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الملّخص

تعتمـد الحالـة الراهنـة للمخطوطـات والوثائـق على طبيعـة المـواّد المصنوعة منها، 

وعلـى طبيعـة الظـروف المحيطـة بهـا، فترميمهـا ومعالجتهـا وحفظهـا ال يعتمـد علـى 

الصيانـة والترميـم فحسـب، بـل علـى تهيئـة الظـروف الملئمـة لديمومـة المخطوطـة، 

والمخطوطـات بجملتهـا تتعـرض لكثيٍر من الظـروف البيئيّة المختلفة؛ مـن التغيرات في 

درجـة الحـرارة والرطوبـة، والتلـّوث الجـّوي، واختـلف شـّدة اإلضـاءة، و البكتريـا وأبواغ  

الفطريـات وبيـوض الحشـرات، وذّرات األتربـة والغبـار، وهذه العوامـل مجتمعة تتفاعل 

فـي مـا بينهـا مـع مكّونـات المخطـوط تاركـًة عليهـا إصابـاٍت وآثـار دمـاٍر واضحـة، فلبّد 

مـن اتخـاذ االحتياطـات الّلزمـة لحمايتهـا وتحقيـق أمنهـا، والمحافظـة عليهـا، والفحـص 

والمتابعـة لـكلِّ خطـوٍة مـن خطـوات ترميـم المخطوطـات والكتـب النـادرة، مـن خـلل 

المعالجـات التـي يتـّم إجراؤهـا  عليهـا، ومتابعـة طرائـق الوقايـة والعـلج الُمتَّبعة.

وعمدنـا فـي بحثنـا هـذا على عمل دارسـة مختصرة بما تقـدم )بيان العوامـل المؤثرة 

علـى المخطوطـات والوثائـق وطـرق علجهـا والوقايـة منهـا ( متخذين من مشـفى مركز 

ترميم المخطوطات وصيانتها في التابع لدار مخطوطات العتبة العباسـية المقّدسـة مثاالً 

ا لمـا يمتـاز به من خبـرة ومهنيّة في هـذا المجال. حيًـّ

فتجّنـب إصابتهـا باألمراض أو الكوارث أو المؤثّـرات الطبيعيّة والفيزيائيّة هو خيٌر من 

ترميمهـا وصيانتها بعد اإلصابة .
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Abstract

The current state of manuscripts and documents depends on 
the nature of the materials made of them and the nature of the 
circumstances surrounding them. So their renovation , processing and 
conservation not only depends on maintenance and renovation, but to 
create suitable conditions for the permanence of a manuscript,  such 
as changes in temperature and humidity, air pollution, varying light 
intensity, bacteria, insect spores, eggs, dust and dust particles. These 
factors interact with each other in the components of the manuscript 
leaving visible destruction. It is necessary to take the precautions to 
protect , secure and preserve them then examine and look after each 
step of a renovation to manuscripts and rare books. 

Through the processing that is being carried out, and follow-up 
methods of prevention and treatment in the Manuscripts Renovation 
and Maintenance Centre / The Library and Manuscripts House 
in The Holy Abbas Shrine.  In this research we address the great 
importance of manuscripts and documents, it must be preserved in all 
ways; because they represent the cultural heritage of us all and avoid 
infecting the manuscripts, documents and books with rare diseases or 
disasters or natural and physical effects, is better than rehabilitation 
and maintenance after infection.
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المقدمة

األمـة العربيـة واإلسـلمية مـن أعـرق األمـم التـي خلّـد التاريـخ حضارتهـا القديمـة 

وتراثهـا العظيـم؛ إذ خلّفـت من اآلثار والمقتنيات الشـيء الكثير مّما يشـهد على سـموِّ 

هـذه األّمـة، ورقيِّهـا، وازدهارهـا، والكتـاب المخطـوط بما يمثّله مـن الناحيـة الفكرية 

المتطـورة هـو نتـاج تلك الحضارة، فلقد ترك لنا قدماء العرب المسـلمون مليين الكتب 

فـي مختلـف مياديـن الثقافـة والعلوم؛إاّل أن معظم هذا التراث المـدّون قد ضاع عندما 

ضعفـْت دولة اإلسـلم، نتيجـة الفتن، والنزاعـات الداخلية، والحـروب الخارجية، وتأثير 

الهجمـات التـي شـّنها العـدو الخارجـي؛ إذ كلُّهـا عاثـت فـي بـلد العـرب والمسـلمين 

نهبـاً، وحرقـاً وتدميـراً، فلـم تبـِق من التـراث المخطـوط إاّل القليـل -مقارنة بمـا كان-، 

وبمـا أّن الكتـاب المخطـوط يمثـل جانباً مهّماً مـن الجوانب المضيئـة لحضارتنا وثقافتنا 

العريقـة، فقـد أخـذت الكثير من المؤسسـات الثقافيـة والتعليمية تتسـابق في الحفاظ 

علـى هـذا التـراث المخطوط فـي محاوالٍت جـادٍة، رائـدٍة ومخلصة، بغية جمعه سـواء 
عـن طريـق الشـراء أو التصويـر، أو اإلهـداء، أو التبادل، وترميمـه وصيانته.)1(

وفـي مركـز ترميـم المخطوطـات وصيانتهـا التابع لـدار مخطوطات العتبة العباسـية 

المقّدسـة التـي تقتنـي أكثـر مـن خمسـة آالف مخطوطـة أصليـة وعشـرات اآلالف مـن 

الوثائـق وعشـرات اآلالف أيضـا مـن الكتـب الحجريـة ، قد تكلّلـْت جهود هـذا المركز- 

بعـون اللـه وتوفيقـه- بالنجـاح فـي تحقيـق الكثيـر مـن أهدافـه، إذ أصبح هـذا المركز 

وصيانتهـا  والوثائـق،  المخطوطـات،  ترميـم  وهـي  األساسـية  وظيفتـه  بـأداء  متميـزاً  

وحفظهـا بطرائـق علميـة حديثـة، وبحسـب الشـروط العالميـة المتبعـة للحفـاظ علـى 

القيمـة التاريخيـة للمخطـوط، ومـا كان ذلـك العمـل والمهنيـة فـي االنجـاز إاّل حصيلة 

