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  متهيد
ب والدول. وذلك ملا  أصالة الشعو تعترب املخطوطات ثروة وكنزا حضاراي واترخييا وتراثيا،  ميثل 

. ومن أكثر الدالئل على مدى تقدم أي جمتمع عرب مساره التارخيي.  مية واترخييةعل  متثله من قيمة
كانت اآلاثر    فإذاللمجتمعات والشعوب.  واإلبداعي فاملخطوطات توثق للنشاط الفكري 

أي حضارة، فإن ما خط من طرف العلماء والكتاب، يسجل إبداعاهتا    إبداع  العمرانية تدل على
 ورقيها. 

هليئات الدولية أمهية كربى حلفظ املخطوطات والواثئق القدمية  من هذا املنطق أولت الدول وا
 وسخرت هلا إمكانيات كبرية وحديثة من أجل صيانتها وترميمها.

 تعريف املخطوط؟ .1
املخطوطات هي مؤلفات العلماء ومصنفاهتم، وهي لفظة حمدثة بعد حدوث الطباعة، هلذا ال  

يف كالم املتقدمني، وإمنا حدثت هذه اللفظة   املخطوطات  أو املخطوط) جتد ذكًرا هلذه الكلمة
بعد دخول الطباعة، فأصبحت الكتب قسمني: خمطوطات، ومطبوعات. فما كان منها مكتوًًب  
ي مطبوًعا، متييًزا له عن األول. وقد اختلف أهلم الفن   ي خمطوطًا، وما طمبع منها ُسم خبط اليد ُسم

اليد قبل دخول   خبط ما كتب) :ظة، فقال بعضهمبعد حدوث هذه اللف (املخطوط يف تعريف
اليت اخرتعها غوتنربغ، ويف احلقيقة هذا  .  منذ حنو مخسمائة عام  أي   ة قبل دخول الطباع  عة الطبا

- كانت متواجدة قبل ذلك    أنواع الطباعة األخري ابتكر الطباعة ًبألحرف املتحركة بينما بعض  
أطلق خمطوط . فمصطلح قد كان يف الصني قبل حنو ألف سنة -وهو الطباعة على األلواح

 على الكتب بعد انتشار استعمال الطباعة يف العامل.
اذاكان هذا ما يتعلق ًبملخطوط كتعريف أو مفهوم،  هناك مصطلح آخر جدير ًبلتعريف وهو  

 علم املخطوطات. 
 

 التعريف بعلم املخطوطات: .2
كّل ما يتعلق ًبلشروط التارخيية    Codicologyيتضمن علم املخطوطات، الكوديكولوجيا، 

اليت أنتجت الكتب املخطوطة بنسخها املتعّددة؛ وبناء عليه فهو علم آاثر   ،واملرتكزات املاديّة
الكتاب الذي يهتّم ًبحِلَرف التقليديّة لصناعته، ويدرس املواد املستخدمة يف كتابته، وينفتح على  



، مثل: مكّوانت املخطوط، األحبار، أنواع اخلّط Palaeographyعلم اخلطوط القدمية 
وعالمات التصويب واحلواشي وخوارج النّص وتواريخ تطورها والتأريخ   العريّب، واملختصرات 

 . وبياانت التمّلك،... وينفتح، أيًضا، حنو اتريخ نقل النصوص واتريخ منتجيها ونّساخها
 علم املخطوطات عند العرب: .3

ُّسى العرب الكتاب يف القرن اهلجري األول بـ الرقيم، الزبور املصحف، السفر، الرسالة، الكرّاسة،  
اجللد، اجلزء، اجمللدة، الكناش، الكناشة، الدفرت. ويف عصر التدوين أطلقوا على الكتاب:  

تسميات  الديوان، املدّون، التأليف، املؤّلف، التصنيف املصّنف. ويف القرن الرابع اهلجري أطلق
مثل كتاب األصول، الكتاب األمّهات، الكتب األساسّية . كما ورد يف اتج العروس للزبيدي 

هـ(: خّط 538هـ(: كتاب خمطوط أي: مكتوب فيه. ويف بالغة الزخمشري )ت120)ت 
الكتاب خيطّه، كتاب خمطوط، مث استخدم لفظ الكتاب املخطوط مبقابل املطبوع بعد اخرتاع 

