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المحاضرة الخاماسة

أسباب تلف المخطوطات وسبل صيانتها
المخاطر التي تواجه حياة المخطوطات السلماي

1ـ المخاطر الطبيعية
2ـ المخاطر الكيميائية
3ـ العوامال البيولوجية 
4ـ العوامال الذاتية
1ـ التدابير والطرق الخاصة لحفظ المخطوطات

وصيانتها
أ ـ حمايتها مان عوامال التلوث الجوي ويتم ذلك

عن طريق:
ب ـ التحكم في عوامال البيئة الطبيعية (التحكم

بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة، وماقادير الشأعة
الضوئية)•

دور تقنيات المعلوماات في حفظ المخطوطات
وتخزينها

ترمايم المخطوطات 
التعريف بالترمايم
أنواع الترمايم: أ ـ الترمايم اليدوي/ ب ـ الترمايم

اللي: 
وهناك ثلثة أنواع ماعروفة مان التقوية السطحية

 بالرقائق البلستيكية:
أ • طريقة المعالجات المنفصلة
:ب • طريقة المعالجة الواحدة 
جـ• اللصق بالحرارة
اختصاصيو الترمايم
خطوات ترمايم المخطوطات وتجليدها
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تعرض التراث السلماي المخطوط لفآككات ونكبككات كككبيرة
بسبب الحككروب والفتككن والحأقككاد والجهككل، وبسككبب العككوارض

والرطوبكككة والقكككوارض الطبيعيكككة ماكككن الكككزلزال والفيضكككانات
وكان أكبر ماا تعرض له هذا التراث مان بلياككا هككو حأككرق وغيرها.

 الكتب مان قبل الغزاة
ـظ ـــاصة بحـف ـــالت الخ ـــراض المج ـــن استع يمك
ـن خللا ـــربية مـا ـــرمايم المخطـــوطات الع ـيانة وت وـص

 التـي:

المخاطر التي تواجه حياة المخطوطات السلماي

وـهـذه المـخـاطر يمـكـن تـصـنيفها كـمـا ـهـو مـاـبين
 أدناه:
ـ المخاطر الطبيعية تتضمن:1

: تعــد المخطوطــات والكتــب ماــنالرطوبــة آ• 
ـل الخاماات ذات الصل العضوي (نباتي أو حيواني) ماـث
ـا ـبردي والقـمـاش، أي أن ماحتواـه ـد واـل ـورق والجـل اـل
ـة المحيـطـة، - ـر الرطوـب ـر بتغـي الـمـائي اـلـداخلي يتغـي

 ويتبع ذلك ظهور العراض التية:
•انهيار الخواص الميكانيكية للمواد 
•قابليتها الشديدة للصابة بفطريات التحلل
يسهل ذوـبـان الـغـازات الحمـضـية إن وـجـدت ـفـي

الهواء وبالتالي عمليات التحـلـل الـمـائي الحمـضـي
وعمليات الكسدة والصدأ للمعادن•

يسهل التـصـاق الترـبـة والمعلـقـات الـخـرى ـفـي
الهواء ماما يسبب تلوث واتساخ المواد الثرية•

 هناك أضرار ماتفاوتة لكل أـنـواع الـضـوء، ب• الضوء :
والموجات الخطيرة هي بالتدريج كما يلي:

 :وـهـي الشـأـعة الـصـادرةالشأعة فوق البنفسجية
مان الشمس والفلورسنت المباشأرة وغيرها•

 :مـاـن الـضـوء المرـئـي البـيـضالموجات القـصـيرة
اا• حتى الضوء الزرق لها تأثير أقل ضرر

2



 :لـهـاالموـجـات الطويـلـة والشـأـعة تـحـت الحـمـراء
تأثيرات حرارية وهذا هو ماجالا ضررها•

اضمحللا واصفرار الوراق، وزوالا بعض الـلـوان
 والنقوش والحبار الحساسة للضوء•

تحلل وتكسر التراكيب الجزيئـيـة للمـواد العضـوية
فتقـصــف ـبــذلك ألـيــاف النـســيج والوراق والجـلــود

وغيرها•
 ـة للـضـوء ـأثيرات الحرارـي ـؤدي الـت ـى تنـشـيطـت إـل

ـأثيرات تفاعلت الهدم الكيميائية، وماا ينتج عنها مان ـت
الجفاف وماظاهره المختلفة•

(الموجات الحرارية): الجو الخارجي يكون ج• الحرارة
مان ماـصـادر الـحـرارة ـفـي حاـلـة المكتـبـات والمـتـاحف
ـاخ ـة (المـن ـاطق القارـي ـي المـن ـة ـف ـة، وخاـص المفتوـح
والـسـتوائية)، وـكـذلك ماـصـادر الـضـوء المباشـأـر ماـثـل
ــة ــة، أو التدفـئ ــابيح القريـب أشـأــعة الـشــمس والمـص
المركزـيـة الزاـئـدة، وـقـد ـيـؤدي ارتـفـاع الـحـرارة إـلـى