الجهـد المتواصـل والطمـوح اللمحـدود فـي السـعي لألفضـل، فقد شـغل مـلك المركز 

)1( المخطوط العربي وشيء من قضاياه: عبد العزيز بن محمد المسفر: 10.
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إمكانياتـه بجهدهـم واجتهادهـم فضـلً عن الـدورات التخّصصية التـي دخلوها في عدد 

مـن دول أوربـا وآسـيا، وحـرص المركـز على اقتنـاء أحـدث األجهزة الموجـودة في هذا 

المجـال، لتعميـم نفعهـا للدارسـين والباحثين

أهمية البحث: 

المخطوطـات والوثائـق تعتمـد حالتهـا علـى طبيعـة المـواد المصنوعـة منهـا، وعلى 

طبيعـة الظـروف المحيطـة بهـا، فترميمهـا ومعالجتهـا وحفظهـا ال يعتمـد علـى الصيانـة 

والترميـم فحسـب، بل علـى تهيئة الظروف الملئمـة لديمومة المخطوطـة، والوقاية من 

إصابتهـا أو تلفهـا . وبـذا فإنّنـا نحافظ على هذا اإلرث الخالد ونكـون أمناء في إيصاله إلى 

األجيـال الّلحقة بأحسـن حال.

أهداف البحث: 

المخطوطـات هـي بجملتها تتعرض لكثيٍر من الظـروف البيئية المختلفة من التغيُّرات 

فـي درجـة الحـرارة والرطوبـة والتلـوث الجـوي واختـلف شـدة اإلضـاءة، ومـن البكتريـا 

وأبـواغ الفطريـات وبيـوض الحشـرات وذّرات األتربـة والغبـار، وهـذه العوامـل مجتمعًة 

تتفاعـل فـي مـا بينهـا مع مكونـات المخطـوط تاركـًة عليها إصابـات وآثار دمـار واضحة، 

فلبـّد مـن اتخـاذ االحتياطـات الّلزمـة لحمايتهـا وتحقيـق أمنهـا والمحافظة عليهـا، ومن 

خـلل فقـرات بحثنـا هـذا سـنحاول أْن نبيّن أهّم العوامـل التي من الممكـن أن تؤثّر على 

المخطوطـات والوثائق والنسـخ النادرة األخرى وتسـاهم في تلفها، وبيـان أهّم الخطوات 

الّلزمـة للوقايـة والمحافظة عليهـا أو علجها.

 أدوات البحث: 

الفحـص والمتابعـة لـكلِّ خطـوٍة مـن خطـوات الحفـاظ علـى المخطوطـات والكتـب 

النـادرة، ومتابعـة طرائـق الوقايـة والعـلج المتَّبعـة بمشـفى مركـز ترميـم المخطوطـات 

وصيانتهـا التابـع لمكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة .
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العوامل المؤثرة في تلف الوثائق والمخطوطات هي: 
أواًل- العوامل الطبيعية 

وهـي الكـوارث الطبيعيـة المتمثلة بالـزالزل والفيضانـات والحرائق والحـروب، والتي 

تـؤدي إلـى فقدان عـدٍد كبير مـن المخطوطـات والوثائق.

عنـد حـدوث فيضانات أو تسـرّب الماء مـن األنابيب التي تمر فـي قاعات العرض . 1

والخـزن، ومـن منظومة الصرف الصحي التي تمر تحـت قاعات العرض والخزن أو 

تكون قريبًة منها؛ فإنّها تسـبب تلفاً كبيراً بالمخطوطات والوثائق، حيث إّن تأثير 

الميـاه فـي ارتفـاع المحتـوي الرطوبـي للورق في أّن مادة هيجروسـكوبية شـرهة 

المتصـاص المـاء مـن ناحيـة، وكذلـك يؤثر المـاء في خـواص اللجنين والسـليولوز 

وكذلـك دوره المتلـف فـي تفكيـك المـادة اللصقـة المسـتخدمة فـي التغليف او 

تجميع اجـزاء المخطوط.

كـون المخطوطـات والوثائق مادًة عضويًة قابلة للشـتعال بسـهولة، فعند حدوث . 2

الحرائـق فإنّهـا تلتهـم المخطوطـات والوثائـق بصورة سـريعة، وتختلف مسـببات 

الحرائـق، فمنهـا يكـون صدفـًة أو نتيجـة خطـأ بشـري، أو خلـلً نتيجـة تمـاّس 

كهربائـي أو بفعـل عمـٍل إجرامـي مدبّـر، والنتيجـة واحـدة هي خسـارة فادحة ال 

يمكـن التعامـل معها .

كذلـك عنـد محاولة إخمـاد الحرائق تتعرض المخطوطات إلـى التلف نتيجة غمرها . 3

بالمـاء المسـتعمل فـي اإلطفـاء أو نتيجـة الحركـة العشـوائية أثناء عمليـة اإلطفاء، 

لذلـك يجب اسـتخدام مـواد صديقة للبيئـة وغير مضـرّة بالمخطوطات .

وللوقاية من هذه العوامل المسببة للتلف نقوم بما يأتي: 

إبعـاد مخـازن المخطوطات والوثائق عـن األماكن التي تكون مصـدراً للنيران مثل . 1

محطات الوقـود والمطاعم وغيرها.

تزويد مخازن المخطوطات بمنظومة إنذار مبكٍر للحرائق؛ لتلفي حدوث الحرائق.. 2

المتابعـة والتفتيـش الدوري للمنظومة الكهربائية مـن أجل منع حدوث أيِّ تماسٍّ . 3
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كهربائـٍي قد يـؤدي إلى حدوث الحرائق .

منـع التدخيـن داخـل مخـازن المخطوطات والوثائـق والمكتبات وقاعـات العرض . 4

المتحفي.

