
 

 
 طارق رضوان

 
  (♦)مصر ىوالتقنيات الحديثة ومستقبل الدراسات الكالسيكية ف ىالحاسب اآلل

 بصورة ى"والالتين ىاليونان"سألة معالجة التراث "إف م..... 

 تخضع لتقنيات الحاسب)النص اإللكترونى(  لكترونيةإ

 إال "ثمة اختالط ومزج لمزيت بالحامض"..!! ىما ى ، ىآللا
Stanley Ireland (1976). 

 

متمثمػػػػة ومػػػػى وجػػػػو  ، ذه الورقػػػػة إلػػػػى طػػػػرح إةػػػػكالية العالقػػػػة بػػػػيف العمػػػػـو اإلنسػػػػانيةتسػػػػعى ىػػػػ
الحاسػب  ىوبػيف أدوات تكنولوجيػا المعمومػات المتمثمػة فػ " ،ىوالالتينػ ىاليونػان"التػراث  ىالخصوص فػ

مذىمػة ومتالحقػة ا وبصػورة طػرأت مػؤخرً  ىالتػ ، وغيره مف التقنيػات الحديثػة )الوسػااط المتعػددة( ىاآلل
 خداـستاتأريخ العالقة بيف بمعنى آخر تيدؼ ىذه الورقة إلى  المعاصرة.العممية والثقافية ومى حياتنا 

                                                 

(
♦

، وندما  ة الماجستير فى جامعة روما بإيطالياأثناء بعثتي لدراس 8811الحقيقة أف فكرة ىذه الورقة ترجع إلى واـ ( 
مف  Michael Levisonبحث بعنواف "الكومبيوتر ودوره فى الدراسات األدبية" لمباحث ػ بطريؽ الصدفة  وقع فى يدى ػ
ومى  ىلمحصوؿ ومى درجة الدكتوراه مف جامعة أثينا باليوناف ، وندما وقعت وينا ى، وأيضا أثناء بعثت جامعة لندف

. Stanley Irelandبعنواف "الكومبيوتر ودوره فى مجاؿ الدراسات الكالسيكية" لمباحث  8891خر نةر واـ بحث آ
يعود L. Brandwood قد احتوت ىوامةو ومى بحث لػ  ػػ السالؼ الذكر  Michael Levisonالمدىش حًقا أف مقاؿ 

)الحاسب( اإللكترونى".  الكومبيوترالؿ بعنواف "تحميؿ ألسموب أفالطوف مف خ،  BICSوف دورية  8891نةره لعاـ 
يتعيف ومينا أف نةير ىنا أيضا إلى أننا سنحاوؿ أف نمتـز مف خالؿ صفحات ىذا البحث بتوحيد المصطمحات العممية 

، كما تستخدـ اآلف  الخاصة بمجاؿ الكومبيوتر المعربة منيا ، أو التى بقت ومى حاليا مف المغة اإلنجميزية دوف تغيير
األقطار العربية األخرى ، فًضال وف ذلؾ ستحاوؿ ىذه الورقة تغطية بعض "المصادر  ىباق ىأو فمصر  ىف

بصورة سريعة ، جنب إلى  ى، باإلضافة إلى ومـ البردى أو البيزنط ىوالرومان ىتتعمؽ بالتاريخ اليونان ىاإللكترونية" الت
 .يزىا المطمؽ لمدراسات اليونانية فقط دوف غيرىا، وحتى ال تتيـ ىذه الورقة بتح جانب الدراسات األدبية األخرى



 

 

 

 

 

 

 

 881 مصر ىوالتقنيات الحديثة ومستقبل الدراسات الكالسيكية ف ىالحاسب اآلل
أو العمػػػـو اإلنسػػػانية بصػػػورة وامػػػة مػػػف ناحيػػػة  والدراسػػػات الكالسػػػيكية،  اآلليػػػة مػػػف ناحيػػػة واسػػػيبحال

 لنةر المعرفػة "الوسط الجديدة ػ ىو "ى ػ فى اآلونة األخير لكتروناإلنص الصبح وذلؾ بعد أف أ ،أخرى
 (8)فحسػػب ، ولكػػف أيضػػا فػػى ةػػتى فػػروع العمػػـو اإلنسػػانية. حقػػؿ الدراسػػات الكالسػػيكية ىفػػ لػػيس فقػػط

بعض المواقع والمداخؿ اليامػة ومػى وورض  دراسة تسعى إلى ىفي ومف جانب آخر فضاًل وف ذلؾ
بعػػػض ، باإلضػػػافة إلػػػى  ة العنكبوتيػػػةالةػػػبك، أو مػػػا تعػػػرؼ ب )اإلنترنػػػت( ةػػػبكة المعمومػػػات العالميػػػة

والمنػػا  ىفػػػ دفػػع مسػػيرة الدراسػػات اليونانيػػة والالتينيػػة  ىاألفكػػار التػػي ربمػػا مػػف ةػػأنيا أف تسػػاىـ فػػ
 ىنعيةػيا فػػ ىا وػف تمػؾ التػةػراقً إنحػو رؤيػة مسػتقبمية ربمػا تكػوف أكثػر  ػػ مصػر ىوبالتحديػد فػ ىالعربػ

 ىؾ المواقػػع والبػرامم )مصػػادر اإلنترنػػت( بةػػكؿ وممػػوأخيػػًرا محاولػػة تطبيػؽ وتفعيػػؿ تمػػ الوقػت الػػراىف.
ىػذا التخصػص اليونػاني  ى، أو أحػد الكتػاب المعنيػيف فػ وبخطوات واضػحة ومػى أحػد األنػواع األدبيػة

يكػػوف ليػػذا البحػػث قيمػػة فعميػػة وحقيقيػػة لمباحػػث  ى.... إلػػخ( ، لكػػ ىػػوميروس ، فيرجيميػػوس)والالتينػػي 
مػف خػالؿ تمػؾ الدراسػة ػ بػافتراض بحػث مػا )بصػورة  –سػنقـو  المبتدأ أو غير المبتػدأ. ومػى أيػة حػاؿ

فػادة ىػؤالء  وتكنولوجيا المعمومػات ىوىمية( ، نطبؽ مف خاللو تقنيات الحاسب اآلل ، بغيػة مسػاودة واا
 الباحثيف الجدد لموقوؼ ومى أحدث التقنيات والمستجدات مف أدوات وآليػات جديػدة لمبحػث األكػاديمى

، ولكػػػي يكػػػوف  دـ العممػػػى والمعمومػػػاتى الحاصػػػؿ اآلف فػػػى اآلونػػػة األخيػػػرة، وذلػػػؾ بيػػػدؼ مواكبػػػة التقػػػ
 ىالػذ ىأيضا ليذا البحػث ػ كمػا سػبؽ أف ذكرنػا ػ قيمػة ومميػة مباةػرة بعيػًدا وػف الواقػع النظػري التقميػد

 نعيةو.

نةػػػرت مػػػؤخًرا وػػػاـ  ىت التػػػ لفريػػػدةدراسػػػتو الجػػػادة وا ىبػػػدء يةػػػير د/ نبيػػػؿ ومػػػى فػػػ ىبػػػادئ ذ
رؤيػػػة لمسػػػتقبؿ ووصػػػر المعمومػػػات .... تحػػػت ونػػػوافق "الثقافػػػة العربيػػػة  (المعرفػػػةوػػػف )وػػػالـ  1008

إلػػػى مػػدى أىميػػة ةػػبكة اإلنترنػػػت وتكنولوجيػػا المعمومػػات فػػى تفعيػػػؿ دور  ػػػ" ىالعربػػ ىالخطػػاب الثقػػاف
 ق ىد/ نبيؿ وم ، حيث يذكر بصورة وامة ىالثقافة العربية وآلية البحث العمم

سػواء  ،جميعيػا تحػديا ثقافيػا قاسػيا ومػى الجبيػات –نحػف العػرب  –ا "أف اإلنترنت يمثػؿ بالنسػبة لنػ   
الرسػمية وغيػر  فيما يخص مضموف رساامنا الثقافية ، وقيمة تراثنا والميا ، وفاومية مؤسسػاتنا الثقافيػة

                                                 
(1) S. Houdek, Classics and the Electronic Medium, Department of English, University of 

Minnesota English 3960, Junior-Senior Seminar: Electronic Text, Spring 1996; Cf. also S. 

Ireland, “The Computer and its Role in Classical Research”, G & R XXIII (1976), 40.    



 

 

 

 

 

 

 

 881 مصر ىوالتقنيات الحديثة ومستقبل الدراسات الكالسيكية ف ىالحاسب اآلل
، أو فيمػػا يخػػص أسػػاليب حوارنػػا فيمػػا بيننػػا ومػػع الغيػػر. ونحػػف معرضػػوف لحالػػة فريػػدة مػػف  الرسػػمية

،  ثقافية ؛ أصبحنا ميدديف فى ظميا بفجوة لغوية تفصؿ بيف العربية ولغات العالـ المتقػدـالداروينية ال
إنتاجنػػػػا اإلوالمػػػػى  ىتنظيػػػػرا وتعميمػػػػا واسػػػػتخداما   وتوثيقػػػػا ، مثممػػػػا نحػػػػف ميػػػػددوف بضػػػػمور ةػػػػديد فػػػػ

بػػػداونا  بسػػػمب تراثنػػػا مػػػف فنػػػوف ةػػػعبية وأغػػػاف ومقامػػػات  –أيضػػػا  –، وميػػػددوف ى الفنػػػ والسػػػينمااى واا
سيقية وأزياء وطرز معمارية. وفى المقابؿ ، تفتح اإلنترنػت أمامنػا فرصػا وػدة لتثبيػت دوػااـ ثقافتنػا مو 

  (8)".ىالعربية بصفتيا ثقافة إنسانية والمية أصيمة وتعويض تخمفنا فى كثير مف مجاالت العمؿ الثقاف
      

)الػػػػنص كترونيػػػػة لإبصػػػػورة  ى"والالتينػػػػ ىاليونػػػػان"إف مسػػػػألة معالجػػػػة التػػػػراث ومػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ 
، تعػػػد سػػػابقة لػػػـ تكػػػف متوقعػػػة ومػػػى اإلطػػػالؽ مػػػف قبػػػؿ  ىتخضػػػع لتقنيػػػات الحاسػػػب اآللػػػاإللكترونػػػى( 

البػػاحثيف فػػى الدراسػػات الكالسػػيكية ، حيػػث وصػػفيا أحػػد البػػاحثيف األوااػػؿ فػػى ىػػذا المضػػمار يػػدوى 
Stanley Ireland  لمزيػت  ومػى أسػاس "أنػو ثمػة اخػتالط ومػزج –ومػى سػبيؿ المثػاؿ  – 8891وػاـ

                                                 

 191، سمسمة والـ المعرفة ى العرب ىرؤية لمستقبؿ الخطاب الثقاف ... ق الثقافة العربية ووصر المعموماتىنبيؿ وم (1)
سمسمة ،  ؛ أنظر أيضا نفس الكاتبق العرب ووصر المعمومات وأماكف متفرقة .819، ص  1008، ديسمبر  ، الكويت

ق وبد القادر بف وبداهلل الدراسة اليامة والجادة لكال مف ؛ انظر أيضا  8881، أبريؿ واـ  ، الكويت 811والـ المعرفة 
، ةبكة اإلنترنت " التعميـق مةروع المدرسة اإللكترونية ىاإلنترنت ف"، وبد العزيز بف وبداهلل السمطافق ح الفتو 

(www.abegs.org) بدأت في الواليات المتحدة األمريكية  أف ةبكة اإلنترنتػ وكما تةير ىذه الدراسة ػ  المعروؼ ؛
أمريكا  ىف ػكةبكة وسكرية لألغراض الدفاوية. ولكف بانضماـ الجامعات األمريكية ثـ المؤسسات األىمية والتجارية 

فيما يةيده  ىاالت الحياة. لذا كانت ىذه الةبكة المساىـ الرايسةتى مج ىجعميا ةبكة والمية تستخدـ ف ػوخارجيا 
. وبالنظر إلى سيولة الوصوؿ إلى المعمومات الموجودة ومى الةبكة مضافًا إلييا ىالعالـ اليوـ مف انفجار معمومات

، التربويوف  ىؤالءمجالو. مف جممة  ىتتمتع بيا الةبكة فقد أغرت كثيريف باالستفادة منيا كؿ ف ىالمميزات األخرى الت
، تقدـ بعض موادىا التعميمية مف  مجاؿ التعميـ. حتى أف بعض الجامعات األمريكية وغيرىا ىالذيف بدءوا باستخداميا ف

 ىةجعت التربوييف ومى استخداـ ىذه الةبكة ف ىخالؿ اإلنترنت إضافة إلى الطرؽ التقميدية. ولعؿ مف أىـ المميزات الت
مصادر المعمومات. ومف أمثاؿ ىذه المصادرق الكتب  ىالوفرة الياامة فػ  8 قىى الدراسة ػ ػ كما تةير تمؾ التعميـ

  ، المواقع التعميمية. ، الموسووات ، قواود البيانات ، الدوريات اإللكترونية
 ػ االتصاؿ المباةر )المتزامف(.  1                .االتصاؿ غير المباةر )غير المتزامف( ػ 1

http://www.abegs.org/


 

 

 

 

 

 

 

 881 مصر ىوالتقنيات الحديثة ومستقبل الدراسات الكالسيكية ف ىالحاسب اآلل
 "ىاإللكترونػ الوسػط"خػالؿ ىػذا مػف  )اليونانيػة والالتينيػة( قديمةالنصوص ال ةؾ أف ال (8)بالحامض".

قبػؿ. إنػػو حقًػا ودوف ةػػؾ إحيػاء جديػػد لتػػراث  ىأكثػػر تفػاًوال وػػف ذ حيػػاة جديػدةفػػى المسػتقبؿ سػتواجو 
مراكز األبحػاث واليياػات ومماء الغرب وبالتحديد ،  مسألة الربط بيف ىذيف النقيضيفقد أثارت قديـ. ل

حةػدت كػؿ  ى، والت ى!!مف القرف الماض خمسينات، مع مطمع ال العممية بالواليات المتحدة األمريكية
ى ، وقػػد نرجػػع ىػػذا الحضػػار اإلنسػػانى و خدمػػة ىػػذا التػػراث  ىإمكاناتيػػا وطاقاتيػػا اإللكترونيػػة والرقميػػة فػػ

ي بصورة إلكترونيػة ومػف خػالؿ تمػؾ اآلليػات التعامؿ مع التراث اإلغريقي والرومان ىف ىالةغؼ الغرب
الغػرب بصػورة وامػة ىػذا التػراث  ى، إلػى تبنػى التى قاموا ومى اسػتحداثيا مػع منتصػؼ القػرف الماضػ
 .ومى أساس كونو ممؾ خاص ليـ ال ينازويـ فيو أحد

ومينػػا بالحػػديث وػػف إمكانيػػة  Brandwoodومػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ػ خػػرج  – 8891وػػاـ  ىففػػ 
ومػػى أيػػة  (2)(.Electronic Computer) ىأفالطػػوف مػػف خػالؿ الحاسػػوب اإللكترونػػتحميػؿ أسػػموب 

مػف  – Derek J. de Solla Priceتحػدث  8898وػاـ  ى، ففػ حاؿ القضية لـ تقؼ ونػد ىػذا الحػد
 ىوفػػ 8808وػػاـ  ىأنػػو فػػ Derekناحيػػة أخػػرى ػ وػػف وجػػود حقيقػػى "لحاسػػوب إغريقػػى قػػديـ". يػػذكر 

بقايػا ومػى  ، وثػر الغواصػوف اليونانيػة Antikytheraجزيرة  بالقرب مفوالتنقيب  أثناء أوماؿ البحث
فظػت مػع بػاقى المعروضػات والتحػؼ  آليػة معقػدة ػ تةػبو السػاوة ػ يعػود تاريخيػا إلػى ألفػيف وػاـ ، حب

بعػػػد  –اآلليػػػة اآلف  تظيػػػر وقػػػد  اليونػػػانى لرثػػػار الموجػػػود حالًيػػػا فػػػى أثينػػػا. ىاألثريػػػة لممتحػػػؼ القػػػوم
نظيػرا حسػػابيا ربمػػا  ، أو لحسػػاب حركػات النجػػـو والكواكػبأو وسػيمة أنيػػا أداة وك فحصػيا ودراسػتيا ػ

ػػػ ىالػػػذ ىلمنظػػػاـ الةمسػػػ والعديػػػدة مػػػف النمػػػاذج اليندسػػػية المألوفػػػة  ، ميػػػدسيأفالطػػػوف وأرخلػػػدى رؼ وب
ػ مػػدى  Derekومػػى حػػد قػػوؿ  –. وىػػذا يثبػػت إلػػى نمػػوذج الكواكػػب والقبػػة الفمكيػػةفيمػػا بعػػد وتطػػور 

لكػف ، و ى ، ليس فقػط مػف خػالؿ إبػداويا الفكػري واألدبػ لحضارة اإلغريقية القديمة لناالتصاؽ وقرب ا
إلػى أبعػػد مػػف  Shane Houdekفقػػد ذىػػب 8881وػاـ  ىأمػا فػػ (1)العمميػػة. اتقنيتيػػ مػػف خػالؿ أيضػا

 ، حيػػث يػػرى طبقًػػا لمػػا ذكػػره "ىذلػػؾ مػػف خػػالؿ بحػػث بعنػػواف "الدراسػػات الكالسػػيكية والوسػػط اإللكترونػػ
                                                 

(1)  Ireland, G & R XXIII (1976), 40. 

