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شكر وتقدير

احلمـــد هلل حمـــداً كثيـــراً طيبـــا، احلمـــد هلل الـــذي وهبنـــا مـــن 

نعمـــه الكثيـــر ووفقنـــا علـــى إمتـــام هـــذا الكتـــاب، ونتقـــدم بالشـــكر 

ــا  ــدى لنـ ــن أهـ ــون وكل مـ ــا العـ ــد قدمـــت لنـ ــى كل يـ ــل إلـ اجلزيـ

ـــاً أو فكـــرة ســـاهمت يف إعـــداد هـــذا الكتـــاب راجـــني اهلل أن  رأي

يكـــون لبنـــة يف مجـــال املخطوطـــات والوثائـــق واملـــواد التاريخيـــة 

ــوب يف  ــراث املكتـ ــددات للتـ ــر واملهـ ــن املخاطـ ــام عـ وكشـــف اللثـ

بالدنـــا ومنهجيـــة احلفـــاظ عليهـــا وحمايتهـــا، واهلل املوفـــق 

والهـــادي إلـــى ســـواء الســـبيل.
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1٥

الهدف من الكتاب

يهـــدف الكتـــاب إلـــى وضـــع لبنـــة لدراســـات مســـتقبلية 

الحقـــة الختيـــار أنســـب طـــرق احلفـــاظ والصيانـــة 

ــراث  ــا التـ ــرض لهـ ــي يتعـ ــر التـ ــم يف املخاطـ والتحكـ

املكتـــوب يف املكتبـــات واألرشـــيفات ودور احلفـــظ 

واملتاحـــف.
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1٧

املقـدمـة 

ــدا  ــزال بعي ــرى ســنعرف مقــدار مــا ي ــة الكب ــم ومؤسســاته الثقافي ــات العال ــا يف مكتب إذا نظرن
عنــا مــن تراثنــا املخطــوط واملطبــوع، والــذي هــو مــن أعظــم التــراث اإلنســاني والــذي يتنــاول علــوم 
الديــن واللغــة والتاريــخ واألدب والطــب والهندســة والفلــك والرياضيــات وتقــومي البلــدان والتراجــم 
وغيرهــا مــن العلــوم. ففــي العصــور األولــى جلــأ اإلنســان القــدمي إلــى كتــل حجريــة كبيــرة للكتابــة 
عليهــا، ثــم أخــذ يفكــر بوســائل أخــرى أكثــر خفــه وأســهل يف النقــل، وفــى مصــر اســتخدم املصريــون 
القدمــاء »ورق البــردي« عــام ٤٣٣٣ ق.م، ودفــع احتــكار املصريــني ألوراق البــردي إلــى تفكيــر بعــض 
ــود  ــى جل ــذه الصناعــة، فلجــأوا إل ــني له ــكار املصري ــى احت ــب عل الشــعوب يف وســيلة أخــرى للتغل

احليوانــات« الــرق« للكتابــة عليهــا.
أمــا الــورق فقــد كان للصــني الفضــل يف صناعــة أول ورق يف العالــم علــى يــد »تســاى لــون« 
ســنة ١٣٤ م، فنجــد أن عاملنــا احلديــث بصورتــه املتحضــرة الراهنــة لــم يكــن لــه وجــود لــوال ظهــور 
الــورق، وذلــك ألنــه الوســيط الرئيســي واملثالــي لتســجيل املطبوعــات علــى اختــالف أنواعهــا، فبــني 
احملــاوالت األولــى لنقــش جملــة علــى ســطح احلجــر يف العصــر البدائــي يف يــوم كامــل، وبــني طبــع 
ــة  ــى الــورق اليــوم يف بضــع ثــوان، لهــو طريــق طويــل ظلــت تســير فيــه البشــرية مرحل صفحــة عل

بعــد مرحلــة. 
ورغــم أهميــة هــذه املخطوطــات إال أن حالتهــا يف مختلــف الــدول العربيــة واالســالمية مترديــة 
الــى حــد يصبــح معــه العــالج مضنيــاً وطويــاًل، فهــي مبعثــرة بــني مختلــف الهيئــات احلكوميــة 
واألهليــة واألفــراد، ففــي البــالد اإلســالمية الكثيــر مــن املكتبــات اخلاصــة التــي حتتوي علــى الكثير 
مــن نفائــس املخطوطــات. ويقــدر خبــراء املخطوطــات عــدد املخطوطــات اإلســالمية املبعثــرة يف 
أنحــاء العالــم بنحــو أربعــة ماليــني إلــى خمســة ماليــني مخطوطــا ورمبــا كانــت تركيــا والهنــد أهــم 
ــا  ــة الســليمانية يف تركي ــواء مكتب ــى ذلــك احت ــك املخطوطــات ودل عل ــن اســتقرت فيهمــا تل قطري

علــى مئــة وواحــد وخمســني ألــف مخطــوط إســالمي.
كمــا أن الناظــر الــى مخــازن معظــم املكتبــات العربيــة يشــعر بأســى عميــق ملــا تلقــاه املخطوطــات 
مــن إهمــال بعــد أن حتولــت يف نظــر الكثيــر مــن املســؤولني عنهــا، ســواء كانــوا أصحابهــا أو 
القائمــني عليهــا مــن موظفــي الدولــة، الــى معروضــات متحفيــه تعــرض منهــا النســخ التــي تتحلــى 
ــا أو جتليدهــا، ويكــدس الباقــي أكوامــاً يف املســتودعات  ــا أو زخرفته ــوان مــن الفــن يف كتابته بأل

ليكــون طعامــاً لآلفــات واحلشــرات دون أن يحظــى بــأي نــوع مــن الصيانــة. 
وهنــا ميكــن أن نتصــور العــبء الكبيــر امللقــى علــى عاتــق املؤسســات العلميــة والثقافيــة، العربيــة 
واإلســالمية واخلبــراء املعنيــني باملخطوطــات بجمــع هــذا التــراث املكتــوب بلغــة القــرآن الكــرمي أو 
باللغــات غيــر العربيــة لتنقيتــه والتأكــد مــن ســالمته مــن التزويــر، ومــن ثــم صيانتــه وإعــادة تقدميــه 

للباحثــني والدارســني وأيضــا احملافظــة عليــه وحمايتــه مــن التزويــر.
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ــات واملتاحـــف ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ 1٨

ويتنــاول الكتــاب مخاطــر ومهــددات التــراث املكتــوب ومنهجيــة احلفــاظ عليــه يف املتاحــف 
واملكتبــات، واإلجــراءات الوقائيــة عنــد مناولــة املخطوطــات واملطبوعــات واملــواد التاريخيــة أو 
التعامــل معهــا، واإلجــراءات الوقائيــة حلمايتــه مــن مخاطــر اإلضــاءة واحلــرارة والتلــوث والتلــف 

البيولوجــي.
ويقــع الكتــاب يف أربعــة فصــول، اســتهلها الكتــاب بفصــل بعنــوان التــراث املكتــوب أنواعــه 
ــوب،  ــراث املكت ــه الت ــي ل ــذي ينتم ــايف وال ــراث الثق ــات الت ــى أقســام ومكون ــه، واشــتمل عل وأهميت
وأهــم املــواد املســتعملة للتــراث املكتــوب، وأنــواع التــراث املكتــوب وشــكل الكتــاب يف العصــور 

القدميــة. 
وجــاء الفصــل الثانــي بعنــوان مخاطــر التــراث املكتــوب يف املكتبــات واملتاحــف تنــاول املخاطــر 
التــي تواجــه التــراث املكتــوب داخــل املكتبــات واملتاحــف مثل اإلتالف البشــري، والكــوارث واحلرائق 
والفيضانــات واحلــروب والبراكــني، كمــا تنــاول الفصــل التلــف البيولوجــي املتمثــل يف احلشــرات 
والفطريــات والبكتريــا، وعوامــل التلــف األخــرى للتــراث املكتــوب مثــل احلــرارة والرطوبــة والضــوء 

وامللوثــات اجلويــة.
أمــا الفصــل الثالــث فتنــاول اإلجــراءات الوقائيــة للحفــاظ علــى التــراث املكتــوب يف املكتبــات 
ــة أو التعامــل  ــة املخطوطــات واملــواد التاريخي ــد مناول ــة عن واملتاحــف، وأيضــاً االجــراءات الوقائي
معهــا، و طــرق حمايــة التــراث الوثائقــي مــن األخطــار الناجتــة عــن اإلنســان، وكذلــك تنــاول الفصــل 
منهجيــة حمايــة التــراث املكتــوب مــن الكــوارث الطبيعيــة املختلفــة، واإلجــراءات الوقائيــة للحمايــة 
مــن مخاطــر التلــف البيولوجــي ومقاومــة احلشــرات والكائنــات احليــة الدقيقــة، وكيفيــة حمايــة 
التــراث املكتــوب مــن مخاطــر احلــرارة والرطوبــة والضــوء وامللوثــات اجلويــة، كمــا اشــتمل الفصــل 
علــى اإلجــراءات الوقائيــة مــن خــالل طــرق العــرض والتخزيــن، والشــروط الواجــب توافرها، وطرق 
احلفــاظ علــى جلــود أغلفــة املخطوطــات والكتــب واملــواد التاريخيــة داخــل املكتبــات واملتاحــف 

واختتــم الفصــل بــدور تقنيــات املعلومــات يف احلفــاظ علــى التــراث املكتــوب. 
وجــاء الفصــل الرابــع بعنــوان املنظمــات املعنيــة بالتــراث املكتــوب واحلفــاظ عليــه عامليــاً 
ومحليــاً، كمــا تنــاول الفصــل املنظمــات واملؤسســات الدوليــة واإلقليميــة املهتمــة بصيانــة التــراث 
الوثائقــي مثــل اليونســكو واملجلــس الدولــي لألرشــيف والفــرع اإلقليمــي العربــي للوثائــق »عربيــكا« 
) ARBICA (، والفيدراليــة الدوليــة جلمعيــات املكتبــات )إيفــال(، واللجنــة اإلفريقيــة املشــتركة 
للصيانــة » JICPA «، ومنظمــة اإليسيســكو، واأللكســو. كمــا تنــاول الفصــل املؤسســات املعنيــة 
باحلفــاظ علــى التــراث املكتــوب داخــل اململكــة العربيــة الســعودية مثــل الــدارة ومركــز امللــك فيصــل 
ومكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة، وتنــاول الفصــل جهــود اململكــة حلفــظ التــراث املكتــوب، واختتــم 

ــة الســعودية ١٤٠٢ ه. ــراث املخطــوط يف اململكــة العربي ــة الت الفصــل بنظــام حماي
 املؤلفان
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٢1الفصل األول : التراث املكتوب أنواعه وأهميته

)١( التراث، أنواعه وأهميته

التــراث ركيــزة أساســية مــن ركائــز هويــة األمم الثقافيــة وعنــوان اعتزازهــا بذاتيتهــا احلضارية 
يف تاريخهــا وحاضرهــا؛ ولطاملــا كان التــراث الثقــايف لــألمم منبعــا لإللهــام ومصــدًرا حيويــا 
لإلبــداع املعاصــر ينهــل منــه فنانوهــا وأدباءهــا وشــعراؤها، وليــس التــراث الثقــايف معاملــاً وصروحــاً 
وآثــاًرا فحســب، بــل هــو أيضــا كل مــا يؤثــر عــن أمــة مــن تعبيــر غيــر مــادي، مــن فولكلــور، وأغــان 
وموســيقى شــعبية وحكايــات ومعــارف تقليديــة تتوارثهــا األمــة عبــر أجيــال وعصــور، وكــذا تلــك 
الصــروح املعماريــة املتعــددة واملختلفــة، وتلــك البقايــا املاديــة مــن أواٍن وحلــي، ومالبــس، ووثائــق، 
ــراث هــو  ــا . والت ــا وثقافته ــض حياته ــا، ونب ــر عــن روحه ــا تعب ــة وغيرهــا؛ إْذ كله ــات جداري وكتاب
التجربــة املتبادلــة بــني اإلنســان ومحيطــه، وهــذا احمليــط الــذي يضــم حتــى اإلنســان اآلخــر فــرداً 
كان أم جماعــة. والتــراث يعنــي كل مفهــوم يتعلــق بتاريــخ اإلنســان يف جتــارب ماضيــه، وعيشــه يف 

حاضــره، وإطاللتــه علــى مســتقبله.
ــي تركهــا األولــون حيــث هــي  ــايف فهــي املمتلــكات والكنــوز الت أمــا التــراث احلضــاري والثق
الســند املــادي والالرمــادي لــألمم والشــعوب؛ مــن خاللهــا تســتمد جذورهــا وأصالتهــا، لتضيــف 

ــا . ــا وأصالته ــى هويته ــة، لتحافــظ عل ــات أخــرى يف مســيرتها احلضاري ــا لبن له
وال شــك أن التــراث ميثــل الذاكــرة احليــة للفــرد وللمجتمــع، وميثــل بالتالــي هويــًة يتعــرف بهــا 
ــة يكــون مصــدرا  ــة واالجتماعي ــراث بقيمــه الثقافي ــى شــْعٍب مــن الشــعوب؛ كمــا أن الت ــاس عل الن
تربويــاً ، وعلميــاً ، وفنيــاً ، وثقافيــاً ، واجتماعيــاً . ذلكــم أن تراكــم اخلبــرات يُكــون احلضــارة، 

ــون الذاكــرة، إن فقــدان التــراث الثقــايف يعنــي فقــدان الذاكــرة. وتراكــم املعلومــات يُك

)1-1( أقسام ومكونات التراث الثقايف وأهمية احلفاظ عليه
إن التراث الثقايف وكما هو معروف لدى الباحثني واملختصني يحتوي على جانبنْي :

أ- التــراث امللمــوس املــاّدي ممــرا أنتجــه الســابقون مــن مبــاٍن، ومــدٍن، وأدواٍت، ومالبــس 
وغيرهــا.

ب- التــراث غيــر امللمــوس مــن معتقــدات، وعــادات، وتقاليــد، وطقــوس، ولُغــات وغيرهــا وهــو 
مــا يُطلــق عليــه املــوروث الشــعبي.. فاحلفــاظ علــى هذيـْـن العنصريـْـن هــو حفــاٌظ علــى هويــة األمــة 
ــى املنتجــات التــي نســتطيع مــن خاللهــا أن نقيــس مســتوى  وذاكرتهــا. ويعنــي أيضــا احلفــاظ عل

احلضــارة لهــذه األمــة أو تلــك . )عليــان، ٢٠٠٥  : ٦٠(
تصنيفات التراث الثقايف :

يشمل التراث عادة عدة أنواع وتصنيفات منها :- 
امللحــون،  أو  العامــي  والشــعر  األمثــال،  واحلكايــات  الروايــات  ويضــم  الشــفوي:  التــراث 

أنواعــه. بــكل  شــعبي  رقــص  واملوســيقى، 
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ــات واملتاحـــف٢٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

 - ملونــة، صــور  لوحــات  تاريخيــة، خرائــط،  كتــب  وثائــق، مخطوطــات،  املكتــوب:  التــراث 
الكهــوف. علــى  ورســوم  تاريخيــة،  ونصــوص  قدميــة،  ومكتبــات  فوتوغرافيــة، 

التــراث املبنــي: املــدن العتيقــة، األحيــاء العتيقــة التاريخيــة، القصــور، واملســاجد، والزوايــا، 
واألبــواب، والزخــارف والنقــوش.

التــراث املنقــول: قطــع أثريــة كالنقــود، واحللــي، واألوانــي اخلزفيــة، واألســلحة القدميــة، 
وغيرهــا مــن األدوات املنزليــة، والفالحيــة، واحلرفيــة وقــد جندهــا محفوظــة يف املتاحــف.

التراث الثابت: ويشمل املواقع األثرية القدمية. 

)1-٢( أهمية احلفاظ على التراث الثقايف
- احلفــاظ علــى التــراث الثقــايف بنوعيــه، امللمــوس ممــرا أنتجــه الســابقون مــن مبــاٍن، وأدوات 
ومــدن ومالبــس، وغيرهــا ممــرا هــو مــادي، وغيــر امللمــوس مــن معتقــدات، وعــادات،  
ولغــات، وتقاليــد وغيرهــا؛ فــإن هذيـْـن العنصريـْـن يــك ر ونــان عصــب احلضــارة، فاحلفــاظ 
عليهمــا يعنــي احلفــاظ علــى مــا أنتجــه اإلنســان يف مجتمــع مــا كهويــة فرديــة ومجتمعيــة.
- التــراث ميثــل الذاكــرة احليــة للفــرد وللمجتمــع، وميثــل بالتالــي هويــة يتعــرف بهــا النــاس 

علــى شــعب مــن الشــعوب.
- احلفــاظ علــى التــراث الثقــايف هــو إغنــاءٌ للثقافــة اإلنســانية باحلفــاظ علــى التنــوع الثقــايف 
لــدى شــعوب املعمــورة . إن التــراث بقيمــه الثقافيــة واالجتماعيــة يكــون مصــدراً تربويــاً ، 
وعلميــاً، وفنيــاً ، وثقافيــاً ، واجتماعيــا .  فقــدان التــراث الثقــايف يعنــي فقــدان الذاكــرة، 
ويعنــي افتقــاراً اقتصاديــاً مــه ر مــاً يف التنميــة احملليــة ملناطــق هــذا التــراث، وفقــدان خلـْـق 
ــوارد  ــة مــن م ــة الدول ــون، وخزين ــا الســكان احمللي ــة شــاملة يســتفيد منه ــة تنموي ديناميكي

ماليــة هامــة بالعملــة الصعبــة، والعملــة احملليــة
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٢3الفصل األول : التراث املكتوب أنواعه وأهميته

)٢( التراث املكتوب

ــردي -  ــا )ب ــب عليه ــة بتوافــر ثــالث وســائل هــي: مــادة يكت ــة املكتوب ــادة التراثي ــع امل ــم صن يت
ورق - رق(، ومــادة يكتــب بهــا )املــداد( أســود أحمــر ...، وأداة الكتابــة )قلــم - بــوص -  فرشــاة( 
)الصــورة رقــم ١(. والكاتــب القــدمي كان يكتــب علــى اجللــد وعلــى اخلشــب وعلــى احلجــر وعلــى 
الفخــار وعلــى األســتراكا )شــقف الفخــار أو كســره(، وكان يــدون عليهــا . الشــؤون التــي ال حاجــة 

ــا )الشــامي، ١٩٨٢ م: ٤٤(. حلفظه

)٢-١( املواد املستعملة للتراث املكتوب
مــن مــواد التــراث املكتــوب علــى ســبيل املثــال مــادة البــردي النباتيــة التــي اســتعملت علــى شــكل 
لفافــات قــد تفــوق العشــرة أمتــار، وقــد صنعــت مــن ســيقان نبــات البــردي الــذي كان ينمــو يف دلتــا 
النيــل، أمــا مــادة الــرق فهــي تنحــدر مــن أصــل حيوانــي خالفــاً للبــردي فكانــت تؤخــذ مــن جلــود 
املاعــز، واخلــروف، والثــور، والغــزال وحيوانــات أخــرى، ويختلــف نــوع الــرق بحســب نوعيــة اجللــد. 
أمــا الــورق فهــو مــادة مصنوعــة مــن أليــاف نباتيــة محولــة إلــى عجينــة ثــم تفــرد وجتفــف لتشــكيل 

ورقة.
ــه، األمــر الــذي  ــه بيئت ــه ل ــة فاســتخدم اإلنســان كل مــا أتاحت هــذا وقــد تطــورت مــواد الكتاب
تنوعــت معــه املــواد التــي خــط عليهــا مــن عصــر آلخــر ومــن دولــة إلــى أخــرى، فبينمــا ســجل 
املصريــون القدمــاء حضارتهــم علــى ورق البــردي واألحجــار املختلفــة ســجل الســومريون كتابتهــم 
بالضغــط بآلــة مدببــة علــى ألــواح الطــني اللينــة قبــل جفافهــا، كمــا اســتعمل يف العصــور القدميــة 
البرونــز وآجــر الطــني وألــواح اخلشــب وجــذوع األشــجار، واســتعمل الصينيــون يف القــدمي القواقــع 

ــى، ١٩٩7 م: ٥٦( والعظــام واألحجــار واخلــزف أو الفخــار واخلشــب )الطوب
أما العرب يف عصر ما قبل اإلسالم استعملوا بدورهم احلجارة والعسب

والكرانيــف واألكتــاف واألضــالع واللخــاف والتــي تعنــي احلجــارة الرقيقــة، كمــا كتبــوا علــى 
املهــارق. أمــا يف حضــارات بــالد النهريــن )األكاديــة والســومرية واآلشــورية والبابليــة( فقد انتشــرت 
مــادة الطــني بوصفهــا أهــم مــواد الكتابــة وذلــك ألنــه عثــر علــى ألــواح كثيــرة مــن .( الطــني مكتوبــة 
باملســمارية )اجلبــوري، ١٩٩٩ م: ٢٤7(. وميكــن القــول إن املــواد األكثــر اســتعماالً يف احلضــارات 
البشــرية هــي البــردي والــرق والــورق، وفيمــا يلــي نبــذة عــن أهــم املــواد التــي اســتخدمت قدميــاً 

كحامــل للتــراث املكتــوب.

)1.1.٢( األكتاف والعظام واألضالع:
ــا  ــام واملاعــز خاصــة العريــض منه ــل واألغن ــاف وعظــام وأضــالع اإلب ــى أكت ــرب عل ــب الع كت
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ــات واملتاحـــف٢4 ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

)عبــد احلميــد، ١٩٨٤ : ٣٦(. فاســتخدمت جميعــاً كمــواد للكتابــة يف صــدر اإلســالم، وكتــب عليهــا 
القــرآن الكــرمي. وكان العظــم .( يثقــب ليمكــن جمعــه يف خيــط مــن اجللــد )حمــودة، ١٩٩٤ م: ٥٦(.

)٢.1.٢( الفخار واخلزف:
استخدم الفخار واخلزف كمواد للكتابة، وعرفها العرب وكتبوا عليها يف فجر اإلسالم.

)3.1.٢( العسب والكرانيف:
اســتخدم عســب النخيــل والكرانيــف كمــواد يكتــب  عليهــا نظــراً لتوافرهــا ولســهولة احلصــول 
عليهــا يف مثــل تلــك البيئــة الصحراويــة، إذ كانــوا يكشــطون اخلــوص ويكتبــون يف الطــرف العريــض.

)4.1.٢( األلواح وحلاء الشجر:
اســتخدم اإلنســان األلــواح وحلــاء الشــجر كمــواد للكتابــة عليهــا. واللــوح )بالفتــح(: كل صفيحــة 

عريضــة مــن صفائح اخلشــب.

)٥.1.٢( املهارق:
هــي الصحــف البيضــاء مــن القمــاش، وهــو لفــظ فارســي معــرب يعرفــه ابــن منظــور)١( بأنــه: 
ثــوب حريــر أبيــض يســقى بالصمــغ، ويصقــل ثــم يكتــب فيــه، قبــل أن تصنــع القراطيــس بالعــراق.

)٦.1.٢( القباطي :
القبــط هــم أهــل مصــر)٢(، وقــد اشــتهر نــوع مــن النســيج عــرف باســم القباطــي، وهــي ثيــاب 
رقيقــة بيضــاء، كانــت تصنــع مبصــر مــن الكتــان، الــذي كان يــزرع يف  مصــر منــذ أقــدم العصــور، 

وكثــر اســتعماله فيهــا إلــى جانــب احلريــر يف فجــر اإلســالم.

)٧.1.٢( البردي:
ظــل البــردي مســتخدما خــالل األســرات والعصــر اليونانــي الرومانــي والعصــر البيزنطــي 
وفتــرة اإلســالم املبكــر، وآخــر االكتشــافات البرديــة وثائــق عربيــه مؤرخــه بعــام ١٠٨7 م، وصناعــه 
مســطحات الكتابــة مــن البــردي بــدأت يف الــزوال يف القــرن الســابع الثامــن امليــالدي عنــد زيــادة 

اســتخدام مســطحات الكتابــة اجللديــة والورقيــة.

)٨.1.٢( اجللد )الرق(: 
هنــاك ثالثــة أســماء تشــير إلــى اجللــود وهــي الــرق، واألدمي، والقضيــم، وكلهــا أنــواع مــن 

)١( لسان العرب: مادة هرق.

)٢( لسان العرب مادة قبط. 
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٢٥الفصل األول : التراث املكتوب أنواعه وأهميته

اجللــود. أمــا الــرق فهــو مــا يرقــق مــن اجللــد ليكتــب فيــه، واألدمي هــو اجللــد املدبــوغ)١(. والقضيــم 
هــو الــرق األبيــض ومنــه القضيمــة أي الصحيفــة البيضــاء)٢(، وعــرف مــن القضيــم نوعــان: أحدهما 
القضيــم اجلــاف: وهــو جلــد صلــب يتــم حتضيــره باســتعمال مــاء اجليــر علــى غرار طريقــة حتضير 
البارشــمنت يف العصــور الوســطى، واآلخــر: القضيــم اللــني: وهــو جلــد لــني مت حتضيــره يف العصــر 
العباســي باســتعمال التمــر املخمــر وهــي طريقــة صناعــة كوفيــة. ويقابــل الــرق عنــد الغربيــني 
ــة  ــة النعوم ــه وهــو يف غاي ــد والدت ــح بع ــاً أو ذب ــد ميت ــذي ول ــح Vellum وهــو رق العجــل ال مصطل
والرقــة لذلــك كان مــادة ثمينــة ومطلوبــة. والــرق يؤخــذ مــن عجــل أكبــر ســناً ويكلــف ثمنــاً أقــل مــن 
القضيــم، وقــد يكــون مــن الصعــب أحيانــاً معرفــة نــوع احليــوان الــذي اســتخلص منــه اجللــد نظــراً 
 .) 1989 Lamaire ( للعمليــات الكثيــرة التــي يتعــرض لهــا اجللــد مثــل: التبييــض والترقيــق والتليــني
وقــد اســتخدم اجللــد كحامــل للكتابــة قبــل اإلســالم، وقــد انتشــرت دباغــة اجللــود انتشــاراً واســعاً 
جنوبــي اجلزيــرة العربيــة حينمــا بــدأ الفــرس يبنــون املدابــغ يف اليمــن أيــام حكمهــم لهــا بعــد عــام 
٥١٨ م. وعرفــت الطائــف وجنــران بصناعــة اجللــود التــي كانــت تنتــج وتصــدر بصــورة كبيــرة، ويقال 
إن الفــرس كانــوا يكتبــون يف جلــود البقــر والغنــم. وكان الرومــان يكتبــون أيضــاً يف الفلجــان )جلــود 
احلميــر الوحشــية(. وكتــب علــى اجللــد زمــن الرســول - صلــى اهلل عليــة وســلم - فكتبــت أجــزاء 
ــة اخلليفــة املأمــون املعروفــة - ببيــت احلكمــة -  ــه. ويــروى أنــه يف خزان مــن القــرآن الكــرمي علي

وثيقــة كتبهــا عبــد املطلــب بــن هاشــم جــد الرســول - صلــى اهلل عليــة وســلم - علــى اجللــد. 
والــرق كان هــو املــادة املهيمنــة إلــى حــدود القــرن الثالــث عشــر امليــالدي يف صناعــة الكتــاب، 
وبعــد ذلــك ظلــت تلــك املــادة مســتعملة لــدى األمــراء، وقــد كتــب علــى بــن أبــى طالــب - رضــي اهلل 
ــى رق الغــزال الوثيقــة التــي أهديــت بهــا متيــم قطعــة مــن األرض  )الدالــي، ١٩٨٣ م:  ــه - عل عن

7-١٦( واجلهــة الســفلى يف الــرق تكــون أكثــر وضوحــاً وبياضــاً مــن اجلهــة العليــا.
وقــد اســتخدم الــرق كمــادة للكتابــة منــذ القــدم، وفضلــه املســيحيون يف القــرن الرابــع امليــالدي 
)خاصــة يف إيطاليــا( حيــث كان يســتخدم يف قاعــات النســخ داخــل األديــرة والكنائــس والتــي كانــت 
تعــرف باالســكربتوريا. وكان يصنــع مــن جلــود اخلــراف واملاعــز والبقــر والغــزال ورمبــا احلميــر، 
وكان جلــد اخلــراف هــو األكثــر اســتخداماً لهــذا الغــرض  )ســيد، ١٩٩7 : ١٨(  واســتخدمه العــرب 

نُشــوٍر }(3). ْســُطوٍر، يِف َرقٍّ مَّ وورد ذكــره يف القــرآن الكــرمي يف قولــه تعالــى: { َوالطــوِر، َوِكتـَـاٍب مَّ
وكلمــة )برجامــني( تعنــي جلــد برجامــون وهــي املدينــة التــي ابتــدئ فيهــا دباغــة جلــود اخلــراف 
واملاعــز، فتلــك املــادة أكثــر صالبــة ومقاومــة، وميكــن القــول إن الرقــوق بخــالف مــواد أخــرى مثــل 

)١( لسان العرب: مادة أدم.

)٢( لسان العرب: مادة قضم.

)٣( سورة الطور ، آية ١ : ٣.
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ــات واملتاحـــف٢٦ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

القباطــي واملهــارق كانــت أكثــر شــيوعاً وكانــت هــي املــادة األساســية التــي يكتــب فيهــا العــرب، وقــد 
كتبــت بهــا املصاحــف واملؤلفــات يف العصريــن األمــوي والعباســي قبــل أن يشــيع اســتعمال البــردي 
والــورق بعــد ذلــك. وعلــى الرغــم مــن وجــود الــورق فقــد بقيــت بــالد املغــرب تؤثــر اســتعمال الرقــوق 

مــع وجــود القرطــاس لديهــا.
ويعــزو بــن خلــدون هــذا االســتمرار إلــى رغبــة العلمــاء يف تشــريف مكتوباتهــم فالــرق عنــوان 
ــك برجامــوم  ــى )أدمــني II( مل ــرق إل ــراع ال ــى نســبة اخت ــون إل الشــرف واإلتقــان، ويذهــب الغربي
ــداًء مــن  ــه ابت ــى أن ــى أوراق البــردي، ويؤكــد عل ــة عل ــة املصري والــذي أراد أن يتخلــص مــن الهيمن
القــرن الثالــث ق.م كانــت هنــاك معاجلــات للجلــود بشــكل يجعلهــا أكثــر مالئمــة للكتابــة، وأن 
برجامــوم كانــت مركــزاً هامــاً لصناعــة الــرق، وأســماها الفرنســيون برشــمان. وقــد وجــدت عــدة 
مجلــدات كاملــة مــن تلــك الرقــوق منهــا مــا هــو محفــوظ يف املكتبــة األهليــة بباريــس، وغيرهــا مــن 
دور الكتــب األخــرى يف أمريــكا ومكتبــة الفاتيــكان بإيطاليــا وليــدن بهولنــدا، كمــا توجــد مجموعــة 
قليلــة يف مكتبــة املتحــف القبطــي مبصــر القدميــة. ومبجموعــة دار الكتــب املصريــة بالقاهــرة 
توجــد مصاحــف مخطوطــة مكتوبــة علــى رق غــزال، وتتــراوح مقاديــر قطــع الــرق تقريبــاً بــني ٤٩ 
× ٢٤ ســم و ٤٨ × ١٨ ســم وقيــل إنهــا تتــراوح بــني ٨٥.٢ ســم × ٨٢ ســم و ٤.٨ ســم × ١٨ ســم.

)9.1.٢( الورق:
والــورق مــادة مصنوعــة مــن أليــاف نباتيــة محولــة إلــى عجينــة ثــم تفــرد وجتفــف لتشــكل 
الــورق، وكانــت متــر صناعــة الــورق بعــدة مراحــل؛ ففــي البدايــة توضــع اخلــرق الباليــة يف القــدور 
ــدق  ــم ت ــداً ث ــاد اخلشــب، و تغســل اخلــرق جي ــاء املســتخلص مــن رم ــوى مــن امل ــول ق ــا محل ومعه
باملطرقــة فــوق كتلــة حجريــة قويــة حتــى تتحــول إلــى عجينــة طريــة ثــم يضــاف املــاء إلــى العجينــة 
حتــى تشــبه ســائل الصابــون، ثــم يصــب هــذا الســائل يف مصفــاة )تصنــع مــن خيــزران أو مــن 
اخلشــب( فيســقط مــا بــه مــن مــاء، بينمــا تبقــى داخــل املصفــاة طبقــة مكونــة مــن مجموعــة مــن 
أليــاف متماســكة هــي فــرخ الــورق املطلــوب صنعــه، ويؤخــذ هــذا الفــرخ وينشــر فــوق لــوح مســطح 
ليجــف حتــت أشــعة الشــمس، ويصبــح صاحلــاً للكتابــة. وتشــكل الــورق مبــرور الزمــن مــن مــواد 
ــر إلــى  متنوعــة، فقــد كان النــاس قبــل امليــالد بحوالــي قرنــني قــد بــدأوا يف تقطيــع خــرق احلري
أجــزاء صغيــرة وتركهــا يف املــاء حتــى تتحــول إلــى عجينــة ناعمــة وجتفيفهــا حتــى تصبــح نوعــاً مــن 
الــورق اخلفيــف، وظلــت املــادة التــي صنــع منهــا غاليــة إلــى أن اكتشــف تســاى لــون Tsai Lun ســنة 
ــد  ــات القطــن وشــباك الصي ــات ونفاي ــل قشــور النبات ١٠٥م طريقــة الســتخدام مــواد رخيصــة مث

الباليــة وكان هــذا االكتشــاف اخلطــوة الفاصلــة.
وتعلــم العــرب صناعــة الــورق مــن صنــاع صينيــني وقعــوا يف األســر عندمــا ســقطت ســمرقند 
عــام ١٥٨ م، إذ يــروى أن زيــاد بــن صالــح حاكــم ســمرقند قــام بغــزوة ضــد إخشــيد فرغانــة الــذي 
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ــاً جــاءوا  ــة وانتصــر املســلمون وأســروا عشــرين ألف ــؤازره إمبراطــور الصــني، ودارت املعرك كان ي
بهــم إلــى ســمرقند، وكان بــني هــؤالء األســرى صنــاع الــورق الصينــي، وظــل يصنــع ورق ســمرقند 
حتــت اســم »ورق ســمرقند« أو »ورق خراســان« وأقــدم ورقــة منــه وجــدت يف مجموعــة فيينــا يرجــع 

تاريخهــا لعــام )١٨٠-٢٠٠هـــ(.
وترجــح آراء املؤرخــني أن أقــدم وثيقــة عربيــة مخطوطــة علــى الــورق العربــي ترجــع إلــى القــرن 
التاســع حتديــداً عــام ٨٦٦ م. وأول ظهــور للــورق الكاغــد يف مكــة املكرمــة عــام 7٠7 م، ثــم يف مصــر 
عــام ٨٠٠ م وذكــر الثعالبــي يف لطائــف املعــارف )أن كواغيــد ســمرقند عطلــت قراطيــس مصــر(، 
ويقصــدون البــردي، وظهــر الــورق يف األندلــس عــام ٩٥٠م، ويف القســطنطينية عــام ١١٠٠م، وظهــر 
يف صقليــة عــام ١١٠٢م، ويف إيطاليــا عــام ١١٥٤ م، ثــم أملانيــا ١٢٢٨ م، ولــم يصــل إلــى إجنلتــرا 

إال حوالــي عــام ١٣٠٩ م )العســيلي، ١٩٩٦م : ٤-٥(.

)1٠.1.٢( مواد الكتابة يف العصور احلديثة:
ال يــزال الــورق هــو مــادة الكتابــة الرئيســية يف العصــر احلديــث، يف مختلــف أنحــاء العالــم. 
إال أنــه مــع نقــص خامــات صناعــة الــورق ومــع تضخــم حجــم املــواد الورقيــة التــي يتــم إنتاجهــا كل 
عــام، وبالتالــي عجــز املكتبــات عــن أن تســتوعب ومــن ثــم حتتفــظ بــكل مــا يظهــر إلــى الوجــود مــن 
هــذه املــواد، اجتــه اإلنســان للبحــث عــن مــواد أخــرى خــالف الــورق ميكــن أن حتمــل أفــكاره وتظــل 
ــب مســاحات  ــة، ويف الوقــت نفســه ال تتطل ــواد الورقي ــرات أطــول مــن امل صاحلــة لالســتعمال فت
ــراص  ــع األق ــراع وتصني ــى اخت ــا توصــل إل ــا أراد عندم ــه م ــظ. وكان ل ــن واحلف ــرة يف التخزي كبي
الســمعية، واألشــرطة الفيلميــة، وســجل عليهــا أفــكاره، بــل وكل مــا يتعلــق بحياتــه وحيــاة اجلماعــة 
مــن حولــه. بــل وصــور عليهــا األحــداث نفســها وحصــل بذلــك علــى شــكل جديــد من أشــكال الكتب، 
أو باألحــرى أوعيــة للمعلومــات غيــر تقليديــة، تتميــز بأنهــا أكثــر فعاليــة يف نقــل املعلومــات بــل ويف 
ــاة. ويف  ــزال تنبــض باحلي ــا ت ــا م ــا وكأنه ــد عرضه ــدو عن ــى مشــاهد مــن املاضــي تب ــاظ عل احلف
نفــس الوقــت اجتــه اإلنســان إلــى تصويــر املــواد الورقيــة مصغــرة وبدرجــات عاليــة مــن التصغيــر. 
واســتطاع بذلــك أن يحصــل علــى مصغــرات لهــذه املــواد أصبحــت مبثابــة البدائــل لهــا، فضــاًل عــن 
أنهــا تتفــوق علــى املــواد الورقيــة يف مزايــا كثيــرة، مــن أهمهــا صغــر احلجــم، ومقاومتهــا لألحــوال 
اجلويــة غيــر املناســبة فضــاًل عــن طاقتهــا االســتيعابية الهائلــة للمعلومــات. لــم يقنــع اإلنســان بذلك 
واســتمر يف البحــث والتطــور حتــى توصــل بالفعــل إلــى مــا كان يســعى إليــه. وذلــك عندمــا جنــح يف 
حتميــل أفــكاره ومعامالتــه علــى وســائط الكترونيــة: أقــراص ممغنطــة وأســطوانات مليــزرة، وغيــر 

ذلــك مــن الوســائط التــي تســتخدم مبســاعدة احلاســبات اآلليــة.
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ــات واملتاحـــف٢٨ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

)٢-٢( أنواع التراث املكتوب 

)Manuscript( :أ- املخطوط
تعتبــر املخطوطــات كنــزاً حضاريــاً وتاريخيــاً وثقافيــاً ميثــل عراقــة الشــعوب التــي تفتخــر 
بتاريخهــا وحضارتهــا، ونظــرا ملــا متثلــه مــن قيمــة علميــة وتاريخيــة حيــث تعتبــر أكثــر حجــة 
ومصداقيــة ومــن أكثــر الدالئــل والبراهــني علــى مــدى تقــدم وتطــور العــرب يف شــتى العلــوم لذلــك 

ــاع. ــف والضي ــد مــن التل ــة هــذا الرصي ــز بجمــع وحماي اهتمــت معظــم املراك
واملخطــوط هــو كل مــا دون بخــط إنســان ســواء كانــت رســالًة أو وثيقــًة أو عهــداً أو كتابــاً أو 
ــل  ــاول مــا دون قب ــى القمــاش، وتختــص املخطوطــات بتن ــى احلجــر، أو رســماً عل ــى نقشــاً عل حت
معرفــة الطباعــة، وإن صــح أن نطلــق علــى تلــك الفتــرة )مــا بــني قبــل التاريــخ وعصــر معرفــة 

الطباعــة( عصــر املخطوطــات )العســيلي، ١٩٨٥م: ١(.
واشــتق مــن لفظــة مخطــوط علــم اخلطاطــة الــذي يبحــث يف أصــول الكتابــة العربيــة ويتنــاول 
املــادة التــي يكتــب عليهــا والتــي مــن أهمهــا مــادة الــورق والــرق والبــردي )ماجــد، ١٩٨٣م: ٣١٠(، 

ويعتبــر القــرآن الكــرمي أهــم مخطــوط إســالمي عربــي.
كلمــة مخطوطــة مشــتقة لغــًة مــن الفعــل خــط يخــط أي كتــب أو صــور اللفظ بحــروف هجائية. 
امــا املخطــوط اصطالحــاً : فهــو النســخة األصليــة التــي كتبهــا املؤلــف بخــط يــده أو ســمح بكتابتهــا 
أو أقرهــا أو مــا نســخه الوراقــون بعــد ذلــك يف نســخ أخــرى منقولــة عــن األصــل أو عــن نســخ أخــرى 

غيــر األصل .
وهكــذا نقــول عــن كل نســخة منقولــة بخــط اليــد عــن أي مخطوطــة بأنهــا مخطوطــة مثلهــا 
حتــى لــو مت النقــل أو النســخ بعــد عصــر النســخة األصليــة . وينطبــق التصويــر علــى النســخ فكمــا 
نقــول عــن النســخة املنقولــة عــن األصــل بأنهــا مخطوطــة كذلــك نقــول عــن النســخة املصــورة عــن 

املخطوطــة أو عــن النســخة عنهــا بأنهــا مخطوطــة.

ومن أنواع املخطوط:

املخطوط األم:
وهــو املخطــوط الــذي كتــب بخــط املؤلــف وهــذا النــوع ليــس فيــه إشــكال، وقــد كان املؤلفون من 
العــرب يضعــون نســخهم األم بخزانــة دار اخلالفــة، حتــى تصبــح مراجعتهــا واستنســاخ نظائرهــا 

ومقابلتهــا .

املخطوط املنسوب:
وهــو املتولــد مــن املخطــوط األم، واملقابــل عليــه، فهــو بنفــس الدرجــة مــن الصحــة، وهــذا أيضــاً 

مخطــوط ســليم ليــس فيه شــك.

22



٢9الفصل األول : التراث املكتوب أنواعه وأهميته

املخطوط املبهم:
ونســتطيع أن نســميه املقطــوع أو املعيــب، ألنــه ال يرتفــع بنســبه إلــى املخطــوط األم وصحتــه 
ــد  ــف، وق ــوان واســم املؤل ــا عن ــي به ــى الت ــة األول ــد تنقصــه الورق ــوب ق ــه عي ــا وب ــوق به ــر موث غي
يكــون فيــه محــو، وتقــدمي، وتأخيــر، وتكــرار أو قــد يكــون بــه فســاد يف تصويــر احلــروف، وســبيل 

ــي. ــة مــع املخطــوط األصل ــل جميــع حروفــه باملقابل تصحيحــه أن حتل

املخطوط املرحلي:
نقصــد باملخطــوط املرحلــي هــو الــذي يؤلــف علــى مراحــل، فيؤلــف أول مــرة علــى شــكل 
وينشــر بــني النــاس ثــم يضيــف املؤلــف أشــياء لــم تكــن يف املرحلــة األولــى، وقــد تكــون هنــاك نســخة 

ثالثــة مــن املؤلــف تزيــد علــى مــا يف املرحلتــني الســابقتني.

املخطوط املصور:
املخطوطــات املصــورة جندهــا يف كثيــر مــن الدراســات املتعلقــة بالفنــون اإلســالمية، ودراســة 
هــذا النــوع مــن املخطوطــات تتطلــب معرفــة ودرايــة بأمــور التصويــر وخبــرة فنيــة ملعرفــة مــا 

ــة. ــة وتعبيــرات كتابي ــه الصــور مــن ملســات فني حتتوي

املخطوطات على شكل مجاميع:
توجــد مخطوطــات كثيــرة تدخــل باســم مجمــوع أو »مجاميــع » ويكــون املجمــوع مجلــداً يضــم 

عــدداً مــن املؤلفــات اخلطيــة أو األجــزاء الصغيــرة أو الرســائل .

)Document( - :ب- الوثيقة
فهــي تعنــى شــيئاً مكتوبــاً بطريقــة مــا صــادره مــن جهــة موثــوق بهــا وإن كانــت أساســاً لــم تكتــب 
للتاريــخ ولكــن تكتــب عــادة لغايــة محــددة إداريــة أو قضائيــة أو حربيــة..، وهــي غنيــة باملعلومــات، 
ويجــب حصــر هــذه الوثائــق وفهرســتها وترميمهــا ودراســتها ونشــرها ألنــه إذا لــم تكــن هنــاك 
ــاً بكــراً  ــر منبع ــي تعتب ــة الت ــة النزيه ــق هــي األصــول التاريخي ــخ، فالوثائ ــاك تاري ــق فليــس هن وثائ
وأصيــاًل لدراســة العصــر الــذي ُي بحــث فيــه، فهــي لــب الدراســات التاريخيــة، ويعتبــر الــورق 

والــرق والبــردي مــن املــواد األساســية التــي كتبــت عليهــا الوثائــق )الســيد، ١٩٨7 : ٥٤١(.