 التي:

جفاف العجينة اللصقة لغلفة المخطوطات ماـمـا.1
يؤدي إلى تفككها•

ـى.2 ـؤدي إـل جفاف الوراق والجلود والبردي، ماما ـي
 تشققها ثم تكسرها وتفتتها•

التردد بـيـن الـحـرارة واـلـبرودة خللا ـفـترة زمانـيـة.3
قصيرة يؤدي إلى تلف المواد وتشققها نتيجة لسرعة

التمدد والنكماش المتكرر في هذه المواد•

ـ المخاطر الكيميائية2

تعد المخطوطات والوثائق مان أشأد وأسرع المواد
ـؤدي اا بالمواد الكيميائية التي يحملها الهواء ماما ـي تأثر
اا عـلـى اا فاتـكـ إلى إصابتها بالحماض التي تشكل خطر

 حياتها، ومان هذه العوامال:
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ـوائي والحموـضـة:  ـوث الـه ـازاتآ• التـل ـثر الـغ ـن أـك مـا
ـو  اا ـه ـة (الحمضــية) خطــر ـاني أكســيدالملوـث ـاز ـث ـغ

الذي يتولد في المدن الصناعية وعند احتراقالكبريت 
الكبريت• ويتولد عند احتراق الفحم والزـيـت والـعـادم

مان خوارج السيارات•

وتحمــلب• التربة والمعلقات الموجودة في الهواء: 
 اـلـتيالحـشـرات وبويـضـات الفطرـيـاتماعـهـا جراثـيـم 

ـة ـوافرت الرطوـب ـة خاـصـة إذا ـت ـو بـسـرعة ماتناهـي تنـم
، كـل ذلك يؤدي إـلـىوغبار المدن الصناعيةوالحرارة، 

تفشي التلف البيولوجي وإزالة النقـوش والكـتابات•
  - العوامال البيولوجية3

اا لـكـون المخطوـطـات وماكوناتـهـا مـاـن أـصـل نـظـر
ـأثير ـل والفـسـاد تـحـت ـت ـة للتحلـي عـضـوي فـهـي قابـل
الوضاع المناسـبة ماـن قبـل الكائنـات الدقيقـة الـتي
يكون بإماكانها إحداث تغـيـرات وتـشـوهات ـفـي اـلـورق

 والغلفة واللواصق والحبار وغيرها•

 ـفـي ماعالـجـةالمتخصصونوفي هذا المجالا أشأار 
اا ماـنالمخطوطات إلى وجود أكـثر مـاـن ( سـبعين نوعـ

) الحيــة ســواء أكــانت مارئيــة كالحشــراتالكائنــات
والـقـوارض أو دقيـقـة كالفطرـيـات والبكتيرـيـا، وـهـذه
جميعها تهاجم المخطوطات وتفـتـك بـهـا حـيـن تـسـمح
الحوالا المناخية المناـسـبة لنتـشـارها وتكاثرـهـا ـفـي

 ماخازن المخطوطات والوثائق•

العوامال الذاتية-

للنسان ـكـذلك دوره ـفـي إتلف المخطوـطـات، وذـلـك
بالـســتخدام الـخــاطئ لـهــا أو تـصــويرها وترمايمـهــا
وتخزينها ـفـي أمـاـاكن غـيـر ماناـسـبة وـصـالحة، ويمـكـن

 إجمالا هذه الحالت بالتي:
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ــف .1 ــب العنـي لصـــفحات المخطوطـــات أوالتقلـي
بأصابع قذرة أو مالوثة بالحبر أو مابتلة بالعرقالتقليب 

ـا ـهـذهوالدهون  يؤدي إلى تمزقها وتشوه أحرف زواـي
ققع وبصمات ماشوهة• بب  الصفحات، أو ظهور 

ـاف.2 ـر ألـي مان العادات السيئة التي تؤدي إلى تكـس
الورق ثنيها للدلـلـة عـلـى المـاـاكن اـلـتي وـصـل إليـهـا

القارئ. 
الـضـغط عـلـى الكـتـاب المخـطـوط أثـنـاء التـصـوير.3

 يؤدي إلى تفكك الملزم وتلف كعب المخطوط•
إضافة علماات وكتابات أثناء الـقـراءة ماـمـا يـشـوه.4

 بهاء النص الصلي•
يسبب اـلـترمايم الـخـاطئ لغـيـر المختـصـين تـمـزق.5

 الوراق وتلف المخطوط•
جهل بـعـض الـعـامالين ـفـي ماـخـازن المخطوـطـات.6

بالطرق السليمة لوضعها على الرـفـف ماـمـا يعرـضـها
 للضرر والتقوس•

الهـمـالا وـعـدم الـلـتزام بالمـعـايير اللزمـاـة ـفـي.7
درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، وقوة الشأعة الـضـوئية