 ولمزيد  مف التفاصيؿ حوؿ ىذه الدراسة اليامة أنظرق( 2)
L. Brandwood, “Analysing Plato’s Style with an Electronic Computer”, BICS 3 (1956). 

(3) J. Derek de Solla Price, “An Ancient Greek Computer”, Scientific American June 

(1959), 60-7; also www. Giant. net. au 



 

 

 

 

 

 

 

 889 مصر ىوالتقنيات الحديثة ومستقبل الدراسات الكالسيكية ف ىالحاسب اآلل
Brunner Theodore 8818وػػاـ  الػػذى تػػـ جتمػػاعاال، بػػأف  "كالسػػيكيوف والحاسػػوبالمقالتػػو " ىفػػ 

 J. Thomasالعالميػػة فػػى ذلػػؾ الوقػػت  IBMمؤسسػػة  راػػيسو   Roberto Busa"األب"بػػيف 

Watson  األوؿ بػػيف الحاسػػوب والدراسػػات الكالسػػيكية ىتصػػاؿ الحقيقػػاليةػػكؿ ا، مػػف المحتمػػؿ أف .
إلػى دخوؿ "الػمقدمتػو  ىفػ Jon Solomon، طبًقا لما ذكػره ضاأي Houdek والوة ومى ذلؾ يضيؼ

ألدوات لػػػتطػػػوير مػػػا ىػػػو إال  لدراسػػػات الكالسػػػيكيةاب اآلليػػػة حاسػػػباتال أف والقػػػة ،ة" القديمػػػ ورالعصػػػ
القرف  ىفف. (ىى )اإلغريقالنقد الكالسيكبتراث  ما يعرؼفيوبالتحديد  ، ت مف قبؿتعممسب التى االعممية 

وفيرسػة  صػنيؼتلأوؿ "ممارسػة كمػا ىػو معػروؼ ػ  – ىبةػكؿ منيجػ بػدأ أرسػطو ، الرابع قبػؿ المػيالد
نسػان ىوممػ ذات طػابع وتحميػؿ بيانػات كمػا ىػو ثابػت ػ العديػد فػي  –، وىػو مػا سػار ومػى نيجػو  ى"واا

ػ  Houdekػ كمػا يةػير أواخػر السػتينات وأوااػؿ السػبعينات  ومى أية حاؿ ومع (8)ة.يالحقبة الييممينست
نسػخ ظيػرت ، لوقػت ذلػؾ ا ىففإحداث تأثير كبير ومى العمـو االنسانية. اآللية فى  واسيبلحأخذت ا
التػػوراة ػػػ ومػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ػ  ف ىػػذه النسػػختضػػمت؛  عديػػد مػػف األومػػاؿ الكالسػػيكيةل "كنػػةيم"ممقػػروءة 

، ركػػزت  بمسػػاودة الحاسػػوب ووات أخػػرىمةػػر  باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ،  (1)واألومػػاؿ الكاممػػة ألفالطػػوف
الحقيقػة أنػو ومػى  منصػوص.ل المػرتبط بػاألوزاف( ىوالمنظػـو الةػعرى )أ ىنحػو وال ىميؿ األدبالتح ومى

 إال أف قميؿ ،ممحوظ  رتفاعا ىفإلى حد ما كاف ذلؾ الوقت ػ  ىف –ستعماؿ الحاسوب ا الرغـ مف أف
مػف ناحيػة  (1).حديثة ، مقارنة بما ىو حاصؿ اآلفيذه التقنية الأو يؤمنوف بمف العمماء كانوا يعتنقوف 

بعنػػواف  8889ومػػف خػػالؿ بحػػث نبةػػر وػػاـ  جامعػػة كولومبيػػا(مػػف )ػػػ  R. Bagnall أخػػرى تحػػدث
ةػػػكالية معمومػػػات و ال نولوجيػػػاك"ت  ىوؾ فػػػةػػػكوػػػف بعػػػض ال ػ الدراسػػػات الكالسػػػيكية" وتحػػػديث تجديػػػداا

ؾ )راجػػع أيضػػا تمػػ نسػػانيةإلالمعمومػػات ومػػى مجػػاالت العمػػـو ا كنولوجيػػاحػػوؿ تػػأثير ت األوسػػاط العمميػػة
                                                 

(1)  S. Houdek, “Classics and the Electronic Medium”, Department of English, University 

of Minnesota, English 3960, Junior-Senior Seminar: Electronic Text, Spring 1996; 

http://www. umn.edu/home/mh/houdek.html. 

 ق                                                                 8891نةر واـ  ىراجع فى ىذا الصدد وبالتحديد حوؿ أفالطوف المقاؿ الذ ((2

L. Brandwood, “Analysing Plato’s Style with an Electronic Computer”, BICS 3 (1956).  

(3)  Ibid., http://www. umn.edu/home/mh/houdek.html. 

حتى كتابة ىذه السطور ، فإف ثورة  8881ىذا المقاؿ واـ  Houdekيتعيف ومينا أف نةير ىنا إلى أنو منذ أف كتب 
األربع سنوات األخيرة الماضية ، كاف ليا تأثير فعاؿ وكبير ومى الدراسات  ىتكنولوجية ىاامة ومتالحقة قد حدثت ف

 نفس الوقت ػ أف نمحؽ بركابيا.  ىفػ ، ونحاوؿ قدر اإلمكاف  رصدىا ىية ، نسعى مف جانبنا أيضا فالكالسيك

http://www/
http://www/


 

 

 

 

 

 

 

 881 مصر ىوالتقنيات الحديثة ومستقبل الدراسات الكالسيكية ف ىالحاسب اآلل
أف المنظومػة التعميميػة  حيث مػف المالحػظ ، (1)(فى البداية Irelandالمخاوؼ والةكوؾ التي انتابت 

 فًضػال وػف ذلػؾ فػإف ، ى ذاتػوالثقػاف يات محتواىاتتجاوز إمكانقد  التى تعتمد ومى التقنيات الحديثة ،
إلػى أف الدراسػات  Bagnallيةػير  نسػانية.إلالعمػـو ا ىأداة ومميػة رايسػية فػبعػد صػبح ي لػـالحاسوب 

،  نسػانية إلنتػاج النصػوص اإللكترونيػة )ومثػاؿ ومػى ذلػؾإلبيف العمػـو ااألسبؽ مف  تكانة كالسيكيال
 لكترونيػةاإلمصػادر مػف ال فًضػال ومػى ذلػؾ فػإف وديػد ، (PHI 7, TLG, PHIق وكمػا ىػو معػروؼ

أصابت تمؾ  ىالت تغيراتاليبدو أف أىـ لكف  الدراسات الكالسيكية. ىلمباحثيف فمتوفرة اآلف  أصبحت
، وتمػػؾ المػػداخؿ  تمػػؾ النظريػػات النقديػػة الحديثػػة ىػ ىػػ Bagnallوالحػػديث مػػا زاؿ لػػػ  –الدراسػػات 

الجديػػػػد  ى، مقارنػػػػة بػػػػالتحوؿ العػػػػالم والتوجيػػػػات غيػػػػر التقميديػػػػة لفيػػػػـ الحضػػػػارة اإلغريقيػػػػة والرومانيػػػػة
مرحمػة الفػي نيايػة نعػد أننػا اآلف إلػى حديثػو مةػيًرا  Bagnallويختتـ . باستخداـ تكنولوجيا المعمومات

ونػدما بػػدأت أوؿ والقػة بػػيف ىػذيف النقيضػػيف )الدراسػات الكالسػػيكية  التػي بػدأت فػػي أواخػر السػػتينات
 ىيفية التكال –مثير  بةكؿ ػ ودلت  يالكن ، كثيرا ومفعىذه المرحمة لـ تغير ما ن؛  (1)والحاسب اآللى(

ا ومػػى طبيعػػة الثقافػػػة ًمػػيا وظتػػأثيرً دوف ةػػؾ ػ  – لػػدييا كوفتسػػ مرحمػػة نبػػدأاآلف نحف فػػ. نعمػػؿ بيػػا
 (1).االكالسيكية نفسي

، إلػى ى مف مستقبؿ سػمب ىأف غاية تكنولوجيا المعمومات ىي تحويؿ المتمق ىنبيؿ وم /يرى د
صػنعو ومداومػة تجديػده.  ى، وأف يسيـ فػى باستطاوتو أف ينفذ إلى أوماؽ العمؿ الفن ىمةارؾ إيجاب

، ى أف تكنولوجيػا المعمومػات تػوفر وسػااؿ وػدة لتجديػد النظػرة إلػى التػراث الفنػ يضاد/ نبيؿ أ يضيؼو 
وادة توظيفو ف أفرزتػو. إف ىػذه العمميػة  ىسياقات اجتماوية ، تختمؼ اختالًفا ةاسػًعا وػف تمػؾ التػ ىواا

ونػو فػي ظػؿ ظػروؼ  ، أو مػا كػاف مسػكوتاً  ، ستكةػؼ ومػا كػاف خافيػاً  لنقؿ "أوضاء التراث" تاريخياً 
، سػػواء خةػػية بطػػش السػػمطة ، أو تحػػت ضػػغوط اجتماويػػة أخػػرى ، أو نتيجػػة لقيػػود  أتو األصػػميةنةػػ

                                                 
(1) Ireland, G & R XXIII (1976), 40-54. 

(2)  Ibid., 40-54. 

(3) Roger Bagnall, (summary by Barbara F. McManus), “Information Technologies and the 

Renewal of Classical Studies”, in COMPUTER TECHNOLOGIES AND THE CLASSICS, 

New York, Classical Club Conference February 8, 1997; 

http://www.colleges.org/ctts/nycc97.html#top  



 

 

 

 

 

 

 

 889 مصر ىوالتقنيات الحديثة ومستقبل الدراسات الكالسيكية ف ىالحاسب اآلل
معرفية أو لغوية. إف إوادة توظيؼ التراث ستفرز الجانب التاريخى لمتنظير اإلبداوى ، وستكةؼ لنا 

              (8)، وتطور مجتمعو. والقة االرتباط بيف تطور الفف ى، ف وف جوانب ودة

وتعػاظـ أداء اليياػات ومراكػز  اقد تنامػفأوااؿ التسعينات أواخر الثمانينات و مع ة حاؿ و ومى أي
اليونانيػػػة "ال يمكػػف أف يتوقعػػػو وقػػؿ باحػػػث فػػي الدراسػػػات  ، حيػػث أفػػػرزت لنػػا مػػػا األمريكيػػػةاألبحػػاث 
بتحويػػؿ  UCI لػػػ، ونػػدما نجحػػت جامعػػة كاليفورنيػػا بالواليػػات المتحػػدة مػػف خػػالؿ ىياػػة ا "والالتينيػػة

 ىالتػراث اليونػانفػروع  ختػزاف كػؿ، وا النصوص اإلغريقية األصمية وترجمتيا إلى "نصوص إلكترونية"
، باإلضػافة إلػى وديػد ـ 8191وػاـ  حتػى .ـ منذ القػرف الثػامف ؽ. ةاور وكاتب( 8111)أكثر مف 

)hesaurusT وػػػرؼ باسػػػـ  CD ROM ، ومػػػى قػػػرص مػػػدمم واحػػػد مػػػف الةػػػروح والتعميقػػػات

TLG )raecaeG inguaeL
حيػث سػمح لمباحػث فػي التػراث اليونػاني أف يبحػر بػيف جنباتػو ،  (1)

يمكػف أف يحصػؿ مػف خاللػو ومػى أدؽ حيػث  ، بسيولة ويسر فػي زمػف ال يتعػدى الػدقااؽ المعػدودات
، وذلػػؾ طبقًػػا لمػػا  النتػػاام والمعمومػػات التػػي كانػػت فػػي الماضػػي القريػػب قػػد تسػػتغرؽ الةػػيور والسػػنيف

أف فكػرة ىػذا المةػروع األصػمية قػد بػدأت  Houdekيةػير  .غايػة فػي الدقػةيتميز بو مف "آليػة بحػث" 
" بنػؾ معمومػات إلكترونػي" إوػدادبيدؼ ، وذلؾ  Marianne McDonaldمف قبؿ  8891منذ واـ 

الخطػوة . ىػذه الفكػرة تعػد 8811، إلػى أف أنتيػى ذلػؾ رسػمًيا وػاـ  ةالقديمػ ةاإلغريقيػ النصوص لكافة
ذو  –ى الػنص األصػم مفػردات ةترجمػػ ل الحاسػوبب تتعمػؽومميػة حديثػة  أداة بحث ػ مف خالؿ األولى

لقػد  .ى يسيؿ التعامؿ معو والغوص فى أوماقو كما سبؽ أف ذكرنػاإلى نص إلكترونػ  ىالةكؿ التقميد
، ى مجاؿ الدراسات الكالسيكية أكثر حًظا في والقتػو بالوسػط اإللكترونػ ىأصبح الباحث المعاصر ف

، مقارنػػػة بيػػػؤالء ممػػػف يبحثػػػوف اآلف بصػػػورة وميقػػػة فػػػى اآلداب الحديثػػػة  الجديػػػد ىوبػػػالنص اإللكترونػػػ
 يراودنا دااًما والذى ينحصر ىىنا الذيبقى السؤاؿ )ومى سبيؿ المثاؿ لةارلز ديكينز(. ومى أية حاؿ 

، المعروفػػػة لػػػدى  مػػػع الطبعػػػات المختمفػػػة الموجػػػودة لمنصػػػوص القديمػػػةالحاسػػػوب تعامػػػؿ  يػػػةكيف ىفػػػ
فًضػال  (.e.g. Loeb Class. Lib., Oxford, Bude, Tuebner etc)العػالـ  ىفػالكالسػيكييف 

بيػدؼ  ، "ىالوسػط اإللكترونػ" ظػؿ آليػة ىفػ اتعامؿ معيػكؿ ىذه النصوص أف يب يمكف لكيؼ وف ذلؾ 
                                                 

