
مقياس صيانة وترميم المخطوطات – السنة الثانية ل م د – تطبيق-

1- الخط العربي وأنواعه

*نشأة الخط العربي:

        ذهب علماء اللغة والمؤرخون في البحث عن نشأة الخط  واألبجدية في العالم فدرسوا أيام األمم القديمة 

وأثارهم فراح يبحثون عن أصل الخط العربي فالبعض منهم استشهد ببعض النظريات أهمها النظرية التوقيفية 

التي تستند بالكامل على تفسيرا آليات  القرآنية  والبعض اآلخر من العلماء  يقول بأن الخط اختراع والنظرية 

الحديثة التي تبناها الكثير من الباحثين المعاصريين منهم محمد طاهر الكردي ’ وحفني ناصف  أكدوا أن العرب 

قدعرفوا نوعين من الخط مند الجاهلية وقبل مجيء اإلسالم وهما خط المسند القديم الواسع االنتشار في جنوب 

الجزيرة العربية وبعض أنحائها الشمالية ’ وكان قد زال من االستخدام في الفترة القريبة من ظهور اإلسالم ’1 

 

          ثم الخط النبطي الذي كان معروفا في الحجاز والمناطق الواقعة في شمال الجزيرة العربية وشمالها 

الشرقي ’ وقد استعمل فيما بعد في تدوين القران الكريم وفي كتابة العهود والمواثيق وكل شؤون الدولة 

اإلسالمية.وهو أقدم األقالم التي عرفت في سبه جزيرة العرب قبل ظهور أقالم أخرى وسماه بعض المحدثين 

بالقلم العبي األول ’ أو القلم العربي القديم. سمي كذلك بخط حميري الن أهل اليمن أخر من كتب به.يتميز الخط 

المسند من أية عالمة أو حروف المد ’ تتكون أبجديته من تسع وعشرين حرفا تماما كاألبجدية العربية الشمالية 

’مع زيادة حرف ينطق بين السين والشين ’ تكتب حروفه منفصلة مع تكرار الحرف المشدد مرتين غالبا ’ ويفصل 

بين الكلمة واألخرى خط عمودي ’ تبدأ الكتابة على غرار الكتابة العربية من اليمين نحو الشمال.    

                                                                                                                                                                     

        أما الخط النبطي فأحده العرب من أبناء عمومتهم من األنباط ’ الذين استخدموا الكتابة اآلرامية التي كانت 

سائدة في الشام ’ وكان لهذا االستخدام ظهور الخط الشمالي ’ فعلى أيد يهم  تطورت أشكال الحروف اآلرامية ’ ثم 

طور العرب أشكال بعض الحروف النبطية وابتكروا أشكاال مغايرة في محاولة لفصل الحروف ووصلها و من 

أهم خصائص هذا الخط ’ خلوه من التنقيط والتشكيل إذ يشترك أكثر من حرف برمز كتابي واحد ’ تحذف في 

الكتابة النبطية األلف المتوسطة  وكذا الياء والواو ’ ترسم تاء التأنيث في أخر بعض الكلمات التي تتم بالهاء بالتاء 

المفتوحة ’ زيادة واو في أخر أسماء اإلعالم2.

 1عاطف ’عبد الستار .الخط العربي:هندسة روحانية بألة جسمانية.مجلة أفاق الثقافة والتراث .ع105. دبي : مركز جمعة الماجد. 2019 .ص98
 2 العش’ محمد أبو الفتوح.نشأة الخط العربي وتطوره:الخط العربي قبل االسالم . القاهرة . 1985 ص 132
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الكوفي                                                       الشكل 2 الخطوط المنبثقة عن خط المسند



الشكل رقم03 خط النبطي

*أنواع الخط العربي:3

يعد الخط العربي أكثر الخطوط تنوعا ومرونة وجمالية وقابلية للتطور والتأقلم مع جميع الفضاءات وعلى كل 

الخامات تقريبا ( حجارة – رخام – خزف – عاج – ذهب – فضة – قماش – ورق).وأصبح تجويد الخط مطلب 

كل خطاط مسلم ’ ومع تنامي وعي الخطاطين باإلمكانات الجمالية للخط العربي وقابلية توظيفه في زخرفة 

الجدران والكتب أضافة إلى وظيفته التقليدية المتمثلة في الكتابة والبيان والتبليغ ’ أبدعوا في تكوين تشكيالت 

زخرفيه في قمة مراتب الجمال والروعة وبخاصة في العهد العباسي ’فبلغت حوالي مائة نوع  اويزيد . وقد 

شهدت تركيبة الخط العربي إدماجا لعدة عناصر أخرى ال تنتمي إلى عالم الكتابة والحروف ’لكن استطاع الخطاط 

المسلم أن يجمع بينها على نفس المحمل ’ فانسجم الخط مع الزخارف النباتية والهندسية بأسلوبه اللين و اليابس.   