 نشأة علم الوثائق
وقــد قســم العلمــاء الوثائــق العربيــة بصفــة عامــة إلــى وثائــق عامــة وهــي التــي تصــدر عــن 
ديــوان الرســائل والدواويــن األخــرى التــي نشــأت يف الدولــة اإلســالمية مثــل واليــة العهــود ووثائــق 
اإلقطــاع واملعاهــدات. ووثائــق خاصــة وهــي التــي تســجل التصرفــات اخلاصــة لألفــراد ســواء 

ــخ. ــاً، أو عتقاً...ال ــاً، أو شــراء، أو إيجــاراً، أو وقف ــت بيع كان
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ــة  ــن التطبيقي ــق واألرشــيفات ومراكــز املعلومــات املتنوعــة امليادي ــات ودور الوثائ ــل املكتب ومتث
لعلــم الوثائــق. وتطــور علــم الوثائــق واتخــذ تســميات متعــددة منهــا:

)Documentation( التوثيق
)Information Science and documention( علم املعلومات والتوثيق

)diplomatics علم الوثائق )الدبلوماتيك
ودراســة الوثائــق التاريخيــة مهــم للدراســات التاريخيــة مــن أجــل التحقــق مــن حــدوث وقائــع 

)Terry,1993, 232-252( تاريخيــة معينــة مــن عدمــه

أنواع الوثائق وأشكالها:
ميكن تقسيم الوثائق وفق عدة أسس:

١. من حيث صحتها ومبلغ االعتماد عليها
وتقسم إلى:

ــد وتظهــر  ــى وديعــة مخطوطــة بالي ــة: وتتكــون مــن:  كل مــا أؤمتــن عل ١-١- الوثيقــة الكتابي
بأجــزاء متتابعــة أو مــدة محــددة وزمــن معــني وكتبــت مــن مســؤول رســمي وهــذه الوثائــق صحيحــة 

ال ميكــن الطعــن فيهــا.
- وثائــق قــام بتحريرهــا أفــراد دون الرجــوع إلــى موظــف رســمي مختــص أو أنهــا ليســت 

ــة رســمية. ــن جه ــدة م معتم
٢-١- الوثيقــة التصويريــة: ويأتــي هــذا النــوع مــن الوثائــق يف درجــة تلــي الوثيقــة الكتابيــة، 
وتعــد يف علــم التوثيــق وثيقــة مســاعدة مبعنــى أنــه ال يعتــد بهــا وحدهــا، ألن احملتــوى فيهــا موضــع 
ترجيــح أو شــك وهــي يف الغالــب رســم مــا نقــل بالزيــت أو بالقلــم أو بالفحــم أو صــورة أو نقــش يف 

احلجــر أو صــورة شمســية.
١-٣ الوثيقــة التشــكيلية: وتعــد أيضــاً مــن الوثائــق املســاعدة، وهــي مماثلــة للوثيقــة التصويريــة 
حيــث إنهــا مماثلــة لهــا يف كثيــر مــن املقومــات، وهــي توثــق بنــاء قصــور ألشــخاص مرموقــني، أو 
مؤسســات رســمية، أو معالــم أو آثــار معماريــة كقصــر احلمــراء يف غرناطــة أو أهــرام اجليــزة 
ومســجد قرطبــة، وقصــر إشــبيلية وجامعــة القرويــني يف فــاس وقبــة الصخــرة وكنيســة القيامــة يف 

القــدس وغيرهــا مــن املعالــم اخلالــدة.
١-٤ الوثيقــة الســمعية: وتدخــل هــذه أيضــاً يف نــوع الوثائــق املســاعدة التصويريــة والتشــكيلية 

وهــي يف الغالــب تســجيالت صوتيــة أو إذاعيــة أو تســجيل أســطواني أو شــريط ســينمائي.
٢- من وجهة نظر املؤرخني

تقسم الوثائق إلى:
٢-١ وثائــق ديوانيــة: صــدرت عــن ديــوان أو دواويــن وتتبــع قواعــد وأســاليب ثابتــة يف صياغتهــا 
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وطــرق إخراجها وشــكلها.
٢-٢ وثائــق غيــر ديوانيــة: أصدرتهــا هيئــة أو مؤسســة ليســت لهــا قواعــد أو أســاليب أو 

أشــكال ثابتــة.
٢-٣ وثائــق قوميــة: حتفــظ تــراث األمــة القومــي الــذي يعكــس نشــاطها يف كل املجــاالت 

الوثائــق )اجلمــل: ١٩7٩( والســيما املخطوطــات والرســائل وأشــكال 

ج - الكتاب
يُعــد الكتــاب املرحلــة الوســيطة بــني نشــأة اللغــة املكتوبــة وقيــام املكتبــات، ولــذا فمــن املنطقــي 
أن يبــدأ التاريــخ للكتــاب يف فتــرة زمنيــة الحقــة للتأريــخ للكتابــة. فــال وجــود لكتــاب يف مجتمــع مــن 
املجتمعــات أو حضــارة قدميــة كانــت أو حديثــة بــدون أن يكــون هنــاك أوالً شــكل مــا مــن أشــكال 
الكتابــة املتطــورة، التــي تصلــح أن تكــون وســيلة مناســبة لتســجيل املعرفــة وتدوينهــا. وبالتالــي 
تســاعد علــى إنتــاج أوعيــة املعلومــات املتضمنــة لهــذه املعرفــة، وببدايــة إنتــاج هــذه األوعيــة يبــدأ 
التأريــخ للكتــاب الــذي يُعــد واحــدا مــن أهــم أوعيــة املعلومــات املتعــارف عليهــا. وقــد ارتبــط شــكل 
الكتــاب يف كل عصــر ومــكان بنوعيــة املــادة التــي كانــت تســتخدم يف الكتابــة، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

شكل الكتاب يف العصور القدمية:
شاع شكالن للكتاب يف العصور القدمية، وهما:

- الشكل املطوي )اللفافة(.
- الشكل املسطح )الكراس(.

أ- شكل الكتاب يف مصر القدمية: -
فقــد كان الكتــاب عنــد املصريــني القدمــاء مــن النــوع املطــوي. وكان ورق البــردي هــو دعامتــه 

األساســية. كمــا كانــت الكتابــة تتــم علــى هــذا الــورق، علــى وجــه الورقــة Recteo فقــط.
علــى حــني يكــون ظاهــر الورقــة Verso خاليــاً مــن الكتابــة. وعنــد طــي البــردي، يصبــح الكتــاب 
علــى شــكل اللفافــة، ويكــون وجــه الــورق إلــى الداخــل، وعنــد قــراءة الكتــاب، فــإن القــارئ كان يقــوم 

بفــرد اللفافــة حتــى تظهــر الكتابــة تدريجيــاً.

ب - شكل الكتاب عند اليونانيني -
كان الكتــاب عنــد اليونانيــني القدمــاء أيضــاً مــن النــوع املطــوي. وكان ورق البــردي هــو دعامتــه 
األساســية. شــأنه شــأن الكتــاب عنــد املصريــني القدمــاء. وكان الكتــاب الواحــد يتكــون مــن عــدة 
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لفائــف: مطويــة علــى شــكل اســطوانة قطرهــا يف حــدود خمســة ســنتيمترات، أمــا طــول الكتــاب 
فــكان يتــراوح مــا بــني ٦ و 7 أمتــار. وهنــاك حــاالت نــادرة، وجــدت فيهــا كتــب بلــغ طــول الواحــد 

منهــا عشــرة أمتــار، أمــا عــرض اللفافــة فــكان يتــراوح مــا بــني ٢٠ و ٣٠ ســنتيمتراً.

ج - شكل الكتاب عند الرومان: -
كان الكتــاب عنــد الرومــان مــن النــوع املســطح. ويبــدو أن انتشــار الــرق، واســتعماله يف الكتابــة، 
هــو الــذي ســاعد علــى ذلــك. والرومــان قــد أطلقــوا علــى هــذا الشــكل اجلديــد للكتــاب اســم 
Codex أي الكــراس. وقــد كان الكتــاب الكــراس يتكــون مــن عــدة مــالزم، حتتــوي كل ملزمــة منهــا 

علــى عــدد مــن األوراق.
وهناك خاصية أخرى جديدة اكتسبها الكتاب املسطح )الكراس( وهي التجليد.

وتذكــر املصــادر التاريخيــة أن الكتــب الكراســية القدميــة كانــت تغلــف بغــالف مــن الــرق. إذ 
أنــه قــد عثــر بالفعــل فــى املقابــر املصريــة علــى عينــات مــن التجليــدات القبطيــة ترجــع إلــى القــرن 
الســادس امليــالدي والتــي اســتعمل فيهــا اجللــد. وتتميــز بزخارفهــا اجلميلــة التــي كانــت تأتــي علــى 

هيئــة الــورود.

د- شكل الكتاب يف العصور الوسطى 
منــذ القــرون األولــى للميــالد بــدأ شــكل الكتــاب يتغيــر شــيئا فشــيئا مــن الشــكل املطــوي إلــى 
الشــكل املســطح. وقــد كان ذلــك أول األمــر يف مصرحيــث كانــت أوراق البــردي تســتخدم علــى 
هيئــة أفــرخ مســطحة بــدالً مــن اللفافــة املطويــة، وذلــك يف القــرن الثانــي امليــالدي. ثــم انتقــل هــذا 
الشــكل اجلديــد للكتــاب إلــى رومــا يف القــرن الرابــع امليــالدي. وإن كان الكتــاب هنــا لــم يعــد يكتــب 
علــى ورق البــردي، ولكــن علــى اجللــد الــذي عــرف آنــذاك باســم الــرق. وهكــذا يف بواكرالعصــور 
الوســطى ، بــدأ الكتــاب املســطح ينتشــر يف مختلــف أرجــاء العالــم. ســاعد علــى ذلــك ظهــور الــرق 

واســتخدامه للكتابــة.

هـ- شكل الكتاب يف العصور احلديثة
أصبح للكتاب يف الوقت احلاضر شكلني، هما:

الشــكل التقليــدي: وهــو الكتــاب الورقــي ويتخــذ نفــس الشــكل الــذي ظهــر بــه الكتــاب يف 
ــه غــالف. ــالزم، ول ــن امل ــن عــدد م ــون م ــراس ويتك ــة الك ــى هيئ العصــور الوســطى، وهــو عل

الشــكل غيــر التقليــدي: وهــذا الشــكل غيــر التقليــدي للكتــاب يتخــذ صــوراً كثيــرة؛ فقــد يكــون 
الكتــاب محمــاًل علــى قــرص ممغنــط أو اســطوانة مليــزرة أو متــاح علــى اإلنترنــت.
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 (. عظام مكتوبة، متحف الفن اإلسالمي، كلية اآلثار، جامعة القاهرة.1الصورة رقم )

 

اللوحة رقم )١( . عظام مكتوبة، متحف الفن اإلسالمي، كلية اآلثار، جامعة القاهرة.
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 21 وأمهيته أنواعه املكتوب الرتاث  

 
 واللخاف ومن كرس الفخار واخلزف،حوامل كتابة من احلجارة (. 5الصورة رقم )

 املتحف املرصي، القاهرة.

 
 
 
 

اللوحة رقم )٢(، حوامل كتابة من احلجارة واللخاف ومن كسر الفخار واخلزف، املتحف املصري، 
القاهرة.

28



3٥الفصل األول : التراث املكتوب أنواعه وأهميته

22  

 
  (. حوامل كتابة من اخلشب، املتحف املرصي، القاهرة.3الصورة رقم )

 

 
 القاهرة.املرصي،  كتابات مرصية قديمة عىل حامل من الكتان، املتحف(. 4الصورة رقم )

اللوحة رقم )٣(. حوامل كتابة من اخلشب، املتحف املصري، القاهرة.

اللوحة رقم )٤(. كتابات مصرية قدمية على حامل من الكتان، املتحف املصري، القاهرة.
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  املرصي، القاهرة.املتحف جمموعة من أوراق الربدي، (. 2الصورة رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 

 املرصي، القاهرة. أوراق من الرق، املتحف(. 0الصورة رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 البيطار.خمطوط من كتاب اجلامع ملفردات األدوية واألغذية البن (. 1الصورة رقم )
 

الصورة رقم )٥(. مجموعة من أوراق البردي، املتحف املصري، القاهرة.

اللوحة رقم )٦(. أوراق من الرق، املتحف املصري، القاهرة.

اللوحة رقم )٥(. مجموعة من أوراق البردي، املتحف املصري، القاهرة.

اللوحة رقم )7(. مخطوطة من كتاب اجلامع ملفردات األدوية واألغذية البن البيطار.
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اللوحة رقم )٨(. مناذج من مخطوطات ووثائق رقية. .نامذج من خمطوطات ووثائق رقية  (.9الصورة رقم )
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41الفصل الثاني : مخاطر التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

مخاطر التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

مقدمة 
ــرة بســبب احلــروب والفــن  ــات كبي ــات ونكب ــة آلف ــا العربي ــوب يف بالدن ــراث املكت تعــرض الت
واألحقــاد واجلهــل، وبســبب العــوارض الطبيعيــة مــن الــزالزل والفيضانــات والرطوبــة والقــوارض 
ــزاة  ــل الغ ــن قب ــب م ــا هــو حــرق الكت ــن بالي ــراث م ــه هــذا الت ــرض ل ــا تع ــر م ــا. وكان أكب وغيره
والفاحتــني، وذلــك مــا فعلــه التتــار يف البــالد اإلســالمية التــي اســتولوا عليهــا، لقــد خــرب هوالكــو 
بغــداد، وأحــرق مســاجدها، وكان مــن ذلــك تدميــر وحــرق خزائــن دار احلكمــة، واخلزائــن والذخائر 
العباســية الثمينــة التــي كانــت مكنــوزة يف قصــور اخللفــاء واألمــراء وأثريــاء النــاس، فذهبــت بذلــك 
خزائــن دار احلكمــة واملدرســة النظاميــة واملدرســة املســتنصرية، وغيرهــا مــن خزائــن الكتــب 
العامــة واخلاصــة، وألقــي بعضهــا يف دجلــة. ولــم يقتصــر اخلــراب والبــالء علــى الغــزاة األجانــب، 
بــل كان للفــن الطائفيــة واملذهبيــة اآلثــار الســيئة والبــالء العظيــم. ومــن اخلزائــن مــا ذهبــت حرقــا 
ــوط، وأمــا البــالء اآلخــر فهــو غــرق  ــاط وقن ــأس وإحب ــا أصابهــم مــن ي ــا مل ــد أصحابه ــا بي وإتالف
ــاب  ــالء، ألن الكت ــب فأخــف ب ــا الســرقة والنه ــا، وأم ــا أو إتالفه ــاء أو دفنه ــب أو غســلها بامل الكت

ينتقــل مــن مالــك إلــى آخــر غصبــا ونهبــا. )اجلبــوري: ١٩٨٨ (
وينقســم التــراث املكتــوب إلــى مخطوطــات ومطبوعــات ووثائــق وخرائــط وصــور فوتوغرافيــة 
وفــى غالبهــا تتكــون مــن مــواد كربوهيدراتيــة )ســليلوز( ممثلــة يف الــورق والبــردي ومــواد بروتينيــة 
ممثلــة يف اجللــود والرقــوق والبارشــمنت والتــي تتعــرض بدورهــا الــى الكثيــر مــن العوامــل املتلفــة 
ــة واإلضــاءة،  )Nigam1990: 94( مثــل التغيــرات املناخيــة والتــي تشــمل ارتفــاع احلــرارة والرطوب
الكائنــات احليــة الدقيقــة املختلفــة، والهــواء ومــا يحملــه مــن ملوثــات غازيــة وجراثيــم الفطريــات، 

واحلموضــة.
ــة  ــواد التاريخي ــق وامل ــاب والوثائ ــات الكت ــام مكون ــا أم ــا بينه ــا تتفاعــل فيم ــل كله هــذه العوام
تاركــة عليهــا بصمــات وإصابــات واضحــة تعــرف ببصامــات الزمــن مثــال »تــأكل األوراق حتــت 
أحــرف الكتابــة، وانتشــار البقــع اللونيــة الكيميائيــة والبيولوجيــة علــى صفحــات األوراق واألغلفــة، 
والتصــاق الصفحــات وحتجــر األوراق، وجفــاف األوراق وتقصــف أحرفهــا، وتصلــب األغلفــة 
اخلارجيــة ومتــزق مفاصالهــا ممــا يعنــي أن التقــادم الزمنــي الــذي يصيــب التــراث املكتــوب مبــرور 
ــادة املخطــوط،  ــة تتفاعــل مــع م ــة وكيميائي ــة وطبيعي ــر عوامــل بيولوجي ــة تأثي الزمــن هــو محصل

ــم: ٢٠٠٢م: ١٢(. ــات )إبراهي ــل هــذه اإلصاب ــى املث ــة إل ــؤدي يف النهاي وت
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ــات واملتاحـــف4٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

وفيمــا يلــي املخاطــر التــي تواجهالتــراث املكتــوب داخــل املكتبــات واملتاحــف ومنهجيــة احلفــاظ 
عليه:

)١( اإلتالف البشرى 
ــد اإلنســان مــن تلــف ألوراق املخطوطــات والوثائــق  ويقصــد باإلتــالف البشــرى مــا تســببه ي
واملــواد التاريخيــة، ســواء كان ذلــك عمــداً أو بغيــر قصــد، وميكــن أن يرجــع اإلتــالف البشــرى 
ألســباب عديــدة مــروراً مبراحــل صناعتــه وحتــا مراحــل عرضــه أو تخزينــه ونســتعرضها كمــا يلــي:

)1.1( اإلهمال يف مالحظة مظاهر التحلل 
قــد تبــدأ املخطوطــات والكتــاب يف التلــف ببــطء أو بســرعة علــى حســب نســبة الرطوبــة 
النســبية احمليطــة باملخطوطــات، وألن التحلــل يبــدأ ببــطء ويكــون غيــر ملحــوظ للعــني املجــردة فــإن 

ذلــك يســتلزم كشــفاً بكتيريوجليــاً وحشــرياً دوريــاً.
ومالحظــة انتشــار الضعــف والهشاشــة حــت يتســنى إيقــاف ومقاومــة هــذا التحلــل بالطــرق 
العلميــة يف حينهــا. كمــا أن عــدم مقاومــة القــوارض واحلشــرات بشــكل ســليم فضــال عــن عــد رش 
املخــازن بشــكل دوري. واإلهمــال وعــدم االلتــزام باملعاييــر الالزمــة يف درجــة احلــرارة والرطوبــة 

واإلضــاءة ممــا يعرضهــا للمزيــد مــن األضــرار.

)٢.1( الترميم اخلاطئ
وغالبــاً مــا يقــوم بترميــم املخطوطــات واملــواد التاريخيــة غيــر املتخصصــني وخاصــة مــن قبــل 
بعــض األثريــني واملكتبيــني الذيــن يقومــون بدراســة النصــوص املكتوبــة علــى املخطوطــات، وغالبــاً 

مــا تتــم عمليــة الترميــم هــذه بــدون أســس علميــة.
وقــد تســتخدم مــواد كيميائيــة بــدون معرفــة كافيــة خلواصهــا الكيميائيــة والطبيعــة الضــارة 
علــى الــورق. كمــا إن اســتخدام الصــق الســوليتيب )الصــق ورقــي( لتجميــع األجــزاء ببعضهــا 
ينتــج عنــه لــون أصفــر مبــرور الوقــت ويســبب أضــرار بليغــة مبــرور الزمــن ويتــرك آثــار مشــوهه 
ــى  ــم عل ــال الترمي ــن أخطــر أعم ــا مســتقبال. وم ــب إزالته ــا يصع ــد كم ــا بع ــا فيم ــب عالجه يصع
التــراث املكتــوب االســتخدام العشــوائي لــكل مــن اجليالتــني، وأشــرطة الســلوتيب، والنشــا ذو 
اإلضافــات الضــارة مثــل الشــبة والغــراء. وكانــت تســتخدم هــذه الطــرق يف احلــاالت الطارئــة 
لســهولتها وســرعتها ولكــي حتافــظ علــى األجــزاء املنفصلــة مــن األوراق والوثائــق الهامــة دون 
النظــر إلــى األضــرار التــي قــد تترتــب عليهــا فيمــا بعــد، وكان املســتخدم لهــذه الطــرق مــن غيــر 
املتخصصــني يف مجــال الترميــم، وتؤثــر هــذه اخلامــات علــى إضعــاف أماكــن االتصــال بــني أوراق 
الســلوتيب وبــني الــورق القــدمي وبالتالــي وجــود بقــع واصفــرار الــورق. وتكــون األحبــار )األلــوان(
بصفــة خاصــة أكثــر تأثــر بهــذه اخلامــات املضافــة حيــث تســاعد علــى انفصــال األحبــار واأللــوان 

.)Merrely 1984:101-113( والتفاعــالت الســريعة لتقــادم الــورق
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)3.1( اللصق على خلفيات رديئة )ورق، كرتون، قماش(
اســتخدمت خامــات مختلفــة لتدعيــم الــورق الضعيــف بصفــة خاصــة التــي تشــمل علــى 
األعمــال الفنيــة أو الوثائــق ذات طابــع خــاص واخلرائــط ... وغيرهــا. وتاثــر هــذه اخللفيــات علــى 
الــورق مــع الظــروف احمليطــة تســرع يف عمليــات اتــالف حيــث يختلــف معامــل االنكمــاش والتمــدد 
لــكل خامــة هــذا إلــى جانــب الوســايط )مــادة الربــط)، كذلــك كان يســتخد الــورق املقــوي يف عمــل 
األغلفــة واحلافظــات للمخطوطــات وهــي مــن العوامــل املتلفــة نتيجــة لتســرب احلموضــة مــن 
اخللفيــات إلــى ورق املخطوطــات حيــث يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن اللجنــني والشــوائب الداخلــة 
يف التصنيــع أو مــواد مضافــة لتحســني النصاعــة أو امللمــس ... وغيــر ذلــك. كمــا أن التغليــف 
والتقويــة لــالوراق الضعيفــة باســتخدام أوراق البرجامــني الشــفافة وباســتخدام مــواد الصقــة 
يتغيــر لونهــا مبــرور الوقــت مؤديــة إلــى تغيــر لــون الــورق املعالــج ذاتــه فضــاًل عــن حــدوث انفصــال 

بــني األوراق والصحائــف املغلفــة لهــا يف بعــض األحيــان.

)4.1( العادات والطرق اخلاطئة يف تناول املخطوطات والكتب
التقليــب العنيــف لصفحــات املخطــوط يــؤدي إلــى متزقهــا وتشــوه أحــر زوايــا هــذه الصفحــات. 
والتنــاول للمخطوطــات بأصابــع قــذره أو ملوثــة بااحلبــر أو مبتلــة بالدهــون والعــرق يســبب ظهــور 
بقــع وبصمــات مشــوهة علــى هــذه املخطوطــات وصفائحهــا. وثنــي األوراق للداللــة علــى األماكــن 
ــى كســر هــذه األحــرف وفقدانهــا مــن  ــة إل التــي وصــل اليهــا القــارئ مــن العــادات الســيئة املؤدي
املخطــوط. والتدخــني أو األكل والشــرب أثنــاء االطــالع علــى املخطوطــات يــؤدي الــى أخطــار 
ســقوط الدخــان أو شــرر الدخــان أو املأكــوالت علــى الصفحــات واألغلفــة ممــا يســبب اصفــرار 

وتبقــع يصعــب إزالتــه بعــد ذلــك.
الــى الضغــط علــى الكتــاب  كمــا أن إضافــة عالمــات وكتابــات أثنــاء القــراءة باإلضافــة 
املخطــوط أثنــاء التصويــر يــؤدي الــى تفــكك املــالزم وتلــف الكعــوب. واســتخدام أشــرطه الصقــه 
لتصليــح القطــوع الصغيــرة، ولكنهــا تســابب أكســده، وبالتالــي إنتــاج األصمــاغ عالمــات ال متحــى يف 
الكتــب والوثائــق القدميــة والكواشــف أحيانــاً تســبب تالشــي األحبــار والتصفيــح العشــوائي للوثائــق 
والعالمــات املطبوعــة علــى الكتــب القيمــة والوثائــق ضمانــاً للهويــة وخاصــة يف قضايــا الســرقة، 
وقــد يُلحــق أضــراراً جســيمة، فضــاًل عــن أنــه غيــر جمالــي. وجهــل العاملــني يف املخــازن بالطــرق 
ــود اللينــة رأســيا ممــا يعمــل علــى  ــى األرفــف كأن يضــم املخطــوط ذو اجلل الســليمة لوضعهــا عل

تقوســها وتلفهــا.

)٢( الكوارث واحلرائق 
مــن أهــم العوامــل غيــر الطبيعيــة التــي لهــا دور يف تلــف وتدهــور املخطوطــات والتــي ال دخــل 

لإلنســان بهــا الكــوارث مثــل الــزالزل أو الســيول أو الفيضانــات أوالبراكــني.
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ــات واملتاحـــف44 ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

)1.٢(  احلرائق 
تــؤدي احلــرارة التــي تنبعــث مــن احلرائــق أضــرار بالغــة علــى أغلفــة الكتــاب فتســبب انكمــاش 
واعوجــاج األغلفــة وفقــدان اللواصــق املســتعملة، باإلضاافــة الــى احلــروق التــي تصيــب الصفحــات 
ممــا يــؤدي الــى الفقــدان الكامــل كمــا أن املــاء املســتخدم إلطفــاء احلرائــق لــه أضــرار هائلــة 
ملكونــات املــواد التاريخيــة فيــؤدي الــى انتفــاخ واعوجــاج الــورق واجللــود ممــا يــؤدي الــى أضــرار 
وضعــف يف اخلــواص الفيزيائيــة هــذا الــى جانــب حتجــر الصفحــات والتصاقهــا ببعضهــا وتغيــر 
شــكل األغلفــة اجللديــة وانكماشــها. كل هــذه العوامــل ويف حالــة غيــاب املراقبــة واإلهمــال يف 
ــؤدي ذلــك  ــوب عالجهــا وبســرعة ي ــادة عــدد الكتــب واملخطوطــات املطل ــد زي الترميــم خاصــة عن
الــى النمــو الفطــري خاصــة يف وجــود الرطوبــة املناســبة لنموهــا )Jyotshna 2003:5(. ولقــد وجــد 
أن غالبيــة احلرائــق يكــون ســببها أهمــال مــن العاملــني أو أهمــال يف عــد تركيــب أو تصليــح جهــاز 

اإلنــذار ضــد احلرائــق ملنــع حــدوث مثــل هــذه الكارثــة.

)٢.٢( الفيضانات
حيــث تســبب الفيضانــات أضــراراً بالغــة علــى املخطوطــات والوثائق مثلما حــدث يف فيضانات 
فلورنســا يف عــام ١٩٩٦م والتــي أحدثــت تلــف وتدهــور حملتويــات املكتبات ودور األرشــيف باإلضافة 
الــى مــا حــدث يف لســبون عــام ١٩٦7م . وإن التأثيــر األساســي للفيضــان علــى مكونــات الكتــاب 
واملخطوطــات يتجلــى يف تفتيــت صفحــات الــورق وانحــالل اللواصــق وبهتــان واضمحــالل األحبــار، 
باإلضافــة الــى التغيــر اللونــي والضاعــف الــذي يصيــب األغلفــة وظهــور البقــع اللونيــة بســبب 

الطمــي وأي مــواد عالقــة.

)3.٢( احلروب
وهــي أشــد األخطــار التــي يســببها األنســان باملقتنيــات التــي ال تعــاوض، فكــم مــن قطــع أثريــة 
عاليــة املســتوى فقــدت ودمــرت بســببها مثــل حــرب العــراق التــي أدت الــى تــآكل وفقــدان العديــد 

مــن الكنــوز الثقافيــة التــي حتتويهــا املتاحــف واملكتبــات.

)4.٢( البراكني 
وأشــهر مثــال علــى ذلــك الوثائــق واملخطوطــات املتفحمــة مــن مدينــة هيراكولونيــو وهــي مدينــة 
قــرب نابولــي بإيطاليــا مدفونــة حتــت الرمــاد واحلمــم التــي غمــرت هــذه املنطقــة يف أثنــاء بــركان 
فيــزوف عــا 7٩م ، وعثــر مــن حفائــر هــذه املدينــة علــى بقايــا مكتبــة مكونــة مــن مؤلفــات فلســفية 
تخــص كتابــاً مــن مدرســة فيالدميــوس وإبيقــور مــن معاصــري شيشــرون، وقــد حولت هــذه البراكني 

اللفائــف إلــى كتــل متفحمــة.
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4٥الفصل الثاني : مخاطر التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

)٣( التلف البيولوجي 
التلــف البيولوجــي هــو أخطــر مــا يؤثــر علــى التــراث املكتــوب وذلــك ألنــه ال يقتصــر دوره 
املتلــف علــى التشــويه أو التبقــم أو الضعــف فقــط بــل إن احلشــرات والفطريــات والبكتريــا تتغــذى 
علــى مــواد الكتــاب لدرجــة قــد تصــل إلــى فنائهــا متامــا. وترجــم اإلصابــة البيولوجيــة إلــى توفــر 
بعــض العوامــل األخــرى مثــل درجــة احلــرارة والرطوبــة النســبية املناســبتني لنموهــا وعــد التهويــة 

وقــد تكــون اإلصابــة البيولوجيــة فطريــة أو حشــرية.
وحتتــوي املكتبــات واملتاحــف علــى الكثيــر مــن املــواد العضويــة التــي تتعــرض للتلــف البيولوجــي 
بالكائنــات احليــة الدقيقــة، كذلــك مــن هجــو احليوانــات الفقاريــة مثــل )الفئــران - القــوارض - 
احلشــرات(، ومــن هــذه املــواد التــي حتتفــظ بهــا دور الكتــب واألرشــيف املخطوطــات والكتــب مبــا 
حتتويــه مــن مكونــات مثــل األوراق واجللــود أو املــواد املســتعملة يف التغليــف حيــث تتعــرض لهجــو 
مــن هــذه الكائنــات وقــد يأخــذ التلــف صــور متنوعــة مــن البقــم إلــى التدميــر الشــامل يف ظــل توافــر 
الظــرو املالئمــة لهــذه الكائنــات مــن درجــات احلــرارة والرطوبــة والضــوء والغــذاء وكذلــك أســاليب 
العــرض الســيئة ســواء يف املتاحــف أو املكتبــات وتتضمــن عوامــل التلــف البيولوجيــة أربعــة أنــواع 

رئيســية منهــا: الفطريــات، والبكتيريــا، و احلشــرات، واحليوانــات الفقاريــة.

)٣-١( الظروف املالئمة لنمو الكائنات احلية الدقيقة
مــواد  إنهــا  كمــا  املــاء  مــن  كميــة  علــى  بطبيعتهــا  حتتــوي  واألوراق  الكتــب  الرطوبــة:  أ- 
هيجروســكوبية فعندمــا ترتفــع الرطوبــة النســبية للجــو متتــص هــذه املــواد للوصــول إلــى التعــادل. 
فعندمــا تكــون الرطوبــة أكثــر مــن 7٠ ٪ يكــون محتــوى الرطوبــة بالــورق ١٠٪ حيــث تعمــل الرطوبــة 
املرتفعــة إلــى منــو الفطريــات املســببة للعفــن، وامتصــاص وحتلــل املــواد الغذائيــة مــن الكتــب 
واملــواد الورقيــة. أمــا اجللــود فــإن ارتفــاع الرطوبــة أكثــر مــن ٦٨ ٪  يــؤدي إلــى ظهــور البقــع اللونيــة 
علــى ســطح اجللــد والتشــوه نتيجــة لإلصابــة امليكروبيــة لــذا البــد مــن أن حتافــظ املكتبــات علــى 

ــى ٥٥ ٪ . ــدى عل ــة النســبية وال تتع الرطوب
ب- احلــرارة: تاثــر احلــرارة علــى كل العمليــات احليويــة يف اخلليــة الفطريــة، ولــكل فطــر 
ــو يف  ــن للفطــر أن ينم ــا، ودرجــات حــرارة ال ميك ــل منه ــو يف الدرجــات األق درجــة حــرارة ال ينم
درجــة حــرارة أعلــى منهــا. لقــد وجــد أن معظــم الفطريــات محبــة للحــرارة املتوســطة حيــث تنمــو 
ــني حــرارة  ــا ب ــدل لنموهــا م ــني ١٠ - ٤٠ ٥ ويكــون أقصــى مع ــا ب ــراوح م ــد درجــات حــراره تت عن
ــد درجــات حــرارة منخفضــة وتســمى  ــو عن ــات تنم ــن الفطري ــل م ــاك عــدد قلي ٢٥ - ٣٠ ٥ ، وهن
الفطريــات احملبــة للبــرودة، أمــا الفطريــات التــي تتحمــل درجــات حــرارة عاليــة وتســمى الفطريــات 
احملبــة للحــرارة العاليــة فلهــا القــدرة علــى النمــو عنــد درجــات حــرارة ٥٠ وال تنمــو يف درجــة 
حــرارة أقــل مــن ٣٠ هــذا وهنــاك عــدد مــن الفطريــات تنمــو عنــد درجــة أعلــى مــن ٥٥ وتســمى 
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ــات واملتاحـــف4٦ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

 Aspergillus fumigatusفطريــات متحملــة للحــرارة العاليــة ومنهــا فطــر اســبرجيلس فيوميجاتــس 
)محمد ١٩٩٤ : ٥١ (.

ج- درجــة األس الهيدروجينــي PH : الفطريــات محبــة للوســط املائــل للحموضــة ودرجــة أس 
هيدروجينــي مــن ٤-٦ وللفطريــات لهــا دور هــام وفعــال يف تغيــر قيمــة األس  الهيدروجينــي، فلقــد 
وجــد أن فطــر Penicillum solitum يعمــل علــى إنتــاج حمــض الســتريك الــذي يعمــل علــى تفتيــح 

لــون اجللــد واعطــاءه رائحــة كريهــة مميــزة للجلــد.
د- العناصــر الغذائيــة: حتتــاج الكائنــات احليــة إلــى عــدد كبيــر مــن العناصــر الغذائيــة لكــي 
تتمكــن مــن النمــو واالنتشــار ولعــل أهــم هــذه العناصــر الكربــون وهــو جــزء مــن جســم أو مكونــات 
املــواد العضويــة نفســها هــذا باإلضافــة إلــى عــدد مــن العناصــر املعدنيــة التــي ميكــن احلصــول 
عليهــا مــن األلــوان والصبغــات مثــل البوتاســيوم واملغنســيوم والفوســفور واحلديد والزنــك والنحاس 

إلــى جانــب بعــض العناصــر احليويــة مثــل األكســجني والنتروجــني والكبريــت.
هـ-الضــوء: يؤثــر الضــوء علــى التركيــب اخلضــري وتكويــن احلوامــل اجلرثوميــة، فعلــى ســبيل 
املثــال فــان األشــعة الفــوق البنفســجية والضــوء العــادي يؤثــر علــى النمــو الفطــري لبعــض األنــواع 
ــى ٨  ــر إل ــي مــن صف ــل ســاعات إضــاءه حوال ــات تتحم ــواع األخــرى، والفطري ــدم بعــض األن وتنع

ســاعات حتــى ١٦ ســاعة إضــاءة يف اليــوم عنــد حــرارة ۲٥م.

)٣-٢( الكائنات احلية الدقيقة

)3-۲-1 ( الفطريات
تعتبــر الفطريــات أحــد العوامــل الهامــة التــي تســبب التحلــل البيولوجــي للتــراث املكتــوب 
وخاصــة يف األماكــن الرطبــة، وتشــمل الفطريــات مجموعــة غيــر متجانســة مــن الكائنــات احليــة 
الدقيقــة حقيقيــة النــواة. ومــن أهــم العوامــل التــي تســاعد علــى منــو الفطريــات الرطوبــة النســبية، 
ــة النســبية  ــات الرطوب ــث  تفضــل الفطري ــة حي ــادة نســبة الرطوب ــع زي ــات م ــزداد منــو الفطري وي
ــق مبــا  ــون أوراق املخطوطــات والوثائ ــر يف ل ــني )٦٥-۸۰٪(، وتســبب تغي ــراوح ب ــي تت ــة والت العالي
يعــرف باســم Foxing، وهــي عبــارة عــن عالمــات صغيــرة بنيــة اللــون كثيــرا مــا جندهــا علــى 
األوراق احملفوظــة يف بيئــة غيــر مثاليــة وذات رطوبــة عاليــة. وأكثــر أشــكال الفطريــات شــيوعا هــي 
فطريــات العفــن ) Nitterus 25 :2000(، والفطريــات املختصــة بتلــف وتدهــور التــراث املكتــوب هــي 
الفطريــات الرميــة فعنــد توافــر الظــروف املناســبة لنموهــا مــن درجــة احلــرارة والرطوبــة فيــؤدي 
ذلــك إلــى منــو الغــزل الفطــري ويتخلــل داخــل املــادة الغذائيــة )األوراق واجللــود( ويقــوم بتحليلهــا 
ــات  ــب الفطري ــة الضغــط األســموزي. ولقــد وجــد أن أغل ــة بخاصي وامتصــاص العناصــر الغذائي
متيــل للنمــو علــى أغلفــة الكتــب واملخطوطــات إذا مــا ارتفعــت نســبة الرطوبــة النســبية للهــواء 
إلــى ٦٥٪، أمــا عــن درجــات احلــرارة فلقــد لوحــظ أن معظــم الفطريــات املســبة للعفــن تنمــو بقــوة 
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يف درجــات احلــرارة املرتفعــة مــا بــني ٣٠-٣٥ م أمــا درجــات احلــرارة األقــل مــن درجــة التجمــد 
فلــن تقتــل الفطريــات املســببة للعفــن ولكنهــا تــؤدي إلــى ســكونها. كمــا أن معظــم الفطريــات 
ــة، ودرجــة احلــرارة املالئمــة  ــادر أن تنمــو يف درجــات احلــرارة العالي وســيطة احلــرارة، ومــن الن
لنمــو الفطريــات علــى الــورق تتــراوح بــني )٢٤ -۳۰م(. وتختلــف الفطريــات عــن البكتريــا يف أنهــا 
تفضــل املنبــت احلمضــي للنمــو عليــه، وقيمــة الرقــم الهيدروجينــي املناســب حوالــي ٥.٥ لغالبيــة 

األنــواع التــي مت التعــرف عليهــا مــن الفطريــات.

أ- تأثير الفطريات على التراث املكتوب
تكــون اإلصابــة الفطريــة يف البدايــة يف شــكل تبقــع وتشــويه لــون الــورق بأنــواع مختلفــة مــن 
ــي ســرعان مــا تنمــو  ــدة والت ــوان عدي ــوس وذات أل ــي تكــون بحجــم رأس الدب ــرة الت البقــع الصغي
وتزهــر حتــى تــؤدي إلــى حتلــل املــادة الســليلوزية التــي تتغــذى عليهــا وبالتالــي تقلــل مــن اخلــواص 
امليكانيكيــة للــورق ويف النهايــة تــؤدي إلــى التــآكل الشــامل ويف بعــض احلــاالت تــؤدي إلــى تدميــر 
أجــزاء النــص. وتختلــف شــدة اإلصابــة الفطريــة مــن وعــاء ورقــي إلــى آخــر إذ جنــد يف مراحــل 
متقدمــة مــن تلــك اإلصابــات أن األوعيــة الثقافيــة الورقيــة قــد وصلــت إلى درجة مــن اإلصابة حيث 
ال ميكــن معاجلتهــا أو ترميمهــا ألنــه ال يجــدي نفعــة. أمــا عــن كيفيــة حتلــل الــورق بفعــل الفطريــات 
فيتــم ذلــك بفعــل األنزميــات التــي تفرزهــا والتــي لهــا القــدرة علــى تكســير الســليلوز وحتويلــه إلــى 
مــواد بســيطة يســهل هضمهــا واســتخدامها يف عمليــات التمثيــل الضوئــي. والفطريــات حتصــل 
علــى غذائهــا بامتصــاص املــواد العضويــة الذائبــة وإفــراز إنزميــات خارجيــة حتلــل املــواد العضويــة 
املعقــدة إلــى مــواد بســيطة ذائبــة ثــم متتصهــا بعــد ذلــك. الســيليلوز واللجنــني مــن مكونــات الــورق 
التــي تقــاوم عوامــل كثيــرة إال إن أكثــر العوامــل املؤثــرة يف كل مــن اللجنــني والســيليلوز هــي التحلــل 
األنزميــي بواســطة الكائنــات احليــة الدقيقــة، فمثــال فطريــات العفــن البنــي تســتخدم معظــم املــواد 
عديــدة التســكر لتفــكك اللجنــني، وفطريــات العفــن األبيــض التــي تفــرز بعض األنزميــات من أهمها 
Laccase, Peroxides. كمــا أن هنــاك فطريــات تتغــذى علــى الســكريات والنشــويات املختزنــة يف 

الفراغــات اخللويــة وغالبــا يكــون لهــا تأثيــر لونــي علــى الــورق وتســبب تبقعهــا. وتســتطيع بعــض 
الفطريــات إفــراز إنــزمي الســليوليز مثــل فطــر viridal Trichoderma ويحلــل الســيليلوز لوحــدات 
مــن ســكر اجللوكــوز الــذي تســتخدم كمصــدر للكربــون والطاقــة حيــث يتحلــل هوائــي إلــى ثانــي 
أكســيد الكربــون واملــاء. ولذلــك فالفطــر لــه القــدرة علــى حتليــل أهــم مكونــات أوراق املخطوطــات 
)الســيليلوز - اللجنــني( ممــا يــؤدى يف النهايــة لضعفهــا وانخفــاض خواصهــا امليكانيكيــة. وهنــاك 
عــدة دراســات تناولــت تلــف اجللــود يف التــراث املكتــوب بواســطة الفطريــات وكانــت النتائــج تبــني 
أن اإلصابــة الفطريــة تتركــز عــادة يف الطبقــة الســطحية حيــث يبــدأ الفطــر باختــراق تلــك الطبقــة 
وأنبــات اجلراثيــم عليهــا وكمــا يتضــح مــن ذلــك أن الفطــر يهاجــم اليــاف الكوالجــني وأن اإلصابــة 
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ــات واملتاحـــف4٨ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

ــات  ــد، ومــن أهــم التأثيــرات التــي تســببها الفطري ــة مــن اجلل تكــون ســطحية للطبقــات اخلارجي
علــى اجللــود خاصــة املدبوغــة نباتيــة أو بأمــالح الكــروم مــا يلــي: -

- حدوث نقص يف اخلواص الفيزيائية حيث حدث نقص يف متانة اجللود املدبوغة نباتيا
مبقدار ۱۰٪ بعد مرور ستة أشهر من اإلصابة.

ــه حــدث  ــة الدباغــة، وأن ــة بالنباتي ــات مقارن ــرا بالفطري ــة الدباغــة أقــل تأث ــود املعدني - اجلل
فقــد يف متانــة اجللــود ليــس بســبب التحلــل األنزميــي للفطريــات بــل كان مجــرد حتلــل مائــي نتيجــة 
الرطوبــة واحلــرارة الالزمــة لنمــو الفطــر ونتيجــة لتغيــر يف قيمــة األس الهيدروجينــي الــذي يحــدث 
ــى األغلفــة  ــات املســببة للعفــن عندمــا تنمــو عل ــود. كمــا أن الفطري ــة للجل ــة الفطري ــد اإلصاب عن
اجللديــة للكتــب واملخطوطــات فيــؤدي ذلــك إلــى تغيــر لونهــا وتبقعهــا. وتأخــذ اإلصابــة الفطريــة 
فتــرة مــن الوقــت حتــى تصبــح مرئيــة للعــني املجــردة إال أن رائحــة العفــن هــي أشــاره لبــدء اإلصابــة 

)محمــد: ۲۰۰٤م :۱۷۷(.

ب- أهم أنواع الفطريات التي تصيب التراث املكتوب:
مــن أهــم أجنــاس الفطريــات التــي تصيــب املخطوطــات والوثائــق بصفــة عامــة داخــل املتاحــف 
واملكتبــات Aspergillus, Pencillium, Chaetomium, Fusarium وهــي تتطلــب النموهــا محتــوى 
ــة الدقيقــة األخــرى. ومــن الدراســات  مائــي أقــل بكثيــر مــن ذلــك الــذي حتتاجــه الكائنــات احلي
الهامــة التــي ناقشــت أنــواع الفطريــات التــي تهاجــم مقتنيــات املتاحــف هــي تلــك الدراســة التــي 
قــام بهــا )Kawalik:1980(، وذكــر فيهــا جميــع أنــواع الفطريــات التــي تهاجــم مقتنيــات املتاحــف 
واملكتبــات. ومــن قبلهــا قــام بدراســة متخصصــة األنــواع الفطريــات التي تصيــب أوراق املخطوطات 

يف املتحــف املصــري بالقاهــرة. وكان مــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة مــا يلــي :
أ- مــن األجنــاس الفطريــة التــي توجــد بكثــرة علــى املخطوطــات جنــس Chaetomium وتبــدو 
أنهــا متخصصــة يف إتــالف أوراق الــورق، وميكــن تعليــل ذلــك بقدرتهــا العاليــة علــى حتليــل 

اللجنــني الــذي يعتبــر مــن أهــم مكونــات الــورق.
Chaetomium, ب- من الفطريات املدمرة للورق والتي أثبت وجودها على أوراق املخطوطات

 Botryodiplodia theobromal, Alternaria geopila, Fusarium lactis, Emericellopsis

minima, Helminthosporium satirum, Spomdy locladium australe ووجــد أن الغالبيــة 

ــة كمصــدر  ــة الدقيقــة رمبــا تســتخدم اللواصــق الطبيعي ــات احلي ــك الكائن العظمــى مــن تل
.L.rhamnose, DI.arabinose للكربــون 

ج- احلــرارة املالئمــة لنمــو الكائنــات احليــة الدقيقــة ۲٤- ۳۰ م ولكــن بعــض الفطريــات مثــل 
Aspergillus, Emericellopis minima ميكــن أن تنمــو يف درجــة حــرارة ٤٢ م. وبعــض أنــواع 

الفطريــات مــن جنــس Aspergillus تســبب أمــراض لإلنســان وتســبب التهــاب األغشــية املخاطيــة.
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وتتطــور اإلصابــة الفطريــة عنــد توافــر الظــروف البيئيــة املناســبة حيــث توجــد اجلراثيــم يف   
 Heritage,Evans( .الهــواء اجلــوي ثــم تنمــو عنــد توافــر درجــة احلــرارة والرطوبــة املناســبة

)&killington: 1996:8

)3-۲-٢( البكتيريا 
هــي أصغــر الكائنــات احليــة املعروفــة علــى اإلطــالق، وتنتمــي إلــى اململكــة النباتيــة ويتــراوح 
طولهــا مــا بــني )۰.۲-۰.۱( مــن امليكــرون ويصــل بعضهــا إلــى ۸۰ ميكــرون. وحتتــاج البكتريــا 
لرطوبــة نســبية عاليــة تزيــد عــن ۷۰٪ وحتــدث تلــف جزئيــا يف الظــروف الالهوائيــة حيــث تكــون 
الفطريــات يف نفــس الظــروف أقــل نشــاطا. وتنتشــر البكتيريــا يف املــاء والهــواء والتربــة وهــي 
ــاز  ــات ومتت ــوان والنب ــى اإلنســان واحلي ــة عل ــة أو متطفل ــواد العضوي ــى امل تعيــش إمــا مترممــة عل

ــي البســيط. ــا بســرعة انقســامها وتكاثرهــا باالنقســام الثنائ البكتيري

أ- تلف التراث املكتوب بالبكتريا: 
تعمــل البكتيريــا علــى حتلــل املــواد الدهنيــة الداخلــة يف تشــحيم اجللــود لتحولهــا إلــى أحمــاض 
ــد  ــد بع ــر الســطحي للجل ــم املظه ــع بيضــاء، وحتطي ــة بق ــى الســطح مكون ــة حــرة تخــرج عل دهني
التشــطيب، وتبقــع ســطحي لــألوراق مــن جــراء اإلصابــة البكتيريــة خاصــة البكتيريــا املمثلــة للضــوء 

وهــي ذات لــون أخضــر وأحمــر. ومــن أنــواع البكتيريــا التــي تهاجــم اجللــود: -
 Bacillus subtilis, B.coagulans, B. pumilus, B. Bervis, B. alvei, B. purefaciens, B.

Cerreus.

ب - العوامل املساعدة على منو البكتريا:
ــة  ــا رطوب ــواع البكتري ــا يف الوســط الرطــب وتفضــل بعــض أن ــر البكتري ــة: حيــث تتكاث الرطوب

ــراوح بــني )٪۸۰-۷۵(.  ــة تت نســبية عالي
احلــرارة: وتعتبــر احلــرارة عامــال أساســيا يؤثــر علــى منــو البكتريــا ولــكل نــوع مــن أنــواع 
ــا تنمــو يف درجــات حــرارة متوســطة  ــواع البكتري ــى للنمــو، ومعظــم أن ــا درجــة حــرارة مثل البكتري

وتعتبــر درجــة احلــرارة املثلــى للنمــو مــن )۲۵-۳۵ م(.
األس الهيدروجينــي: وتفضــل البكتريــا الوســط املتعــادل، وهنــاك أنــواع تعيــش يف الوســط 

احلمضــي.
الضوء: وتفضل معظم أنواع البكتريا الظالم عن الضوء.