إحكام منظومة الماء والصرف الصحي ومنع تسريبها للمياه. .)1(. 5

تُحفـظ الوثائـُق والمخطوطات فـي خزانة درجـات حرارتها تتراوح بيـن )18-20(ْم، . 6

ورطوبـة بيـن )50-55%(؛ ألجل عدم تضّرر الوثائـق والمخطوطات و تكوُّن األعفان، 

وينبغـي عـدم تعرض المخطوطـات إلى اإلضاءة الشـديدة التي تعمل على أكسـدة 

األوراق، وكذلك التنظيف المستمر للمخطوطات بصورة دورية، للتخلص من األتربة 

واألوسـاخ التي تكون عاملً مسـاعداً على نموِّ األعفان ووجود الحشـرات، واستخدام 

الرفوف المعدنية المناسـبة للحفظ، وأخذ مسـحات من المخطوطات ألجل معرفة 

أيِّ إصابٍة وتعيينها بسـرعة ألجل المعالجة قبل تلف المخطوطات، كما هو معمول 

به في مركز ترميم المخطوطات وصيانتها بالعتبة العباسـية المقّدسـة

)1( أمن الوثائق –الحفظ –التصوير –الترميم –الصيانة : محمود عباس حمودة: 12.
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نموذج من مخطوط معّرض للرطوبة

وبة

نموذج من مواد تصنيع الورق
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ثانيًا- العوامل الكيميائية 

تحـدث نتيجـًة لتعـرّض المخطوطـات والوثائـق للمـواد الكيميائيـة سـواء فـي عمليـة 

الصناعة األولية، أو الصيانة، وتلوث أماكن وجود المخطوطات والوثائق بالغازات السـامة 

وثانـي أوكسـيد الكربـون واألبخرة المتصاعدة من المعامل والمـواد الحارقة وغيرها أضرار 

تـؤدي إلـى تلف المخطوطـات، ومن العوامل المسـاعدة على ذلـك ما يأتي: 

)- الحامضية: 
الحوامـض حتـى ولـو كانت ذات تركيـز منخفض فإنّها تعـرُِّض الورَق للتلـف تدريجياً، 

ولعـلَّ أحـد األسـباب التي تجعـل الحوامض موجودًة فـي الورق أّن عجينة الـورق لْم تكن 

قـد تّمـْت تنقيتهـا مـن الحوامـض تمامـاً عند عمليـة الصنع، كمـا أّن غـازات الكبريت في 

الجـّو السـيّما فـي المدن الصناعية هي األخرى تُعّد من مصـادر تكوين الحوامض، ويمكن 

ـخ الـورق والمـواد المماثلـة وتردِّيها  القـول بـأّن الحوامـض هـي السـبب الرئيس في تفسُّ

وتقّصفها.

والحوامض في الورق تأتي من مصدرين: 

احتواء الورق نفسه على الحوامض من بقايا المواد عند صناعته.. 1

الجّو الملوث والسيّما في المدن الصناعية.. 2

المصابـة  والخرائـط  والمخطوطـات  والكتـب  الوثائـق  علـى  الحفـاظ  وألجـل 

بالحامضيـة وتخليصهـا مـن حـاالت التردي والتفسـخ المسـتمرين، فيجـب البحث عن 

الوسـائل الملئمـة التـي تكفـل التخلـص مـن هـذه الحامضيـة؛ وهنـاك طرائـق متعـددة 

ومختلفـة قـام بهـا وجّربهـا عـدٌد مـن العلمـاء والخبـراء المتخّصصيـن في هـذا الميدان، 

ولكـون المـواد المسـتخدمة فـي هذه الطرائـق هي مـواد كيماوية مضرة بصحة اإلنسـان 

فيجـب علـى َمـن يقـوم بهـا أن يكـون خبيـراً متخصصـاً؛ وإاّل فـإّن الخطـأ فـي اسـتعمالها 
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يلحـق أفـدح األضـرار باإلنسـان والمـواد التـي تعالـج بهـذه الطرائـق، كمـا يتطلـب األمر 

اسـتخدام أجهـزة ومعـدات خاصـة قـد يصعـب علـى المكتبـات ودور الوثائق شـراؤها أو 

توفيرهـا؛ ألنّهـا باهظـة الثمـن، إضافًة إلى ضـرورة توفر الخبـرة إلدارتها وممارسـة العمل 

فيهـا، ولذلـك نـرى أّن بعض األقطـار المتقدمة هيّـأت مراكز ومختبـراٍت متخصصة للقيام 

بهـذا العمـل الدقيـق والحّسـاس، وهنـا نذكـر إحـدى هـذه الطرائـق المعتمدة فـي مركز 

ترميم المخطوطات وصيانتها التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـية المقّدسـة، 
)1(.)MMMK( وهـي طريقـة باسـتعمال مـادة

 :)MMMK(مادة

كحـول المثيـلMethyl Alcohol : وهـي مـادة كيميائيـة خطـرة في عمليـة التحضير 

واالسـتعمال؛ ألّن الميثانول خطر جداً على اإلنسـان، فيجب اتّخاذ تدابير األمان والسـلمة 

المهنيـة أثنـاء العمل، وتسـتخدم المادة المذكـورة بالطريقة اللمائيـة، ويعتمد عليها في 

إزالـة الحامضيـة نظـراً لكفاءتهـا وضمـان نتائجهـا؛ إذ أصبحـت مقبولًة من لـدن العاملين 

فـي هـذا الميدان، واألسـاس في هـذه الطريقة هو تعادل الحامضية فـي الورق، باإلضافة 

إلـى تخليـص الـورق مـن الحامضيّـة فإنّـه يحميـه ـ أي الـورق ـ مـن العـودة إلـى حالـة 

الحامضيّـة مـرة أخـرى، وهذه الطريقـة مأمونة في التطبيـق أيضاً.

 )Methoxy Magnesium Methyl Carbonat( :صناعة محلول إزالة الحموضة

)30gm( مغنيسيوم في )1L( ميثانول )كحول المثيل( 

ثاني أوكسيد الكربون 

تشكيلة الجهاز: 

هيتـر حوضـي، دورق )تقطيـر( حـراري، بـرج تبريـد حلزونـي عـدد 2، بـرج تبريـد 

)1( تكنولوجيا ترميم وصيانة وحفظ المخطوطات ،محاضرات ضمن دورة الترميم في دولة التشيك : 

آلينا هيرت وفا، سنة 2009.
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عكسـي، قنينـة غـاز ثانـي أوكسـيد الكربـون، أنابيـب مطاطيـة )صوندات(، حامـل جهاز 

التقطيـر، أنبـوب زجاجـي مـع سـدادة، تهيئـة التبريـد الخارجي، هـود لسـحب األبخرة .