 3 بيدابيش ’ حبيب أفندي ’ ترجمة محمد جالل سامية .الخط والخطاطون. القاهرة : المركز القومي .2010 .ص54 .



الشكل رقم 04 أنواع الخطوط العربية

*خاتمة :

 ارتبط الخط العربي في الحضارة العربية بمجاالت الثقافة والفنون والعمارة والصنائع وتطور 
بشكل ملحوظ وواضح  تعبيرا حيا عن هوية األمة اإلسالمية المرتبطة بالعلم بما يعكسه من عمق 

تاريخي كما ارتبط الخط بالدول المتعاقبة في العالم اإلسالمي ’طالما إن الدولة كانت في حاجة ماسة إليه لترتيب 
شؤونها ولتسيير أمورها ومع تعاظم دور الخط وعال شانه وصار الخطاط مقربا من الحكام أو الخلفاء و مالزما 

لهم .



- أدوات كتابة المخطوطات. 2

*الطين الجاف:

عرف اإلنسان هذه المادة مند األزل ولحسن الحظ أن بعض تلك التي تعرف بالرقم الطينية التزال حاضرة غاية 
اليوم ونظرا ما يتميز به الطين من ليونة واتخذ من هذه المادة عدة أحجام منها الحجم الصغير الكبير اسطواني أو 

كروي صغير الحجم .

*المعادن:

عرفت الكتابة أيضا على أنواع عديدة من المعادن مثل النحاس الرصاص  ..... يعد المخطوط العربي كيانا ماديا 
يتكون من مادة يكتب عليها ومادة يكتب بها وأداة تستخدم في الكتابة وخط يختار لها 

*االقتاب  والعسب:

االقتاب جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر اإلبل ليركب علية .

العسب هو جمع عسيب وهو جريد النخل إذ نزع خوصها’ وتكون الكتابة في الطرف العريض منها بمعنى القريب 
من جدع النخلة حيث كتب عليه القران حين نزوله. 

*األكتاف واإلضالع:

كتب العرب على األضالع واألكتاف ’وخاصة أضالع اإلبل وأكتافها ’ نظرا لكبر حجمها على ان يكتب عليها بعد 
جفافها.

*البردي: تعددت أسماءه عند األمم في العلم القديم من المصريين والفرس والهنود واليونانيون’ وعرفه العرب 
وجاء بأسماء متعددة وأشهر تسمية عندهم هي كلمة القرطاس .

* الرق واألديم والقضيم والرقاع:

  كل هذه المواد من جلد الحيوانات’ وإنما اختلفت معانيها في كتب المعاجم فعرف الرق بأنه الجلد المدبوغ 
والمرقق واألديم هو الجلد االحمرالمدبوغ والقضيم هو الجلد األبيض أما الرقاع فهي قطع الجلد. 

*الورق:

يعود الفضل في اختراع مادة الورق إلى الصينيين الذين أنتجوه في القرن األول الميالدي مستخدمين في صناعته 

سيقان نبات الخيزران (البامبو) المجوفة والخرق البالية وشباك الصيد حيث كانت تغسل جيدا ثم تطحن في 

مطاحن خاصة لتصبح عجينة طرية ثم يضاف إليها الماء حتى تصبح مثل سائل الصابون وتجرى عليها عمليات 

تصفية دقيقة تؤخذ األلياف المتماسكة لتنشر على ألواح  مسطحة ثم تجفف بواسطة حرارة الشمس ثم بعد ذلك 

تصقل صفائح الورق بواسطة خليط من النشا والدقيق وتجفف لتصبح بعد ذلك صالحة لالستعمال4.

. 4عبود ’ رعد ناجي .التطور التاريخي ألوعية المعلومات. مجلة مداد اآلداب . ع 6.القاهرة :  المعهد التقني .2009.ص 347. 



*األقالم: 

كانت والزالت من أشهر أدوات الكتابة ’ فاألقالم المستخدمة من أغصان نباتات مصمتة ’ تكون طريقة الكتابة بها 
في الغالب على األلواح الخشبية ’ وهذه األقالم يسهل إعدادها ’ فكل ما يتطلبه اآلمر تقليم رأس أي غصن في ذلك 

بسكين حادة.