ج- أهم أنواع البكتريا التي تصيب التراث املكتوب:  
- البكتريــا الكيمــو عضويــة التغذيــة وتضــم الغالبيــة العظمــى مــن البكتريــا وتكمــن خطــورة تلك 
البكتريــا يف كونهــا حتصــل علــى الطاقــة الالزمــة لهــا مــن حتليــل املــواد العضويــة الكربونيــة 
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ــات واملتاحـــف٥٠ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

وتســتطيع كثيــر مــن البكتريــا حتليــل املــواد الكربوهيدراتيــة املعقــدة مثــل النشــا والســيليلوز 
وغيرهــا كمــا إنهــا تســتطيع أن تســتخدم الســكريات املختلفــة كمصــدر جيــد للكربــون. وهــذه 
النوعيــة مــن البكتريــا تقــوم بإفــراز أنزميــات لهــا القــدرة علــى حتليــل الســيليلوز املتواجــد 
يف الــورق وحتولــه ملــواد بســيطة التركيــب يســهل هضمهــا واســتخدامها يف عمليــة التمثيــل 

الغذائــي.
- البكتريــا املكونــة لإلنفــاق وهــذا النــوع لــه القــدرة علــى حتليــل الســيليلوز واللجنــني ويســبب 

ليونــة وفقــد شــديد لقــوى األليــاف يف أماكــن اإلصابــة.
- البكتريــا الناخــرة، واألوراق املصابــة بهــذا النــوع مــن البكتريــا غيــر منتظمــة ومليئــة بالثقــوب 

والنقــر وتعمــل علــى تكســير وحتليــل اللجنــني.

)۳-۲-۳( األكتينوسيتات
هــي مجموعــة مــن الكائنــات الدقيقــة الواســعة االنتشــار يف الطبيعــة، وهــي تشــبه البكتيريــا 
يف التركيــب الكيمــاوي جلدارهــا اخللــوي ولقابليتهــا للصبــغ بصبغــة جــرام كالبكتيريــا. إال أنــه 
مــع التقــدم العلمــي واكتشــاف صفــات جديــدة لهــا كنموهــا يف صــورة هيفــات طويلــة متفرعــة 
بطــرق خاصــة مكونــة مــا يشــبه الغــزل الفطــري وقــد حتمــل بعــض هــذه الهيفــات يف نهايتهــا 
كونيديــات التكاثــر كمــا يف بعــض الفطريــات لهــذا أصبحــت هــذه املجموعــة متثــل حلقــة الوصــل 
بــني الفطريــات والبكتيريــا. وتظهــر اإلصابــة يف صــورة بقــع ملونــة بــني األبيــض واألحمــر واألصفــر 

والبنفســجي كمــا تظهــر رائحــة مميــزة تشــبه رائحــة األرض تنبعــث مــن الصفحــة املصابــة .

)٣-۳( احلشرات
احلشــرات كائنــات صغيــرة متعــددة األطــوار مختلفــة األشــكال واألحجــام منهــا مــا ميكــن 
رؤيتــه بالعــني ومنهــا مــا يصعــب رؤيتــه بالعــني إال باالســتعانة بامليكروســكوب والعدســات وتتميــز 
ــة والظــروف املناســبة  ــر واألنتشــار حينهــا وجــدت املــواد الغذائي ــى التكاث احلشــرات بقدرتهــا عل
لفقــس بويضاتهــا ومنــو يرقاتهــا وعذارهــا. وتعــد احلشــرات مــن العوامــل البيولوجيــة التــي تصيــب 
املخطوطــات واملــواد التاريخيــة وتســبب لهــا أضــراراً بالغــة، ومــن أكثــر احلشــرات انتشــار يف دور 
الكتــب واملتاحــف الســمك الفضــي وقمــل الكتــب والنمــل األبيــض باإلضافــة إلــى القــوارض مثــل 
الفئــران والصراصيــر. ومعرفــة نــوع احلشــرة ودورة حياتهــا وأعــراض اإلصابــة تســاعد كثيــرا يف 
ــل  ــا مث ــب مكوناته ــإن تركي ــة ف ــواد التاريخي ــى امل ــة. وبالنظــر إل ــة للمقاوم ــد الطــرق املالئم حتدي
الــورق واجللــود والقــاش واللواصــق واخلشــب يرجــع إلــى أصــل عضــوي )نباتــي وحيوانــي( وكلهــا 
تشــمل عناصــر غذائيــة لنمــو احلشــرات. فــاذا توافــرت العوامــل املشــجعة لهــذا النمــو مثــل العوامل 
الطبيعيــة كاحلــرارة والرطوبــة والضــوء والعوامــل الكيميائيــة والعنصــر البشــري التــي تســاعد علــى 

زيــادة قــدرة احلشــرات والعوامــل األحيائيــة يف إحــداث التلــف.
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)٣-۳-١( مظاهر إصابة التراث املكتوب باحلشرات
- انتشــار الثقــوب والقطــوع علــى هامــش أوراق الكتــب أو يف داخلهــا ممــا يــؤدي إلــى تشــويه 

الرســوم.
- تنتــج بعــض اإلفــرازات التــي تســاعد علــى رفــع درجــة احلموضــة أو القلويــة، وقــد تســاعد 

علــى رفــع نســبة الرطوبــة.
- أحيانــا تكــون اإلصابــة احلشــرية يف صــورة قنــوات غيــر ظاهــرة أو قنــوات ســطحية أو 

مناطــق بهــا آثــار قــرض ملــا تقــوم بــه احلشــرات بأجــزاء فمهــا القــارض.
- تنقــل بعــض احلشــرات أنواعــا مــن الفطريــات التــي حتملها على أجســامها )فطريات التبقع( 

ألن ظــروف منوهــا وتغذيتهــا متشــابهة، وقــد يكــون ضررهــا أكثــر خطــرة من احلشــرة ذاتها.
- بعــض احلشــرات تتــرك بقايــا ســواء كانــت مــواد غذائيــة أو فضــالت إخراجيــة تســبب تبقعــة 

لســطح الــورق وتتلــف األحبــار واللواصــق
- وتظهر احلشــرات قدرة كبيرة على تكســير مكونات الورق، فمثال حشــرة Lychnis تســتهلك 
النشــا، وحشرســة Amobium Punctatum قــادرة علــى هضــم الســيليلوز وامليمســيليلوز 

وتكســير قليــل مــن اللجنــني.

)۲-۳-۳( العوامل التي تؤدي إلى النمو احلشري يف املكتبات واملتاحف:
أهمهــا التشــققات والتســريبات مــن األســقف خاصــه يف مبنــى املتحــف الــذي يــؤدي إلــى زيــادة 
التلــف ودخــول احلشــرات ومنوهــا. وفتحــات النوافــذ واألبــواب باإلضافــة إلــى الفتحــات املوجــودة 
يف املبنــي تراكمــات الغبــار واألتربــة يف الغــرف املهملــة وبالتالــي ســرعة اجتيــاح هــذه احلشــرات 

إلــى بقيــة مكونــات املبنــى مثــل قاعــات العــرض والتخزيــن والتهويــة الســيئة.

)3-۳-۳( احلشرات من حيث ضررها على التراث املكتوب: 
أ- حشــرات ســطحية الضــرر: هــي احلشــرات التــي تتغــذى علــى ســطح الــورق والالصــق النشــوي 
يف أغلفــة الكتــب واملخطوطــات، ومــن أمثلــة هــذه احلشــرات الســمك الفضــي والصراصيــر 

وقمــل الكتــب.
ب - حشــرات حفــارة لألنفــاق: وهــي احلشــرات التــي حتفــر أنفاقــا عميقــة يف أكثــر مــن ملزمــة 
قــد تكــون هــذه األنفــاق ثقــوب مســتديرة أو قطــوع أســطوانية مختلفــة األشــكال وتلجــأ 
احلشــرات حلفــر هــذه األنفــاق بهــدف التغذيــة أوال وكمخبــأ لهــا مــن أعــداء حياتهــا ومــن 

أمثلــة هــذه احلشــرات النمــل األبيــض ودود الكتــب. 
ج- ضــرر مباشــر ظاهــري: حيــث تلتهــم احلشــرات جــزء مــن املقتنــي كغــذاء لهــا يف صــورة تــآكل 
ــف هــذا الضــرر مــن حشــرة ألخــرى، كمــا  ــا حتفــر أنفــاق ويختل ســطحي أو ثقــوب وأحيان
ــا مــواد غذائيــة وفضــالت إخراجيــة تســبب تبقــع لســطح  أن بعــض احلشــرات تتــرك بقاي
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ــات واملتاحـــف٥٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

األوراق واجللــود مثــل فضــالت الذبــاب )والصراصيــر والســمك الفضــي(.
د- ضــرر غيــر مباشــر )الضــرر الكيميائــي(: مــع نشــاط احلشــرات وتغذيتهــا علــى الــورق فإنهــا 
تنتــج بعــض اإلفــرازات التــي تســاعد علــى رفــع درجــة احلموضــة أو القلويــة وقــد تســاعد 
علــى رفــع نســبة الرطوبــة وهــذا يــؤدي إلــى تغيــر خــواص األوراق ويعمــل علــى فنائهــا، كمــا 
تنقــل بعــض احلشــرات أنــواع مــن الفطريــات الضــارة والتــي حتملهــا علــى أجســامها وتنتقــل 
بــني صفحــات املخطــوط وبــني املخطوطــات األخــرى وبذلــك يتضاعــف تلــف املخطــوط مــن 
احلشــرة والفطــر ولقــد وجــد أن التشــويه الــذي حتدثــه احلشــرة يكــون مســتدمي وغيــر قابــل 

لإلصالح. 

)3-۳-4( العوامل املساعدة على منو احلشرات
أ- درجــة احلــرارة ونســبة الرطوبــة: وتعتبــر درجــة احلــرارة ونســبة الرطوبــة مــن العوامــل 
األساســية املســاعدة علــى منــو احلشــرات، فلــكل نــوع مــن أنــوع احلشــرات درجــة حــرارة، 
ونســبة رطوبــة معينــة متــارس فيهــا احلشــرة أوجــه نشــاطها املختلفــة وعملياتهــا احليويــة 
ــي )۲۲ - ٣٢م(،  ــني درجت ــا ب ــم لنشــاط احلشــرة م ــى، واملجــال احلــراري املالئ بدرجــة مثل
باإلضافــة إلــى ذلــك تؤثــر الرطوبــة كثيــرة علــى قــدرة احلشــرات علــى التكاثــر ألن رطوبــة 

ــوازن املائــي يف أجســام احلشــرات. ــى الت ــر عل الوســط تؤث
ب- األكســجني مــن العوامــل الضروريــة التــي تســاعد علــى منــو ونشــاط احلشــرات توفــر 
األكســجني يف اجلــو، و بانخفــاض األكســجني إلــى تركيــز أقــل مــن ١٪ لفتــرات طويلــة متــوت 
ــة، خاصــة إذا ارتفعــت  ــة املختزن ــار العضوي األطــوار املختلفــة للحشــرات التــي تصيــب اآلث

درجــات احلــرارة يف الوقــت نفســه.
ج- الغــذاء: مــن العوامــل التــي تؤثــر يف حيــاة احلشــرة وتكاثرهــا، فانعــدام املــادة الغذائيــة 
ــة أعــداد  ــى قل ــؤدى إل ــة مــا يتوفــر مــن أحدهمــا ي ــة كمي ــل املناســب أو قل املناســبة أو العائ
احلشــرات أو انقراضهــا ومكونــات الــورق تعتبــر غــذاء مناســبة لكثيــر مــن احلشــرات التــي 

ــا . ــة له تتخذهــا مصــدرة غذائي

)3-۳-٥( أهم اآلفات احلشرية التي تصيب التراث املكتوب:
أ- الســمك الفضــي )Sliver Fish(: حشــرة الســمك الفضــي وشــبيه الســمك الفضــي ولهــا 
عــدة أســماء منهــا العتــه الفضيــة وقملــة الســكر وســمكة الســكر واملخادعــة، وهــي حشــرة 
صغيــرة أو متوســطة احلجــم مســتطيلة الشــكل بنيــة أو رماديــة أو بيضــاء اللــون، وتتغــذى 
هــذه احلشــرة أساســا علــى املــواد الكربوهيدراتيــة، وهــي حشــرات مترمــة تتغــذى علــى 
الفضــالت العضويــة إن وجــدت، والســمك الفضــي لــه القــدرة علــى أن يعيــش لعــدة شــهور 
بــدون غــذاء، وتتواجــد بصفــة عامــة يف الظــالم والبيئــات الرطبــة ويف أدراج املكاتــب. ومــن 
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٥3الفصل الثاني : مخاطر التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

مظاهــر اإلصابــة بالســمك الفضــي: أنهــا تتغــذى علــى النشــا واملــواد الغرويــة واألصمــاغ.

تصنــع فجــوات و ثقــوب. تتلــف األحبــار والرســوم املوجــودة علــى أوراق املخطوطــات والكتب.
شــبيهة الســمك الفضــي: وتشــبه يف مظهرهــا الســمك الفضــي، ولونهــا أغمــق مــن الســمك 
الفضــي، وتتغــذى علــى املــواد النشــوية املوجــودة يف املخطوطــات، واالختــالف الرئيســي 
بينهــا وبــني الســمك الفضــي أنهــا تفضــل الــدفء واألماكــن الرطبــة والبيئــات املظلمــة. 
ــة  ــن الرطب ــار ويوجــد يف األماك ــي يف النه ــل ويختف وشــبية الســمك الفضــي نشــط يف اللي
البــاردة كاملطابــخ واحلمامــات واملخــازن واملكتبــات والدواليــب وخلــف احلوائــط خاصــة 
الرطبــة بســبب الدهــان. ولقــد وجــد أن كال مــن الســمك الفضــي وشــبيه الســمك الفضــي 

يطيــل عمرهمــا مــن ٣-۲٤ شــهرة.
أضرارهــا: - تتغــذى أساســا علــى املــواد الكربوهيدراتيــة، كمــا توجــد يف املكتبــات واملتاحــف   
لتلــف الــورق والنشــا واللواصــق التــي توجــد يف كعــوب الكتــب واألغلفــة وتتغــذى علــى املــواد 
النشــوية والــذي يدخــل يف تركيبهــا النشــا كاملالبــس والســتائر واجللــود واللواصــق وكذلــك 
املجاميــع النباتيــة واحلشــرية وتلحــق الضــرر بالــورق الفوتوغــرايف املطبــوع واحلبــر الهنــدي. 
ب- قمــل الكتــب )Book Louse(: وهــي حشــرات رماديــة أو صفــراء باهتــة ذات أجســام رقيقــة، 
ــات التــي  ــى الفطري ــورق، كمــا أنهــا تتغــذى عل ــى ال وتوجــد يف األماكــن احلــارة وتتغــذى عل
تتكــون علــى أوراق الكتــب حتــت ظــروف رطبــة وبصفــة عامــة تفضــل هــذه احلشــرة الرطوبــة 
العاليــة أكثــر مــن ٪۹۰. ويصــل عــدد أنواعهــا إلــى مــا يزيــد عــن ۱۸۰۰ نــوع يف جميــع أنحــاء 

العالم.
ــا  ــة كمــا أن بعضه ــي تفضــل العيــش يف األماكــن الرطب أضرارهــا: هــي مــن احلشــرات الت  
ــن  ــب يف األماك ــات دور الكت ــى محتوي ــو عل ــي تنم ــن الت ــات العف ــى فطري ــش عل يفضــل العي

الرطبــة واملبللــة.
تصيــب املجموعــات احلشــرية أو العينــات النباتيــة احملفوظــة فضــال عــن مهاجمتهــا وأكلهــا   
للمــواد النشــوية مثــل الالصــق النشــوي والغــراء يف الكتــب وورق اجلــدران وعلــب التخزيــن 

ويفضــل البعــض تســميتها ببرغــوث الــورق. 
ج- دود الكتــب )Book Warm(: وهــو بيهاجــم الــورق، وقــد وصفهــا أرســطو بأنهــا حشــرة مؤذيــة 
ووبــاء، كمــا يصــف هجومهــا بأنــه كارثــة مذهلــة، ومــن أضرارهــا أنهــا تكــون البيــض عنــد 
ــا  ــورق ويشــوهها ويحــدث به ــى داخــل ال ــرق إل ــض يخت ــا يفقــس البي ــورق، وعندم ــة ال حاف

أنفــاق. 
د- الصراصيــر )Cockroaches(: وهــي حشــرات ليليــة تنتشــر يف البلــدان احلــارة الرطبــة، 
وتوجــد طــوال الســنة خاصــة يف فصــل الصيــف، ولهــا القــدرة علــى االختفــاء خلــف األلــواح 
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ــات واملتاحـــف٥4 ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

اخلشــبية ذات احلــواف وحتــت األرض وتدخــل الصراصيــر املتاحــف عن طريق دورات املياه، 
ومنهــا مــا يســتطيع الطيــران عبــر النوافــذ املفتوحــة، وهــي تقــوم بقــرض أوراق املخطوطــات 
ــى الغــذاء، كمــا أنهــا تســبب رائحــة كريهــة وتشــوه  ــوي عل ــى الوســائط التــي حتت ــر عل وتؤث
رســوم املخطوطــات. وتتميــز الصراصيــر بأجســامها اللزجــة والرطبــة مفرطحــة مــن أعلــى 
ألســفل ممــل يســهل مــن دخولهــا إلــى الشــقوق والفتحــات. وميكنهــا اجلــري بســرعة ولهــا 
القــدرة علــى الطيــران )رزق: ۱۹۹٥: ٤۳۳(. ويوجــد مــن الصراصيــر أكثــر مــن ۲۵۰۰ نــوع 
وهــي تفضــل املنــاخ الدافــئ وتفضــل الرطوبــة العاليــة وتتغــذى علــى الــرق واجللــد واللواصــق 

والنســيج والغــراء وتتــرك فضالتهــا علــى شــكل بقــع ســوداء .

أنواع الصراصير:

ــر، األجنحــة  ــي محم ــق أو بن ــي غام ــه بن ــي ٣.٥ ســم ولون ــه حوال الصرصــور األمريكــي:  طول
تغطــي البطــن يف الذكــر واألنثــى، ويفضــل األماكــن الدافئــة الرطبــة مثــل أنابيــب املجــاري وخــزان 
امليــاه الدافئــة كمــا يوجــد يف الهــواء الطلــق خاصــة يف املناطــق االســتوائية واملناطــق احلــارة ويقذف 

مــادة خشــبية جاذبــة علــى شــكل ســائل بنــي.

الصرصــور الشــرقي: لونــه بــني البنــي الغامــق إلــى األســود طولــه حوالــي ۲.٥ ســم واألجنحــة 
يف الصرصــور الشــرقي يف الذكــر أقصــر مــن البطــن ويف األنثــى تكــون علــى شــكل نتــوءات ويفضــل 
العيــش يف األماكــن البــاردة الرطبــة مثــل أنابيــب املجــاري وأنابيــب امليــاه واحلمامــات وعنــد أجهــزة 

التكيــف ويف الطوابــق الســفلية مــن املبانــي ويعــرف باســم حشــرة املــاء. 

الصرصــور األملانــي: أكثــر األنــواع تواجــد يف العالــم يف داخــل املبانــي حيــث يوجــد يف املرافــق 
مثــل املطابــخ واملطاعــم وأماكــن التســلية ويبلــغ طولــه ۱.۳ ســم ولونــه بنــي فــاحت واألنثــى حتمــل 
بيضهــا خــالل معظــم مــدة احلضانــة وتضعهــا قبــل التفقيــس مبــدة قصيــرة وقبل خــروج الصرصور 

البالــغ ينقســم الغــالف إلــى نصفــني.

الصرصــور األســترالي: وهــذا النــوع يفضــل املناطــق االســتوائية الرطبــة يف العالــم لــذا يكثــر 
تواجــده داخــل املبانــي احلــارة فاألنثــى تضــع ۲٤ بيضــة يف صفــني . وتتميــز بعالمــات فاحتــة أو صفــراء 
اللــون علــى الصــدر واألجنحــة وهــو كباقــي الصراصيــر يتغــذى علــى املــواد الورقيــة وأغلفــة الكتــب.

هـــ- الفئــران )Mice( : وهــي مــن أخطــر القــوارض علــى املــواد العضويــة ومنهــا الــورق فهــي 
ــات  ــرة يف مخــازن بعــض املكتب ــا، وتوجــد بكث ــف الباقــي بإفرازاته ــب وتتل ــم أوراق الكت تلته
واملتاحــف وبدروماتهــا خاصــة غيــر املعتنــي بنظافتهــا، حيــث جتــد يف األوراق غــذاء جيــد 

لهــا، كمــا أنهــا تتكيــف حتــت أي ظــروف بيئيــة .
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وتلعــب القــوارض دور هــام يف إتــالف املخطوطــات، حيــث تــؤدي إلــى تخريــب اخلــواص   
ــا  ــات وميكنه ــذان يتواجــدان يف املكتب ــران واجلــرذان الل ــا الفئ ــورق ومــن بينه ــة لل امليكانيكي

الدخــول إلــى داخــل املبانــي مــن خــالل فتحــات األبــواب والنوافــذ وأنابيــب امليــاه.
ويتميــز كال مــن الفئــران واجلــرذان بالفــم املســن املســبب قــرض مكونــات املخطوطــات   
وتكمــن خطورتهــا يف شــراهتها حيــث تــأكل الــورق بطريقــة رأســية ومتــر بأكثــر مــن ملزمــة 
حيــث تتــرك موادهــا الســامة وفضالتهــا والتــي عبــارة عــن بقــع ســوداء كمــا أنهــا تقضــي 
ــود والنســيج والغــراء وممــا يزيــد مــن خطورتهــا  علــى الكثيــر مــن املــواد مثــل الــورق واجلل

ــني املخطوطــات. ــاء ب ــا مــن االختف ــة ممــا ميكنه ــا ســريعة احلرك بأنه
و - النمل األبيض )األرضة( White ants or Termites األرضة أو النمل األبيض من احلشرات 
التــي تعيــش يف مســتعمرات تختلــف يف حجمهــا حســب النــوع حيــث يتواجــد أكثــر مــن ۲۲۰۰ 
نــوع ينتشــر يف العالــم مســببة تدميــر هائــل حملتويــات املكتبــات واملــواد الســليلوزية خاصــة 

يف املناطق ذات املناخ االســتوائي. )آل الشــيخ: ۱۹۸٦ م: ۱۲-۱(.
أضرارهــا: تفضــل هــذه احلشــرة األماكــن الرطبــة أو املبللــة حيــث تتغــذى وتلتهــم كل املــواد   
الــذي يدخــل الســليلوز يف تركيبهــا كاألوراق واألخشــاب، ولقــد وجــد أن إصابــة الكتــب 
واملخطوطــات بهــذا النــوع مــن احلشــرات ال ميكــن إصالحــه حيــث تســبب تــآكل خطيــر يف 

الكتــب واملخطوطــات والوثائــق.
ــا  ــا إذ يوجــد به ــب احلشــرات جميع ــر رت ــة األجنحــة مــن أكب ــة غمدي ــر رتب ز- اخلنافــس تعتب
ــر مــن  ــل اخلنافــس أكث ــواع يف خمــس مــن فصائ ــغ عــدد األن ــوع، ويبل ــر مــن ۲۵۰۰۰۰ ن أكث
۲۰۰۰۰ نــوع، وهنــاك تبايــن كبيــر يف عــادات هــذه احلشــرات أنهــا تعيــش يف أوســاط متعــددة 
فمعظمهــا يعيــش فــوق ســطح األرض والبعــض يف أنفــاق التربــة أو يف املخــازن والصوامــع 
تتميــز أفــراد هــذه الرتبــة بأجــزاء الفــم مــن النــوع القــارض )العمــودي: ۱۹۹۸: ص ١٣٤(. 

ومــن أهــم عائــالت هــذه الرتبــة: -
- عائلــة خنافــس اجللــود Family: Dermestidae تتغــذى أفــراد هــذه العائلــة علــى الصــوف 
والكتــب واملنوعــات اجللديــة واملوميــاوات احملفوظــة يف املتاحــف وتتغــذى اليرقــات علــى نفــس 
غــذاء احلشــرات الكاملــة، واحلشــرة الكاملــة صغيــرة احلجــم قامتــة اللــون والــرأس صغيــر جــدا 

ومتجــه ألســفل والغمــدان مقوســان ويغطيــان البطــن
- خنفســاء الســجاد Carpet beetle وتعتبــر هــذه األنــواع مــن احلشــرات املتلفــة حيــث تهاجــم 
األثــاث والســجاد والغــراء والشــعر والريــش، واحلشــرات البالغــة تنجــذب لألزهــار وتتغــذى علــى 
احلبــوب واليرقــة هــي املســئولة عــن التلــف، ودورة احليــاة لهــذه احلشــرات ١٢٦ يــوم مــن وضــع 

البيــض حتــى احلشــرة البالغــة، وتعيــش احلشــرة مــدة ٦٠ يومــا.
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 The case making cloths moth ط- دودة املالبس ذات الكيس
وهــي حشــرة واســعة االنتشــار يف العالــم كمــا أنهــا تطيــر لتختبــئ يف ثنايــا األقمشــة أو 
الكتــب واملخطوطــات وتفضــل الفراشــات الظــالم وتتغــذى اليرقــات علــى الســجاد واجللــود والفــراء 
وحتــدث ثقــوب يف اجللــد ألن لهــا القــدرة علــى هضــم الكيراتــني والبروتــني املكــون للصــوف واجللــد 

والغــراء والريــش ولكنهــا ال تتغــذى علــى املــواد الصناعيــة.

)٦-۳-۳( دراســة عــن أنــواع جديــدة مــن الفطريــات التــي تصيــب املخطوطــات واملــواد التاريخيــة 
باململكــة العربيــة الســعودية )أفنــدي: ۲۰۱۲: ۱۳۷ -۱۰۸(

تناولــت الدراســة كيفيــة التعــرف علــى أنــواع التلــف امليكروبيولوجــي للمخطوطــات واخلطــوات 
التي ينبغي اتباعها يف فحص املكتبات ودور احلفظ واالرشــيفات، وتطبيق ذلك على املخطوطات 
احملفوظــة يف مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية، ويضــم مركــز امللــك فيصــل 
الكثيــر مــن املخطوطــات النــادرة ذات القيمــة العاليــة، ومــن مصــادر مجموعــات املخطوطــات 
باملركــز اإلهــداء أو الشــراء مــن دول تختلــف يف ظروفهــا املناخيــة عــن منــاخ اململكــة. وأثنــاء قيامنــا 
بفحــص بعــض املخطوطــات باملركــز قبــل تعقيمهــا مثــل مجموعــة )م.ن(، التــي قــام املركــز باقتنائهــا 
بالشــراء، وكذلــك فحــص عــدد مــن املخطوطــات األخــرى مبعمــل الترميــم قبــل تعقيمهــا مثــل كتــاب 
اخلطــب، وكتــاب األجنيــل الــذي يشــبه كتــاب وصــف مصــر تبــني لنــا أن تلــك املخطوطــات مصابــة 
بالعديــد مــن مظاهــر التلــف الفطــري، وهــذه املخطوطات إذا مت حفظها أو تخزينها فهي يف الغالب 
تنقــل العديــد مــن اإلصابــات الفطريــة التــي رمبــا لــم تكــن موجــودة مبخطوطــات املركــز، ولذلــك 
ــة املخطوطــات  ــا، وحماي ــاظ عليه ــم كأول املراحــل للحف ــك املخطوطــات بالتعقي يجــب أن متــر تل
األخــرى مــن انتقــال اإلصابــة الفطريــة اليهــا. والفحــص باســتخدام املجهــر اإلليكترونــي املاســح 
حيــث مت أخــذ عــزالت مــن مخطوطــات مصابــة بالفطريــات ثــم تنميتهــا وتنقيتهــا وتعريفهــا. وذلــك 
بهــدف حتديــد أنــواع تلــك الفطريــات ومــن ثــم الطــرق املالئمــة ملقاومــة تلــك الفطريــات مســتقبال، 
ــرة  ــا ألول م ــم عزله ــات يت ــدة مــن الفطري ــواع جدي ــف أن ــج البحــث التوصــل لتعري ومــن أهــم نتائ
 Scytalidium Curvularia sp ،Alternaria altemata )Chaetomium مــن مخطوطــات مثــل فطــر
 senegalensis )Chaetomium erraticum thermophilum Leptosphaeria sp (Chaetomium

mollicellum والفطريــات تتســبب يف تبقــع الــورق بقــع تختلــف يف لونهــا باختــالف الفطــر املســبب 

لهــا، كمــا أن مظهــر التلــف يختلــف تبعــا لذلــك. وتتعــرض مجموعــات كبيــرة مــن مخطوطــات املركــز 
ألشــكال مختلفــة مــن التلــف بســبب طبيعــة تركيبهــا العضــوي، وعوامــل حفظهــا وتداولهــا بطريقــة 
غيــر مناســبة، أو أن هــذه املخطوطــات حتمــل اإلصابــة الفطريــة مــن بيئتهــا األصليــة قبــل أن يتــم 
اقتنائهــا. وكذلــك نــدرة األبحــاث التشــخيصية لعوامــل ومظاهــر تلــف املخطوطــات احملفوظــة يف 
املكتبــات والدوائــر احلكوميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. ومت التعــرف علــى بعــض املخطوطــات 
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التــي مت شــرائها مؤخــرا يف مركــز امللــك فيصــل وقبــل أن يتــم تعقيمهــا وحتديــد مــا حتملــه هــذه 
املجموعــات مــن ميكروبــات وفطريــات، ثــم وضــع العــالج الناجــح للقضــاء عليهــا. فقــد تكــون هــذه 
الفطريــات جديــدة وبعضهــا معــروف يف مجموعــات أخــرى. وتعــد هــذه الدراســة هــي الدراســة 
ــا التــي تصيــب  ــواع الفطريــات والبكتري ــة لرصــد أن األولــى التــي جتــرى داخــل اململكــة يف محاول
املكتبــات واألرشــيفات. ومحاولــة معرفــة هــذه األنــواع هــل هــي محليــة ومعروفــة داخــل بيئــة 
اململكــة أم انتقلــت إلــى اململكــة مــن بلــد املخطوطــة نفســها التــي مت شــرائها منهــا. ويجــب أن يكــون 
العــالج والتعقيــم وفــق نــوع الفطريــات التــي تصيــب تلــك املخطوطــات فليــس كمــا هــو مشــاع أن 
العــالج واملكافحــة واحــد لــكل أنــواع الفطريــات. وكانــت النتائــج املســجلة كالتالــي: )اجلــدول رقــم 

١( و )الصــور مــن ٩ إلــى ۲۳(

اسم الفطر املصدر مسلسل

Aspergillus flavaS, Penicillium sp (2). كتاب وصف مصر ١

Aspergillus niger (2), Penicillium sp, Aspergillus flavaus. كتاب اخلطب ٢

Saccharomyces sp,
Aspergillus niger, Penicillium sp (2).
Aspergillus flavus (2), Aspergillus niger.
Aspergillus flavus (2) , Aspergillus niger›, Penicilliumn sp,
Aspergillus flavuls (2), Aspergillus niger (2).
Saccharomyces SD. | Saccharomyces sp (2), Aspergillus 
fumnegatus.
Scytalidium thermophilum(2), Saccharomyces sp.
Aspergillus flavus (2), Penicillium sp, Aspergillus niger
Saccharomyces sp (2), Chatomium Sp. Penicillium sp (2). 
Penicilliurn sp (2), Aspergillus versicolor (2), Aspergillus 
flavu.s. Penicillium sp (2). 
Saccharomyces sp, Chaetomium senegalensis. Saccharomyces 
sp (2).
Saccharomyces sp.
Curvularia sp , Saccharomyces sp (2), Aspergillus | versicolor.
Leptosphaeria sp, Alterinaria alternata, Chaetomium 
mollicellum, Chaetomium erraticum,

مخطوطات مجموعه 
)م . ن(

٣

اجلدول رقم )١(. أسماء الفطريات املعزولة من املخطوطات حسب كل عزلة.
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)٤( درجة احلرارة
 تؤثــر درجــة احلــرارة غيــر املناســبة علــى املخطوطــات والوثائــق واملــواد التاريخيــة، وتتعــدد 
مصــادر احلــرارة التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا، فقــد تكــون من مصدر مباشــر مثل ضوء الشــمس، أو 
مــن مصــدر صناعــي مثــل الدفايــات الكهربيــة أو التدفئــة املركزيــة الزائــدة، باإلضافــة إلتبــاع نظــام 
غيــر مــدروس يف إنــارة فاترينــات العــرض وإضاءتهــا بضــوء الكهربــاء الــذي يرفــع درجــة احلــرارة 
بدرجــة تكفــي لإلســراع مــن التفاعــالت الضــوء كيميائيــة. وتعــد احلــرارة إحــدى العوامــل الالزمــة 
لنمــو الكائنــات احليــة الدقيقــة كمــا أنهــا مــن أســباب تكاثــر احلشــرات لذلــك تؤثــر درجــة احلــرارة 
غيــر املناســبة علــى املــواد التاريخيــة حيــث تســرع مــن عمليــات التدهــور لتلــك املــواد و تعجــل مــن 
حــدوث عمليــات التقــادم الصناعــي لــألورق وإعطــاءه عمــرة زمنيــة أكثــر مــن عمرهــا احلقيقــي، 
والتغيــر القليــل يف درجــة احلــرارة ميكــن أن يكــون لــه عــدة تأثيــرات بعضهــا جيــد والبعــض اآلخــر 
ســيء )شــاهني: ۱۹۹۰م، ۱۸(. وكل ارتفــاع يف درجــة احلــرارة مبقــدار ٥ ســوف يقلــل عمــر املــادة 
إلــى النصــف و كل انخفــاض يف درجــة احلــرارة مقــدار هــم ســوف يجعــل عمــر األثــر يزيــد إلــى 
ــورق  ــؤدي ارتفــاع احلــرارة إلــى األســراع بالتلــف الكيميائــي لل الضعــف )John: 1996:1(، حيــث ي
واجللــود، باإلضافــة إلــى أن املــواد الالصقــة املســتخدمة يف جتليــد الكتــب واألغلفــة تفقد خواصها 
الالصقــة باحلــرارة لكونهــا تفقــد متاســكها باجلفــاف. وكلمــا ارتفعــت درجــة احلــرارة كان معــدل 
التلــف أســرع حيــث تــؤدي احلــرارة العاليــة إلــى التحلــل احلــراري للمــواد العضويــة واملخطوطــات.
ــب  ــظ الكت ــن حف ــب واألرشــيفات، وجــود أماك ــن مصــادر احلــرارة يف املتاحــف ودور الكت وم
واملخطوطــات واملــواد التاريخيــة يف بــالد تتميــز مبناخهــا احلــار، واإلضــاءة اخلاطئــة بأماكــن 
العــرض أو التخزيــن مــن حيــث اســتخدام إضــاءة مباشــرة أو إضــاءة حراريــة عاليــة، وكذلــك 

االســتخدام الزائــد للتدفئــة الصناعيــة عنــد عــرض وتخزيــن املــواد التاريخيــة.

)1,4( تأثير احلرارة على التراث املكتوب
احلــرارة تؤثــر علــى خــواص أوراق الكتــب واملخطوطــات وتفقدهــا بعــض خواصهــا وخاصــة 
حتملهــا للطــي. واجللــود تتعــرض للهشاشــة والضعــف بســبب احلــرارة العاليــة نظــرا لفقدهــا 
محتواهــا املائــي الداخلــي حيــث تــؤدي البيئــة الرطبــة احلــارة إلــى التحلــل املائــي للبروتــني. وتــؤدي 
احلــرارة الناجتــة عــن ضــوء الشــمس أو الضــوء الصناعــي إلــى تغيــر درجــة احملتــوى املائــي للجلــد 
ــة )Reed: 1972:49( وكلمــا  ــد بســبب التأثيــرات احلراري ــى انكمــاش اجلل ــؤدي إل للجفــاف ممــا ي
ارتفعــت درجــة احلــرارة كلمــا زادت عمليــة التلــف ســرعة وتــؤدي إلــى اجلفــاف والهشاشــة والتصاق 
األوراق خاصــة املصقــول منهــا، كمــا أن تــردد احلــرارة يــؤدي إلــى االنكمــاش والتمــدد املتكــرر بــا 
يجهــد هــذه املــواد ميكانيكيــة ويــؤدي يف النهايــة إلــى تشــققها وتفتتهــا )عبــد املنعــم ۲۰۰٤ م(. أمــا 
االنخفــاض يف درجــة احلــرارة فيحــول بخــار املــاء يف الهــواء إلــى قطــرات مــاء تتكثــف علــى مــادة 
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املخطــوط لتصبــح بــؤرة لعمليــة التلــف وتشــجع النمــو البيولوجــي وتعجــل مــن تلــف مــادة املخطــوط 
لتفاعلهــا مــع الغــازات امللوثــة باجلــو احمليــط. ونتيجــة للتغيــرات الفجائيــة للحــرارة تتغيــر الرطبــة 
النســبية احمليطــة فتــؤدى للجفــاف وتضــع الســيليلوز حتــت ضغــوط بنائيــة متكــررة. وتظهــر الكــر 
مشــة وااللتــواء بوضــوح يف املخطوطــات واملــواد التاريخيــة، كمــا أن االختــالف يف درجــات احلــرارة 
أثنــاء اليــوم الواحــد تزيــد مــن معــدالت التلــف وخاصــة التــي ال حتتــاج إلــى الضــوء بارتفــاع درجــة 
احلــرارة، فــإذا ارتفعــت درجــة احلــرارة مــن ۱۵-۲۰ م أو مــن ٢٠-٢٥ م للســيليلوز مــع ثبــات 
الرطوبــة النســبية يزيــد معــدل التلــف يف الظــالم حوالــي مرتــني ونصــف يف كل حالــة، ويف حالــة 
عــدم ثبــات الرطوبــة النســبية ينتــج عــن ارتفــاع احلــرارة جفــاف البرديــات وإضعافهــا وتعرضهــا 

للتفتــت
ويؤدي ارتفاع درجة احلرارة إلى مظاهرة التلف التالية:

أ- فقــد املخطوطــات واملــواد التاريخيــة حملتواهــا املائــي وتتأثــر مكوناتــه األساســية )ســيليلوز- 
ــة  ــو ميكانيكي ــدان يف اخلــواص الفيزي ــك فق ــع ذل ــرة، يتب ــر كبي ــني( تأث هميســيليلوز - جلن

وتصبــح املخطوطــات واملــواد التاريخيــة ضعيفــة وهشــة مبــرور الزمــن. 
ب- تصبــح املخطوطــات واملــواد التاريخيــة أكثــر عرضــة لألكســدة والتحلــل املائــي عنــد درجــة 
حــرارة ۲۵ م وبالتالــي الهشاشــية الشــبكية »'Lattice Embattlement« ممــا يــؤدي لإلســراع 

مــن تقادمها. 
ج- تســاعد احلــرارة املرتفعــة علــى منــو بعــض الكائنــات احليــة الدقيقــة احملبــة للحــرارة 
واملتخصصــة يف حتلــل الســيليلوز، كمــا أن احلــرارة تســاعد علــى تكاثــر بعــض أنــواع 

احلشــرات. 
د- تؤثــر احلــرارة علــى األلــوان واألحبــار املوجــودة علــى ســطح املخطوطــات واملــواد التاريخيــة 
فتــؤدي إلــى اضمحاللهــا و حتولهــا للــون الداكــن نتيجــة لألشــعة فــوق البنفســجية الصــادرة 
عــن االرتفــاع يف درجــة احلــرارة والتــي تلعــب دورا هامــا يف التفاعــالت الكيميائيــة، وأحيانــا 
ــوان وتتكــون تشــققات دقيقــة نتيجــة لتقلــص املــادة الرابطــة  يحــدث انكمــاش لطبقــة األل

لأللوان.
ــة يف درجــات احلــرارة  ــواد التاريخي ــل طــردي ألوراق املخطوطــات وامل هـــ - قــد يحــدث حتل
املرتفعــة وينتــج عنــه فقــد للكثيــر مــن اخلــواص امليكانيكيــة وضعــف الســطح وخشــونته 

ــت. ــح هشــة ســهلة الكســر والتفت ــا وتصب ــد مرونته وتفق
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ــات واملتاحـــف٦٠ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

)5( الرطوبة النسبية
وهــي كميــة الرطوبــة املتواجــدة يف حجــم معــني مــن الهــواء عنــد درجــة حــرارة معينــة، 
واملخطوطــات مــن املــواد الســيليلوزية ذات اخلــواص الهيجروســكوبية، لذلــك فهــي ذات قابليــة 
المتصــاص املــاء مــن البيئــة احمليطــة، وبالتالــي فــإن محتواهــا املائــي غيــر ثابــت، وتتغيــر بتغيــر 
الرطوبــة النســبية احمليطــة، ولذلــك تنتفــخ األليــاف عنــد امتصاصهــا للرطوبــة وتنكمــش عنــد 
فقدهــا لهــا، ويصاحــب ذلــك تغيــر يف أبعــاد أوراق املخطوطــات عندمــا متيــل لتحقيــق حالــة 

االتــزان بــني احملتــوى املائــي الداخلــي والبيئــة احمليطــة.

)1.٥( مصادر الرطوبة
تتعــدد مصــادر الرطوبــة منهــا تغيــر املنــاخ كمــا هــو احلــال يف األوقــات املمطــرة أو يف ظــروف 
ــى األســطح والتــي تتســرب للمبنــى واألرضيــات الرطبــة )22  الفيضانــات أو التــراكات املائيــة عل
:NPs Museum handbook: 1999( ولقــد وجــد أن معظــم متاحــف العالــم حتتــوي علــى مــواد 

حساســة للرطوبــة وهــي مــواد هيجــر ســكوبية أي أنهــا ذات قابليــة المتصــاص املــاء مــن األجــواء 
الرطبــة احمليطــة وتعتمــد كميــة املــاء املمتــص ليــس فقــط علــى الرطوبــة النســبية يف اجلــو بــل علــى 
درجــة حــرارة الهــواء احمليــط بالكتــب واملخطوطــات . وأن احملتــوى املائــي الداخلــي للــورق يتــراوح 

بــني )٦ -۷٪( يف الظــروف العاديــة كمــا يصــل احملتــوى الداخلــي للجلــود املرنــة إلــى ١٤٪.

)۲.٥( مظاهر تلف الرطوبة على املخطوطات واملواد التاريخية
قــد تــؤدي زيــادة الرطوبــة النســبية باجلــو احمليــط مبــواد املخطوطــات إلــى امتصــاص هــذه 
املــواد للمــاء باخلاصيــة الهيجروســكوبية داخــل شــبكة األليــاف ليرتفــع محتواهــا املائــي الداخلــي 
ويتغيــر مظهرهــا وأبعادهــا ويحــدث تغيــر يف خواصهــا تغيــرا ملحوظــا، فالرطوبــة تزيــد مــن 
ــا تكــون عرضــة  ــاف الســليولوز، كمــا انه ــي ترتبــط بــني ألي ــة وارتخــاء وضعــف الروابــط الت لدون
للتحلــل املائــي احلمضــي بفعــل الغــازات احلمضيــة مثــل ثانــي أكســيد الكبريــت So وغــاز كبيرتيــد 
الهيدروجــني H2S والكلوريــدات خاصــة يف وجــود األمــالح يف الــورق ومكونــات األحبــار التــي تعمــل 
كعامــل محفــز للتفاعــل. والرطوبــة الزائــدة تفقــد اللواصــق خواصهــا الالصقــة فتتكســر- وتصبــح 
لزجــة رخــوة ممــا يــؤدي إلــى انفصــال األغلفــة وفقدانهــا، والرطوبــة الزائــدة تســرع مــن التقــادم 
الطبيعــي للــورق. وبريــق الــورق ينطفــئ نهائيــا عندمــا يتعــرض لدرجــة رطوبــة مقدارهــا ٪۸۰. 
وقــد وجــد أن هنــاك عالقــة بــني درجــة احلــرارة والرطوبــة النســبية للهــواء، فالرطوبــة النســبية 
ملــكان تزيــد بانخفــاض درجــة احلــرارة وتتناقــص بارتفاعهــا. الرطوبــة النســبية املناســبة حلفــظ 

املخطوطــات والكتــب مــا بــني ۵۰-۵۵٪ وال تقــل عــن ٤٠ ٪.
وبالنســبة جللــود الكتــب فــإن الرطوبــة الزائــدة تــؤدي إلــى حــدوث ظاهــرة التبقــع اللونــي 
ــد و ظهــور األنفــاق  ــى تدميــر ســطح اجلل ــذان يعمــالن عل وتشــجع النمــو الفطــري واحلشــري الل
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واألجــزاء املفقــودة بســبب منــو احلشــرات ) Canadian Conservation Institute ,14 :1992( كمــا 
تــؤدي الرطوبــة غيــر املناســبة إلــى التصــاق وتلــوث اجللــود وإصابــة اجللــد بظاهــرة العفــن األحمــر 
نظــرا لذوبــان الغــازات احلمضيــة وعلــى رأســها غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت الــذي يــذوب باملــاء 
ــح مــادة  ــة وتصب ــد انخفــاض الرطوب ــود ربهــا تتفحــم عن ليكــون حمــض الكبريتيــك. كمــا أن اجلل
ســوداء وتشــجع الرطوبــة النســبية التــي تتجــاوز ٦٠٪ علــى منــو وانتشــار العفــن والفطريــات بــني 

الكتــب.

أ- تأثير ارتفاع الرطوبة النسبية العالية على املخطوطات والوثائق واملواد التاريخية:
- االرتفــاع يف نســبة الرطوبــة يشــجع النمــو احلشــري وامليكروبــي خاصــة الفطــر الــذي محلــل 
الســيليلوز وتفــرز هــذه الكائنــات مــواد لزجــة يف صــورة بقــع ملونــة تشــوه ســطح املخطوطــات، وقــد 
تــؤدي إلــى التصــاق األوراق وحتجرهــا عنــد جفافهــا - كمــا تــؤدي اإلصابــة احلشــرية إلــى انتشــار 
الثقــوب والقطــوع وقــد تــؤدي إلــى تــآكل النــص تــآكال كامــال كمــا يف حــاالت اخلنافــس الناخــرة 

والســمك الفضــي. 
- تســاعد الرطوبــة الزائــدة علــى ذوبــان الغــازات احلمضيــة امللوثــة املتواجــدة بالبيئــة احمليطــة 
بهــا وأهمهــا غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت الــذي يتحــول إلــى حمــض الكبريتيــك املدمــر خاصــة يف 

وجــود أمــالح احلديــد التــي تعمــل كعامــل محفــز للتفاعــل وينتــج التحلــل املائــي احلامضــي.
ــوث واتســاخ الوثائــق  ــة واملعلقــات األخــرى يف الهــواء ممــا يســبب تل - تســهل التصــاق األترب

واملخطوطــات.
- تؤثــر الرطوبــة العاليــة علــى األحبــار واأللــوان فتــؤدى إلــى بتــان األلــوان نتيجــة االنحــالل 
املــواد العضويــة التــي تســتخدم كمــواد رابطــة لأللــوان مــن غــراء حيوانــي أو زالل بيــض ، كمــا تــؤدى 

الرطوبــة العاليــة لشــلفطة األحبــار الكربونيــة. 

