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للســادة أســرة مركــز رمســيس ويصــا واصــف للفنــون بالحرانيــة لجهدهــم
المتواصــل وحرصهــم علــى اســتمرارية وتجــدد عطــاء مركــز رمســيس
ويصــا واصــف للفنــون وعلــى ابداعاتهــم المصريــة االصيلــة التــي تضــيء
شــمعة فــي طريــق الحلــم بتنميــة القريــة المصريــة  ،وفــي مقدمتهــم المهنــدس
إكــرام نصحــي علــى إخالصــه فــي دعــم الفكــرة وتنميــة الحلــم ..
كل الشــكر ألســرة المركــز علــى تعاونهــم فــي تنفيــذ برنامــج تدريــب عــودة
الــروح  ،مأثــورات مصريــة ..
وكذلــك كل الشــكر للصنــدوق العربــي لللثقافــة والفنــون «أفــاق» لدعمــه تنفيــذ
البرنامــج وجهدهــم المشــكور نحــو دعــم العمــل الثقافــي فــي المنطقــة العربيــة.
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هــذا االصدارملخــص الجلســات الحواريــة لبرنامــج التدريــب
علــى توثيــق المواقــع التراثيــة '' عــودة الــروح مأثــورات
مصريــة '' ،الــذي اســتهدف فتــح بــاب الحــوار حــول أهــم
المفاهيــم والمصطلحــات التــي تتعلــق بالتــراث بشــكل عــام
والتــراث المعمــاري بوجــه خــاص  ،وتمكيــن المشــاركين مــن
النظــر الــى الموضــوع بنظــرة أكثــر شــمولية وفــي الوقــت نفســه
ذات خصوصيــة مرتبطــة بواقعنــا وهويتنــا المحليــة واإلقليميــة .
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يتوقــف تقــدم األمــم والمجتمعــات علــى احترامهــا لتراثهــا وهويتهــا ،دون الجمــود عنــد الماضــي علــى
حســاب الحاضــر ،أو إســقاط وهــدم المــوروث لحســاب المســتقبل .ممــا يطــرح قضيــة تحقيــق التــوازن
المحســوب فــي ميــزان الحاضــر بيــن احتــرام المــوروث والتطلــع إلــى المســتقبل كقضيــة مجتمعيــة
محوريــه .وفــي حالــة المجتمــع المصــري تواجــه مجهــودات الحفــاظ علــى التــراث وتنميتــه الكثيــر مــن
المعوقــات والتحديــات أهمهــا غيــاب الرؤيــة الشــاملة لمشــروع قومــي للحفــاظ علــى التــراث المصــري،
ممــا ينتــج عنــه تخبــط فــي وضــع مشــروعات الحفــاظ علــى التــراث والتعريــف بــه ضمــن أولويــات
التنميــة الشــاملة وذلــك علــى المســتويين الرســمي والمجتمعــي ،وفــي ظــل قصــور المؤسســات الرســمية
المعنيــة وغيــاب الوعــي المجتمعــي تتهــدد اســتمرارية التــراث المصــري الثقافيــة والماديــة ،وتأتــي
حتميــة تدخــل كافــة المعنييــن بقضايــا التــراث وحمايتــه وتكاتــف الجهــود المجتمعيــة مــع الرســمية مــا
أمكــن لتطويــر آليــات فعالــة ومســتدامة لضمــان االســتمرارية الثقافيــة والماديــة للتــراث المصــري ،وفــي
الوقــت نفســه تحقــق المطالــب المجتمعيــة األصيلــة أو المســتحدثة مــع متغيــرات العصــر.
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انطالقــا مــن رؤيــة مركــز طــارق والــي العمــارة والتــراث للمســئولية المهنيــة والمجتمعيــة وكذلــك رؤيتنــا لــدور تنميــة التــراث كأســاس لتنميــة المجتمــع
المحلــي والمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة ،يأتــى مدخلنــا لحــل اإلشــكالية فــي :حمايــة التــراث مــن خــالل االعتمــاد علــى قــدرة األفــراد والمجتمعــات وتعزيــز
المشــاركة المجتمعيــة اإليجابيــة فــي التعريــف والحفــاظ علــى التــراث المصــري ،وعليــه فقــد قــام المركــز بتصميــم برنامــج عــودة الــروح  -مأثــورات مصريــة
لتدريــب الشــباب ودعــم مهاراتهــم المعرفيــة والتقنيــة الضروريــة للمشــاركة فــي حفــظ التــراث المصــري .
وعــودة الــروح -مأثــورات مصريــة هــو برنامــج تدريــب تطبيقــي مكثــف علــى توثيــق المواقــع التراثيــة ،يقــدم ألهــم المعــارف النظريــة والمهــارات التقنيــة
الحديثــة الالزمــة للتوثيــق الشــامل  .يتبنــى البرنامــج منهجيــة تدعــم عمــل الفريــق ذا االختصاصــات المتداخلــة والمتكاملــة ويســعى إلــى تمكيــن المتدربيــن/
ات مــن المشــاركة بفعاليــة فــي التعــرف علــى التــراث المصــري والتعريــف بــه .قــام البرنامــج بتدريــب  10مشــاركين مــن تخصصــات مختلفــة علــى ثــالث
محــاور :تنميــة المعــارف وتنميــة مهــارات التســجيل التقنيــة والتدريــب التطبيقــي .اســتمرت فعاليــات البرنامــج مــن ســبتمبر  /ديســمبر.2020
اســتهدفت فعاليــات البرنامــج فتــح بــاب الحــوار حــول أهــم المفاهيــم والمصطلحــات التــي تتعلــق بالتــراث بشــكل عــام والتــراث المعمــاري بوجــه خــاص ،
بهــدف تمكيــن المشــاركين مــن تكويــن رؤيــة نقديــة للمفهــوم الســائد عــن التــراث والنظــر الــى الموضــوع بنظــرة أكثــر شــمولية وفــي الوقــت نفســه ذات
خصوصيــة مرتبطــة بواقعنــا المحلــي واإلقليمــي  .اســتهدف البرنامــج قيــام المشــاركين بالتفاعــل مــع الموضوعــات المطروحــة للحــوار عــن طريــق مجموعــة
مشــاركات تعبــر عــن فهــم كل منهــم للموضــوع المطــروح.
كمــا اســتهدف البرنامــج تدريــب المشــاركين/ات علــى توثيــق التــراث المعمــاري مــن خــالل نمــوذج تطبيقــي  ،تــم اختيــار مركــز رمســيس ويصــا واصــف
للفنــون بالحرانيــة نموذجــا للتطبيــق  ،بــدء العمــل بقيــام الفريــق بتصميــم اســتمارة لجمــع المعلومــات واخــرى للتســجيل الفوتوغرافــي  ،وكذلــك قــام الفريــق
بوضــع خطــة للتوثيــق والتســجيل االســتطالعي لجــزء مــن الموقــع تــم خاللهــا تطبيــق مهــارات البحــث وتجميــع المعلومــات االساســية عــن الموقــع  ،وكذلــك
تطبيــق التســجيل باســتخدام التصويــر الفوتوغرافــي ..
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يعتمــد التعــرف علــى مفاهيــم التــراث علــى الدراســات الثقافيــة التراثيــة ،
والتــي تعتبــر مجــال معرفــي جديــد يركــز علــى الــدور الــذي تلعبــه الثقافــة
فــي تشــكيل المجتمعــات وتفعيــل وضبــط وتنظيــم الحيــاة اليوميــة لألفــراد .
والتعــرف علــى أهــم النظريــات الثقافيــة التــي أســهمت فــي إحــداث تحــوالت
كبــرى فــي العالــم وكيفيــة اســتخدام الثقافــة للتنميــة والتطويــر  ،باإلضافــة إلــى
آليــات توجيــه الثقافــة للمجتمعــات وإعــادة تنظيمهــا  ،والســياقات االجتماعيــة
التــي تنتــج فيهــا الثقافــة لميــالد حضــارة  ..كمــا أن التوثيــق التراثــي أحــد
رواســم الدراســات الثقافيــة ومجــال معرفــي جديــد مــن زاويــة ظهــوره
وتطــوره .