أما األقالم التي كانت تتطلب فيها الكتابة على الورق فأن األقالم المحبذة هي األقالم المجوفة التي تستخدم من 
نبات الحلفاء (القصب) أو الخيزران أو أي عود ذي لب يسهل استخراجه وهي تعرف أحيانا بالبوص ’وان كان 

أشهرها فضة رأس القلم على شكل مائل ويشق القلم لكي يحتفظ القلم بأكبر كمية من الحبر’ ثم استخدم ريش 
الطيور الكبيرة الحجم كريش النعام.ومن أسماء األقالم التي عرفت واستخدمت في كتابة المخطوط هي الطومار 

’الجليل ’المحقق ’ المدمج ’ المجموع.

                                                                                        

*األحبار (المداد):

*الحبر األسود:يصنع هذا النوع من مواد عضوية المستخرجة من النباتات واألشجار بعد حرقها وتفحمها تؤخذ 
البقايا فتمزج بقليل من الصمغ والملح بعد طبخها وإضافة الماء يصبح الحبر جاهز للكتابة إما المواد الغير 

العضوية فال تخرج من نوع واحد فهو كل ماتخلفه عملية االحتراق من مادة سوداء أما بالنسبة لصنع أحبار ملونة 
األحمر – الحبر األخضر الحبر األزرق فتستخدم عدة أوراق وأغصان للنباتات وأنواع األشجار منها الحناء 

الزعفران  الرمان النيلة الزرقاء .

*صندوق المحبرة :

هو عبارة عن صندوق اسطواني يصنع من األبنوس أو غيره مع ترصيعات من الفضة أو الذهب ومهمته تثبيت 
المحبرة لولبيا في القاعدة.

*المدى أو (السكاكين):

تستخدم لبري القلم ’وهي تصنع من المعدن أو الفوالذ المطعم بالذهب ’ وتحتوي في داخلها على مدية لشق السن.



أدوات التجليد:

*المنشار: عادة مايستخدم في نشر الجلد.

ا*لمبرد : هي آلة حادة من نوع الحديد تستعمل لبرد أطراف الجلد وسطحه وتنعيمه أحيانا.

*مرصة: وهي المادة التي تعرف بالمكبس خيط أو سلك ’ يستخدم في صناعة الكعب (رأس الكتاب) لربط جميع 
مالزم الكتاب وهو ابيض اللون وقد يصنعه المجلد للتزيين.

*الورق المقوى

هو ورق سميك جدا ويسمى عند المجلدين بالديباجة ويقوم المجلد أيضا بتقوية دفتي الكتاب بتكرار إلصاق األوراق 
بالغراء حتى تصبح كالورق الكرتوني الحديث.

*القماش :

يستخدم القماش بألوان مختلفة لتغليف الكرتون خاصة من الداخل وقد يغلق به ظاهر التجليد وباطنه ويستثنى من 
ذلك الكعب الذي يكون بمادة الجلد5.

3- اللمسات الفنية في المخطوطات

*الرسومات والصور:

عرف العرب الكتب المصورة عن طريق احتكاكهم وتأثرهم بالتراث الفني الفارسي والقبطي مند القرن الثاني 

الهجري وشملت على علوم مختلفة منها كتب الهندسة وكتب الجغرافية . تميزت هذه الصور بالبساطة الالوان لها 

وال ظالل.

لم تكن الرسومات والصور التوضيحية المظهر الوحيد من مظاهر الفن في المخطوطات وإنما وجد مظهر أخر 

ليقل أهمية عنه وهو الحليات والزخارف التي كانت تزين بها المخطوطات لقيمتها الجمالية دون أن تكون لها اي 

صلة بموضوع النص

ومند القرون األولى استقرت زخارف النباتية والهندسية للكتاب العربي في مواضع لم تتغير حتى اآلن ثم عممت  

وهي :صفحة العنوان؛ صفحتان من اول النص ؛ أوائل الفصول ونهايتها .

http://www.arwiqa.  . 109 5 المنيف ’ عبد الله بن محمد. صناعة المخطوطات في نجد . عمان : اروقة الدراسات والنشر . 2014 ص

http://www.arwiqa/


*التذهيب:

إلى جانب الصور والرسوم التوضيحية و الحليات والزخارف الجمالية ’كان التذهيب هو المظهر الثالث من 

مظاهر الفن . التذهيب هو فن من أقدم فنون الكتاب التي عرفها اإلنسان ’ فقد مارسه قدماء المصريين في نفائس 

كتبهم.