تخدم املغاربة نسخة قلمّية مبقابل املخطوط. وذكر أّن: "املخطوط العريب هو  الطباعة، وقد اس 
أطول خمطوطات العامل عمًرا" ، ويقصد ًبملخطوط العريب اإلسالمي؛ كّل ما كتب ًبللغة العربية، 

ووجدها    G. Roperأو اللغات اليت استعارت حرف القرآن العريب، وقد تتبعها جوفروا روبري  
الذي كتب على عدة مواد،   اهلجنيواع املخطوطات العربية، املخطوط لغة، ومن أن 129

الذي مل يصّحح على مؤلفه أو مل ينسخه انسخ معروف،    الدعيواجلميل،  املزخرف  اخلزائينو
ال يوجد منه سوى بضعة النادر ُساته واضحة، و  والعلميالذي خطّه املؤّلف بيده،    األصليو

 يوجد منه نسخة واحدة يف العامل.  الفريدنسخ يف العامل، و
م وهي منحوتة من لفظني ًبلالتينية: 1959دخلت كلمة الكوديكولوجيا املعجم الفرنسي عام  

Codex  مبعىن كتاب، وLogos  مبعىن علم؛ وهناك تركيز على اهتمام هذا العلم مبظاهر
 .الصناعة األولّية للمخطوط بوصفها تنتج الوعاء للنص

 أسس علم املخطوط .4
ست ركائز لعلم املخطوطات، وحماوره هي: اتريخ املخطوط، وكيانه املادي  احللوجي  وقد حّدد   

املتعّلق بصناعة املخطوط، إذ يتّم دراسة املواد واألدوات واخلطوط والزخارف واجللود، وقد أطلقوا  
لكات عليه علم الكوديكولوجيا، وتقييم املخطوطات وفًقا للمعايري والتقاليد ويدرس فيه التم



والسماعات واإلجازات، احلفظ والصيانة وأساليب التعقيم والرتميم والتصوير، الفهرسة والضبط  
 . البيبلوغرايف، التحقيق والنشر 

 اجلوانب املادية اليت يعىن هبا علم املخطوط:  .5
وألنّه علم، أي يتسم بسمات العلمية، فهو يقتضي افرتاض الفرضيات وصياغة القوانني ومن مث  

نظرية، وقد عّدد اجلوانب املادية اليت يعىن هبا علم املخطوطات وهي: "مكوانت الورق أو  وضع  
املواد املكتوب فيها، والطّي وصناعة الكراريس، والرتتيب املتعلق ًبلصناعة، وتركيب الصفحات،  

داية  واخلزم، والتسطري، والنمنمة، والزخرفة، والتذهيب، والتجليد، ويعىن أيًضا ًبلنِّساخة أي بب
النص وهنايته وحرده، والوقف، واإلجازة، والقراءة، وقيود التمّلك، والبيع والشراء واألدعية  

األبواب والفصول والرتقيم   اوين يود الصيانة واالستهالالت وعنوالعبارات الشاردة والفوائد وق
  واحلّك واحملو والطمس واإلحالة والتشطيب وما إىل ذلك" وبذلك يكون قد أخرج من علم 

 املخطوطات الفهرسة والتاريخ والتحقيق والرتميم وعلم اخلطوط.
 : ترميم وصيانة املخطوطات  .6

كان موضوع احلفاظ على الواثئق واملخطوطات والكتب وصيانتها وإنقاذها من األخطار اليت  
وعلماء  قيني وأمناء املكتبات تتعرض هلا الشغل الشاغل لرجال العلم والثقافة بوجه عام والواثئ

والفنانني بوجه خاص، لكون هذه الذخائر من الرتاث الثقايف للبشرية مجعاء، وكانت  اآلاثر 
البداايت يف هذا اجملال حماوالت متفرقة جتري يف خمتربات املتاحف ودور الواثئق على نطاق اجلهود  

جانب أسلوبه اخلاص يف ترميم وصيانة  الفردية أحياانً أو احلكومية على أوجه خمتلفة، فكان لكل 
الواثئق واملخطوطات والكتب النادرة والصور الثمينة واخلرائط وغري ذلك من احملفوظات واآلاثر  