والغــرض مــن توثيــق للتــراث المعمــاري خاصــة الحصــول علــى دراســات
معماريــة أو تاريخيــة أو حضاريــة تحمــل ذاكــرة المجتمــع والموقــع التراثــي
مــن خــالل فهــم واســتقراء عمارتــه  ،واســتخدامها فــي الصيانــة والترميــم
والحفــاظ علــى المواقــع والمبانــي التراثيــة وإعــادة تأهيلهــا ..

وعمليــة التوثيــق تنطــوي علــى عــدد كبيــر مــن األنشــطة والخطــوات المنهجية
الفنيــة والعلميــة تعتمــد بتكاملهــا وتدقيقهــا علــى اســتقراء وفهــم القيــم التــي
تحملهــا المواقــع التراثيــة  ،وتؤثــر علــى قــدرة التوثيق على الوفــاء باألغراض
المخصصــة لهــا  ،واتخــاذ القــرارات بشــأن الحمايــة والترميــم والحفــاظ علــى
المواقــع التراثيــة وإعــادة تأهيلهــا وتوظيفهــا للمجتمــع الحاضــر وألجيــال فــي
يهــدف برنامــج عـــودة الــروح  ..مأثــورات مصريـــة إلى التعرف علــى الكيفية المســتقبل ..
التــي مــن خاللهــا يمكــن لتوثيــق للمواقــع التراثيــة الحصــول علــى المعلومــات
ميــة ال وثيـ أ ــد ليـ ت ال ـ ع ـ ال ــرا وال ــر
ـ أـ
مـ
التــي تســاعدنا علــى فهــم ماضــي المــكان وحاضــره بــل والتنبــؤ بمســتقبله
م ــ
ع ــ واعــد ال وثيــ وال ــ ي ل موروثــ ت ع ــ ا ــ
 .وال يقتصــر التوثيــق علــى جمــع تلــك المعلومــات  ،لكــن عمليــة تحليــل
و ــيم ال ــرا الم ـ د و ـ ولوي ـ ال ــرا الم م ـ ر ل ـ ع ي ـ
المعلومــات خطــوة جوهريــة فــي فهــم وصياغــة وحفــظ المواقــع التراثيــة ،
وعود ـ ل ي ـ ة ع ــة وم ع ــة وم ـ ث ـ ..
التحليــل هــو العمليــة الذهنيــة التــي يقــوم بهــا المتخصــص المعنــي بالتوثيــق ،
هــو مــا نعنيــه بعمليــة االســتقراء ..
عودة الروح  ..مأثورات مصرية
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العمــارة فــي حقيقتهــا وواقعيتهــا نتــاج أســلوب حيــاة اإلنســان ومجتمعــه ،
وتتشــابك جميــع تلــك المكونــات وتتفاعــل لتبلــور فــي لحظــة تطوريــة معينــة
مطلــب مجتمعــي  ،إن توثيــق المواقــع التراثيــة والممتلــكات الثقافيــة يجــب أال
ينحصــر فــي مجــرد وصــف ورصــد الموقــع أو الممتلــك نفســه  ،بــل يجــب
أن يشــمل البحــث فــي األدبيــات حــول مــا ينطــوي هــذا الموقــع مــن معنــى
واســتقراء لمــا يحملــه هــذا الممتلــك التراثــي مــن رســالة ؛ لذلــك ..
وتعتبــر عمليــة التوثيــق المعمــاري هــي عمليــة تســجيل الحقائــق والمعلومــات
عــن طريــق البحــث والرصــد لــكل عنصــر مــن العناصــر المكونــة للموقــع
التراثــي  .كمــا يُعــرف التوثيــق المعمــاري بأنــه توثيــق وتســجيل وتأصيــل
القيــم المعماريــة والتاريخيــة والجغرافيــة للمبانــي التراثيــة والمنطقــة
المحيطــة بهــا بغــرض االســتفادة فــي حفــظ الذاكــرة المكانيــة للموقــع وكذلــك
ذاكــرة المجتمــع  ،ولتســهيل عمليــات التأهيــل والتطويــر والترميــم والصيانــة
المســتقبلية للموقــع التراثــي  .ويهــدف إلــى توفيــر قاعــدة بيانــات تســاعد
الباحثيــن والمخططيــن وراســمي السياســات ليتخــذوا القــرارات المناســبة
للموقــع  .كمــا تهــدف عمليــة التوثيــق المعمــاري للمواقــع التراثيــة إلــى تحديــد
مــدى ســالمة الموقــع وحصــر مــا بــه مــن مظاهــر التدهــور لكافــة العناصــر..
درا ت م م رية
ال ر م ال وثي ل را الم م ر ال صو ع
رية م ا رة الم م والمو ال راث م
و ري ية و
ع
الصي ة وال رمي وال
وا دام
وا را عم ر
الم صصي وال را
ال راثية و ع دة أ ي
الموا والم
وال ي ت ال مية
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لي ت ر م ال دري

