1855


ا�خطوطاتنصوصلرقمنةا�ختلفةاملسارات

 
ً
Textualالنصنمط-أوال mode

للنصاآل��االدخال1.

الفائقالنصترم�� 2.

 
ً
Imageالصورةنمط-ثانيا mode

لألصول بال�ام��االرق�يالتصو�ر 1.

لألصول )املا�حة(بالس�انرالرق�يامل�ح2.

)امليكروفيش–امليكروفيلم(الفيليمةللمصغراتا�خاصبالس�انر الرق�يامل�ح3.

OCRا�حروفع��البصري التعرفبمصاحبةالرق�يامل�ح



TEIالصورة الرقمية للنص األص�� مقابل النص املكود بـ

http://www.peirce.iupui.edu/img/STEP.png

http://www.peirce.iupui.edu/img/STEP.png


الصورة الرقمية للنص األص�� مقابل النص املكود

https://visualizationtechnology.files.wordpress.com/2014/01/evt-0-1-48-02.jpg

https://visualizationtechnology.files.wordpress.com/2014/01/evt-0-1-48-02.jpg


http://www.zora.uzh.ch/12381/

قاعدة بيانات علم ال��ديات العر�ية-جامعة ز�ورخ 

http://www.zora.uzh.ch/12381/


عناصر اللقاء

 
ً
.للمستقبلنظرة–را�عا



https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging

https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging


21، و20: إتاحة ا�خطوطات ب�ن قرن�ن

https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging

https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging


من ا�خطوطات) القصاصات، األجزاء املبتورة(الدشت 

شبكة أ�اديمية لقصاصات
مخطوطات العصور الوسطى

https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging

https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging


http://fragmentarium.ms/

http://fragmentarium.ms/


https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging

http://www.rbtoth.com/about-us.html

https://www.slideshare.net/UCLDH/mike-toth-more-than-the-eye-can-see-digital-humanities-spectral-imaging
http://www.rbtoth.com/about-us.html


http://www.annotationstudio.org/

ونية معمل اإلدارة اإللك��–معهد ماسشيسو�س للتكنولوجيا 
للهوامش وا�حوا��ي �� النصوص القديمة وا�حديثة

Massachusetts Institute of Technology

http://www.annotationstudio.org/
http://web.mit.edu/


مقررات أقسام �لية اآلداب بجامعة القاهرة
!ةمقررات تكنولوجيا املعلومات ومقررات اإل�سانيات الرقمي

م2017مارس 



قسم اللغة العر�ية وأقسام اللغات األخرى بآداب القاهرة

http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=172 ال��امج واملقررات الدراسيةالقاهرةجامعة -�لية اآلداب 

مقررات متصلة بتطبيقات اإل�سانيات الرقمية مقررات ا�حاسب اإللك��و�ي
لوماتوتطبيقات تكنولوجيا املع

ياملستوى الدرا�� القسم العل�ي

تحليل النصوص-مصادر ال��اث العر�ي 

توجدال
الليسا�س 

ة املرحلة ا�جامعي(
)األو��

اللغة العر�ية

نصوص الوثائق ال��كية العثمانية اللغات الشرقية

علم الداللة وال��اجماتية اللغة اإلنجل��ية وآدا��ا

لغو�ات و�الغة-صوتيات ومعاجم -) األنواع األدبية(شرح نصوص  اللغة الفر�سية وآدا��ا

تحليل نصوص -الكتابة �� مجال االتصال -18قتحليل نصوص أدبية-تقنيات تحليل نصوص أدبية 
مدخل إ�� علم لغة وسائل االعالم-تحليل نصوص درامية -علم اللغة الن��ي -19أدبية ق

وآدا��االلغة األملانية

ال توجد �االيونانية والالتينية وآدا�

ال توجد اليابانية وآدا��ا

علم الداللة والسيمولوجيا–تحليل خطاب –تحليل نصوص  األسبانية وآدا��ا

نصوص �حفية–النصوص  الصينية وآدا��ا

نصوص من األدب اإليطا�� –16وق 15نصوص من األدب اإليطا�� ق–أدب ونصوص عصر ال��ضة 
–20نصوص من األدب اإليطا�� ق–لغو�ات تطبيقية –19نصوص من األدب اإليطا�� ق–18و ق17ق

منا�ج الدراسات اللغو�ة

اإليطالية وآدا��ا

http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=172


اهرةقسم اللغة العر�ية وأقسام اللغات األخرى بآداب الق-تا�ع 

http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=172 ال��امج واملقررات الدراسيةالقاهرةجامعة -�لية اآلداب 

مقررات متصلة بتطبيقات اإل�سانيات الرقمية مقررات ا�حاسب اإللك��و�ي
لوماتوتطبيقات تكنولوجيا املع

ياملستوى الدرا�� القسم العل�ي

املصادر التار�خية

توجدال 

معظم املقررات الدراسية تتناول 
مقدمات وتطبيقات تكنولوجيا 

ة املعلومات �� املكتبات الرقمي
إدارة واالرشيفات االلك��ونية ونظم

��ا ا�حتوى الرق�ي وتحليلها و�ح
واس��جاعها

الليسا�س 
ة املرحلة ا�جامعي(

)األو��

التار�خ

ت �� نظم تطبيقا–نظم معلومات جغرافية –ا�خرائط الرقمية –مقدمة �� نظم املعلومات ا�جغرافية 
املعلومات ا�جغرافية واالستشعار عن �عد

