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ABSTRACT 

 

 

 This Search is taking booth side the practical and the theoretical side and talking 

about how to making papers, which is used in the restoration of manuscripts. The 

introduction is talking about (History of Paper Industry),( then the first chapter 

entitled (Models Of Hospitals Manuscripts In The World And The Ways Of 

Industry Paper), then the second chapter entitled(Hospital Restoration Of 

Manuscripts And Maintenance Center In The Shrine), in which four axes: the first 

(Outline Of The Hospital), the second (The Materials Used In The Paper Industry), 

(Restoration Paper Made) method, and the last (Comparative Study ,The Results 

And Recommendations). 
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 الملخص

 
  

حبكم العمل واملمارسة  يف ترميم وصيانة املخطوطات التابع ملكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، فقد جتمعت 
عندي  جمموعة من املعلومات املهّمة عن صناعة الورق الطبيعي، أحببت أن أضعها يف هذا البحث ليطلع عليها  

 املتخصصون يف هذا اجملال. 

بعنوان: ) صناعة الورق عرب التأريخ(،) صناعة الورق عند العرب( مّث الفصل األول، بعنوان:  ويتكون البحث من متهيد  
)مناذج من مشايف املخطوطات وطرائق صناعة الورق الطبيعي(، مث الفصل الثاين: )جتربة مشفى مركز ترميم املخطوطات 

ر الثاين:  )املراحل ) نبذة تعريفّية عن املشفى(، احملو  وصيانتها يف العتبة العّباسّية املقدسة(، وفيه أربعة حماور: األول:
ع  واملواد املستعملة يف صناعة الورق الطبيعي(،احملور الثالث )طريقة الرتميم بالورق الطبيعي املصنوع باملركز  (، واحملور الراب

 )التوصيات والنتائج(.

 ز هذا البحث، وأخص منهم كادر مركز ترميم املخطوطاتوأخريًا أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من أعانين يف إجنا
 وصيانتها؛ ملساعدهتم يل وبذهلم الكثري من اجلهد والعناء. 
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 صناعة الورق عبر التاريخ:

كان اإلنسان البدائي على مر معظم احلقب التارخيية القدمية ينقش رسالته مبختلف األشكال والرسوم على السطوح 
الكهوف , وكانت هذه هي أوىل الوثائق اليت نقلت إلينا احلياة واحلضارة السائدة آنذاك , إذ كانت  املستوية جلدران

هذه الرسوم جتسد جتسيدا حقيقيا وواقعيا تلك احلقبة احلضارية , الن التعبري عن هذه املراحل يتم بالصور ال بالرموز 
 واحلروف , فهي إذا صور واضحة املعامل.

, كان أول سطح وقع عليه االختيار للكتابة هو احلجر, حيث كان قبل ذلك ويف البداية يتم حنت وملا ظهرت الكتابة 
أو رسم احلروف أو الرموز على جدران الكهوف الصخرية أو واجهتها ,مث اخذ اإلنسان بالكتابة على األعمدة أو 

نقل قد استخدمت  األلواح احلجرية لاجلدران احلجرية  فيما بعد. ونظرا الن هذه السطوح مل تكن قابلة للنقل , ف
 املعلومات , أو لوضع القوانني )كقانون محو رايب( أو لتوفري التعليمات والوصايا.

ونظرا الن األلواح احلجرية كانت ثقيلة عند محلها ومرهقة يف النقش عليها , فقد بدأ اإلنسان يف بالد ما بني النهرين ) 
 (جنوب شرق العراق  –يف منطقة العروق 

ق.م  3300باستخدام مادة أخرى مستخرجة من أدمي األرض وهي األلواح الصلصالية بدال عنها وذلك قرابة العام ) 
( وعلى مر القرون , أصبحت هذه األلواح أقل احتواء على الرسوم التصويرية وأكثر ميال إىل التجريدية , حىت أهنا 

من اخليزران أو عصا من القصب ذات هناية حادة تتخذ شكل استخدمت كرموز للغة احلديث املنقولة باستخدام عود 
 منشور ثالثي وترتك على الطني الطري بصمات مميزة اسفينية الشكل , لذلك أطلق عليها تسمية الكتابة املسمارية.