الهــدف الرئيســي للبرنامــج هــو تمكيــن المشــاركة المجتمعيــة اإليجابيــة فــي مجهــودات الحفــاظ علــى التــراث عــن طريــق رفــع الوعــي العــام بأهميــة وكيفيــة
تلــك المشــاركة وتوفيــر األليــات الحديثــة والمالئمــة لتنميــة قــدرات المجتمــع وتعزيــز مهــارات األفــراد والمؤسســات لتحقيــق اعلــى فعاليــة ممكنــة وحشــد
اكبــر التــزام اجتماعــي ممكــن تجــاه قضيــة الحفــاظ علــى التــراث المصــري.
يســعى البرنامــج ذلــك لتحقيــق ذلــك مســتندا علــى إن تحقيــق المشــاركة المجتمعيــة اإليجابيــة مــن خــالل رفــع وعــي المجتمــع وتنميــة قــدرات األفــراد يحتــاج
إلــى أوال عمليــة خلــق وبنــاء القــدرات ثــم بعــد ذلــك اســتخدامها وإدارتهــا فــي خدمــة الهــدف الــذي طــورت مــن أجلــه مــن خــالل وســائل تضمــن اســتدامة
عمليــة تنميــة القــدرات  ،ويمكــن إيجــاز اهــم األهــداف المباشــرة التــي ينبغــي لتلــك الوســائل الوفــاء بهــا فــي :
توفير ونشر المعارف الالزمة من أجل تعزيز فهم التراث وقيمه وتطوره.
رفع الوعي العام بدور المشاركة المجتمعية الفعالة في الحفاظ على التراث.
دعم عمليات الحفاظ ،اإلدارة ،المراقبة للمواقع التراثية بشكل مستنير من خالل توفير المعلومات الدقيقة.
دعم عمليات تسجيل التراث وفهمه وتفسيره وعرضه ،وتعزيز إشراك المجتمع في تلك المراحل
توفيــر ســجل دائــم لجميــع المعالــم التراثيــة ومجموعــات المبانــي والمواقــع التراثيــة المتدهــورة ،أو المهــددة بالضيــاع أو تلــك المعرضــة لخطــر
األحــداث الطبيعيــة أو األنشــطة البشــرية.
توفيــر المعلومــات للمســؤولين والمخططيــن علــى المســتويات الوطنيــة أو اإلقليميــة أو المحليــة مــن أجــل وضــع سياســات وقــرارات حساســة
للتخطيــط ومراقبــة التنميــة.
رفع الوعي باإلمكانيات اإليجابية إلعادة التأهيل واالستخدام للمواقع التراثية.
تنمية كوادر مدربة على أحدث وسائل الحفاظ والتوثيق.
التنسيق والتكامل بين المجهودات الفردية والمؤسسية القائمة والتي تشترك في االهداف .
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يســتهدف المركــز إن يقــدم مــن خــالل برنامــج عــودة الــروح ..مأثــورات مصريــة ،نمــوذج يمكــن للغيــر مــن األفــراد والمؤسســات تبنيــه للمســاهمة فــي تعزيــز
المشــاركة المجتمعيــة فــي قضايــا التعريــف والحفــاظ علــى التــراث  ،ولضمــان نجــاح البرنامــج فــي تحقيــق أهدافــه الســابق ســردها يســتهدف المركــز تحقيــق
المعاييــر التاليــة فــي المراحــل المختلفــة مــن البرنامــج :

و  ..صمي ر م ال دري

تصميــم برنامــج التدريــب النظــري والعملــي بمــا يضمــن حصــول المتدربيــن علــى الحــد المعقــول مــن المعــارف الالزمــة إلنتــاج توثيــق متكامــل
ألي موقــع تراثــي ويفتــح األفــاق أمــام المتدربيــن لتطويــر معارفهــم بصــورة ذاتيــة بعــد انتهــاء البرنامــج.
تصميــم برنامــج التدريــب بصــورة تؤهــل المتدربيــن للعمــل ضمــن فريــق عمــل تتداخــل فيــه االختصاصــات المختلفــة وتتداخــل ويكتســب فيــه
الجميــع مهــارات العمــل الجماعــي داخــل اطــر مؤسســية.
تصميــم برنامــج التدريــب بصــورة تفاعليــة يلعــب فيهــا المتــدرب دورا محوريــا فــي تنميــة مهارتــه وتتــاح فيــه الفرصــة لإلبــداع والتميــز الفــردي
بمــا ال يتعــارض مــع التكامــل مــع المجموعــة.
توفير كافة الموارد المعرفية والتقنية الحديثة الضرورية للبرنامج
تصميــم البرنامــج بصــورة ال تعتمــد علــى القــدرات الفرديــة للمتقدميــن للتدريــب وال تحتــاج لخبــرات ســابقة فــي نفــس المجــال ممــا ســيفتح األفــاق
أمــام الشــباب وحديثــي التخــرج لالنضمــام الــى البرنامــج .

