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يف توثيك وأرشفة احلياة  ودورهالوثائقي العلمي الفلم 
 يف العراقالربية 

 ـ. وعد عدناف محمود
 جامعة بغداد –مركز بحوث ومتحؼ التاريخ الطبيعي 

 ممخص:ال
يعتمد البحث عمى كشؼ الدور العممي الوثائقي في ارشفو وتوثيؽ البيئات العراقية المختمفة 

إلى أربعة فصوؿ حيث تتناوؿ في الفصؿ األوؿ مقدمة عف الفمـ  وبيذا عيد الباحث عمى تقسيـ بحثو
العممي ووظيفتو في تسييؿ المعمومة وتقديميا بشكؿ مشوؽ وسمس. وقدـ ىدؼ البحث في كشؼ دور 
الفمـ العممي في ارشفو وتوثيؽ البيئات العراقية ولذلؾ في الفصؿ الثاني الذي قسمو الباحث إلى 

واف بنية الفمـ العممي الوثائقي المميزات والخصائص بينما المبحث مبحثيف المبحث األوؿ حمؿ عن
الثاني حمؿ عنواف البيئات العراقية المتنوعة وتعدد وسائط التوثيؽ واألرشفة في الفصؿ الثالث وحمؿ 
عنواف بيئات العراؽ وتوثيقيا عبر وسيط الفمـ العممي الوثائقي وفيو قدـ الباحث عينات تطبيقية 

اىات مثؿ كيوؼ الطار أو بيئة األىوار أو رحمة وحياة النحؿ والمياه النيرية ومفردة بمختمؼ االتج
الناعور، بعدىا توصؿ الباحث إلى النتائج واالستنتاجات ومنيا أسيـ الفمـ العممي الوثائقي في تعزيز 

يور وأرشفة مراحؿ التطور لصناعة النماذج العممية او كشؼ بيئات وسيولة مراقبة الكائنات والط
وفترات ىجرتيا أو خطر انقراضيا، تـ استثمار تقنيات رقمية وافتراضية في أداء الفمـ الوثائقي وليقدـ 
حالة تعزيز دور البيئات والتنوع األحيائي بوصفيا عالمات مميزة في البحث العممي واستمرار 

ة األىواز بعدىا مخرجاتيا في مراقبة ما يجري مف تحوؿ وتغير سواء في أشكاؿ كيوؼ الطار أو بيئ
 لذو انببحج انًمتشحبث ٔانتٕطٍبث.

Abstract 

The research depends on revealing the scientific documentary role in 

archiving and documenting the various Iraqi environments. Thus, the 

researcher entrusted the division of his research into four chapters. In the first 

chapter, it deals with an introduction to the scientific film and its function in 

facilitating information and presenting it in an interesting and smooth 

manner. The aim of the research was presented in revealing the role of the 
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scientific film in archiving and documenting the Iraqi environments. 

Therefore, in the second chapter, which the researcher divided into two 

sections, the first section bore the title of the structure of the scientific 

documentary film, the features and characteristics, while the second topic 

bore the title of the various Iraqi environments and the multiplicity of 

documentation and archiving media in the third chapter, titled Environments. 

Iraq and documented it through the medium of the scientific documentary 

film, in which the researcher presented applied samples in various directions, 

such as the Tar Caves, the environment of the marshes, the journey and life 

of bees, river water, and the word haemophilia. Environments and the ease of 

observing organisms and birds and their migration periods or the risk of their 

extinction. Digital and virtual techniques have been invested in the 

performance of the documentary film and to present a case of enhancing the 

role of environments and biodiversity as distinctive signs in scientific 

research and the continuation of its outputs in monitoring the transformation 

and change taking place, whether in the forms of the Tar Caves or the Ahwaz 

environment Then the researcher presented suggestions and 

recommendations. 