وكان الصلصال وسيلة جيدة ؛ ألنه حفظ لنا اسطرا رائعة من املمكن تضمني كثري من املعلومات يف مساحة صغرية. 
وكانت األلواح الصلصالية صغرية للغاية وحبجم كف اليد الواحدة , رغم أن الكتابة املسمارية كانت مستخدمة أيضا 
على سطوح أخرى , مثل سطوح األعمدة , ويتكون الصلصال من سيليكات األلومونيوم  املائية اليت تلني عند ترطيبها 

 الصالبة.  . ويتغري شكل الصلصال بفعل احلرارة , ويصبح شديد, وميكن ختفيفها باملاء وإعادة تشكيلها عند تصلبها

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 127 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

فهي تصمد إمام  –وكانت تصنع األلواح حبيث تكون قادرة على التحمل , وذلك لتعزيز قدرهتا على االستمرار والبقاء 
 النار دون أن تتأثر هبا.

يه وعلى الفور يتطلب تسجيل النص كله علإن الطني ليس أفضل مادة للكتابة ؛ ألنه ثقيل الوزن ويشغل مكانا كبريا و 
, وطبعا ال ميكننا أن ننكر أن بوسع اللوحات الطينية حىت غري املشوية أن تبقى حتت األرض آالف السنني يف حال 

لوح  500,000سليمة , وبفضل ذلك وصلتنا هذه الكميات اهلائلة من الرقم الطينية )يوجد اآلن ما يقارب من 
اضر ( ولكن أليس من احملتمل أن سكان مابني النهرين القدماء كانوا فعال يكتبون يف بداية األمر صلصايل يف الوقت احل

ء املصريني مما الشك فيه أن قدما على اخلشب أو على مواد أخرى مل تصلنا , مث بعد ذلك انتقلوا إىل استعمال الطني.
وراق األلواح الطينية , وذلك بعد أن اكتشفوا إعداد أالذين عاشوا يف تلك احلقبة من الزمن مل يرق هلم فكرة استعمال 

 م.ق (. 2700الربدي للكتابة عليها وذلك قرابة عام )  

اخرتع املصريون القدماء مادة صاحلة للكتابة , مع سهولة احلصول على هذه املادة بثمن قليل ويف متناول األيدي , وهو 
 النيل او يف منطقة الدلتا. وكان ذالك من أعظم االخرتاعات يفورق الربدي الذي كان منتشرا بكثرة على ضفاف هنر 

( مرتا وهي موجودة يف 40تاريخ البشرية , فقد اخرتع من هذه النبتة وثائق عمالقة تبلغ أكرب وحدة مكتشفة منها )
 متحف )اليبزغ  يف أملانيا ( .

الصفحة  اجللدية بالكتابة على وجهي بدأت املخطوطات اجللدية حتل حمل خمطوطات الربدي. وقد مسحت املخطوطات
, كما أتاحت إمكانية مسح األخطاء وإدخال التصحيحات عالوة على ذلك إمكان خياطتها معا مكونة جمموعة 
أضخم من الربدي , وتتميز املخطوطات اجللدية بأهنا أكثر ثباتا وقدرة على البقاء من الربدي عند االحتفاظ هبا يف بيئة 

 مستقرة.

إما يف الصني فكان الوسيط املستخدم يف التسجيل هي شرائح نبات البانبو وكان عرض كل شرحية ال يتسع ألكثر من 
 ( سم.وكان استعمال سيقان البانبو الضيقة يف التدوين جيعلها ال تتسع لعدد كبري 20رمز واحد وكان طوهلا ال يتجاوز )
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  شرائح , ولكي حيفظ الكتاب تتابع الشرائح , كان عليه ان يثقب من الكلمات. لذلك كان النص الطويل حيتاج لعدة
 كل شرحية بثقب من األعلى مث ينظمها يف خيط واحد.

فكان احلرير من اخلامات اليت عرفتها الصني منذ القدم , فبدأ استعماله كوسيط لتدوين الكتب عليه ,وكانت هذه 
مل يكن كافيا لسد حاجة الصني إال أنّه كان غايل الثمن , لذلك أخذ  اخلطوة تقدما كبريا يف هذا اجملال , إال أن احلرير

عدد من املهتمني بالطباعة يف خمتلف أحناء الصني يعملون جاهدين الكتشاف وسيط جديد للكتابة عليه. وظلت 
ى ع(م. حيث توصل الباحث الصيين الذي يعمل مديرا للورشات اإلمرباطورية ويد 105التجارب مستمرة حىت عام )

) تساي لوين ( إىل صنع الورق من حلاء الشجر وبعض احلشائش واخلرق والشباك القدمية. وقد ظلت الصني حتتفظ 
 (1 لنفسها بسر صناعاهتا طوال سبع قرون.)