 . 980،  111، ص  ق الثقافة العربية ووصر المعموماتىنبيؿ وم (1)
(2)THESAURUS LINGUAE GRAECAE UNIV. OF CALIFORNIA IRVINE CA 

92717-5550 - USA.  
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ومػى أيػة حػاؿ  ؟ىاألصػم والنص العمؿحوؿ  كماالً دقة و وجية النظر األكثر  باحث والدارسإوطاء ال

يسػيؿ العمػؿ  ىقميمة حتػى تػـ صػياغة ونقػؿ ىػذا المةػروع ومػى قػرص مػدمم لكػ وما إف مرت سنوات
نفس ىذا الجيد قد تـ بالفعؿ بالنسػبة لمنصػوص تمؾ الدراسات. الحقيقة أف  ىبو مف خالؿ الباحثيف ف

 ػختصػػػار لػػػاك PHIختزانيػػػا ومػػػى أسػػػطوانة مدمجػػػة واحػػػدة ورفػػػت باسػػػـ ا أيضػػػاحيػػػث تػػػـ  ، الالتينيػػػة
(Packard Humanities Index) ىمجمووػػات أوراؽ البػػردنفػػس الةػػث حػػدث أيضػػا بالنسػػبة ل 

ات األسػػػطوان تمػػػؾ يتعػػػيف ومينػػػا أف نةػػػير إلػػػى أف ".PH.I7" ورفػػػت باسػػػـ  ىالتػػػ والنقػػػوش اليونانيػػػة
ال يمكف أف تقػـو ،  Cf. also (Ibycus, Mosaic, Perseus Daidalos)المدمجة السالفة الذكر 

إال بالتعػػاوف مػػع بعػػض البػػرامم تينيػػة الالدراسػػات اليونانيػػة وال ىبالنسػػبة لمباحػػث فػػساسػػية األ ابوظاافيػػ
والتػي يمكػف حصػرىا ومػى النحػو  ،ى يتعػيف وميػو تثبيتيػا أواًل فػي الحاسػب اآللػ ىوالتػ ، المساودة ليػا

   قىالتال

Scriptorium 1.0-2.0, Musaios, Pandora 2.5.3, TLG Workplace 5.0, 

Virtual Latin.
(1)

   
قػد  ، الكالسيكية  ةكميا الغرب نحو الدراسات  ىسيامات التقنيات الحديثة التإومى أية حاؿ فإف    

إلى مراحػؿ  )وذلؾ بتحويميا إلى نصوص إلكترونية( تعدت تمؾ العالقة بالنصوص اليونانية والالتينية
بيػػػوف ومػػػى إحػػػداث نػػػوع مػػػف ا. لقػػػد دأب الغر ا وتعقيػػػدً أخػػػرى قػػػد تكػػػوف أكثػػػر ةػػػمولية وربمػػػا أكثػػػر ومقًػػػ

وبصػورة  ػخمسػينات ػ كمػا سػبؽ أف ذكرنػا التمييد والتعريؼ بتمؾ العالقة بيف الكممة واآللة مع أوااػؿ ال
 ، مػف خػػالؿ وديػد مػف المقػػاالت والكتػب والمػػؤتمرات ىمػف القػػرف الماضػ أومػؽ مػع مطمػػع السػبعينات

                                                 
(1) For more details about V i r t u a l  L a t i n  see, Computing and the Classics X, 4 

(November, 1994), 122-3; Cf. also T. F. Brunner (direct.), Thesaurus Linguae Graecae, 

University of California Irvine Newsletter 21 (September, 1993), 1-5. 

 ، انظر ومى سبيؿ المثاؿق راجع أيضا اإلصدارات الحديثة مف ىذه البرامم
MUSAIOS Software for TLG and PHI CD-ROMs by Darl J. Dumont and Randall M. 

Smith. 
MUSAIOS is currently available in a 32-bit native version for Windows 95, Windows 98, 

Windows ME, Windows NT 4.0, and Windows 2000. Development of the Macintosh 

version previously announced has been suspended because Microsoft has discontinued and 

stopped supporting the tool we were using to convert our Windows program to the MAC 

OS. Watch this space for future details.  
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 وربمػػا أسػػرع جديػػد وفيػػـ أيسػػر وػػالـ ةػػتى بقػػاع األرض نحػػو ىوذلػػؾ لألخػػذ بسػػاود الكالسػػيكييف فػػ

، حتػػى آلػػت األمػػور إلػػى مػػا ىػػو وميػػو اآلف فػػى السػػنوات األخيػػرة ى والالتينػػ ىلمتػػراث اليونػػان وأومػػؽ
مػا يػدفعنا نحػو تحمػؿ وػبء  وربمػا ىػذا (8).الماضية مف تطور تقنى خطير ، قد ينػذرنا نحػف بػالخطر

، حتػػى ال نتػػرؾ والعربيػػة  عػػات المصػػريةالجام ىالدراسػػات الكالسػػيكية فػػ ىتجػػاه البػػاحثيف فػػالمسػػاولية 
 وبآليػة ومػؿ تحكمػو منطػؽ الذاتيػػة ، سػميـ  ىاألمػور تػتـ بصػورة وةػوااية دوف تخطػيط أو توجػو وممػػ

المسػػتقبؿ األداء الجيػػد والفعػػاؿ  ىنحقػػؽ فػػ ىلكػػ ، واألنانيػػة كمػػا ىػػو حاصػػؿ بالفعػػؿ فػػى اآلونػػة األخيػػرة
فى مصر أو فى والمنا ػ بصورة وامة ػ لعمـو اإلنسانية ى أو اوالالتين ىلدراسة وتدريس التراث اليونان

  (1).العربى

العديػػد مػػف العممػػاء والبػػاحثيف الػػذيف وكفػػوا ومػػى الػػربط والتقريػػب بػػيف الدراسػػات  سػػتطاعالقػػد 
الدراسات الكالسيكية بالمصػادر  ىإوالـ وتعريؼ الباحثيف ف ىف ،ى الكالسيكية وتقنيات الحاسب اآلل

تصػػػاؿ بيػػػا البمراكػػػز المعمومػػات وكيفيػػػة ا أيضػػػااسػػػتخداميا أو الحصػػوؿ ومييػػػا، و اإللكترونيػػة وكيفيػػػة 
، وذلؾ بصورة منظمػة وبطريقػة أكثػر دقػة، مقارنػة بتمػؾ اإلرىاصػات األولػى التػي  والبحث في نوافذىا

نذكر مف ىػؤالء  .ظيرت منذ منتصؼ الخمسينات ، والتي ال يمكف أف نقمؿ أيضا مف ةأنيا وأىميتيا
التػي  New Hampshireمف جامعة  Maria C. Panteliaمف  الً كػ  ومى سبيؿ المثاؿالباحثيف ػ 

 ى، باإلضػػافة إلػػى الموقػػع اليػػاـ الػػذ 1995وػػاـ ( Classical Computing)مجمػػة  تػػرأس تحريػػر
                                                 

(1) Cf. A. Q. Morton, A. D. Winspear, It’s Greek to the Computer (Montreal: Harvest 

House, 1971); Joseph R. Tebben, A Computer Concordance to Hesiod (Hildesheim, 1977); 

Cf. also the Proceedings of the International Conference on Literary and Linguistic 

Computing in Israel, edit. Z. Malachi (Tel-Aviv University, 1979). 

نوقةت مؤخًرا بكمية  ىالتنويو واإلةارة إلى رسالة الماجستير الت ػمف نةر ىذه الدراسة  فترة قصيرة وقبؿ ػلـز ومينا  (2)
 ىف ىاإلنتاج الفكري المصر "، تحت ونوافق  افأحمد وتم /دأ. وبإةراؼ  ىجامعة القاىرة لمباحثة سامية الكافور ػ  اآلداب

 ىتناولت مف خالليا باإلحصاء والتحميؿ لإلنتاج العمم ى، والت" دراسة ببميومترية .... مجاؿ الدراسات اليونانية والالتينية
الدراسات اليونانية والالتينية مف مختمؼ الجامعات  ىف ىباحث مصر  101لما يقرب مف  تسجيؿ( 8800 حوالى)
ية يمكف متوصية وم 81. وقد خمصت الباحثة مف خالؿ تمؾ الدراسة بػ1000حتى واـ  8819مصرية منذ واـ ال

 ىالمصر  ىق اإلنتاج الفكر ىاإلفادة بيا لتطوير ىذا التخصص، ولمزيد مف التفاصيؿ انظرق سامية وبد اهلل وبده الكافور 
 ، كمية اآلداب جامعة القاىرة ، رسالة ماجستير غير منةورة ريةدراسة ببميومت .... مجاؿ الدراسات اليونانية والالتينية ىف

 .    1001، مايو 
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 seph R. TebbenJo نضػؼ إلييػا أيضػا (8)، (www.tlg.uci.eduترأسػو ومػى ةػبكة اإلنترنػت )

واخيػًرا كػاًل ،  مػع أوااػؿ التسػعينات،  (1)(Computing and Classics)مجمػة الػذى يػرأس تحريػر 
 Electronicالمػػػذاف يرأسػػػاف تحريػػػر مجمػػػة )  Terry Papillonو  Andrew Beckerمػػػف 

Antiquity: Communicating the Classics)  الحقيقػة أف  (3).8881التػي تصػدر منػذ وػاـ
فػي تعميػؽ التوجػو  ػوريات الثالث قد سػاىمت ػ بصػورة تحسػب ليػا ويتعػيف ومينػا أف نةػيد بيػا تمؾ الد

، بعيػػػًدا وػػػف األسػػػموب التقميػػػدي  اإللكترونػػػي والتكنولػػػوجي الجديػػػد فػػػي والقتنػػػا بالدراسػػػات الكالسػػػيكية
، وذلػػػؾ طبقًػػػا لمػػػا قمنػػػا بػػػو مػػػف رصػػػد لمعالقػػػة بػػػيف ىػػػذيف  النمطػػػي المتبػػػع سػػػمًفا ومػػػى مػػػر العصػػػور

 النقيضيف ، وما رةح مف خالؿ ةبكة اإلنترنت ومى مدار السنوات العةر الماضية فى ىذا الصدد.  

 المختمفة ومى ةبكة والمواقع ومى أية حاؿ يمكننا حصر وتمخيص تمؾ النوافذ اإللكترونية   
 قىومى النحو التالاإلنترنت 

بالبحػث فػي فيػرس الػدوريات  تػي تيػتـالببميوجرافيػة ال –مواقػع والبنػوؾ المعموماتيػة مجمووػة مػف الػ  8
أى مػػف  ى، باإلضػػافة إلػػى البحػػث فػػ(Journal Indexesالمتعمقػػة بالدراسػػات الكالسػػيكية )

  قالموضووات العممية  التي تتعمؽ بالدراسات الكالسيكية التاريخية منيا أو األدبية
A .  C a r l  U n c o v e r ,  (the Colorado Alliance of Research Libraries).

(4)
 

B . G n o m o n O n l i n e , (BIBLIOGRAPHISCHE DATENBANK). 

(www.gnomon.ku-eichstaett.de) 

باحػػث فػػي الدراسػػات  ىأل ى)يتعػػيف ومينػػا أف نةػػير ىنػػا إلػػى أف اسػػتخداـ ىػػذا الموقػػع يعػػد أمػػر حتمػػ
جانبنا نوصي باستخدامو مف قبؿ أي باحث فػي  ، ال غنى ونو ومى اإلطالؽ. ونحف مف الكالسيكية

إلػخ(. حيػث يمػد الباحػث  .... ، والبػردي أيضػا مجاؿ التػاريخ ىالدراسات الكالسيكية )وف  Online 
                                                 

(1) PANTELIA, MARIA THESAURUS LINGUAE GRAECAE, UNIV. OF 

CALIFORNIA, IRVINE CA 92717-5550—USA; www.tlg.uci.edu, M. C. Pantelia, 

“Electronic Resources for Classicists: the Second Generation”, Classical Computing XXII. 

3 (February, 1995), 117-127; Idem, “Classics Software and Course Materials via the 

Internet”, Classical Computing XXIII. 4 (May, 1996); Cf. also I. Worthington, “Electronic 

Forums for the Classics (2)”, Electronic Antiquity: Communicating the Classics I, 2 (July, 

1993), 1-8.     

(2) For more details, write  E- mail to: tebben.1@osu.edu  

(3) Virginia Polytechnic Institute and State University, www.lib.vt.edu 

(4) Cf . Computing and the Classics Vol. X, 2 (June, 1994), 118-9.  

http://www.tlg.uci.edu/
http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/
http://www.tlg.uci.edu/
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ونواف بحث يخوض فيػو أو أيػة دراسػة  ىبنتاام تةمؿ العديد مف المعمومات والمراجع الببميوجرافية أل

التعرؼ ومى مصادرىا(. ىيرغب ف  

C .  T O C S - I N , (provides the tables of contents of a selection of Classics, 

Near Eastern Studies, and Religion journals, both in text format and 

through a Web search program, TOCS-IN is an entirely volunteer project, 

started in 1992 on the original idea of R. Morstein-Marx (Santa Barbara, 

California), and currently managed by PMW Matheson (Toronto, Ontario) 

and Jacques Poucet (Louvain, Belgium). It makes available -- for searching, 

browsing, or downloading -- the tables of contents of over 150 journals of 

interest to classicists. ) (www.chass.utoronto.ca).
(1)

  
     

               وػػف فكػػرة لػػػ 8881بػػدأ العمػػؿ بػػو منػػذ وػػاـ  ،ى يعػػد مةػػروع تطػػوو مةػػروعىػػذا ال      
. Morstein - Marx R.  مجمة ومميػة تيػتـ  890ف ومى أكثر مػ  ومى سبيؿ المثاؿػ ى يحتو حيث
وذلػؾ  ، مقػاؿ تيػتـ بػذات التخصػص 1900 فمػ وأكثػر طبقًػا آلخػر إحصػااية، بالدراسات الكالسػيكية

، وومػػػى ذلػػػؾ يعػػػد مػػػف أىػػػـ المواقػػػع  Classical Computing لمجمػػػة 8889وػػػاـ  تقريػػػرطبقػػػًا ل
الدراسػػػػات الكالسػػػػيكية أو الةػػػػرؽ األدنػػػػى ال غنػػػػى ونػػػػو ، وينصػػػػح  ىوالمصػػػػادر اليامػػػػة لمباحػػػػث فػػػػ

أيضا يعد بمثابة "آلية بحث" يمكػف باستخدامو مف قبؿ طالب الدراسات العميا والباحثيف(. ىذا الموقع 
     تحديد ببميوجرافيا بحثو.   ىمف خاللو أف يعتمد وميو الباحث ف

D .  N e s t o r ,  (is an international bibliography of Aegean studies, Homeric 

society, Indo-European linguistics), (www.classics.uc.edu).  

E .  C e n t a u r  S y s t e m s  S o f t w a r e  d i r e c t o r y , ( Educational 

Software for the Classics) (www.centaursystems.com/default.html). 

F .  A r g o s ,  (www.agros.evansville.edu). 

 سنوًيا تصدر ىالتو  ،منذ أوااؿ التسعينات  اظيرت حديثً  ىالت "الدوريات اإللكترونية"مجمووة مف ػ  1
،  ومػى وجػو الخصػوص دراسات اإلنسانية أو الكالسػيكيةوال ىالحاسب اآللتقنيات لمتقريب بيف 

                                                 
(1) Ibid, 118-9; Cf. also I. Worthington, Electronic Antiquity: Communicating the Classics 

I, 2 (July, 1993), 5-8. 
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ىتماميا بةرح وورض وتوصيؼ لكؿ ما يستجد مف برامم ومواقػع ومػى ةػبكة إفضاًل وف ذلؾ 

 قىتـ حصرىا ومى النحو التال قدو  ، في ىذا الحقؿ العممى اإلنترنت لخدمة الباحثيف
A. Computers and the Humanities. 