ب- تأثير انخفاض الرطوبة النسبية على أوراق املخطوطات:
عنــد انخفــاض الرطوبــة النســبية باجلــو احمليــط جنــد أن أوراق املخطوطــات تفقــد محتواهــا 
ــي مــن اجلفــاف ويصعــب فردهــا  ــف حــول نفســها وتعان ــا و تلت ــي مرونته ــي وبالتال ــي الداخل املائ
وتصبــح متصلبــة هشــة ســهلة الكســر حيــث يصاحــب انخفــاض الرطوبــة النســبية للهــواء ارتفــاع 
درجــة احلــرارة والعكــس صحيــح لذلــك عنــد التحكــم يف الرطوبــة النســبية يجــب أن يتــم التحكــم 

يف درجــة احلــرارة أيضــا. 

ج - التردد بني االرتفاع واالنخفاض يف الرطوبة النسبية:
املخطوطــات مــن املــواد الســيليلوزية التــي تســعى ذاتيــة للوصــول إلــى حالــة اتــزان يف الرطوبــة 
مــع الوســط احمليــط ســواء كان مرتفــع أو منخفــض الرطوبــة النســبية. وينتــج عــن االنتقــال بــني 
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ــات واملتاحـــف٦٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

التــردد مــن الرطوبــة للجفــاف إلــى مظاهــر التلــف اآلتيــة:
- بارتفــاع الرطوبــة يتعــرض الــورق للتمــدد واالنتفــاش Sweling ثــم االنكمــاش بانخفــاض 

ــواء.  ــؤدي لكرمشــة الســطح وحــدوث الت ــة ممــا ي الرطوب
- التصــاق الصفحــات و حتجرهــا ومــا يصاحــب ذلــك مــن تشــوهات تبــدو واضحــة يف أوراق 
املخطوطــات. واملخطوطــات التــي ال تســتطيع حتمــل عمليــة التمــدد واالنكمــاش بســبب عامــل 
ــاء  ــؤدى دخــول امل ــث ي ــاف حي ــؤدي حلــدوث انفصــال يف األلي ــف األخــرى ي ــل التل ــدم أو عوام الق
إلــى تباعــد بــني األليــاف الســيليلوزية ممــا يســبب التمــدد، وعنــد خــروج املــاء تعــود األليــاف إلــى 

وضعهــا الطبيعــي.

)6( الضوء
الضــوء مــن األســباب الرئيســية التــي تســبب تلــف التــراث املكتــوب داخــل املتاحــف واملكتبــات، 
ويعــد الضــرر النــاجت عنــد التعــرض ملســتويات إضــاءة عاليــة ضــررة تراكميــة يظهــر تأثيــره بوضــوح 

مبــرور الوقــت ويكــون ذا طبيعــة غيــر اســترجاعية.

)1.٦( اإلشعاعات الضوئية وتأثيرها

أ- تأثير األشعة فوق البنفسجية 
ــة مــن )۳٤۰۰:۳۰۰۰ اجنســتروم(  ــراوح أطوالهــا املوجي ــدة: تت األشــعة فــوق البنفســجية البعي
ــك بتكســير  ــا وذل ــاف الســيليلوز وتســبب إضعافه ــي أللي ــل الضوئ ــة التحل ــي تقــوم بعملي وهــي الت
اجلزئيــات الكبيــرة للســيليلوز تكســيرة مباشــرة، وألن هــذه اجلزئيــات هــي ســبب متانــة األليــاف 
فــإن تكســرها جلزئيــات أصغــر بتكســير الروابــط الكيميائيــة التــي تربــط ذرات السلســلة بعضهــا 
ببعــض يســبب إضعــاف شــديدة يف األنســجة. وميكــن تعريــف التحلــل الضوئي بأنه تفاعــل كيميائي 
يحــدث عندمــا ميتــص الســيليلوز كميــة كافيــة مــن الضــوء ذي الطــول املوجــي القــادر علــى كســر 

الرابطــة الكيميائيــة، وينتــج عنــه اصفــرار يف لــون أوراق املخطوطــات.
األشــعة فــوق البنفســجية القريبــة: تتــراوح أطوالهــا املوجيــة مــن )۳٤۰۰-٤۰۰۰ اجنســتروم( 
وينتــج عنهــا مــا يســمى بالوهــن الضوئــي والطاقــة املتولــدة عــن هــذه املوجــات غيــر كافيــة لكســر 
ــر  ــات األليــاف إال أن التلــف يســتمر بصفــة غي ــرة مــن مكون ــات الكبي الروابــط بــني ذرات اجلزئي

مباشــرة نتيجــة للتعــرض املســتمر للضــوء وينتــج عــن الوهــن الضوئــي ضعــف يف قــوة الشــد. 
ــغ طــول موجاتهــا أكثــر مــن ۷٦۰۰  ب- األشــعة حتــت احلمــراء: هــي أشــعة غيــر مرئيــة ويبل
ــؤدى مبــرور الوقــت إلــى سلســلة مــن التفاعــالت املعقــدة  اجنســتروم، واألشــعة حتــت احلمــراء ت

ــة إلــى ضعــف األليــاف. التــي تــؤدى يف النهاي
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)۲.٦( العوامل التي يتوقف عليها التلف بالضوء 
تتوقــف عوامــل التلــف بالضــوء علــى شــدة اإلضــاءة ومصدرهــا ســواء كانــت من مصــدر طبيعي 
أو صناعــي، وكذلــك علــى مــدة التعــرض ودرجــات احلــرارة والرطوبــة، فمعــدل التلــف بالضــوء يزيد 
يف حالــة الرطوبــة النســبية املرتفعــة، ويف حالــة ارتفــاع درجــات احلــرارة يكــون التأثيــر مضاعفــة 
مــع الضــوء حيــث أن الطاقــة الضوئيــة تتحــول إلــى طاقــة حراريــة. ويتوقــف كذلــك التلــف بالضــوء 

علــى حساســية املــواد وعلــى وجــود ملوثــات هوائيــة مــن عدمــه. 
أ- الطــول املوجــي: وجــد أن أخطــر األطــوال املوجيــة علــى املقتنيــات الثقافيــة هــي منطقــة 
األشــعة فــوق البنفســجية ومنطقــة الضــوء املرئــي، حيــث تــؤدي األشــعة فــوق البنفســجية البعيــدة 

إلــى التحلــل الضوئــي للســليولوز ، مؤديــة إلــى كســر الروابــط الكيميائيــة التــي تربــط
وحــدات اجللوكــوز ممــا يــؤدي إلــى ضعــف شــديد يف الــورق ، أمــا األشــعة فــوق البنفســجية 
القريبــة مــن ۳٤۰-٤٠٠ نانومتــر والضــوء املرئــي القصيــر حتــدث التلــف يف صــورة وهــن ضوئــي 
والنتيجــة فقــد قــوة الــورق، ويف بعــض احلــاالت يظهــر التشــوه اللونــي مــن اصفــرار أو اضمحــالل 
الــوان الصبغــات كمــا تســبب كســر التراكيــب اجلزيئيــة للمــواد البروتينيــة وبالتالــي تضعــف اجللود. 
واألشــعة حتــت احلمــراء تأثيرهــا حــراري، فهــي تنشــط تفاعــالت الهــدم يف املــواد العضويــة فيمــا 
يعــرف بالتحلــل الفوتــو كيميائــي )Tumosa 1996: 7(، كمــا أن الضــوء يزيــل األلــوان مــن علــى الــورق 
واجللــود ويســبب اضمحــالل ألــوان املطبوعــات واخلرائــط ويزيــد مــن ســرعة التحلــل الكيميائــي 

والطبيعــي خاصــة للجلــود. 
ب- شــدة اإلضــاءة ومــدة التعريــض للضــوء: يعتبــر الضــرر النــاجت مــن الضــوء تراكمــي وغيــر 
مســترجع، لــذا فكميــة التلــف الناجتــة عــن الضــوء القــوي يف وقــت قصيــر تعــادل كميــة التلــف التــي 

تنتــج مــن الضــوء الضعيــف يف وقــت طويــل كمــا أن التعــرض للضــوء ملــدة
طويلة من الزمن يؤدي إلى حدوث تهتك يف سالسل السليلوز والورق املصنوع من

الــب اخلشــب النقــي يفقــد حوالــي ۳۰٪ مــن مقاومتــه للطــي عنــد تعرضــه ألشــعة الشــمس ملــدة 
۱۰۰ ســاعة مــن خــالل زجــاج شــفاف وهــذا يعــادل ١٠ مليــون لوكــس/ ســاعة. 

ج- طبيعــة املــادة: تتأثــر بعــض املــواد مبعــدل أكبــر للضــوء مــن مــواد أخــرى فاحلريــر أكثــر 
عرضــة للتأثــر مــن اجلــوت واجلــوت أكثــر حساســية مــن القطــن ويعتبــر الكتــان أكثرهــم مقاومــة. 
كمــا أن األلــوان والصبغــات تتأثــر بالضــوء طبقــا لطبيعــة كل لــون، حيــث إن الصبغــات العضويــة 
والطبيعيــة ضعيفــة الثبــات للضــوء فتتعــرض للبهتــان اللونــي اال أن هنــاك بعــض الصبغــات علــى 

درجــة عاليــة مــن الثبــات للضــوء مثــل صبغــة الفرمليــون.
ــر حساســية للضــوء مــن الغــراء  ــة والنشــا أكث ــورق: القلفوني ــب ال ــة يف تركي ــواد الداخل د- امل
وخاصــة عنــد التعــرض لإلشــعاعات الضوئيــة القصيــرة املوجــة وأن معــدالت التلــف بفعــل الضــوء 
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تــزداد كثيــرا عنــد درجــات احلــرارة املرتفعــة ووجــود غــاز األكســجني والرطوبــة. والــورق املصنــوع 
مــن اخلشــب املطحــون بطريقــة يدويــة والــذي يحتــوي علــى اللجنــني يتعــرض لقصــر اللــون عندمــا 
يتعــرض لتأثيــر إشــعاعات ضوئيــة قصيــرة واللجنــني عندمــا يتعــرض للضــوء يف درجــات احلــرارة 

العاديــة يتعــرض حلــدوث اصفــرار يف لونــه .

)۷( التلوث اجلوي
التلــوث الهوائــي يف مجملــه يعنــى وجــود عناصــر طبيعيــة وصناعيــة تنتشــر يف الهــواء احمليــط 
بالقشــرة األرضيــة يف صورتهــا الصلبــة أو الغازيــة، وامللوثــات تعــرف بأنهــا املنتجــات التــي يتســبب 
فيهــا اإلنســان ويطلقهــا إلــى البيئــة احمليطــة وتنقســم إلــى ملوثــات غازيــة مثــل ثانــي أكســيد 
الكبريــت واألوزون وثانــي أكســيد النتروجــني وكبريتيــد الهيدروجــني.. الــخ، باإلضافــة إلــى معلقــات 
الهــواء وهــي عبــارة عــن جســيمات أو ذرات دقيقــة مثــل الغبــار وحبــات الرمــال واألمــالح والســناج 
واألدخنــة وغيرهــا. ومــن خطــورة هــذه امللوثــات ســهولة انتقالهــا مــع الهــواء مــن مــكان آلخــر 
خاصــة كلمــا قلــت كثافتهــا وزاد حجمهــا وهــذا مــا يحــدث يف املــدن الصناعيــة ممــا يــؤدي ذلــك 
إلــى ســهولة دخولهــا إلــى داخــل األبنيــة واملتاحــف وتســمى بامللوثــات اخلارجيــة، أمــا امللوثــات 
ــواد املســتخدمة يف  ــج مــن امل ــي تنت ــات فه ــة واملتاحــف واملكتب ــي توجــد داخــل األبني ــة الت الداخلي
اإلنشــاءات والدهانــات واملــواد البالســتيكية وألــواح احلوائــط وغيرهــا والتــي تنتــج عــدة غــازات 
أهمهــا األوزون وحمــض اخلليــك والفورميــك و األلدهيــدات وغيرهــا. كمــا أن التلــوث الهوائــي 
والغــازات احلمضيــة التــي تظهــر يف املــدن تكــون متزايــدة حيــث تنطلــق مــن مداخــل املصانــع 
أو الســيارات إال أن هــذه الظاهــرة تختفــي نســبيا مــن جــو الريــف واألماكــن البعيــدة عــن املــدن 
املفتوحــة ويف املنــاخ اجلــاف حيــث يكــون التــراب مــن أهــم ملوثــات الهــواء، أمــا املكتبــات القريبــة 
مــن املناطــق الســاحلية مثــل )مكتبــة اإلســكندرية( فنجــد أن هوائهــا تتواجــد بــه األمــالح )كلوريــد 

ــوم(. الصودي
ومــن أخطــر هــذه امللوثــات امللوثــات الكبريتيــة والنتروجينيــة والهالوجينيــة باإلضافــة إلــى 
األدخنــة والغبــار حيــث تســاعد علــى تدميــر املــواد األثريــة واملخطوطــات مــن أكثــر املــواد األثريــة 
حساســية لهــذه امللوثــات، وفيمــا يلــي دراســة ألهــم هــذه امللوثــات وتأثيرهــا علــى أوراق املخطوطات 

واملــواد التاريخيــة.

)۱.۷( الغازات الكبريتية
ــراق الوقــود والتــي توجــد عــادة كشــوائب غازيــة يف  ــة التــي تنتــج عــن احت الغــازات احلمضي
ــى الكتــب واملخطوطــات والوثائــق هــو  ــر هــذه الغــازات خطــورة عل ــة. وأكث أجــواء املــدن الصناعي
غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت إذ إنــه يتأكســد إلــى حمــض الكبريتيــك بفعــل بخــار املــاء وأكســجني 
الهــواء اجلــوي. وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد ثبــت أن عمليــات الوهــن الضوئــي التــي حتــدث للــورق 
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إذا مــا تعــرض لتأثيــر الضــوء تــزداد كثيــرا إذا مــا زادت حموضــة الــورق بفعــل الشــوائب الغازيــة 
ــة. احلمضي

وتشــمل الغــازات الكبريتيــة ۹۸-۹۹٪ مــن غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت )SO2(، ١- ٪۲ مــن 
 H2 SO3 والــذي تكمــن خطورتــه يف إنتاجــه حلمــض الكبريتــوز )SO3( غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت
وحمــض الكبريتيــك H2 SO4، وكميــة ثالــث أكســيد الكبريــت تعتمــد علــى درجــات احلــرارة، وأخطــر 
الغــازات الكبريتيــة والــذي يهاجــم املــواد الســيليلوزية، ولكــن مبعــدالت تختلــف يف شــدتها حســب 
ظــروف و عوامــل منهــا خارجيــة وأخــرى داخليــة مثــل وجــود أو عــدم وجــود العامــل املســاعد مثــل 

أكســيد احلديــد.
وثانــي أكســيد الكبريــت هــو أكثــر غــازات التلــوث اجلــوي خطــورة إذ يتحــد بأكســجني الهــواء 
ــذوب يف بخــار  ــدوره حامــض الكبريتيــك عندمــا ي ــذي يعطــي ب ــت ال ــث أكســيد الكبري ــا ثال معطي
املــاء خصوصــا عنــد تزايــد معــدالت الرطوبــة يف اجلــو. وينتــج So, مــن احتــراق املــواد الكبريتيــة 
أساســا مثــل الفحــم والبتــرول والغــاز الطبيعــي كمــا يتولــد نتيجــة الحتــراق اخلشــب يف األفــران 

واملــدايف وكعــادم مــن مصانــع الغــاز الطبيعــي.
متتــص املخطوطــات واملــواد التاريخيــة هــذا الغــاز نظــرا لعــدة عوامــل أهمهــا وجــود رطوبــة 
بنســبة مرتفعــة يف الهــواء تــؤدي إلــى ارتفــاع احملتــوى املائــي ملــواد املخطوطــات ممــا يســهل ذوبــان 

الغــازات احلمضيــة امللوثــة يف الهــواء علــى الســطح.
وجــود شــوائب تعمــل كعامــل مســاعد يف وجــود ضــوء الشــمس مثــل أكســيد احلديــد لتحويــل 
غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت إلــى حمــض الكبريتيــك. ولقــد وجــد إن بعــض البوليمــرات املســتخدمة 
يف التقويــة تزيــد مــن معــدالت امتصــاص هــذا الغــاز علــى ســطح املخطوطــات والوثائــق. وتكمــن 
خطــورة غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت أنــه يهاجــم املــواد الســليلوزية كالــورق حتــى يتحــول علــى 
أســطحها إلــى حمــض الكبريتيــك، ولقــد وجــد أن نــوع الــورق وتركيبــة يلعــب دورا هامــا يف هــذه 
العمليــة، حيــث إن الــورق املصنــوع مــن أليــاف القطــن والكتــان وبطريقــة يدويــة فهــو ورق مســتدمي 
قليــل التأثــر بعوامــل التلــف و مقــاوم للتلــوث الغــازي احلمضــي أمــا الــورق التــي مت صناعتــه يف 
منتصــف القــرن التاســع عشــر واملصنــوع مــن اخلشــب املطحــون احملتــوي علــى نســبة عاليــة مــن 
اللجنــني يتحلــل بســبب التفاعــالت الضــوء الكيميائيــة لينتــج األحمــاض العضويــة باإلضافــة إلــى 
أنــه يتحلــل حمضيــة بواســطة حمــض الكبريتيــك علــى عكــس الــورق املصنــع مــن لــب القطــن فإنــه 

.)The Library of Congress: 2006:1-6( يقــاوم التحلــل
ــون  ــور الل ــي احلمضــي يف املخطوطــات ظه ــوث الهوائ ــاجت عــن التل ــف الن ــج عــن التل ــا ينت كم
ــة  ــى الداخــل. أمــا األغلفــة اجللدي ــة لصفحــات الكتــب وينتشــر إل ــى األحــرف اخلارجي البنــي عل
فيظهــر عليهــا مــا يعــرف بظاهــرة العفــن األحمــر وتتكــون حبيبــات حمــراء تنشــئ علــى الســطح 
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اجللــدي لتتحــول إلــى شــقوق وســرعان مــا تــزداد وتكــون النتيجــة النهائيــة للتحلــل هــو ظهــور العفــن 
األحمــر الــذي يظهــر بلــون أحمــر وردي علــى الســطح يتبعــه ضعــف يف التركيــب الليفــي ثــم يتــدرج 

إلعطــاء اللــون املائــل لألحمــر القانــي ويف النهايــة يتحــول الســطح إلــى مســحوق.

)۲.۷( األكاسيد النيتروجينية 
ومــن أهــم املركبــات النيتروجينيــة أول وثانــي أكســيد النيتروجــني )أكســيد النيتــروز( واألمونيا، 
ويعتبــر أكســيد النيتروجــني مــن أهــم املركبــات النيتروجينيــة امللوثــة للهــواء، ويلعــب هــذا األكســيد 

الــدور األساســي يف حــدوث ظاهــرة التفاعــل الكيموضوئــي.
كمــا أنــه يؤكســد ســيليلوز الــورق ويحولــه إلــى أوكســي ســيليلوز احلامضــى الــذي يعمــل علــى 
إذابــة املركبــات القلويــة املترســبة علــى ســطح الــورق والتــي تعمــل حمايــة مســتقبلية لــه، وبدراســة 
تأثيــر غــاز ثانــي أكســيد النيتروجــني علــى األحبــار احلديدية أظهــرت األحبار تغيــرة لونية ملحوظة 
)البهتــان( نتيجــة لألكســدة املباشــرة. وتكمــن خطــورة أكاســيد النيتروجــني أنهــا عوامــل مؤكســدة 
تؤكســد األلــوان والصبغــات والورنيشــات مســببة اضمحاللهــا وزوالهــا مثــل صبغــة األنديجــو، كمــا 

تســبب التحلــل املائــي للســليلوز حيــث يتكــون حمــض النتريــك.

)۳.۷( غاز األوزون 
الترســيب  مرشــحات  مــن  كذلــك  ويتولــد  األكســجني،  جزيئــات  انشــطار  نتيجــة  ويتولــد 
االلكتروســتاتيكى و مصــادر الضــوء الغنيــة باألشــعة حتــت احلمــراء، وتكمــن خطورتــه يف إضعــاف 
اخلــواص الفيزيائيــة لــألوراق. ويعتبــر األوزون مؤكســد قــوى يتلــف معظــم املــواد العضويــة، ويــؤدي 
إلــى تفتيتهــا وحتللهــا ويســبب وهــن و اضمحــالل األلــوان علــى ســطح أوراق املخطوطــات. وتكمــن 
خطــورة األوزون يف تدميــره للمركبــات العضويــة مثــل الســليلوز واملطــاط، كمــا يــؤدي إلــى تبييــض 
ــارة عــن  ــة وهــي عب ــي تســتعمل يف صناعــة األغلف ــة والورنيشــات الت ــاغ الطبيعي ــوان واألصم األل
أكســدة كيميائيــة كمــا يؤكســد الــورق والنســيج واجللــد وغيرهــا حيــث يكســر - السالســل اجلزئيــة 
الطويلــة البروتينيــة إلــى سالســل قصيــرة فيضعــف خواصهــا امليكانيكيــة والفيزيائيــة ممــا يــؤدي 
إلــى ضعفهــا و حتللهــا كمــا يــؤدي إلــى اضمحــالل األلــوان واألحبــار مبــا يعــرف بالوهــن اللونــي.

)۳.۷( النشادر - األمونيا 
ومتتــص املــواد األثريــة هــذا الغــاز ويســبب حتللهــا قلويــة، ويف حالــة وجــود ثانــي أكســيد 
الكبريــت يف اجلــو فإنــه يتفاعــل مــع النشــادر ويكــون ترســيبات ملحيــة مشــوهة مــن كبريتــات 
األمونيــوم علــى ســطح الــورق. واألمونيــا غــاز قاعــدي هــام يتفاعــل مــع امللوثــات احلامضيــة مثــل 
أكاســيد النتروجــني والكبريــت وينتــج مــن عمليــات االحتــراق باإلضافــة إلــى حتلــل بعــض األحماض 
األمينيــة نتيجــة للنشــاط البكتيــري وبخاصــة يف الفصــول الدافئــة، كمــا ينتــج مــن احليوانــات 

ــي جتــري يف أجســامها. ــة الت ــو كيميائي ــور نتيجــة للتفاعــالت البي والطي
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وغــاز النشــادر يضــر باملــواد الســيللوزيه لكونــه يســاعد علــى اإلســراع بعمليــات التحلــل املائــي 
التــي تتعــرض لهــا يف األوســاط القلويــة ليكــون محلــول هيدروكســيد األمونيــوم وهــو محلــول قلوي و 
يف وجــود احلموضــة علــى أســطح هــذه املــواد نتيجــة للتلــوث اجلــوي احلمضــي تتفاعــل احلموضــة 
ــوم املســببة يف  ــات األموني ــن كبريت ــورات مشــوهة للســطح م ــة بل ــه مكون ــة مع ــة متعادل ــع القلوي م
تفتيــح أو تنويــر )Blooming( أســطح الــورق أو اجللــود املعاجلــة فتســبب تشــوه منظرهــا وطمــس 

مــا عليهــا مــن زخــارف وألــوان ونقــوش.

)4.۷( كبريتيد الهيدروجني 
ويتولــد نتيجــة لألنشــطة الصناعيــة كصناعــة املطــاط والــورق واخلشــب والصناعــات النفطية، 
وينتــج مــن حتلــل الفضــالت البشــرية واحليوانيــة، أو عــن حتلــل املطــاط يف أغطيــة األرضيــات يف 
املتاحــف وجتليــد احلوائــط، باإلضافــة إلــى أنــه ينتــج مــن املصــادر الطبيعيــة كالبراكــني وخطورتــه 
تكمــن يف مهاجمتــه لبعــض األنــواع مــن مــواد الكتابــة والتلويــن خاصــة نقــوش التمبــرا املرســومة 
علــى حوامــل مــن الــورق ويــؤدي الســوداد لونهــا. وهــذا الغــاز يســبب تطويــس معــادن الفضــة 
والنحــاس املســتخدمة يف أغلفــة الكتــب مســبب اســودادها، كمــا يســبب قتامــة األلــوان البيضــاء 

مــن أكســدة الرصــاص ليحولهــا إلــى كبريتيــد الرصــاص.

)٥,۷( املعلقات الهوائية الصلبة
مثــل األتربــة الدقيقــة التــي تلــوث املخطوطــات وتكــون هــذه امللوثــات دهنيــة غالبــا قتلتصــق 
بشــكل دائــم باملخطوطــات وتتداخــل الرقائــق امليكروســكوبية احلجــم منهابــني أليــاف الــورق 
وتســبب تلفــه كيميائيــة. وتــؤدى لتشــوه أســطح املخطوطــات وحتمــل الغــازت احلمضيــة مثــل ثانــي 
أكســيد الكبريــت وذرات املركبــات املعدنيــة خاصــة مركبــات احلديــد فتكــون مركــزا لسلســلة مــن 
التفاعــالت الكيميائيــة التــي تتحــول فيهــا الغــازات احلمضيــة ألحمــاض وحتــدث ثقوبــة متعــددة يف 
أماكــن تواجدهــا بجانــب تأثيرهــا املزيــل لأللــوان والكتابــات. باإلضافــة إلــى أن األتربــة الدقيقــة 
ومــا حتملــه يف طياتهــا مــن بويضــات بعــض احلشــرات واجلراثيــم والتــي بانتشــارها تهــدد بانتشــار 

التلــف البيولوجــي.
 2Sio . 2H2O Ai2O3 تتكــون مــن حبيبــات األتربــة والتــي تتركــب مــن ســليكات األملنيــوم املائيــة
أو الرمــال الناعمــة والقــار وبلــورات األمــالح الدقيقــة مثــل كلوريــد الصوديــوم يف جــوا املــدن 
الســاحلية والهيدروكربونــات الثقيلــة يف جــو املــدن الصناعيــة وأجســام الفطريــات وبويضاتهــا 
ــواء يف صــورة غبــار أو رمــاد خفيــف وتلتصــق علــى جلــود  واألدخنــة والســناج التــي يحملهــا اله

املخطوطــات وتنتشــر بــني الصفحــات.
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ــات واملتاحـــف٦٨ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

)٦.۷( األحماض العضوية التي تنتج من مواد مستعملة يف الترميم والتخزين
يف حالــة وجــود صــور ورقيــة داخــل براويــز مــن اخلشــب فانــه بتأثيــر األحمــاض تتحــول 
املناطــق أســفل البــرواز للــون البنــي. واســتخدام خــالت البولــي فينيــل يف صــورة معلــق مائــي 
كالصــق أو يف صــورة رقائــق لتغليــف الــورق تطلــق مبــرور الزمــن أبخــره مــن حمــض اخلليــك الــذي 

.)The Library of Congress |greSS: 22( يســبب أضــرار ألوراق املخطوطــات

)۷.۷( الهواء
التعــرض اليومــي للهــواء والشــوائب الغازيــة املــودة يف جــو املــدن الصناعيــة نتيجــة الحتــراق 
 117:185 Anna Johansson, ( الوقــود الضــارة جــدا بالــورق خاصــة علــى مــواد الكتابــة واألحبــار
ــى فيروســات  ــواء عل ــوي اله ــك يحت :Petter Kolseth & Oliver Lindqvist 2000(، فضــال عــن ذل

وبكتيريــا وفطريــات وعفــن وطحالــب، مبعنــي آخــر كائنــات حيــة مجهريــة ميكــن أن تظــل يف حالــة 
ســكون مــا لــم تتــم إثاراتهــا مــن خــالل زيــادة الرطوبــة أو عــدم وجــود دورة للهــواء.
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 واملتاحف املكتبات داخل عليه احلفاظ ومنهجية املكتوب الرتاث  25

  
 Asp. Flavus فطر .(80اتصورة رقم ) chaetomuim senegalensisفطر .(8اتصورة رقم )

 

  
 Alternariaفطر .(88اتصورة رقم )

Alternata 
 

  Penicilliumفطر .(82اتصورة رقم )

Citrinum 
 

 

chaetomuim senegalensis ٩( . فطر( اللوحة رقمAsp. Flavus فطر . )اللوحة رقم )١٠

 Alternaria اللوحة رقم )١١( . فطر
Alternata

 Penicillium اللوحة رقم )١٢( . فطر
Citrinum
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ــات واملتاحـــف٧٠ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

 20 خماطر الرتاث املكتوب يف املكتبات واملتاحف  

 
 

 فرشة اتسمك اتفيض ومظهر اتيل  اتنطاج عنهط  .(83اتصورة رقم )

 

 

 

 فرشة قمب ات يب .(84اتصورة رقم )

 

 اترصصور األمري ت .(81اتصورة رقم )

 
 
 

اللوحة رقم )١٣(. حشرة السمك الفضي ومظهر التلف الناجت عنها

اللوحة رقم )١٥(. الصرصور األمريكياللوحة رقم )١٤(. حشرة قمل الكتب
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 واملتاحف املكتبات داخل عليه احلفاظ ومنهجية املكتوب الرتاث  20

 

 

 اوضح اترصصور اترشقت .(81اتصورة رقم )

 

 األساايل (. اترصصور81اتصورة رقم )

 
 

 
 

 فرشة اتنمب األبي  .(81اتصورة رقم )

 

 كنفسطء املو  .(88صورة رقم )

 
 
  

اللوحة رقم )١7(. توضح الصرصور االسترالياللوحة رقم )١٦(. توضح الصرصور الشرقي

اللوحة رقم )١٩(. خنفساء املوتاللوحة رقم )١٨(. حشرة النمل األبيض
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ــات واملتاحـــف٧٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

 22 خماطر الرتاث املكتوب يف املكتبات واملتاحف  

  

 اجلبن واجللوا (. كنفسطء20اتصورة رقم )

 

ة.( 28اتصورة رقم ) ون ملل ا ا  ط سج ات ء  سط  كنف

 
                            

  
ء .(23اتصورة رقم ) واا اتس ا  ط سج ات ء  سط ثطك  .(22اتصورة رقم ) كنف األ ء  نفسط  ك

 
 

 

اللوحة رقم )٢٠(. خنفساء اجلنب واجللود

اللوحة رقم )٢٢(. خنفساء االثاث

اللوحة رقم )٢١(. خنفساء السجاد امللونة

اللوحة رقم )٢٣(. خنفساء السجاد امللونة
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٧3الفصل الثاني : مخاطر التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

 

  
من  (. اوضح رريقة أكذ اتعزال 21اتصورة رقم )

 املخطورط  املصطبة بطسيخدام مطسحط  اتقطن املعقمة

 

اوضح ظطهرة (. 21اتصورة رقم )
 اتبهيطن تألفبطر

 
             

  
اتيل  اتبرشي بسبب اسيخدام  .(21اتصورة رقم )

 اتسوتييب-اتاميمرشائط اتورقية يف ات

 

اتيل  اتبرشي  .(24اتصورة رقم )
 بسبب ارك املشطبك

 

اللوحة رقم )٢٤(. التلف البشري بسبب ترك 
املشابك

اللوحة رقم )٢٦(. توضح ظاهرة البهتان 
لألحبار

اللوحة رقم )٢٥(. التلف البشري بسبب استخدام 
الشرائط الورقية يف الترميم - السولتيب

اللوحة رقم )٢7(. توضح طريقة أخذ العزالت من 
املخطوطات املصابة باستخدام ماسحات القطن املعقمة
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٧٧الفصل الثالث : اإلجراءات الوقائية للحفاظ على التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

اإلجراءات الوقائية للحفاظ على التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

مقدمة:
ميكــن القــول بــان حفــظ املخطوطــات والوثائــق واملــواد التاريخيــة يف املتاحــف واملكتبــات 
ال يعتمــد علــى إجــراءات املعاجلــة والترميــم فحســب بــل يعتمــد كذلــك علــى تهيئــة الظــروف 
املناســبة لســالمتها واحلفــاظ عليهــا، مــع دراســة عامــة خلواصهــا وتأثرهــا بالظــروف احمليطــة 
ــة لهــذه  ــر وســائل احلفــظ واحلماي ــف الســائدة مــن أجــل توفي ــد واضــح لعوامــل التل بهــا، وحتدي

املقتنيــات ســواء عنــد عرضهــا أو تخزينهــا. 
وهناك نوعان من التدابير التي تتخذ من أجل صيانة املواد املكتوبة، وهي:

- احليلولة دون تدهور حالتها )احملافظة عليها(. 
- إصالح الضرر )الترميم(.

كــي يتســنى حفــظ املجموعــات املكتبيــة حفظــا جيــدا، ينبغــي التعــرف على العناصر األساســية 
املكونــة لهــا، وكــذا تنــظیم مراقبــة دائمــة للظــروف احمليطــة بهــا، وإيــالء عنايــة خاصــة لطــرق 

التــداول واالســتعمال.
فصيانــة هــذا التــراث تتطلــب وســائل وإمكانــات خاصــة، مثــل وســائل قیاس احلــرارة 
والرطوبــة، ثــم توفيــر الرفــوف املناســبة، وعلــب احلفــظ املقاومــة للحموضــة، وتتطلــب كذلــك 
تكويــن فريــق مــدرب يف هــذا املجــال، هــذا باإلضافــة إلــى وضــع مخطــط دقیق وشــامل يضــم 
التوصيــات التــي ينبغــي تطبيقهــا يف مجــال سیاســة صيانــة التــراث الوثائقــي، ســواء كان علــى 
ــم  ــة هــي األهــم، فــإن الترمي ــة الوقائي ــت الصيان ــد أو املنطقــة. وإذا كان مســتوى املؤسســة أو البل
ــم ترميمهــا تكــون يف الغالــب  ــي يت ــة الت ــا يفــرض نفســه بإحلــاح. إن معظــم املــواد التاريخي أحيان
نســخا فريــدة ذات قيمــة عاليــة، ولهــذا ينبغــي قبــل القيــام بعمليــات الترميــم التأكــد مــن مالءمــة 
مكونــات الوثيقــة مــع املــواد املســتعملة يف الترميــم، وكذلــك احتــرام املبــادئ األساســية التــي يقــوم 

عليهــا مجــال ترميــم املخطوطــات والوثائــق. )فينيــاس:۱۹۸۸: ٤-٦(. 
أول محاولــة علميــة لدراســة األســباب املؤديــة إلــى تلــف املخطوطــات والوثائــق والكتــب وتــردي 
أحوالهــا، والبحــث عــن أفضــل الوســائل التــي تكفــل حمايتهــا وتؤمــن صيانتهــا، قــد جــاءت مــن قبــل 
إدارة مكتبــة الفاتيــكان، عندمــا وجــدت أن الكثيــر مــن مجموعــات املخطوطــات والوثائــق حلقهــا 
التلــف، مثــل تقصــف الــورق وتســاقط ألــوان الصــور واحلبــر، ناهيــك عــن األضــرار الناجمــة عــن 

احلشــرات والقــوارض وغيرهــا . )األلوســي:۲۰۰۱: ۹۳(

)١( إجراءات وقائية عند مناولة املخطوطات أو التعامل معها
يســاهم اإلنســان يف التلــف الــذي يقــع للتــراث املكتــوب، إمــا لعــدم وعيــه أو لتهاونــه واســتهتاره 
أثنــاء االســتعمال وتــداول هــذا التــراث. فاملكتبــات معرضــة دائمــا للســرقة األعمــال التخريــب 
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ــات واملتاحـــف٧٨ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

املتعمــد ولإلهمــال وســوء االســتعمال والتخزيــن. إن الكتــب واملخطوطــات معرضــة دائمــا للســرقة، 
ــد تأخــذ أشــكاال  ــث الشــكل أو املضمــون. والســرقة ق ــة، ســواء مــن حي ــت قيم خصوصــا إذا كان
متعــددة، فقــد يتــم ســرقة الكتــاب أو املخطــوط بطريقــة مباشــرة عــن طريــق إخراجــه كامــال أو 
إخــراج جــزء منــه بعــد بتــره مــن الكتــاب أو املخطــوط األصلــي، وذلــك يف غيــاب نظــام فعــال ضــد 
الســرقة باخلزانــة. وقــد تتــم ســرقة الكتــاب أو املخطــوط بطريقــة غيــر مباشــرة، كأن يتــم اســتعارة 
الكتــاب أو املخطــوط وال تتــم إعادتــه إلــى املكتبــة. أمــا التخريــب، فتأثيــره أكثــر ضــررا، وقــد ينتــج 
غالبــا عــن انــدالع احلــروب والفــن بــني الشــعوب، ممــا يــؤدي إلــى تدميــر جميــع املنشــآت، ومــن 
بينهــا املكتبــات. ويعتبــر اإلهمــال أيضــا أحــد العناصــر األساســية التــي تؤثــر ســلبا علــى التــراث 
ــه حريــق، كمــا أن  ــة مثــال، قــد ينتــج عن ــة الشــبكة الكهربائي املكتــوب، ذلــك أن اإلهمــال يف صيان
اإلهمــال يف صيانــة أنابيــب امليــاه يــؤدي بــدوره إلــى كارثــة، نظــرا للضــرر الكبيــر الــذي حتدثــه امليــاه 
ــراث  ــف مســتودع حفــظ الت ــى إهمــال اإلنســان لتنظي ــة إل ــراث الوثائقــي، هــذا باإلضاف ــى الت عل
الوثائقــي، والــذي قــد ينجــم عنــه تكاثــر احلشــرات والقــوارض وكثــرة الغبــار، وميثــل التخزيــن غيــر 
الســليم ســببا مباشــرا وراء الكثيــر مــن األضــرار التــي تصيــب الكتــب واملخطوطــات والوثائــق، ويف 
املقابــل فــإن التخزيــن الســليم يطيــل بصــورة ملموســة فتــرة اســتخدامها ويحميهــا مــن األضــرار. 
ــب  ــق ســحب الكت ــا إال عــن طري ــن إزالته ــن ال ميك ــني اللذي ــى والتمــزق العادي ــى البل ــة إل باإلضاف
ــن  ــني الذي ــى بعــض املوظف ــرواد الدائمــني، وحت ــإن ال ــن االســتخدام، ف ــق م واملخطوطــات والوثائ
يتمتعــون بحســن نيــة ولكنهــم ال يلمــون متامــا بعملهــم، غالبــا مــا يكونــون الســبب املباشــر يف كثيــر 

مــن األضــرار التــي تلحــق بهــذا التــراث )اليونســكو : ۱۹۹۱: ١٥(. مثــل:
- إضافــة األوســاخ والبقــع لصفحــات الكتــاب واملخطــوط يف حالــة اســتعماله بأيــد غيــر 

نظيفــة.
- إضافــة عالمــات أثنــاء القــراءة والبحــث، خاصــة بأقــالم ذات ألــوان يصعــب إزالتهــا ويــؤدي 

هــذا إلــى تشــوه شــكلي للنــص املكتــوب. 
- ثنــي أحــرف بعــض الصفحــات للداللــة علــى مواقــف انتهــاء القــراءة، ممــا يســاعد علــى كســر 

هــذه األحــرف وفقدانها.
ــى صــورة واضحــة  ــره للحصــول عل ــاء تصوي ــاب أو املخطــوط أثن ــى كعــب الكت - الضغــط عل

يــؤدي إلــى تفــكك املــالزم وتلــف الكعــب.
- أثنــاء تدخــني الباحــث أو القــارئ، يضيــف نســبة مــن احلموضــة متتصهــا أوراق الكتــاب أو 

املخطــوط، وبالتالــي تســبب هشاشــتها وســهولة كســرها. 
- جهــل أمــني مخــزن الكتــب واملخطوطــات بطــرق وضــع التــراث الوثائقــي علــى األرفــف، كأن 

يضــع املخطوطــات ذات اجللــود اللينــة رأســيا ممــا يعمــل علــى تقوســها وتلفهــا.
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٧9الفصل الثالث : اإلجراءات الوقائية للحفاظ على التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

حماية التراث الوثائقي من األخطار الناجتة عن اإلنسان
فيمــا يخــص حمايــة التــراث الوثائقــي باملكتبــات ومراكــز األرشــيف مــن الســرقة، ميكــن القــول 
إنــه إذا كانــت ترتيبــات األمــن املتوفــرة ال تعتبــر مالئمــة للمبنــى ينبغــي اقتــراح طــرق لتحســينها، 
ــز األرشــيف  ــات ومراك ــي للمكتب ــاون يف هــذا املجــال. وينبغ ــون الشــرطة مســتعدة عــادة للتع وتك
أن تهتــم باملبنــى وصيانتــه جيــدا، وخصوصــا األبــواب والنوافــذ، وكــذا اســتعمال أجهــزة إنــذار 
ضــد الســرقة وعــدم تــداول أصــول الكتــب والوثائــق النــادرة وينبغــي ایالء أهميــة كبــرى كذلــك 
الختيــار رفــوف جيــدة النوعيــة، فهــذا أمــر يجــب أال يقبــل فيــه أمــني املكتبــة أو مركــز األرشــيف أي 
اقتصــاد. إن املــادة الوحيــدة التــي يوصــى بهــا يف العالــم لصنــع رفــوف الكتــب والوثائــق هــي ألــواح 
احلديــد الصلــب، وقــد اســتغنی عــن اســتخدام رفــوف اخلشــب التــي كانــت منتشــرة يف املاضــي 

نتيجــة خلطــر احلريــق وقــرض احلشــرات
ــة التــراث املخطــوط مــن ســوء االســتعمال ينبغــي التقيــد مبجموعــة مــن التعاليمــات،  حلماي

ســواء بالنســبة للمســتعملني أو املوظفــني، وهــذه التعليمــات هــي: 
- احلــرص علــى نظافــة األيــدي قبــل االســتعمال، وعــدم وضــع عالمــات علــى الصفحــات أو 

ثنيهــا، أو أخــذ نقــط علــى ورقــة موضوعــة فــوق صفحــة مــن املخطــوط. 
- عــدم وضــع املخطوطــات والوثائــق علــى األرض، وعــدم اســتعمال قاعــة املراجعــة ألخــذ 

وجبــات غذائيــة أو مشــروبات، وكذلــك عــدم التدخــني. 
- عدم تصوير املخطوطات والوثائق إال يف حاالت خاصة. 

- إبالغ املسؤولني يف حالة وجود مخطوطات أو وثائق حتتاج إلى ترميم.
إن هــذه التعليمــات ينبغــي تطبيقهــا يف حالــة تــداول أصــول املخطوطــات، غيــر أن احلــل 
املثالــي حلمايــة التــراث املخطــوط مــن ســوء االســتعمال هــو نقــل محتــوى املخطوطــات إلــى أوعيــة 

أخــرى عــن طريــق التصويــر الفيلمــي أو الرقمنــة ومنــع اســتعمال األصــول.
يجــب علــى املــرمم عــدم ملــس الوثيقــة بيديــه وارتــداء قفــازات قطنيــة، وفحــص الورقــة جيــدا 
والتــي قــد تكــون محتويــة علــى أدوات التثبيــت املعدنيــة ومــالزم التثبيــت والدبابيــس املختلفــة 
الضــارة، حيــث إنهــا تســبب تلــف الــورق نظــرا الحتوائهــا علــى الصــدأ وتعرضهــا للتــآكل كمــا أن 
األســنان املعدنيــة تســبب متــزق الــورق، وتتــم عمليــة نــزع املشــابك املزدوجــة عــن طريــق رفــع األرجل 
باســتخدام ملعقــة أو أداة رفيعــة مســطحه وإذا كانــت الورقــة خفيفــة أو متآكلــة يجــب اســتخدام 
قطعــة صغيــرة مــن فيلــم بولیســتر حلمايــة ســطح الورقــة مــن امللعقــة أمــا املشــابك الورقيــة يجــب 

إزالتهــا عــن طريــق حتريــك أجزائهــا األماميــة واخللفيــة وحوافهــا الطرفيــة قبــل شــدها.
ــة قــراءة الوثائــق واملــواد املرجعيــة فــإن عمليــات الطــي والفــرد مــن حتميــة أســباب  ويف حال
التدهــور، إال بقــدر مــا نســتطيع جتنــب املالمســة، وبالنســبة للوثائــق األصليــة يفضــل أن حتافــظ 
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ــات واملتاحـــف٨٠ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

عليهــا بتقنيــات االستنســاخ )امليكروفيلــم( وميكــن اســتخدام النســخ البديلــة للمــادة األصليــة وذلــك 
يقلــل بصــورة ملحوظــة مــن املخاطــر املرتبطــة بالتعامــل مــع الوثائــق األصليــة ممــا يســمح بحفظــه 
لفتــرة طويلــة، ويعتمــد اختيــار نــوع النســخ املطلوبــة علــى عوامــل متعــددة مثــل منــط املــادة املطلــوب 

نســخها )أي حالتهــا املاديــة وقيمتهــا اجلوهريــة(.
وميكــن مــن خــالل بعــض العمليــات البســيطة أثنــاء مناولــة املخطوطــات أن نتجنــب وقــوع 
أضــرار جســيمة، ولهــذا يجــب تعلــم كيفيــة فتــح الكتــب وتصويرهــا بطريقــة صحيحــة، وتختلــف 
كل وثيقــة عــن األخــرى يف درجــة مقاومتهــا للبلــي، بــل وتوجــد يف الوثيقــة الواحــدة أجــزاء أكثــر 
هشاشــة وضعهــا مــن بقيــة الوثيقــة، ففــي أغلــب طــرق التجليــد تصــاب املفصلــة بالتلــف مــن 
كثــرة االســتخدام، كذلــك قــد يتمــزق الــورق الهــش حــني ال يتــم التعامــل معــه بالعنايــة املطلوبــة. 