 

The current research is concerned with documenting the various Iraqi 

environments through the medium of the scientific film as a tool capable of 

documenting and archiving the smallest details and showing the 

characteristics of the environment desired to be invested, whether in 

experimental scientific research or studying its impact or revealing the life of 

birds and organisms and the way to communicate with them and identify 

their features and influences on biodiversity In order to reveal wildlife, 

geological drilling and the diversity of agricultural environments or the way 

to invest them, and add to this the presence of animals within an aquatic, 

desert or mountainous environment. In it, he discovers about biological and 

environmental diversity and ways to address the imbalance or interest more 

in preserving the sustainability of wildlife. 
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ييتـ البحث الحالي في توثيؽ البيئات العراقية المختمفة مف خالؿ وسيط الفمـ 
ظيار خصائص البيئة  العممي بوصفو أداة قادرة عمى توثيؽ وأرشفة أدؽ التفاصيؿ وا 
المرجو استثمارىا سواء في البحث العممي التجريبي او دراسة أثرىا او الكشؼ عف حياة 

معيا والتعرؼ عمى مميزاتيا ومؤثراتيا عمى التنوع  الطيور والكائنات وطريقة التواصؿ
اإلحيائي بغية الكشؼ عف الحياة البرية والحفر الجيولوجي وتنوع بيئات الزراعة او 
طريقة استثمارىا وضؼ إلى ذلؾ وجود الحيوانات ضمف بيئة مائية او صحراوية او 

العراقية وأرشفة تنوعيا  جبمية، وبيذا فأف الفمـ العممي أذ يسيـ في مقاربة صور البيئات
واختالفيا فأنو يمثؿ الوسيط الياـ والمؤثر في ادراؾ التحوالت والتغيرات الحاصمة فييا 
ويكتشؼ عف التنوع األحيائي والبيئي وسبؿ معالجة الخمؿ أو االىتماـ أكثر في الحفاظ 

 عمى ديمومة الحياة البرية.
في أرشفة وتوثيؽ البيئات العراقية  الكشؼ عف دور الفمـ العممي الوثائقيهدف البحث: 

 المختمفة.
 عينة تطبيقية. حدود البحث:
 العراؽ. الحد المكاني:

 البيئات العراقية المتنوعة، الفمـ العممي الوثائقي. الحد الموضعي:
 0200-0202عينة تطبيقية  الحد الزمني:

 
عممي الوثائقي إلى بنية الفمـ الوثائقي المميزات والخصائص أف الفمـ الالمبحث األول: 

بناء صورة جمالية دافعيا وظيفي ىو تقديـ المعمومة او اليدؼ العممي بأبسط صيغة 
مرئية لممشاىد وتختمؼ األفالـ الوثائقية باختالؼ أنواعيا  وموضوعاتيا فيناؾ الفمـ 
العممي الوثائقي الذي يعتمد عمى جمالية وشاعرية الصورة المعبرة والممفتة لمغاية بقصد 

( مف إخراج Olympiaمتاع وسرد القصة دوف سياؽ لفظي ومف امتمتيا فمـ  اإل
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(  وبيذا فأف الفمـ العممي 1لينيريفستاؿ فمـ وثائقي عف المرئيات واألسموب شكؿ  
الوثائقي يتيـ بصيغة السرد البصري ولو بداية ووسط ونياية بقصد جذب االنتباه 

ضوع ما وليؤنس مجموعة افتراضات وتمييز الحكاية وسردىا وعرض وجيو النظر بمو 
 .(1 في مخيمة المشاىد ولتجعمو يستغرؽ في المشاىدة(

 
 ( مف إخراج لينيريفستاؿ فمـ وثائقي عف المرئيات واألسموب.Olympiaفمـ  (: 1شكؿ  

 
وىو وصؼ تاريخي ألحداث  0212الذي تـ إنتاجو عاـ  The dust bowlوىنالؾ فمـ 

رة الكساد لممخرج وكيف بيرنز ويقدـ فيو حالة الجفاؼ الجوع الشديد الذي جعؿ فت
 (.0لألراضي الزراعية شكؿ  

                                        
(

1
( ببتشٌشب أٔفذ ْبٌذي انفٍهى انٕحبئمً، تشجًت شًٍبء طّ انشٌذي، يؤسست ُْذأي نهتعهٍى ٔانخمبفت، 

 .11، ص3112يظش، 
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وىو وصؼ تاريخي  0212الذي تـ إنتاجو عاـ  The dust bowl(: فمـ 0شكؿ  

ألحداث الجوع الشديد الذي جعؿ فترة الكساد لممخرج وكيف بيرنز ويقدـ فيو 
 حالة الجفاؼ لألراضي الزراعية.