ث ي  ..ال دري ال ر وال م

االستعانة بعدد من المتخصصين و المحترفين في مجاالت التدريب وكذلك أصحاب الخبرة األكاديمية والعملية في المراحل المختلفة.
اختيــار المواقــع التراثيــة المســتهدفة لتطبيــق البرنامــج مــن المواقــع الفريــدة والحاملــة للقيــم التراثيــة األصيلــة والتــي تحمــل مدلــوال خاصــا لــدى
المجتمــع المحلــى ممــا يجعــل مــن المشــاركة فــي توثيقهــا والحفــاظ عليهــا عامــل جــذب لالنضمــام للبرنامــج .
استخدام وسائل تعليمية متنوعة وحديثة تعتمد على تفاعل المتدربين .

البرنامــج موجــه إلــى شــباب الخريجيــن مــن مختلــف التخصصــات العلميــة وفــي مقدمتهــا المســاحين والمهندســين و المعمارييــن والباحثيــن والمؤرخيــن
المعمارييــن وعلمــاء اآلثــار وغيرهــم مــن التخصصــات التــي تحتــاج إليهــا عمليــات الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي وكذلــك غيرهــم مــن الشــباب المهتميــن
بالمشــاركة المجتمعيــة فــي مجــال الحفــاظ والتوثيــق التراثــي.ال يشــترط البرنامــج تمتــع المشــاركين بــاي خبــرات ســابقة تتعلــق بمجــال التوثيــق او بالمهــارات
التقنيــة المطروحــة بالبرنامــج  ،فقــط الرغبــة فــي التعلــم والمهــارات األساســية فــي اســتخدام أجهــزة الحاســب األلــي.
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ت ال وارية

ال

تضمــن البرنامــج ثمــان جلســات حواريــة  ،تنــاول كل منهــا عــرض أحــد الموضوعــات المتعلقــة بتوثيــق المواقــع التراثيــة واشــتمل علــى عرضــا للموضــوع وجلســة نقــاش مفتــوح
مرتبطــة بالموضــوع  ،وكانــت المحــاور التــي ناقشــتها تلــك الجلســات هــي :

.1
.2
.3
.4
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م
م
م

دمة ع م ي ال را والموا
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ال راثية

ي

.5
.6
.7
.8

دمة م روع ت ال
م ل وثي ال را ال مرا والم م ر
ار ي وم
م ل وثي ال را ال مرا والم م ر ل
الم وم ت ال را يةGIS
دا
ال وثي
دا ال صوير ال و و را
ال ي

فيما يلي ملخص لكل جلسة حوارية :
 .1م دمة ع م ي ال را والموا ال راثية
يُعــرف التــراث عنــد الكثيريــن فــي زماننــا بأنــه صــورة الماضــي وتاريخــه
الــذي طــوى الزمــان صفحاتــه وبيــن طياتــه أصالــة الشــعوب بانتمائهــا للمــكان
ومعاصرتهــا للزمــان  ،وأيضـا ً هــو نتــاج مــن الماضــي تفصلــه عــن الحاضــر
مســافة زمنيــة تشــكلت خاللهــا هــوة حضاريــة  .التــراث عموم ـا ً مــا وصــل
األمــم المعاصــرة مــن الماضــي البعيــد أو القريــب ســواء تعلق األمــر بماضيها
هــي أو بماضــي غيرهــا مــن الشــعوب أو بماضــي اإلنســانية ..
يحتــل اليــوم التــراث مركــز جــدل ونقــاش ثقافــي فــي ســاحة الفكــر العربــي
 ،ودون التطــرق إلــى طبيعــة األســباب الظاهــرة أو الخفيــة التــي تقــف وراء
هــذا االهتمــام المتزايــد بمســألة التــراث  ،يظــل الســؤال المطــروح هــو لمــاذا
لــم يتمكــن المثقفــون والمفكــرون وجميــع القــوى الفاعلــة فــي الوطــن العربــي
مــن تحقيــق إجمــاع حــول مفهــوم للتــراث  ،خاصــة وأن األمــر يتعلــق بمصدر
الهويــة القوميــة ومنبــع االنتمــاء الحضــاري ؟ ..
أجمــاالً  ..الحداثــة والمعاصــرة هــي قلــب التــراث واألصالــة جميعهــم فــي
توحــد
راث ي ي ي و

ي

ي

هنــا يســقط التضــاد وتســقط المحــاوالت للتوفيــق بيــن ثنائيــات األصالــة
والمعاصــرة  ،التــراث والحداثــة  ،فاألصالــة والتــراث تتجلــى وتكتمــل فــي
مجتمــع يعيــش عصــره وقيمــه المعاصــرة والحداثيــة ..
ال م

د ل

د الم

ة والم دا ة ل را
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تضيع األصــالة في مجتمع ال يعرف كيف يعيش عصره إال بمحاكاة ماضيه
فيعيش مأساة تدهوره ..

تغيب المعاصرة في مجتمع ال يعرف جذور ماضيه إال بمحاكاة غيره فيعيش
حالة تخلفه ..
لوال األصالة لما كان ثمة معاصرة وحداثة  ..ولوال الحداثة لفقدت األصالة
معناها فاألصالة بال حداثة عُقم وجمود وموت ..
والحداثة بال أصالة ضياع وتفسخ وانحالل رابطة أصيلة بين األصالة
والحداثة يمكن تلخيصها في مقولة ال حداثة بال أصالة  ..وال أصالة بال
حداثة

م

ي ال را الم م ر وال مرا

..