)اليونســكو :۱۹۹۱: ١٤( .
وتوجــد إجــراءات يجــب اتباعهــا عنــد تنــاول املخطوطــات والكتــب بــالید مثــل نظافــة اليــد 
عنــد تنــاول املخطوطــات، وإبعــاد الكتــب والوثائــق عــن أي طعــام أو شــراب أو مــواد دهنيــة )شــموع 
- مــواد قابلــة لالشــتعال - االبتعــاد عــن أي دخــان(، وقــد يحــول تكــرار التعامــل اخلاطــئ كتابــا مــن 
احلالــة املســتقرة إلــى احلالــة التالفــة، وقــد يلحــق الكتــاب القــدمي ضــررا يجعلــه يف حاجــة لترميــم 
مكلــف، ويراعــي عنــد إعــادة وضــع أي كتــاب يف مكانــه علــى الــرف التأكــد جيــدا مــن عــدم وجــود 
أي شــيء بداخلــه )أوراق – دبابيــس - مشــابك ورق .( ميكــن أن يــؤدي بقاؤهــا لفتــرة طويلــة داخلــة 

.)Bertini: 2005( إلــى إحلــاق الضــرر بــه

)۲( الكوارث الطبيعية وطرق حماية التراث املكتوب منها
الــزالزل  والتــي تتجلــى يف  الطبيعيــة،  الكــوارث  بــه ملواجهــة  القيــام  ينبغــي  إن أول شــيء 
والفيضانــات واحلرائــق، هــو تهيئــة مخطــط مکتــوب، وطــرق ووســائل املواجهــة هــذه الكــوارث. 
فمــن جهــة يتيــح املخطــط االســتعداد املســبق لوقــوع أي کارثــة، وبالتالــي ســهولة مواجهتهــا، كمــا 
أنــه ميكــن مــن اتخــاذ القــرارات الصائبــة حلظــة وقــوع الكارثــة، والتــي غالبــا مــا ينتــج عــن حدوثهــا 
وقــوع هلــع يشــل التفكيــر يف طريقــة مواجهتهــا يف حالــة غيــاب مثــل هــذا املخطــط يتضمــن 
التخطيــط يف مجــال مقاومــة الكــوارث الطبيعيــة جانبــني أساســيني، اجلانــب األول يتعلــق بتقيــم 
املجموعــات ودراســة األخطــار احملتملــة واألولويــات يف مجــال اإلنقــاذ. أمــا اجلانــب الثانــي فيتعلــق 

بتحريــر املخطــط.
تشتمل عملية التخطيط على املراحل اآلتية :

- توزيع املسؤوليات على مختلف العاملني، كل حسب تخصصه. 
- تكوين العاملني يف مجال مواجهة الكوارث. 

- حتديد مجاالت التدخل السريع. 
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٨1الفصل الثالث : اإلجراءات الوقائية للحفاظ على التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

- حتديد أهداف املخطط، مع بلورة برنامج زمني يحدد الوقت الالزم لكل مهمة.
- تقييم املجموعات وحتديد األولويات. 

- حتديد األخطار احملتملة. 
- حتديد حاجيات ومتطلبات اإلنقاذ. 

- حتديد التكلفة املالية ملواجهة الكوارث. 
أما محتوى املخطط، فيشتمل على العناصر التالية:

- إعداد قائمة تضم أرقام هواتف مختلف اجلهات املختصة يف مواجهة الكوارث. 
ــة يف  ــة، حــول األولوي ــح اإلنقــاذ، خــالل حــدوث الكارث - املعلومــات الواجــب إعطاؤهــا ملصال

مجــال إنقــاذ املجموعــات. 
- إعــداد قائمــة بعناويــن وأرقــام هواتــف الصنــاع واحلرفيــني املختصــني يف مجــال ترميــم 

ــة.  ــاء الكارث ــد انته ــة بع البناي
- تهيئة البنية التحتية الالزمة لترميم املجموعات املتضررة بعد انتهاء الكارثة.

ــات  ــات ومتطلب ــة والبشــرية لضمــان حاجي ــوارد املالي ــر امل ــر املخطــط ينبغــي توفي بعــد حتري
اإلنقــاذ، وذلــك بتجهيــز قاعــات حفــظ التــراث الوثائقــي بأجهــزة مواجهــة هــذه الكــوارث، وبتكويــن 

العاملــني وتلقينهــم طــرق احلمايــة مــن هــذه العوامــل

)۳( حماية التراث املكتوب من أخطار احلرائق
احلمايــة التــراث املكتــوب مــن أخطــار احلرائــق ينبغــي أن تتخــذ احتياطــات خاصــة عنــد 
تصميــم مســتودع التخزيــن، فمــن الضــروري أن تكــون اجلــدران واألرضيــة والســقف مــن نــوع 
مقــاوم للحريــق ملــدة ســاعتني علــى األقــل، وأن تكــون األبــواب أيضــا مقاومــة للحريــق ملــدة ســاعة. 
وضــع نظــام الستشــعار احلرائــق. ونظــرا لطبيعــة احلرائــق التــي ميكــن أن تبــدأ يف مســتودعات 
ــورق املندمــج ال يشــتعل  ــع، الكــون ال ــة لعــدة ســاعات قبــل أن تندل الوثائــق، والتــي قــد تظــل كامن
بســهولة، فمــن األفضــل اســتخدام نظــام لالستشــعار يعمــل علــى أســاس انبعــاث الدخــان، بــدال 
مــن نظــام يعمــل علــى أســاس ارتفــاع درجــة احلــرارة. ويتعــني أن تــؤدي إشــارة انطــالق احلرائــق 
إلــى اإلغــالق اآللــي لألبــواب املقاومــة للحريــق إذا كانــت مــن النــوع املفتــوح، وإلــى إغــالق ســدادات 
مســالك التهويــة، وكذلــك فتــح منافــذ إخــراج الدخــان. كمــا تركــب أيضــا أجهــزة إطفــاء يدويــة يف 

كل ركــن. ومــن الضــروري تنظيــم تدريبــات دوريــة لــدرء أي بدايــة حريــق.

)٤( حماية التراث املكتوب من أخطار املياه
ينبغــي علــى كل مكتبــة أو مركــز لألرشــيف أن يقــوم ببعــض التدابيــر حلمايــة تراثــه الوثائقــي 
مــن أخطــار امليــاه. فهنــاك اعتبــار هــام فيمــا يتعلــق مبوقــع املكتبــة أو مركــز األرشــيف يتمثــل يف 
معرفــة مــا إذا كان معرضــا لفيضــان نهــر تطفــح مياهــه فــوق ضفافــه، أو العواصــف ســاحلية 
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كبــرى. وإذا كان هــذا االحتمــال قائمــا، وجــب عندئــذ معرفــة تواتــر الفيضانــات يف املاضــي، وأعلــى 
منســوب وصلتــه ميــاه الفيضــان، وعندئــذ فقــط ميكــن تقــدمي تــوصیات إذا لــزم األمــر إلعــادة 
رســم ترتيبــات التخزيــن، بغيــة وضــع أهــم املجموعــات )إن لــم يكــن جميعهــا بصــورة دائمــة علــى 

رفــوف ترتفــع فــوق أعلــى نقطــة وصلتهــا امليــاه.
ــق مــن أضــرار املــاء، ســواء كانــت ناجمــة عــن  ــة الكتــب والوثائ يجــب ضمــان وســائل احلماي
عواصــف شــديدة، أو طوفــان بحــري أو نهــري، أو أســقف تتســلل منهــا امليــاه، أو طوابــق ســفلی 
رطبــة، أو أنابيــب تالفــة، أو أي مــن األســباب العديــدة األخــرى. فامليــاه الســائلة غيــر املرغــوب فيهــا 
متثــل كارثــة بالنســبة للكتــب والوثائــق، وعــالوة علــى مــا حتدثــه مــن آثــار علــى احلبــر واأللــوان، 
فهــي تــؤدي خــالل ســاعات قليلــة إلــى التصــاق أوراق الصفحــات بصــورة دائمــة، وهــي توفــر كذلــك 
رطوبــة عاليــة ينمــو فيهــا الفطــر علــى نحــو مكثــف، ويســفر عنهــا باإلضافــة إلــى كل ذلــك انتفــاخ 

الكتــب وتشــوه الوثائــق )اليونســكو: )١٩٨٨ : ٣٠ - ٣٥(.
و عندمــا تكــون هنــاك دالئــل واضحــة )بقــع علــى اجلــدران أو الســقف أو األرض( التســرب 
املــاء يف وقــت مــا يف املاضــي، فاألرجــح أن احلــادث ســيتكرر يف نفــس املــكان. وميكــن معاجلــة هــذا 
الوضــع بإجــراء عمليــات منتظمــة ومتكــررة لفحــص املبنــي واألجهــزة واآلالت املوجــودة فيــه، ويعهــد 
بهــا إلــى جناريــن وعمــال تســقيف وســباكني و مهندســي تدفئــة، إلــخ، لكشــف احلــاالت املعرضــة 
للخطــر قبــل وقــوع أي حــادث. تكــون الكتــب والوثائــق التــي تبلــت يف املاضــي مبقعــة عــادة، وميكــن 
بــدون أن يترتــب علــى ذلــك أي خطــر، جتاهــل البقــع اخلفيفــة إذا لــم يكــن هنــاك أثــر للعفــن 
وكان الــورق جافــا. أمــا البقــع الكبيــرة واملزعجــة التــي تطمــس أحيانــا النــص، فينبغــي أن يعهــد 
بإزالتهــا إلــى متمرســني أو أخصائيــني يف صيانــة الــورق. وموضــوع الرشــح يطــرح موضــوع ســقف 
املســتودعات، فهــذه األخيــرة هــي العــدو اللــدود لــكل أمنــاء احملفوظــات، فالســقوف املســطحة 
للمخــازن تبــدو معيبــة يف كافــة أرجــاء العالــم، حتــى يف البلــدان املعتدلــة، وعلــى هــذا فــإن أمنــاء 
املهندســون  عليهــم  يقترحهــا  التــي  املســطحة  األســقف  عامــة  بصفــة  يناهضــون  احملفوظــات 
املعماريــون. ويتعــني جتنــب إنشــاء الســقوف املســطحة، خاصــة يف بعــض البلــدان، ويف بعــض 
الظــروف املناخيــة، ففــي البلــدان املعرضــة للتســاقطات الغزيــرة والثلــوج يكــون مــن األصــوب 
اللجــوء إلــى األســقف ذات امليــل القــوي، والتــي تغطــي املبنــي بشــكل كاف يحــول دون ســيالن امليــاه 
علــى اجلــدران. ومهمــا كان نــوع الســطح الــذي يقــع عليــه االختيــار، وجــب احلــرص علــى التخلــص 
مــن ميــاه األمطــار. ومــن الضــروري إنشــاء عــدد كاف مــن القنــوات واملســارب، وصيانتهــا بعــد ذلــك 

ــب انســدادها )اليونســكو :۲۹:۱۹۸۷(. لتجن
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)1.4( إنقاذ املخطوطات والوثائق والكتب املبللة
تشــكل فيضانــات فلورنســا اإليطاليــة لســنة ١٩٦٦م، مثــاال لألضــرار التــي ســببتها امليــاه علــى 
األرشــيف؛ فقــد مســت األضــرار أكثــر مــن مليونــي مخطــط، وشــجلت احلادثــة يف التاريــخ ألنهــا 

جعلــت الكــوارث ظاهــرة يف املجتمــع املعاصــر.
ــادة للكــوارث. يواكــب املــاء أي  ــة: يعــد تضــرر الوثائــق باملــاء نتيجــة معت ــة الوثائــق املبلل حماي
كارثــة ســواء كانــت ناجتــة عــن فيضــان، أو بعــد انقطــاع أنبــوب املــاء، أو انتشــار احلريــق. فيتطلــب 
ــى  ــا إل ــدف هــذا التدخــل دائم ــاء تدخــال ســريعا ومناســبة. فيه ــن امل هــذا األرشــيف املتضــرر م
ــق  ــب الوثائ ــق مناســبة األغل ــد الوثائ ــة جتمي ــد منهجي ــق لوقــف األضــرار. تع ــت وضــع الوثائ تثبي
املتضــررة. إذ لــم تقضــي علــى األضــرار التــي وقعــت، فهــي متنــع وقــوع أضــرار أخــرى. وتوفــر وقتــا 
كافيــة قبــل القيــام مبرحلــة االســترجاع. ويتطــور العفــن يف الوثائــق املبلولــة يف ظــرف ۲٤ ســاعة 
ــر  ــة بأكث ــم جتفــف الوثائــق وجتمــد بطريقــة صحيحــة؛ وتطــور العفون بعــد وقــوع األضــرار، إذا ل
ســرعة إذا عرضــت الوثائــق لظــروف مناخيــة حــارة. لــذا يجــب جتنــب حــدوث أســباب أخــرى تضــر 

بالوثائــق املبلولــة بتثــبیت وضعهــا بطريقــة التجميــد.
التجميــد املباشــر: يفضــل اســتعمال هــذه الطريقــة علــى غيرهــا دون أن تكــون ضروريــة، 
وهــي تعتمــد علــى تخفيــض حــرارة الوثائــق املبلولــة إلــى درجــة حتــت مســتوى التجميــد أي حتــت 
الصفــر. ينتــج عــن تطبيــق هــذه الطريقــة الســريعة بلوريــات صغيــرة مــن اجلليــد. ميكــن حتويــل 

هــذه الوثائــق، بعــد جتميدهــا، إلــى خزانــة تبريــد حيــث تســتقر درجــة البــرودة حتــت الصفــر.
التجميــد بطريقــة التبريــد: ميكــن اســتعمال خزانــة تبريــد عاديــة لتخفيــض درجــة البــرودة، 
يف حالــة تعــذر التجميــد املباشــر؛ ولكــن يجــب أن تبقــى الدرجــة مســتقرة حتــت الصفــر. ال ميكــن 

اخللــط بــني فضــاءات التبريــد مــع فضــاءات التجميــد .
ــاس أو حقائــب  ــد يف أكي ــة بالتجمي ــق املعني ــف الوثائ ــا: يجــب تغلي ــق لتجميده ــف الوثائ تغلي
مــن البالســتيك لكيــال تشــكل جســا صلبــا ومتجانســا عنــد التجميــد. ســهل هــذه الطريقــة نقــل 

ــم إخراجــه مــن الثالجــات. ــة ث ــى منطقــة آمن األرشــيف إل
يجــب اســتعمال أكيــاس كبيــرة مــن البالســتيك التغليــف الوثائــق الورقيــة التــي تضــررت باملــاء، 
وأصبحــت أجســام صلبــة مبللــه وبــال شــكل. ال يجــوز إضاعــة الوقــت يف محاولــة تفرقــة هــذه 
الرزمــات، بســبب إمكانيــة وقــوع أضــرار أخــرى. فالوقــت يعــد محــدودا عنــد وقــوع كارثــة كبيــرة، 
ويجــب إعطــاء األولويــة إلنقــاذ الوثائــق بتغليفهــا ونقلهــا بأكبــر ســرعة ممكيــة إلــى اجلهــاز أيــن يتــم 
جتميدهــا. ويجــب دائمــا اســتعمال أكيــاس وعلــب بالســتيكية التغليــف الوثائــق املبللــة. مــن املهــم 

إعــداد قائمــة وفهــرس للوثائــق املتضــررة:
- يجــب أال يفــوق ثقــل األكيــاس البالســتيكية ١٥ كلغــم ليتمكــن تغليــف الوثائــق العمليــة 

التجميــد، وتســهيل نقلهــا إلــى غرفــة التجميــد 
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- يجب تغليف الوحدات واملجلدات يف أكياس البالستيك بطريقة منفصلة . 
- وضــع بطاقــات تعريفيــة علــى الرزمــات وتســجيل محتواهــا. يجــب إغــالق كل املجلــدات التــي 

مت إنقاذهــا وهــي مفتوحــة وتغليفهــا عموديــا أو ســطحيا يف الصناديــق التــي تســمح بنقلهــا. 
- ال يجــوز القيــام مبحاولــة تفريــق أوراق الوثيقــة. يفضــل تغليفهــا يف شــكل رزم يف  أكيــاس 

البالســتيك 
ــط واملخططــات، بوضــع أوراق  ــل اخلرائ ــر، مث ــق الوحــدات ذات احلجــم الكبي - يجــب تفري
جفافــه بينهــا، ثــم أوراق بالســتيك حياديــة )Polythene( ، وبعــد ذلــك ترتيــب هــذه 
ــق يف الدعــم الواحــد،  ــب عــدة وثائ ــم ســطحية . ميكــن ترتي ــوق دعائ ــرة ف الوحــدات الكبي
 ، )Polythene( ولكــن يجــب عــزل بعضهــا عــن بعــض بــأوراق جفافــه أخــرى بالســتيكية

ــا. ــالزم لكــي يســهل نقله ــم فــوق ال ــل الدعائ ويجــب عــدم حتمي
التجفيــف بالهــواء: ميكــن جتفيــف بعــض الوثائــق يف الهــواء بأمانــي كامــل. يتعلــق األمــر 
بالوثائــق اخلفيفــة عــادة، باســتثناء األرشــيف الــذي يحمــل حبــرا يــذوب علــى الــورق، والوثائــق مــن 
ورق نشــاف واختيــار مكانــا مناســب بعيــدا عــن منطقــة الكارثــة. يجــب أن يكــون هــذا املــكان مجهــز 

بعــد كايف مــن الطــاوالت لترتيــب الوثائــق .
يجــب وضــع املجلــدات مســتقيمة، وفتــح األوراق علــى شــكل مروحــة ونشــر األوراق املنفــردة 
والوثائــق ذات احلجــم الكبيــر، مثــل اخلرائــط، فــوق مســاحة نظيفــة وممتصــة؛ تبديــل األوراق 
املمتصــة دوريــا . ووضــع آالت امتصــاص الرطوبــة يف الغرفــة وإطــالق هــواء بــارد بخفــة فــوق 

ــة  ــق املبلل الوثائ
إجــراءات خاصــة بالقضــم والــرق: ال يفضــل تهويــة املجلــدات مــن الــرق، وأوراق الــرق أو 
القضــم، وال األوراق املرســومة، والوثائــق التــي حتتــوي علــى حبــر يــذوب أو صبــغ. کا يجــب 
جتنــب وضــع الــرق والقضــم حتــت الضغــط بهــدف ســطحها الن هــذه العمليــة ســوف جتعــل األوراق 

شــفافة. لذلــك يجــب جتميــد الوثائــق.

)5( اإلجراءات الوقائية للحماية من مخاطر التلف البيولوجي

)١.5( مكافحة الفطريات التي تصيب املخطوطات واملواد التاريخية
الكتــب واملخطوطــات  النســبية، وللحفــاظ علــى  الرطوبــة  زيــادة  تتكاثــر عنــد  الفطريــات 
والوثائــق يجــب اتخــاذ اإلجــراءات لتقليــل نســبة الرطوبــة وتخفيضهــا إليجــاد جــو يتســم باجلفــاف، 
والطريقــة املثلــى هــي وجــود مكيــف هــواء يؤمــن هــذه احلالــة، ويف حالــة عــدم وجــود أجهــزة 
التخلــص مــن الرطوبــة يجــب اســتعمال مــواد كيماويــة مثــل ســيلكا جــل وكلوريــد الكالســيوم. وأيضــا 
إزالــة الفطريــات بقطعــة مــن القطــن يف الهــواء الطلــق ثــم تبخيــر املــواد يف غرفــة مغلقــة باســتعمال 
أكســيد اإليثلــني خــالل ۲٤ ســاعة، وملــا كان الغــاز ســاما فيجــب أن يقــوم بالعمــل خبيــر متخصــص، 
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وهنــاك طريقــة تبخيــر أســهل اســتعماال وأقــل ضــررا وأرخــص كلفــة هــي اســتعمال مــادة الثيمــول 
يف غرفــة مغلقــة ملــدة ٤٨ ســاعة وتوضــع املــواد املــراد تبخيرهــا علــى ارتفــاع ۱۰ بوصــة، مــع 
 تســخني مــادة الثيمــول مرتــني خــالل ۹۸، كمــا اســتخدم أكســيد األثيلــني يف عمليــة التبخيــر
ــي  ــا والت ــني والفابون ــد ايثيل ــل، ودای برومي ــد امليثي ــا يســتخدم برومي )٥-١٩٨٩:١ :Leslie(. كم
تتحــول إلــى غــاز التبخيــر ويســتخدم أيضــا داي ميثيــل فورماميــد، كمــا اســتخدمت املبيــدات 
الفطريــة للقضــاء علــى اإلصابــات امليكروبيولوجيــة وذلــك مــن خــالل عمليــة التبخيــر باســتخدام 
الثيمــول والتــي تكــون ذات خطــورة علــى القائــم مبثــل هــذه األعمــال، فضــال عــن تلــف املــادة 

(55-49  :1986  :John).الســليولوزية
اســتخدام املبيــدات الفطريــة مثــل بــارادي كلوروبنزيــن والــذي يســتخدم أيضــا كمبيــد حشــري، 
إال أن اســتخدام بروميــد امليثيــل والتــي يكــون ذو خطــورة علــى اإلنســان ويجــب أن يســتخدم حتــت 

.)Nathan 1979: 25( ظــروف متحكــم فيهــا
اســتخدام محلــول يحتــوي علــى Sodium Orthophenyl Phenata ، حيــث تغمــس 
ــة مــن األوراق مــع االحتفــاظ بدرجــة  ــول وتدهــن بهــا املناطــق املصاب قطعــة مــن القطــن يف احملل

.)Thomas 1987: 6( ٪ الرطوبــة أقــل مــن ٦٥
أظهــر مركــب زيــت جــوز الهنــد مــدى كفاءتــه يف مقاومــة النمــو امليكروبيولوجــي، إال أن هــذا 
املركــب لــم يتمكــن مــن وقــف منــو فطــر Pen-Chrysogenuim. كمــا اســتخدم مبيــد خامــس 

كلوريــد الفينــول بتركيــز ٠,٥ ٪ مــذاب يف االلدريــن.
التعقيــم باســتخدام األشــعة فــوق البنفســجية لوقــف نشــاط النمــو الفطــري، وتكــون األطــوال 
املوجيــة يف حــدود ۲۳۰ - ۲۷۰ نانــو ميتــر )Mattias 2000: 34-35(، إال أن التعقيــم بأشــعة جامــا 
ــار  ــرك آث ــة ســريعة وال تت ــواد وهــي عملي ــراق امل ــى اخت ــة عل ــا العالي ــز لقدرته ــا دور ممي يكــون له

ســلبية.
ويعــد املنــع مــن أهــم الوســائل الفعالــة يف مقاومــة اآلفــات البيولوجيــة وذلــك باالحتفــاظ 
ــى  ــن عل ــات العف ــع منــو فطري ــؤدي ملن ــذي ي ــل مــن ٦٥٪ وال ــة النســبية داخــل املخــازن أق بالرطوب
املقتنيــات الثقافيــة، وقيــاس الرطوبــة النســبية بصفــة مســتمرة داخــل غــرف التخزيــن للكشــف عــن 
املناطــق الرطبــة حيــث ميكــن أن تنمــو الفطريــات، مــع الفحــص املســتمر للكتــب والوثائــق خاصــة 
يف الفصــول الرطبــة للكشــف عــن أي منــو فطــري، واســتخدام املــراوح واألجهــزة املاصــة للرطوبــة 
للحصــول علــى دورة هــواء مالئمــة يف مناطــق التخزيــن ملنــع تكويــن مناطــق ذات رطوبــة مرتفعــة. 
واالحتفــاظ باملقتنيــات الثقافيــة يف حالــة نظافــة بصــورة مســتمرة وإزالــة األتربــة مــن داخــل 
 الدواليــب وإحــكام غلقهــا حيــث حتتــوي األتربــة واألســاخات علــى جراثيــم فطريــة ومــواد مغذيــة

تسمح بالنمو الفطري على الكتب واملخطوطات. 
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ــات واملتاحـــف٨٦ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

)۲.5( مكافحة احلشرات التي تصيب املخطوطات واملواد التاريخية 
حتكم أعمال مقاومة وإبادة احلشــرات يف دور الكتب واألرشــيف والوثائق التاريخية واملخازن 
ــرض  ــدوري بغ ــش ال ــة والتفتي ــا املراقب ــة وهم ــن األهمي ــر م ــدر كبي ــى ق ــان عل ــا عمليت ــة به امللحق
ــة باحلشــرات، والدراســات  ــق التاريخي ــب واملخطوطــات والوثائ ــة الكت ــى مــدى إصاب الوقــوف عل
املعمليــة بغــرض التعــرف علــى أنــواع احلشــرات املتواجــدة والوقــوف علــى طبيعــة ونوعيــة اإلصابــة 
والعوامــل املتعلقــة بحيــاة احلشــرات بــني هــذه املقتنيــات. وجلــأ املرمــون إلــى طــرق أخــري ملقاومــة 
احلشــرات الضــارة تفاديــا ملخاطــر اســتعمال املبيــدات ومــا يحتمــل أن حتدثــه مــن تســميات 
باإلضافــة إلــى إمكانيــة تأثيرهــا علــى أحبــار الكتابــة واخلصائــص الطبيعيــة الكيمائيــة ألوراقهــا 
وجلودهــا، ومــن أهــم طــرق مقاومــة وإبــادة احلشــرات التــي تصيــب الكتــب واملخطوطــات والوثائــق 

التاريخيــة:
أ- التجميــد: وهــي مــن الطــرق التــي تســتخدم لقتــل األعــداد الكبيــرة مــن احلشــرات املوجــودة 

يف الكتــب واملخطوطــات وهــي مــن الطــرق غيــر الســامة إلبــادة اآلفــات واحلشــرات.
حيــث يتــم وضــع املــواد األثريــة كالكتــب يف داخــل أكيــاس مــن البولــي إيثلــني املغلقــة باهتمــام 
ملنــع هــروب اآلفــات احلشــرية ويف نفــس الوقــت منــع مهاجمتهــا ملــواد أخــرى وبعدهــا يتــم وضــع 
هــذه الكتــب علــى أرفــف داخــل غرفــة جتميــد محكمــة الغلــق ملــدة ۷۲ ســاعة تقريبــا وبعــد 
ــد  ــف وبع ــة بالتكثي ــدأ الرطوب ــث تب ــب حي ــم إخــراج الكت ــة للمعاجلــة يت ــدة املطلوب ــاء مــن امل االنته
٣٦ ســاعة تتحــول الرطوبــة إلــى بخــار وهــذا األســلوب يقتــل كل مراحــل احلشــرة حيــث ال تتجمــد 
 فيــه املــادة األثريــة وال يتكــون الثلــج داخــل املــادة ولكــن يتجمــد الثلــج داخــل احلشــرة نفســها 

.(Agrawal: 1997: 62(
وتعتبــر طريقــة التجميــد ذات فاعليــة كبيــرة للتحكــم يف التلــف احلشــري، ويوصــي بالتعريــض 
املتكــرر لدرجــة حــرارة ۲۰ درجــة مئويــة ملــدة يومــني، حيــث يتــم اســتخدام وحــدة التجميــد بعــد 
ــض  ــم تعري ــني 7٥: ٨٥٪. ويت ــراوح ب ــة نســبية تت ــة، ورطوب ــط درجــة احلــرارة ۲۰ درجــة مئوي ضب
مراحــل احليــاة للحشــرة يف بدايــة البيضــة مــرورا باليرقــة والشــرانق والعــذاری ثــم احلشــرة 
الكاملــة إلــى درجــات حــرارة منخفضــة للتوصــل إلــى مــدى تأثيــر درجــة احلــرارة املنخفضــة علــى 
احلشــرات، والقضــاء التــام علــى احلشــرات يتــم بزيــادة التعريــض، وكان أكثرهــم مقاومــة يف 

مراحــل البيضــة واليرقــة.
ب- التعقيــم باألشــعة فــوق البنفســجية تعــد األشــعة فــوق البنفســجية مــن أهــم األشــعات 
املســتخدمة يف عمــل التعقيــم وتتــراوح طولهــا املوجــي مــا بــني ٢.٥٠٠ – ٢.٦٠٠ أجنســتروم، لهــذا 
تعتبــر قدرتهــا علــى التغلغــل داخــل األجســام واملــواد ضعيفــة إال أن لهــا القــدرة العاليــة يف إبــادة 

جميــع األحيــاء الدقيقــة الســطحية .
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٨٧الفصل الثالث : اإلجراءات الوقائية للحفاظ على التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

ج- أشــعة جامــا – أشــعة اكــس: ولهــا القــدرة علــى االختــراق اجليــد وتدميــر خاليــا الكائــن 
احلــي مبجــرد تعرضــه لهــا ويكــون الطــول املوجــي عنــد اســتعمال أشــعة إكــس عنــد ٤,۰ او نانــو 
میتــر، أمــا أشــعة جامــا فتتكــون مــن ١-٠١ نانــو ميتــر ويعتبــر اســتخدامها غالــي التكلفــة وصعــب 

التحكــم فيــه. 
ــن  ــا تصــدره م ــرة وم ــش الطائ ــر صــوت اخلفافي ــة: يعتب ــوق الصوتي د-اســتخدام املوجــات ف
موجــات فــوق صوتيــة مــن األصــوات املخيفــة والطــاردة للفراشــات فعنــد تســجيل هــذه األصــوات 

وإذاعتهــا مبكبــرات صــوت خاصــة وســيلة لطــرد الفراشــات الضــارة مــن املبانــي واحلقــول..
هـ- اســتخدام احلرارة: ميكن اســتخدام احلرارة لقتل احلشــرات يف املواد املوبوءة فتســتعمل 
درجــات احلــرارة البالغــة ٥٠ درجــة مئويــة يف جتفيــف أجســام احلشــرات، ويف املناطــق االســتوائية 
ــم لفهــا بغطــاء مــن البالســتيك  ميكــن وضــع الكتــب التــي تــأوي احلشــرات يف حاويــة معدنيــة يت

األســود وتتــرك يف ضــوء الشــمس املباشــر لســاعات قليلــة. 
واســتخدام تراكيــب طــاردة للذبــاب والنمــل األبيــض: تعتبــر التراكيــب القطنيــة املنقوشــة 
البيضــاء مصايــد للذبــاب يصعــب اخلــروج منهــا فعنــد وضعهــا علــى النوافــذ فــإن الذبــاب ال يدخــل 
مــن خاللهــا ويتــم إنتاجهــا بأشــكال عديــدة منهــا أشــكال منقوشــة أو شــبك ملصــوق عليــه القطــن 
مباشــرة بصــورة زغبيــة. أمــا بالنســبة للنمــل األبيــض فــإن املطــاط الــذي يدخــل يف تركيبــة مبيــدات 
طيــارة خاصــة مثــل مــواد و کلــور مــن أكســيد ثنائــي الفينيــل أو مركبــات كبريتيــة مضــاف إليهــا 
معــادن مثــل مركبــات أكســيد الرصــاص والســيليكون ويعتبــر مــن املــواد الطــاردة حلشــرة النمــل 
األبيــض لــذا تســتخدم هــذه التراكيــب يف صناعــة العــوازل للكابــالت وفلنــكات الســكك احلديديــة 

ويف املبانــي.
ح- املــواد الطــاردة : وهــي عبــارة عــن مركبــات كيميائيــة ذات تأثيــر ســام ضعيــف جــدة، 
وتســتخدم يف احلــاالت التــي يصعــب فيهــا اســتخدام املبيــدات وعــدد مــن املــواد الكيميائيــة ومــن 
أهــم املــواد الطــاردة للحشــرات الكافــور: وهــي مــادة بيضــاء متبلــوة ويحصــل عليهــا مــن اخلشــب 
مــن شــجر ينمــو يف آســيا وأمريــكا الشــمالية وهــو ينصهــر يف حــرارة ۱۷٦م، و البــارادای کلــورو 
ــى الصحــة، كمــا ميكــن  ــه مخاطــر عل ــة لكــن ل ــزات العالي ــد التركي ــل احلشــرات عن ــزین : يقت بن
اســتخدام النفتالــني يف املتاحــف بتركيــز عالــي لقتــل احلشــرات ويســبب تغيــر لونــي للصــوف 

 .)Lisa: 1996: 23-43( ويحلــل الدهــون يف العينــات البيولوجيــة

)٣.5( اإلجراءات اخلاصة باملباني للسيطرة على اإلصابات احلشرية:
جعــل املبنــي غيــر مضيــاف مــن اخلــارج للحشــرات وذلــك بعــدم زرع الشــجيرات أو األشــجار 
الكبيــرة بالقــرب مــن املبنــى وجتنــب األنــواع املزهــرة، يجــب حفــظ املهمــالت مبــا يف ذلــك مخلفــات 
احلديقــة واملكتبــة يف حاويــات طــاردة للهــوام بعيــدا عــن املبنــى، وعــدم توصيــل ملبــات إضــاءة 
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ــات واملتاحـــف٨٨ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

باملبنــى ألنهــا جتــذب احلشــرات الطائــرة حيــث متيــل احلشــرات إلــى االجنــذاب إلــى األشــعة فــوق 
البنفســجية ولذلــك يجــب أن ينبعــث مــن اللمبــات القريبــة مــن املبنــى إضــاءة منخفضــة مــن األشــعة 
فــوق البنفســجية ويجــب أن تكــون اللمبــات املثبتــة بعيــدا عــن املبنــى مــن نــوع بخــار الزئبــق الــذي 
يبعــث إضــاءة عاليــة مــن األشــعة فــوق البنفســجية، وعمــل ممشــى حــول املبنــى مرصوفــة باحلجــارة 
ــاء املتاحــف  ــد بن ــى، ويراعــى عن ــاء املبن ــع دخــول امل ــط مــع التأكــد مــن وجــود مصــارف ملن أو مبل
اســتعمال الصلــب أو األخشــاب املقاومــة للنمــل األبيــض والتقليــل قــدر اإلمــكان مــن األرضيــات و 
احلوائــط اخلشــبية و اســتعمال أخشــاب مقاومــة للنمــل األبيــض و التــي يســهل احلصــول عليهــا 
محليــاً، ويجــب أن تكــون األبــواب والنوافــذ مناســبة لفتحاتهــا ويجــب إبقاءهــا مغلقــة يف كل األوقات 
ــة كل فتحــة بســتائر مصنوعــة مــن  ــذ أو تغطي ــع املناف ــى جمي مــع مراعــاة وضــع شــبك ســلك عل
شــبكات دقيقــة الفتحــات وخاصــة احملاطــة باحلدائــق التــي بهــا أزهــار، وإغــالق كافــة الشــقوق 
املوجــودة حــول فتحــات الكابــالت الكهربيــة ومواســير امليــاه ووصــالت الهاتــف و مواســير الصــرف 
عنــد تصميــم مبنــى جديــد يجــب األخــذ يف االعتبــار ترکــیب بــاب دوار، والتأكــد مــن نظافــة كافــة 
مواســير الصــرف بالســقف واملواســير الســفلية وخلوهــا مــن املخلفــات وأنهــا بحالــة جيــدة، وجعــل 
املبنــي غيــر مضيــاف مــن الداخــل مــن خــالل اســتخدام مــواد بنــاء صلبــة وغيــر منفــذة مثــل الطــوب 

 )Cornell University Library: 2005: 6-15( واألحجــار واخلرســانة
مــن   املســتطاع  بقــدر  خاليــة  يكــون  وأن  الصيانــة  جيــد  الداخــل  مــن  املبنــى  يكــون  أن   -
األتســاخات والغبــار مــع مراعــاة مســح قطــرات املــاء املنســكب فــورا كمــا ينبغــي احلــذر عنــد 
غســل األرضيــات والنوافــذ لعــدم تســرب املــاء الزائــد علــى هيــكل املبنــى عبــر التصدعــات 
املوجــودة باجلــدران أو النوافــذ لعــدم تســرب املــاء الزائــد علــى هيكل املبني عبــر التصدعات 

املوجــودة باجلــدران. 
- جتنــب التكثيــف علــى مواســير امليــاه البــاردة عــن طريــق لفهــا مبــادة عازلــة، وينشــأ عــن نظــم 
التهويــة وتكييــف الهــواء )HAVC( مناطــق رطبــة ومبتلــة لــذا يجــب وضــع هــذه األنظمــة يف 
ــاه  ــى الســقف، كمــا يجــب التأكــد مــن عــدم وجــود مي مناطــق بالطابــق األرضــي وليــس عل

راكــدة وأن تكــون مصــارف الرطوبــة املكثفــة نظيفــة متامــا.
ــة الغرفــة، وأن  ــى األقــل ١٠ ســم فــوق مســتوى أرضي ــن والدواليــب عل ارتفــاع أرفــف التخزي
يكــون مســتوى أرضيــات املخــازن نفــس مســتوى ســطح األرض للمبنــى، وتخزيــن الكتــب داخــل 

ــة. ــط اخلارجي ــل احلوائ ــب موضوعــة مباشــرة مقاب دوالي
ــا  ــل عــن مناطــق املجموعــات ألنه ــض احلــراس وحجــرات العم فصــل اإلســتراحات ومراحي
مصــدر للمــاء، وعــدم تنــاول األطعمــة واملشــروبات يف غــرف القــراءة واالطــالع، مــع مراعــاة 
احلفــاظ علــى نظافــة املبنــي خاصــة أســفل األجهــزة الكهربيــة مثــل الثالجــات التــي تعتبــر مــأوى 

ــر مــن احلشــرات.  للكثي

82



٨9الفصل الثالث : اإلجراءات الوقائية للحفاظ على التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

)٤.5( استخدام أساليب التعقيم احلديثة ضد اإلصابات احلشرية والفطرية
وتتــم مــن خــالل وضــع املخطوطــات يف جــو خالــي مــن األكســجني ، حيــث يكــون بــه غــاز 
النتروجــني اخلامــل فقــط، حيــث يوضــع املخطــوط يف حقيبــة خاصــة بذلــك مــن مــادة بالســتيكية 
محكمــة الغلــق، ثــم يتــم ملئهــا بغــاز النتروجــني ، حيــث يوضــع بهــا املخطــوط ملــدة ٣ أســابيع 
والرطوبــة النســبية يف حــدود ٥۰٪ )Row: 2004: 239-270(، حيــث أن اســتخدام التعقيــم بتفريــغ 
الهــواء ينجــح يف التعقيــم احلشــري إال أنــه يعمــل علــى تثبيــط الفطريــات طــوال عمليــة التعقيــم، 
حيــث ميكــن اســتخدام االيثانــول بتركيــز ۷۰٪ عــن طريــق الــرش أو املســح بقطــن أو فرشــاه ويتــرك 
املــكان املصــاب بعــد التعقيــم حــتی متــام اجلفــاف ثــم يتــم مســحه بفرشــاة جافــة وأكثــر املــواد 
اســتخدام يف اإلبــادة الفطريــة هــي مــواد: Hydroxyl - P, Cyment - 3,Thymol وهــذه املــواد 
اســتخدمت كمبيــد فطــري ملــدة تزيــد عــن ٦٠ عــام واســتخدمت ســواء بالتبخيــر أو بالــرش، كمــا 

 .)Nitterus: 2000: 101-115( اســتخدمت مركبــات الفينــول للتعقيــم

توصيات عامة للحد من مخاطر التلف البيولوجي على املخطوطات واملواد التاريخية 
ميكــن تقليــل التلــف امليكروبيولوجــي واحلشــري بالتحكــم يف العوامــل التــي تؤثــر علــى النمــو 
الفطــري وظهــور العفــن مثــل الرطوبــة، احلــرارة، والضــوء، درجــة احلموضــة، والتهويــة. وميكن منع 
منــو الفطريــات وظهــور العفــن عنــد درجــة رطوبــة أقــل مــن ٦٨ ٪، كمــا أن التهويــة اجليــدة تثبــط 
منــو الفطريــات ومتنــع انتشــار العفــن. وضــرورة التخلــص مــن األتربــة واالتســاخات املتراكمــة مــن 
علــى أســطح املقتنيــات األثريــة، وذلــك ألنهــا قــد تكــون مصــدرة لنمــو الكائنــات احليــة الدقيقــة، 

فقــد حتــوي جــراثیم فطريــة تنشــط عنــد توفــر الظــروف املناســبة للنمــو.
وميكــن تثبيــط هــذه التفاعــالت عــن طريقــة املتابعــة الدقيقــة وذلــك ملالحظــة وجــود أي إصابة 
بالكائنــات احليــة الدقيقــة، ويف حالــة وجــود إصابــة يتــم التدخــل فــورة باســتخدام طــرق التعقيــم 
للتخلــص مــن اجلراثيــم الفطريــة وذلــك باســتخدام طــرق التعقيم املختلفة مثــل التدخني أو التبخير 
باســتخدام الفورمالدهيــد الغــازي وأبخــرة الثيمــول أو باســتخدام بارافورمالدهيــد املجفــف. ومــن 
الطــرق التــي ميكــن اســتخدامها يف القضــاء والتخلــص مــن احلشــرات اســتخدام املــواد الكيميائيــة 
بطريقــة التدخــني مثــل اســتخدام ســيانيد الهيدروجــني، بروميــد املثيــل والفرومالــدهید، وأكســيد 
األثيلــني، والبنتــا كلوروفينــول مــع اجلامكســان. واســتخدام الطــرق امليكانيكيــة والطبيعيــة والتــي 
ــد للحشــرات.  ــل اســتخدام مصائ ــن العــرض مث ــواب وفتاري ــذ واألب ــق النواف ــل يف إحــكام غل تتمث

والتنظيــف الــدوري للتخلــص مــن املــواد التــي قــد تكــون جاذبــة ألنــواع احلشــرات املختلفــة.
اســتخدام موجــات األشــعة فــوق الصوتيــة، والتحكــم يف درجــات احلــرارة فعنــد درجــات حــرارة 
-16 Temp ،%60 RH 40-) ورطوبــة محــددة ميكــن تقليــل التأثيــرات املتلفــة للحشــرات وهــي

C°18(. )عبــد الكــرمي:۱۹۹٤ م: ۱۳۸(.  
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ــات واملتاحـــف9٠ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

النســبية  الرطوبــة  درجــات  مخاطــر  مــن  للحمايــة  الوقائيــة  اإلجــراءات   )6(
احلــرارة ودرجــة 

درجــة احلــرارة والرطوبــة املناســبة عامالن أساســيان يف منو وظهــور الكائنات احلية الدقيقة، 
ــى  ــة دقيقــة تنمــو يف درجــات حــرارة أعل ــات حي ــاك كائن وبالنســبة لدرجــة احلــرارة املناســبة فهن
مــن ٩٤٥م وتكــون الدرجــة املثاليــة للنمــو مــن ٥٥-٦٥ م، وهنــاك كائنــات تنمــو يف درجــات حــرارة 
تتــراوح مــا بــني ۲۰- ٩٤٥م، واخــري تنمــو يف درجــات احلــرارة املنخفضــة أقــل مــن ١٥ وبالنســبة 
لدرجــة الرطوبــة املناســبة لنمــو الفطريــات فهــي تتــراوح مــا بــني ٦٥ ٪ - ۷۰٪، بينمــا تنمــو البكتريــا 
يف معــدالت رطوبــة أعلــى مــن Kowalika 1980: 114-99( ٪۹۰(. واحلــد املســموح بــه للرطوبــة 
النســبية هــو ۵۰٪ يف حــدود درجــات احلــرارة التــي تكفــل الراحــة لــرواد الكتــب واألرشــيف، وهــي 
ــادرة يف  ــى أن حفــظ املخطوطــات الن ــراوح مــا بــني ١٦، ۲٤م، كمــا تشــير بعــض الدراســات عل تت

درجــة حــرارة تصــل إلــى ٣٠°م )صــويف :۲۰۰۱م: ٦(.

ومن اإلجراءات الواجب اتخاذها للحماية من مخاطر الرطوبة واحلرارة:
اســتخدام أنظمــة التدفئــة و التهويــة و تكييــف الهــواء ) HAVC ( وتعتبــر هــذه األنظمــة هــي 
الســالح األساســي حلفــظ مــواد املكتبــات واألرشــيف بتنظيــم الرطوبــة ودرجــة احلــرارة ومنــع منــو 
العفــن حيــث متتــاز هــذه األجهــزة بأنهــا ذات حجــم ثابــت و تقــوم مبهــام الترشــيح وإزالــة الرطوبــة 
والترطيــب ويتــم املراقبــة اخلاصــة بهــا مــن خــالل محطــات مركزيــة للتخلــص مــن الغــازات و 
األتربــة . واســتخدام أجهــزة التكييــف املركزيــة مــن أفضــل طــرق التحكــم الكامــل يف درجــة احلرارة 
والرطوبــة ويجــب أن يســتمر اســتخدامه ليــال ونهــارا بــدون توقــف حتــى يســتمر التحكــم يف اجلــو 
ــة  ــة يف حال ــق اجلهــاز أوتوماتيكي ــي بحيــث يغل ــد أن يكــون ذو حتكــم آل ــك ال ب طــوال الوقــت، لذل

تخطــي درجــة احلــرارة والرطوبــة احلــد املناســب.
ــة  ــا العالي ــزة نظــرة لكلفته ــا اســتخدام هــذه األجه ــي ال ميكــن فيه ــدان الت ــن والبل ويف األماك
ميكــن اتبــاع عــدة طــرق للحــد مــن درجــة احلــرارة والرطوبــة غيــر املناســبة مثــل اســتخدام املــراوح 
ــة حــول  ــة للرطوب ــدة و مناســبة ، واســتخدام املــواد العازل ــح النوافــذ لضمــان دورة هــواء جي و فت
ــى انعــكاس أشــعة  مبانــي املخطوطــات مثــل رقائــق البالســتك و األلومنيــوم وغيرهــا، والعمــل عل
الشــمس الســاقطة باســتخدام العدســات، واســتخدام املــراوح و فتــح النوافــذ لضمــان دورة هــواء 
جيــدة و مناســبة ، واســتخدام املــواد العازلــة للرطوبــة حــول مبانــي املخطوطــات مثــل رقائــق 
ــكاس أشــعة الشــمس الســاقطة باســتخدام  ــى انع ــوم و غيرهــا و العمــل عل البالســتك و األلومني
العدســات ، والتأكــد مــن ســالمة املبنــى وخلــوه مــن العيــوب ) التشــققات و الكســور ( خاصــة يف 
األوقــات املمطــرة، و إنشــاء حجــرة عنــد مدخــل املتحــف حلفــظ معاطــف وقبعــات الــزوار املبتلــة 

قبــل الدخــول للمبنــى خاصــة يف األوقــات املطيــرة.
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وميكــن أن تســتخدم مــواد تعمــل علــى تنظيــم الرطوبــة مثــل الســيلكا جــل وبللــورات األمــالح 
أو جهــاز التجفيــف اخلافــض للرطوبــة. واســتخدام التكييــف املركــزي للهــواء يعــد أفضــل الســبل 
املتاحــة لكونــه نظامــا متكامــال للمخــازن وخزانــات العــرض، ويتحكــم يف الهــواء ويرشــحه حيــث 
ميتــص األتربــة وامللوثــات. والرطوبــة النســبية املثلــى حلفــظ املخطوطــات واملــواد التراثيــة يف 

ــن )۵۰ - ٥٥٪(. ــف م ــني )٣٥ - ٥٠٪( ويف الصي ــة النســبية ب ــراوح الرطوب الشــتاء تت
ميكــن التحكــم يف الرطوبــة النســبية بواســطة أجهــزة محليــة لرفــع أو خفــض درجــة الرطوبــة 
مثــل اســتخدام جهــاز التجفيــف اخلافــض للرطوبــة ويســتخدم يف هــذا جهــاز لرفــع الرطوبــة ومــن 
مميــزات هــذه األنظمــة أنهــا تكــون أكثــر دقــة مــن األنظمــة األخــرى ويعتمــد عليهــا إال أنهــا ذات 

تكاليــف ضخمــة.
اســتخدام املنظمــات مثــل الــورق واخلشــب واملنســوجات والســيلكا جــل ومحاليــل األمــالح 
املشــبعة، وتتميــز كل هــذه املــواد بخاصيــة الهيجروســكوبية أي القــدرة علــى امتصــاص الرطوبــة 
يف صورهــا املختلفــة وهــي طريقــة بســيطة ميكــن بواســطتها التقليــل مــن حــدة التغيــرات يف درجــة 
ــة )stotow: 1966: 11-12(. وقــد  ــة مــن األنظمــة امليكانيكي ــر صعوب ــة النســبية ولكنهــا أكث الرطوب
أجمعــت معظــم الدراســات علــى أن درجــة الرطوبــة النســبية املناســبة للمقتنيــات العضويــة يف 
املتاحــف تتــراوح مــا بــني ۵۰-٦٥٪، ودرجــة احلــرارة املناســبة لذلــك تتــراوح مــا بــني ١٦-٢٥ درجــة 

مئويــة.