 
مـ الوثائقي الذي يعتمد عنصر المشاركة حيث تـ أجراء مقابالت ويسرد وىنالؾ الف

الحكاية أو تقديـ أجوبة عف موضوع ما وغاية ىذا النوع مف األفالـ بياف أىمية 
التفاعمية في إنجاز الفعؿ اإلبداعي وتقديـ االستجابة والتفاعؿ العاطفي مثاؿ ذلؾ فيمـ 

bowling for Columbia)  وبيذا ينطمؽ  0221ـ إنتاجو عاـ  ( الذي ت3( شكؿ 
الفمـ الوثائقي مف منح المونتاج فرصة أكبر لغرض بيئة ما او حدث يحصؿ بضع ثواف 

، تستند األفالـ (1 يتسع عمى الشاشة بقصد إظياره  شكؿ أكثر أتضاحًا ووضوحًا(
                                        

(
1

 .11، ص 3112( َٓهت عٍسى، االفالو انتٕحٍمٍت، انجبيعت االفتشاضٍت انسٕسٌت، سٕسٌب، 
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ث الوثائقية عمى عدة مضاميف فكرية تتحاور ما بيف نقطة االفتراضات لموقائع واألحدا
والبيئات عمى أسس ومبتكرات الفمـ وتنبؤاتو خصوصًا في الفمـ الذي يشير إلى 

 .(1 موضوعو عممية بحتو(
 

 
(: ىذا النوع مف األفالـ بياف أىمية التفاعمية في إنجاز الفعؿ اإلبداعي وتقديـ 3شكؿ  

( (bowling for Columbiaاالستجابة والتفاعؿ العاطفي مثاؿ ذلؾ فيمـ 
 .0221تاجو عاـ الذي تـ إن

 
وىنالؾ األفالـ الوثائقية التي تنقص حالة الرصد والبحث عف الحقائؽ في 
موضوعة ما ويكوف ذلؾ عبر السماح لمشخصيات بسرد الموضوع والتفاصيؿ دوف 
التدخؿ او المقاطعة ولتكوف التمقائية حاضرة بقوة في ىذا النمط مف االشتغاؿ مثاؿ ذلؾ 

 (.4وىو يؤرخ مرحمة جوف كيندي  شكؿ   1962تـ انتاجو   Pramaryفمـ 

                                        
(

1
نفكشٌت ألفالو انخٍبل انعهًً انًعبطشة، بحج يُشٕس، يجهت ( َٕس عهً كشٌى، انًضبيٍٍ ا

 .141، ص3111(، كهٍت انفٌُٕ انجًٍهت بغذاد )انعشاق(، 11االكبدًًٌ، انعذد )
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وىو يؤرخ مرحمة جوف كيندي  بيذا فاف  1962تـ انتاجو   Pramary(: فمـ 4شكؿ  

 األفالـ الوثائقية.
 بيذا فاف األفالـ الوثائقية التي يكوف نمطيا الرصد تتقصى التمقائية والعفوية 

صور فييا حيث  يفترض في الفمـ لمشخصيات التي يـ حوارىا او األماكف التي يتـ الت
الوثائقي تصوير مشيد او مشاىد بصيغ جمالية طاقتيا التعبير لتكوف شاىد بصري 

 .(1 يظير قوؿ الفمـ ومبتغاه ويشرح مفيومًا أو حدث ما(
بينما األفالـ الوثائقية التي تعتمد عنصر األداء فيي تعتمد عمى مشاركة المخرج 

ؽ لمكشؼ والمعرفة وبيذا فاف الفمـ العممي الوثائقي وخبرتو في الموضوع كنقطة انطال
يتعامؿ مع الحقائؽ والواقع بحد ذاتو دوف وجود لمخياؿ وتدعيـ طاقة اإلبياـ كوف 
الموضوع العممي بحت يجري استعمالو في سياؽ بصري فالفمـ الوثائقي يقدـ تقريرًا 

بما سيـ ذلؾ في واقعيًا عف موضوع  ما ليمثؿ األحداث أو األشخاص او الظرؼ و 
تتبع سرد القصة والحدث الدرامي القائـ عمى الصورة وليس الحوار كوف الفمـ العممي 

                                        
 .311( َٓهت عٍسى، يظذس سببك، ص 1)
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يتقصد أف يكوف الحوار في موضوعات عممية أو سجالت مػا  كما استعمؿ المخرج 
وألنثروبولوجي جاف روش حيث ترؾ شخصيات يروف قصصيـ بأنفسيـ وقدمت سينما 

و الناس بقضايا مثؿ العنصرية أو التمييز عمى أسس الواقع في عروضِو وتـ مواجي
مختمفة( وكذلؾ قدـ  أدجار مورسف( لقاءات في الشارع العاـ ونقاش حوؿ قضايا 

