
 

 

 

 (MASAعلماء اآلثار والمواقع األثرية" )جمع هيئات "ذاكرة ت
في خدمة المجتمع األثر 

 الشركاء
 تورز -، أورليان بيت علوم اإلنسان فال دو لوار •
 ، كانبيت البحث في علوم اإلنسان •
 ليون ،بيت الشرق والبحر األبيض المتوسط •
 بروفانس أون إيكس ،اإلنسان لعلومالبيت المتوسطي  •
 ، نانتريلعلوم اإلنسان بيت العوالم •
 ، األلزاس، سرتاسبورغبيت علوم اإلنسان البيجامعي •
 الي-آن-، سان جريمانالمتحف الوطني لآلثار •
 ( للخدماتFrantiq) فرانتيكجتمع  •
 (Inrap) المعهد الوطني الفرنسي للبحوث األثرية الوقائية •
 شبكة المدارس الفرنسية في الخارج •

 

 الكونسورتيوم(حول تجمع الهيئات )
-TGIR)هي واحدة من جتمعات البنية التحتية البحثية الضخمة جداً  MASAإن 

IR *) Huma-Num يديرها عشرة شركاء مشرتكني بني املؤسسات من بينها بيوت ،
اليت تلعب دوراً  (Maisons des Sciences de l'Homme (MSH))علوم اإلنسان 

أساسياً. لقد ولد التجمع من احلاجة امللحة حلفظ حمفوظات علماء اآلثار واملواقع 
، مت حشد مهارات شركاء التجمع من أجل (2016-2013) األثرية. يف مرحلة أوىل

معاجلة جماميع احملفوظات والبيانات األثرية، من الرقمنة إىل النشر. هتدف عمليات 
ليت مت إنشاؤها انطالقاً من هذه األرضيات التجريبية، إىل إقامة الدليل إثبات املفهوم، ا

على مشاركة البيانات وإمكانية تشغيلها البيين. قامت املرحلة الثانية اليت أجنزت للتو 
على جتميع هذه اللبنات معًا لبناء نظام بيئي )إيكولوجي( رقمي  (2017-2020)

)يسهل العثور عليها، وميكن  FAIRبادئ وفقًا لدورة حياة البيانات، مطابق مل
الوصول إليها، وقابلة للتشغيل البيين، وقابلة إلعادة االستخدام(. اهلدف من املرحلة 
 الثالثة اليت بدأت اآلن هو نشر األدوات واملمارسات الصحيحة لدى اجملتمع األثري.

تخصصات مت تأسيس التجمع على احلقائق اليت يتم مشاركتها إىل حد كبري مع ال
األخرى يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية. بادئ ذي بدء، هذا متأصل يف اجملال 
االختصاصي نفسه: إن التنقيب األثري بتعريفه هو مدمر جبزء كبري منه ملوضوع 
الدراسة اخلاص به. نظرًا ألن التجربة غري قابلة لإلعادة، فإن تسجيل البيانات يف 

د اليت يتم مجعها، حمفوظات تنقيب ال بديل هلا، واليت امليدان يشكل، مع جمموع املوا
ميكن اعتبارها بيانات أولية. تتعلق احلقيقة الثانية بتكوين هذه الوثائق الذي يؤدي 
إىل تشكل جمموعة حمفوظات )أرشيف( ميكن التعرف إليها من اسم شخص أو 

ظمة إىل حد موقع. مث تأيت طبيعة دفاتر التنقيب اليت مت تدوينها ضمن أشكال من
ما، من سجل اليوميات الذي يروي قصة االكتشافات إىل نظام املعلومات تبعاً 
لوحدات تسجيل ذات طابع رمسي. أخرياً، احلقيقة الرئيسية هي التباين املذهل، وهو 
حبد ذاته حامل للمعلومات. إن املراحل املتتالية للحوسبة، اليت تتخللها إمكانية 

جديدة، أسهمت كل منها بنصيبها من حماوالت التوصل  الوصول إىل أدوات وطرائق
إىل التجانس الشامل، مت إجهاض معظمها أو مت التخلي عنها حلسن احلظ. من 
أجل تلبية احتياجات احلفظ وإتاحة اجملموعات األرشيفية، باإلضافة إىل الروابط 

 MASA البينية واألسئلة املتقاطعة جملموعات البيانات، بذلت جهود جتمع هيئات
على حمورين: يتعلق األول مبمارسات األرشفة اجليدة وخبطط إدارة البيانات، واليت 
تعتربها وكاالت التمويل بشكل متزايد مبثابة نواتج إلزامية ملشاريع البحث. أدت 

 أعمال احملور الثاين حول قابلية التشغيل البيين إىل التحرك حنو الويب الداليل.