B. Classical Computing. 

C. Computing and the Classics.
1
 

D. History and Computing. 

E. Electronic Antiquity: Communicating the Classics. 

F. Canadian Humanities Computing. 

G. Computers & Texts. 

H. Humanities Communication Newsletter. 

I. Literary and Linguistic Computing. 

"الػػػدوريات الكالسػػػيكية النمطيػػػة المميكنػػػة حػػػديثًا بتقنيػػػة ىنػػػاؾ أيضػػػا مجمووػػػة ال بػػػأس بيػػػا مػػػف ػ  1
إلكترونيػػػة" لتسػػػييؿ آليػػػة البحػػػث بيػػػا، والتػػػي يمكػػػف الرجػػػوع إلييػػػا مػػػف خػػػالؿ ةػػػبكة اإلنترنػػػت 

 ى، كما تقـو ىذه الدوريات أيضا بإرساؿ محتواىا السنو  (1)وتصفح المسموح مف أبحاثيا مجاًنا
" )انظػػػػػػػػػر ومػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػػػاؿ ىرونػػػػػػػػػلمباحػػػػػػػػػث وبػػػػػػػػػر "بريػػػػػػػػػده اإللكت ىأو نصػػػػػػػػػؼ السػػػػػػػػػنو 

oup@oup.co.uk الخػػاص بدوريػػة ،Classical Quarterly  التػػػالي ، وانظػػػر أيضػػا العنػػواف
jnls.cust.serv@OUPJO ، الخػػاص بدوريػػةGreece and Rome)احػػث . ويمكػػف لمب

 قع التاليةقاالتعرؼ ومى وناويف مواقع تمؾ الدوريات وغيرىا مف خالؿ المو 

* (www.fusl.ac.be), Bibliotheca Classica Selecta: Bibliography of Classical 

Studies. 

* (www.ducke.usask.ca). 

                                                 
(1) For an electronic subscription, send e.mail to: Listerver@lists.acs.ohio-state.edu 

النمطية ػ والتي ظيرت مؤخًرا ومى ةبكة  التقميدية مينا أف نةير ىنا إلى أف تمؾ الدوريات الكالسيكيةيتعيف و (2)
تقدـ خدماتيا البحثية مف خالؿ إتجاىيفق اإلتجاه  ػاإلنترنت في اآلونة األخيرة بصورتيا اإللكترونية الحديثة والمميكنة 

وف طريؽ البريد اإللكتروني الخاص بيـ ػ ومى فيارس أودادىا ، وذلؾ بإمداد الباحثيف ػ  األوؿ يتـ بصورة مجانية
ةتراؾ سنو  والعناويف المختمفة إلصداراتيا التي تتـ سنوًيا أو كؿ ستة أةير  ى، أما اإلتجاه الثاني فيتـ بمقابؿ مادي واا

يتعيف ومى  وتحميميا إلى الحاسوب الةخصي لمباحث. ومف ىنا فإنو (full text)حيث يتـ تصفح محتويات أودادىا
الباحث أو الجيات الحكومية المعنية بالتعميـ الجامعى والبحث العممى التسجيؿ واإلةتراؾ بتمؾ المواقع  لتعميـ الفاادة 

     ومى جموع الباحثيف.

mailto:oup@oup.co.uk
mailto:oup@oup.co.uk
mailto:التالي%20jnls.cust.serv@OUPJO
mailto:التالي%20jnls.cust.serv@OUPJO
mailto:التالي%20jnls.cust.serv@OUPJO
http://www.fusl.ac.be/
http://www.fusl.ac.be/Files/General/BCS/RevElectr.html
http://www.ducke.usask.ca/
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* (www.i-une.com). 
* (www.library.ucla.edu/libraries/yrl/colls/classics/index.htm).     

a. Scholia. 

b. Archaeology magazine web site, www.archaeology.org  

 دورية إلكترونية مجانية 
c. Leeds International Classical Studies, www.leeds.ac.uk 

 دورية إلكترونية مجانية
d. Classics Ireland. (Journal of the Classical Association of Ireland). 

www.ucd.ie/~classics/ClassicsIreland.html 

e. Canadian Classical Bulletin. 

f. Didaskalia. (Ancient Theater Today: Greek & Roman drama, dance, and 

music). 

   It is an electronic resource and journal dedicated to the study of ancient 

Greek and Roman drama in performance. www.didaskalia.open.ac.uk/  

 (دورية إلكترونية مجانية)
g. Bryn Mawr Classical Review. (BMCR) )دورية إلكترونية مجانية (. 

(This site is the authoritative archive of BMCR's publication, from 1990 to 

the present). www.ccat.sas.upenn.edu/bmcr/ 

h. Ancient History Bulletin. 

i.  Ancient Narrative. 

j. Arachnion. (A Journal of Ancient Literature and History on the Web). 

www.cisi.unito.it/arachne/arachne.html 

k. Arion: (A Journal of Humanities and the Classics).  (دوريةة إلكترونيةة مجانيةة)  
www.bu.edu/arion/ 

l. Histos: (The Ancient Journal of Historiography at the University of 

Durham).     www.dur.ac.uk/Classics/histos/ 

   دورية إلكترونية مجانية

m. Kernos.(Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque 

ancienne). 

n. Petronian Society Newsletter. 

o. Retiarius: Commentarii Periodici Latini . 

p. Scholia Reviews. 

q. Traditio  

http://www.i-une.com/
http://www.library.ucla.edu/libraries/yrl/colls/classics/index.htm
http://www.archaeology.org/0107/toc/toc.html
http://www.leeds.ac.uk/
http://www.warwick.ac.uk/didaskalia/didaskalia.html
http://www.didaskalia.open.ac.uk/
http://www.ancientnarrative.com/
http://www.dur.ac.uk/Classics/histos/
http://www.dur.ac.uk/Classics/histos/
http://www.ulg.ac.be/histreli/kernos.htm
http://www.ulg.ac.be/histreli/kernos.htm
http://www.ulg.ac.be/histreli/kernos.htm
http://www.ulg.ac.be/histreli/kernos.htm
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/retiarius/
http://www.classics.und.ac.za/reviews/
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/traditio/traditio.html
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r. American Journal of Philology,  

www.muse.jhu.edu/journals/american_journal_of_philology/ 
s. Arethusa  

t. Classical Review Online                 )بهةةا يليةةة بقةةث جاةةط )مجان ةةا        

www3.oup.co.uk/clrevj/ 

u. Greece and Rome  Online                    (بهةا يليةة بقةث جاةط )مجان ةا     

www3.oup.co.uk/gromej/       
v. Greek, Roman and Byzantine studies   

w. Harvard Studies in Classical Philology   

x.Hesperia 

y. International Journal of the Classical Tradition   

z. Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman 

aa. Journal of Roman studies   

bb. Mnemosyne 

cc. Philological quarterly 

dd. Symbolae Osloenses   

ee. Transactions of the American Philological Association 

ff. Classical Quarterly   www3.oup.co.uk/clquaj/ 

gg. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.  (مجانًا) 

نضيؼ إلى تمؾ االدوريات قاامة مف الكتب والمراجع التي تناولت أيضا العالقة بيف الحاسب ػ  1
 ، نذكر منيا ومى سبيؿ المثاؿق والدراسات الكالسيكية ىاآلل

1. Morton, A. Q., Winspear, A. D., It’s Greek to the Computer (Montreal: 

Harvest House, 1971). 

2. Berkowitz, L., and Squitier, K. A (eds), Thesaurus Linguae Graecae 

Canon of Greek Authors and Works (2
nd

 edition, New York: Oxford 

University Press, 1986). 

3. Haywood. M. s., and Cairns, F. “The “Learning Latin” Computer 

Package”, CTISS File 4 (September, 1987), 22-4. 

4. Smith, A., “Project Construe-Greek Character Handling and a CD-Rom 

Database”, CTISS File 7 (October 1988), 108-112.    

http://muse.jhu.edu/journals/american_journal_of_philology/index.html
http://muse.jhu.edu/journals/arethusa/index.html
http://www3.oup.co.uk/clrevj/
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مجمووة مف البرامم والدورات التعميمية باإلضػافة إلػى القػواميس اإللكترونيػة الخاصػة ػ ىناؾ أيضا  9

 قومى سبيؿ المثاؿ وىي ةبكة اإلنترنت بالمغات اليونانية القديمة والالتينية وبر
1 .  T e x t k i t  -  G r e e k  &  L a t i n  L e a r n i n g  T o o l s , Textkit - 

Greek & Latin Learning Tools, Providing free public domain Greek and 

Latin grammar books, classical e-books and Greek and Latin reading 

text. (www.textkit.com):
 (1)

  

ومػى وديػد مػف الدراسػات والمراجػع الخاصػة بقواوػد المغتػيف  ػالفريػد مػف نووػو  –)احتػوى ىػذا الموقػع 
كػػف تحميميػػا مجاًنػػا ومباةػػرة إلػػى الحواسػػيب الةخصػػية وبػػر يم Onlineاليونانيػػة القديمػػة والالتينيػػة 

 .((، حيث يبنصح باستخدامو مف قبؿ الباحثيفfree download) ةبكة اإلنترنت

2 .  L a t i n  N o w  (Transparent Language).
(2)

 

ميػػارات ال عػػيف مػػف يسػػتخدمو ومػػى اكتسػػاب وديػػد مػػف، ي غػػة الالتينيػػةمليتعمػػؽ با ىوىػػو برنػػامم تعميمػػ)
 .  (ستماعالالكتابة والتحدث وا مف ناحية

3. SCRIBA 

4. Lingua Latina (or WinLatin), (www. ucc.uconn.edu) 

5. Latinitas 

6. Viva Voce 

                                                 

 منيا ومى سبيؿ المثاؿق (8)
Greek Grammar, William W. Goodwin, First Greek Book, John Williams White, Greek 

Prose Composition, North and Hillard, Illustrated Dictionary to Xenophon's Anabasis, John 

Williams White, Greek Prose Composition Key, North and Hillard, A Brief Introduction to 

New Testament Greek, Samuel G. Green, First Greek Grammar Syntax, W. Gunion 

Rutherford, First Greek Grammar Accidence, W. Gunion Rutherford, Greek Grammar, 

Herbert Weir Smyth, First Four Books of Xenophon's Anabasis, William W. Goodwin, 

Latin For Beginners, Benjamin L. D'Ooge, A Latin Grammar, Charles E. Bennett, 

Beginner's Latin Book, Collar and Daniell, New Latin Grammar, Allen & Greenough, A 

New Latin Prose Composition, Charles E. Bennett, Cicero Select Orations, Benjamin L. 

D'Ooge,  Latin Prose Composition Based on Cicero, Henry Carr Pearson,Caesar's Civil 

War in Latin, Charles E. Moberly, Livy Books I & II in Latin, J.B. Greenough, Second Year 

Latin - Part 1 - Selections of Easy Latin, J.B. Greenough.    
(2) Cf. Ed Phinney, “A Review of Latin Now (Transparent Language)”, Classical 

Computing XXII. 4 (May,1995); Cf. also Computing and the Classics VIII, 1 (November, 

1991); X, 3 (September, 1994), 120-1; 



http://www.ucc.uconn.edu/~hasenfra/wlatin.HTML
http://www.textkit.com/learn/ID/100/author_id/38/
http://www.textkit.com/learn/ID/105/author_id/39/
http://www.textkit.com/learn/ID/51/author_id/11/
http://www.textkit.com/learn/ID/51/author_id/11/
http://www.textkit.com/learn/ID/120/author_id/39/
http://www.textkit.com/learn/ID/54/author_id/11/
http://www.textkit.com/learn/ID/139/author_id/61/
http://www.textkit.com/learn/ID/139/author_id/61/
http://www.textkit.com/learn/ID/106/author_id/40/
http://www.textkit.com/learn/ID/121/author_id/40/
http://www.textkit.com/learn/ID/142/author_id/63/
http://www.textkit.com/learn/ID/103/author_id/38/
http://www.textkit.com/learn/ID/108/author_id/13/
http://www.textkit.com/learn/ID/53/author_id/12/
http://www.textkit.com/learn/ID/113/author_id/41/
http://www.textkit.com/learn/ID/109/author_id/42/
http://www.textkit.com/learn/ID/98/author_id/12/
http://www.textkit.com/learn/ID/98/author_id/12/
http://www.textkit.com/learn/ID/55/author_id/13/
http://www.textkit.com/learn/ID/99/author_id/37/
http://www.textkit.com/learn/ID/138/author_id/60/
http://www.textkit.com/learn/ID/138/author_id/60/
http://www.textkit.com/learn/ID/125/author_id/54/
http://www.textkit.com/learn/ID/149/author_id/54/
http://www.textkit.com/learn/ID/149/author_id/54/
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7. Latin Dictionary, Lewis & Short Latin, (www. sms-va.com) 

8. Latin ab Initio 

9. Kalos (Greek verb conjugator “for windows”). 

 قىمجاؿ القواميس اإللكترونية فيمكف حصرىا ومى النحو التال ىأما وف األسيامات فػ  1
I. Humanist Latin Dictionary.

(1)
                                                                

 .ومى أكثر مف خمسة وةر ألؼ مدخالً  ىيحتو  ىاليكترون ىوىو قاموس التين
II. Electronic Liddell-Scott-Jones Greek Lexicon-from (See, Perseus 

project). 

III. Electronic Lewis and Short Latin Lexicon-from (See, Perseus project). 

IV. Ancient Greek Dictionary, of English, German, French and Italian 

words 5. having their roots in the Ancient Greek Language. 

V. Lexicon of Greek Personal Names. 

VI. Digital Latin Lexicon. 

VII. Abbreviationes 1.3 (Electronic Dictionary of Medieval Latin 

Abbreviations). 

            ، والمصػػػػػػػػػادر والمكتبػػػػػػػػػات اإللكترونيػػػػػػػػػة  اتمجمووػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف مراكػػػػػػػػػز المعمومػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ ىنػػػػػػػػػاؾ أيضػػػػػػػػػا 9
(Electronic Resources) الةػػػػبكة  وتعػػػػيف الزااػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ ةػػػػبكة اإلنترنػػػػت أ ىالتػػػػ

،  والرومانيػة تتعمؽ بالحضارة اليونانية  ىمف الموضووات الت ىأ ىالمعموماتية ومى البحث ف
 قىيمكف حصرىا ومى النحو التال حيث

1 .  E l e c t r o n i c  R e s o u r c e s  f o r  C l a s s i c i s t s : The Second 

Generation: Prepared by Maria Pantelia. (www.tlg.uci.edu). 

2 .  UC LA  L ib ra ry  C ol l ec t ion s  and  I n t ern e t  Resou rces  

in :  C LA S S IC A L & BY ZA N T IN E  S T UD IE S . 

(UCLA's classical holdings center on Grecian civilizations from the 

Minoan-Mycenaean period to the fall of Constantinople in 1453; on 

Italian civilizations from the so-called regal period to the death of 

Romulus Augustulus in 476; and on the history of classical 

scholarship. These materials, chiefly consisting of books and 

manuscripts, support the research and instructional needs of the 

Department of Classics and, to a degree, the Departments of Art 

History, History, and Philosophy, and the Center for Medieval & 

                                                 
(1) See Allan Wooley, “Humanist Latin Dictionary: Software Review” Classical 

Computing (?). 

http://www.tlg.uci.edu/
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/classics/home.html
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/cmrs/
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Renaissance Studies. The Patrologia Latina Database (via UCLA 

search engine or via the Chadwyck-Healey search engine) is available 

on-line to UCLA affiliates). 

(http://www.library.ucla.edu/libraries/yrl/colls/classics/index.htm).  

                       

3 .  C L A S S I C A L  S E A R C H  E N G I N E S , (www.sms-va.com). 