)7( احلفاظ على التراث املخطوط من مخاطر اإلضاءة 
الكتــب  لــه  تتعــرض  الــذي  الضــوء  نوعيــة  يف  والتحكــم  اإلضــاءة  كميــة  حتديــد  يراعــي 
واملخطوطــات والوثائــق التاريخيــة بأنواعهــا املختلفــة ســواء كانــت مصنوعــة مــن الــورق أو اجللــد 

أو البــردي، حتــى ميكــن بقاءهــا أطــول فتــرة ممكنــة.
ومن اإلجراءات الواجب اتخاذها: - 

- اســتبعاد أو جتنــب األشــعة الفــوق البنفســجية اســتبعاد تامــا وذلــك مــن خــالل حتديــد 
املصــادر الضوئيــة التــي يتحتــم اســتبعاد األشــعة فــوق البنفســجية منهــا وهــي جميــع مصــادر 
اإلضــاءة الطبيعيــة مثــل )ضــوء الشــمس أو ضــوء النهــار( و جميــع املبــات الفلورســنت فيمــا 

عــدا النوعــني فيليبــس ۳۷ و ۲۷. 
- اســتخدام مرشــحات ضوئيــة المتصــاص هــذه األشــعة ســواء علــى شــكل أنــواع خاصــة مــن 
الزجــاج أو عــن طريــق دهــان زجــاج النوافــذ و خزانــات العــرض ببعــض أنــواع الورنيشــات 

 .NPS Museum handbook: 1999: 22( املاصــة للضــوء
- ميكــن تثبيــت األغطيــة البالســتيكية كمرشــح ضوئــي للمبــات الفلورســنت أو اســتخدام 
رقائــق األكريــالت الصلبــة والبولــي كربونــات ومــن مميزاتهــا أنهــا غيــر قابلــة للكســر مثــل 
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ــات واملتاحـــف9٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

البرســبكس أو البلكســي جــالس، أو مــن أفــرخ البولــي اســتر املرنــة Mylar ميلــر. واســتخدام 
املرشــحات يكــون لــه القــدرة علــى منــع نفــاذ األشــعة فــوق البنفســجية التــي لهــا طــول موجــي 

أقــل مــن ٤٠٠ نانوميتــر مــن املــرور.
- جتنــب ســقوط الضــوء املباشــر مــن خــالل النوافــذ علــى املخطوطــات بــل يجــب أن يســقط 
الضــوء منعكســا مــن ســطح جــدار أو ســقف ملــون او مغطــى مبــالط يحتــوي علــى التيتانيــوم 
ــل مــن تأثيرهــا  أو الزنــك حيــث أنهــا مــواد ماصــة لألشــعة فــوق البنفســجية وبالتالــي تقل

علــى هــذه املخطوطــات. 
-ميكــن التحكــم يف الضــوء باســتخدام الضــوء الطبيعــي مــن خــالل زجــاج مــزدوج يحتــوي 
علــى البولــى فينيــل بيوتيــل الــذي يقــوم بامتصــاص األشــعة فــوق البنفســجية ذات األطــوال 
املوجيــة أقــل مــن ۳۸۰ نانــو ميتــر واســتبعاد ۵۰٪ مــن األشــعة ذات األطــوال املوجيــة ٤٠٠ 
نانوميتــر، ولقــد وجــد أن األشــعة فــوق البنفســجية يجــب أال تتجــاوز ۷۵ ميكــرووات/ الومــن 
- التقليــل مــن شــدة ومــدة التعريــض بالقــدر الــذي يتيــح رؤيــا مريحــة، حيــث وجــد أن 
املعروضــات احلساســة للضــوء مثــل املخطوطــات واجللــود امللونــة واملصبوغــة حتتــاج إلضــاءه 
قوتهــا ۵۰ لوكــس بعــد ترشــيحها مــن األشــعة الفــوق البنفســجية أمــا األنــواع اجليــدة فيجــب 
أال تزيــد شــدة اإلضــاءة عــن ۱۵۰ لوكــس. وميكــن احلــد مــن شــدة وكميــة الضــوء مــن خــالل 
عــرض املعروضــات احلساســة للضــوء بالتبــادل مــع معروضــات أخــرى حيــث يتــم تخزينهــا 
ثــم عرضهــا، وعنــد عــرض صفحــات املخطــوط يتــم تقليــب الصفحــات املعروضــة مــن آن 

آلخــر وال يتــم عــرض الصفحــة املخطوطــة مــدة طويلــه.
-  حجــب النوافــذ املفتوحــة بوضــع ســتائر محكمــة مــن أليــاف الزجــاج أو باســتخدام  ســتائر 
متحركــة يتــم فتحهــا عنــد العــرض املؤقــت، وهــذا العــرض املؤقــت ميكــن أتباعــه باســتعمال 
مؤقــت إضــاءة زمنــي يتــم تشــغيله فتــرة العــرض املؤقــت، واســتبعاد اإلضــاءة داخــل خزانــات 
العــرض ملــا لــه مــن تأثيــرات خطيــرة علــى تــردد الرطوبــة داخــل خزانــات العــرض، وبالتالــي 

تعريــض املخطوطــات واملــواد التاريخيــة إلــى أخطــار بالغــة. 
- يراعي استخدام شدة إضاءة مناسبة ومأمونة بحيث يتم توفير احلد األدنى من

شــدة اإلضــاءة الالزمــة لعــرض هــذه املخطوطــات واملــواد التراثيــة، ووضــع ســتائر مانعــة 
للضــوء علــى نوافــذ شــبابيك قاعــة العــرض يتــم فتحهــا عنــد اللــزوم واالســتعانة باملرشــحات 
ــد عــدم وجــود  ــوار قاعــات عــرض هــذه املــواد عن ــى زجــاج هــذه الشــبابيك، وإطفــاء أن عل

ــو القاعــة.  زائريــن واســتخدام مفاتيــح إضــاءة تغلــق ذاتيــا عنــد خل
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املقتنيــات  وصيانــة  حلفــظ  الدولــي  املركــز  توصيــات  حســب  لإلضــاءة  بهــا  املســموح  القيــم 
:(ICCROM( الثقافيــة 

- األشعة حتت احلمراء: إيقاف كامل عن طريق املرشحات. 
ــوق  ــاس األشــعة ف ــان )وحــدة قي ــل مــن ۷٥ ميكــرواط / ليوم ــوق البنفســجية: أق -األشــعة ف

ــق احلاجــز(. البنفســجية عــن طري
ــات  ــع لب ــار، ويجــب من ــل شــدة التي ــق مقل ــل مــن ٥٠ لوكــس عــن طري ــة: أق - اإلضــاءة املرئي
بــأال يزيــد معــدل اإلضــاءة يف املتاحــف عــن  الفــالش يف آالت التصويــر، كمــا يوصــى 

۵۰ لوكس ولفترات قصيرة من الوقت حوالي ٦ أشهر من السنة.
- الظــروف املثلــى لإلضــاءة: يجــب أال تزيــد شــدة اإلضــاءة عــن ٥٠ لوكــس للمخطوطــات 
بصفــة عامــة، ويجــب أن يكــون الضــوء خالــي مــن األشــعة فــوق البنفســجية باســتخدام 

املرشــحات اخلاصــة بذلــك ســواء علــى زجــاج النوافــذ أو زجــاج فتاريــن العــرض.
- يجــب اســتبعاد كل مــن ملبــات الزينــون، ولبــات التنجســتني الهالوجينيــة ولبــات الفلورســنت، 
ولبــات هاليــد املعــدن وذلــك ألنهــا تصــدر نســبة عاليــة مــن األشــعة فــوق البنفســجية. ويجــب 
قيــاس نســبة األشــعة فــوق البنفســجية مــن وقــت آلخــر داخــل املكتبــات واملتاحــف باســتخدام 

. Elsec UV monitor - 678 أجهــزة القيــاس مــن نــوع

)۸( اإلجراءات الوقائية للحماية من مخاطر التلوث اجلوي 
وميكــن أن حتــل مشــكلة التلــوث باســتعمال مرشــحات علــى مداخــل أجهــزة التكييــف ويثبــت 
مســتوى درجــة احلــرارة والرطوبــة النســبية، وميكــن التحكــم يف معــدالت تغييــر الهــواء يف نظــام 
التهويــة وذلــك باســتعمال مرشــحات مناســبة، ويحســب عــدد الــزوار املتوافديــن علــى املتحــف 
ــكل زائــر. تقــاس نســبة  ــر مكعــب مــن الهــواء يف الســاعة ل ــزم تغييــر ۸.۹ مت ــه يل ــى أســاس أن عل
التلــوث لــكل واحــد م٣ مــن الهــواء واحلــدود املأمونــة للتلــوث أن تكــون نســبته أقــل مــن ٥٠ مجــم / 
م٣ وبالنســبة للمعلقــات الصلبــة يجــب أن يكــون الهــواء خالــي منهــا بنقــاء ۹۹٪ مــع حفــظ درجــة 

ــة النســبية يف احلــدود املناســبة. احلــرارة والرطوب
ومن اإلجراءات الواجب اتخاذها للحماية من مخاطر التلوث اجلوي: - 

- التهويــة اجليــدة ضروريــة داخــل دور الكتــب واألرشــيف وميكــن اســتبدال الهــواء بغــاز 
ــى الكتــب و  ــر الضــوء عل ــل مــن تأثي ــوم و النيتروجــني ممــا يقل ــل الهلي ــر نشــط مث آخــر غي
املخطوطــات ســواء املصنوعــة مــن مــواد ســليلوزية أو بروتينيــة بنســبة ٣:١ كمــا ان اســتبعاد 
الهــواء مفيــد لذلــك يجــب حفــظ الكتــب وعرضهــا يف خزانــات مفرغــة الهــواء أو اســتبدال 
هــواء الفترينــات بالنيتروجــني أو األرجــون حلمايــة املخطوطــات والوثائــق النــادرة ، كمــا 
ميكــن حفــظ الكتــب و املخطوطــات يف أكيــاس مــن البولــي إيثيلــني أو حقائــب حلفظهــا مــن 
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غــازات التلــوث أو وضعهــا داخــل خزانــات حديديــة متقولبــة حلفظهــا، هــذا إلــى جانــب منــع 
ــة و  ــر األدخن ــراءة و االطــالع وهــذا يحــد مــن تأثي التدخــني داخــل املخــازن و صــاالت الق

ــى مكونــات املخطوطــات والكتــب . الغــازات عل
- مــن الطــرق املســتخدمة لتنقيــة هــواء املكتبــات واملتاحــف التــي تزخــر بالكتــب واملخطوطــات 
القيمــة النظافــة الدوريــة للمخــازن عــن طريــق اســتخدام ماكينات شــفط وامتصــاص األتربة 
ومــا يتعلــق بهــا مــن مــواد ضــارة. كمــا يتــم تنظيــف جميــع الكتــب واملجلــدات طبقــا جلــدول 
زمنــي متشــيا مــع احلاجــة الفعليــة بجانــب عمــلیات الفحــص واملتابعــة املســتمرة. إال أن 
 )HAVC( ــة و تكييــف الهــواء ــوث هــو اســتخدام أجهــزة التهوي أفضــل طريقــة ملقاومــة التل
حيــث تقــوم بترشــيح الهــواء الداخــل للتخلــص مــن اجلســيمات الدقيقــة والغــازات ، كذلــك 
ميكــن وضــع مرشــحات خاصــة لألتربــة علــى مداخــل تكييــف الهــواء املركــزي الداخــل 

للمبنــى .
ومــن أمثلــة هــذه املرشــحات املرشــحات األلكتروســتاتيكية لترســيب املــواد املعلقــة يف اجلــو ، 
ومرشــحات الكربــون النشــط و هــي مرشــحات حتتــوي علــى فحــم مطحــون نشــط لــه القــدرة علــى 
التخلــص مــن امللوثــات الغازيــة مثــل األوزون ٠٣ و ثانــي أكســيد الكبريــت وبعــض املعلقــات التــي 
تلتصــق بالفحــم املنشــط بخاصيــة االمتصــاص الســطحي، ومرشــحات األملنيــوم املشــبع برمنجنــات 
ــة  ــة أدق األترب ــق و هــو يســتخدم إلزال ــة الثمــن ، واملرشــح املطل ــاز بكونهــا غالي البوتاســيوم و متت
و التــي تبلــغ أقطارهــا يف حــدود ۲ ميكــرون و هــي متثــل ۸۰٪ مــن املعلقــات الصلبــة بالهــواء ، 
ومرشــحات رشاشــات امليــاه أو رشاشــات امليــاه القلويــة إلذابــة مــا بالهــواء مــن غــازات حمضيــة 
خاصــة أكاســيد النتروجــني و ترســب املعلقــات و األتربــة، هــذا إلــى جانــب املرشــحات النقاشــية و 
التــي متنــع األتربــة بنســبة ۹۹.٥٪ و وغيرهــا وعيوبهــا أنهــا حتتــاج إلــى ضغــط هوائــي عالــي للنفــاذ 

خاللهــا ولقــد ظهــر كبديــل لهــا مرشــحات البالســتك الرغــوي.
- ومــن التوصيــات العامليــة ملقاومــة التلــوث اســتخدام وقــود كهربــي أو نــووي بــدال مــن وقــود 
االحتــراق التقليــدي )بنزيــن - كيروســني - ســوالر(، ورفــع املداخــن اخلاصــة باملصانــع إلــى 
أكبــر ارتفــاع ممكــن، وضــع مرشــحات أو محــوالت علــى شــكمانات الســيارات وعلــى مداخــن 
املصانــع المتصــاص وحتويــل غــازات التلــوث مثــل أكاســيد النتروجــني وأول أكســيد الكربــون 
إلــى مركبــات صلبــة ميكــن التخلــص منهــا، و تنقيــة الوقود املســتعمل يف الســيارات و املصانع 
ــى نســبته يف الوقــود الســائل مثــال  مــن مركبــات الكبريــت و الرصــاص و وضــع القيــود عل
الســوالر و البنزيــن، وتشــجير املــدن الصناعيــة لتنقيــة هوائهــا وزراعــة أشــجار الكازورينــا 
علــى حــدود املــدن ملنــع دخــول الرمــال ، و ســن القوانــني احملليــة يف الــدول املختلفــة للحــد 

مــن التلــوث.
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- احلفــظ داخــل خزانــات محكمــه أثنــاء العــرض والتخزيــن، مــع ضــرورة التحكــم املوضعــي يف 
درجــات الرطوبــة واحلــرارة واســتبعاد األشــعة الضــارة داخــل أو دواليــب التخزيــن، وبهــذه 

الطريقــة يتــم حمايــة املقتنيــات مــن تأثيــر امللوثــات اجلويــة بجميــع أنواعهــا.

)٩( اإلجراءات الوقائية من خالل طرق العرض والتخزين

)۱-۹( أساليب التخزين التقليدية داخل املكتبات واملتاحف
أغلــب املخطوطــات والوثائــق يف املخــازن محفوظــة داخــل أظــرف ورقيــة ســيئة، أو اســتخدام 
دبــابیس، كل ذلــك يــؤدى إلصابتهــا بأنــواع عديــدة مــن التلــف البيولوجــي والتــي تــؤدي إلــى فنــاء 
هــذه املخطوطــات، أو فقــد لبعــض أجزائهــا )املالكي: ۲۰۰۱م:۷(. ولذلك فالبد من املتابعة الدورية 
ــم املســتمرة للقاعــات  ــات التعقي ــة وعملي للمخطوطــات داخــل املخــازن واالهتمــام بأعمــال التهوي
احملفوظــة بهــا وإحــكام غلــق الصناديــق احملفوظــة بهــا. كمــا إن عــرض الوثائــق واألوراق املنفصلــة 
بــني ألــواح زجاجيــة عبــارة عــن قطــع بينهــا أماكــن انفصــال تعتبــر طريقــة للحشــرات والفطريــات 
ممــا يســاعد علــى اإلصابــة الفطريــة والســيما يف وجــود الرطوبــة أثنــاء عــرض املخطــوط يلجــأ 
ــرات  ــى تأثي ــؤدي إل ــزوار ممــا ي ــى مصراعــي املخطــوط ليكــون واضحــا لل ــني بالضغــط عل العامل

كيميائيــة وميكانيكيــة متلفــة للكتــاب املعــروض وهــو نــوع مــن العــرض املتحفــي اخلاطــئ.

)۲.۹( التدابير الوقائية يف طرق العرض والتخزين للحفاظ على التراث املكتوب
طــرق العــرض والتخزيــن مــن أهــم وســائل الصيانــة للمــواد التاريخيــة ولــذا يجــب عــرض 
املعروضــات ذات النــوع الواحــد يف مــكان واحــد بطريقــة تتناســب مــع طبيعــة املــواد املصنــع منهــا. 
وتهيئــة الظــروف املناســبة مــع ضبــط درجــات احلــرارة والرطوبــة النســبية، ويراعى جتنــب اإلضاءة 
املتلفــة وخاصــة يف حالــة اســتخدام ملبــات الفلورســنت نظــرا ألنهــا تصــدر أشــعة فــوق بنفســجية 

ضــارة.
وتختلــف طــرق العــرض حســب نوعيــة املــادة التاريخيــة، فعندمــا يكــون الــورق يف صــورة لوحات 
فــإن الرطوبــة النســبية املناســبة لــألوراق احلــرة غيــر املقيــدة داخــل بــرواز هــي ٤٠٪ رطوبة نســبية، 
بينمــا اللوحــات املثبتــة داخــل بــرواز وأطرافهــا مثبتــة فــإن الرطوبــة النســبية املناســبة لهــا تكــون يف 

حدود مــن ٥٥:٤٥٪.
تكــون  أن  املفتــوح يفضــل  العــرض  واملخطوطــات يف عمليــة  الكتــب  يتــم عــرض  وعندمــا 
مســتويات اإلضــاءة يف عمليــة العــرض ٥٠ لوكــس مــع مراعــاة اســتخدام مرشــحات ضــد األشــعة 
فــوق البنفســجية وخاصــة عندمــا تســتخدم ملبــات الفلورســنت يف اإلضــاءة )حمــودة: ۱۹۸٤ م: ٤٨ 

.)٤٩-
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وعنــد عــرض املخطوطــات والوثائــق الورقيــة يفضــل اســتخدام مــواد تعمــل علــى امتصــاص 
غــازات التلــوث اجلــوي مثــل الفحــم النشــط وهــي مــادة ســهلة تســتخدم أثنــاء عمليــات العــرض 

)Toby: 1993: 1-3(. ــات مباشــرة للمخطوطــات املعروضــة ــر امللوث ــب تأثي ــن لتجن والتخزي
ــة النســبية داخــل  وميكــن اســتخدام الســيليكا جــل وهــي مــادة تســتخدم للتحكــم يف الرطوب
املتاحــف واملكتبــات املعنيــة بصيانــة الكتــب أثنــاء العــرض والتخزيــن، وذلــك للتقليــل مــن الرطوبــة 

.)Harpers: 1994: 1-2( النســبية املوجــودة
كما يستخدم حلفظ وتخزين املخطوطات الورقية. أوراق خالية من احلموضة

العمــل علــب احلفــظ والتــي حتمــي أوراق املخطوطــات والكتــب مــن الضــوء واالتســاخات أثنــاء 
التخزيــن )Catherine: 2006:1-5(، والتــي يجــب أن حتفــظ يف غــرف محكمــة الغلــق عنــد درجــة 
ــد درجــة ٦٠٪  ــه عن ــة نســبية ٥٠.Lee: 1989: 17( 7 (، حيــث ان ــة، ورطوب حــرارة ۲۳ درجــة مئوي

 .)Boris: 2005: 682( ــات R.H تنمــو الفطري

)۱.۲.۹( التحكم املوضعي داخل خزانات العرض
وتــؤدي خزانــات عــرض وحفــظ املخطوطــات عــدة وظائــف منهــا احلفــاظ علــى املخطوطــات 
مــن الســرقة، والتحكــم يف الرطوبــة النســبية، وحمايتهــا مــن األشــعة الضــارة، وصيانتهــا مــن 

ــة. ــات اجلوي امللوث
ــل األخشــاب والنســيج  ــات العــرض اســتخدام املنظمــات مث ومــن طــرق التحكــم داخــل خزان
ــى التقليــل مــن  ــة فتعمــل عل ــل األمــالح وهــي مــواد ماصــة للرطوب ــورق والســليكا جــل ومحالي وال

ــة. ــن املغلق ــة داخــل الفتاري ــت الرطوب ــة وتثبي ــات الرطوب حــدة تقلب
ويجــب أن تكــون هــذه املــواد ذات ســعة كبيــرة لالحتفــاظ باملــاء داخلهــا وتتجــاوب بســرعة مــع 

.)Thomson: 1981: 85-102( الرطوبــة احمليطــة
تعتبــر الســليكا جــل مــن أكثــر املــواد املنظمــة فاعليــة و إن قدرتهــا علــى امتصــاص الرطوبــة 
ــة ٥۰٪ فــإن الســليكا جــل متتــص  ــورق، عندمــا تكــون الرطوب ــر مــن اخلشــب و ال كبيــرة جــدا أكث
أكثــر مــن ۳۰٪ بالــوزن بينهــا املــواد الســيللوزية متتــص ۸-۱۱٪ و عنــد مســتويات الرطوبــة العاليــة 
ــل، ومــن  ــة البل ــى مرحل ــدون أن تصــل إل ــر مــن ٤٠٪ وزن ب فــإن الســليكاجل ميكــن أن متتــص أكث
أهــم خــواص الســليكاجل أنهــا مــادة غيــر بلوريــة ، شــفافة، عدميــة اللــون ، خاملــة كيميائيــا صلبــة 
تتعامــل بســرعة مــع التغيــرات يف الرطوبــة احمليطــة، كلمــا كانــت حجــم حبيبــات الســليكا جــل 
ــة  ــة يحــدث أســرع للوصــول إلــى الرطوب ــوازن يف الرطوب صغيــرة فــإن فاعليــة املــادة ألحــداث الت

النســبية املطلوبــة.
بينمــا اســتخدام بلــورات األمــالح يعمــل علــى التحكــم يف الرطوبــة النســبية داخــل اخلزانــات، 
ولهــا القــدرة علــى امتصــاص وإعطــاء الرطوبــة ومنهــا بلــورات كبريتــات الزنــك وهــي تعطــي رطوبــة 
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ــد درجــة حــرارة ٦٠ف، ومــن مميــزات طريقــة اســتعمال األمــالح و محاليلهــا يف  نســبية ۵۲٪ عن
التحكــم بالرطوبــة داخــل الفتاريــن إنهــا رخيصــة وال حتتــاج إلــى درجــات حــرارة عاليــة ولكــن مــن 
عيوبهــا جتمــع األمــالح علــى حــواف اإلنــاء احلــاوي لهــا كمــا أن تطــایر رذاذ محلــول امللــح داخــل 
خزانــة العــرض أحيانــا ميثــل خطــورة علــى املعروضــات. ومــن طــرق التحكــم داخــل فتاريــن العــرض 
طريقــة تعتمــد علــى وجــود مصــدر تيــار كهربــي ويتضمــن جهــاز تكييــف الهــواء واســتخدام أجهــزة 
ــاز  ــواد ماصــة للرطوبــة واحلــرارة وميت ــى جانــب اســتخدام م ــة هــذا إل ــة وخافضــة للرطوب رافع
النمــوذج بصغــر احلجــم وقلــة التكاليــف وبســاطة التركيــب مــع احلصــول علــى نتائــج فعالــة خاصــة 
ــى عمــود خــاص بالســليكا  ــة التحكــم املناخــي للمســاحات الصغيــرة ويحتــوي اجلهــاز عل مــع حال
ــراوح بــني  ــة تت ــى مصــدر للمــاء وهــو يوفــر درجــات رطوب ــة النســبية وعل جــل للتحكــم يف الرطوب
٤٠-٦٠٪. و هنــاك أجهــزة أكثــر دقــة لقيــاس نســبة الرطوبــة و درجــة احلــرارة يف وقــت واحــد و 
يعــرف بــال Thermohyrographs و جهــاز Psychrometers و هــو املقيــاس الــذي يســتخدم الفــرق 
 NPs 1, 1999:13( ــة اجلــو النســبية ــاس رطوب ــل و اجلــاف لقي ــر املبت ــني الترمومت ــراءات ب يف الق

.)Museum Handbook

)۲-۲-۹( املخازن ومواصفات التخزين اجليد
املخــازن هــي العصــب احلقيقــي ملبنــى املكتبــة أو األرشــيف، حيــث حتفــظ بداخلهــا العديــد مــن 
الكتــب واملخطوطــات والوثائــق النــادرة املصنوعــة مــن مــواد مختلفــة وذلــك لفتــرات طويلــة، لذلــك 
البــد مــن احلــرص واالهتمــام الشــديد بهــا مــن قبــل املســئولني والعاملــني كباقــي األقســام األخــرى 

مبــا يكفــل احلفــاظ علــى هــذه الكنــوز النــادرة علــى أكمــل وجــه.
أ- الشروط الواجب توافرها يف املخازن. 

- التحكم يف درجة احلرارة والتي تكفل الراحة للعاملني وهي تتراوح ما بني ١٨ - ۲۰ م.
- الرطوبة النسبية ما بني ٤٥ - ٥٥ م. 

- جتنب األشعة الضارة، مع استخدام املستويات املنخفضة ٥٠ لوكس/ م. 
- األشــعة الفــوق البنفســجية ال تتجــاوز ۷۵ ميكــرواط / ليومــن. - تركيــب املرشــحات علــى 

النوافــذ واملصابيــح )اإلضــاءة الصناعيــة(. 
- حجــب جميــع النوافــذ املفتوحــة بــأن يوضــع عليهــا ســتائر محكمــة مــن أليــاف الزجــاج 

القابلــة للفــك. 
- جتنــب التدخــني وتنــاول األطعمــة واملشــروبات يف أماكــن التخزيــن واالســتخدام ملــا يتخلــف 

عنهــا مــن رواســب القــار وفضــالت تســبب تلــف األعمــال الورقيــة وتلــوث األســطح.
- النظافــة املســتمرة مــن الغبــار واألتربــة وذلــك باســتخدام املكانــس الكهربيــة ذات الفالتــر 
اخلاصــة العاليــة الكفــاءة وهــي القــادرة علــى التقــاط اجلســيمات الدقيقــة مــن الغبــار النــاجت 
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عــن التلــوث الصناعــي الــذي يوجــد حــول فتحــات النوافــذ وأجهــزة التكييــف والتــي يصــل 
حجمهــا إلــى ٠,٥ ميكــرون.

- العمــل علــى تنظيــف الكتــب بانتظــام وذلــك باســتخدام األقمشــة املغناطيســية التــي تســتخدم 
شــحنة كهربيــة إلكتروســتاتيكية جلــذب الغبــار أو املكانــس الكهربيــة، وتتــم عمليــة التنظيــف 
بإنــزال الكتــب مــن علــى األرفــف ووضعهــا علــى عربــة مجهــزة مبســند كتــب لتنظيــف 
األرفــف، ويتــم تنظيــف الكتــب بــدءا مــن اجلــزء العلــوي ثــم مســح باقــي الكتــاب او شــفط 
العوالــق مــن عليــه، واملســح بــدءا مــن الظهــر لتجنــب دفــع األوســاخ إلــى الغــالف اخللفــي، 
مــع مراعــاة تنظيــف كل علــى حــدة مــن أعلــى ألســفل مــع احلــرص الشــديد بأعــاده الكتــب 

)Cornell University Library: 2005: 6-15( .لألرفــف بالترتيــب
- تزويــد املخــازن بأجهــزة التكييــف املجهــز بفالتــر للجســيمات مــن أجــل العمــل علــى تنــظیم 
نســبة الرطوبــة والســيطرة علــى الغبــار وغــازات التلــوث بشــكل أفضــل مــع احلــرص علــى 
صيانتهــا بشــكل دوري، باإلضافــة إلــى أجهــزة إطفــاء جيــدة ووســائل تنــبیه ســريعة عــن 

احلرائــق. 
- أن يكــون موقــع املخــزن بعيــدة عــن أي مصــدر للمــاء وخصوصــا مســتوى الســقف مثــل 
أنابيــب التدفئــة والتصريــف وأجهــزة التكييــف ملــا ينتــج عــن ذلــك مــن أضــرار وتلفيــات 

خطيــرة لهــذه املقتنيــات. 
- أن يكــون موقــع املخــزن مناســبة أي ليــس يف الطابــق الســفلي الشــديد الرطوبــة أو العلــوي 

الشــديد احلــرارة. 
- التعقيم والتطهير الدوري للمخزن بالرش اخلفيف كل ثالثة أشهر على األقل.

- وضــع أجهــزة لقيــاس درجــة احلــرارة والرطوبــة ومراقبتهــا بشــكل دوري وذلــك للمحافظــة 
علــى الدرجــات املناســبة لهــا بصــورة مســتمرة. 

- عدم وضع دواليب التخزين مالصقة للجدران وبصفة خاصة للجدران اخلارجية. 
ب- مواصفــات مبانــي املخــازن : يفضــل جتنــب الرطوبــة الصاعــدة عبــر اجلــدار مــن خــالل 
ــارة عــن حاجــز مضــاد للمــاء يوضــع عبــر جــزء مــن اجلــدار فــوق  ــة وهــو عب ــع للرطوب وضــع مان
ــل احلــرارة  ــر األحجــار املســامية، وميكــن تقلي ــة عب ــود الرطوب ــع صع مســتوى األرض مباشــرة ملن
باســتخدام النباتــات احمليطــة مثــل أشــجار الظــل أو ألــوان عاكســة علــى أســطح الســقف، وتكســية 
األرض مبــادة مانعــة للكهربــاء وتغطيتهــا بالفينيــل، وحتســني حركــة دوران الهــواء مــن خــالل تركيــب 
مــراوح ســقف إضافيــة مــع املــراوح األرضيــة، وضــع موانــع الرطوبــة عنــد قاعــدة اجلــدران وبإدخال 

طبقــة مضــادة للمــاء مثــل األســفلت إلــي جانــب عمــل اجلــدران ســميكة . 
ج- تنظيــم املخــزن - حفــظ الكتــب الكبيــرة والثقيلــة بطريقــة أفقيــة يف علــب أو صناديــق 

خاليــة مــن األحمــاض يف األرفــف الســفلية. 
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- رص الكتب ذات احلجم الواحد بجانب بعضها مع استخدم املساند لتجنب وقوعها. 
- عدم تخزين الكتب بالقرب من اخلشب ملا ينبعث منه من أبخرة وغازات ضارة. 

ــون األرفــف ــة. - أن تك ــدي نظيف ــون األي ــن األرفــف أن تك ــب م ــاول الكت ــد تن  - احلــرص عن
الكتــب  عليهــا  مــن  تنزلــق  ال  حتــى  ملســاء  تكــون  أن  وجتنــب  مســتوى  وضــع   يف 

.)Conserve: 1996(
ــة  ــى الــرف بــل يجــب تــرك مســافة بينهــا للتهوي - عــدم رص الكتــب مــع بعضهــا البعــض عل

ــب.  ــاول الكت ولســهولة تن
- تخزيــن الكتــب واملجلــدات الضخمــة يف وضــع مســطح علــى األرفــف حتــى ال يتســبب 
وزنهــا يف حــدوث تلفيــات مثــل كشــطها عنــد إخراجهــا وخاصــة لــو خزنــت بطريقــة رأســية. 
عــدم تخزيــن الكتــب ذات األغلفــة اجللديــة بجانــب كتــب أخــرى ذات غــالف مــن الــورق أو 
American Institute for(.. الكرتــون، وأن يتــم نقــل الكتــب بعربــات النقــل وليــس باأليــدي

)3-1  :2003 :(conservation (ALC

-حلمايــة الكتــب النــادرة ذات األغلفــة اجللديــة التالفــة يتــم تغليفهــا بــورق خالــي من احلموضة 
مــع أحكام شــدها بشــريط قياشــي قطنــي عريض. 

- أن تكــون األرفــف ذات ميــل خفيــف نحــو احلائــط مــع أســتخدم األرفــف املعدنيــة القابلــة 
للضبــط واملطليــة بالــرش أو أكاســيد األملنيــوم لوضــع الكتــب عليهــا. 

- الطريقــة املثلــى إلخــراج الكتــب مــن علــى الــرف هــي دفــع الكتابــني املوجوديــن علــى يســار 
وميــني الكتــاب املــراد إخراجــه ثــم ســحب الكتــاب مــن جانبيــه. 

- تخزيــن األعمــال الكبيــرة مثــل اخلرائــط والرســومات يف حافظــات ثابتــة كيميائيــة أو 
بداخــل صناديــق وحافظــات مســطحة مــن الصلــب مطليــة بالــرش. 

- عــدم تنــاول الكتــب مــن علــى األرفــف بشــد الكتــاب مــن حافــة الكعــب العليــا ملــا يــؤدي ذلــك 
إلــى تلفيــات عديــدة. 

- عــدم وضــع دواليــب التخزيــن مالصقــة للجــدران وبخاصــة اجلــدران اخلارجيــة ويتم وضعها 
متباعــدة للســياح بــدوران الهــواء، مــع العمــل علــى تغطيــة األرفــف املفتوحــة برقائــق البولــي 

إثيلــني لتجنــب األتربــة.
- يراعــى يف املــاد املســتخدمة للتخزيــن )كالعلــب واحلافظــات( أن تكــون ذات مواصفــات 
عاليــة بحيــث تكــون خاليــة مــن األحمــاض وقيمــة األس الهيدروجينــي مــن ٥.۷ - ۱۰ 
ومصنوعــة مــن اخلــرق القطنيــة وخاليــة ۱۰۰٪ مــن لــب اخلشــب املطحــون و حتتــوي علــى 

نســبة قلــوي ۲٪ مــن كربونــات الكالســيوم.
- الوقايــة مــن اإلصابــة الفطريــة للمخــازن بنشــر رائحــة الثيمــول أو بلــورات األورثوفينيــل أو 
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وضــع الــورق املشــبع بالثيمــول ۲ ٪ داخــل اخلزانــات املغلقــة. 
- جتهيــز املخــازن وتنظيفهــا دوريــاً و جتهيــز الدواليــب واألرفــف بطالئهــا بورنيــش مناســب 

مثــل البولــي يوريثــان جتنبــا لألضــرار الناجتــة عــن األرفــف اخلشــبية. 
- إبعــاد املخطوطــات عــن املشــغوالت املعدنيــة األثريــة أو احلديثــة حيــث إنهــا تتســبب يف 

حموضــة الــورق واجللــد. 
ــة والتنظيــف املســتمر وتركهــا  ــة احلشــرية للمخــازن باإلضــاءة اخلافت ــة مــن اإلصاب - الوقاي

ثالثــة أســابيع قبــل إعــادة املخطوطــات إليهــا.

)۳-۲-۹( املواد املستخدمة يف عرض وتخزين وحفظ املواد التاريخية
أ- األخشــاب: مــن أهــم األضــرار التــي تنتــج مــن األخشــاب األحمــاض العضويــة التــي تنبعــث 
منهــا وتــؤدي لتلــف املقتنيــات الثقافيــة، لــذا يجــب جتنــب التالمــس املباشــر بــني اخلشــب 
واملخطوطــات، ومــن أفضــل أنــواع األخشــاب الــزان والبتــوال املاهوجنــي وأســوءها هو الســدر 

األحمــر والبلــوط والدوجــالس
ــواد  ــك امل ــاغ: مــن مشــاكل اســتخدم تل ــوان واألصب ــل الورنيشــات واألل ــة مث ب- مــواد التغطي
تصاعــد األبخــرة احلمضيــة وفــوق األكســيدات، ومــن أفضــل مــواد التغطيــة تلــك املصنوعــة 

مــن معلقــات األكريلــك واملــواد البالســتيكية الســائلة والفينيــل أكريلــك وغيرهــا.
ج- اللواصــق: حيــث تتحــول اللواصــق إلــى اللــون األصفــر ومــن أفضــل اللواصــق لواصــق 

.  Acryloid B,  72-Acryloid B,10-Acryloid f-82 مثــل  األكريلــك 
د- الــورق والكرتــون: مــن أفضــل أنــواع الــورق اخلالــي مــن احلموضــة الــورق النســيجي، وورق 
الســجالت اجليــد والكرتــون والــورق املجعــد وأســوأها الــورق املصقــول والكرتــون وورق 

الكرافــت واجلرائــد.
ــة والطــالء اخلارجــي،  هـــ- البالســتيك: يجــب أن يكــون البالســتيك خاليــة مــن املــواد امللدن
وعــادة مــا تكــون مــادة البولــي أثيلــني لينــة ومرنــة وميكــن اســتخدامها لتغليــف املــواد ويجــب 
عــدم اســتخدام املــواد البالســتيكية مــن نــوع كلوريــد البولــي فينيــل بــأي شــكل مــن األشــكال 
ــر مســتقرة  ــواد PVC غي ــات واألرشــيف، وم ــواد املكتب ــع م ــا للتالمــس م ــد تعرضه ــي ق الت

كيميائيــة وتبعــث غــازات حمــض الهيدروكلوريــك يف وجــود احلــرارة.

مقترح حفظ املخطوطات النادرة:
بعــد االنتهــاء مــن عمليــات العــالج والترميــم للمخطوطــات األثريــة، والســيما املخطوطــات 
النــادرة يفضــل إعــداد حافظــة ذات تصميــم مناســب للمخطــوط لعمليــة التخزيــن واحلفــظ. يكــون 
املبــدأ األساســي دائمــا يف عمليــة التخزيــن هــو احملافظــة علــى املخطــوط يف حالــة فيزيائيــة 
جيــدة، والســماح بتناولــه بســهولة دون إحــداث تلــف بهــا ويســتخدم نــوع جيــد مــن الكرتــون خالــي 
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مــن احلموضــة، غيــر قابــل للثنــي أو التقــوس، خفيــف الــوزن، وتكــون احلافظــة ســهلة الفتــح، 
حلمايــة املخطــوط مــن التلــف أثنــاء التخزيــن، ومرفــق منــاذج مــن احلوافــظ املقترحــة )لوحــة ۲۸(، 
لتصميمهــا لــكل مخطــوط بعــد االنتهــاء مــن الترميــم. ويتنــوع التصميــم للحوافــظ حســب حجــم 

املخطــوط وشــكل الغالفــة اجللديــة.

مواصفات مخزن املخطوطات واملواد التاريخية
وهنــاك بعــض املواصفــات التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا مخــزن املخطوطــات واملــواد التاريخيــة 

مبــا يعمــل علــى توفيــر الظــروف اجليــدة للحفــظ. كمايلــي:
۱- درجة احلرارة تتراوح بني ۱۸-۲۰م. 

۲- نسبة الرطوبة تتراوح بني ٥٥-٦٠ ٪. 
٣- شدة اإلضاءة ال تتجاوز ٥٠ لوكس. 

٤- تركيب مرشحات كربونية على النوافذ. 
٥- تركيب ملبات U.V على مداخل املخازن، بحيث تعمل أوتوماتيك عند فتح األبواب.

٦- النظافة املستمرة من األتربة والغبار.
7- التطهير الدوري للمخزن بالتعقيم بالرش اخلفيف على فترات .

۸- املتابعة والصيانة الدورية هي خير وسيلة للحفاظ على هذه املخطوطات.

 888  ااملخياح  املكخيبا  ي املكخيوب الرتاث عىل للحفاظ الوقا ف  اإلجراءا   
ايخينوع الخيصمفم للحوافظ حسب حجم املخطوط اشك  الاالف   الرتمفم.من 

 لدي .اجل

 واملواد التارخييةمواصفات خمزن املخطوطات 

ااملوال  اهناك بعض املواهفا  الخيي ينباي أن يكون علفها خمزن املخطوطا  
 لام ييل:  بام يعم  عىل توف  الظراف اجلفدة للحفظ. الخياة ف 

 م.°88-87لةج  احلراةة ترتااح بني  -8
 .%88-88نسب  الرطوب  ترتااح بني  -8

 لولس. 88تخيجااز شدة اإلضاءة ال  -8

 ترلفب مرشحا  لربونف  عىل النواف . -8

عىل مداخ  املخازن، بحفث تعم  أاتوماتفىل عند فخيح  U.Vترلفب ملبا   -8
 األبواب.

 النظاف  املسخيمرة من األترب  االاباة. -8

 فرتا .الخيطه  الداةي للمخزن بالخيعقفم بالرش اوفف  عىل  -7

 للحفاظ عىل ه ه املخطوطا .املخيابع  االصفان  الداةي  هي خ  اسفل   -7

  
اللوحة رقم )٢٨( حوافظ للمخطوطات والكتب النادرة  االكخيب النالةةللمخطوطا   ( حوافظ87الصوةة ةقم )
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)١٠( التجليد كمتطلب للحفاظ على التراث املكتوب داخل املكتبات واملتاحف

مقدمة:
الغــرض األول مــن التجليــد هــو احلفــاظ علــى أوراق الكتــاب وجمعهــا ســليمة وهكــذا عــرف 

التجليــد مبعرفــة صناعــة الكتــاب العربــي.
ــاء بفــن التجليــد نظــرا ألهميتــه يف حفــظ الكتــب  ــى االهتمــام واالعتن وحــرص املســلمون عل
ــد القــران  ــة يف جتلي ــود الثمين ــراث املخطــوط فنجدهــم اســتخدموا اجلل ــادرة والت اإلســالمية الن
الكــرمي بصفــة خاصــة كمــا عملــوا علــى حفظــة وحمايتــه مــن التلــف بعمــل علــب خشــبية أو معدنيــة 

حلفــظ املخطــوط وغالفــه كمــا ابتدعــوا كرســي املصحــف حلمايتــه مــن كثــرة التنــاول باأليــدي.
ويــرى املؤلفــان ضــرورة وجــود قســم متخصــص للتجليــد داخــل املكتبــات واملتاحــف وال ســيما 
التــي حتتفــظ بوثائــق ومخطوطــات وكتــب تاريخيــة، علــى أن يقــوم بالتجليــد أخصائيــون مدربــون 
ــي  ــواد الت ــد القــدمي مــع اســتخدام نفــس اخلامــات وامل ــات التجلي ــى طــرق وتقني ــد عل بشــكل جي

كانــت تســتخدم قدميــا يف التجليــد.

)۱۰ ,۱( تطور التجليد
التجليــد هــو أســبق فنــون الكتــاب العربــي إلــى الوجــود فقــد كان ســيدنا أبــو بكــر الصديــق 
رضــي اهلل عنــه أول مــن جمــع وحفــظ املصحــف بــني دفتــني لــذا فــإن املصحــف هــو أول مخطــوط 

عربــي مت جتليــده.
ولــم تكــن اجللــود قــد اســتخدمت يف التغليــف يف ذلــك التاريــخ البعيــد وإمنــا كانــت الصــورة 
األولــى للتجليــد هــي أن يوضــع املخطــوط بــني لوحــني مــن اخلشــب مثقوبــني يف مكانــني متباعديــن 
مــن ناحيــة القاعــدة وميــر بــكل ثقــب منهــا خيــط رفيــع مــن ليــف النخيــل يبــدأ بأحــد اللوحــني ثــم 
تخــرز بــه صحــف املخطــوط حتــى ينفــذ إلــى اللــوح اآلخــر مــن الناحيــة املقابلــة فيعقــد )احللوجــي: 

۱۹۸۲ م:۲۳۳(.
ــة مصحــف أو  ــى هيئ ــذي عل ــاب ال ــد ألن الكت ــة معرفــة بالتجلي ــم يكــن للعــرب يف اجلاهلي ول
مجلــد لــم يكــن معروفــة إال علــى يــد األحبــاش وعندمــا جمــع القــرآن الكــرمي يف صحائــف علــى 
ــا وهــي كلمــة  ــب املقدســة املســيحية وســموه مصحف ــدا للكت ــده تقلي ــة )Codex( قامــوا بتجلي هيئ

ــة. أثيوبي
ومــا زال التاريــخ يحتفــظ لنــا مبخطوطــات عربيــة وحبشــية قدميــة مجلــدة بنفــس الطريقــة 
ويف البدايــة صنعــت األغلفــة مــن الــواح اخلشــب ويف بعــض األحيــان بألــواح البــردي القدميــة التــي 
ــون ولقــد  ــواح ســميكة تشــبه الكرت ــح أل ــا لتصب ــم لصقه ــا فت ــا وأســتغني عنه اســتنفذت أغراضه

غطيــت هــذه األلــواح أحيانــا باجللــود.
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ويذكــر إنــه كان ملصــر الريــادة يف فــن جتليــد الكتــب منــذ القــرن الرابــع امليــالدي وأنتقــل منهــا 
عبــر العصــور إلــى البــالد املجــاورة )املهــدي :۱۹۷٤ م:۱(.