 صناعة الورق العربي 

إن املواد اليت استخدمت يف صناعة عجينة الورق هي: احلرير , الكتان , القطن , القنب , ألياف النخيل , اخلرق  
البالية , من هذه اليت كانت جتمع لتغطية حاجات احلوانيت أو مصانع الورق , وكان االعتماد بصورة عامة على القطن 

من غريه يف صناعة الورق. وتعد ألياف القطن انقى الصور اليت النقي ذي األلياف الطويلة , الذي كان أكثر جودة 
يوجد عليها السليلوز يف الطبيعة , والورق املصنوع منه يعّد من أقوي أنواع الورق وأكثرها دواما ومقاومة لعوامل التحلل 

اخلواص حيث انه ال  ه بعضيف البيئة , كما تكون نسبة اللجنني وهي املادة الرابطة بني األلياف قليلة جدا )واللجنني ل
يذوب يف املاء أو املذيبات العضوية, ولكنه يتأكسد حبامض الكربيتيك ( , لذلك فان نسبته املرتفعة يف الورق مضرة 
جدا, تؤدي إىل تغري لون الورق وأكسدته , وتكسر أوراقه وتيبسها )كما نرى ذلك يف الورق األوريب ( ويفضل إزالة 

افة الصمغ العريب والشب لتحل حمل اللجنني ألداء وظيفة التماسك وصالبة األلياف السليلوزية  اللجنني من العجينة وإض
بالورق , كما يضاف إىل عجينة الورق وسط قلوي يساعد على مقاومة التحلل, وان العرب قد عرفوا جيدا املواد القلوية 

 وكيفية استخدامها وكمياهتا وخواصها. 

                                                           
 .162-156,ص2006تطور صناعته عرب التاريخ ,جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية, العدد الثاين, سنة -وظيفته-ينظر: الورق نشأته 1
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ية للحصول على عجينة الورق بتقطيعها يف املاء , وضرهبا وغليها وحتضري عالق مائي من لقد عوجلت املواد السليلوز 
( ماء , ويطرح هذا املزيج يف منخل أو شبك من السلك ال يسمح إال بنفاذ املاء 100( إىل )5هذه األلياف بنسبة )

ميينا فتتشابك يف أثناء حركته يسارا و فقط , ويغمس هذا املنخل واملزيج يف حوض ماء , وحيرك مبعدل معني , ويرج جيدا 
 األلياف مكونة نسيجا متصال ذا مسك منتظم.  

إال أن هذا الورق املصنع من األلياف يكون مساميا وغري مالئم للكتابة باحلرب السائل, لذلك تضاف مواد سائلة على 
طلى الورق, ريي وبودرة التلك, مث يسطح الورق املصنع مكونة من النشا , الصمغ العريب اجليالتني مسحوق احلجر اجل

حيث تنفذ املواد السااااااائلة واملثبتات بني األلياف وفوقها, مث تصااااااقل األوراق  وتغلق املسااااااامات وجتعل الورقة اقل قابلية 
 (2على امتصاص السوائل, ) 

 تعريف الورق:

 املصحف , وورق الصحف وأوراقه ينقل من لسان العرب البن منظور أن الورق: أُدٌم رقاق واحدهتا ورقة , ومنها ورق
 صفحه الواحد كالواحد وهو منه , والورّاق معروف وحرفته الوراقة ورجل ورّاق وهو الذي يوّرق ويكتب.

أما يف االصطالح فهو:نسيج من ألياف ذات أصل نبايت و هي عبارة عن مادة سيليلوزية ؛ لذلك ميكن عّد مصدر 
السبب يف عدم استغالل أنواع كافة يعود إىل اقتصادية عملية االستخالص , خاصة نبايت مادة خاماَ إلنتاج الورق ولكن 
 (3) عندما تكون نسبة السيليلوز قليلة.

 

 

 

                                                           
 .35-34م , ص 2002ينظر: الذخائر جملة فصلية حمكمة تعىن باآلثار والرتاث واملخطوطات والوثائق, األستاذ أسامة ناصر النقشبندي, سنة  2
 .9ينظر: صناعة الورق يف تونس دراسة حالة تطبيقية يف جغرافية الصناعة , رسالة ماجستري ,ص  3
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 الفصل األول 

 مناذج من صناعات الورق الطبيعي يف العامل وطرق استخدامه

 أوال:صناعة الورق في اليابان:

اص ونعومة امللمس, ويتمّيز ليس فقط بالرونق اخل“. واشي”يطلق على الورق الذي ُيصّنع بالطرق اليابانية التقليدية اسم 
وإمنا خباصية امتصاص الرطوبة واملتانة والتحمل ألمد طويل، ولذلك فإنه يستخدم ليس يف الكتابة والرسم فحسب بل 

 يف صناعة األثاث والديكورات الداخلية.  