الذى ال غنى ونو ػ ومى وديد مف النوافذ اليامة التى تغطي كافة فروع  –يحتوى ىذا الموقع )
ونحف بدورنا ننصحو باستخدامو ،  ، وما يحتاجو الباحث إلتماـ مياـ بحثو الدراسات الكالسيكية

 أحتوى ىذا الموقع ومى اآلتى مف المداخؿ(ق ، حيث ألىميتو
Search Organizitions Museums Indices Epigraphy Art 

Engines Projects Music Journals E-Texts Architecture 

Sites Resources Mythology Medieval History Books 

Software Satelite Numismatics Mod. Home Entertainment 

Universties Images  Lit. Pages  

 

4 .  Q u e s t i a ,  T h e  W o r l d ' s  L a r g e s t  O n l i n e  L i b r a r y .  

 (www.Questia.com). 

تمد الباحث بما يحتاجو التى ،  Online)ىذا الموقع ػ كمكتبة إلكترونية ػ يعد مف كأحد أىـ المواقع 
، حيث يحتوي أيضا  مف كتب كاممة ومراجع "مجاًنا" دوف التسجيؿ فى ىذا الموقع بمصروفات نقدية

،  بحثو ومى آلية بحث يمكف لمباحث أف يستخدميا لكى تةكؿ لو مجمووة مف المراجع تتناسب مع
 طبًقا لما يحتويو ىذا الموقع(.    

5 .  L ’ A n n é e  p h i l o l o g i q u e  sur Internet.  

      (www.annee-philologique.com). 

6 . G O P H E R   (www.classics.gopher). 

قـو بالتعامؿ معيا ومتابعة نتااجيا ىى "آلية بحث" غاية فى األىمية ، يتعيف ومى الباحث أف ي)
، حيث ستمده بكافة وناويف المواقع اليامة التى ترتبط بالدراسات الكالسيكية. ومف ىنا  بالتفصيؿ

 فنحف بدورنا نحث الباحثيف وننصحيـ باستخداميا واالوتماد ومييا(.  
7 .  T H E  R O M U L U S  P R O J E C T , AN ELECTRONIC LIBRARY 

http://www.humnet.ucla.edu/humnet/cmrs/
http://etext.library.ucla.edu/pld/
http://etext.library.ucla.edu/pld/
http://pld.chadwyck.com/
http://eresources.library.ucla.edu/GetStats.cfm?uid=14871&r=http%3A%2F%2Fwww%2Elibrary%2Eucla%2Eedu%2Flibraries%2Fyrl%2Fcolls%2Fclassics%2Findex%2Ehtm
http://www.sms-va.com/mdl-indx/lsearch.htm
http://www.sms-va.com/
http://toolbar.worldanywhere.com/toolbar/bar/ezlclk.php?id=509
http://www.questia.com/
http://www.annee-philologique.com/
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OF LATIN LITERATURE WITH VIRTUAL COMMENTARY. 

(www.middlebury.edu/~harris). 

8 .  C e n t e r  f o r  E l e c t r o n i c  T e x t s  i n  t h e  H u m a n i t i e s  

(CETH), (www.ceth.rutgers.edu).   

9 .  K a t a l o g  d e r  I n t e r n e t r e s s o u r c e n  f ü r  d i e  

K l a s s i s c h e  P h i l o l o g i e  a u s  B e r l i n ,   

(www.kirke.hu-berlin.de) 

1 0 .  H U M B U L :  E - T e x t  C e n t e r s , Archives and Lit. (Oxford) 

classics, The Humbul Humanities Hub aims to be UK higher and 

further education's first choice for accessing online humanities 

resources, Search Humbul's entire catalogue of Online humanities 

resources. (www.humbul.ac.uk) 

مركػػز وىياػػػة أومػػى لكػػى تكػػػوف يػػدؼ ، ت "آليػػة بحػػث متكاممػػة" ذات أىميػػػة كبيػػرة Humbul )تعػػد
 (. اإلنترنتةبكة ومى  اإلنسانيةمصادر العمـو ومى لدخوؿ وا ة ، لمتعرؼبريطاني

1 1 .  S u d a  O n l i n e : Byzantine Lexicography, (www.stoa.org).  

1 2 . B Y Z A N T I N E  &  M E D I E V A L  L I N K S  I N D E X . 

(www.fordham.edu).  

1 3 . T h e  I n t e r n e t  A n c i e n t  H i s t o r y  S o u r c e b o o k ,  

(www.fordham.edu). 

1 4 .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  P a p y r u s  C o l l e c t i o n , 

(www.lib.umich.edu). 

1 5 .  H e l l a s .  

16. A Hellenistic Bibliography , (This page provides access to a 

series of bibliographies on post-classical Greek poetry and its 

influence, compiled from a database which now contains ca. 

9,800 records. All pages (except a few marked in italics) have been 

updated in February-April 2004).  

       (http://www.gltc.leidenuniv.nl/index.) 

تعػػود أىميػػة ىػػذا الموقػػػع فػػي تخصصػػو الػػػدقيؽ ، واحتوااػػو ومػػى كػػػؿ مػػا يتعمػػؽ بببميوجرافيػػػا "األدب )
العديػد مػف المراجػع أف يرصػد مػف خاللػو الميػتـ بتمػؾ الحقبػة ػ  –، حيػث يمكػف لمباحػث  الييممينسػتي"

والييممينستى ، باإلضافة إلى تاريخ اإلسكندر األكبر ، وتقريًبػا معظػـ  ىوالمقاالت حوؿ التاريخ البطمم
   المتخصصيف فى ىذه الحقبة أف يرجعوا ليذا الموقع(.    ػ مف جانبنا الةعراء الروماف ، ونحف ننصح ػ

1 7 .  P e r s e u s :  

http://www.middlebury.edu/~harris
http://www.ceth.rutgers.edu/
http://users.ox.ac.uk/~humbul/
http://firth.natcorp.ox.ac.uk/cgi-bin/humbul/section.pl?SECTION=classics
http://toolbar.worldanywhere.com/toolbar/bar/ezlclk.php?id=509
http://toolbar.worldanywhere.com/toolbar/bar/ezlclk.php?id=509
http://www.humbul.ac.uk/
http://www.stoa.org/
http://www.fordham.edu/
http://www.fordham.edu/
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(An interactive multimedia digital library for teaching and research 

designed to expand the ways in which ancient Greek literature, art and 

archaeology can be examined. The full text collection of Greek and 

Latin literature includes Julius Caesar, Cicero, Ovid, Vergil, 

Aeschylus, Aristotle, Euripides, Homer, Plato and Sophocles), 

(www.perseus.tufts.edu).
(1)

  

نفس  ىمتعددة األوساط ف ، رقمية تفاومية""مكتبة  تجدر اإلةارة ىنا إلى أف ىذا الموقع يعد بمثابة)
 ىاألدب والفف وومـ اآلثار اإلغريق ى، صممت لتوسيع نطاؽ داارة البحث ف الوقت لمتعميـ والبحث

، منيا ومى ى والالتين ىالنصوص الكاممة لألدب اليونانمف القديـ. تتضمف تمؾ المكتبة مجمووة 
،  أرسطو  ،  ، أيسخيموس ، فيرجيميوس ، أوفيديوس ، ةيةروف سبيؿ المثاؿ أوماؿ يوليوس قيصر

 .(، سوفوكميس ، أفالطوف ، ىوميروس يوريبيديس

1 8 .  C e n t a u r  S y s t e m s  software directory 

 (www. centaursystems.com). 

1 9 .  d i o t i m a ,  Materials for the study of women and gender in the 

ancient world.   (www.stoa.org/diotima).  

2 0 .  C l a s s i c s  C o l l e c t i o n s ,  (UNIVERSITY OF FLORIDA), 

 (www.uflib.ufl.edu). 

ال غنى ونو لمباحث فى الدراسات اليونانية والالتينية ، لما يحتويو ومى وديد مف النوافذ )ىذا الموقع 
 ، وىى كالتالىق المتعددة التى تغطى كافة جوانب الحضارة اليونانية والرومانية(

Local Resources, Subject Guides/Indices, Databases, Bibliographies, 

Directories/Associations, Etexts, Journals, Roman Sites, 

Greek & Roman History, Art & Archaeology, Classical Mythology, 

Language Resources, Ancient Philosophy, Instructional Resources, 

Other Resources. 

2 1 .  P O M O E R I V M , (www.pomoerium.com). 

أيضػػػا أحػػػد أىػػػـ مواقػػػع ةػػػبكة اإلنترنػػػت التػػػى رصػػػدت واحتػػػوت فػػػي  MOERIVMPO)يعػػػد موقػػػع 
داخميػػا معظػػـ المواقػػع اإللكترونيػػة األخػػرى المرتبطػػة بالدراسػػات الكالسػػيكية )انظػػر أيضػػا مػػداخؿ كػػاًل 

 ، األثػػار ، النقػػوش ، الديانػػة واألسػػاطير لمميتمػػيف بتمػػؾ المجػػاالت .....ى ، ومػػـ البػػرد مػػف الفمسػػفة

                                                 
(1)  Cf., Greek Texts on the Web, H.I.R.C. Newsletter; Humanities on the Web. PERSEUS 

PROJECT TUFTS,  UNIV., 122 EATON HALL, MEDFORD MA 02155-USA. 

http://www.perseus.tufts.edu/
http://www/
http://www.stoa.org/diotima
http://www.uflib.ufl.edu/
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/local.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/indices.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/databases.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/bibliographies.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/directories.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/etexts.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/journals.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/roman_sites.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/history.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/artarchaeology.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/mythology.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/language.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/philosophy.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/instruct.htm
http://web.uflib.ufl.edu/cm/classics/other.htm
http://www.pomoerium.com/
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غنى ونو لمباحث في تمؾ الدراسػات ، وومػى ذلػؾ ينصػح بالػدخوؿ ومػى ىػذا الموقػع( ، إلخ(. فيو ال 

 قىوقد جاءت محتوياتو كالتال

General 

Resources 

Bookstores & 

Libraries 

Institutions & 

Organizations 

Universities & 

Institutes 

Projects & 

Databases 

Conferences & 

Courses 
Bibliographies Maps & Lists 

Journals &  

Series 
Languages 

Classics Texts & 

Authors 
Papyrology 

Epigraphics 
Archaeology & 

Technology 

Museums & 

Exhibitions 
Numismatics 

Arts Resources 
Public & Private 

Life 

Books, Theater & 

Music 
Philosophy 

Ancient Law Medicine Science 
Religions & 

Mythologies  

Judaism Early Christianity Orientalia 
Classics 

Homepages 

،  معػروؼ  ، وكمػا ىػو  والتقنيات الحديثة ى، فإنو مف خالؿ الحاسب اآلل فضاًل وما سبؽ ذكرهػ  1
،  أو حمقػات نقاةػػية وبػر اإلنترنػػت الغػرب مػػف إنةػاء جمعيػػات أدبيػة ىفقػد تمكػف الكالسػػيكيوف فػ

(DISCUSSION GROUPS)  تتبنػػػى مػػػف خالليػػػا أومػػػاؿ ةػػػاور أو أديػػػب مػػػا مػػػرتبط
حيػث تعكػؼ ومػى دراسػتيا حتػى تصػبح فػي نيايػة المطػاؼ محػورًا لمنقػاش  بالدراسات الكالسيكية

،  أنحػػاء العػػالـ ىوأيضػػا لبقيػػة الميتمػػيف بالدراسػػات الكالسػػيكية فػػ ، والتفاوػػؿ والتالقػػي فيمػػا بيػػنيـ
نػذكر منيػا ومػى سػبيؿ  ، (8)أو الموقػع الخػاص بيػذه الجمعيػة ىويكوف ذلؾ وبر البريد اإللكترونػ

                                                 

تعنى بالدراسات الكالسيكية التي ليا صفحات ومواقع ومى ةبكة  ىىناؾ أيضا وديد مف الجمعيات والمؤسسات الت (1)
 اإلنترنت نذكر منيا ومى سبيؿ المثاؿق

American Academy in Rome; American Classical League: U. of Mich. (ACL).  

American Numismatic Society: (ANS); American Society of Greek and Latin Epigraphy: 
(ASGLE)  

Archaeological Institute of America: (AIA); Classical Association of the Middle West and 

South:  (CAMWS).  

http://pomoerium.com/links/general.htm
http://pomoerium.com/links/general.htm
http://pomoerium.com/links/bookstore.htm
http://pomoerium.com/links/bookstore.htm
http://pomoerium.com/links/institut.htm
http://pomoerium.com/links/institut.htm
http://pomoerium.com/links/univers.htm
http://pomoerium.com/links/univers.htm
http://pomoerium.com/links/projects.htm
http://pomoerium.com/links/projects.htm
http://pomoerium.com/links/courses.htm
http://pomoerium.com/links/courses.htm
http://pomoerium.com/links/bibliogr.htm
http://pomoerium.com/links/maps.htm
http://pomoerium.com/links/journals_gen.htm
http://pomoerium.com/links/journals_gen.htm
http://pomoerium.com/links/language.htm
http://pomoerium.com/links/texts.htm
http://pomoerium.com/links/texts.htm
http://pomoerium.com/links/papyrus.htm
http://pomoerium.com/links/epigraph.htm
http://pomoerium.com/links/archaeol.htm
http://pomoerium.com/links/archaeol.htm
http://pomoerium.com/links/museums.htm
http://pomoerium.com/links/museums.htm
http://pomoerium.com/links/numism.htm
http://pomoerium.com/links/arts.htm
http://pomoerium.com/links/subjects.htm
http://pomoerium.com/links/subjects.htm
http://pomoerium.com/links/theater.htm
http://pomoerium.com/links/theater.htm
http://pomoerium.com/links/philos.htm
http://pomoerium.com/links/law.htm
http://pomoerium.com/links/medicine.htm
http://pomoerium.com/links/science.htm
http://pomoerium.com/links/religion.htm
http://pomoerium.com/links/religion.htm
http://pomoerium.com/links/judaism.htm
http://pomoerium.com/links/christia.htm
http://pomoerium.com/links/orient.htm
http://pomoerium.com/links/hpages.htm
http://pomoerium.com/links/hpages.htm
http://www.humnet.ucla.edu/amacadmy/home2.html
http://www.umich.edu/~acleague/
http://www.amnumsoc2.org/
http://www.unc.edu/campus/sigs/asgle/
http://csaws.brynmawr.edu:443/aia.html
http://www.rmc.edu/~gdaugher/camwshp.html
http://www.rmc.edu/~gdaugher/camwshp.html
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، ويمكػػف مػػف خالليػػا مناقةػػة أومالػػو وطػػرح أيػػة أسػػامة تتعمػػؽ " سيثوكيديػػد" ىالمثػػاؿ جمعيػػة محبػػ

 قىالتال ىبيذه األوماؿ ويمكف مراسمتيا والتسجيؿ بيذه الجمعية ومى العنواف اإللكترون

LISTSERV@VM.TEMPLE.EDU 

وس وأومالو ويمكف مراسمتيا والتسجيؿ بيا ومى جمعية أخرى تتعمؽ بالميتميف بدراسة ىومير ػ 
       قىالتال "ىالعنواف اإللكترون"

LISTSERV@DIALOG.UUCP.NETCOM.COM 
 ىالتسػجيؿ فػ فيمكػنيـ،  أما الميتميف بتمؾ الموضووات التي تتعمؽ بالمغة اليونانية القديمة والالتينية ػ

 ق(8)ىالتال ىلكترونإلا ومى العنواف Lexiجمعية  موقع
LISTSERV@UCI.EDU 

 وبحوؿ والقة الحاسػ 8890نضيؼ إلى ذلؾ وديد مف المؤتمرات العممية التي وقدت منذ واـ ػ  8
 نذكر منيا ومى سبيؿ المثاؿق   ، والتقنية اإللكترونية بالدراسات الكالسيكية

Computing in Classical Studies, Institute of Classical Studies, 

University of London (Thursday, 21 February 1998). 

 ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ممخصات بعض مف ىذه المؤتمرات أنظرقػ 
Research in Humanities Computing (Oxford: Oxford University Press, 

editors. S. Hockey and N. Ide); also Computers and the Humanities. 

Cf. also Computer Technologies and the Classics: Conference Summary 

Provided by Barbara McManus (from Reading Classics Gateway: Language 

Resources).  

 ىلحقيقة أنو بعيًدا وما سبؽ ذكره فإف ىناؾ نوع مف التوجو الحديث فػى ىػذا السػباؽ التكنولػوجاػ  80
،  وػػف ةػػمولية   الػػرؤىبتعػػد ي . فيػػذا التوجػػوفػػي السػػنوات القميمػػة الماضػػيةد أسبػػتحدث أيضػػا قػػ
 ، آنفًػػا فػػى مجػػاؿ الدراسػػات الكالسػػيكية كمػػا أةػػرنا إليػػو لممصػػادر عػػاـ والواسػػعال رصػػدوػػف الو 

،  ومػػى أومػػاؿ ونصػػوص أكثػػر تخصًصػػا لكاتػػب بعينػػو والتركيػػز الدراسػػة لينتقػػؿ بعػػد ذلػػؾ إلػػى

                                                                                                                            
        Classical Association of Virginia: (CAV); Classical & Medieval Numismatic Society: 

(CMNS).  

Joint Association of Classical Teachers: (JACT); National Latin Exam: (NLE).  

SALVI: North American Institute for Living Latin Stu 

يرجى التنويو ىنا إلى أف ىذه العناويف أو غيرىا مف العناويف التي تـ ذكرىا في ىذا البحث معرضة ػ في بعض  (1)
  ترنت المستمرة.، وذلؾ طبًقا لمتطمبات ومتغيرات ةبكة اإلن األحياف ػ إلى التعديؿ والتغيير مف قبؿ القااميف ومييا

mailto:Listserv@vm.temole.edu
mailto:LISTSERV@UCI.EDU
http://www.pen.k12.va.us/Anthology/Pav/Classics/CAV.shtml
http://home.ican.net/~nunetcan/cmns.htm
http://www.source.co.uk/users/jprogs/jact/
http://acs.rhodes.edu/~nle/index.html
http://www.latin.org/
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ومى مر العصور )أوفيديوس ، فيرجيميوس ، بموتارخوس ، ىوميروس ، المػرأة حقؽ نجاًحا ما 

جميػػور المؤكػػد أف مثػػؿ ىػػذه المواقػػع سػػتكوف ليػػا اىتمػػاـ وػػريض وواسػػع مػػف قبػػؿ . .... إلػػخ(
وذلػػػؾ بسػػػػبب البعػػػػد التحميمػػػػى  ، العميػػػػا ب الدراسػػػػاتالطػػػػ، باإلضػػػػافة إلػػػى  فيبػػػػاحثالعممػػػاء و ال

 قومى سبيؿ المثاؿنذكر منيا  تتبناه تمؾ المواقع. والتفاومى المباةر والعميؽ الذي

 قالمشروع الخاص ببمينيوس األكبر 

http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/ 

Pliny_the_Elder/home.html, Pliny the Elder: the Natural History  

 قوالمواقع الخاصة بالشاعر أوجيديوس اتالمشروع* 
http://www.kirke.hu-berlin.de/ovid/start.html   

http://www.uvm.edu, The Ovid Project: Metamorphosing the 

Metamorphoses, Hope Greenberg, Humanities Computing Specialist, 

University of Vermont.           

  أنظر أيضاق      
http://www. Jiffycomp.com, a fully searchable database of publications 

relating to Ovid (from 1990-present) compiled and maintained by Sean 

Redmond 

  ق المشروع الخاص بأعمال جيرجيميوس* 
Resources for Students, Teachers, and Readers of Vergil. 

,www.vergil.classics.upenn.edu 

 قالموقع الخاص بالجمعية الدولية لبموتارخوس* 
www.usu.edu/history/ploutarchos/index.htm  

 (قDidaskalia) والروماني الاديم برؤية معاصرةالموقع الخاص بالمسرح اإلغرياي * 

www. Didaskalia.open.ac.uk  
 (قdiotima) بالمرأة جي العالم الاديم * الموقع الخاص

www.stoa.org/diotimaMaterials for the study of women and gender in the ancient , 
world. 

 ق * قاعدة البيانات الخاصة بالشاعر هوميروس
www.library.northwestern.edu 

 قالصفقة اإللكترونية الخاصة بإكسينيفون* 
www.liv.ac.uk 

http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/
http://www.usu.edu/history/ploutarchos/index.htm
http://www.usu.edu/history/ploutarchos/index.htm
http://www.stoa.org/diotima
http://www.stoa.org/diotima
http://www.library.northwestern.edu/
http://www.library.northwestern.edu/
http://www.liv.ac.uk/
http://www.liv.ac.uk/
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غػػات ممنةػػورة بالالنصػػوص ) Aesop text project قأيسةةوبوسبقكايةةات المشةةروع الخةةاص * 

 اليونانية ، الالتينية ، اإلنجميزية(

www.aesopica.net 

  :ايةوأيضا بالرواية اإلغري* 

 www.chss.montclair.edu  

An Initial Bibliography of the Ancient Novel, related ( Ancient Novel(

Genres and Interesting Secondary Literature) compiled by Jean Alvares and 

divided alphabetically. A downloadable rtf version of the Bibliography is 

a searchable also available from the same site. Ross Scaife has produced 

)Petronius Society Newsletterlinked to the  version 

الواليات  ىالغرب وبالتحديد ف ىومى أية حاؿ فإف مجيودات مراكز األبحاث والجامعات ف
بؿ تطرقت إلى وديد مف اإلسيامات  ، لـ تتوقؼ ومى ىذا النحو ػ كما سبؽ أف ذكرنا ػ المتحدة
زداد لنمو" فى اىلوسط اإللكترونواصؿ "ا. لقد مجاؿ الدراسات اليونانية والالتينية ىالتقنية ف  ت، واا
مع  ىبةكؿ تدريج "ىالنص اإللكترون"إلى  دافًعا إياه إلى التحوؿ ىحقؿ األدب الكالسيك فى أىميتو

 ةبكة ومى اأكثر تطورً  ات ومواقعوو مةر باإلضافة إلى ذلؾ فقد نمت . العةر سنوات األخيرة
تمؾ اجو تو ومف ىنا فقد أصبحت ،  القراءلعديد مف  ا وانتةاًراوً وقد أصبحت أكثر إتسا، اإلنترنت 

وىذا ربما يجعمنا ويفرض ومينا  .الجديد خالؿ ىذا الوسطمف  مختمفةحياة  "قديمةالنصوص "ال
مف  ىق أيف نحف مف كؿ ىذه التطورات واإلسيامات التي لحقت بيذا التراث اإلنسانىالتساؤؿ اآلت

مع أنفسنا  ، وىؿ آف األواف أف نقؼى يمثؿ بدوره حقبة ىامة مف تاريخنا الوطن ىقبؿ الغرب والذ
مف خالؿ منظور  ىإوادة تعاممنا وتفيمنا ليذا التراث اإلنسان ىا ونتعاوف فنتفاوؿ معً  ىوقفة جادة لك

جديد قد ارتضاه الغرب لنفسو ولحضارتو يخضع لضوابط وآليات تكنولوجيا المعمومات. ألـ  ىتقن
، ى مع ىذا التراث اإلنسان أصابتنا جميعًا في تعاممنا ىيحف الوقت بعد أف نكؼ وف تمؾ الذاتية الت

أو كؿ ما ىو حديث أو ما يمكف أف  ةأو تمؾ المخاوؼ التي نتعرض ليا داامًا مف استخداـ اآلل

http://www.humbul.ac.uk/output/redirect.php?URI=http%3A%2F%2Faesopica.net%2F
http://www.aesopica.net/
http://www.aesopica.net/
http://www.chss.montclair.edu/classics/petron/PSNBIB/FMBIB.HTML
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/novelform.html
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/novelform.html
http://www.chss.montclair.edu/classics/petron/PSNNOVEL.HTML
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إننا  (8)؟phobia Electro ػأو بال phobia  Computing phobiaTechnoلػيصطمح وميو با

                                                 

مف خالؿ ورقة  (www. Aslimnet.free.frمحاولة تفسير ىذا التخمؼ والجيا محمد أسميـ ومى ةبكة اإلنترنت )( 8)
، يتعيف ومينا اإلةارة  ، ةممت ومى خمسة نقاط ىامة اإلنترنت" )قراءة أولية( ىف ىالعرب ىتحمؿ ونواف "المةيد الثقاف

 قىالوقد جاءت ومى النحو الت ، إلييا

وجػػود نػػوع مػػف الحصػػر السػػيكولوجي لػػدى الفاػػة الواسػػعة مػػف المثقفػػيف العػػرب أمػػاـ اآللػػة فػػي وقػػت تطػػورت فيػػو تكنولوجيػػا  ػػػ
المعموميات وبرامم االستخداـ بما جعميا بسيطة االستخداـ، تتجو إلى حدس المستخدـ أكثػر ممػا تخاطػب وممياتػو الذىنيػة 

 وطاقتو الفكرية.
الػػػذاكرة الجماويػػػة  ىمػػػف قبػػػؿ الػػػرواة خزانػػػ ى، فعنػػػدما ظيػػػرت الكتابػػػة سػػػاد التةػػػكى أمػػػٌر طبيعػػػ مقاومػػػة التغييػػػرق وىػػػذا ػػػػ

،  مػف لػػدف نسػاخ المخطوطػػات وحػرؼ الوراقػػة ومومػػا ىأوروبػا سػػاد التةػػك ى، ولمػا ظيػػرت المطبعػة فػػ لجماوػاتيـ البةػػرية
الكتػػػاب المطبػػػوع بالمقارنػػػة مػػػع قػػػراءة  ى، كمػػػا مػػػف قبػػػؿ القػػػراء الػػػذيف وجػػػدوا صػػػعوبة كبػػػرى فػػػ لظيػػػور مؤةػػػر اختفػػػاايـ

 المخطوط...
غايػػة الصػػعوبة أمػػاـ  ىسػػمطتو الرمزيػػة. رغبػػة تجػػد نفسػػيا فػػ ى، وبالتػػال اإلبقػػاء ومػػى حظػػوة الكاتػػب وامتيػػازه ىالرغبػػة فػػ ػػػ

توقيػػػع  ى، بػػػؿ ومػػػف قبػػػؿ أفػػػراد ال يجػػػدوف حرجػػػا فػػػ الويػػػب مػػػف قبػػػؿ كتػػػاب مغمػػػوريف ىتبنةػػػر فػػػ ىطوفػػػاف النصػػػوص التػػػ
، ممػا يؤةػر ومػى اختفػاء األوػالـ األدبيػة الكبػرى  ، ناىيؾ وف الكتابة الجماوية ألومػاؿ أدبيػة ستعارةنصوصيـ بأسماء م

 مرحمة ثانية.  ىحظوة ف ى، ثـ فقداف المؤلؼ أل مرحمة أولى ىف
مػع  ، نافقػا مبػالط طاامػة بالمقارنػة النةر ومى حسابو الخػاص ىق ثمة مف يستمر فىتفضيؿ العالـ الواقعي ومى االفتراض ػ

محػػدود جغرافيػػا )داخػػؿ بمػػده(. وىػػو سػػموؾ ال نجػػد لػػو  ىمجػػاؿ تػػداول ى، آسػػرا الكتػػاب فػػ الكمفػػة الزىيػػدة لمنةػػر ومػػى الويػػب
، ويجعمػػو رىػػف إةػػارة  يتػػيح لممؤلػػؼ اليػػـو أف ينةػػر إنتاجػػو فػػي بضػػع دقػػااؽ ىسػػياؽ معطػػى الةػػبكة الػػذ ىتفسػػيرا سػػواء فػػ

 ، في أرجاء المعمور قاطبة. الميتميف بو
وقػػت أصػػبحت فيػػو الحػػدود بػػيف  ىلمثقافػػة والمثقػػؼ، والػػذي يميػػؿ إلػػى التقوقػػع داخػػؿ التخصػػص فػػ ىة المفيػػـو التقميػػدسػػياد ػػػ

 المعارؼ والتخصصات تتياوى.
"العػػرب  نبيػػؿ ومػػيق د.دراسػػة أيضػػا  ولمزيػػد مػػف التفاصػػيؿ قػػارف غيػػاب منػػاخ وػػاـ يةػػجع ومػػى االنخػػراط فػػي وػػالـ الػػرقـ. ػػػ

سػبؽ اإلةػارة  ىالتػ ػدراسػاتو ، ثـ أحػدث  8881 واـالكويت، ف سمسمة "والـ المعرفة" و تي صدر تووصر المعمومات" ال
صػدر فػي وػدد خػاص وػف الػذي "، رؤيػة لمسػتقبؿ الخطػاب الثقػافي العربػي ... ووصػر المعمومػات ة"الثقافػة العربيػ إلييػا ػ

؛ انظػػر أيضػػا دكتػػورق محمػػد  وأمػػاكف متفرقػػة 91ػػػ891، ص 1008 ، ديسػػمبر ينػػاير ىفػػالكويػػت  ،سمسػػمة "وػػالـ المعرفػػة"
، ةػػبكة 1001جعفػػر محمػػد جمػػؿ الميػػؿق مةػػكالت اسػػتخداـ الحاسػػوب وطػػرؽ مواجيتيػػا، المجمػػة السػػعودية لمتعمػػيـ العػػالي 

مسػػػػح ألىػػػػـ اد إوػػػػد إلػػػػى ػطبقًػػػػا لمػػػػا ذكػػػػره الباحػػػػث  –تيػػػػدؼ الدراسػػػػة (، www.mohe.gov.sa/journal)اإلنترنػػػػت 
بمػػط وػػدد أفػػراد وينػػة  حيػػث،  المممكػػة العربيػػة السػػعودية ى، فػػ المةػػكالت التػػي تواجػػو مسػػتخدمي الحاسػػوب مػػف الجنسػػيف

مػػػػف اإلنػػػػاث( مػػػػف مسػػػػتخدمي الحاسػػػػوب، وتػػػػـ اسػػػػتخداـ قاامػػػػة مةػػػػكالت اسػػػػتخداـ  10مػػػػف الػػػػذكور و  19) 19الدراسػػػػة 

http://www.mohe.gov.sa/journal
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أف ما أحدثو معات. أف نعترؼ بأننا نعانى مف غياب لمووي الببميوجرافي بيف أساتذة الجايجب 

الغرب يعد بال أدنى ةؾ قفزة ونقمة وممية وحضارية مذىمة يتعيف ومينا استيعابيا أو ومى األقؿ 
السير في ركابيا حتى ال نتخمؼ وف مسيرة التقدـ اإلنساني كما ىو حاصؿ اآلف ونقع مستقباًل في 

 والتنبيو إليو. إلى تفعيموبصورة جادة ػ  – ، وىو ما تسعى تمؾ الورقة داارة المـو

 – ىنبيؿ ومى أف سبب تخمفنا وف مسيرة التقدـ اإلنساني، يرجع إلى أف الفكر العرب/ يرى د
 system، وذلؾ لعدـ اكتسابو ميارات النيم المنظومي  ينزع إلى الخطية المفرطة –مجممة  ىف

approach لةبكى القادر ، وميارات التفكير ا القادر ومى التعامؿ مع تعدد العناصر والعالقات
، والوة ومى تةبث الفكر  ومى التعامؿ مع المدخالت والمخرجات وتعدد المسارات التى تربط بينيما

العربى بالثناايات واحتفااو الةديد بقانوف العمة واألثر ناظرا إليو كأسمنت وقالنيتو. وكمثاؿ ليذه 
ف يجعؿ لكؿ قاودة نحوية سببا وومة النزوة الفكرية ما سعى إليو فكرنا المغوى فى إحدى فتراتو إلى أ

ذو طابع إستاتي يفتقر إلى  ى، فالفكر العرب مف خارجيا. أما فيما يخص تعاممو مع الخاصية الزمنية
    (8)الحد األدنى مف الدينامية المطموبة لمتكيؼ مع اإليقاع السريع لعصر المعمومات.