ويــرى البعــض أن فــن جتليــد الكتــاب ظهــر أوال يف أديــرة الكنائــس القبطيــة مبصرحيــث كان 
ــة املوجــودة  ــب الديني ــف الكت ــة وتغلي ــرة مــن يعــرف هــذا الفــن حلماي ــك األدي ــان تل ــني رهب مــن ب

بداخــل الديــر.
كمــا مت العثــور علــى مجموعــه مــن األختــام واألدوات املســتخدمة يف الزخرفــة يف بعــض 

األديــرة.
ولقد مر جتليد الكتاب وتغليفه مبراحل مختلفة:

أ- اســتخدام ألــواح مــن اخلشــب: وزخرفــت بالتطعيــم بالعــاج ثــم اســتعيض عــن هــذه األلــواح 
باســتخدام الــورق املقــوى نظــرآ ألن اخلشــب ثقيــل الــوزن فجمعــت أوراق البــردي جنبــا إلــى جنــب 

لتصبــح ســميكة وغلفــت بالقــاش أو بصفائــح مــن الذهــب والفضــة.
ب- اســتخدام اجللــد: حيــث كانــت الكتــب األولــى تراجــم لألناجيــل تكتــب علــى ورق البــردي 

يف أديــرة الكنيســة القبطيــة مبصــر خــالل القــرون الســتة األولــى امليالديــة . 
ــات  ــع مــن طبق ــد مــن وجــود غــالف صناعــي يصن ــواح كان ال ب ولنقــص اخلشــب لعمــل األل
البــردي تلصــق معــة وكانــت تغطــى باجللــد وتــزود بســيور مــن نفــس املــادة تســتخدم لربــط الكتــاب 

ليكــون رزمــة، ويكــون شــكل الكتــاب عموديــاً.
ــى  ــال عل ــرة لعــدة أســباب منهــا األقب ــد املســلمني ازدهــارا كبي ولقــد ازدهــر فــن التجليــد عن
تأليــف الكتــب ونســخها وتأســيس املكتبــات حلفظهــا واالنتفــاع بهــا، وإحلاقهــا باملســاجد واملــدارس 
واألربطــة وكذلــك احلــرص علــى إنشــاء املكتبــات اخلاصــة وقــد اعتبــرت مصــر مــن أقــدم األقاليــم 

اإلســالمية التــي مارســت هــذه الفنــون.
أمــا مــن يقــوم بالتجليــد فــكان يطلــق عليــه اســم املجلــد وهــو أحــد الفنانــني املتصلــني عملهــم 
بفــن الكتــاب، وهــو صانــع جلــود الكتــب وأغلفتهــا وكان للمجلديــن املســلمني فضــل كبيــر يف تطــور 

التجليــد يف أوروبــا وتقدمــه )الباشــا:۱۹۹۹م:۱۲۳(.
وتنقســم أغلفــة الكتــب مــن حيــث الشــكل إلــى ثالثــة أنــواع أولهــا املربــع أو القريــب مــن املربــع 
وثانيهــا، األفقــي ويتميــز بــأن عرضــه أكبــر مــن طولــه وثالثهــا العمــودي وطولــه أكبــر مــن عرضــه 
ــم شــاع اســتخدام الشــكل  ــى ث ــة يف العصــور اإلســالمية األول ــت هــذه األشــكال الثالث ــد عرف وق

العمــودي منــذ القــرن اخلامــس الهجــري احلــادي عشــر امليــالدي )القصيــری :۱۹۷۷ م:۷(.
ــر أن املســلمني يف العصــور املتأخــرة مــن  ــد الكتــب غي ــة لتجلي ــد هــو املــادة املثالي وظــل اجلل
الفــن اإلســالمي اســتخدموا الــورق املضغــوط املدهــون بطبقــة مــن )الالكيــه( أمــا يف العصــور 
األولــى فقــد كان اجللــد مســتخدمة وحــده دون غيــره يف جتليــد الكتــب ولــم يســتغني عنــه كليــة يف 

أي عهــد مــن العهــود.
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ــات واملتاحـــف1٠4 ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

ومــع بدايــة القــرن الرابــع الهجــري انتشــرت صناعــة التجليــد يف مصــر وقــدم أنــاس مــن 
احلجــاز إلــى مصــر حيــث أقامــوا بحــارة احلســينية وأنشــئوا مدابــغ صنعــوا بهــا اجللــود علــى منــط 
جلــد الطائــف التــي اشــتهرت بالدباغــة، ولقــد متيــزت أغلفــة الكتــب اإلســالمية بالكعــوب املســتوية 
غيــر البــارزة ومبســاواتهم يف احلجــم لــورق الكتــب وباشــتمالها علــى اللســان ولــم تقتصــر العنايــة 

بالغــالف علــى ظاهــرة بــل إلــى باطنــه.

)۲.۱۰( املواد املستخدمة يف التجليد
ميكــن حصــر اخلامــات املســتخدمة يف التجليــد كاخليــوط حلياكــة املــالزم، الدوبــارة، الكرتون، 
اجللــود، الغــراء، األقمشــة، ســلك احلــزم وغيرهــا، أمــا األدوات فهــي أدوات بســيطة ومتوفــرة منهــا 
كالشــاكوش والســكني والفرجــار ومجموعــه مــن اإلبــر واخليــوط واألشــرطة، باإلضافــة إلى املنســلة 
ــم وآالت القــص  ــار بعــد خياطــة الكعــب، واملكبــس القائ ــي تســتخدم يف تنســيل أطــراف الدوب الت
وامللزمــة وشــدة اخلياطــة، غيــر أن أهــم اخلامــات التــي ترتكــز عليهــا عمليــة التجليــد بأكملهــا هــو 

اجللــد ثــم املــواد الالصقــة.
)۱۰ ,۲ ,۱( اجللود: من أهم اجللود املدبوغة املستخدمة يف جتليد الكتب ما يلي:

- نيجــرز: وهــي عبــارة عــن جلــود ماعــز محببــة وتدبــغ يف نيجيريــا وتســتخدم يف جتليــد 
الكتــب والبضائــع اجللديــة الصغيــرة وتتــم صياغتهــا يدويــة عــن طريــق املســح باســتخدام 
ألــوان معدنيــة أو نباتيــة كمــا تســتخدم ألــوان األنالــني يف اإلنتــاج امليكانيكــي وتتــم الصباغــة 
ــرة ٠,٥ مم  ــود الصغي ــدا ,٠ مم واجلل ــود التجلي ــرش أمــا عــن ســمك جل ــد أو ال بغمــر اجلل
بينــا اجللــود األكبــر تصــل إلــى ١,٠ مم )Johnson: 1998: 18-19(. -اجللــد املراكشــي: وهــي 
جلــود تصنــع مــن جلــود املاعــز وتدبــغ بالســومك وتصبــغ علــى اجلهــة احلبيبيــة وتســتخدم يف 

جتليــد الكتــب وعــادة مايتــم تشــطيبه باســتخدام الدهــان ليكــون ناعــم الســطح.
ــود قدميــا ونتيجــة لتحســن طــرق دباغتــه  ــود العجــول: واســتخدم هــذا النــوع مــن اجلل - جل
فقــد أمكــن إنتــاج جلــد متــني قــوي حبيبــي مــرن مصقــول ممــا ســاعد علــى اســتخدام أدوات 

.)P ,1946 Diehl.178( ــب التذهي
وعنــد املقارنــة بــني أنــواع اجللــود نالحــظ وجــود ارتبــاط بــني الظــروف التــي يعيــش بهــا 
ــوع  ــني هــذه اخلصائــص ون ــة ب ــة، كمــا توجــد عالق ــة أو التركيبي ــني اخلــواص البنائي ــوان وب احلي
احليــوان وجنســه وطعامــه، ومبســاعدة املجهــر اإللكترونــي ميكــن التمييــز بــني أنــواع اجللــد 

املختلفــة )شــاهني: ۱۱۰(.

)3.1٠( احلفاظ على جلود أغلفة املخطوطات والكتب واملواد التاريخية داخل املكتبات واملتاحف 

)۱۰ ,۱٬۳( التســجيل: يتــم تســجيل جلــدة املخطــوط ومــا عليــه مــن زخــارف وقطــوع وفقــد 
واتســاخات وبقايــا الفطريــات واحلشــرات أو أي مــواد ميكــن إزالتهــا، ومحاولــة حتديــد نــوع 
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احليــوان مــن املظهــر الســطحي للجلــد إن أمكــن، ذلــك كمــا يتــم عمــل توصيــف للــون وســمك ونــوع 
ــدة املخطــوط قبــل العــالج مــن اخلــارج والداخــل وتوضيــح التفاصيــل.  ــد وتصــویر جل اجلل

)۲٬۳.۱۰( التنظيــف: يتــم تنظيــف اجللــود ميكانيكيــاً إلزالــة مــا قــد يكــون عالقــا بهــا من أتربة 
وبويضــات حشــرية أو العوالــق الســطحية ومــا قــد يتواجــد علــى ســطوحها مــن طبقــات جيالتينيــة 
لزجــة باســتخدام الفــرش الناعمــة اجلافــة كمــا تســتخدم الفــرر أو املشــارط إلزالــة العوالــق الصلبة 
ــى أن  ــة ميكــن اســتخدام أجهــزة الشــفط عل ــود املتآكل ــة اجلل امللتصقــة بســطح القطعــة. ويف حال
توضــع اجللــود بــني طبقتــني مــن قمــاش ناعــم واســع الشــبكات ثــم متــرر أنبوبــة جهــاز الشــفط علــى 
ســطح القــاش إلــى أن يتــم التخلــص مــن األتربــة، والتنظيــف امليكانيكــي ال يســبب أضــرار بســطح 
اجللــد. أمــا األغلفــة املدبوغــة نباتيــة ميكــن تنظيفهــا باســتخدام ممســحة وإذا كان اجللــد يف حالــة 
جيــدة فيتــم اســتخدام قطعــة قمــاش منــداه باملــاء مــع إمكانيــة إضافــة قطــرات قليلــة مــن منظــف 
ســائل وال تتــرك آثــار للرطوبــة علــى الســطح، حيــث يتســبب البلــل الزائــد يف حــدوث جتعــد وتبقــع 
وانتفــاش موضعــي )Donny 2000: 6(. ومــن أهــم املذيبــات املســتخدمة مــع اجللــود األســيتون 
والكحــول اإليزوبروبيلــي والكحــول األثيلــي باإلضافــة إلــى ثانــي أكســيد الكربــون الســائل املســتخدم 

)2004:48 :Hallebeek( .يف إزالــة البقــع الدهنيــة والزيتيــة مــن جلــود املخطوطــات
)۱۰ ,۳.۳( التطريــة: عنــد تطريــة جلــود الكتــب يجــب مراعــاة مــا يلــي: عــدم اســتعمال الزيــت 
امللــون او الــذي يســبب عتامــه للجلــد، وأن تكــون ثابتــة كيميائيــة، واســتخدام الزيــوت ذات اللزوجــة 
ــة مــن  ــات املكون ــى الكري ــود تعتمــد جميعهــا عل ــة اجلل ــر مــن طريقــة لتطري ــاك أكث املناســبة. وهن
الزيــوت العضويــة واملــواد الشــمعية حيــث يدهــن بهــا ســطح اجللــد اجلــاف فتكســبه املرونــة التــي 
كان عليهــا قبــل اجلفــاف والتصلــب وأهــم هــذه الكريــات املســتخدمة يف تطريــة األغلفــة اجللديــة
- كــرمي مــن الالنولــني أو أحــد أحمــاض االســتياريك والالكتيــك مضافــا إليــه هيدروكســيد 
البوتاســيوم وحامــض البوريــك ويســتخدم املرهــم لدهــان اجللــد بقطعــة قمــاش ناعمــة 

ــة. ونظيف
- مرهــم الالنولــني وزيــت اخلــروع حيــث يخلــط ٣ أجــزاء مــن الالنولــني مــع جــزء مــن زيــت 
اخلــروع ويوضــع املزيــح علــى النــار ويقلــب حتــى االنصهــار واخللــط ثم يترك ليبرد ويســتعمل 

كدهــان للجلــد بقطعــة قمــاش ناعمــة ونظيفــة.
- ميكــن رش اجللــد مبزيــج مــن الكحــول وزيــت اخلــروع بنســبة ٤ أجــزاء كحــول إلــى ٦ أجــزاء 

زيــت خــروع.
- مســح ســطح اجللــد بقطعــة قمــاش مبللــه باملــاء والكحــول حيــث يســتعمل محلــول كحولــي 

۵۰٪ مــن الكحــول اإليزوبروبيلــي نظــرا خلواصــه املضــادة للفطريــات.
- وميكــن تطريــة اجللــود املذهبــة علــى اجلانــب اللحمــي حيــث تغطــى الطبقــة احلبيبــة عــادة 
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ــات واملتاحـــف1٠٦ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

بــأوراق فضيــة أو ورنيشــات ويكــون محتــوى مــادة التطريــة مــن الدهــون ۷٪ فقــط )165-164 
:Halebeek: 1980(، كمــا ميكــن اســتخدام طــالء الليبــودرم وذلــك كســائل دهنــي لطــالء 

اجللــد الرطــب وذلــك بغمــر القطعــة يف حمــام دافــئ مــع وضــع املــادة بنســبة ١:١، ويحفــظ 
اجللــد بــه مــن يومــني إلــى ثالثــة مــع تدفئــة اخلليــط و حتريكــه مــن وقــت اآلخــر وتدليــك 
القطعــة باألصابــع، ويتــم إخــراج القطعــة مــن اخلــام عندمــا يصبــح اخلليــط ســميك وقــامت 
اللــون ويف جميــع هــذه الطــرق املتبعــة لتطــریه جلــود األغلفــة يجــب يف النهايــة دهــان 
اجللــود املعاجلــة دهانــآ خفيفــة بأحــد الشــموع التجاريــة املعروفــة بشــمع ســير ۲۱۲ )212 
Cire( ، الــذي يحتــوي علــى مبيــدات حشــرية وفطريــة تعمــل علــى وقايــة اجللــد مــن مخاطــر 

اجلفــاف واإلصابــة البيولوجيــة يف آن واحــد) وهــي تركيبــة مســتخدمة يف العديــد مــن 
مراكــز ترميــم املخطوطــات واملــواد التاريخيــة( .

)4,۳.۱۰( ترميم جلود أغلفة الكتب التاريخية
وهنــا البــد مــن التأكيــد علــى بعــض النقــاط: مــن األهميــة مبــكان عنــد احلديــث عــن ترميــم 
جلــود املخطوطــات وهــي كالتالــي: يجــب احلفــاظ علــى جلــدة املخطــوط األصليــة وترميمهــا 
وإعادتهــا وليــس التخلــص منهــا واســتبدالها بجلــد حديــث إال عنــد فقــد الغالفــة األصليــة. وعنــد 
اســتبدال الغالفــة اجللديــة األصليــة بأخــرى حديثــة يراعــي أن تكــون مــن اجللــد الطبيعــي، واتبــاع 
أســلوب التجليــد والزخرفــة املناســب لتاريــخ املخطــوط وفترتــه الزمنيــة وليــس بصــورة عشــوائية، 
واخلطــأ الــذي يحــدث عنــد إعــادة جتليــد املخطوطــات أن يقــوم املجلــد باتبــاع منــط جتليــد واحــد 

مــع جميــع املخطوطــات دون النظــر لتاريخهــا.
عنــد إعــادة جتليــد وتقويــة املخطــوط يجــب احملافظــة علــى أثريتــه وقدمــه ومــا بــه مــن زخارف 
ونقــوش حتكــي دالئــل و خصائــص عصــر كتابتــه وتاريــخ مؤلفــة ولذلــك يجــب ضــرورة تســجيل مثــل 
هــذه اخلصائــص مــن خــالل تشــخيص حالــة املخطــوط ليكــون هدفــا يف احملافظــة عليهــا وعــدم 

تغييــر مالمحــه.

)۱۰ ,٥,۳( معاجلة األغلفة الضعيفة

ــوع مــن املعاجلــات ويجــب أن  ــى هــذا الن يقــوم بهــذه املعاجلــة شــخص متخصــص وقــادر عل
نتذكــر إن الهــدف األساســي للغــالف هــو حمايــة وحفــظ الكتــاب، لــذا يجــب أوال إذا كانــت األوراق 
ــة محاولــة إلصاقهــا ببعضهــا البعــض مــع تنظيــف الغــراء الزائــد ميكانيكيــا وبعدهــا يتــم  منفصل
خياطــة املــالزم باســتخدام الغــرزة وهــذا العمــل ميكــن مــن خاللــه حفــظ أو إيقــاف انفصــال 
األوراق يف وقــت قصيــر. وميكــن اســتخدام الصــق قليــل التكلفــة يف تغريــة الصفحــات باســتخدام 
P.V.A )بولــى فينيــل أســيتات( مــع مراعــاة انتشــار الغــراء يف جميــع االجتاهــات مــع اختراقــه لــكل 
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1٠٧الفصل الثالث : اإلجراءات الوقائية للحفاظ على التراث املكتوب يف املكتبات واملتاحف

األطــراف لبضــع ملليمتــرات جلعــل االلتصــاق أو االنضمــام.

)۱۰ ,٦,۳( ترميم األغلفة املقوسة واملشدودة
ــص  ــى ميت ــادي حت ــاب يف اجلــو الع ــرك الكت ــة يت ــالف باحلــرارة املرتفع ــة الغ ــة إصاب يف حال
الرطوبــة التــي فقــدت وبعدهــا يوضــع الكتــاب بغالفــه حتــت املكبــس ملــدة ۲٤ ســاعة لفــرد 
واســتقامة الغــالف. ويف حالــة التقــوس منــذ زمــن طويــل يتــم التخلــص مــن بطانــة الغــالف القدميــة 
مــع اســتبدالها بــورق متــني حيــث تعمــل هــذه البطانــة علــى فــرد الغــالف عنــد جفافهــا. وأمــا يف 
حالــة التقــوس النــاجت مــن زيــادة شــد اجللــدة اخلارجيــة لكســوة الكرتــون ميكــن فــك أحــرف اجللــد 
مــن اجلهــة التــي حــدث بهــا تقــوس وتعويــض هــذا النقــص براحــة وتطبيــع اجللــد اخلارجــي فــوق 
الكرتــون علــى حســاب الزوائــد املثنــاة يف اجلهــة املفكــوك أحرفهــا و يف النهايــة يلصــق اجللــد 
بالغــراء فــوق الكرتــون ويتــرك الغــالف املــدة ســاعة للجفــاف ووضعــه حتــت مكبــس ليــوم كامــل.

)11( دور تقنيات املعلومات يف احلفاظ على التراث املكتوب
ــر  ــد معتب ــم العربــي برصي ــات ومراكــز األرشــيف واملتاحــف يف العال ــر مــن املكتب تزخــر الكثي
مــن املخطوطــات، أصبــح محــل اهتمــام عــدد كبيــر مــن الدارســني والباحثــني العــرب واألجانــب 
علــى حــد ســواء نظــرا لقيمتهــا العلميــة والفنيــة، إضافــة إلــى كونهــا جــزءا هامــا مــن التــراث 
الوطنــي ملختلــف البلــدان العربيــة، واحلفــاظ عليهــا يعنــي احلفــاظ علــى الهويــة القوميــة مبختلــف 
أبعادهــا يف ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تغيــرات و ظهــور مفــاهیم و قيــم جديــدة متمثلــة يف 
ــى الثقافــات اإلنســانية املختلفــة وتهــدد خصــوصیات  ــي أصبحــت تشــكل خطــرا عل ــة الت العومل
ــح لزامــا احلفــاظ  ــة أصب ــا احلديث ــة ومــع ظهــور وســائل التكنولوجي الشــعوب. ومــن هــذه األهمي
علــى املخطوطــات مــن التلــف والضيــاع باســتخدام هــذه التقنيــات املتمثلــة علــى وجــه اخلصــوص 

ــر عــدد مــن املســتفيدين ــا ألكب ــم اتاحته ــة املخطوطــات، ث يف رقمن

حتدد تقنيات املعلومات املستخدمة يف املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات باآلتي:
١- االستنســاخ واملصغــرات الفيلميــة املتصلــة بإعــادة إنتــاج املعلومــات للنشــر والتخزيــن والتــي 

)Reprographics يطلــق عليهــا إعــادة إنتــاج األشــكال املســجلة
۲- تطبيقات احلاسوب واستخداماته املتنوعة يف اإلجراءات واألعمال املكتبية

واختزان املعلومات أو النصوص وقواعد البيانات .
٣- تطبيقات االتصاالت بعيدة املدى املبنية على نقل األصوات واألشكال املختلفة. 

وقــد اســتطاعت املكتبــات ومراكــز املعلومــات أن توظــف قــدرات هــذه التقنيــات يف أعمالهــا 
وخدماتهــا يف مختلــف دول العالــم وخاصــة يف الــدول املتقدمــة، وكان لهــا تأثيرهــا الفاعــل يف 
ــات األخــرى.  ــد والفهرســة واملراجــع وســائر اخلدم ــظ واالســترجاع والتزوي أســاليب نظــم احلف
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ــات واملتاحـــف1٠٨ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

وقــد أســهمت هــذه التقنيــات احلديثــة كاحلواســيب واملصغــرات الفيلميــة يف اختــزان مختلــف 
مصــادر املعلومــات الورقيــة وكان لهــا دورهــا يف حــل مشــكلة املــكان، واحملافظــة علــى املعلومــات مــن 
التلــف والتمــزق والســرقة، وال تخفــي أهميــة اســتخدام هــذه التقنيــات يف املكتبــات واملؤسســات 
ــة  ــروة اخلطي ــى هــذه الث ــع وحفــظ وفهرســة املخطوطــات للمحافظــة عل ــة بتجمي األخــرى املهتم
وإتاحــة اســتخدامها واالطــالع عليهــا مــن قبــل الباحثــني والدارســني بطريقــة غيــر مباشــرة مــن 
خــالل شاشــة احلاســوب أو النســخ املصغــر كاملايكروفيلــم واملايكــروفیش بعــد توفــر أجهــزة 
القــراءة فأصبــح مــن الســهل تداولهــا بــني األفــراد واملؤسســات لتوافــر نســخ متعــددة منهــا. کا 

ميكــن توفيــر هــذه املصــادر األوليــة مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت.
ــة تعنــى بتجميــع وفهرســة وتصنيــف املخطوطــات  ويكــون مــن الضــروري وجــود جهــة مركزي
ــة األخــرى يف كل قطــر مــن األقطــار  ــة والعلمي ــاون والتنســيق مــع املؤسســات الثقافي بالتع
العربيــة لغــرض بنــاء قاعــدة معلومــات شــاملة لتراثنــا العربــي املخطــوط تتضمــن املعلومــات 
الكاملــة لــكل مــا هــو متوافــر مــن مخطوطــات ومــا يتصــل بفهرســتها ومواصفاتهــا ومــا حقــق 
وطبــع منهــا مبوجــب اســتمارة خاصــة معــدة لهــذا الغــرض يتــم إدخالهــا يف احلاســوب مــع 
ــزان کاألقــراص  ــة يف االخت ــة ذات القــدرات الهائل ــات األخــرى احلديث ــادة مــن التقني اإلف

. )CD-ROM( ــة املتراصــة الليزري
وبذلــك يكــون حتقيــق الضبــط الببليوغــرايف الشــامل لهــذه الكنــوز اخلطيــة يف غايــة األهميــة، 
وســيكون بنــاء هــذه القاعــدة جــزء مــن النظــام الوطنــي للمعلومــات يف كل قطــر عربــي ضمــن إطــار 

التعــاون والتنســيق مــع املؤسســات املهتمــة بالتــراث العربــي اإلســالمي.

)۱-۱۱( حماية التراث املكتوب باستخدام امليكروفيلم والرقمنة: )الصويف: ۲۰۰4، ۱۸۹(
أحــد التحديــات الكبــرى التــي أصبحــت تفــرض نفســها علــى املكتبــات ومراكــز التوثيــق 

واملعلومــات وتكمــن أهميــة الرقمنــة وبخاصــة يف املكتبــات اجلامعيــة فيمــا يلــي:
- إتاحة الدخول إلى املعلومات بصورة واسعة، ومعمقة بأصولها وفروعها.

- طباعة املعلومات عند احلاجة، وإصدار صور طبق األصل.
- سهولة وسرعة حتميل املعرفة واملعلومات.

- احلصول على املعلومات بالصوت، والصورة، وباأللوان.
- تطوير البحوث العلمية.

ــرة  ــات كثي ــث تســهل عملي ــا احلاضــر، حي ــات يف وقتن ــة مهمــة جــدا للمكتب ــة الرقمن إن عملي
تقــوم بهــا املكتبــات يف مجــال حفــظ الوثائــق بشــكل عــام، واملخطوطــات، والكتــب النــادرة بشــكل 

خــاص، ومــن ثــم تســاعد يف عمليــة إيصالهــا إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن املســتفيدين.

وتتركز أهمية الرقمنة بالنسبة للمخطوطات يف املجاالت التالية:
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- حماية املخطوطات العربية بشكل خاص، والتراث العربي بشكل عام من الزوال.
- حمايــة املخطوطــات مــن التلــف والضيــاع، حيــث متكــن تكنولوجيــا الرقمنــة مــن نقــل جميــع 
املخطوطــات علــى وســيط إلكترونــي، يســاعد املســتفيد علــى اإلطــالع علــى املخطــوط دون 
احلاجــة للرجــوع إلــى املخطــوط األصلــي إال يف حــاالت خاصــة، وهــذا يقلــل مــن إمكانيــة 
ــى  ــة عل ــاع، وخاصــة املخطوطــات القدميــة املكتوب ــف والضي ــك املخطوطــات للتل تعــرض تل

ورق البــردي أو الــرق.
- إن وضــع املخطوطــات املرقمنــة علــى شــبكة اإلنترنــت، يســاعد الباحثــني للوصــول إليهــا عــن 

بعــد بــدون جهــد وبأقــل تكلفــة.
ــا املعلومــات والتوثيــق اإللكترونــي،  ــة يف مجــال تكنولوجي - إن الوســائل التكنولوجيــة احلديث
تســهل كثيــرا إســتخدام نســخة إلكترونيــة مــن املخطوطــات بــدال مــن النســخ األصليــة، 
وخاصــة أن طبيعــة املخطــوط نفســه يتطلــب التعامــل معــه بالكثيــر مــن احلــذر خوفــا عليــه 

مــن التلــف.
- تســاعد عمليــة الرقمنــة علــى حفــظ و صيانــة املخطوطــات األصليــة، و ذلــك بتخزينهــا علــى 
األقــراص املكتنــزة ) CD-ROMS ( و بالتالــي تســاهم يف زيــادة دخــل املكتبــات عــن طريــق 
ــى املخطوطــات، و مــن خــالل االشــتراك مــع قواعــد  بيــع هــذه األقــراص التــي حتتــوي عل

بياناتهــا.

أ- أهداف رقمنة مخطوطات
ــرة  ــات كثي ــث تســهل عملي ــا احلاضــر، حي ــات يف وقتن ــة مهمــة جــدا للمكتب ــة الرقمن إن عملي
تقــوم بهــا املكتبــات يف مجــال حفــظ الوثائــق بشــكل عــام، واملخطوطــات، والكتــب النــادرة بشــكل 
ــز  ــر عــدد ممكــن مــن املســتخدمني، وتترك ــى أكب ــا إل ــة إيصاله ــم تســاعد يف عملي خــاص، ومــن ث

ــي:  أهــداف الرقمــة بالنســبة للمخطوطــات فيمــا يل
- حماية املخطوطات الوطنية، حيث تشكل جزءا هاما من التراث العربي.

- حمايــة املخطوطــات مــن التلــف والضيــاع، حيــث متكــن تكنولوجيــا الرقمنــة مــن نقــل جميــع 
رصيــد املخطوطــات علــى وســيط إلكترونــي، يســاعد املســتفيد اإلطــالع علــى املخطــوط دون 
احلاجــة للرجــوع إلــى املخطــوط األصلــي إال يف حــاالت خاصــة، وهــذا يقلــل مــن إمكانيــة 

تعــرض تلــك املخطوطــات النــادرة للتلــف، أو احلــرق، أو للكــوارث الطبيعيــة.
- إن وضــع املخطوطــات املرقمنــة علــى شــبكة اإلنترنــت يســاعد الباحثــني للوصــول إليهــا 
عــن بعــد، وبالتالــي االقتصــاد يف اجلهــد، والوقــت، واإلطــالع علــى املخطــوط الواحــد يف آن 

واحــد..
- عمــل قاعــدة بيانــات باملخطوطــات املرقمنــة تتوفــر علــى جميــع املالمــح املاديــة والفكريــة 
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للمخطوطــات.
- مواكبــة التطــور التكنولوجــي، واســتغالل التكنولوجيــا احلديثــة يف معاجلــة هــذا الوعــاء 

الفكــري النــادر، أال وهــو املخطــوط. )زهيــر: ۲۰۰۷(
- تعتبــر هــذه األهــداف مــن دواعــي الدخــول يف مشــروع رقمنــة التــراث الوثائقــي غيــر أنــه، 
وكمــا ســبق الذكــر، ينبغــي األخــذ بعــني االعتبــار اإلمكانــات املوضوعــة رهــن إشــارة املكتبــة 

التخــاذ مثــل هــذا القــرار .
وقبل البدء يف عملية رقمنة التراث الوثائقي هناك عمليات أساسية ينبغي القيام بها،

وهي كالتالي:
- جــرد املجموعــات املكتبيــة التــي ســتتم رقمنتهــا ومعرفــة عــدد أوراقهــا، وحجــم هــذه األوراق، 

وطبيعــة الكتابــة والصــور )باألبيــض واألســود أم باأللوان(.
- فهرســة وتکشیف كل األوعيــة التــي ســيتم رقمنتهــا، وهــي عمليــة غايــة يف األهميــة، إذ 
ستشــكل عنصــرا أساســيا يف مجــال البحــث، وخصوصــا عنــد االرتبــاط بشــبكات املعلومــات.
- تقييــم املجموعــات املكتبيــة التــي يــراد رقمنتهــا مــن طــرف جلنــة مختصــة، وليــس مــن طــرف 
ــى تكــون املســؤولية مشــتركة يف هــذا االســتثمار الضخــم، وحتــى  ــة وحــده، حت أمــني املكتب
يكــون التقييــم أكثــر موضوعيــة، ألنــه يف غيــاب االعتمــادات املاليــة الكافيــة، ينبغــي البــدء 

برقمنــة نفائــس املجموعــات أو أكثرهــا ضــررا حســب أهــداف املكتبــة
إن ايجابيــات الرقمنــة عديــدة، غيــر أن التكلفــة العاليــة تعتبــر أكبــر ســلبيات هــذا املشــروع، 
رغــم التطــور الســريع الــذي تعرفــه تكنولوجيــا املعلومــات، ورغــم انخفــاض هــذه التكلفــة ســنة بعــد 

ســنة، لهــذا ينبغــي دراســة اجلوانــب التاليــة:
- كلفة بناء املختبر والتجهيزات. 

- كلفــة احلفــاظ علــى األقــراص املدمجــة يف بيئــة مناخيــة مناســبة، حســب املعاييــر الدوليــة 
املعمــول بهــا يف هــذا اإلطــار. 

- كلفــة التســيير والتأطيــر والصيانــة بالنســبة للمختبــر. - كلفــة إعــداد الكتــاب أو املخطــوط 
قبــل الشــروع يف الرقمنــة.

ــرة  ــة داخــل ذاك ــي تأخذهــا الصــورة الرقمي ــرة الت ــة املســاحة الكبي ــني ســلبيات الرقمي مــن ب
احلاســوب أو القــرص املدمــج، رغــم اختــراع البرمجيــات املختصــة يف ضغــط هــذه الصــور.

أمــا فيمــا يخــص الرقمنــة مــن أجــل احلفــاظ علــى التــراث الوثائقــي مــن التلــف والضيــاع، فــإن 
هنــاك تضاربــا يف اآلراء بــني املختصــني يف مجــال الصيانــة. فهنــاك مــن يعتبــر أن الرقمنــة جيــدة 
لنشــر املعرفــة وتداولهــا، وليــس حلفــظ الذاكــرة الثقافيــة، حيــث أنــه لــم يتــم التأكــد نهائيــا حتــى 
اآلن مــن العمــر احلقيقــي لألقــراص املدمجــة، بينمــا يؤكــدون علــى أن املصغــرات الفيلميــة تظــل 
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أحســن وســيلة للحفــاظ علــى التــراث الوثائقــي، رغــم محدوديتهــا يف مجــال نشــر املعرفــة، وبالتالــي 
فأنصــار هــذه النظريــة يؤمنــون بالتكامــل بــني املصغــرات الفيلميــة وبــني األقــراص املدمجــة. 

إال أنــه ينبغــي اإلشــارة إلــى أن الرقمنــة تلعــب دورا هامــا يف احلفــاظ علــى التــراث الوثائقــي 
بطريقــة غيــر مباشــرة، إذ أنهــا تخفــض مــن الضغــط علــى اســتعمال األصــول، وتوفــر طريقــة 
جديــدة وجيــدة لتــداول التــراث الوثائقــي، وبالتالــي ينعكــس هــذا األمــر إيجابــا علــى ســالمة 

املجموعــات املكتبيــة الورقيــة.
فيمــا يخــص الرقمنــة مــن أجــل التواصــل ونشــر املعرفــة والتبــادل الثقــايف عــن طريــق االرتبــاط 
ــق  ــة، فعــن طري ــدة لهــذه العملي ــات العدي ــى االيجابي ــد عل ــه ميكــن التأكي بشــبكات املعلومــات، فإن
االرتبــاط مثــال بشــبكة اإلنترنــت ميكــن التعريــف بالتــراث الوثائقــي، وجعله رهن إشــارة املســتعملني 
۲٤ ســاعة يف اليــوم، مــع إمكانيــة تصفــح احملتــوى مــن قبــل العديــد مــن القــراء يف نفــس الوقــت، 
وتوفيــر اجلهــد والوقــت واملــال بالنســبة للباحثــني، وذلــك بإعفائهــم مــن التنقــل إلــى عــني املــكان 
ــورة  ــة ث ــر مبثاب ــات تعتب ــت هــذه االيجابي ــة. وإذا كان ــاب أو املخطــوط أو الوثيق ــث يوجــد الكت حي
يف مجــال تــداول املعرفــة، فإنــه ينبغــي كذلــك عــدم إهمــال بعــض اجلوانــب الســلبية، رغــم قلتهــا، 
والتــي تصاحــب هــذا االرتبــاط بشــبكات املعلومــات، ذلــك أن هنــاك بعــض اإلشــكاليات املطروحــة 
حاليــا يف هــذا املجــال، واملتعلقــة خصوصــا باجلوانــب القانونيــة للصــورة الرقميــة، فهنــاك مثــال 
ــة التزييــف، وهــو مــا  ــة معرضــة بســهولة لعملي مشــكلة حقــوق املؤلفــني، كمــا أن الصــورة الرقمي
ميكــن أن يطــرح مشــاكل عديــدة بالنســبة ملصداقيــة الصــورة الرقميــة، كمــا أن هــذا املشــكل 
ــراث املخطــوط والذيــن يرغبــون يف حتقيــق  ــة للمختصــني يف مجــال الت سيشــكل هاجســا حقيقي

املخطوطــات عــن بعــد.
يبقــى كذلــك االرتبــاط بشــبكة االنترنــت عمليــة مكلفــة بالنســبة للعديــد مــن املكتبــات، وهــو مــا 

يفســر هــذا الغيــاب الكبيــر للمكتبــات الرقميــة داخــل الوطــن العربــي.
هنــاك جوانــب أخــرى كذلــك ينبغــي دراســتها قبــل الشــروع يف عمليــة رقمنــة التــراث الوثائقــي، 
ــر  ــة؟، مباشــرة أم غي ــة أم خارجي ــة داخلي ــي: هــل ســتكون الرقمن ــل فيمــا يل ــب تتمث وهــذه اجلوان

مباشــرة؟
ونقصــد بالرقمنــة الداخليــة هــي بنــاء مختبــر خــاص للرقمنــة داخــل املكتبــة، بينمــا الرقمنــة 
اخلارجيــة تعتمــد علــى تكليــف مركــز أو شــركة مختصــة للقيــام بهــذه العمليــة. أمــا الرقمنــة 
املباشــرة فيقصــد بهــا الرقمنــة انطالقــا مــن األصــول، بينمــا الرقمنــة غيــر املباشــرة، فهــي تعتمــد 
: ۱۹۹۵، ٥٥-٦٠( وبخصــوص  )اليونســكو  الفيلميــة.  املصغــرات  مــن  انطالقــا  الرقمنــة  علــى 
التغلــب علــى التكلفــة الباهظــة لرقمنــة التــراث الوثائقــي، أوصــت منظمــة اليونســكو بــأن يتــم 
خلــق مختبــرات مختصــة يف الرقمنــة، ويقــوم كل مختبــر بخدمــة مجموعــة مــن املكتبــات عــوض 
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ــات واملتاحـــف11٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

أن تتحمــل كل مكتبــة تكاليــف إنشــاء مختبــر خــاص بهــا. وتعتبــر هــذه التوصيــة جيــدة للغايــة، إال 
أن املنظمــة تشــجع باملقابــل املكتبــات التــي حتتــوي علــى مجموعــات نــادرة ونفيســة، كاملخطوطــات 
ــن  ــا م ــد نقله ــاع هــذه املجموعــات عن ــن ضي ــا م ــا خوف ــرات خاصــة به وغيرهــا، أن تنشــئ مختب

ــاب. ــات يف هــذا الب ــرات، إذ يطــرح مشــكل التأمــني عــدة صعوب ــى املختب ــة إل املكتب
ينبغــي أن يــدرس مشــروع رقمنــة التــراث الوثائقــي بعنايــة فائقــة، فإيجابياتــه عديــدة، وهــي 
مســألة ال ريــب فيهــا، كمــا أنــه يعتبــر حتديــا حقيقيــا ألمنــاء املكتبــات ومراكــز التوثيــق واملعلومــات. 
ــات  ــا اإلمكان ــة أن تدعــم هــذه املشــاريع، وأن ترصــد له ــوزارات املعني ــي يف هــذا اإلطــار لل وينبغ
الالزمــة لنجاحهــا، وهــو ليــس اخــتیارا بقــدر مــا هــي ضــرورة وحتــد ينبغــي رفعــه املســايرة 

ــه الواســع. )كرواطــي: ٢٠٠٥( ــى مجتمــع املعلومــات مــن باب الركــب احلضــاري، وللدخــول إل
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11٥ الفصل الرابع : املنظمات املعنية بالتراث املكتوب واحلفاظ علية عامليًا ومحليًا

املنظمات املعنية بالتراث املكتوب واحلفاظ علية عامليا ومحلية

مقدمة:
ــي مــن القــرن العشــرين،  ــه يف النصــف الثان ــراث واحلفــاظ علي ــى االهتمــام العاملــي بالت جتل
فظهــرت منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو UNESCO ( ومــا ينــدرج 
حتتهــا مــن جلــان متنوعــة، مثــل: جلنــة التــراث العاملــي، وجلنــة قائمــة التــراث الثقــايف غيــر املــادي، 
وجلنــة حمايــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة النــزاع املســلح، وجلنــة صنــدوق متويــل التــراث العاملــي، 
وجلنــة قائمــة التــراث الثقــايف املــادي املعــرض للخطــر، واللجنــة الدوليــة احلكوميــة لصــون التــراث 

الثقــايف غيــر املــادي. 
وهنــاك املجلــس الدولــي للمعالــم واملواقــع )أيكومــوس ICOMOS (، الذي يهتــم باملعالم األثرية 
واملواقــع التراثيــة علــى مســتوى العالــم، وتســجيلها، واحلفــاظ علــى التــراث العمرانــي واملعمــاري، 
ولــه أفــرع يف الكثيــر مــن دول العالــم، ولــه إســهاماته يف وضــع الكثيــر مــن املواثيــق الدوليــة، التــي 

تتعلــق بالتــراث الثقــايف والطبيعــي، واحلفــاظ عليــه، وتنســيق العمــل يف مجالــه.
ومنهــا أيضــا مــا يهتــم مبمتلــكات التــراث الثقــايف املنقــول وخاصــة املقتنيــات املتحفيــة وكذلــك 
املتاحــف والعاملــني بهــا؛ ونعنــي بذلــك املجلــس العاملــي للمتاحــف .)ICOM( املؤسســة التــي تهــدف 
إلــى االرتقــاء مبســتوى العاملــني باملتاحــف، وتوحيــد جهودهــم يف ســبيل االرتقــاء باملتاحــف علــى 
مســتوى العالــم مبختلــف أنواعهــا، ويقــدم هــذا املجلــس إرشــادات للــدول األعضــاء يف هيئــة األمم 

املتحدة. 
وهــذه املنظمــات أو املؤسســات وغيرهــا تهتــم بالتــراث إدارة وحمايــة. بينمــا هنــاك مؤسســات 
تعنــي عنايــة خاصــة باحلفــاظ علــى التــراث، وترميمــه، وصيانتــه، إدراكــة ملــا يتعــرض لــه مــن 
مهــددات ومخاطــر. وتتمثــل هــذه املنظمــات أو املؤسســات يف العديــد مــن اجلمعيــات واملعاهــد، 
منهــا؛ املركــز الدولــي لدراســة صــون وترميــم املمتلكات الثقافيــة )ICCROM( وهو منظمة حكومية 
دوليــة مكرســة للحفــاظ علــى التــراث الثقــايف يف جميــع أنحــاء العالــم مــن خــالل التدريــب، وجمــع 
املعلومــات، والتعــاون، والبحــث؛ وتهــدف إلــى تعزيــز مجــال تــرمیم، وحفــظ التــراث الثقــايف، ورفــع 

مســتوى الوعــي ألهميــة التــراث الثقــايف وغيرهــا
ورغبــة يف مواجهــة هــذه التهديــدات واملخاطــر، علــى املســتوى الوطنــي، أصبحــت أغلــب الــدول 
توجــد بهــا مؤسســات تعليميــة ومهنيــة تعتنــي باحلفــاظ علــى التــراث وتوثيقــه، وفحصــه، ودراســته، 
وحفظــه، كمــا ظهــرت منظمــات إقليميــة معنيــة بالتــراث يف إقليــم محــدد، وميتــد نشــاطها خــارج 
حــدود اإلقليــم املختصــة بــه لتســهم بــدور أكبــر يف إنقــاذ التــراث اإلنســاني واحلفــاظ عليــه، وعلــى 
ــي واإلســالمي  ــا العرب ــات واملؤسســات يف محيطن ــن املنظم ــد م ــرزت العدي ــي، ب املســتوى اإلقليم

حملــت مســؤولية تنظيــم العمــل يف مجــال التــراث.
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ــي  ــوم )ألكســو ALECS(، الت ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ومــن هــذه املنظمــات: املنظمــة العربي
أنشــئت عــام ۱۹۷۰م، وتقــوم بــدور بيــت اخلبــرة يف الوطــن العربي يف كل ما يتعلــق بالتربية والثقافة 
والعلــوم واالتصــال، وتقتــرح يف هــذا اإلطــار التصــورات املســتقبلية التطويــر هــذه املجــاالت، وتعــد 
ــق هــذا  ــدول األعضــاء مــن أجــل حتقي ــك، وتقــدم املشــورة واملســاعدة لل الدراســات الالزمــة لذل

التطويــر.
وهنــاك املنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو ISESCO(، وهــي منظمــة 
متخصصــة تعمــل يف إطــار منظمــة التعــاون اإلســالمي، تعنــى مبجــاالت التربيــة والعلــوم والثقافــة 
واالتصــال يف البلــدان اإلســالمية، تأسســت عــام ۱۹۸۲م. ومنظمــة العواصــم واملــدن اإلســالمية؛ 
وهــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، أنشــئت عــام ١٩٨٠م، مقرهــا مكــة املكرمــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، ومــن أهدافهــا احلفــاظ علــى التــراث الثقــايف للعواصــم واملــدن 
اإلســالمية. ويتبعهــا جلنــة التــراث يف العالــم اإلســالمي لتعزيــز العمــل يف مجــال احملافظــة علــى 

التــراث.

)١( املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية املهتمة بصيانة التراث الوثائقي
يعــد مؤمتــر ســنت غالــني، أول مؤمتــر دولــي يعقــد لدراســة أحــوال الكتــب واملخطوطــات 
والوثائــق والســبل الكفيلــة باحملافظــة عليهــا وإنقاذهــا مــن األخطــار التــي تتعــرض لهــا، وقــد كان 
هــذا املؤمتــر فاحتــة جلهــود أخــرى، فقــد تبــع ذلــك مؤمتــر آخــر عقــده الوثائقيــون األملــان يف مدينــة 
»دريســدن« يف خريــف عــام ۱۸۹۹م، بدعــوة مــن وزارة احلــرب البروســية، وكان احملــور يــدور حــول 

صيانــة الوثائــق واخلرائــط وترميمهــا. 
ــة،  ــة الثاني ــد احلــرب العاملي ــا بع ــى )۱۹۱۹-۱۹۱۸م(، أم ــة األول ــل احلــرب العاملي ــك قب كان ذل
ومــا تركتــه هــذه احلــرب مــن دمــار وخــراب وخســائر يف األرواح واملمتلــكات، ومــن بينهــا املمتلــكات 
الثقافيــة، فقــد انشــغل رجــال العلــم والثقافــة مبســتقبل التــراث العلمــي والثقــايف الــذي هــو ملــك 
لإلنســانية جمعــاء، وقــد جتســد هــذا االنشــغال بتأســيس منظمــة اليونســكو عــام ١٩٤٥، ثــم 
جــاءت خطــوة أخــرى بتأســيس املجلــس الدولــي لألرشــيف، الــذي اضطلــع مبهمــة جديــدة حلمايــة 
األرشــيف والوثائــق واملخطوطــات علــى نطــاق دولــي بعــد احلــرب العامليــة الثانية وما تركتــه من دمار 
وخســائر يف األرواح واملمتلــكات، ومــن بينهــا املمتلــكات الثقافيــة، ظهــرت منظمــات دوليــة وإقليميــة 
اتخــذت مــن بــني أهدافهــا إنقــاذ التــراث الوثائقــي اإلنســاني، وهــي منظمــة اليونســكو، واملجلــس 
الدولــي األرشــيف، والفيدراليــة الدوليــة جلمعيــات املكتبــات ايفــال(، ومنظمــة االيسيســكو، ومنظمــة 

االلكســو، ثــم اللجنــة اإلفريقيــة املشــتركة للصيانــة.«JICPA » )األلوســي: ۲۰۰۱:.)٩٣-٩٥(
ــراث الوثائقــي بصفــة  ــة الت ــم بصيان ــة تهت ــة وإقليمي ــاك عــدة منظمــات ومؤسســات دولي وهن
عامــة والتــراث املخطــوط بصفــة خاصــة، وســنقتصر علــى ذكــر أهــم هــذه املنظمــات أو املؤسســات، 
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وهــي كالتالــي:

۱-۱ منظمة اليونسكو
تأسســت منظمــة اليونســكو ســنة ١٩٤٦، وهــي منظمــة تهتــم مبجــاالت التربيــة والعلــوم 
والثقافــة علــى املســتوى الدولــي، ويف مجــال صيانــة التــراث الوثائقــي العاملــي، عملــت منظمــة 
اليونســكو علــى إطــالق برنامــج »ذاكــرة العالــم« ســنة ١٩٩٢، ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى احملافظــة 
ــدول األعضــاء بضــرورة  ــذا حــث ال ــه، وك ــي، وضــرورة االطــالع علي ــراث الوثائقــي العامل ــى الت عل

ــه. صيانت
ــي، اســتطاعت هــذه  ــراث الوثائقــي العامل ــى الت ــذ انطــالق برنامــج اليونســكو للحفــاظ عل من
املنظمــة أن تنجــز عــدة أعمــال لفائــدة الــدول األعضــاء يف هــذا املجــال، كمــا متــت بلــورة مبــادئ 
وقواعــد أساســية يف مجــال صيانــة التــراث الوثائقــي العاملــي، وذلــك بتعــاون مــع املجلــس الدولــي 

لألرشــيف وجمعيــة إيفــال. 
ــراث الوثائقــي  ــة الت ــة استشــارية يف مجــال صيان ــة دولي ويف ســنة ١٩٩٣ م، مت تأســيس جلن
العاملــي، كمــا أعلــن عــن انطــالق ســبعة مشــاريع ســنتي ١٩٩٤ و ١٩٩٥م، وأعطيــت أهميــة كبــری 

لتوظيــف التكنولوجيــا احلديثــة للمعلومــات يف هــذا املجــال. 
ــراث  ــة الت ــم« إلــى تشــجيع املشــاريع واألنشــطة املتعلقــة بصيان ويهــدف برنامــج »ذاكــرة العال
الوثائقــي، ســواء علــى املســتوى الدولــي أو الوطنــي، كمــا أنــه يشــجع عقــد اتفاقيــات شــراكة بــني 

مختلــف اجلهــات املعنيــة بصيانــة هــذا التــراث.
ــر اللجــان التــي مت تكوينهــا يف هــذا اإلطــار احلجــر األســاس إلجنــاح أنشــطة برنامــج  وتعتب

ــي: )اليونســكو: ١٩٩٥: ١-١٣(  ــام هــذه اللجــان فيمــا يل ــم«، وتتلخــص مه ــرة العال »ذاك
- البحــث عــن التــراث الوثائقــي قصــد توثيقــه بســجل »ذاكــرة العالــم«، مــع تقــدمي تقريــر 

مفصــل عــن حالتــه للجنــة االستشــارية الدوليــة التابعــة لليونســكو. 
- تنســيق وتســيير املشــاريع املتعلقــة بصيانــة التــراث الوثائقــي ومتابعــة هــذه املشــاريع و 

مراقبتهــا.