• 
عدم ماقاوماة وإبادة القوارض والحشرات وسواها.8

 بشكل سليم•

 حفظ المخطوطات السلماي وصيانتها-

إن صيانة المخطوطات والوـثـائق التاريخـيـة يـجـب
تحديد واضحأن تكون مارتكزة في الدرجة الولى على 

، وـفـيلعوامال التلف السائدة والوضاع المحيطة بـهـا
 هذا المجالا ل بد مان التطرق إلى التي:

1ـ التدابير والطرق الخاصة لحفظ المخطوطات
وصيانتها

للحفاظ على سلماة المخطوطات وصيانتها ل بد
مان اتباع التي :
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ال الكـشــف اـلــدوري للمخطوـطــات  ـضــرورة :أو
وخاصة لجزائها الداخلية للتأـكـد مـاـن ـسـلماتها وـعـدم

تعرضها للضرار .
اا ـعـزلا المخطوـطـات المـصـابة العـمـل عـلـى :ثانـيـ

بالفطريات وغيرها مان الحشرات.
ــذه ــة ـه ــة لحماـي ــن الوـســائل الهامـا ــا أن مـا كـم

المخطوطات وصيانتها:
. أ ـ حمايتها مان عوامال التلوث الجوي
ـة، ويعـنـي ـة الطبيعـي ب ـ التحكم في عوامال البيـئ

ـادير ذلك التحكم بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة، وماـق
الشأعة الضوئية•

اا  ماقاومـاـة الـفـات والحـشـرات وإبادتـهـا مـاـن:ثالـثـ
خللا عملية المراقـبـة المـسـتمرة والتـفـتيش اـلـدوري

للتأكد مان سلماة المخطوطات•
دور تقنيات المعلوماات في حفظ المخطوطات

وتخزينها
1ـــ الستنـسـاخ والمـصـغرات الفيلمـيـة المتـصـلة 

ـــروفيش( ـــروفيلم والمايك ـركالمايك ـأنه نـش ـن شـأ ) مـا
وتخزين المخطوطات وحفظها. 

2ـ تطبيـقـات الحاـسـوب واـسـتخدامااته المتنوـعـة 
في الجراءات والعمالا المكتبية واختزان المعلوماات

أو النصوص وقواعد البيانات•
3ـ تطبيقات التصالت بعيدة المدى المبنية على 

نقل الصوات والشأكالا المختلفة•
وقد أسهمت هذه التقنيات الحـديثة كـالحواسيب 

والمـصـغرات الفيلمـيـة ـفـي اـخـتزان وحـفـظ ماختـلـف
المصادر المخطوطة .

ترمايم المخطوطات العربية-

التعريف بالترمايم-

عملية تكنولوجية دقيقة ذاتتعرياف ترمايم المخطوط: هو 
اا،  بقصككد إصككلحا المخطككوط لمككاعرف خاص ماوـحـد عالمـيـ
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أصابه مان تشوهات شكلية كالتمزق والتفتككت وانتشككار الثقككوب
والقطوع، أو فآقد أجزاء مان الهواماش والنصككوص، وياعتمككد هككذا
الصلحا على الخبرة العلميككة والمهككارة الفنيككة وضككافآة اللمسككة

الجمالية للمخطوط المرمام.

عملية التقوية بالرقائق -

وهـنـاك ثلـثـة أـنـواع ماعروـفـة مـاـن التقوـيـة الـسـطحية
 بالرقائق البلستيكية، وهي:

ويـتـم فيـهـا ماعالـجـةأ • طريقة المعالجات المنفصلة: 
ـة ـم وضــع الغلـل ال باللصــق ـث صــفحة المخطــوط أو

 البلستيكية عليه•

يـتـم تـطـبيق الغلـلـةب • طريـقـة المعالـجـة الواـحـدة: 
ـم ـا باللصــق، ويـت ـتي ســبق ماعالجتـه البلســتيكية اـل

 التطبيق باستعمالا ضغط بسيط بالحرارة أو دونها•

ويتم تطبيق الغللة البلـسـتيكيةجـ• اللصق بالحرارة: 
اا دون استعمالا لصق وذلك تحت ـتـأثير الـضـغط تلقائي

 والحرارة•

العمليات الساسية لترمايم وصيانة المخطوطات-

اا لتساع العملـيـات والـجـراءات اـلـتي ـتـدخل ـفـي نظر
ــاز ــه  نســـتعرض بإيـج ــوط وترمايـم ــة المخـط ماعالـج
العمليات الساـسـية لعلج وترماـيـم المخطوـطـات مـاـن

خللا التي :

أ ـ التنظيف.

ب ـ إزالة البقع.

ج ـ إزالة الحماض الزائدة .

•د ـ فصل الوراق الملتصقة

هـ ـ إصلحا التمزقات وإكمالا الجزاء الناقصة . 
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