نضـع فـي دورق التقطيـر )1L( لتـر كحـول الميثانـول، ونصـبُّ فوقـه نصـف كميـة 

المغنيسـيوم )gm 15(، ثـم نبـدأ بتسـخين الخليـط ببـطء، إذ نـرى أنـه يبـدأ بالغليـان، 

ويبـدأ المحلـول باتخـاذ شـكل ضبابـي )تتكـون فقاعـاتH2(، ويتـم معادلـة الخليط في 

هـذه المرحلـة بإضافـة غـاز ثانـي أوكسـيد الكربـون، إذ يتم إدخـال الغاز إلـى المحلول، 

وفـي هـذه المرحلـة من الضـروري السـيطرة على درجـات الحـرارة العاليـة المنبعثة من 

هـذا التفاعـل؛ وذلـك باسـتخدام قطع قماٍش مبلّلـة توضع على دورق التسـخين، فعندما 

يبـدأ التفاعـل وتتكـّون الفقاعـات نقـوم بإطفـاء جهـاز الهيتـر الحـراري، وبعد أن يسـتقّر 

التفاعـل نضيـف الكميـة المتبقيـة مـن مـادة المغنيسـيوم، فالتفاعـل يسـتمّر تقريبـاً 24 

سـاعة، والناتـج يكـّون محلـول MMMK ذات تركيـز 24 %، 

والتراكيـز المسـتخدمة في عملية إزالة الحموضة تتـراوح من 0.5 إلى 2 %، وفي حالة 

الوثيقـة ال يمكـن تعريضهـا للمـاء ونحتـاج فـي إزالـة الحموضـة وتدعيمهـا إلى مـادة ال 

MMMK بكمية قليلة وتركيز ال G لتخفيض الحموضة، ويضاف إليه كلوسـل MMMK

مـن )5،0-2( %، ومـن محاسـن هـذه الطريقة إزالة الحموضـة والتدعيم معاً.

	- الحبر وتركيبه: 
عـرف العـرب المسـلمون أنواعـاً متعـددًة مـن الحبـر، من حيـث المـواد الداخلة في 

ع الحبر الذي اسـتعمله النّسـاُخ والكتاب والوّراقون إلى  صناعته أو اسـتعماله، ويعود تنوُّ

أسـباٍب من أهمها: 

تنّوع المواد الداخلة في صناعته .. 1

طريقة اإلعداد والتّدرُّج في مزج المواد الداخلة في صناعته.. 2

طريقة الطبخ على النار أو التعريض للشمس أو النقع والعصر)1( . . 3

)1( علم المخطوط العربي بحوث ودراسات معهد المخطوطات العربية: 264 .
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ومن أنواعه: 

حبر الكربون: 
ـناج)1(  وهـو مـن األحبـار السـوداء، وقـد ُعـرف هـذا النوع مـن الحبـر باسـتخدام السِّ

الناتـج عـن المصابيـح الزيتيـة، ويُمزج بالصمغ العربـي كمادة رابطة مع مـاء، ويعّد حبر 

الكاربـون مـن أفضـل أنـواع األحبـار؛ ألّن لونَه ال يتغيـر كثيراً بمـرور الزمن. 

حبر الحديد والعفص : 
ُعـرف هـذا النـوع من األحبار منـذ القدم، وكان اسـتعماله محدوداً فـي البداية، وهو 

نوعـان: نـوع أسـود اللـون، واآلخـر أزرق اللون، ويُصنع مـن العفص)2( كمـادة صمغية ثم 

يُضـاف إليـه قليل مـن الخل، ثـم يُضاف إليه الصمـغ العربي.

حبر النيلة األزرق : 
يُحّضـر هـذا النـوع من صبغـة النيلة الزرقـاءindigs النباتيـة، وقد اسـتعملها الرومان 

فـي معالجـة الجـروح ومـن مزاياها أنّهـا ال تتأثـر أو تتلف بسـبب المجهريات.

الحبر األحمر: 
تؤخـذ الصبغـة الحمـراء مـن نـوٍع خـاص من الخشـب، تنقع فـي الخل ويُضـاف إليها 

الصمـغ العربـي أو صفـار البيـض، ثـم اسـتخدمت مـواد أخـرى مثـل كبريتـور الزئبقيـك 
)الزنجفـر( عوضـاً عـن الصبغـة المسـتخلصة من الخشـب.)3(

حبر المطابع: 
يُصنـع مـن الكربـون الذي يُغلـى بدهن الكتان، وهو مـن األحبار الثابتـة التي ال تتأثر 

َناج أثر دخان السراج في الجرار والحائط: لسان العرب: ابن منظور: مادة )سنج(: 302/2 )1( السِّ

)2( العفص: هو دواء قابض مجفف يرد المواد المنصبة ويشد األعضاء الرخوة الضعيفة : القاموس 

المحيط: الفيروزآبادي: 308 

)3( صناعة المخطوطات علماً وعمًل: 37 .
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بالضـوء، وقديمـاً كانـوا يصنعونـه من السـناج والصمغ العربـي مع دهن الجـوز للحصول 

على حبـر جيّد.

وعـدم الحـرص يـؤدي إلـى تلـف المخطوطـات وتغييـر ألـوان الـورق أو يؤثـر فـي 

أحبـار الكتابـة: تتلشـى أحبـار الكتابـة وتتغيّـر ألوانهـا وتظهـر بشـكل واضح فـي الوثائق 

والمخطوطـات المكتوبـة باألحبـار نتيجـة لتأثرهـا بالضـوء الشـديد أو وجودهـا بشـكل 

مسـتديم معرضـة لضـوء الشـمس أو اإلضـاءة الصناعيـة

كذلـك ارتفاع نسـبة الرطوبة أو التعرّض للمياه بشـكل مباشـر، هـذا فضل عن الصيانة 

الوقائيـة الخاطئة للمخطوطات.

وللوقايـة مـن األضرار التي قد تسـببها األحبار ال بّد الحرص الشـديد على علدم تعرّض  

المخطوطـات للظـروف _التـي مـرَّ ذكرهـا_  التـي تعمل على إتـلف حبر الكتابـة وتؤدي 

إلـى بهتانـه كمـا يمكن معالجـة تلك األضرار عن طريـق العمل على تثبيتهـا بمواد الصقة 

مثـل؛ الصمـغ العربـي، أو محلـول مخفـف مـن الجيلتيـن وحسـب نـوع الحبـر، وكذلك 

اسـتخدام مـواد مبيّضـة إلزالـة البقـع الحبريـة المتضـررة، طبعا مـع األخذ بنظـر االعتبار 

حالـة المخطـوط وهل تسـمح لتلك المعالجـةات أم ال .