 .(1 مختمفو منيا أسئمة عف الديمقراطية(
اف الفمـ العممي ىو رحمة استكشاؼ لألمكنة والبيئات والحقوؿ المعرفية ويحمؿ 

سيط المعادلة العممية الصعبة لتكوف في متناوؿ ذىف مضاميف ومفاىيـ تقدـ  حالة تب
المتمقي عبر االىتماـ بعرض الفكرة وتطور الحبكة لتغدو شكاًل جماليًا بغابات 

 (0 وظيفية(

وبيذا فأف الفمـ العممي الوثائقي وىو يقدـ حالة توثيؽ البيئات المكانية فيو ييتـ بعنصر 
الموقع الذي تمنحو الكاميرا ويكوف أكثر  المعانيو المشيدية كما يتوقع المشاىد أو 

في مخيمة المشاىد ليحصؿ عمى نتيجة بعرض مجموعة  (3 اطالعًا وتركيزًا ومؤثرًا(
االحداث والوقائع( فتمؾ لمشاىد التي تتحرؾ لتنقؿ لنا بيئات مف صحراء أو حدث أو 

معطيات  ( فيي تؤسس5مشيد الحياة البرية كما في افالـ  النايشونيؿ جغرافي( شكؿ  
ومحركات بناء لمشيد بافتراض مسبؽ بحدود النص المرسوـ صّوريًا في ذىف منتج 

                                        
(

1
 .44( ببتشٌشب أفذ ْبٌذي، يظذس سببك، ص

داس انشؤٌٔ انخمبفٍت انعبيت، ٔصاسة ( فبسط يٓذي، االتجبِ انتسجٍهً فً انفهى انشٔائً انعشالً، 3)

 .12، ص1114انخمبفت انعشالٍت، انعشاق، 

، 3114( حًبدي ، كٍشٔو، االلتببط انًحكً انشٔائً إنى انًحكً انفهًً، ٔصاسة انخمبفت، سٕسٌب، 2)

 .11ص
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العمؿ أو ضرورة ممحة ولتقدـ االفالـ العممية استعماؿ الحوار لمتعبير عف المشيد او 
 .(1 الحدث الواقعي وبياف ضرورتو(

 
لمشيد  (: افالـ  النايشونيؿ جغرافي( فيي تؤسس معطيات ومحركات بناء5شكؿ  

 بافتراض مسبؽ.
 
وبيذا فأف عناصر المغة الصّورية لمفمـ العممية تعتمد عمى استعماؿ المادة األرشفية  

والمقابالت والصور الفوتوغرافية والرسوـ والخرائط واالنجاحات وبغية التركيز عمى حالة 
ـ ذلؾ االتصاؿ مع المتمقي يتـ استعماؿ التعميؽ والموسيقى والمؤثرات الصوتية، ويت

عبر عممية ربط لمقطات والمشاىد لبناء وحدة موضوعية تقدـ حدثًا ونصًا متماسكًا فييا 
اولى الخطوات السياقية لجعؿ تمؾ المقطات ذات معنى بغية التوصؿ إلى معاًف جديدة 

 .(0 ناتجة فأف تمؾ العالقة ونسؽ االرتباط(
 

                                        
 .14( فبسط يٓذي، يظذس سببك، ص1)

انشٔائً، سهسهت انسًٍُب، ستٕدٌٕ انخمبفت ( يفٍذ سهًٍبٌ انزٌب، دٔس انسٍبق فً تحذٌذ انًعٍ: فً انفهى 3)

 .44، ص3114انعبيت، انعشاق، 
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 المبحث الثاني
 التوثيق واالرشفةالبيئات العراقية المتنوعة وتعدد وسائط 

اف العراؽ بمد متنوع البيئات واالمكنة فمف االىوار وسحرىا إلى الصحراء وما 
يحيطيا مف رماؿ وحياة برية ومف المياه بذلؾ التنوع االحيائي وحياة االسماؾ باختالؼ 
أنواعيا وحالة عيشيا وتكاثرىا ليكوف الوسيط المرئي وىو الفمـ الوثائقي دور ىاـ في 

تحوؿ الحاصؿ مع بيئتيا وفيـ عنصر التغيير في ذلؾ ولذلؾ فأف الفمـ العممي ادراؾ ال
يقدـ لنا صور عف مشكالت وأزمات منيا ندرة المياه او التموث الحاصؿ في البيئة ما 
أو قياس درجات المموحة والسموـ في المياه النيرية كوف أف الفمـ العممي بمقترحاتو أنما 