تطبيؽ وتفعيؿ ب يتعمؽ ى، والذ ورقةإلى اليدؼ الثالث واألخير مف ىذه ال ىومى أية حاؿ نأت
ػ التى سبؽ أف تحدثنا  اإللكترونية لمدراسات الكالسيكية"مصادر أو ما يعرؼ "بالتمؾ المواقع والبرامم 

بةكؿ وممى وبخطوات واضحة ومى أحد األنواع األدبية ، أو أحد الكتاب المعنييف فى ىذا ونيا ػ 
تمؾ  ى، لخدمة الباحث فيرجيميوس .... إلخ( التخصص )اليونانى والالتينى ، ىوميروس ، ف

فى الحديث  –ومى سبيؿ المثاؿ  –الدراسات. فإذا افترضنا أف الباحث فى الدراسات العميا قد رغب 
وف "الجوانب اإلنسانية في فكر ىوميروسق تطبيقات ومى ةخصيات مف ممحمتي اإللياذة 

                                                                                                                            

راسػػػة باسػػػتخداـ التكػػػرارات والمتوسػػػطات واالنحرافػػػات المعياريػػػة الحاسػػػوب مػػػف إوػػػداد الباحػػػث. كمػػػا تػػػـ تحميػػػؿ بيانػػػات الد
     ؛ ولمزيد مف التفاصيؿ أنظر الموقع أواله.واختبار )ت( وطريقة بيرسوف الستخراج االرتباط

 وما بعدىا. 101، ص.  "ووصر المعمومات ةالثقافة العربيق "ىنبيؿ وم (8)
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الخطوات التالية التي ربما قد تعينو ومى  فإنو قد يتعيف وميو ويفترض أف يتبع (8)، "اواألوديسي

ظؿ غياب دور  ى، ف ومى المصادر والمراجع المتعمقو ببحثو –غير تقميدية  –اإللماـ بصورة سريعة 
فى الدراسات الكالسيكية في والمنا العربى. الحقيقة أف ىذا ال  )المكتبات( المصادر التقميدية الحالية

ح إلى محو أو التقميؿ مف أىمية المصادر التقميدية أو اآللية يعني أننا نسعى مف خالؿ ىذا الطر 
القديمة فى التعامؿ مع البحث العممي التي واصرناىا مف قبؿ. لكف الواضح أف النمط التقتي 
الحديث قد أصبح ضرورة ممحة ال يمكف تجاىمو، فى وقت اصبح الحاسوب وتطبيقاتو جزًءا ال يتجزأ 

وفى وقت أخذت تكنولوجيا المعمومات تغزو كؿ مرفؽ مف مرافؽ مف حياة المجتمعات العصرية. 
حياتنا في تمؾ اآلونة األخيرة، فًضال وف ذلؾ ما يمكف أف يعرقؿ سفر الباحث العربي إلى الجامعات 

، فإف التقنيات الحديثة والتعامؿ مع ةبكة اإلنترنت سيكوناف  األوربية لينيؿ مف مكتباتيا الةييرة
متاحة لو فى ظؿ تمؾ الثورة المعرفية والعممية التى أصبحت متاحة لمجميع فى أى الفرصة الوحيدة وال
 وقت وبال حدود.  

بدء يتعيف ومى الباحث في الدراسات الكالسيكية ػ وبصورة ممزمة ػ أف يقـو بإوداد  ىبادئ ذ (أ)
دوف  يتمكف مف قراءة النصوص اليونانية القديمة ىالحاسوب الخاص بو )نظاـ التةغيؿ( ، لك

، وحتى يتمكف أيضا مف كتابة العديد منيا بنفسو ، مع وضع النبرات  معوقات أو صعوبات
المختمفة والتي تتميز بيا المغة اليونانية القديمة ، وذلؾ بتحميؿ البرامم الخاصة المدومة 

تحتوى ومى أنواع مختمفة ومتعددة مف  ى، والت (free download"لمحرؼ اليونانى" مجاًنا )
المحمؿ سمًفا  (Symbol)، بعيًدا وف الحرؼ (Greek fonts) روؼ المطبعية اليونانية""الح

 ، وىى ومى النحو التالىقMicrosoft Wordو windowsمع نظاـ التةغيؿ 

Unicode, WinGreek ([DOWNLOAD]), GreekKeys (Athenian, Attika) 

([DOWNLOAD]), SPIonic ([DOWNLOAD]), SGreek ([DOWNLOAD]), 

Son of WinGreek 32 ([DOWNLOAD]), Antioch (Greek) 

([DOWNLOAD]).  

                                                 

ذا العنواف ال يعد إنحياز ما إلى الدراسات اليونانية وف غيرىا مف يتعيف ومينا أف نةير ىنا إلى أف إختياري لي (8)
، حيث يمكف أيضا تطبيؽ ما يذكر مف مواقع في ىذا البحث "المفترض" ومى الدراسات الرومانية  الدراسات الكالسيكية

 وغيرىا.  

http://www.tlg.uci.edu/help/UnicodeTest.html
http://www.tlg.uci.edu/help/WinGreekTest.html
http://users.ox.ac.uk/~ball0087/download/wgreek20.zip
http://www.tlg.uci.edu/help/GreekKeysTest.html
ftp://gouda.perseus.tufts.edu/pub/athwin.exe
http://www.tlg.uci.edu/help/SPIonicTest.html
http://rosetta.reltech.org/TC/fonts/windows/SPIONIC_.TTF.zip
http://www.tlg.uci.edu/help/SGreekTest.html
http://www.silvermnt.com/sfonts20.exe
http://rosetta.reltech.org/TC/fonts/windows/SPIONIC_.TTF.zip
http://rosetta.reltech.org/TC/fonts/windows/SPIONIC_.TTF.zip
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 وذلؾ مف خالؿ المواقع التاليةق

-www.tlg.uci.edu 

-www.perseus.tufts.edu  

-www.silvermnt.com (Silver Mountain Software Web Page).
(1)

   

، وقػراءة نصػوص  مف المفترض أف يقـو الباحث بعد ذلؾ بتجميػع مصػادرة حػوؿ ىػذا الموضػوع (ب)
، مػػع إحػػداث  ىػػوميروس وأةػػعاره بطريقػػة إلكترونيػػة جنػػب إلػػى الطريقػػة التقميديػػة المتعػػارؼ ومييػػا

نػػى ، ولكػػى يخػػرج مقارنػػة بينيمػػا ، لكػػي تؤىمػػو لعمػػؿ "آليػػة بحػػث" مػػف خػػالؿ ىػػذا الػػنص اإللكترو 
، وومػى ذلػؾ فيتعػيف  بعديد مف النتاام بطريقة ميسرة وسريعة تيدؼ إلى خدمة البحث المنوط بو

TLGومػػػػػػى الباحػػػػػػث التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع برنػػػػػػامم 
 ىمػػػػػػف خػػػػػػالؿ العنػػػػػػواف التػػػػػػال Onlineإمػػػػػػا  ، (1)

(www.tlg.uci.edu) أو مػػػف خػػػالؿ اسػػػطوانو مدمجػػػة ، ROM CD  مػػػع برنػػػامم TLG

Workplace .مػف المفتػرض أيضػا أف يقػـو الباحػث  (1)لتةغيؿ تمؾ االسطوانة بصورة ةخصػية
ومػػى  Digital Library        " ذو آليػػة المكتبػػة الرقميػػة Perseusبزيػػارة المةػػروع الضػػخـ "

وص كػؿ النصػػ ىحتػى يػتمكف مػف اإلبحػار فػ ،(www.perseus.tufts.edu)  قىالعنػواف التػال
الكالسػػيكية مترجمػػة إلػػى المغػػة اإلنجميزيػػة أو بمغتيػػا األصػػمية ، مػػع إمكانيػػة البحػػث داخػػؿ الػػنص 
الواحد ألحد الةخصيات أو المفاىيـ التي يرغب الباحث في الوصوؿ إلييا. يمكف لمباحث أيضػا 

ومػى العنػواف  The Chicago Homer           إضافة ليذيف الموقعيف الػدخوؿ ومػى موقػع 
، وذلػػػػػػؾ لمزيػػػػػػد مػػػػػػف التعمػػػػػػؽ والبحػػػػػػث فػػػػػػى  (www.library.northwestern.edu)ق ىالتػػػػػػال

متعػددة  "قاودة بياناتبمثابة " نصوص ممحمتى اإللياذة واألوديسيا. المعروؼ أف ىذا الموقع يعد
 ممحمػػةفػػف الكػػؿ نصػػوص ومػػى  احتوااػػو ضػػافة إلػػىإلباف ، ومتخصصػػة فػػي فػػف الممحمػػة المغػػات
ترجمػات إنجميزيػة  The Chicago Homer موقػع تضػمفي، غريقيػةبمغتو األصػمية اإل ىاإلغريق

 .ليػاذة ىػوميروسإل Lattimoreترجمػة  ػبةػكؿ خػاص  ػ ، منيػا وديػدة سػتفيد الباحػثوألمانيػة 
                                                 

(1) SILVER MOUNTAIN SOFTWARE, 1029 TANGLEWOOD DR CEDAR HILL TX 

75104-3019—USA. 

حالة أف يكوف البحث المطروح يخص  ى، ف الخاص باألدب والنصوص الالتينية PHIانظر أيضا برنامم  (2)
 الدراسات الالتينية.

(3) See also, Scriptorium 1.0-2.0, Musaios, Pandora 2.5.3, TLG Workplace 5.0, Virtual 

Latin. 

mailto:tlg@ptolemy.tlg.uci.edu
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.silvermnt.com/
http://www.tlg.uci.edu/
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يمكػف لمباحػث أيضػا أف يقػـو ػ بصػورة وامػة ػ بزيػارة "مركػز الدراسػات لمتػراث الةػفيي" الخػاص 

 قىعنواف التال، وذلؾ ومى ال كولومبيا –بجامعة ميسورى 
www.missouri.edu  

، وبالتحديد وندما يواجػو إةػكالية  يتعيف ومى الباحث القياـ بيا ىنأتى بعد إلى الخطوة التالية الت ج ة
البحػػػث وػػػف قاامػػػة مراجعػػػو مػػػف الكتػػػب والمقػػػاالت المتخصصػػػة ، وونػػػدما يتعػػػذر وميػػػو أيضػػػا 

تمػؾ الحالػة يتعػيف  ىات األوربيػة. فػالسفر إلى الخارج لجمع مادتو العممية مف مكتبػات الجامعػ
، وينصػح كاتػب تمػؾ  ال غنػى ونػو ىالػذ  OnlineGnomonومى الباحث المجوء إلى موقع 

ثػػػواف  ىالسػػػطور كافػػػة البػػػاحثيف فػػػى الدراسػػػات الكالسػػػيكية باسػػػتخدامو ، حيػػػث لديػػػة القػػػدرة فػػػ
ضػووو ، وذلػؾ تعػالم وتتنػاوؿ مو  ىمعدودة أف يحدد لمباحث المقػاالت والكتػب ذات الصػمة التػ

 قىومى العنواف التال
 eichstaett.de-www.gnomon.ku       

األىمية ، حيث سيمد الباحث  ىالذي يعد مثؿ سابقو ف IN-TOCSنضؼ إلى ذلؾ موقع 
"آلية بحث" يكتب فى خانتيا  أيضا بالعديد مف العناويف مف المراجع المختمفة والمتنووة ، مف خالؿ

تةتمؿ ومى ىذا البحث. نضؼ إلى تمؾ المواقع أيضا الموقع  ىونواف بحثو أو أىـ العناصر الت
 L’Annéeقىالخاص بالموسووة العممية الةييرة لدى الباحث فى الدراسات الكالسيكية أال وى

.sur Internet philologique  ، وذلؾ ومى العنواف التالىق(-www.annee

philologique.com .)يتعيف ومى الباحث لإلستفادة مف ىذا الموقع أف يقـو أواًل بتسجيؿ نفسو  قد
داخؿ الموقع نظير إةتراؾ سنوى يدفع لمقااميف وميو. وأخيًرا يتعيف ومى الباحث أيضا الدخوؿ ومى 

 ق (8)، وذلؾ ومى العنواف التالىa SelectaBiblioteca Classicموقع 
www.fusl.ac.be 

، التعرؼ ومى العديد مف  ومى أية حاؿ قد يسعى الباحث أيضا إلثراء ببميوجرافيا بحثو
ى ذلؾ ، ووم ربما قد تقتربت مف بحثو ويرغب اإلستفادة منيا ىأطروحات الماجستير والدكتوراه الت

فسوؼ يتعيف وميو الرجوع إلى الموقع اآلتى الذى يةتمؿ ومى معظـ رسااؿ الماجستير والدكتوراه في 
                                                 

(1) This site is an annotated bibliography in French that introduces the basic literature of 

classics. 

http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/
http://www.annee-philologique.com/
http://www.annee-philologique.com/
http://www.annee-philologique.com/
http://www.fusl.ac.be/
http://www.fusl.ac.be/
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 كاًل مف ةماؿ أمريكا وبريطانياق

http://www.library.ucla.edu/libraries/yrl/colls/classics/cldis02a.htm 

(An Index to Classical Dissertations and Theses in Progress or Recently 

Completed in North America and Great Britain, Bibliographers Group, 

Charles E. Young Research Library University of California (Los Angeles) 

April 2002.)  

ومى أية حاؿ وبعد أف يقـو الباحث بتجميع مصادره باإلضافة إلى ببميوجرافيا بحثو مف خالؿ د ة 
، فإنو قد يتعيف وميو أف يسعى بعد ذلؾ لمحصوؿ ومى تمؾ  تمؾ المواقع التى سبؽ ذكرىا

( داخؿ الحاسوب full-text، ليقـو بتحميميا ) الببميوجرافيا مباةرة مف خالؿ ةبكة اإلنترنت
بصورة مجانًيا أو بمقابؿ مادى سنوًيا. يجدر بنا اإلةارة ىنا إلى أف  ػإف أمكف  ػ الخاص بو

ـ ال بأس بو مف الدوريات العممية المطبووة سمًفا مع أوااؿ القرف الماضى ، قد تـ ىناؾ ك
ودادىا "بصورة إلكترونية مميكنة" لكى تتماةى مع النمط التقنى الجديد ، حيث تسمح  تحويميا واا
لممتصفح لمواقعيا بإمكانية البحث فى أودادىا المختمفة ، حيث تمده بعناويف محتوياتيا التى 

. أما إذا أراد الباحث كما سبؽ أف ذكرنا نوًيا دوف أوباء مادية ودوف اةتراؾ يذكرتصدر س
تحميؿ مقاؿ ما بعينو مف تمؾ الدوريات أو تصفحيا مباةرة وبر ةبكة اإلنترنت، فإنو يتعيف 
وميو أف يقـو أواًل باالةتراؾ وتسجيؿ نفسو فى موقع الدورية بمقابؿ مادى كؿ واـ. نذكر منيا 

 المثاؿقومى سبيؿ 
Classical Quarterly, Greece and Rome, Classical Review 

، والتى  ىناؾ أيضا تمؾ "الدوريات اإللكترونية" األخرى المستحدثة فى العةر سنوات الماضية
، نذكر منيا ومى سبيؿ  (full-text) تقـو بإمداد الباحث مجاًنا بمحتوياتيا مف األبحاث والمقاالت 

 المثاؿق

Histos, promoerium, Arion, Bryn Mawr Classical Review. (BMCR), 

Archaeology magazine web site, Didaskalia, Leeds International Classical 

Studies…….. 