فقد عرف العرف فن التذهيب واستعملوه في كتاباتهم مند القرن الثالث على أقل تقديم ولكن المصحف الشريف 

كان هو الكتاب الوحيد الذي ارتبط به فن التذهيب مند نشأته عند العرب الن تعظيم القران كان يبعث الكثير من 

الخطاطين على العناية بتذهيب المصاحف وكان لهذا الفن صلة وثيقة بكتابتها بالخط الجميل ’ ويقال ا ناول من 

ذهب المصحف الشريف هواآلمام علي بن أبي طالب . كما اقتصر التذهيب في المصاحف أوال في مواضع 

الزخرفة ثم لم يلبث العرب إن انتقلوا به إلى صورة أخرى وهي تذهيب الخط أو ما يعرف بالكتابة بماء الذهب.

تعد المخطوطات مجال خصب أللوان مختلفة من الفنون بعضها وظيفي والبعض اآلخر جمالي ’ ولئن كان 

الفنانون المسلمون قد ناثرو ا بما وجدوه عند األمم األخرى من تراث فني سابق عليهم ’ إال أنهم لم ليبثوا إن  

نهضوا بتلك الفنون وطوروها وصبغوها بصبغتهم ’ وحينما فتح األوربيين عيونهم على حضارة اإلسالم في 

مراكز إشعاعها المتعددة وخاصة في األندلس ’ مضوا ينهلون من منابع تلك الحضارة ويقتدون بها في كل مجال 

من مجاالت الحياة’ ومن ثم ترك الفنانون المسلمون بصماتهم واضحة على فنون الكتاب عند األوربيين تصويرا 

وزخرفة وتذهيبا وتجليدا6.

         4-  بعض التجارب الناجحة في مجال حفظ وصيانة المخطوطات  على المستوى الدولي:

تزايد االهتمام بالتراث المخطوط في العقود األخيرة سواء من طرف المؤسسات الرسمية أو من طرف بعض 
األفراد ’ إذ تنامي الوعي بضرورة وأهمية الحفاظ على التراث المكتوب الذي خلفه السلف وإعادة  له 

االعتبار’ليس لكونه جزء من ماضي البشرية فقط بل أيضا لتفرده بخصائص جمالية وشكلية ومعرفية.فبدأ العمل 
على جمعه وصيانته وتصويره وفهرسته وإتاحته لعموم الباحثين والقراء.

وقد برزت في هذا الصدد مجموعة من التجارب الناجحة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي 
’واستطاعت إن تقدم تصورات وخططا ناجحة للحفاظ على المخطوطات اعتمادا على مقترحات وأفكار مبتكرة 

وإبداعية.

*نموذج المكتبة الوطنية بالمغرب:

حملت المكتبة الوطنية على عاتقها مهمة إعادة االعتبار للترات المخطوط المغربي من خالل المجهودات الكبيرة 
التي تقوم بها على مستوى جمع المخطوطات من مختلف مالكيها. كما تواكب المكتبة التقنيات الحديثة في صيانة 
وترميم المخطوطات ’فهي تتوفر على مختبرات متخصصة في مختلف مراحل الصيانة أهمها مختبر الترميم ثم 

مختبر التصوير على الميكروفيلم الذي يضم آالت لتصوير المخطوطات على الميكروفيلم باأللوان وباللونين 
األبيض واألسود’ وقد قام بتصوير مايقرب 7000 مخطوط. إضافة إلى مخطوطات عدد من الخزانات الوطنية 

 6الحلوجي’ عبد الستار عبد الحق.اللمسات الفنية للمخطوط. في المخطوط العربي دار المنظومة .مج 2 ’ع2.  دارة :دارة الملك عبد العزيز.1976 .ص ص 
. http://search.mandumah.com/record/12899414-. 53 الموقع



العامة كخزانة القرويين والخزانة الحسنية’وخزانة ابن يوسف بمراكش ’ وخزانة آبي سالم العياشي ’ ومخطوطات 
جائزة الحسن الثاني للمخطوطات. إضافة إلى ورشة للتسفير’ ومختبر رقمنه المخطوطات.باإلضافة إلى جائزة 
الحسن للمخطوطات التي انطلقت مند 1969 وتهدف إلى البحث عن المخطوطات الموجودة في ملكية الخواص.

*مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث:  

يعد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث نموذجا للمؤسسات الغير حكومية التي تهتم بالتراث المخطوط والحفاظ 
علية ’ دون النظر إلى هويته الدينية أو العرقية والعمل على نشره والتعريف به.أسسه السيد جمعة الماجد رغبة 

منه في الحفاظ على التراث المخطوط من خالل معالجته وترميمه وتصويره’ثم إحياءه وإتاحته للباحثين والدارسين 
لتحقيقه ونشره.وفي هذا الصدد قام المركز بأعمال مهمة في حفظ وصيانة المخطوطات في عدد من المناطق 

وبخاصة في جمهوريتي مالي وموريتانيا في غرب إفريقيا’ باإلضافة إلى تنظيم دورات تدريبية دولية في حفظ 
ومعالجة وترميم المخطوطات.

جهود المركز في مالي شرع المركز أعماله في مالي سنة 1997 م  أين أنشأ وحدة لترميم المخطوطات في معهد 
أحمد بابا للدراسات والبحوث وتزويدها بكل ما تحتاجه من أدوات كما تم تدريب العاملين في أعمال الحفظ 

والصيانة

جهود المركز في موريتانيا انطلقت شرع المركز في أعماله في موريتانيا سنة 2002 م أين تم بناء مركز لحفظ 
المخطوطات في مدينة تيشيت بالتنسيق مع البنك الدولي صاحب التمويل والحكومة الموريتانيا.

* UNESCOنمودج * وبرنامج ذاكرة العالم.

5- أساليب وتقنيات حفظ وصيانة المخطوطات

ترتبط مدة حياة المخطوط بالبيئة التي يحفظ فيها  فالمخطوط معرضة كغيرها من المواد واألوعية إلى التلف 
والضياع  لذلك بات لزاما إعادة النظر في ظروف حفظه وتخزينه واستعماله واالستفادة من التقنيات واألساليب  

والمعايير الحديثة التي تهدف إلى إطالة عمره عن طريق توفير الشروط المناسبة للحفظ وصيانة وترميم 
المخطوطات التي لحق بها الضرر.

*حفظ المخطوطات:

حفظ المخطوطات يأخذ جانبين أساسيين ’ األول يتعلق بمكان حفظها من حيث مواصفات المكتبة وأثاثها ويرتبط 
الجانب الثاني بتعامل اإلنسان مع المخطوطات باإلضافة إلى العوامل المناخية التي المسؤولية على تلف هذه 

المخطوطات وتدهورها.

عوامل إتالف المخطوطات: وتتمثل في : 

1- في ارتفاع الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة وتغيراتها المفاجئة

2- تعرض المخطوطات لألشعة البنفسجية وتحت الحمراء التي تفرزها اإلنارة االصطناعية وأشعة الشمس وعدم 
احترام مقاييسها.

3 - الحرائق ’ الفياظانات ’ السرقة والتخريب ألعمدي    

4 - الملوثات بما فيها الغازات والسوائل والمواد الصلبة.



*اإلجراءات الوقائية:

تتجلى أولى عمليات حفظ المخطوط في توفيرا لظروف الطبيعية المالئمة في قاعات الحفظ والتخزين سواء تعلق 
األمر بمستوى الحرارة أو الرطوبة أو اإلضاءة ’ وتسويتها مع المقاييس المفروضة لها وذلك بتركيب أجهزة 
تكييف الهواء وتسوية الظروف المناخية واستعمال ستائر لتجنب تسرب األشعة المضرة مع االهتمام بنظافة 

القاعات لتجنب دخول الحشرات وتسرب الغبار وكل الملوثات ’ تركيب أثاث تخزين المخطوطات تتماشى مع 
المقاييس وتركيبها بالطرق الصحيحة والمناسبة للحفظ.

الحرص على ضوابط التعامل مع المخطوطات بداية بالليونة والنظافة عند فحصها واالطالع عليها

كما ينبغي اعتماد خطة طوارئ لمجابهة الكوارث والمخاطر الكبر ى كالفيضانات والحرائق أو انتشار عدوى في 
وسط المخطوطات.

*صيانة المخطوطات:

أوال : عملية التعقيم التي يجرى فيها القضاء على كل أشكال اآلفات البيولوجية المتمثلة في الحشرات الفطريات 
والبكتريا الموجودة داخل المخطوط ’ وذلك من خالل وضعها ضمن أجهزة التعقيم 

 ثانيا:  التنظيف الجاف’ وفيه يتم التخلص من العوالق الصلبة الموجودة على سطح صفحات المخطوطات والكتب 
مثل الغبار ’ األتربة ’ وفضالت الحشرات ؛ إذ يتم التخلص منها باستخدام جهاز للمعالجات األولية ’ بينما تزال 

فضالت الحشرات بكشطها باستخدام مشرط الترميم.