عامل الجّو والغبار: 
يحتـوي الهـواء على العديد من الغازات الملوثة التي تعـّد عدواً للمخطوطات، وهذه 

الغـازات نتيجة التلوث البيئي، ومنها: 

األدخنـة: وهـي نواتـج االحتـراق غيـر الكامـل للمـادة، إذ ترسـب مـا بهـا مـن 	 

مـواد عالقـة فـوق المخطوطـات والوثائـق مسـببًة بقعـاً غيـر مرغـوب فيهـا .

علـى 	  تلتصـق  الهـواء،  يحملهـا  صغيـرة  حبيبـات  وهـي  واألتربـة:  الغبـار 

المخطوطـات، حاملـة معهـا جراثيـم الفطريـات وبويضـات الحشـرات، التـي 

سـرعان مـا تنمـو فـي حالـة توافـر الظـروف المناسـبة لهـا مـن درجـة الحرارة 

والرطوبـة، وكذلـك احتـواء األتربـة علـى العناصـر المعدنيـة التـي تعمـل على 

انتشـار البقـع الصفـراء والبنيِّـة علـى صفحـات المخطوطـات نتيجـة التأكسـد 

عنـد توافـر الرطوبـة الّلزمـة مثـل عنصـر الحديـد .
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غـازات أخـرى تسـبب ارتفـاع الحموضـة وهشاشـة الـورق وتكّون بقعاً سـوداء 	 

علـى الـورق، وترّسـبات ملحيـة علـى سـطح أغلفـة المخطوطـات أيضـاً، ومـن 

وغـاز  الهيدروجيـن،  وكبريـت  الكبريـت،  أوكسـيد  )ثانـي  الغـازات،  هـذه 
النشـادر( .)1(

وللوقاية من هذه العوامل الملوثة نتبع ما يأتي: 

النظافة الدورية والمستمرة للمخازن وقاعات العرض من األتربة والمواد العالقة بها.	 

التهويـة الجيـدة مـن خلل مرشـحات كربونية إلـى مخازن المخطوطـات للتخلص 	 

مـن الملوثات .

عدم التدخين داخل المخازن وقاعات المطالعة والعرض .	 

)1( تكنولوجيا صيانة وترميم المقتنيات الثقافية ، مخطوطات –مطبوعات –وثائق –تسجيلت : 55
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 MMMKجهاز تصنيع مادة

جهاز حفظ الرطوبة في الِخزانة
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ثالثًا- العوامل الفيزيائية 

هـي جميـع المؤثـرات الخارجيـة الميكانيكيـة التـي تحـدث بسـبب تدخـل اإلنسـان 

بصـورٍة مباشـرٍة أو غير مباشـرة، والتلف الحاصـل نتيجة الختلف الظـروف المناخية التي 

ينبغـي توافرهـا فـي مخـازن المخطوطـات والوثائـق والكتـب النـادرة؛ من تغيّـر درجات 

الحـرارة والرطوبـة ونسـبة الضـوء ووجـود الغبـار، ومـن تـداوٍل للمخطوطـات والوثائـق 

بصـورة غيـر صحيحـة أوخـزن غيـر صحيـح أو نقـل من مـكاٍن إلـى آخـر بطريقـٍة خاطئٍة 
وغيرهـا مـن المسـببات الفيزيائية األخـرى.)1(

العوامل الفيزيائية و طرائق معالجتها: 

أ. اإلنسان: 
لإلنسـان دوره فـي إتـلف المخطوطـات، وذلـك باالسـتخدام الخاطـئ لهـا وتصويرهـا 

وتخزينهـا فـي أماكـن غيـر مناسـبة وصالحـة، ويمكـن إجمـال هـذه الحـاالت باآلتي)2(

التقليـب العنيـف لصفحـات المخطوطـات يؤدي إلـى تمزُّقها وتشـّوه أحرف زوايا . 1

هـذه الصفحـات، وكذلـك التقليب بأصابع قذرة أو ملّوثـة أو مبتلّة بالعرق، يؤدي 

إلـى ظهور بقـعٍ وبصماٍت على المخطوطـات وصفحاتها. 

التدخيـن أو األكل والشـرب أثنـاء االطّـلع علـى المخطوطـات يـؤدي إلـى أخطـار . 2

سـقوط الدخـان أو شـرر الدخـان أو المأكـوالت علـى الصفحـات وأغلفتهـا، ممـا 

ـعٍ يصعـب إزالته. يسـبب أضـراراً مـن اصفـراٍر واحتـراٍق وتبقُّ

جهـل بعـض العامليـن فـي مخـازن المخطوطـات بالطـرق السـليمة لوضعها على . 3

األرفـف ممـا يعرضها للضرر والتقـّوس، وكذلك عدم االلتـزام بالمعايير اللزمة في 

درجـة الحـرارة ونسـبة الرطوبة وقوة األشـعة الضوئيـة مما يعرضها ألضـرار بالغة.

)1( البردي دراسة أثرية وتاريخية- طرق الترميم والصيانة: عبد اللطيف أفندي: 181.

)2( المخطوطات العربية وعلم الحفظ والتوثيق: 104.
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التخريب والسرقة من العوامل التي تؤدي إلى تلف اإلرث الحضاري الثقافي.. 4

المعلومـات . 5 فـي خـزن  اإلهمـال  نتيجـة  تحـدث  التـي  األخـرى  العوامـل  مـن 

الخاصـة بالمخطوطـات مـن رقـم المخطوط أو رقـم الخزنة أو رقـم الرف، فإذا 

لـم تتوافـر هـذه المعلومـات فإنّـه يكون مـن الصعوبـة إيجـاد المخطوط ومن 
ضياعه.)1( ثَـمَّ 

ويمكن الوقاية والعمل على معالجتها من خال اآلتي: 

العمـل علـى الخـزن الجيـد للمخطوطـات مـن خلل وضعهـا على رفـوف معدنية . 1

وفـي خزانـات خاصـة بشـكل أفقـي، وفي حالـة وضعها فـوق بعضهـا بعضاً يجب 

وضـع المخطوطـة الكبيـرة ثـم األصغـر فاألصغـر؛ للحفـاظ علـى المخطـوط مـن 

التلـف أو بشـكلٍ عمـودي مصفوفـة مـع بعضهـا بعضاً، وتجنَّـب وضعهـا مائلًة أو 

بشـكل مقلـوب، ويمكـن ملحظة ذلك فـي ِخزانة مكتبـة ودار مخطوطات العتبة 

العباسـية المقّدسة .