ة في شأف ما حسب الموضوع لمرار انجازه يجري حوارات مع شخصيات مختص
وتصويره ولذلؾ ظيرت أفالـ عممية عراقية عف جفاؼ االىوار أو بناء سدود عمى 
المنبع الرئيسي لنير دجمة والفرات وشكؿ ذلؾ خطرًا عمى الحياة البرية والتنوع االحيائي 

والصورة  وليكوف لمحوار في الفمـ العممي المصدر الرئيسي لممعمومات في الصوت 
وأذ يرافؽ الفمـ العممي الذي يوثؽ مشيدًا ما االىوار او  (1 وتحدث الحدث أو مشيد ما(

الصحراء موسيقى عف المكاف منيا تبغي تفعيؿ طاقة االدراؾ الحسي لممكاف أو 
 .(0 الجغرافية بتأثر االصوات بوعي الناس(

ي الوثائقي وىو يقدـ أف ديناميكية الحركة في الصورة وبناء المشيد في الفمـ العمم
بيئات العراؽ بقصد توثيقيا انما يعقد مقاربات  صّورية مع المكاف لتكوف أرشفة ليا 
فاعميتيا في الدرس والبحث العممي بقصد أعادة انتاج صورة ذىنية عف المكاف ضمف 
واقع مادي ممموس باستعماؿ عالقات وعناصر تكويف الصورة وطرائؽ التنفيذ باستعماؿ 

                                        
 .13( فبسط يٓذي، يظذس سببك، ص1)

 .111( يفٍذ سهًٍبٌ انزٌب، يظذس سببك، ص3)
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ت لمتأثير في ذىف المتمقي وتقديـ حالة جمالية وتعبيرية تعتمد التجريب عدة أدوا
، وليصبح الفمـ العممي الوثائقي الذي (1 واالختبار والخبرة في التمثيؿ والحضور(

يؤرشؼ ويوثؽ البيئات العراقية مف اىوار او صحراء أو مناخ زراعي او حياة الكائنات 
بصرية لتمؾ الفكرة او المفيوـ فيو يعتمد إلى او تكاثر النحؿ أنما يعرض صورة حسية 

 تجسيد بصورة صادقة وأمينة وأبراـ عقد مع المشاىد بقصد نقؿ المعمومة وحالة 
 .(0 التواصؿ مع المعطيات المرئية(

وبما يكوف لحضور البيئة في الفمـ العممي حالة بناء مشيد جمالي ووظيفي 
جغرافية او اجتماعية او بناء ىندسي كما في يتصؼ باإلثارة وييتـ بتقديـ حدثًا او بيئة 
، (3 ( كؿ ذلؾ بقصد االثارة والدىشة البصرية(6أفالـ عممية عف اآلثار  الزقورة( شكؿ  

وليكوف الفمـ العممي الوثائقي المؤرشؼ لمبيئات العراقية يصوغ معطياتو البصرية بعامؿ 
ءه المسبقة برأي عممي يستند التأثير في الوعي والذىف لممشاىد وتغيير مناعاتو أو أرا

عمى الحقيقة واالختبار فالصورة تتبع سموؾ قصدي ارادي بوعي التجريب والمحكـ 
 (4 بأصوؿ العقؿ(

 

 

                                        
(

1
 .4( ٔعذ عذَبٌ، انتًبحٍم ٔانًُبرد فً انًتبحف انعبنًٍت، بحج يُشٕس، ص

(
3

 .27ٔ 24( ببتشٌشب أفذ ْبٌذي، يظذس سببك، ص

(
2

ذ عذَبٌ، انتُٕع انتمًُ فً فٍ انًجسًبث انعهًٍت، يتحف انتبسٌخ، انطبٍعت ًَٕرجبً، بحج ( ٔع

 .7يُشٕس، ص

(
4

 .144( َٕس عهً كشٌى، يظذس سببك، ص
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(: الفمـ العممي حالة بناء مشيد جمالي ووظيفي يتصؼ باإلثارة وييتـ بتقديـ 6شكؿ  

ـ عممية عف اآلثار حدثًا او بيئة جغرافية او اجتماعية او بناء ىندسي كما في أفال
، وليكوف الفمـ العممي الوثائقي (1  الزقورة( كؿ ذلؾ بقصد االثارة والدىشة البصرية(

 المؤرشؼ لمبيئات العراقية.
 