نحــدد مفهومنــا لهــذا التــراث بوصفــه الحيــز المكانــي الثقافــي لإلنســان
والمجتمــع  ،وال يقتصــر علــى المبانــي والمنشــآت والنســيج العمرانــي المحيط
بتلــك المبانــي  ،ولكــن يمكــن فهمــه علــى أنــه مجمــوع قيــم ومعتقــدات ،
وآداب وفنــون وعلــوم ومعــارف و ....جميــع نواحــي نشــاط اإلنســان المــادي
والمعنــوي  ،وهــو ناتــج عــن تراكــم خبــرات المجتمــع  ،وشــاهد علــى تاريــخ
األمــة وأحوالهــا  ،ونحــدد التعريفــات باعتبــار أن :
o

العمارة والعمران منتج ثقافي ..

o

العمارة والعمران منتج مادي ....

o

العمارة والعمران منتج جمالي وبصري
ال م
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إن التــراث يصنــف أيضــا كميــراث المقتنيــات غيــر الماديــة التــي تخــص
مجموعــة مــا أو مجتمــع مــا لديــه موروثــات مــن أجيــال ســابقة باقيــة فــي
الحاضــر ؛ وعليــه يتــم تصنيــف هــذا التــراث إلــى فئتيــن تــراث مــادي وتــراث
غيــر مــادي  ..ويتــم تحديــد وتصنيــف التــراث المعمــاري العمرانــي المــادي
المباني التراثية ..
o
مواقع التراث العمراني ..
o
مناطق التراث العمراني ..
o
مــ ..

م و مص

الموا

ال راثية ي م

ت ال راثية ال مرا ية
ال راثية وال
الم
ع صر ي ية و ير ي ية
ي لم ال راث ي ي و واة مر ية ل ي ة ع و م
ص ة ال راثية در يم و مي
ي
و ا ع وا م
ا الم و والمص
ي يو
يمة ال را الم م ر وال مرا

..

م

وي م

يعتبــر الهــدف مــن تحديــد القيمــة للمبانــي والمواقــع والمناطــق التراثيــة هــو
تحديــد أولويــة واتجاهــات أســلوب التعامــل معهــا  ،للمســاهمة فــي تحديــد
أفضــل طريقــة للحفــاظ وإعــادة تأهيــل هــذا التــراث اليــوم
 ،ونعتمــد فــي هــذا المجــال علــى تصنيــف القيــم التراثيــة التــي انتهــت إليــه
المواثيــق والتوصيــات الصــادرة عــن المحافــل المتخصصــة ونلخصهــا فيمــا
يلــي :

ال يمة ال ري ية  ..تعبر بشكل مباشـر عن المدلول التراثي .
ال يمة ال م لـية  ..تعبر عن القدرات الخلقية والفنية والمعمارية .
ال يمة الو ـي ية  ..تعبر عن البيئة االجتماعية والمعاشية لألمة .
ال يمــة الث يــــة  ..تعبــر عــن حيـــاة المجتمــع وهويتــه وما يتوفــر خاللها
مــن توثيــق الصلــة بيــن الماضــي والحاضــر .
ال يمــة ا ص ديــة  ..تعبــر عــن الطاقــة الكامنــة وتتعــدى الثمــن الفعلــي
 ،ولكــن قيمتــه تكمــن فــي الزمــن الــذي تمــت فيــه وحقيقــة بقائهــا حتــى
وصلــت إلينــا .
رؤيتنا لها هدفين رئيسيين:
ضمان االستمرارية الثقافية
o
ضمان االستمرارية المادية
o
ولعل في أولويات تلك المنهجية ..
برامج توثيق التراث ذاته ولهذا وسائله وعلمه المتخصص .
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.2

م دمة و رة ع مة ع

ع ال وثي

مصطلــح التوثيــق فــي األصــل مــن كلمــة وثيقــة  ،وإذا كانــت كلمــة وثيقــة
اســتعملت أصــالً فــي معناهــا القانونــي فقــط أي كتابــة الحقــوق الشــرعية
وتحديدهــا فــي شــكل قانونــي  ،فــإن كلمــة وثيقــة قــد اســتخدمت مؤخــراً للداللة
علــى شــيء مــادي يحتــوي علــى المعلومــات الثابتــة التــي تنشــر فــي مــكان
وزمــان معيــن مــن أجــل االســتخدام فــي الممارســات االجتماعيــة ،
ماهيـــة علم التوثيق ..

و

وا الوث
الوثيقة الكتابية ..
الوثيقة التصويرية ..
الوثيقة التشكيلية ..
الوثيقة السمعية أو المرئية ..

حظــي علــم التوثيــق باهتمــام المختصيــن فــي العلــوم والثقافــة  ،كمــا كان لــه
عالقــة وثيقــة بعلــوم أخــرى متعــددة ،

20

و
o
o
o

ث ثة ع و وثي ة الص ة ل وثي
التوثيق وعلم المكتبات
التوثيق وعلم المراجع.
التوثيق وعلم المعلومات

مرا
o
o
o
o
o

..
ال وثي
مراكز التوثيق العامة ..
مراكز التوثيق شبه العامة ..
مراكز التوثيق الوطنية ...
مراكز التوثيق اإلقليمية ..
مراكز التوثيق الدولية ...
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الث
ال
يدو ال

ال

ال
ت ال رية

ت الر مية

ا دارية
وال و ية
وا ص ية

ل ..

ر وع صر و ي ت ال وثي ..
ويتم توثيق التراث المعماري من خالل :
المر ي ت ال وثي

و
o
o
o
o

ع صر ال ي وال وثي الم مد ع
الدراسات التاريخية ...
دارسات األدبيات والمصادر. .
الدراسات البيئية ..
دراسات التدخالت السابقة..

ث ي
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ع صر ال ي وال وثي الم مد ع
الرفع المساحي والتسجيل المعماري
تقنية المساحة التصويرية ..
تقنية االستشعار عن بعد والتصوير الجوي ..
تقنية نظم المعلومات الجغرافية ...G.I.S
تقنية التصوير الفوتوجرامتري .. Photogrammetry
تقنية التوثيق الفوتوغرافي  Photographyوالفيديو .. Recording
التوثيق بالصور الرقمية المعالجة ..
التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي المنعكس ..
التصوير الفوتوغرافي المميز .. Special photographic techniques
التسجيـل بواسطـة .. Electronic Speckle Pattern Interferometry
التسجيـل الفوتوغرافـي .. Photography Recording
التسجيل الهولوجرافى البصري الكهربي ..Electro – optic Holograph
التسجيل الترموجرافى الحراري ..Thermal Tomography
تقنية التوثيق المسح الليزري ثالثي األبعاد .. Laser Scanner