۲.۱ املجلس الدولي لألرشيف
ــذي  ــق ال ــي األول للوثائ ــات املؤمتــر الدول ــي لألرشــيف مبوجــب توصي تأســس املجلــس الدول

ــي:  ــى أهدافــه فيمــا يل عقــد يف باريــس عــام ١٩٥٠م، وتتجل
– عقد مؤمترات دولية لألرشيف بصورة دورية.

- تشجيع اإلجراءات املتخذة للمحافظة على التراث الوثائقي اإلنساني وصيانته.
- تنظيــم وتطويــر فعاليــات إدارة األرشــيف علــى نطــاق دولــي. - التعــاون مــع املنظمــات ذات 
العالقــة باألرشــيف بشــكل يضمــن صيانــة اخلبــرة البشــرية، واســتخدام األرشــيف مــن أجــل 
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صالــح اإلنســانية. 
- تقدمي املساعدات املهنية يف مجال األرشيف للدول النامية . 

- القيام بأبحاث ودراسات يف مجال األرشيف. 

جلنة الصيانة والترميم التابعة للمجلس الدولي لألرشيف
كان مــن بــني األمــور التــي أوالهــا املجلــس الدولــي لألرشــيف اهتمامــا كبيــرا هــو اتخــاذ 
الوســائل الكفيلــة بصيانــة وإنقــاذ التــراث البشــري، املتمثــل يف األرشــيف، حيــث متــت املوافقــة علــى 
تشــكيل جلنــة متخصصــة هــي »جلنــة الصيانــة والترميــم«. وقــد عقــدت هــذه اللجنــة اجتماعهــا 
ــخ  ــو ١٩7٦ م، والثانــي يف واشــنطن بتاري ــخ ٢٠ماي ــا( بتاري ــة فلورنســا )إيطالي االفتتاحــي يف مدين
٣٠ ســبتمبر ١٩7٦م، كان مــن نتائجــه توجيــه اســتبيان إلــى كل األقطــار واملؤسســات للوقــوف علــى 
مــا إذا كان لديهــا مختبــرات ودوائــر خاصــة لصيانــة الوثائــق وترميمهــا. وقــد أجنــزت هــذه اللجنــة 
الكثيــر مــن األعمــال، كعقــد املؤمتــرات واحللقــات الدراســية، وإصــدار كتــب ومؤلفــات لعــدة باحثــني 
يف هــذا امليــدان، وذلــك بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو، إضافــة إلــى هــذه املهمــة مت إنشــاء جلنتــني 

متخصصتــني همــا: جلنــة التصويــر وجلنــة الصيانــة والترميــم.

 )ARBICA( »١- ۳ الفرع اإلقليمي العربي للوثائق »عربيكا
أســس الفــرع اإلقليمــي العربــي للوثائــق مبوجــب املؤمتــر التأسيســي الــذي عقــد يف رومــا 
ــراق، ومصــر، واألردن،  ــن الع ــه كل م ــد اشــترك في ــو ١٩7٢م، وق ــني ٢٥ و٢٩ يولي ــا ب ــرة م يف الفت
وســوريا، واليمــن واجلزائــر، والســودان، واملغــرب. ووافــق أعضــاء املؤمتــر باإلجمــاع علــى تأســيس 
الفــرع اإلقليمــي العربــي للوثائــق، واملصادقــة علــى قانونــه، مــع توقيــع ممثلــي الــدول العربيــة 
علــى طلــب االنضمــام إلــى املجلــس الدولــي لألرشــيف. ومــن بــني أهدافــه دعــم التدابيــر املعتمــدة 
ــراث املنطقــة  ــى ت ــي مــن أجــل اإلبقــاء عل ــم العرب ــع دول العال ــة الوثائــق وحمايتهــا يف جمي لصيان

)املوســوي: ١٩7٩: ٢٣٠-٢٤٦(. 
أهداف الفرع اإلقليمي العربي للوثائق هي: 

- احلفاظ على األرشيف العربي. 
- خلق وعي وثائقي يف الدول العربية. 

- إقامــة العالقــات وتعزيزهــا والعمــل علــى اســتمرارها بــني املختصــني بحفــظ األرشــيف يف 
البــالد العربيــة، وكذلــك جميــع املؤسســات والهيئــات واملنظمــات املعنيــة بحفــظ الوثائــق 

وتنظيمهــا وإدارتهــا. 
- تيسير استخدام أرشيف املنطقة واالنتفاع منها.

- القيــام بالتدريــب املهنــي يف مجــال األرشــيف، وحــث الــدول العربيــة علــى تنظيــم دراســات 
لألرشــيف يف جامعاتهــا ومعاهدهــا. 
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- التعــاون مــع املنظمــات واملؤسســات املعنيــة باحلفــاظ علــى التــراث اإلنســاني، واســتخدام 
األرشــيف لصالــح البشــرية. 

- العمل على حتقيق أهداف املجلس الدولي لألرشيف. 
- التعــاون مــع جميــع املنظمــات الدوليــة، وعلــى األخــص مــع منظمــة اليونســكو واملنظمــة 

العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، وذلــك يف مجــال األرشــيف.

١-٤ الفيدرالية الدولية جلمعيات املكتبات )إيفال( 
تعتبــر الفيدراليــة الدوليــة جلمعيــات املكتبــات )إيفــال( منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة يتجــاوز 
عــدد أعضائهــا ١٦٠٠ عضــو ينتمــون ألكثــر مــن ١٤٦ دولــة، ويتشــكل أعضاؤهــا مــن جمعيــات 
املكتبــات  مبجــال  املهتمــني  األفــراد  مــن  وكــذا  املماثــل،  التخصــص  ذات  والهيئــات  املكتبــات 

واملعلومــات. وتتمثــل أهــداف الفيدراليــة الدوليــة جلمعيــات املكتبــات فيمــا يلــي:
- تطويــر التعــاون والبحــث العلمــي والتواصــل يف مجــال املكتبــات واملعلومــات علــى املســتوى 

الدولــي.
- االهتمام بالتكوين املستمر يف مجال علم املكتبات واملعلومات. 

- متثيل قطاع املكتبات واملعلومات يف املؤمترات الدولية . 
- القيام بأبحاث إحصائية حول قطاع املكتبات واملعلومات على الصعيد الدولي.

تربــط الفيدراليــة الدوليــة جلمعيــات املكتبــات عالقــات تعــاون وطيــدة مــع منظمــات أخــرى 
ــي لألرشــيف. ويف مجــال  ــس الدول ــة، كمنظمــة اليونســكو واملجل ــر حكومي ــة وغي مشــابهة حكومي
صيانــة التــراث الوثائقــي، يعتبــر برنامــج »PAG« إحــدى البرامــج األساســية للفيدراليــة، حيــث 
يهــدف إلــى ضــرورة صيانــة التــراث الوثائقــي. وتعتبــر املراكــز اإلقليميــة الدعامــة الرئيســية 

ــج ــدف هــذا البرنام ــا يه ــج »PAC«. كم ــق أهــداف برنام لتحقي
أيضــا إلــى تطويــر عالقــات التعــاون الدولــي يف مجــال صيانــة التــراث الوثائقــي، ويهتــم 
بتكويــن العاملــني يف هــذا املجــال، مــع القيــام بدراســات حــول أســباب تلــف التــراث الوثائقــي، و 

آفــاق تطبيــق التكنولوجيــا احلديثــة للمعلومــات يف مجــال صيانتــه.

 »ICPA«  ١-5 اللجنة اإلفريقية املشتركة للصيانة
يف شــهر فبرايــر ١٩٩٦ مت تأســيس جلنــة »ICPA »، وهــي جلنــة منبثقــة عــن إيفــال واملجلــس 
الدولــي لألرشــيف، وتهتــم مبجــال صيانــة الرصيــد الوثائقــي بــدول القــارة اإلفريقيــة . تعمــل جلنــة 

» JICPA » علــى حتقيــق األهــداف التاليــة:
- تشجيع تكوين جلان وطنية يف مجال صيانة الرصيد الوثائقي بالقارة اإلفريقية.

- نشر الدراسات يف مجال صيانة الرصيد الوثائقي. 
- أهمية صيانة الرصيد الوثائقي. 
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- التنسيق بني الدول اإلفريقية يف مجال صيانة الرصيد الوثائقي 
ــن املتعلقــة  ــورة برامــج التكوي ــي لألرشــيف يف مجــال بل ــس الدول ــاون مــع إيفــال واملجل - التع

ــة. ــارة اإلفريقي ــد الوثائقــي بالق ــة الرصي مبجــال صيان

١-6 منظمة اإليسيسكو
تأسســت املنظمــة اإلســالمية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )االيــسیسکو( بعــد دراســة قانونهــا 
األساســي مــن طــرف املؤمتــر اإلســالمي احلــادي عشــر لــوزراء خارجيــة الــدول اإلســالمية، الــذي 
انعقــد بإســالم أبــاد )الباكســتان( يف شــهر مايــو ١٩٨٠، ويف ســنة ١٩٨١ متــت املصادقــة علــى هــذا 

القانــون خــالل القمــة اإلســالمية الثالثــة التــي انعقــدت مبكــة املكرمــة والطائــف.
تعمل منظمة اإليسيسكو على حتقيق األهداف التالية: 

- دعم وتشجيع عالقات التعاون بني الدول األعضاء يف ميادين التربية والعلوم والثقافة.
- تطويــر العلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا املتقدمــة مــع احلفــاظ علــى خصوصيــات الثقافــة 

اإلســالمية . 
- دعم عملية السالم واألمن بني الدول اإلسالمية من خالل التربية والعلوم والثقافة. 

- التنســيق بــني مختلــف مؤسســات املؤمتــر اإلســالمي املتخصصــة يف مجــال التربيــة والعلــوم 
والثقافة. 

- دعــم الثقافــة اإلســالمية يف برامــج التكويــن واحملافظــة علــى خصوصياتهــا وعلــى الفكــر 
اإلســالمي 

- التعاون بني املنظمة ومختلف املنظمات ذات األهداف املشابهة.
فيمــا يخــص مجــال صيانــة التــراث املخطــوط، عملــت منظمــة اإليسيســكو علــى التعــاون 
ــات  ــظیم تدريب ــك يف إطــار تن ــة االلكســو، وذل ــة اليونســكو ومنظم ــن منظم ــع كل م والتنســيق م
ميدانيــة لفــرق مــن الــدول األعضــاء يف املنظمــة. وهكــذا نظمــت منظمــة اإليسيســكو بتعــاون مــع 
ــو  ــو ١٩٩٦ بدمشــق. ويف ماي ــة املخطوطــات، وذلــك يف ماي ــع لصيان منظمــة األلكســو اللقــاء الراب
١٩٩7 نظمــت منظمــة اإليسيســكو بتعــاون مــع مركــز جمعــة املاجــد بدبــي تدريبــا حــول صناعــة 
املخطــوط اإلســالمي. ويف ســنة ١٩٩٩ نظمــت املنظمــة كذلــك تدريبــا ألعضائهــا، وكان ذلــك بدولــة 

األردن، كمــا تهتــم منظمــة اإليسيســكو أيضــا بفهرســة املخطوطــات العربيــة واإلســالمية.

١-7 االلكسو: معهد املخطوطات العربية 
ــة بشــأن إنشــاء  ــة الثقافي ــرار اللجن ــة ق ــة العربي ــس اجلامع ــر مجل ــل ١٩٤٦ أق ــخ ٤ أبري بتاري
معهــد يطلــق عليــه »معهــد إحيــاء املخطوطــات« يلحــق باألمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة، فتــم 

بذلــك تأسيســه ســنة ١٩٤7، ومــن أهــم أهــداف املعهــد مــا يلــي:
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- جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن املخطوطــات مــن مختلــف أنحــاء العالــم وتصويرهــا، وتقــدمي 
نســخ مصغــرة علــى امليكروفيلــم للباحثــني.

- حتقيق املخطوطات القيمة ذات األهمية الكبيرة ونشرها.
باملخطوطــات،  املتعلقــة  البحــوث  نشــر  دوريــة متخصصــة يف  ونشــرات  إصــدار مجلــة   -
والتعريــف بهــا مت حتقيقــه ونشــره منهــا، ومــا يجــري العمــل علــى حتقيقــه يف مختلــف أنحــاء 

ــم. العال
ــى  ــس أعل ــه مجل ــة، وعــني ل ــة للجامع ــرة الثقافي ــد عــن الدائ يف ســنة ١٩٥٥ م، انفصــل املعه
انتخــب أعضــاؤه مــن علمــاء البــالد العربيــة، ووضــع لــه نظــام داخلــي ومالــي ومنهــج لتصويــر 
املخطوطــات حســب أســماء الكتــب واملؤلفــني واملوضوعــات. وظــل املعهــد تابعــا لألمانــة العامــة إلــى 
ــوم، فضــم إلــى أجهزتهــا بتاريــخ ١٠ ســبتمبر  أن أنشــئت املنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعل
١٩7٠م. بــدأ املعهــد منــذ تأسيســه بإرســال البعثــات إلــى مختلــف بلــدان العالــم لتصويــر أهــم 
املخطوطــات املوجــودة يف املكتبــات، وقــد قــام املعهــد بنشــر سلســلة مــن نفائــس املخطوطــات 
ــة معهــد املخطوطــات  ــدأ املعهــد يصــدر مجل ــذ ســنة ١٩٥٥ م، ب ــوم. ومن ــف العل ــة يف مختل العربي
العربيــة لتبحــث يف شــؤون املخطوطــات والوثائــق. وتنقســم محتويــات املجلــة إلــى ثالثــة أقســام: 
ــث  ــف باملخطوطــات، والثال ــي بالتعري ــم، والثان ــة يف العال ــى بشــؤون املخطوطــات العربي األول يعن

ــني يف الســنة. ــة مرت ــف بنشــاط معهــد املخطوطــات، وتصــدر املجل بالتعري
منــذ عــام ١٩7١ م، بــدأ املعهــد بإصــدار نشــرة »أخبــار التــراث العربــي«، وهــي نشــرة شــهرية 
تهتــم بنشــر كل مــا يتعلــق بالتــراث العربــي ومــن يعملــون يف حتقيقــه ونشــره، وتــوزع هــذه النشــرة 
علــى جميــع الصحــف واملجــالت العربيــة، وعلــى اجلامعــات والكليــات داخــل الوطــن العربــي 
وخارجــه. ومنــذ إنشــاء املعهــد وهــو يتعــاون باســتمرار مــع اليونســكو والهيئــات العلميــة واجلامعــات 

املهتمــة بالدراســات الشــرقية. 
ويقــدم املعهــد خدماتــه للعلمــاء والباحثــني وطــالب الدراســات العليــا يف مختلــف بــالد العالــم، 
وذلــك بإرســال صــور مــن املخطوطــات التــي يطلبونهــا، كمــا يســاعد املعهــد الباحثــني يف احلصــول 
علــى صــور مــن املخطوطــات. باإلضافــة إلــى هــذه املؤسســات املهتمــة بصيانــة التــراث الوثائقــي 

بشــكل عــام والتــراث املخطــوط بشــكل خــاص. )معهــد املخطوطــات العربيــة:١٩٥٥ : ۷-۵(
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ــات واملتاحـــف1٢٢ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

)۲( املؤسسات املعنية باحلفاظ على التراث داخل اململكة العربية السعودية
ومــن املؤسســات املعنيــة بالتــراث يف اململكــة، دارة امللــك عبــد العزيــز، ومؤسســة امللــك فيصــل 
اخليريــة، واجلمعيــة الســعودية للدراســات األثريــة، وغيرهــا مــن املؤسســات التــي تعنــى بالتــراث 

الوطنــي.
ودارة امللــك عبــد العزيــز، مؤسســة ثقافيــة أنشــئت مبوجــب املرســوم امللكــي يف اخلامــس مــن 
شــعبان عــام ۱۳۹۲ هـــ املوافــق ۱۹۷۲م، وقــد مت إنشــائها خلدمــة تاريــخ وجغرافيــة وآداب وتــراث 

اململكــة العربيــة الســعودية والــدول العربيــة والــدول اإلســالمية بصفــة عامــة.
ومــن أهــم أهــداف الــدارة حتقيــق الكتــب التــي تخــدم تاريــخ اململكــة وجغرافيتهــا وآدابهــا 
ــا. وإنشــاء قاعــة  ــة وجمعه ــخ اململك ــى مصــادر تاري ــة، واحملافظــة عل ــة والعمراني ــا الفكري وآثاره
تذكاريــة تضمــن كل مــا يصــور حيــاة امللــك عبــد العزيــز الوثائقيــة وغيرهــا، وآثــار الدولــة الســعودية 

منــذ نشــأتها. 
ــة بصــورة  ــى خمســة عشــر إدارة وقســم، مــن أهــم هــذه اإلدارات املتعلق ــدارة عل ــوي ال وحتت
مباشــرة بالتــراث واحلفــاظ عليــه مركــز الوثائــق التاريخيــة، ووحــدة املخطوطــات، ومركــز الترميــم 
ــة  ــز نظــم املعلومــات اجلغرافي ــق ومخطوطــات، ومرك ــة مــن وثائ ــواد التاريخي ــى امل واحملافظــة عل
املعنــي بتوثيــق أهــم األحــداث التاريخيــة التــي شــهدتها الدولــة الســعودية خــالل مراحــل تكوينهــا 

املختلفــة.
ومركــز التاريــخ الشــفوي، الــذي يتولــى حصــر وجمــع مصــادر التاريــخ الوطنــي الســعودي داخــل 

اململكــة وخارجهــا. )الزهراني: ١٤٣7هـ(

)۳( جهود اململكة حلفظ التراث املكتوب
تولــي اململكــة العربيــة الســعودية حرصــا كبيــرا فيمــا يخــص الوثائــق واملخطوطــات مــن حيــث 
جمعهــا و حتقيقهــا وترميمهــا عنــد احلاجــة إلــى ذلــك مــع حفظهــا بصــورة تليــق بأهميتهــا، ويتجلــى 
هــذا االهتمــام يف إنشــاء دارة امللــك عبــد العزيــز، ومكتبــة امللــك عبــد العزيــز، إضافــة إلــى مكتبــة 
امللــك فهــد الوطنيــة، ومركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية، وعــدد مــن اجلامعــات 

الســعودية، التــي حتتفــظ بعــدد كبيــر مــن املخطوطــات والوثائــق.
وبحســب مــا تشــير اإلحصــاءات فــإن اململكــة العربيــة الســعودية تأتــي يف املرتبــة اخلامســة يف 
تصنيــف الــدول املالكــة للمخطوطــات يف العالــم اإلســالمي بعــد )تركيــا وإيــران ومصــر والعــراق، 
ومــن هــذا املنطلــق والــذي يؤكــد أهميــة املخطوطــات مت إنشــاء وحــدة خاصــة باملعلومــات للعنايــة 
باملخطوطــات احملليــة يف اململكــة يف شــهر شــوال عــام ١٤۲۳ه، فيمــا تســتأثر وحــدة املخطوطــات 
بــدارة امللــك عبــد العزيــز حتديــدا بعــدد كبيــر مــن املكتبــات تقــارب اخلمســني وفــق اإلحصائيــات، 
حيــث حتــوي أكثــر مــن ۲۰۰۰ مخطــوط أصلــي، فيها ميتلك مركز امللك فيصل للبحوث والدراســات 
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ــه، ومــن املراكــز املعنيــة بجمــع املخطوطــات  اإلســالمية ٤١ فهرشــا وقائمــة عــن عــدد مخطوطات
املســاندة للــدارة ومركــز امللــك فيصــل مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة إضافــة إلــى املكتبــات املركزيــة 

يف عمــوم اجلامعــات .
ــة، ويف إطــار  ــد الوطني ــك فه ــة املل ــة مبكتب ــه بعــض اإلحصــاءات املعني ــا أشــارت إلي ــق م ووف
ــة  ــراث املخطــوط يف اململكــة أصــدرت مكتب ــة الت ــة مــن خــالل نظــام حماي ــه املكتب مــا تســعى إلي
امللــك فهــد الوطنيــة مؤخــرا )۲۵۵( شــهادة تســجيل مخطوطــة لألفــراد مــن مجمــوع املخطوطــات 
واملهتمــني باالقتنــاء داخــل اململكــة، ومــن املورديــن بالتعــاون والتنســيق مــع إدارات املنافــذ اجلمركيــة 

يف اململكــة يف تطبيــق نظــام حمايــة التــراث املخطــوط يف اململكــة.
وتضــم املخطوطــات مصاحــف وكتبــا نســخت يف قــرون عــدة، ممــا يحتفــظ بــه األفــراد داخــل 
اململكــة. كمــا قامــت املكتبــة بتصويــر أكثــر مــن ســبعني ألــف مخطوطــة أصليــة تعــود ملكيتهــا 

جلهــات رســمية.
ومكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة تســعى مــن خــالل نظــام حمايــة التــراث املخطــوط إلــى احلفــاظ 
علــى أحــد الروافــد املهمــة للمعرفــة، وهــي املخطوطــات املتوفــرة لــدى اجلهات اخلاصــة واحلكومية 
واألفــراد بإعطائهــا رقــم تســجيل وشــهادة ممــا ميكنهــم مــن اســتعادتها عنــد الضيــاع أو الســرقة 
ــات  ــرة يف املكتب ــة املتوف ــع املخطوطــات األصلي ــى مســح جمي ــا عل ــة تعمــل حالي ــف، واملكتب أو التل
الســعودية يف مناطــق اململكــة كافــة لتســجيلها وتصویرهــا وإيــداع صــورة رقميــة منهــا يف املكتبــة، 

كمــا تقــوم بتســليم اجلهــات املشــاركة يف املشــروع نســخة إلكترونيــة مماثلــة ملــا مت تصويــره .
ــة  ــي وثيق ــات، ومليون ــا ۱۰ لغ ــاب ب ــف کت ــون و١٠٠ أل ــى ملي ــد عل ــك فه ــة املل وتشــتمل مكتب

تاريخيــة، و۲٤ ألــف مســكوكة ذهبيــة وفضيــة وبرونزيــة مــن بدايــة العصــور اإلســالمية .
وحتتــوي املقتنيــات واملخطوطــات علــى مليــون و ١٠٠ ألــف كتــاب بأكثــر مــن ١٠ لغــات، ومليوني 
وثيقــة تاريخيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، و ۷۰ ألــف عنــوان ل۳۰۰ ألــف مطبوعــة مــن اإلنتــاج 
الفكــري الســعودي، ومــا يقــارب ۲۰ ألــف مخطــوط أصلــي ومصــور مــن نــوادر الكتــب واملخطوطــات 
يعــود أقدمهــا إلــى أوائــل القــرن الرابــع الهجــري كاملصحــف الشــريف، و۲۹۰۰۰ مســكوكة ذهبيــة 
وفضيــة وبرونزيــة لعصــور مــا قبــل اإلســالم، ثــم العصــور اإلســالمية إلــى العهــد الســعودي حيــث 
يتجــاوز عــدد الصــور املوثقــة ملراحــل تأســيس اململكــة ٣٠ ألــف صــورة تاريخيــة نــادرة، باإلضافــة 
للمخطوطــات األصليــة التــي وثقــت النواحــي االجتماعيــة واإلداريــة واالقتصاديــة يف عهــد امللــك 
عبــد العزيــز. ومــن نــوادر الكتــب تقتنــي املكتبــة بواكيــر الطبعــات العربيــة التــي نشــرت يف أوروبــا 

والــدول اإلســالمية والعربيــة منــذ أواخــر القــرن الســادس عشــر.
وحظيــت مكتبــة امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز اجلامعيــة بجامعــة أم القــرى مبجموعــة 
جيــدة مــن املخطوطــات ضمــن أقســامها ومــن ضمــن املخطوطــات املوجــودة يف مكتبــة امللــك عبــد 
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ــات واملتاحـــف1٢4 ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

ــى  ــة إل ــي ۲۹٦۳، إضاف ــة وعددهــا اإلجمال ــة: املخطوطــات األصلي ــز اجلامعي ــد العزي ــن عب اهلل ب
املخطوطــات املصــورة والتــي تشــمل علــى مخطوطــات وزارة األوقــاف الكويتيــة وعددهــا اإلجمالــي 
)۳٦۰٦(، ومخطوطــات املركــز الهنــدي وعددهــا اإلجمالــي )۳٥۳۳(، واملخطوطــات اليمنية وعددها 

اإلجمالــي ۲۰۷۲. أمــا عــن مخطوطــات امليكروفيلــم فيبلــغ عددهــا اإلجمالــي )۱۲۹۰(.
وتركــز دارة امللــك عبــد العزيــز علــى تــراث اجلزيــرة العربيــة فقــط مبختلــف لغــات العالــم، وال 
يتــم تصويــر املخطوطــة إال بثالثــة أمــور: إمــا برســالة علميــة أو بترقيــة أكادمييــة أو عقــد اتفاقيــة 
مــع الــدارة، أمــا الطرائــق التــي يتــم بهــا جمــع املخطوطــة، فيتــم ذلــك مــن خــالل طريقــة الشــراء 
املعتــادة، وكذلــك البحــث عــن األوقــاف اململوكــة ألفــراد وشــرائها مــن مالكهــا ونقلهــا إلــى الــدارة، 
إضافــة إلــى البحــث عــن املخطوطــة عــن طريــق تناقــل األخبــار عــن مــالك املخطوطــات والذهــاب 
إلــى النــاس يف منازلهــم، وكذلــك الذهــاب إلــى املــدارس واملســاجد. كمــا أن الــدارة تخلصــت مــن 
ــل املخطوطــات  ــث مت حتوي ــة؛ بحي ــم تســتبق إال املخطوطــات األصلي ــة املصــورة ول النســخ الورقي
األصليــة مــع االحتفــاظ باملخطوطــة األصليــة واملصــورة إلــى رقمنــة إضافــة إلــى االحتفــاظ بنســخة 

قــرص صلــب. الشــريحي، علــي، ۲۰۱٦(.

118



1٢٥ الفصل الرابع : املنظمات املعنية بالتراث املكتوب واحلفاظ علية عامليًا ومحليًا

 317 اململكة داخل عليه واحلفاظ املكتوب بالرتاث املعنية املنظامت    
 هـ1411 السعودية العربية اململكة يف املخطوط الرتاث محاية نظام (4)

 

  
 
 

٤- نظام حماية التراث املخطوط يف اململكة العربية السعودية ١٤٢٢ هـ
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ــات واملتاحـــف1٢٦ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

 واملتاحف املكتبات داخل عليه احلفاظ ومنهجية املكتوب الرتاث  311
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1٢٧ الفصل الرابع : املنظمات املعنية بالتراث املكتوب واحلفاظ علية عامليًا ومحليًا

 313 اململكة داخل عليه واحلفاظ املكتوب بالرتاث املعنية املنظامت    
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ــات واملتاحـــف1٢٨ ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ

 واملتاحف املكتبات داخل عليه احلفاظ ومنهجية املكتوب الرتاث  311
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1٢9 الفصل الرابع : املنظمات املعنية بالتراث املكتوب واحلفاظ علية عامليًا ومحليًا

 311 اململكة داخل عليه واحلفاظ املكتوب بالرتاث املعنية املنظامت    
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ــات واملتاحـــف ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ 13٠

511 

 ثبت المصطلحات

 أ
للرطوبة األجهزة املاصة  Dehumidifiers 

 Small low-suction vaccum أجهزة شفط هوائية  

 Flat electrode PH-meter أجهزة قياس محوضة ذات الكرتود مسطح 

واأللوان األحباراختبار حساسية   Ink sensitivity test  

 Deacidification  للمخطوطات احلموضة إزالة

اط اخل االستعامل  Improper using 

ح الورقيةـاألسط  paper surfaces 

 Dyes األصباغ

 Orthochromatic أفالم أرثوكروماتيك

 ph meter قياس احلموضة جهاز

 Oxidation األكسدة 
 Photo oxidation األكسدة الضوئية

 ب

 papyrus بردى   

ثبت املصطلحات
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 لرتاث املكتوب ومنهجية احلفاظ عليه داخل املكتبات واملتاحفا 511
 Foxing البقع الفطرية 

 Bacteria البكرتيا 
 Tunneling Bacteria البكرتيا املكونة لإلنفاق

األسطوانيةالبكترييا   Cylindrical Bacteria 

لعصويةالبكترييا ا  Rods Bacteria 

اللوبيةالبكترييا   Spirial Bacteria 

للضوءالبكترييا املمثلة   Photosynthetic bacterias 
Bacteria 

الكرويةالبكترييا   Cocci Bacteria 

 Fading هبتان

 Whiteness البياض أو النصاعة
 Environment البيئة 

 ت

 Freezing التجميد

 Fumigation التبخري

 Degradation of cellulose حتلل السليلوز

 Photolysis التحلل الضوئي
 Storage التخزين

 Bad Storage التخزين السي   

 Fermentation التخمر

 Fumigation  التدخني 
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ــات واملتاحـــف ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ 13٢

 511 ثبت املصطلحات  
 Gilding التذهيب 

الرتكيبوحدة   Structural Unit 

 Restoration الرتميم

 Leaf –casting الرتميم اآليل باستخدام معلق لب الورق     

 Manual Restoration الرتميم اليدوي         

  Registration     التسجيل
 Sterilization     التعقيم

 Sizing التغرية

 Color change التغري اللوين

 Consolidation التقوية

 Lamination التقوية اآللية

النانو اتكنولوجي  Nanotechnologies 

لتلف البيولوجيا  Bio-deterioration 

اجلوي      التلوث  Air pollutions 

 Cleaning التنظيف

 Washing التنظيف الرطب

الرطبالتنظيف   Wet cleaning 

 Chemical cleaning التنظيف الكيميائي
"اجلاف"التنظيف امليكانيكي   Mechanical Cleaning 

صوتيةالاملوجات فوق  باستخدامالتنظيف   Ulterasonic cleaning 
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 لرتاث املكتوب ومنهجية احلفاظ عليه داخل املكتبات واملتاحفا 511
الليزربالتنظيف   Laser cleaning 

وإزالة البقعالتنظيف   Cleaning and spots elimination 

 Documentation التوثيق

 ث

 Sulfurdi Dioxide ثاين أكسيد الكربيت

 Carbon Dioxide ثاين أكسيد الكربون

 Colorine Dioxide ثاين أكسيد الكلورين

 Stability الثبات

 ج

 Vellum جلد العجل الذي ولد ميتًا أو ذبح بعد والدته

العجول جلد  Calf skin 

 Cattle hide    جلد املاشية

 Sheep skin جلود األغنام      

 Goat skin جلود املاعز    

 Gilded leather اجللود املذهبة

 spectra colorimeter جهاز قياس اللون

 ح

احلديدي حرب  Iron Gall Ink 
احلديديحرب الكربوين   Carbon Iron Gall Ink 

 Carbon ink حرب كربوين 
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ــات واملتاحـــف ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ 134

 511 ثبت املصطلحات  
 Humidity sensors حساسات للرطوبة 

 Insects  حرشات  

 Tunneled insect حرشات حفارة لألنفاق

 Surface insects حرشات سطحية 

 Injection احلقن

اخلليك محض  Acetic acid 

 Citric acid محض السرتيك
 X-Ray diffraction حيود األشعة السينية

 خ

 Ores اخلامات 
الوثيقةخلفية   Verso 

 Beetles اخلنافس         

الناخرةنافس اخل  Powder post 

 Properties اخلواص
 Optical properties اخلواص الضوئية 

 physical properties اخلواص الفيزيائية 

 Mechanical properties اخلواص امليكانيكية 

 د

 Tanning  الدباغة 

 Temperature درجة احلرارة 
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13٥

 لرتاث املكتوب ومنهجية احلفاظ عليه داخل املكتبات واملتاحفا 511
 Darkness دكانة

 Dolomite الدولوميت

 ر

 Chemical bond الرابط الكيميائي

 Mechanical bond الرابط امليكانيكي
 Moisture الرطوبة 

 Realive humidity الرطوبة النسبية
 Parchment رق 

 ز

 Glass الزجاج 
 س

 Cellulose السليلوز     

الفيضالسمك   Sliver Fish 

 Silicon dioxide السيليكاجل

 ش

 Alum الشبه

 Firebrat شبيهة السمك الفيض

 Macro Colour Slide رشحية ماكرو ملونة

النحل عسل شمع  Bees wax 

 Shellac الشيالك أو اجلملكا

129



ــات واملتاحـــف ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ 13٦

 515 ثبت املصطلحات  
 ص

 Historical dyes الصبغات التارخيية
 Corrosion الصدأ

لرصاصريا  cockroaches 

 Australian Cockroache الرصصور األسرتايل

 German Cockroache الرصصور األملاين

 American Cockrache الرصصور األمريكي

 Oriental Cockrcache الرصصور الرشقي

 Arabic gum الصمغ العريب

 Conservation الصيانة
 Preventive conservation الصيانة الوقائية 

 ض

 Stress الضغوط 
 ط

 Mass deacidification الطرق اجلامعية إلزالة احلموضة

احلموضة املائية إلزالةالطرق   Aqueous deacidification 

 Non Aqueous methods الطرق غري املائية

 Nondestructive methods طرق فحص غري متلفة   

 Coating الطالء
 Wavelength الطول املوجي
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13٧

 لرتاث املكتوب ومنهجية احلفاظ عليه داخل املكتبات واملتاحفا 511
 ظ

 Phenomenon ظاهرة 
 condition Storage ظروف التخزين

 ع

 Treatment العالج
 Water Marks العالمات املائية 

 Consolidation Processes عمليات التقوية

 غ

 Animal glue الغراء احليواين

 Animal glue &   gelatin الغراء احليواين واجليالتني

 ف

 X-Ray analysis الفحص باستخدام األشعة السينية

باستخدام حيود األشعة السينية الفحص  X – Ray Diffraction  XRD  
 

  Infrared Photography  I.R   احلمراء حتت باألشعة الفحص
 Ultra Violet Radiation الفحص باألشعة فوق البنفسجية

 Brushes الفرش 
 Fungi الفطريات

 Panchromatic فيلم بانكروماتيك

 ق

 Rosin قلفونية
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ــات واملتاحـــف ــه داخـــل املكتبـ ــة احلفـــاظ عليـ ــراث املكتـــوب ومنهجيـ التـ 13٨

 511 ثبت املصطلحات  
 Alkalis القلويات

الكتب قمل  Book lice 
 PH value قيمة الرقم اهليدروجيني 

 ك
 Micro-organisms الكائنات احلية الدقيقة

 soot الكربون أو السناج

 Carbonates الكربونات
الكالسيوم كربونات  Calcium  carbonate 

 Methyl Chloride كلوريد املثيل

 Hydrogen chloride كلوريد اهليدروجني 
 Clorides كلوريدات

 Photochemical كيميائية ضوئية

 ل

 Lignin اللجنني

 Adhesives اللواصق

 م

األمالحاملاء املقطر اخلايل من   Distilled  /  dematerialized 

 Distilled Water ماء مقطر

الرابطة املادة  Binding  materials 

 Insecticides املبيدات احلرشية
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 لرتاث املكتوب ومنهجية احلفاظ عليه داخل املكتبات واملتاحفا 511
 Fungicides مبيدات فطرية

 Driers املجففات

 Aqueous deacidfication املحاليل املائية املستخدمة يف إزالة احلموضة

 Chemical solutions حماليل كيميائية
املصورة املخطوطات  Illuminated manuscripts 

 solvents مذيبات 

 Solvent  Organic املذيبات العضوية

 deacidification معاجلة احلموضة

 Pollutants امللوثات
 Acidic pollution امللوثات احلامضية

 Organic solvents املنظفات العضوية

 sizing مواد التقوية السطحية

 Humidifiers مواد رافعة للرطوبة 
 filling and loading مواد مالئة وحتميل     

  Scanning Electron Microscope  امليكروسكوب اإللكرتوين املاسح 
SEM  

 Light Microscope امليكروسكوب الضوئي

 Polarized microscope امليكروسكوب املستقطب

 ن

 The Percentage Moisture نسبة الرطوبة يف الورق
Content 

 Termite النمل االبيض
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 511 ثبت املصطلحات  
األبيض النمل   White ants  

 هـ

 Brittlness اهلشاشة
 Hemicellulose اهليميسليولوز      

 و

 Papers الورق

اخلشبورق لب   wood pulp paper 

 blotting paper ورق نشاف

 Acidic environment  الوسط احلاميض 

 Photosynthesis Degradation الوهن الضوئي

 ي

 Pupae الريقة
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املراجع

أواًل املراجع العربية :
إبراهيم، آمنة. احملافظة على الوثائق، تشكيلة للتصميم والنشر، ۲۰۰۲م. •
آل الشــيخ، محمــد بــن عبــد العزيــز، نشــرة فنيــة حــول النمــل األبيــض، األرضــة، األضــرار  •

األقتصاديــة وصــف تلــف املســتعمرات دورة احليــاة الوقايــة واملكافحــة، ۱۹۸۹م.
األلوســي، ســالم. »صيانــة وترميــم الوثائــق واخلرائــط والكتــب املخطوطــات«. العربيــة ۳۰۰۰.  •

دمشــق: النــادي العربــي للمعلومــات، ۲۰۰۱م. العــدد۳.
أفنــدي، عبــد اللطيــف حســن: »أنــواع جديــدة مــن الفطريــات التــي تصيــب املخطوطــات،  •

مخطوطــات مركــز امللــك فيصــل أمنوذجــا«، عالــم املخطوطــات والنــوادر، العــدد الســابع عشــر 
- العــدد األول، يونيــو ۲۰۱۲م.

الباشــا، حســن، الفنــون اإلســالمية والوظائــف علــى اآلثــار العربيــة، اجلــزء الثالــث، دار النهضة  •
العربيــة، القاهرة ،١٩٦٦م.

ــروت: دار الغــرب اإلســالمي،  • ــاب يف احلضــارة اإلســالمية. بي اجلبــوري، يحيــى وهيــب. الكت
۱۹۹۸م.

اجلبــوري، يحيــى وهيــب. اخلــط والكتابــة يف احلضــارة العربيــة، دار الغــرب اإلســالمي،  •
بيــروت، لبنــان، ۱۹۹۹ م.

اجلمل، شوقي. علم التاريخ نشأته وتطوره ووضعه بني العلوم األخرى. بدون تاريخ. •
داغســتاني، بســام. طــرق صيانــة املخطوطــات مــن العوامــل املؤثــرة عليهــا، دبــي: مركــز جمعــة  •

املاجــد للثقافــة والتــراث، ١٩٩7م.
الدالي، عبد العزيز. البرديات العربية، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ۱۹۸۳م. •
•  ،١٤ عــدد  العربيــة«،  املخطوطــات  املعلومــات يف حفــظ  تكنولوجيــا  »دور  زهيــر، حافظــي. 

۲۰۰۷م. ســبتمبر 
الزهراني، عبد الناصر، صحيفة اجلزيرة، األحد ١٩ جمادى األول ۱۹۳۷ هـ العدد ۱٥۸٥۸. •
احللوجي، عبد الستار. املخطوط العربي، الطبعة الثانية، دار املعارف، ۱۹۸۲م. •
حمــودة، محمــود عبــاس. تاريــخ الكتــاب اإلســالمي املخطــوط القاهــرة، دار غريــب للطباعــة  •

ــع، ۱۹۸٤ م. والنشــر والتوزي
الطوبــي، مصطفــى. مدخــل إلــى علــم املخطوطــات، ترجمــة ومقدمــة يف الكوديكولوجيــا،  •

رســالة جامعيــة، الربــاط، ۱۹۹۷م.
اليونسكو. ذاكرة العالم: مبادئ رائدة من أجل حفظ التراث الوثائقي، باريس، ١٩٩٥م.  •
ــق،  • ــداول الوثائ ــى حســن ت ــني واملســتعملني يف مجــال األرشــيف عل ــب العامل اليونســكو. تدري
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باريــس، ۱۹۹۱ م.
اليونســكو. مبــادئ رائــدة خللــق سياســات حفــظ وصيانــة التــراث الوثائقــي لــدور األرشــيف  •

ــات، باريــس، ۱۹۹۰ م. واملكتب
اليونسكو. أساليب التقييم الالزمة لتحديد احتياجات الصون يف املكتبات ودور احملفوظات،  •

باريس، ١٩٨٨م.
اليونســكو. أفضــل وســائل الصــون مــن الناحيــة االقتصاديــة يف دور احملفوظــات بالبلــدان  •

الصناعيــة واملداريــة، باريــس، ١٩٨7م. 
كرواطــي ، ادريــس . »مــن أجــل سياســة وطنيــة يف مجــال صيانــة التــراث املخطــوط باملغــرب.  •

مجلــة علــم املعلومــات. الربــاط: مدرســة علــوم األعــالم، العــدد۱٤ ، ۲۰۰۵م. ماجــد، عبــد 
املنعــم: علــم البــردي العربــي ألول مــرة، مركــز الدراســات البرديــة، جامعــة عــني شــمس، 

۱۹۸۳م.
املالكــي، جيــل الزم، »صيانــة املخطوطــات العربيــة وترميمهــا«، العربيــة ۳۰۰۰، العــدد ٣،  •

۲۰۰۱م.
املهــدي، ســهام محمــد. جتليــد الكتــب يف مصــر يف العصــر اململوكــي، رســالة ماجســتير، كليــة  •

اآلداب، جامعــة القاهــرة، ۱۹۷٤م.
املوســوي، مصطفــى؛ بــدران، أوديــت؛ الســامرائي، إيــان فاضــل. الوثائــق، بغــداد: اجلامعــة  •

١٩7٩م. املســتنصرية، 
محمــد، ســعد شــحاته. مقدمــة يف علــم الفطريــات، جامعــة عمــر املختــار، البيضــاء، الطبعــة  •

األولــى، ١٩٩٤م.
األول  • العــدد  القاهــرة،  العربيــة.  املخطوطــات  معهــد  مجلــة  العربيــة.  املخطوطــات  معهــد 

١٩٥٥م.
ــة  • ــدار املصري ــم املخطوطــات، القاهــرة، ال ــي املخطــوط وعل ــاب العرب ســيد، أميــن فــؤاد. الكت

اللبنانيــة، ۱۹۹۷م.
السيد، محمد إبراهيم. مقدمة الوثائق البردية، القاهرة ، ۱۹۸۷م. •
عليــان، جمــال. احلفــاظ علــى التــراث الثقــايف، سلســلة عالــم املعرفــة، الكتــاب ۳۲۲ ،الكويــت،  •

۲۰۰۵م.
عبد الكرمي، عمر. دراســات جتريبية يف عالج وصيانة املنســوجات األثرية، رســالة ماجســتير،  •

جامعــة القاهــرة كليــة اآلثار، قســم الترميم، ۱۹۹٤ م.
عبــد املنعــم، حمــدي. دراســة يف عــالج وصيانــة املخطوطــات الورقيــة املصــورة ذات األغلفــة  •

اجللديــة امللونــة رســالة ماجســتير كليــة اآلثــار - جامعــة القاهــرة، ۲۰۰٤م.
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ــك  • ــة املل ــع جامع ــام، مطاب ــم احلشــرات الع ــة يف عل العمــودي، مكــي عبــد اهلل. األســس العلمي
ســعود، الريــاض،۱۹۹۸ م.

العســيلي، عبــد الســالم محمــد: دراســات جتريبيــة وتطبيقيــة يف عــالج وصيانــة وترميــم  •
املخطوطــات وتقويتهــا بالبوليمــرات، رســالة ماجســتير، كليــة اآلثــار، جامعــة القاهــرة، ۱۹۸٥م.

فينياس، ف، فينياس، ر. تقنيات الترميم التقليدية. باريس: اليونيسكو،١٩٨٨ . •
الصــويف، عبــد اللطيــف. املراجــع الرقميــة واخلدمــات املرجعيــة يف املكتبــات اجلامعيــة.  •

للطباعــة، ۲۰۰۱م. الهــدى  دار  قســنطينة: 
رزق، جورج نصر اهلل. تركيب وتصنيف احلشرات، املكتبة األكادميية، القاهرة، ۱۹۹٥م. •
الشامي، أحمد. دراسة يف أوراق البردي العربية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، ۱۹۸۲ م. •
شــاهني، عبــد املعــز. األســس العلميــة لعــالج وترميــم وصيانــة الكتــب واملخطوطــات والوثائــق  •

التاريخيــة، القاهــرة: الهيئــة املصريــة للكتــاب،١٩٩٠م.
شــبوح، ابراهيــم.« صيانــة وحفــظ املخطوطــات اإلســالمية«. أعمــال املؤمتــر الثالــث ملؤسســة  •

الفرقــان للتــراث اإلســالمي. لنــدن: مؤسســة الفرقــان للتــراث اإلســالمي، ۱۹۹۰م.
والقرصنــة  • بالتلــف  مهــدد  تــراث  جهــود حلفــظ  اململكــة.  »مخطوطــات  علــي،  الشــريحي، 

٢٠١٦م.  ،١٩٤٨٨ العــدد:   ، املدينــة«  صحيفــة  الســوداء، 
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• 2005. Catherine. R., Stephen. B, Conservation of Works of art on paper. Prints, 

Drawings
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