ويفترض الفمـ العممي الوثائقي بحثياتو وىو يوثؽ المشيد والبيئة في العراؽ أف 
حاصمة في المكاف ويعمؿ يقدـ حالة جمالية بطرائؽ تعبيرية وغايات ارشفة لمتحوالت ال

عمى مراقبة بنائية التحوؿ سواء أكاف في الجانب االيجابي أو السمبي مثاؿ ذلؾ دراسة 
وجود الحيوانات الميددة باالنقراض ضمف بيئة االىوار أو الصحراء أو تجريؼ التربة 

ثية او موضوعات تيـ او كيوؼ الطار وما يدور حوليا  مف حكايات او االبنية الترا
الحفر والتنقيب في اآلثار كوف أف مشروع الفمـ الوثائقي العممي ينبغي أف يقدـ سموكًا 
لبيئة ما ضمف حالة تأمؿ ومراقبة ويتـ اختيار عنصر المقطة بما يعزز مف حالة 

، وليكوف الفمـ العممي الذي ييتـ بتوثيؽ البيئات المتنوعة في العراؽ (0 التوصؿ لمفكرة(
                                        

 

( ببسي ْبيب، طُبعت االفالو انٕحبئمٍت، تشجًت َبطش َٕٔط، ٍْئت انخمبفت ٔانتشاث، أبٕ ظبً، 3)

 .241، ص3111االيبساث، 
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ايتو توسيع أفؽ ومدركات المتمقي عبر  تحفيز الجانب التفكيري مف خالؿ بّث الصور غ
، وليذا فاف (1 المتالحقة المتمثمة بالرمز والمضاميف العوالـ وأحداث تجري في امكنة ما(

عنصر التوثيؽ مؤثر في دراسة الحاالت سواء في المختبر أو مف خالؿ مراقبة 
ة وكـ ما في االفالـ العممية عف أجراء عمميات عف بعد التحوالت التي تطرأ عمى الماد

او مراقبة حالة المريض او ىجرة الطيور إلى أمكنة مختمفة ليتـ في الفمـ الوثائقي أجراء 
الصور مع بيئات مكانية وثقافة مختمفة وبيف المجموعات وأناس ينتموف إلى مرجعيات 

 .(0 ثقافية متباعده
 الفصل الثالث

 توثيقها عبر وسيط الفمم العممي الوثا ئقيبيئات العراق و 
اف البيئات المتنوعة العراقية فرضت عمى تأسيس بنية ثقافية تتخذ مف العامؿ 
الوظيفي محركا في اليات وطرائؽ التنفيذ لمقمـ الوثائؽ حيث اف وظيفة ذلؾ التتابع 

فة بيئة الفوري وحضوره اف بتشكيؿ عبر فمـ وثائقي اتخذ عند الباحث االىتماـ بأرش
كيوؼ الطار وىي احدى عينات البحث التطبيقية وعمؿ لذلؾ مجسـ لتمؾ البيئة وليكوف 
الشكؿ الممموس ضمف مناخ يتضمف انتظاما معينا وتوازنًا عميقا ليقدـ طاقة التعبير 
عف االفكار بطريقة جمالية ووظيفة عبر عممية تكويف فضات صوري وجمع عناصر 

او بيذا  (3 كويني مفترض يتدخؿ الفكر في اليات الشغالةمف البيئة ووضعيا في قالب ت
يبدو الفمـ العممي وىو يوثؽ التحوالت والمتغيرات في البيئة العراقية وكأنو رسومات 

                                        
 .142يظذس سببك، ص ( َٕس عهً كشٌى،1)

 .111( ببتشٌشب أفذ ْبٌذي، يظذس سببك، ص3)

(
2

( ٔعذ عذَبٌ، انخظبئض ٔانًعبٌٍش انتشكٍهٍت فً ال؟ )؟؟؟( نتظًٍى انًٕالع االحبسٌت فً انعشاق 

 )كٕٓف انطبس ًَٕرجبً( بحج يُشٕس.
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 (1  لميندس معماري  يبني عالمًا متخياًل وينشأه في عالـ مادي متشكؿ بالضرورة(
( 10, 11,  12,  9,  8,  7 وليكوف البعد المكاني لمبيئة في فمـ كيوؼ الطار شكؿ 

خاضع لوحدة القياس وبذلؾ خضع تتابع القطات وتسمسميا عبر انتظاـ مقصود يؤسس 
 .(0  فضاء التواصؿ(

 