 .الفنية من الذخائر العلمية والثقافية
 املبادئ األساسية للرتميم.7

وهي ملخصة  مبادئ عامة حتكم عمليات العالج والرتميم  قامت عملية الرتميم منذ القدمي على  
 : يف اآليت



عدم القيام أبعمال العالج والرتميم اليت يرتتب عليها حمو أو تغري أو تشويه أو طمس للخصائص    -
املادية أو املعنوية للوثيقة أو املخطوطة من حيث الشكل واملظهر والسمات الفنية ونوعية 

 دمة فيها؛ الكتاًبت واألحبار املستخ
عدم القيام أبعمال العالج والرتميم اليت قد تؤدي إىل أضعاف أو اإلضرار مبادة الوثيقة أو    -

 املخطوطة؛ 
القيام أبعمال العالج والرتميم ًبلكيفية والطريقة اليت تسهل معها التفرقة بني األجزاء املرممة    -

 واألجزاء غري املرممة من الوثيقة أو املخطوطة؛ 
استخدام مواد العالج والرتميم اليت تسهل إزالتها دون اإلضرار ًبلوثيقة أو املخطوطة،   جيب      -

 وذلك عندما يراد تعديل أسلوب وطريقة الرتميم؛ 
مبا أن األهداف املنشودة من مجيع أعمال العالج والرتميم هي اإلبقاء على الواثئق واملخطوطات  و   

واألرشيف ملدة طويلة، فمن الضروري يف هذه احلالة اختيار مواد  وغريها من مقتنيات دور الكتب 
العالج والرتميم اليت تكفل هذا االستمرار ، حبيث ال تتفاعل كيميائيا مع مادة الوثيقة أو املخطوطة  
بطريقة تؤدي إىل اإلضرار هبا. وانطالقا من هذا جيب عدم اإلفراط يف استخدام اللدائن الصناعية  

ا ولعدم وقوفنا حىت اآلن على حقيقة التغريات الكيميائية والطبيعية اليت قد حتدث هلا  حلداثة العهد هب
مع الزمن، ولعله يكون من األفضل استخدام املواد الطبيعية واخلامات اليت تنتج مبواصفات حمددة  

 خصيصا لعمليات العالج والرتميم. 

 تـــرميم املخطوطــــات.8
  : تعريف الرتميم
ة دقيقة يتم من خالهلا إعــادة املــواد األثرية إىل حالتها أو إعطائها الشكل األقرب إىل أصلها  هو عملية فني

 .بغري إضافات متلفة أو مزورة
وميكن القول أيضا أن عمليــة الرتميم هــي عملية عـالج لألثــر املصاب مــن التشققـات، والكسـور، التفتتات 

 .كـن أن يسببها جممل العوامل احمليطة هبذا األثروالثقوب، واإلصاًبت األخرى اليت مي 
  : أنواع الرتميم

  .هناك نوعان للرتميم ومها الرتميم اليدوي والرتميم اآليل
: وهو عملية يدوية حبثه حتتاج إىل الكثري من الصرب إضافة إىل خربة العالية والدقة، إذ   الرتميم اليدوي  -



ختلفـــة مستعماًل بعض األدوات كاملشرط ، امللقط ، الصندوق الضوئي ،  يقـوم املــرمم إبصـالح التلفيـات امل 
 .ويعد هذا الرتميم أكثر دقة وأكثر أمناً يف احملافظة على املخطوطات

  .تستعمل هذه الطريقة يف ترميم املخطوطات النادرة القدمية والواثئق الثمينة
  : الرتميم اآليل -

واسع فـي جمال تـرميم املطبـوعات )كتب ، دوريـات ،خـرائط،..( وبشكــل ضيق  يستعمـل هـذا الرتميم بشكـل 
 : يف ترميم املخطوطات وله طريقتان

 : الرتميم ًبستخدام عجينة الورق املخلوطة ًبملاء . أ
هلذه الطريقة جهاز خاص يسمى جهاز الرتميم اآليل وهو حمور األساسي يف نظام الرتميم اآليل إضافــة إىل  

  .الـورق اليت يتم حتضيـرها قبل البدء فـي عملية الرتميم عجينة
 : الرتميم والتقوية والفرد ًبلتدعيم احلراري .ب