الم وم ت م المو

Documentation

ال

ي Recording
صــورة مــن شــارع المغربــي (شــارع عدلــي) فــي القاهــرة
ســنة 1910

صــورة جويــة للقاهــرة مــن تصويــر ادوارد ســبلتريني ســنة
1904
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تقنيات المسح ثالثي األبعاد وتطبيقاتها في التوثيق الرقمي عالي الدقة في تسجيل وإنتاج مستنسخ مقبرة توت عنخ أمون

يم
ل
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م دمة ع

وثي ال را الم م ر

العمــارة فــي حقيقتهــا وواقعيتهــا نتــاج أســلوب حيــاة اإلنســان ومجتمعــه ،
وتتشــابك جميــع تلــك المكونــات وتتفاعــل لتبلــور فــي لحظــة تطوريــة معينــة
مطلــب مجتمعــي  ،إن توثيــق المواقــع التراثيــة والممتلــكات الثقافيــة يجــب أال
ينحصــر فــي مجــرد وصــف ورصــد الموقــع أو الممتلــك نفســه  ،بــل يجــب
أن يشــمل البحــث فــي األدبيــات حــول مــا ينطــوي هــذا الموقــع مــن معنــى
واســتقراء لمــا يحملــه هــذا الممتلــك التراثــي مــن رســالة ؛ لذلــك ..
وثي ال را الم م ر ..
تعتبــر عمليــة التوثيــق المعمــاري هــي عمليــة تســجل الحقائــق والمعلومــات
عــن طريــق وصــف أو رســم كل عنصــر مــن العناصــر المكونــة للموقــع
التراثــي  .كمــا يُعــرف التوثيــق المعمــاري بأنــه توثيــق وتســجيل وتأصيــل
القيــم المعماريــة والتاريخيــة والجغرافيــة للمبانــي التراثيــة والمنطقــة المحيطــة
بهــا بغــرض االســتفادة فــي حفــظ الذاكــرة المكانيــة للموقــع وكذلــك ذاكــرة
المجتمــع  ،ولتســهيل عمليــات التأهيــل والتطويــر والترميــم والصيانــة
المســتقبلية للموقــع التراثــي  .ويهــدف إلــى توفيــر قاعــدة بيانــات تســاعد
الباحثيــن والمخططيــن وراســمي السياســات ليتخــذوا القــرارات المناســبة
للموقــع  .كمــا تهــدف عمليــة التوثيــق المعمــاري للمواقــع التراثيــة إلــى تحديــد
مــدى ســالمة الموقــع وحصــر مــا بــه مــن مظاهــر التدهــور لكافــة العناصــر..
ر ي ل ر ودرا ة الموا ال راثية
و ير
و
يوفــر توثيــق وتســجيل التــراث وثائــق أرشــيفية ذات قيمــة كبيــرة وتقــدم
إرشــادات للباحثيــن الذيــن يقومــون بدراســات مقارنــة تفصيليــة  ،وقــد تشــكل
ســجالً مفيــ ًدا قبــل التدخــل أو ســجل إنقــاذ فــي المواقــف التــي تكــون فيهــا

المواقــع مهــددة بتطويــر أو خطــر
وشــيك  .يتطلــب تطويــر أرشــيف
للتــراث الوطنــي جــرداً شــامال يشــير
إلــى حــد مــا إلــى أهميــة المواقــع
وحالتهــا  ،وبالتالــي يســاعد في تحديد
أولويــات تســجيل التــراث  ،ويمكــن
اســتخدام هــذه الوثائــق لتطويــر مــواد
تعليميــة للــزوار والجمهــور العــام .

قصر المسافرخانة سنة  1915وثائق لجنة حفظ األثار العربية
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و دارة الموا ال راثية
دمة د ت ال
ث ي
إن توافــر ســجالت التــراث لــه أهميــة حاســمة فــي العديــد مــن األنشــطة
المرتبطــة بالتخطيــط واإلدارة الســليمة للمحافظــة علــى المواقــع التراثيــة
وبيئتهــا  ،يجــب أن يكــون توثيــق وتســجيل التــراث المعمــاري والعمرانــي
جــزء ال يتجــزأ مــن كل مشــروع حفــاظ أو صيانــة أن يكــون نشــاطا ً دائــم
ومســتمر حتــى بعــد اكتمــال التدخــل ؛ وهــو األســاس للرصــد واإلدارة
والصيانــة الروتينيــة للموقــع ووســيلة لنقــل المعرفــة إلــى األجيــال القادمــة .
عم ي ت ال وثي ..
را
مية ال ص ي وال ي ا
تكمــن أهميــة التصنيــف فــي إنهــا مــن العمليــات األساســية فــي عمليــات
التوثيــق  ،حيــث إننــا نقــوم بعمليــة التوثيــق لحفــظ المعلومــات والمســتندات
الداعمــة لهــا وعليــه ال بــد مــن إتبــاع أنجــع الطــرق التــي تســهل عمليــة
اســترجاع تلــك الوثائــق والمعلومــات  ،وعلــى ذلــك ال بــد أن نصنــف تلــك
الوثائــق والمعلومــات وفــق منطــق ومــن خــالل وضــع متجانــس ومتالئــم مــع
بعضــه البعــض  .كمــا يعتبــر التحليــل علــم قائــم بذاتــه ولــه العديــد مــن الطــرق
والمفاهيــم التــي تدعمــه  ،كمــا أن لــه أهميــة كبيــرة بيــن العلــوم الحديثــة التــي
تخــدم عمليــة التوثيــق  ،عندمــا نقــوم بعمليــة التوثيــق البــد وان يعقبهــا عمليــة
تحليــل بيانــات الوثيقــة بعــد تصنيفهــا موضــوع الوثيقــة  ،ويجــب أن يكــون
المحلــل لديــه المقــدرة علــى ربــط المعلومــات مــع بعضهــا البعــض ليســتخلص
بالنهايــة مــا هــو مطلــوب مــن تحليــل الوثيقــة .ونســتعرض نمــوذج الســتقراء
وثائــق التــراث المعمــاري ..