 

املرتسخ بقوة يف ديناميات العلم املفتوح هو وسيلة  MASAإن جتمع هيئات 
يف اجملتمع األثري. اهلدف هو تعزيز العثور على البيانات  (FAIR)لنشر مبادئ 

، على منوال تلك البيانات اليت (FAIRisation)والوصول إليها واستخدامها 
املكرسة لنشر  OpenArchaeoأتاحها جتمع اهليئات، واليت تغذي تدرجيياً منصة 

ت االستثنائية جماميع بيانات يف الويب الداليل. يستفيد جتمع اهليئات من املؤهال
للباحثني والباحثات واملهندسني يف اجلامعات ويف املركز الوطين الفرنسي للبحث 

الذين أتاحوا بشكل مجاعي الوصول إىل مستوى عاٍل جداً  (CNRS) العلمي
من اخلربة يف كل مرحلة من مراحل تنفيذ املشروع الرقمي. إن هذه القاعدة املتينة 

ع اهليئات يف تطبيق ونشر مبادئ العثور على البيانات وااللتزام احلازم من قبل جتم
أدت إىل إنشاء نظام بيئي رقمي منظم  (FAIR)والوصول إليها واستخدامها 

 وفقاً لدورة حياة البيانات.

صدًى خارج احلدود، والذي يرتجم إىل  MASAأصبح ألعمال جتمع هيئات 
ليس مع  MASA. يف فرنسا، يعمل جتمع هيئات تعاون في مشاريع دولية

األخرى وحسب، بل أيضًا مع  (Huma-Num) جتمعات الرقميات اإلنسانية
اليت تطلب مساعدة جتمع اهليئات  التراث الثقافياجملتمعات األخرى يف جمال 

بشأن قضايا التشغيل البيين والويب الداليل. هذا االنفتاح املزدوج متعدد 
لذكاء االصطناعي من ناحية التخصصات على الرتاث الثقايف من ناحية وعلى ا
 أخرى، هو اعرتاف بأعمال وخربة جتمع اهليئات.

 



 

 

 

 

 الصلة مع البنى الوطنية والدولية
 (Huma-Num) الرقميات اإلنسانية •

 الوطنية لبيوت علوم اإلنسان RnMSH شبكة •
 ورشة نوتردام العلمية •
 (ARIADNEplus (H2020)) (2020)أفق  أريادنة بلس •
 (H2020)( 2020للحفاظ على الرتاث الثقايف )أفق  4CH مركز االختصاص •
 - (COST action)فعالية منظمة التعاون األورويب يف العلوم والتكنولوجيا  •

 (SEADDA)إنقاذ علم اآلثار األورويب من العصر الرقمي املظلم 
 (CIDOC CRM)النموذج املرجعي املفاهيمي  -اللجنة الدولية للتوثيق  •
 يف أوروبا (RDA)حتالف بيانات البحث  •
 (DARIAH-EU) البنية التحتية للبحث الرقمي للفنون والعلوم اإلنسانية •
التنسيق واملواءمة بني املبادرات الوطنية واملوضوعية لدعم سحابة العلوم  •

 (EOSC-Pillar) األوروبية املفتوحة
 (EOSC) سحابة العلوم األوروبية المفتوحة •

 
 

 جهات االتصال والمعلومات
 ، بيت علوم اإلنسان فال دو لوالورانس راجو

 Laurence Rageot, MSH Val de Loire) 

tours.fr-laurence.rageot@univ 

  ، بيت علوم اإلنسان فال دو لواركزافييه رودييه

(Xavier Rodier, MSH Val de Loire) 

tours.fr-xavier.rodier@univ 

 لمعرفة المزيد
https://masa.hypotheses.org 

لنفسه هدفاً يتمثل يف حشد اجملتمع األثري )الفرنسي(  MASAحدد جتمع هيئات 
جبميع أبعاده حول مشاركة البيانات )وزارة الثقافة، واجمللس الوطين للبحث األثري، 

املعهد الوطين الفرنسي للبحوث األثرية الوقائية  -وعلم اآلثار الوقائي يف القطاع العام 
(Inrap)  وعلم اآلثار الفرنسي يف اخلارج ويف القطاع اخلاص -والسلطات احمللية ،
شبكة املدارس الفرنسية يف اخلارج والوحدات املختلطة ملعاهد البحث الفرنسية يف  -

واجلامعات واملركز الوطين الفرنسي للبحث العلمي  - UMIFRE -اخلارج 
(CNRS)  واجلمعيات العلمية(. يقدم جتمع اهليئات عرضاً للتدريب على أفضل

جمموعة األدوات اليت يتكون منها النظام البيئي الرقمي )على سبيل املمارسات وعلى 
 CIDOC بإعداد دورات تدريب على MASAاملثال، قام جتمع هيئات 

CRM  باستخدام لعبة ورق الشدة(. يتمثل التحدي بنشر املمارسات واألدوات
لوطنية على نطاق واسع إلتاحة جماميع أثرية قابلة للتشغيل املتبادل على املنصات ا

 والدولية.
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