ثلثا:  تعالج جميع اإلصابات الكيمائية باستعمال أجهزة ضمن المعايير المعمول بها عالميا ’ ويمكن تلخيص هذه 
المعالجات بالعبارات كاألتي:

تعديل نسبة الحموضة – معالجة األكسدة – تنظيف البقع والتشربات اللونية – معالجة المخطوط المحترقة

رابعا: إعادة المتانة والمرونة للمخطوط ’ وتستخدم لهذه الغاية أصماغ طبيعية تعيد لألوراق المعالجة بالمحاليل 
متانتها التي فقدتها بسبب المعالجة.

خامسا: إعادة الرطوبة النسبية لألوراق والرقاق الجافة ’ وتجرى هذه العملية بوضع األوراق والرقاق على 
األرفف الشبكية للجهاز ويحكم إغالق هذا الجهاز مدة 21 ساعة مع توفير جو رطب بالداخل7.

*الترميم:

يعد التقييم عملية تقنية تعتمد على المهارة الفنية والخبرة العلمية واإلتقان ’ وتهدف إلى إعادة المخطوط الى شكل 

اقرب ما يكون إلى شكله األصلي قبل اإلصابة ’ وذلك بإصالح ما أصابه من تشوهات شكلية كالتمزق والتفتت 

وانتشار الثقوب والمقطوع أو فقد أجزاء من الهوامش أو النصوص .وككل عملية ترميم تستهدف إنقاذ التراث 

 7 قسم العالقات العامة. حفظ ومعالجة و ترميم المخطوطات. نشرة اخبار المركز .ع80 دبي:مركز جمعة الماجد.2019 .ص13-12 .



القديم يجب ان تحترم خصوصيات القطعة من حيث خاماتها الطبيعية وجماليتها الفنية سواء كان الترميم أليا 

اويدويا.

كما يوصى بان تكون عملية الترميم قابلة للفك عند اللزوم . وتختلف عملية الترميم باختالف حوامل المخطوط 

سواء كان ورقا او رقا. كما تختلف طبيعة التدخل بدورها باختالف نوعية إصابة المخطوط ثقبا أو كسرا او بترا. 

*التسفير: 

يعد التسفير أخر عملية في مراحل صيانة المخطوط وتهدف هذه العملية إلى حفظ الكتاب وصيانته من التفكك 

وتفرق’ أوراقه عن طريق احتواء الكتاب بين جلدتين ترتبطان من الطرفين في الكعب.

لكن المقصود بهذه العملية في مرحلة الصيانة هو التجليد الترميمي الذي يستهدف ترميم جلدة المخطوط بأ جزاءها 

المختلفة من كعب وأغطية وخطوط اتصال ’ أو إعادة تجليد وتقوية المخطوط مع الحفاظ على خصوصيته األثرية 

وجماليته الفنية. إال انه وان كانت أدوات التجليد بسيطة في معظمها إال أن العملية تتطلب حرفية وخبرة علمية 

ومهارة فنية كبيرة ’ وذلك حتى ال تكون نتائجها عكسية ومضرة بالمخطوط. عرفت صناعة التسفير تطور مهم 

عند المسلمين عبر التاريخ ؛ حيث انتقلت العملية من مجرد كسوة الكتاب أو المخطوطة بالجلد للحفاظ على متانته 

إلى فن جميل يصنف ضمن الفنون العربية الجميلة المعروفة باآلرابيسك8.

*خاتمة:

 يحظى التراث المخطوط بمكانة هامة ضمن مكونات التراث اإلنساني العام ’ فهو با اإلضافة إلى أنه جزء أساسي 

من ذاكرة المجتمعات يمثل ذخيرة حية وغنية تعكس المستوى الحضاري والثقافي الذي بلغه األسالف في الفترات 

السابقة ’ ومن ثم يبقى الدليل المادي األكثر وضوحا عن الذاكرة  وأرقى منتوج حضاري يجب المحافظة عليه من 

عوامل التدهور وصيانته في ضل التقنيات واألساليب الحديثة.

 8 فدار’ المحجوب .واقع حفظ وصيانة المخطوطات في الجنوب المغربي.مجلة أفاق الثقافة والتراث .ع105. دبي : مركز جمعة الماجد. 2019 .ص 101-
.108



          