 
 (: فمـ كيوؼ الطار10, 11,  12,  9,  8,  7شكؿ  

 
ولذلؾ عيد الباحث وىو يوثؽ بيئة كيوؼ الطار الى اختيار نماذج مجسمة 

ابقتيا ومشابيتيا لمعالـ المادي، وعيد الباحث الى استغالؿ وتصديرىا بقصد اعاله مط
اقصى حد مف الخامات كوف  الفناف  المعاصر يستثمر في منتجاتو الجمالية ما تفرزه 
البيئة والمحيط والمكاف مف تنوع واختالؼ لممواد واالشياء تتكوف واقعًا ماديًا ممموسا 

 . (3  بعناية فائقة(
ي بناءات وتكوينات شكمية بمواد وخامات وتتابع وبذلؾ صار الحدث الواقع

المقطات وبناء سيناريو بقدـ العالـ المادي تعمف حالة تكثيؼ واندماج لإلنساف مع البيئة: 
اما كيوؼ الطار خضعت الى نظاـ الصورة الرقمية في العمـ العممي الذي انتجو 

معطيات وظيفة  واشغمو الباحث بقصد اعالف اختالؼ وتنوع طرائؽ االرشفة لتكوف
                                        

(
1

 .31( يبسي ْبطب، يظذس سببك، ص

(
3

 .114( حًبدي كٍشٔو، يظذس سببك، ص

(
2

َبٌ، تٕظٍف انخبيبث انًتُٕعت فً بُبء انًُبرد ال؟؟ فً لبعبث انًعشٔضبث، بحج ( ٔعذ عذ

 .2يُشٕس،...، ص
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وجمالية ولتقدـ توازف بيف الفجوات والفتحات لمكيوؼ ومحاكاة النموذج، ليكوف النموذج 
المجسـ مع الصورة المتحركة عنصريف متواصميف مع المشاىد حيث يعتمد الفمـ 
الوثائقي  بمقترحاتو البصرية والتقنية عمى بالغة الصورة لبناء لغة وادوات تنظيـ تتكوف 

واصؿ عبر الحركة او نظاـ المونتاج والصمت والصوت تتكوف الصورة وبسط  ابجدية الت
 .(1  بصري متداوؿ يكشؼ مجموعة مف القضايا والمبررات(

وبذات الرؤية والتصورات قدـ الباحث فمـ وثائؽ عممي التوثيؽ خمية النحؿ وىي 
بعمؿ ضمف انشغاالت ونشاطات متحؼ التاريخ الطبيعي ومختبر تجريب وقاـ الباحث 

( 17,  16,  15,  14,  13مجسـ لذلؾ وعيد عمى مراقبة النحؿ وخمية العمؿ شكؿ  
و التي اكوف بجوار المتحؼ وبالتعاوف مع الكادر المشرؼ وليكوف ىدؼ الباحث تبياف 
دور المعطى الصّوري في االبالغ عف المضاميف واالىداؼ حيث اف  التفكير بالصور 

 .(0 التي تعجز عف نقؿ التصورات بدقة متناىية(ىو منيج ضد طغياف عالـ المغة 

 
(: فمـ وثائؽ عممي لتوثيؽ خمية النحؿ وىي ضمف 17,  16,  15,  14,  13شكؿ  

 انشغاالت ونشاطات متحؼ التاريخ الطبيعي.
 

وبيذا فاف حالة األرشفة والتوثيؽ عبر الصورة المتحركة تقدـ صورة ذىنية عف 
ؿ عمى تعزيزىا لخطة التفكير في العالـ الخارجي ذلؾ االشياء والموجودات بؿ وتعم

                                        
(

1
 .1،  2، ص 3117( عض انذٌٍ انٕالً، بالغت انظٕسة، داس انشافذ، انشبسلت انًبساث، 

(
3

( جبن أيٌٕ، انظٕسة، تشجًت سٍَب انخٕسي، يشكض دساسبث انٕحذة انعشبٍت بٍشٔث، نبُبٌ، 

 .127ص، 3112
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وبيذا  (1 العالـ الذي كاف ىناؾ دائمًا في شكؿ وضعية عالـ داخمي مستبطف ومستتر(
فإف الباحث عيد إلى استثمار المخمفات البيئية لعمؿ مجسمات بغية تطويرىا في الفمـ 

( 01,  02,  19,  18شكؿ   العممي الوثائقي مثاؿ ذلؾ بيئة ديوراما االىوار الناعور
او حتى البيئات التي تحتضف النماذج والحيوانات في حالة عرض متحؼ التاريخ 
الطبيعي:  توظيؼ الصورة والحركة في الفمـ العممي انما يقصد ابراز مادة الشمع واقامة 