تعتمد هذه الطريقة علـى استخدام احلـرارة والضغط لـدمج الرقائق السيليلوزية مع ورقة املخطوط ،وذلك حتت  
 . فتكسبها احلماية واملتانة° فتلتصــق الرقائق مع الورقة 50ضغط متوسـط ودرجة حـرارة 

 : مراحـل التـرميم. 10

 . تصويــر املخطوط قبل البدء فــي عملية الرتميم  -
  إســم، عنوان املخطوط ، طبيعـة ووضع األوراق مـــأل ملف التـرميم الذي يتضمن حقــواًل متعددة ختص   -

ته ، نوع اخلياطة واحلبكــــة ،ونــوع تــاريخ تسلمــه ، مقاساته وعدد صفحا،  مصدر املخطوط، املؤلف 
 ......اخلالتلف ،وإصاابتــه واملــواد املستعملة فـي تعقيمه

 . القيام بعمليـة التعـقيم إذا أثبتت التحاليــل إصابـــة املخطوط  -

 : التنظيف -  
صفحات املخطوطات  التنظيف اجلاف : وفيه يتم التخلص من كل العوائق الصلبة املوجودة على سطح . أ

والكتب مثل : الغبار واألتربة وفضالت احلشـرات ، إذ يتـم التخلص منها إبستخــدام جهــاز املعاجلـــات األوليـــة  
 .بينما تــزال فضـالت احلشـرات بكشطهـــا ًبستخدام مشرط الرتميم



ــي األوعية الورقية مــن خــالل جهاز املعاجلـــة  العـــالج الكيميـائــي : تعــاجل مجيــع اإلصابــات الكيميائيــة فـ. ب
 : ضمن املعاييــر املعمــول هبا عامليـــاً ، وميكن تلخيص هذه املعاجلات ًبلعبارات التالية

  . تعديل نسبة احلموضة املرتفعة -
  . معاجلة األكسدة الضوئية -
  . تنظيف البقع والتشرًبت اللونية -
 . معاجلة الكتب احملرتقة  -

 :مث يرمم املخطوط كالتايل -
 فك الغالف اخلارجـي للمخطــوط مث نقــوم برتقيمه و بفكه ملزمة ملزمة   -
 .ترميم األوراق املصابة ًبلتلفيــات والكســور والثقوب ، ترميم األجزاء الناقصة يدوايً وآلياً  -
 .ت يف السابق وخياطتهابعد اإلنتهاء مـن عملية التــرميم نقــوم بتثبيت املالزم كما كان -
 . حتضري الغالف للمخطوط -
 . القيام بعملية جتليد املخطوط -
 . اخذ صورة للمخطوط بعد اإلنتهاء من عمليــة الرتميم  -

 : أسـس التـرميــم. 11

 : إن عملية التـرميم تقـوم على أسس واحـدة أمههـا
ــــوطاحملــافظـة علـى أثــريـة  -  . املخطـــــــ
 . احلـرص علـى إستخـدام اخلامات الطبيعيـة -
 . أن تكـون عمليـة التـرميـم عكسيـة -
أن تكـون عمليـة تـرميم أوراق املخطـــوط ظاهـرة للعيـان ،وذلك إبختيـار لـون ورق التـرميـم مغايـر   -

 . عـن اللـون األصلـي ألوراق املخطـوط

 : حفظ املخطوطات. 12
أثناء وجـودها فـي املخزن أو على أرفف   سواءإن مفهــوم احلفـظ يعنـي هتيئــة الظــروف احمليطة ًبألوعية الورقية 

املكتبة أو حىت بيـن أيــدي الباحثيـن والدارسيـن مبا يضمـن سالمتها مـن أيــة إصاًبت حشرية أو ميكروبية أو 



 . من خمطوط مصاب إىل أخر غري مصاب حىت آدمية وفــي الوقت نفسه منع انتقال العدوى
فحفظ املخطوط ال يعتمد على إجـراءات املعاجلـــة والتــرميم فحسب ،بـل يعتمـد كـذلك علـى هتيئـــــــة األوضاع  

 . املناسبة لسالمتها واحلفاظ عليها وابتعادها عن كل ما يؤدي هبا إىل التلف 
 : أنواع احلفظ : يوجد نوعني من احلفظ ومها

: ويتمثــل فـي العمـل علـى هتيئـة الظـروف املـالئمـة للحفـظ واملتمثلـة فـي درجــــــة احلرارة   حلفظ الوقائيا -
 والرطوبة والضوء ...اخل