فـي حالـة نقـل المخطوطـات من مـكاٍن إلى آخر لمسـافاٍت بعيدة يجـب وضعها . 2

علـى عربـٍة خاصـٍة بنقـل المخطوطـات وعـدم حملهـا باليـد، ويجـب عنـد حمل 

المخطـوط مـن العربـة إلـى منضـدة العمـل أو رفـوف الخـزن وبالعكـس وضـع 

اليديـن تحـت المخطـوط بشـكل أفقـي لتجنـب اإلضـرار بها.

ـح المخطـوط أو عرضهـا فيجـب إسـناده بمسـنٍد يناسـب حالتـه؛ تجّنباً . 3 عنـد تصفُّ

لتمـزّق أوراقـه أو انفصـال المـلزم عـن بعضهـا، ويراعى عنـد التعامـل معه لبس 

الكفـوف المصنوعـة مـن قمـاش القطـن والكتان .

طرائـق الوقايـة مـن التخريـب والسـرقة، تكـون مـن خـلل مراقبـة أماكـن الخزن . 4

والعرض بواسـطة كاميرات المراقبة في الليل والنهار على مدار السـاعة، وتحصين 

مداخـل مخـازن المخطوطات ومعارضهـا من خلل تجهيزها بأبـواٍب حصينة ذات 

)1( العناية بالمخطوطات وطريقة مناولتها عن منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة رقم 2، 

اليونسكو ،باريس، سنة2006 ، 11 .
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تقنيّـة عاليـة، وفـي مركـز ترميـم المخطوطـات وصيانتهـا، توجـد خزانـة محّصنة 

بجـدران فوالذية وباب حديدي سـميك، ومزودة بجهـاز اإلنذار ومنظومة اإلطفاء، 

إضافـة إلى ذلـك تنظيم درجات الحرارة والرطوبة داخلهـا، ووجود قاطع كهربائي 

خـارج بـاب الخزانة للتحكـم بالمنظومة واإلطفاء وكذلـك الكهرباء .

للوقايـة مـن اإلهمـال فـي خـزن المعلومـات الخاصـة بالمخطوطـات يجـب أن . 5

يكـون الشـخص المسـؤول عـن خـزن المعلومـات الخاصـة بالمخطـوط وتوثيقهـا 

ل خـزن المعلومـات الخاصة بخزن  مـن ذوي االختصـاص فـي هذا المجـال، ويُفضَّ

المخطوطـات وتوثيقهـا فـي أكثـر من نسـخٍة وفي أكثر مـن مكان وبعـّدة طرائق 

وأسـاليب؛ كالسـجلت الورقيـة واألقـراص المدمجة ووحـدات الذاكـرة الخارجية، 

وكذلك وضع قاعدة بياناٍت خاصة بخزن المخطوطات وعرضها تشـمل المعلومات 

الخاصـة بهـا كافـة، وفي خزانـة المخطوطـات والوثائـق التابعة لـدار مخطوطات 

العتبـة العباسـية المقّدسـة، يوجـد موظـف خـاص معنـيٌّ بمتابعـة كلِّ مـا يتعلّق 

بالخزانـة؛ مـن درجـات الحرارة، والرطوبـة، ونظافة المكان، ومعنـي أيضاً بإخراج 

المخطوطـات وإدخالهـا إليهـا بعد تثبيـت معلومات الكتاب المخطوط في سـجٍل 

خـاص بذلـك، فهو مسـؤول الخزانـة الحصينة.

ب. الرطوبة: 

إّن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى: 

انتفـاخ األلياف السـليولوزية للورق مسـببًة تشـوهاً في شـكل المخطوط وضعف . 1

األوراق؛ نتيجـة امتصـاص بخار الماء .

تكويـن البقـع الترابيـة المائيـة نتيجـة تسـرب األتربـة و الغبـار علـى صفحـات . 2

المخطـوط والجلود، مما يؤدي إلى انتشـار البقع علـى الهوامش، وفوق النصوص 

المكتوبـة، فيُشـكِّل صعوبـًة في قـراءة النص.

تكويـن الحموضـة فـي األوراق نتيجـة تحويل ثاني أوكسـيد الكبريـت إلى حامض . 3

الكبريـت، وتكويـن البقـع الصفـراء نتيجـة تأكسـد الحديـد الموجـود فـي الغبـار 
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واألتربـة المترسـب علـى المخطوطات .

ارتفاع الرطوبة يعدُّ وسـطاً لنموِّ الفطريات والبكتريا ونموِّ الحشـرات التي تتغّذى . 4

على مركبات المخطوط العضوية السـليولوزية والبروتينية وتكاثرها .

ـد جلـود أغلفـة المخطوطـات والرقـوق، خاصـة إذا تـله ارتفـاع فـي درجـة . 5 تجعُّ
الحـرارة.)1(

ج. درجة الحرارة: 
إّن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى: 

ارتفاع التفاعلت الكيميائية المتلفة للجلود واألوراق .. 1

يفقد المخطوُط محتواه المائي وتُصاب األوراق بالجفاف واالصفرار والتكّسر.. 2

حـدوث تقـادٍم للمخطـوط، مّما يؤدي إلى تدهور المخطـوط وإعطائه عمراً زمنياً . 3

أكثر مـن عمره الحقيقي .

اختـلف درجـات الحـرارة مـن حيـن إلى آخـر ما بين ارتفـاع وانخفاض يـؤدي الي . 4

انكمـاش األوراق والجلود المكونـة للمخطوط.

توجـد بعـض الكائنـات الدقيقـة محبـًة الرتفـاع الحـرارة، ومتخصصـًة فـي تحليل . 5
السـليولوز والجلـود وهـذا يسـاعدها علـى نشـاطها فـي إتـلف المخطـوط .)2(

د. الضوء: 
وهـو مـن العوامـل التي تـؤدي دوراً في إتـلف المخطوطات، ويظهر أثـر الضوء، في 

المخطـوط في عاملين 

عامـل غيـر مباشـر: يعـّد مصدراً حرارياً يسـاعد علـى ارتفاع درجة الحـرارة، وهذا . 1

يسـاعد علـى ظهـور األعراض التي تسـببها الحـرارة المرتفعة .