 .(0 الحوار مع القنوات التجمعية واستثمار الشيء الجاىز والتناسب واالنسجاـ(
 

 
 (: الفمـ العممي الوثائقي يمثؿ بيئة ديوراما االىوار.01,  02,  19,  18  شكؿ

 النتائج واالستنتاجات:
قدـ الفمـ العممي الوثائقي دورًا مؤثر في توظيفو باستراتيجية توثيؽ دار ؟؟؟ البيئات  .1

المختمفة في العراؽ مف االىوار سحر جماليا إلى الصحراء او بيئة خمية النحؿ في 
تحؼ التاريخ الطبيعي ؟؟؟ مف بيئة االشجار او االزىار وليذا فأف الفيمـ قضاء م

العممي الوثائقي وسط يظير التفاصيؿ الخصائص وحركة االشياء بما تعجز عنو 
 الصورة الفوتوغرافية وسائؿ االيضاح والمالحظات المستخدمة سابقًا.

لتنوع االحيائي بوصفيا اف الفيمـ العممي الوثائقي يقدـ حالة تعزيز دور البيئات وا .0
عالمات متميزة في البحث العممي واستثمار مخرجاتو في مراقبة ما يجري مف 

                                        
(

1
( جٍشانذ ْٕتش، سهطت انظٕسة انزٍُْت، تشجًت عال عبدل، يشكض عٍٍ نهذساسبث ٔانبحٕث 

 .41، ص 3114االَسبٍَت، يظش، 

(
3

( ٔعذ عذَبٌ، تٕظٍف انخبيبث انًتُٕعت فً بُبء انًُبرد انًتحفٍت فً لبعبث يعشٔضبث، يظذس 

 .1سببك، ص 
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محتوى او تغير سواء في اشكاؿ التربة او دائرة الحفر الجيولوجي كما في عيشة 
كيوؼ الطار او ديوراما االىوار التي استعمميا الباحث كنموذج لمفيمـ العممي 

 والوثائقي.
مي الوثائقي يقدـ حالة في تفاعؿ مع ؟؟؟ البصري البيئي يخمؽ انسجاـ الفيمـ العم .3

مع الكممة المكتوبة التعميؽ او اجراء المقابالت مع مختص في موضوع البحث او 
الدراسة ولذلؾ كاف الفيمـ العممي الوثائقي عف بيئة االىوار او الزيارات التي يجرييا 

 وادراؾ خصوصية كؿ بيئة ودراستيا. المتحؼ ويتـ توثيقيا فديويًا ىامة في كشؼ
اسيـ الفيمـ العممي الوثائقي في تعزيز وارشفتو مراحؿ التطور لصناعة النماذج  .4

العممية او كشؼ البيئات وسيولة مراقبة الكائنات والطيور وفترات ىجرتيا او خطر 
 انقراضيا كما يحصؿ في بيئة االىوار او البيئة الصحراوية.

ت والقطع لمقطات بما يعزز ويسيـ في ادراؾ تنامي تـ استعماؿ عنصر الصو  .5
الحدث كما في فمـ بيئة االىوار او صناعة الديوراما العممية عف البيئات المختمفة 
او مراقبة كيوؼ الطار ودراسة جمالياتيا او تسجيؿ الحكايات عنيا وكاف لمصورة 

العممية بشكؿ  عنصر بالغ االىمية في الفمـ العممي الوثائقي فيي تقدـ المعمومة
 سمس وسيؿ لمفيـ والتفسير.

تـ استثمار تقنيات رقمية وافتراضية في انشغاالت الفمـ العممي الوثائقي وخصوصًا  .6
 في العالـ ليـو حتى اف ىناؾ مسابقات خاصة تنظـ لذلؾ الغرض.

 التوصيات والمقترحات:
يوصي الباحث اف تكوف ىناؾ وحدة انتاج لالفالـ العممية تواكب سير 

لمؤسسات العممية والجامعات وتعمؿ عمى تسييؿ المعمومة العممية وتقديميا بشكؿ ا
مشوؽ وجمالي عبر الصورة والصوت والمؤشرات ولتكوف عنصر ىاـ في رفد العممية 

 التربوية والعممية ودائرة البحث العممي وخصوصًا في متحؼ التاريخ الطبيعي.
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 المصادر:
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