مدر ة ال
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استقراء المنظومة الهندسية لعمارة مدرسة السلطان حسن

يشــمل تحليــل تلــك المعلومــات والوصــول منهــا إلــى نتائــج تعــاون المهتميــن بدراســة أو
إدارة المواقــع التراثيــة علــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف المتعلقــة بـــضمان االســتمرارية
الثقافيــة وكذلــك االســتمرارية الماديــة  ..وأهــم األدوار التــي يمكــن للتوثيــق أن يلعبهــا :

ال
المرا ة
لم
ال ري
مــن خــالل الوثائــق يمكــن اســتعادة صــورة المــكان وإعــادة البنــاء رقمي ـا ً
ال ــر
أو مادي ـا ً :
العرض الرقمي عالي الدقة ـ High Resolution Image Viewers
إعادة البناء الرقمي ـ Digital Reconstruction
إعادة بناء األجزاء المفقودة ـ Recovering the missing pieces
إنتاج المستنسخات (ثنائية – ثالثية األبعاد )

م ر ال صو ع
ا رة الم م والمو ال راث
عم ر
ال راثية و ع دة
الموا والم

ال ر م ال وثي ل را الم
رية م
درا ت م م رية و ري ية و
وا را
م
ع
الصي ة وال رمي وال
وا دام
أ ي
الم صصي وال را وال ي ت ال مية

معــرض «مائتــي ســنة مــن عمــر مقبــرة ســيتي
األول»  ،فاكتــوم أرت – بــازل 2019
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.4

م

ية وثي ال را الم م ر  ..مد

ي

ل وثي

وم

الهــدف الرئيســي مــن التوثيــق جمــع ورصــد المعلومــات والبيانــات التــي مـ

تســجل حالــة الموقــع التراثــي فــي لحظــة زمنيــة معينــة مــن تاريخــه  ،إال أن
هــذا الرصــد والتســجيل قــد يختلــف فــي نطاقــه وأدواتــه ومخرجاتــه  ،تبعــا
لطبيعــة الموقــع وحجمــه أو الحتياجــات التوثيــق والســياق الــذي يتــم مــن
خاللــه  ،والمســتهدف مــن ورائــه ..

م

ية ال وثي ..

يتعلــق هــذا المحــور بثالثــة اطــراف أساســية يؤثــر تحديدهــم علــى وضــع
خطــة التوثيــق وهــم :
القائمون بالتوثيق والتسجيل .
o
المسؤولون عن إدارة وحفظ الوثائق والسجالت .
o
المستفيدون من التوثيق .
o
إن اإلجابــة علــى تلــك االســئلة المحوريــة يطــرح كثيــر مــن البدائــل أمــام
عمليــة توثيــق

تأتــي حتميــة التخطيــط الدقيــق لعمليــة التوثيــق الشــامل ألي موقــع تراثــي
متوافقــة مــع أهميــة تلــك المواقــع وضمــان اســتمراريتها الثقافيــة والماديــة
ر ي م ر ..
د و ير
فــي الحاضــر والمســتقبل  ،وعليــه ينبغــي أن ترتكــز تلــك المنهجيــة علــى و ال وثي
مجموعــة مــن المعلومــات األساســية والتــي توجــه عمليــة التوثيــق ذاتهــا أحــد أهــم أهــداف التوثيــق تأســيس قاعــدة بيانــات تســاعد الباحثيــن للتعــرف
 ..ويمكــن تلخيــص ماهيــة المعلومــات األساســية المســتهدفة فــي عــدد مــن علــى المواقــع التراثيــة ودراســتها واســتقراء القيــم الكامنــة فيهــا  ،ومــن ناحيــة
األســئلة التــي تحــدد منهجيــة التوثيــق وهــي :
أخــرى تســاعد المخططيــن وراســمي السياســات ليتخــذوا القــرارات المناســبة
للمواقــع التراثيــة  ،وتوفيــر ســجل أرشــيفي معرفــي دائــم عــن المواقــع التراثية
لمــ ا
إن الهــدف مــن التوثيــق يمثــل أحــد اهــم العوامــل المؤثــرة علــى وضــع منهجية  .والتوثيــق مــن هــذا المنطلــق يتطلــب جهــود علــى المســتوى القومــي وتنســيق
خطــة توثيــق دقيقــة لــكل موقــع تراثــي ويحــدد الســياق والهــدف مســتوى بيــن الجهــات المختلفــة ومشــاركة فعالــة لكافــة األطــراف المعنيــة بالحفــاظ
علــى التــراث ..
التوثيــق ودقتــه ونطاقــه وأحيان ـا ً نــوع المخرجــات والســجالت التوثيقيــة.
من مشروعات التوثيق على سبيل المثال
مـ
مشروع توثيق مدينة طيبة الجنائزية
o
مشروع توثيق اإلرث الحضاري السوري
يوجــه هــذا الســؤال خطــة التوثيــق للموقــع التراثــي بشــكل جوهــري  ،حيــث o
زمانيــات مصريــة مئــة ســنة عمــارة  ..توثيــق التــراث المعمــاري
يرتبــط بالهــدف مــن التوثيــق وتوقيتــه بالنســبة لحيــاة الموقــع التراثــي ؛ فخطــة o
التوثيــق تتغيــر طبقــا للمرحلــة الزمنيــة التــي تجــري فيهــا
المصــري مــن مطلــع القــرن العشــرين
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ث ي ـ ال وثي ـ
ال راثيــة

ـ

دمــة

ــرا

ال

ي ـ وا دارة ل موا ـ

يعتبــر التوثيــق الدقيــق والشــامل ألي موقــع تراثــي هــو المكون الرئيســي الذي
ينبغــي ان تســتند عليــه كافــة انشــطة التخطيــط واالدارة والصيانــة والحفــاظ
للمواقــع التراثيــة كمــا تنــص اغلــب المواثيــق الدوليــة علــى حتميــة التوثيــق
قبــل واثنــاء وبعــد اي نــوع مــن انــواع التدخــالت فــي المواقــع التراثيــة فــي
المراحــل المختلفــة مــن مشــروعات الحفــاظ التاليــة ..
البداية
)1
التقييم
)2
التصور االبتدائي
)3
التصميم
)4
التنفيذ
)5
التشغيل
)6
م ومة
زمانيــات مصريــة هــو مشــروع وطنــي ومعمــاري نرصــد خاللــه تراثنــا
المعمــاري المصــري للمعمارييــن المصرييــن  ،نســجل مــن خاللــه تجاربهــم
وابداعاتهــم  ،نرصــد ونســجل ونوثــق بحياديــة وتجــرد وموضوعيــة دون
تقييــم أو وضــع التجربــة المعماريــة ـ التــي هــي جــزء مــن الصــورة الوطنيــة .