)1( صيانة وترميم الكتاب المخطوط وسبل الحفاظ عليه : 26 .

المعز  عبد  التاريخية:  والوثائق  والمخطوطات  الكتب  وصيانة  وترميم  لعلج  العلمية  )2( األسس 

شاهين: 10 .
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عامل مباشر: ويظهر تأثيره في: . 2

األكسـدة الضوئيـة التـي تسـبب ظهـور بقـع صفـراء فـي أماكـن التعـرض 	 

للضـوء، نتيجـة تفاعلـه مـع مـادة اللكنيـن الموجـودة فـي الـورق، مّمـا 

يـؤدي إلـى ضعـف األوراق.

األشعة البنفسجية التي تؤدي إلى اضمحلل ألوان أحبار المخطوط.)1(	 

ويمكن التحكم في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وشدة الضوء من خال: 

استخدام أجهزٍة لمراقبة درجة الحرارة و ضبطها ضمن )16-20(درجة مئوية .. 1

اسـتخدام أجهـزٍة لمراقبة الرطوبة النسـبية ورفعها في حالـة الجو الجاف وضبطها . 2

ضمن )55-50(%.

اسـتخدام اجهـزة لمراقبـة شـّدة الضـوء، والعمـل علـى وضعهـا ضمـن )50 لوكس . 3

للـورق، و150 لوكـس للجلـود(.

منـع تعـرض المخطـوط لضـوء الشـمس المباشـر، وينبغـي تركيـب إضـاءٍة خاصة . 4

داخـل المخـازن ليسـت لهـا أدنى أثـٍر ضـارٍّ علـى المخطوطات .

فـي حالـة وجـود نوافذ خارجيـة لقاعـات العـرض أو أماكن حفـظ المخطوطات . 5

فـوق  للشـعة  منفـذ  غيـر  زجـاج  اسـتخدام  او  زجاجيـة  فلتـر  تركيـب  يجـب 

لبنفسـجية. ا

)1( أمن الوثائق –الحفظ –التصوير –الترميم –الصيانة : محمود عباس حمودة : 14. 
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طرائق الحفظ في األرفف المعدنية

طرائق الحفظ للكتاب المخطوط داخل علبة في الرفوف المعدنية
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نموذج من مخطوطات معرضة لألعفان

نموذج من مخطوطات معرضة للرطوبة
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رابعًا: العوامل البيولوجية 
وهـي تمثـل الكائنـات الحيـة التـي لهـا دور فـي التأثيـر فـي المخطوطـات، مثـل 

القـوارض والحشـرات والكائنـات الدقيقـة كالفطريـات والبكتريـا .)1(

)- الحشرات: 
هـي كائنـات صغيرة تتميّـز بقدرتها على التكاثر واالنتشـار أينمـا وجدت الظروف 

المناسـبة، وتنقسـم إلى قسمين: 

األول: هو الذي يعيش داخل المكتبات ويتلف محتوياتها .

الثانـي: هـي الحشـرات التـي تدخـل المكتبـات بطريق الصدفـة وتنتقل بواسـطة 

وسـائل مختلفـة وهـي منتشـرة فـي الشـقوق المظلمـة حيـث تجـد طريقهـا إلى 

الدواليـب وحوافـظ الكتـب والمخطوطـات .

الحشـرات تـؤدي دوراً فـي إضـرار أوراق المخطوطـات والكتب النـادرة والوثائق، 

ويكـون الضـرر بصـورة مباشـرة وغيـر مباشـرة، وتسـبب بقعـاً لونية علـى األوراق 

وثقوبـاً مختلفـَة األقطـار، ورائحـًة مميزًة غالبـاً، ومنها: 

أ. السمك الفضي: 
هـي حشـرات أسـطوانية بـدون أجنحـة، علـى أجسـامها حراشـيف، وعنـد توافـر 

الظـروف الملئمـة مـن رطوبـٍة مرتفعٍة، ومـكان مظلـم، وتوافر مصدر غـذاء مثل 

الكتـب والـورق والبـردي وخلفـه، فإنّهـا تبـدأ بقـرٍض سـطحٍي، ينتهي بتـآكل في 

أحـرف الـورق الخارجيـة، وأحيانـاً الداخليـة فـي ثقـوٍب غير متسـاوية . 

ب. الصراصير: 
يوجـد منهـا أكثـر مـن 1000نـوٍع فـي العالـم، والصراصيـُر تخفـي جسـمها فـي 

)1( تكنولوجيا صيانة وترميم : حسام الدين عبد الحميد محمود : 100.
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الشـقوق طـول النهـار، وال تخـرج إاّل في الليـل، والغذاء المفّضل لهـا هي العجينة 

الّلصقـة علـى أغلفـة الكتـب، وأقمشـة الكتـب المسـتعملة فـي التجليد، مسـببًة 

تلفـاً كبيـراً فـي كعـوب الكتب . 

ج. قمل الكتب: 
هـي حشـرات صغيرة جـداً، تفضّل األماكـن الرطبة المظلمـة، وتتواجد في الكتب 

الرطبـة، وتفّضـل أْن تتغـذى علـى الفطريـات الصغيرة فـي الورق أكثر مـن رغبتها 

فـي الغذاء على السـليولوز أو الجيلتيـن أو الغراء.

د. النمل األبيض: 
وهـو مـن الحشـرات التـي تتغـذى علـى السـليولوز فـي المخطوطـات وأغلفتهـا، 

وهـي غيـر منتظمـة فـي طريقـة تغذيتهـا، وتؤدي فـي النهايـة إلى تفتيٍت شـديٍد 

فـي الكتـب والمخطوطـات .

هـ. دود الكتب: 
وهـي يرقـات، والخنافـس اليافعة تضع بيضها على حـواف الكتب وتفّضل الحواف 

الداخليـة، وعندمـا تفقـس البويضـات تشـق طريقهـا خـلل الكتـب مكونـًة أنفاقاً 

فـي الصفحـات وأغلفـة الكتب، وتجعل ورق الكتب سـهَل التمـزق، وأحياناً أخرى 

يـؤدي اإلفـراز المخاطـي المتجمـد المبطـن لألنفـاق إلـى إلصـاق الصفحـات مـع 

بعضهـا بشـدة، حتـى أنّهـا تتضرر ضرراً شـديداً عنـد فصلها.