: وهـو العمـل علـى إيقـاف التلـف الـذي يصيب املخطـوط، يتـم ذلك إبتبـــاع الطــــرق  احلفظ العالجي -
 . ممكنالعلمية ويف أسرع وقت 

 : عمليات احلفــظ. 13

: وهــو وضــع مجيع األوعيــة الورقيــة وامليكروفيلمية ، واالسطواانت املمغنطة يف خمازن تتمتع  التخزين  -
 . مبواصفــات خاصة مــن حتكــم فـي درجـــــة احلرارة والرطوبة مع مراعاة شكل املخزن وطـرق التخزين واإلضاءة 

احملافظة علـى التـراث ففــي حال فقدان األصل أو   : فهـو مرحلـة مهمـة جــداً حيث يساعـد يف التصوير الرقمي  -
تلفه مع مرور األايم تبقى الصور دليــــاًل مهماً لطالب العلم ، كما يساعد على سهولة وسرعـة الـوصول إلـى القـراء  

 . والباحثيـن ، الن عمليـة نقـــل األصـول واإلطـالع عليها غيـر ممكن يف كثيـر مـن األحيان
وكان املصحف الشـريف أول كتاب يغـلف ، وهــو إجراء   : عـرف التجليـد مع بدايـة عصر اإلسـالم ، التجليد -

وقائي للصفحات املكتوبة ، فبداً التجليد يتسـع ويتطـور مـن عصر إلـى عصر إلـى أن أصبـح فنــاً قائماً بذاته وله من  
 : و يشتمل على نوعني األسس العلمية والعملية ما جيعلـه مهنة عاملية وه

 : خيتص هذا النوع بتجليــد مجيـع أنــواع املخطوطـات العربيـة واإلسالميــــــة التقليدي التجليد .أ
ًبلطريقـة القدميـة نفسها ، وًبستخدام املواد الطبيعية ذاهتا مـع األخـذ بعيـن االعتبار الـزخارف املوجودة على سطح  

 . .مبا يتناسب واتريخ نسخ كل خمطوطالغالف ، وإعادهتا مـن جـديد  

التجليد الفين احلديث : خيتـص هـذا النـوع بتجليـد كافـــة أنــواع املطبوعـات معتمــداً علـى الطـــــرق   .ب
 . األوروبية بكل أشكاهلا من حيث التنفيذ ، ومـن حيث املواد املستخدمة



حفــــظ الواثئق واملخطوطات مـن األثـار املناخيـة املضـرة ،  علب احلفظ : واهلـدف مـن إستعماهلا هـو  .ج
إضافـة إلـى حفظها مـن التناثـر والضياع ، ومتتاز هذه العلب إبغالقها احملكم ، وتكوينها املادي النقــي مـن  

 . كـل الشـوائب ،واخلـايل مـن احلموضـة ،وهــذا يعطيها مناعة اتمة من اإلصاًبت الكيميائية

 : واصفات العلمية ملخازن احلفظ امل .14

ـــي   : يف خمازن احلفظ جيب مراعاة ما يلـ
  . ( درجـــة مئوية20-15درجــة احلـرارة تكـون مابيـن ) -
 . (ًبملائـة55-45نسبــة الـرطوبـة تكـون مابيـن ) -
ى النوافــذ  يفضل أن يكون املخزن بدون نوافذ ، فإذا وجدت فـال بدا مـن تـركيب مرشحات خاصـة عل  -

 . وفتحات التهوية
 . تـركيب إضاءة تعمـل أوتومـاتيكيـاً عنـد فتـح بـاب املخزن -
 . تركيب إضاءة خاصة مبخازن احلفظ -
 .النظافـة املستمـرة للمخازن مـن األتـربة والغبــار -
  . الدوري للمخازن ًبلتعقيم كل ثالثة أشهـر التطهري -
 . ـربـة ، ومنـع التدخيـن داخل املخازن منـع تنـاول األطعمـة واألش  -
 . جعـل املباين غيـر مضيافـة مـن اخلارج والداخـل ألي حشرات أو فطرايت أو غريها -
الكشـف الـدوري املتكامــل للمخطـوطات والـكتب وخاصة ألجزائها الداخلية للتأكد من سالمتها ، وعدم   -