مػػػى ونػػػوايف مواقػػػع تمػػػؾ يمكػػػف لمباحػػػث التعػػػرؼ ووكمػػػا سػػػبؽ أف ذكرنػػػا ػ  –ومػػػى أيػػػة حػػػاؿ 
 قةقع التالياالدوريات وغيرىا مف خالؿ المو 

http://www.archaeology.org/0107/toc/toc.html
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مواقع وديدة بعد تمؾ الخطوات السابقة فمف المفترض أف الباحث قد ألـ بطريقة وممية بعناصر و  هة ة
، نرى  حاؿ  ، قد تعينو ومى إنجاز بحثو بطريقة غير تقميدية. ومى أية  ومى ةبكة اإلنترنت

في استخداـ اآللة  ىبصورة وامة ػ باالستعداد اإليجاب –أف يتميز الباحث  ىأنو مف الضرور 
ب كؿ ، مع وجود مرونة ما لديو فى استيعا ، والتعامؿ معيا بعمؽ ودقة متمثمة في الحاسوب

ما ىو جديد ، فضال ومى ذلؾ المثابرة فى السباحة الداامة والمتواصمة داخؿ الةبكة 
يتعيف ومينا أف  العنكبوتية ، لكي ينيؿ الباحث منيا بكؿ ما يعينو ومى إتماـ مياـ بحثو.

، وما ورد ذكره فى  إلى أف ما تـ تناولو في ىذه الورقة نةير ىنا ػ في نياية ىذا المطاؼ ػ
ىذه الورقة  ىبحث ىو أمر معرض دااًما لمتغيير والتحديث ، وومى ذلؾ فإف ما جاء فىذا ال

أيضا قابؿ لمتعديؿ والتحديث فى الفترة القادمة طبًقا لما يستجد مف تبعات ثورة تكنولوجيا 
، حيث سيتعيف ومى كاتب ىذه السطور أف يبْعمـ الباحثيف بكؿ ما  المعمومات في المستقبؿ

، أو أف يتبنى ىذا األمر  كؿ واـ –ومى األقؿ  –ؿ نةرة دورية تطبع ىو جديد مف خال
ورةة ومؿ متكاممة مف كافة الميتميف بمسألة الربط بيف الدراسات الكالسيكية والتقنيات 

   ، مف أجؿ مستقبؿ تمؾ الدراسات فى والمنا العربى.         الحديثة

كما سبؽ و  - مف خالؿ تمؾ الورقةضا أيننا نسعى إف وختاًما لما سبؽ ذكره، خالصة القوؿ
تقديـ بعض األطروحات واألفكار التي تأمؿ في أف تمقى صدى لدى الباحثيف في  ىف ػ أف أةرنا

ومى النحو  ىالفترة القادمة وى ىلكي ترقى إلى مستوى التنفيذ الفعمى ف ،الدراسات اليونانية والالتينية
 قىالتال
امػػة المتخصصػػة بالدراسػػات اليونانيػػة والالتينيػػة ومػػى ةػػبكة حصػػر جميػػع المواقػػع والعنػػاويف اليػ  8

كػػؿ ثػػالث (Newsletter)  مػػع إصػػدار نةػػرة إخباريػػة دوريػػة ، اً يسػػتجد منيػػا تباوػػ اإلنترنػػت ومػػا
توظػػػؼ مػػػف خالليػػػا وتصػػػاغ ىػػػذه  -كمػػػا سػػػبؽ أف ذكرنػػػا  –أةػػػير أو سػػػتة أةػػػير ومػػػى األكثػػػر 

مف قبؿ الباحثيف في الجامعات المصػرية أسػرة ، بحيث يحدد ليا  صداراتياإالمواقع اليامة بكافة 
ومػى أف يػتـ نةػرىا  ،ى تحرير ممف يعنييـ األمر وبمف ىـ ميتموف بعمػـو وتقنيػات الحاسػب اآللػ

http://www.fusl.ac.be/
http://www.ducke.usask.ca/
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الماجسػػتير والػػدكتوراه فػػور  ىوتوزيعيػػا ومػػى أقسػػاـ الدراسػػات الكالسػػيكية وبالتحديػػد كػػؿ مػػف دارسػػ

 إصدارىا.

ومى ةػبكة اإلنترنػت خػاص بأقسػاـ الدراسػات الكالسػيكية  Web siteإنةاء موقع  ىا فالبدء فعميً ػ  1
، أو ما يماثميا مف جمعيػات ومميػة بالجامعات المصرية أو بجمعية الدراسات اليونانية والرومانية

تعقػػدىا ىػذه األقسػػاـ واألبحػاث العمميػػة  ىيعػرض مػػف خاللػو فاوميػػات وتوصػيات المػػؤتمرات التػ ،
صػدارات سػنوية وذلػؾ اا ةطة التي تقـو بيا الجمعية مف نػدوات و ، باإلضافة إلى األن تنةرىا ىالت

، وسػػوؼ يػػتـ ذلػػؾ وػػف طريػػػؽ  إلحػػداث نػػوع مػػف التواصػػؿ فيمػػا بينيػػا وبػػيف مثيمتيػػػا فػػي الغػػرب
 10 ىقػد تصػؿ قيمتػو إلػى حػوال ىأحد المواقع الخاصة بتقديـ ىذه الخدمة والتػ ىف ىاةتراؾ سنو 
ولكف فػي  ، اتقدـ ىذه الخدمة مجانً  ىأحد المواقع التةتراؾ وبر ال، أو وف طريؽ ا ادوالر سنويً 

الموقع. وسوؼ يساىـ ىذا الموقػع بوالنات في المساحة المخصصة لذلؾ إلنظير وضع بعض ا
الخػارج الحاصػميف ومػى مػنح  ىربط البػاحثيف المصػرييف فػ ىف ىأيضا مف خالؿ البريد اإللكترون

يتسنى لنػا بصػورة مباةػرة تقػديـ الػدوـ الكامػؿ ، حتى  دراسية لمماجستير والدكتوراه بأرض الوطف
توصموا إليػو مػف نتػاام ومتابعػة مػدى  ، ولموقوؼ أيضا والتعرؼ ومى أىـ ما ليـ أكاديميًا ونفسياً 

  أبحػػاثيـ. كمػػا سػػيتـ مػػف خػػالؿ الموقػػع ربػػط الزااػػر مباةػػرة بكافػػة المواقػػع  ىتقػػدميـ أو تعثػػرىـ فػػ
ىتمػػػاـ بالدراسػػػات الكالسػػػيكية الليػػػا نفػػػس ا ىالتػػػ ، links، مػػػف خػػػالؿ دوااػػػر اإلتصػػػاؿ  األخػػػرى

سػكندرية التػي إلوالمرتبطة بمراكز األبحاث واليياات العممية )نذكر أيضا في ىػذا الصػدد مكتبػة ا
سػػتفادة منيػػا دوف ال(، حتػػى تسػػيؿ وميػػو مباةػػرة التعػػرؼ ومييػػا وااضػػيةملا فتػػرةفتتاحيػػا فػػي الا تػػـ

 ػما سيتـ أيضا مف خالؿ ىذا الموقع وضع مايسمى بتخبط أو تعثر في أروقة ةبكة اإلنترنت. ك
engine search  ًخاصػة بأبحػاث وكتػب ومقػاالت  اأو آليػة بحػث لقاوػدة بيانػات، تجػدد سػنوي ،

 ى، وبكؿ ما صدر ونةر وف ىػذه الدراسػات فػ ودراسات األساتذة المتخصصيف والباحثيف الجدد
، أو مػػايتـ تسػػػجيميا والمقدمػػػة  (هرادكتػػػو   ػ  الجامعػػات المصػػػرية مػػف رسػػػااؿ ومميػػػة )ماجسػػتير

،  مػػػف الػػػدرجتيف مػػػع وضػػػع اسػػػـ الباحػػػث مقػػػدـ الرسػػػالة أو الخطػػػة وونوانيػػػا ىلمحصػػػوؿ ومػػػى أ
      (8)وكذلؾ وضع تاريخ التسجيؿ وتاريخ الحصوؿ ومى الدرجة.

                                                 

ىناؾ بعض التصورات واآلراء التى يقترحيا كاتب ىذه السطور لتحديد دور الموقع الخاص بالجمعية المصرية  (1)
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وتبػػار المواقػػع والعنػػاويف الخاصػػة اأىميػػة الموافقػػة والتصػػديؽ مػػف خػػالؿ توصػػيات المػػؤتمر ومػػى ػػػ  1

 بةػػػبكة اإلنترنػػػت )الةػػػبكة المعموماتيػػػة أو غيرىػػػا مػػػف الدراسػػػات اإلنسػػػانية الدراسػػػات الكالسػػػيكيةب
، باإلضػػػافة إلػػػى  هبمثابػػػة مصػػادر ومراجػػػع معتمػػدة فػػػي أبحػػاث الماجسػػػتير والػػدكتورا ، (العالميػػة

ذلػػػؾ ةػػػأف الكتػػػب ى ، ةػػػأنيا فػػػ أبحػػػاث الترقيػػػة الخاصػػػة بالسػػػادة األسػػػاتذة المسػػػاوديف واألسػػػاتذة
، وذلػػػػؾ بعػػػػد مراجعتيػػػػا والتأكػػػػد مػػػػف مادتيػػػػا العمميػػػػة ومصػػػػادرىا مػػػػف قبػػػػؿ  دوريات العمميػػػػةوالػػػػ

، حيػث مػازاؿ ىنػاؾ العديػد ػ إف لػـ يكػف الغالبيػة العظمػى ػ مػف أسػاتذة الجامعػات  المتخصصػيف
المصػػرية يصػػروف خػػالؿ مناقةػػتيـ لرسػػااؿ الماجسػػتير والػػدكتوراه ومػػى وػػدـ االوتػػراؼ بمرجعيػػة 

 .لكى تصبح مصادر معترؼ بيا توضع فى قاامة المراجع أو فى الحواةىمواقع اإلنترنت 

ومػػى مجمووػػة كبيػػرة مػػف  ىلكترونيػػة فػػي مصػػر تحتػػو إإنةػػاء أوؿ مكتبػػة  ىفػػ ىالبػػدء بةػػكؿ فعمػػػ  1
التػي صػدرت وػف أقسػاـ الدراسػات الكالسػيكية   CD ROMsالمدمجػة ألسػطواناتالبػرامم وا

ذلػػؾ  ى، ةػػأنيا فػػ فػػي الغػػرب والواليػػات المتحػػدة فػػي الجامعػػات ومراكػػز األبحػػاث ودور النةػػر
مػؤتمر القػاىرة الػدولي  انعقػاديتـ ليػا تخصػيص دوػـ مػالي بمناسػبة  ىةأف الكتب والمراجع الت

،  لكػؿ مػػف يحػػوز ومػى أي مػػف ىػػذه البػرامم لتكػػويف تمػػؾ المكتبػػة ىلمكتػاب أو بػػالتبرع الةخصػػ
 ى. نضػػيؼ إلػػى ذلػػؾ الػػدور الػػذمػػف الجامعػػات المصػػرية ىأ ىومػػى أف يحػػدد ليػػا مقػػر دااػػـ فػػ

مػػػداد تمػػػؾ إ ىاليونػػػاف وايطاليػػػا بالقػػػاىرة فػػػ ىيمكػػػف أف تمعبػػػو المكاتػػػب الثقافيػػػة لكػػػؿ مػػػف سػػػفارت
 ىذا المجاؿ. ىاألقساـ بكؿ ما ىو جديد ف

مطالبة ىياة اآلثار ووزارة الثقافة ومػى مسػتوى الدراسػات األثريػة والبرديػة بنقػؿ محتويػات المتحػؼ  ػ 9
سػػطوانة مدمجػػة ا ىا ومػػلكترونًيػػإسػػكندرية إلوالمنػػاطؽ األثريػػة األخػػرى با ىومػػانالر ػ ى اليونػػان

CD Rom كتةافات أثرية تػتـ ا، باإلضافة إلى ما يستجد مف  بالتعاوف مع مكتبة اإلسكندرية
 حميا بالتعاوف مع جامعات ومعاىد أجنبية.اأوماؽ سو  ىاآلف ف

                                                                                                                            

بالتسمسؿ  ، وىو أف يةتمؿ الموقع ومى اآلتى مف األبواب والنقاط األساسية لمدراسات اليونانية والرومانية ولتفعيؿ نةاطو
 قىالتال

About us, chairman, the board, founder staff, members of the society, membership, 

publications, newsletter, bibliography, scholarships, classics links, comments, contact 

us/help.     

http://members.fortunecity.com/greek/Member%20of%20the%20society.html
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ث" الخاصػة بالمكتبػات األـ السػابقة ومػى "مكتبػة اإلسػراع ػ قػدر اإلمكػاف ػ فػى تحػديث "آليػة البحػػ  1

، كالمكتبػػػة المركزيػػػة لجامعػػػة القػػػاىرة أو وػػػيف ةػػػمس أو األزىػػػر ، وتحويميػػػا إلػػػى  اإلسػػػكندرية"
اإلنترنػػػت ، وبمكتبػػػة   ، وربطيػػػا بةػػػبكة  مكتبػػػات إلكترونيػػػة بعيػػػًدا وػػػف الػػػنمط التقميػػػدي المتبػػػع

     (8)سبيؿ المثاؿ(. اإلسكنرية ، والمكتبات العالمية )الكونجرس ومى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ىذه الورقة قرأت فى المؤتمر الذى وقدتو جامعة القاىرة حوؿ مستقبؿ الدراسات الكالسيكية في مصر، والذى نظمتو  (1)
، وفى المؤتمر  1001أبريؿ    81ػ89كمية اآلداب تحت ونواف "مستقبؿ الدراسات الكالسيكية فى مصر" فى الفترة مف 

قدتو جامعة األزىر حوؿ سبؿ تطوير التعميـ الجامعي العربى ، والذى نظمتو كمية الدراسات اإلنسانية الدولى الذى و
)فرع البنات بالقاىرة( تحت ونواف "التوجيات التنموية فى تطوير التعميـ الجامعى العربى .... رؤية مستقبمية" فى الفترة 

 .  1001يونيو  11ػ11مف 
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 غة العربيةلمراجع بالثانيا: 

دراسة  .... سامية وبده الكافورىق اإلنتاج الفكري المصري في مجاؿ الدراسات اليونانية والالتينية
،  ، كمية اآلداب جامعة القاىرة ببميومترية ، رسالة ماجستير غير منةورة

 . 1001مايو 
وبد العزيز بف وبد اهلل السمطافق "اإلنترنت في التعميـق مةروع  ، وبد القادر بف وبد اهلل الفنتوخ

 (www.abegs.org)، ةبكة اإلنترنت  المدرسة اإللكترونية"
) .wwwبكة اإلنترنت ة ، اإلنترنت )قراءة أولية( ىف ىالعرب ىالمةيد الثقاف قمحمد أسميـ ومى

Aslimnet.free.fr)  
، المجمة السعودية لمتعميـ  محمد جعفر محمد جمؿق مةكالت استخداـ الحاسوب وطرؽ مواجيتيا

 .(www.mohe.gov.sa/journal).، ةبكة اإلنترنت 1001 ىالعال
، سمسمة ى العرب ى... رؤية لمستقبؿ الخطاب الثقاف لمعموماتووصر ا ةالثقافة العربي قىنبيؿ وم

 .1008 الكويت ، ديسمبر ، 191 والـ المعرفة
 .8881 واـريؿ ، أب الكويت ، 811 سمسمة والـ المعرفة ، العرب ووصر المعموماتق  ........
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