البداية، وصلت التقنية اليدوية لصناعة الورق إىل اليابان من الصني مع دخول تعاليم الديانة البوذية. وانتشرت صناعة  يف
( ١١٨٥-٧٩٤( بنشر البوذية يف أحناء البالد، ويف عصر هييآن )٦٢٢-٥٧٤الورق مع قيام األمري شوتوكو تايشي )

 وهي طريقة صنع  .“Nagashi - zuki زوكي -غاشي نا”ولدت التقنية اليابانية الفريدة ويطلق عليها 

اتية والذي يكون موضوعا به املادة اخلام من األلياف النب“ سوِكغيتا”الورق عن طريق حركة هز لوعاء غري عميق يسمى 
وذلك يف داخل صهريج مليء باملاء. حيث أن احلركة االهتزازية تعمل على ترابط األلياف مما جعل من املمكن ُصنع 

 (4) .ق يتميز خباصية املتانة وصعوبة التمزق سواء بالطول أو بالعرضور 

يتم نسج األلياف الطويلة بطريقة متشابكة « زوكي -ناغاشي»وتأيت قوة هذا الورق أيضا من طرق تصنيعه. يف طريقة 
ء ومادة تسمى اماللتتحول إىل ورقة منتظمة ومتينة، يف هذه الطريقة يتم خض األوراق لألمام واخللف داخل مزيج من 

لياف أو أي نبات مياثله يف اللزوجة، وبينما ترتبط األ« آئوي-تورورو»وهي مادة لزجة مصنوعة من نبات امسه « نريي»
 (5الطويلة مع بعضها يتم قذف السائل حبركة متكررة حىت حنصل على ورقة مستوية عالية املتانة. )

                                                           
 التقليدي الياباين الواشي ينضم إىل قائمة اليونسكو, انظر:بوابتك إىل اليابان, حرفة صناعة الورق 4

http://www.nippon.com,/27/2/2016., 
 .japan.org-http://web ,/2016انظر: نيبونيكا ,الورق يف الثقافة اليابانية ورق واشي بني األصالة والتطور ,  5
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 ثانيا:مشفى مركز ترميم المخطوطات في فلسطين:

ميكن تأخريه  ويتم وضااع ما إن عملية الرتميم تقوم على فهرسااة هذه املخطوطات ضاامن نظام وأرقام معينة مث تصااويرها،
منها داخل أكياس من النيرتوجني وصااااااااااااااناديق خاصااااااااااااااة إىل أن يأيت دورها يف الرتميم،  وهذه العملية تساااااااااااااامى احلفظ 

دراسااااااااة طريقة حياكتها وخياطتها، ورساااااااام  -أوراقهاقبل تفكيك املخطوطة و -وحسااااااااب رأيهم أن على املرمم ."املؤقت
خريطة لطريقة الكتابة وأنواع الُعقد، مث غساال املخطوطة كيميائيا مبواد تعمل على حفظها، ومن مث التجفيف والتصااميغ 
الذي يعطيها مرونة وملعانا، كما حيوي الصااااامغ مادة ساااااامة قادرة على قتل أي حشااااارات ميكن أن تكون بعد عشااااارات 

 .السنني

إن املراحل األخرية يف عملية الرتميم تنتهي لدى املعمل اليدوي، حيث توضاااااااااااع املخطوطة على طاولة مضااااااااااايئة ملعاجلة 
الثقوب املتآكلة، عرب دمج األوراق اجلديدة بالقدمية باسااااتخدام  الورق الياباين ، مث حياكة الكتاب وجتليده ووضااااعه يف 

 (6) .صندوق مبواصفات خاصة وبرقم معني يف املركز

 ثالثا: مشفى مركز جمعة الماجد.                

 مراحل العمل التقني للترميم داخل قسم الترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث:

هناك عملية التعقيم املعنية بالتخلص من اآلفات واحلشرات والفطريات والبكرتيا اليت تتغذى على الكتاب. وأما العملية 
التنظيف اجلاف إلزالة األتربة والغبار املوجود فيها ذرات معدنية تضر وتتلف ورق الكتاب. وتأيت العملية الثانية فهي 

 ..الثالثة املتمثلة باملعاجلة، اما بالغسيل أو عرب تنظيف البقع والتخلص من اإلصابة الكيمياوية

وهي ارتفاع نسبة احلموضة أو األكسدة الضوئية داخل الورق. ويف العملية الرابعة جيري الرتميم اليدوي أو اآليل، حسب 
 حالة املخطوطة. وتسمى املرحلة اخلامسة ب الرتميم احلراري . وهو خمصص للحاالت ذات التلف النسيجي، واليت مل 