  . تعرضها ألضرار وآفات معينة
 .عـزل املخطـوطات املصابـة ًبلفطـرايت وغريها من احلشرات واآلفات  -

 خطوطات والواثئق من خالل الرقمنة:  صيانة امل.15

يعترب مشروع رقمنة الرتاث الواثئقي إحدى املشاريع اهلامة، وإحدى التحدايت الكربى اليت أصبحت تفرض    
دخول يف هذا املشروع ينبغي أن يتم وفق معايري حمددة،  نفسها على املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات، فال

وبعد دراسة دقيقة لتكلفة املشروع، وجلدواه ًبلنسبة للمكتبة وللمستعملني. وسنحاول من خالل هذه الدراسة  
تسليط األضواء على أهم اجلوانب املرتبطة مبشروع رقمنة الرتاث الواثئقي بصفة عامة، والرتاث املخطوط بصفة  

 خاصة. 



يف هذا اإلطار ميكن أن حندد بعض أهداف الرقمنة، غري أن لكل مكتبة أهدافها اخلاصة اليت ينبغي الرتكيز  و    
 الرتاث الواثئقي، وهذه األهداف هي :   عليها، حىت تكون هناك جدوى من الدخول يف مشروع رقمنة

 من أجل احلفاظ على الرتاث الواثئقي من التلف والضياع؛ _ 

 املخطوطات وبعض الواثئق ذات القيمة._ إبراز القيمة العلمية أو الفنية أو التارخيية لبعض 

تعترب هذه األهداف من دواعي الدخول يف مشروع رقمنة الرتاث الواثئقي غري أنه، وكما سبق الذكر، ينبغي       
الختاذ مثل هذا القرار.   املركز الذي خيزن املخطوطاتكاانت املوضوعة رهن إشارة بار اإلماألخذ بعني االعت

رغم ما تكتنف عملية الرقمنة  على املخطوطات أو الواثئق القدمية. يف حفظ وصيانة وذلك الجيابيات الرقمنة
احلاسوب أو القرص املدمج،    املساحة الكبرية اليت أتخذها الصورة الرقمية داخل ذاكرة  ،  من بعض السلبيات مثل

رغم اخرتاع الربجميات املختصة يف ضغط هذه الصور. أما فيما خيص الرقمنة من أجل احلفاظ على الرتاث  
والضياع، فإن هناك تضارًب يف اآلراء بني املختصني يف جمال الصيانة. فهناك من يعترب أن    الواثئقي من التلف

حىت اآلن    ا، وليس حلفظ الذاكرة الثقافية، حيث أنه مل يتم التأكد هنائياالرقمنة هي جيدة لنشر املعرفة وتداوهل
العمر احلقيقي لألقراص املدجمة، بينما يؤكدون على أن املصغرات الفيلمية تظل أحسن وسيلة للحفاظ على    من

ًبلتكامل بني  الرتاث الواثئقي، رغم حمدوديتها يف جمال نشر املعرفة، وًبلتايل فأنصار هذه النظرية يؤمنون
دورا هاما يف احلفاظ على   هلا  املصغرات الفيلمية وبني األقراص املدجمة. إال أنه ينبغي اإلشارة إىل أن الرقمنة

الرتاث الواثئقي بطريقة غري مباشرة، إذ أهنا ختفض من الضغط على استعمال األصول، وتوفر طريقة جديدة  
ملخطوطات اليت تعترب شديدة سالمة انعكس هذا األمر إجياًب على لتداول الرتاث الواثئقي، وًبلتايل ي  وجيدة

 .التأثر من كثرة االستعمال

 اإلشكاليات املطروحة حاليا يف هذا اجملال، واملتعلقة خصوصا ًبجلوانب القانونية للصورة  انهيك عن بعض    
معرضة بسهولة لعملية التزييف، وهو ما ميكن  الرقمية، فهناك مثال مشكل حقوق املؤلفني، كما أن الصورة الرقمية 

للمختصني يف جمال    هاجسا حقيقيا وهذا ما يشكل لصورة الرقمية، أن يطرح مشاكل عديدة ًبلنسبة ملصداقية ا
 الرتاث املخطوط والذين يرغبون يف حتقيق املخطوطات عن بعد.
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