فاألضرار التي يمكن أن تحدثها هذه الكائنات هي: 

ضياع حواف أوراق المخطوطات والوثائق - 

انتشار الثقوب والقطوع على صفحات المخطوطات والوثائق - 

نقل بعض الحشرات أنواعاً من الفطريات الضارة بين صفحات المخطوط .- 

على سطح -  بقعاً  تنتج   ، إخراجية  بقايا مواد غذائية وفضلت  الحشرات  ترك 

األوراق والجلود.
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ويمكن الوقاية من هذه الحشرات من خال ما يأتي: 

التعفير الدوري والمستمر ألماكن خزن المخطوطات وعرضها.- 

تهوية المخطوط وتنظيفه بين مّدٍة وأخرى لمنع نموِّ بيوض الحشرات .- 

عمل الفخاخ الخاصة بصيد الحشرات .- 

	- القوارض: 
وهـي كائنـات تقـوم بقـرض المخطـوط وعضـه، مّمـا يـؤدي إلـى ضيـاع أوراق 

المخطوطـات وجلودهـا وتآكلها، وتنتشـر القوارض في شـقوق المخازن وأرضياتها 

وجدرانهـا، وتقـرض أوراق المخطوطـات تاركـًة مخلفاتها التي تعطي بقعاً سـوداء 

علـى مـا تبقـى مـن المخطوطات ومـن هذه القـوارض: 

أ. الفئران: 
تنتشـر الفئـران في المبانـي القديمة وفي المكتبات والمتاحـف، وتتغذى على أّي 

شـيٍء مصنـوٍع من الورق أو الجلد أو الـرِّق والغراء ....إلخ.

ب. الجرذان: 
تتواجـد فـي شـقوق المبانـي و الحوائط واألرضيـات، خاصًة حول مواسـير الصرف 

والتكييـف والتهويـة؛ حيـث تتكاثر الجـرذان، إلى جانب ضررها الـذي تحدثه في 

الـورق فإنّهـا تسـتعمله أيضاً في عمل جحورهـا وتترك فضلتها القـذرة على أرفف 

 . الكتب 

وألجـل الوقايـة منها البد من منـع وصولها إلى أماكن تواجـد المخطوطات ونصب 

الفخاخ لها بصورة مسـتمرة.

	- الفطريات: 
وهـي كائنـات دقيقـة ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة تتواجـد في المواد الغذائية 

العضويـة إذ تنمـو عليهـا، وتعـّد الفطريـات من الكائنـات التي تؤدي دوراً أساسـياً 
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فـي إتـلف المخطوطـات، ولها القدرة علـى تحمل درجات الحـرارة العالية ونقص 

الرطوبـة، وتظهـر علـى شـكل تجمعـاٍت دقيقـٍة تختلـف فـي لونهـا، وتتـدرج من 

األسـود إلـى اللونين األخضر واألشـهب .

	- البكتريا: 
هـي نباتـات أوليـة تتركّـب من خليـٍة واحدٍة صغيـرٍة جداً، وأكثر أشـكالها انتشـاراً 

هـو الكـروي، العصـوي، المقـوس، واللولبـي، إاّل أنّهـا سـريعُة االنقسـام والتكاثـر 

علـى مسـتعمرات ذات ألـوان مختلفـة، ويمكـن الكشـف عنهـا بالعيـن المجردة، 

وفـي مخـازن الكتـب والمخطوطـات توجـد البكتريا فـي الهواء في صـورة جراثيم 

طائـرة أو علـى األرفـف، وقـد تهاجم السـليولوز والجلود وتسـّمى عفـن الورق أو 

عفـن الجلد.

ويمكن الوقاية من الفطريات والبكتريا من خلل: 

التنظيف الدوري المستمر والتعفير .	 

تحصين مكان العرض والخزن ضد األتربة والغبار.	 

العمل على منع توافر الظروف البيئية الملئمة لنمو الفطريات والبكتريا .	 
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نموذج من مخطوطات وتعرضت للتلف من قبل الحشرات

السمك الفضي
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قمل الكتب

دودة الكتب
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صرصور

حفار الخشب
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الخاتمة

تعـّد المخطوطـات المرّممـة ثـروًة علميـة فـي شـتى مجـاالت المعرفـة، إذ تتسـابق 

المكتبـات علـى اقتنائهـا و اإلفـادة منهـا، وتحتم هذه األهميـة الحفاظ على هـذا التراث 

ليـس مـن الضيـاع فحسـب بـل ومـن التلف والدمـار أيضـا مما دعـت الحاجة إلـى ظهور 

دراسـات عديـدة ومنهـا هذه الدراسـة إلى توضيـح العوامل التي تؤثر علـى المخطوطات 

وأسـاليب وقايتهـا الحفـاظ عليهـا وذلـك عن طريق مـا يأتي : 

للمخطوطـات أهميـة كبيـرة وأبعـاده عـن خطـر إصابتهـا هـو خيـر مـن ترميمهـا . 1

وصيانتهـا بعـد اإلصابـة.

المحافظـة علـى المخطوطـات مـن الكـوارث الطبيعيـة المتوقعـة كالفيضانـات . 2

والحرائـق وغيرهـا أو خزنهـا فـي حصينـة ذات درجـات حـرارة ورطوبـة معينـة.

يحـذر مـن ترميـم المخطوطـات بمـواد حامضيـة التـي تعـرض أوراقهـا للتلـف . 3

التدريجـي والسـعي لرفـع تلـك المـواد مـن المخطوطـات المرّممـة بهـا.

تجنب التقليب العنيف ألوراق المخطوطات وتعرضها لإلضاءة المباشـرة واألشـعة . 4

فوق البنفسـجية أو األكل والشـرب اثناء االطلع عليها دفعاً للضرر الذي قد ينجم 

عن تلك الممارسـات.

تنظيف المخطوطات وتعفيرها بشـكل دوري ومسـتمر لمنع تكوين ظروف بيئية . 5

ملئمة لنمو القوارض والحشـرات والفطريات والبكتريا.

اتخذنا من العمل الموجود في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة . 6

كنمـوذج لدراسـتنا هـذه لمـا تمتاز به مـن علمية ومهنية وجودة فـي العمل وفق 

التخصصات المطلوبة. 
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