ا�جغرافيا

تار�خ العلوم عند العرب–) 2)(1(الفلسفة اليونانية ونصوصها الفلسفة

قياس القدرات وال�خصية–أسس القياس النف��ي  علم النفس

التحليل السوسيولو�� لتار�خ مصر االجتما��–تصميم البحث االجتما�� وتنفيذه  االجتماع

ادارة–يتاداتا الفهرسة الوصفية وامل–النشر التقليدي وااللك��و�ي –ا�جموعات االرشيفية املصر�ة 
��جاع نظم االس–التكشيف واالستخالص –االرشيفات النوعية واملتخصصة –الوثائق ا�جار�ة 

–وص نظم اس��جاع النص–ا�خطوط العر�ي –الرقمنة وإدارة ا�جموعات الرقمية –الببليوجرا�� 
-االرشيف االلك��و�ي 

وماتاملكتبات والوثائق واملعل

http://arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=172


:توصيات ل�جامعات العر�ية

ا�حوافزووضعأبحاثنا،ومراكزجامعاتنا��األ�ادي�يبمعناها"الرقميةاإل�سانيات"ا��االهتمامتوجيھ•

.ا�جالهذا��والدراساتالبحوثجراءإل املناسبة

.إل�سانيةاالعلوممظلةتحتتندرجال�يا�ختلفةوالتخصصاتاملعلوماتتكنولوجيات�املع��العمل•

.فيھمتخصصھودور�اتمجالتإصدارو الرقمية،باال�سانيات��تمأ�اديميةتجمعاتتأسيس•

.ملعلوماتاتكنولوجياإلختصا��يوتفريعا��امجاال��ابمختلفواالجتماعيةاال�سانيةالعلومتركعدم•



ميةمشروعات عملية تحت مظلة اإل�سانيات الرق

لتعرفانتائجتطو�ر +وترجماتھالعر�يلل��اثرق�يمستودع
اإللك��و�يا�حقق+العر�يةا�خطوطع��البصري 



مستودع ال��اث العل�ي العر�ي واإلسالمي)1(
Arab and Islamic Scientific Heritage Digital Repository

ع��راملباشا�خطع��متاحةإلك��ونيةبياناتقاعدة
��ةواإلسالميالعر�يةاإلسهاماتتصفاإلن��نت

ماو��ن,�ابي�فيماوتر�ط,ا�ختلفةالعلميةا�جاالت
ألورو�يةاواللغاتوالالتينيةلليونانيةترجمتھتمت

.ره�شوتمم��اتحقيقھتمماجانبإ��هذا,ا�حية
ديدةا�جالتنظيممعاي�� مناملشروعهذا�ستفيد
بيئةال��املعلوماتيةللكياناتالعال�يللوصف
ترم�� وتقنياتالرابطةالبياناتوتقنياتالرقمية

.وغ��ها,الفائقةالنصوص

املة مستودع رق�ي لبيانات والنصوص ال�
للمخطوطات

أصول وصور ورقية وميكروفيلمية (
)ورقمية وإصدارات التحقيق وال��جمات

فهارس إلك��ونية 
للمخطوطات

ب فهارس إلك��ونية للكت
وال��جمات) التحقيقات(

وذات العالقة

الصور الرقمية
للمخطوطات

النصوص 
اإللك��ونية 
للمخطوطات



األص��العر�ي وترم�� النصالتعرف الضوئي ع�� ا�حرف ا�خطوط )2(
Optical Character Recognition for Arab Handwritten Letters

 باتتق�يتطور 
ً
عل�يالبالبحثتتعلقألمور الزما

أش�الھإختالفع��العر�يال��اثوتنظيم
مون مضاستكشافتيس��ويس��دف,وموضوعاتھ

 إلك��ونعل��اوالتعرفال��اثيةاألصول تلك
ً
إ��هذا,يا

عناصرع��اإلعتمادمنا�حدأوالتقليلجانب
البحثةإتاحمقابلا�حتوى ع��التعرف��امليتاداتا

أودراملصمستوى ع��امل�نداخلال�لمةمستوى ع��
.مصادرعدة



أداة �ل محقق لل��اث العر�ي: ا�حقق اإللك��و�ي)3(
An Electronic Critical Editing System for Arabic Heritage

ا�حقق«�عنوانمت�املةإلك��ونيةمنظومةتجه��
ملعظمداعممت�املمعلوماتنظامهواو»اإللك��و�ي

.ال��اثتحقيقعمليةوخطواتمراحل
,ك��ونيةاإللالنصوصترم�� تقنياتإم�اناتمن�ستفيد
.مختلفةألغراضبي��افيماوالر�ط
ا�خطوات��العون تقديماإللك��و�يا�حققلنظامو�مكن

اختيار����بالتفكتبدأال�يالتحقيق،عملية��األساسية
�خھعنالبحثوآلياتبتوثيقھ،مروًراالنص،

ُ
ترجماتھ،و �

.وخدمتھودراستھونقدهوتحر�رهالنصوقراءة

http://www.digitalmedievalist.org/journal/10/copland/

http://www.digitalmedievalist.org/journal/10/copland/


http://www.digitalmedievalist.org/journal/10/copland/

http://www.digitalmedievalist.org/journal/10/copland/


http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/detail.html?id=MEDREN_4809379 https://schoenberginstitute.org/author/dotporter/

http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/detail.html?id=MEDREN_4809379
https://schoenberginstitute.org/author/dotporter/


http://ebeowulf.uky.edu/

http://ebeowulf.uky.edu/


http://www.mesa-medieval.org/

http://www.mesa-medieval.org/


http://www.humanitiesindicators.org/default.aspx

املؤشرات اإل�سانية 
تج ناللمجتمع األمر��ي 

ملية لتطبيقات عطبي��
لإل�سانيات الرقمية

http://www.humanitiesindicators.org/default.aspx


http://scholar.cu.edu.eg/?q=sherifshn/

http://scholar.cu.edu.eg/?q=sherifshn/
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