و

م ية وثي ال را الم م ر
لية ال وثي ع مة وم ال را
الم د ال و ي ية
الم م ر
ة م ددة ال واعد
ي مد ع
م ية ال م رة وال را الم م ر
د
ا ال را
ال ي م
را الم
ا ال را
و ر ع مو م
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.5

م

ي

ية وثي ال را الم م ر مد

وم

ل وثي

أحــد أهــم أهــداف التوثيــق هــي تأســيس قاعــدة بيانــات تســاعد الباحثيــن علــى
التعــرف علــى المواقــع التراثيــة ودراســتها و اســتقراء القيــم الثقافيــة الكامنــة
فيهــا  ،ومــن ناحيــة أخــرى تســاعد المخططيــن وراســمي السياســات ليتخــذوا
القــرارات المناســبة للمواقــع التراثيــة  ،وهــو توفيــر ســجل أرشــيفي معرفــي
دائــم عــن المواقــع التراثيــة  .والتوثيــق مــن هــذا المنطلــق يتطلــب جهــود علــى
المســتوى القومــي وتنســيق بيــن الجهــات المختلفــة ومشــاركة فعالــة لكافــة
األطــراف المعنيــة بالحفــاظ علــى التــراث ..
نمــوذج لبعــض مشــروعات لتوثيــق وتســجيل التــراث الفلســطيني المعمــاري
والعمرانــي قــام بهــا ..
ي
روا  ..مر الم م ر ال
Riwaq centre for Architectural Conservation
تــم تســجيل  50320مبنــى قديم ـاً ،وهــذا يعنــي أنهــا تمتلــك كم ـا ً كبيــراً مــن
العمائــر التاريخيــة  .وتتركــز هــذه الممتلــكات فــي الضفــة الغربيــة ،فــي حيــن
يفتقــر قطــاع غــزة لهــا ،مــا عــدا مدينــة غــزة التــي تحتــوي علــى  417مبنــى
مــن مجمــوع  446مبنــى فقــط هــي مجمــوع مــا تــم تســجيله فــي كل قطــاع
غــزة.

ال
د م ودات روا مر الم م ر ال
ل م ولية الم م ية والدور الو
وثي ال را الم م ر وال مرا
ع
و ي يم ل م يي الم مة ال
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ي

مو

ال وية..

الدليــل أحــد مخرجــات مشــروع "التــراث مــن أجــل التطويــر :االســتثمار فــي المــوارد البشــرية مــن
أجــل إعــادة تأهيــل مراكــز المــدن التاريخيــة وإدارتهــا" تاريــخ اإلصــدار2014 :

 .6م يــة وثي ـ ال ــرا الم م ـ ر مد ـ
ل وثيــ
و مــ

ي ـ

يعتبــر التوثيــق الدقيــق والشــامل ألي موقــع تراثــي هــو المكون الرئيســي الذي
ينبغــي ان تســتند عليــه كافــة انشــطة التخطيــط واالدارة والصيانــة والحفــاظ
للمواقــع التراثيــة كمــا تنــص اغلــب المواثيــق الدوليــة علــى حتميــة التوثيــق
قبــل واثنــاء وبعــد اي نــوع مــن انــواع التدخــالت فــي المواقــع التراثيــة.
نمــوذج ألنشــطة التوثيــق التــي تصاحــب مشــروعات الحفــاظ علــى المواقــع
التراثيــة فــي مراحلهــا المختلفــة ..
م ــرو اعــ دة أ يــ وا ــ دا ا ــ را ة ــ و ير ل ــر ال ر ــ
ا صــر

م ية وثي ال را الم م ر
لية ال وثي ع مة
الم د ال و ي ية
م ومة
وم ال را الم م ر
ة م ددة ال واعد
ي مد ع
م ية ال م رة وال را الم م ر
د
أ د الم دية الم و ة
وال ير م دية ال رية
ا ال را
ال ي م
را الم
و
ا ال را
و ر ع مو م

نموذج لتوثيق المراحل المختلفة إلعادة تأهيل االستراحة

عـودة الروح  ..مأثورات مصريـة

29

3

.7

ال وثي

دا

الم وم ت ال را يةGIS

تهــدف الــى تعريــف المتدربيــن علــى اساســيات التوثيــق باســتخدام نظــم
المعلومــات الجغرافيــة وابــرز التطبيقــات الممكنــة لهــا فــي مجــال التوثيــق
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
تعريف و تطور وفوائد نظم المعلومات الجغرافية
التعــرف علــى البرامــج التــي يحتــوى عليهــا برنامــج ( )GISوكيفيــة
التعامــل معهــا
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إدخال البيانات
دراسة تصميم قاعدة بيانات وخلق حقول البيانات وكيفية إدخالها
دراسة كيفية إجراء بعض التحليالت اإلحصائية
إخراج الخرائط والتعامل مع األوتوكاد بواسطة ) GIS

.8

ال وثي

دا ال صوير ال و و را

تهــدف الــى التعريــف بأساســيات التصويــر الفوتوغرافــي وكذلــك ابــرز
تطبيقاتــه فــي مجــال التوثيــق التراثــي :
مقدمة فى تحليل االضاءة
التعريض
زوايا التصوير
انواع الكاميرات و العدسات
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