 

                                                           
 .http://www.aljazeera.net ,  /2007انظر,فريق فلسطني لرتميم املخطوطات,مسر منر , 6
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صل أخرياً الذي يراعى فيه تاريخ املخطوطة وتصنيفها، تصور رقمياً. مث يتنفع معها املعاجلات السابقة، وقبل التجليد 
 (7) .إىل املخازن اجملهزة جيدا بشكل توفر معه بيئة صحية تكفل احملافظة على املخطوط

فقد اعتمد مركز مجعة املاجد على جتارب األجداد يف هذا اجملال وعلى التجارب العلمية احلديثة , وقد خلص إىل 
هذه األلياف النقية من مادة القنب اليت أعطت نتائج ممتازة حيث يقوم اآلن باستخدامها يف أعمال الرتميم  استخراج

اآليل ويف صناعة األطباق الورقية اخلاصة بأعمال الرتميم اليدوي آخذين بعني باحلسبان األساسية يف صناعة الورق من 
 (8) السماكة واللون.

ترميم المخطوطات وصيانتها في العتبة العباسية       الفصل الثاني: تجربة مشفى مركز  

 المحور األول:

 نبذة تعريفية مفصلة عن مشفى مركز ترميم المخطوطات:

املخطوط: هو كل مدون قدمي من كتابة و رسااااوم على الطني او احلجر او اخلشااااب او اجللود او الرقوق او الربديات او 
 الورق.

ان الشااااااااااااعوب تناقلت علومها وأفكارها بواسااااااااااااطة املدونات اليت توارثتها األجيال ,وهلذه املخطوطات أ ية عظيمة من 
حيث العلوم املدونة فيها ,فهي حتكي تاريخ الشااعوب واألمم وحضااارهتا , وهي كنوز ال تقدر بثمن, وبساابب الظروف 

األضااااااارار واحملافظة  على هذه الذخائر املهمة  , صاااااااار لزوماً املؤثرة يف املخطوطات تضااااااارر كثري منها  , والحتواء هذه 
على الشااااااعوب إن هتيا اجلو املناسااااااب والظروف املالئمة هلذه النفائس بدءا من ترميمها وصاااااايانتها إىل خزهنا لضاااااامان 

 سالمتها. 

 

                                                           
 .http://www.aljazeera.ae/ ,2013خمطوطات مجعة املاجد للثقافة كنز الرتاث اإلنساين, ينظر: 7
 .469/470صناعة الورق العريب اإلسالمي من الرتميم إىل التجليد:  8

http://www.aljazeera.ae/
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رات احلاصلة يف التطو إن إنشاء مركز ترميم املخطوطات وصيانتها يف العتبة العباسية املقدسة خطوة مهمة يف اجتاه 
 أقسام العتبة , ومنها املخطوطات اليت حرصت العتبة على احلفاظ على هذا الرتاث واإلرث اإلنساين واحلضاري.

يصااااااب عمل مركزنا على صاااااايانة املخطوطات وحفظها بطرائق علمية حديثة وحبسااااااب الشااااااروط العاملية املتبعة للحفاظ 
 عرب جمموعة من املختربات , هي: على القيمة التارخيية للمخطوط. ويتم ذلك

 أواًل: المختبر البايولوجي:

يشااااااااامل العمل يف املخترب البايولوجي على أثر الكائنات احلية يف املخطوطات ساااااااااواء كانت كائنات مرئية كاحلشااااااااارات 
 والقوارض او كائنات دقيقة كالفطريات والبكرتيا.

 -وينقسم العمل يف املخترب على عدة مراحل:

 األوساط الزرعية اخلاصة بالفطريات والبكرتيا.حتضري  -1
 فحص املخطوطات عن طريق اخذ مسحات وزراعتها. -2
 تشخيص احلشرات الضارة املوجودة يف الكتب. -3
 فحص أنسجة األوراق.  -4
 تعقيم املخطوطات املصابة. -5

 ثانياً: المختبر الكيمياوي:

ود يف املااااااواد االثريااااااة , وحتضااااااري كاااااال املااااااواد هااااااو ماااااان األقسااااااام املهمااااااة يف املركااااااز؛ إذ يااااااتم فيااااااه حتلياااااال كاااااال مااااااا موجاااااا
األساسااااااية الداخلااااااة يف عمليااااااة الرتماااااايم, وان عماااااال الرتماااااايم يعتمااااااد اعتمااااااادا كلياااااااً علااااااى املختاااااارب الكيمياااااااوي ؛ ألنااااااه 

 يف املخترب يتم حتديد املواد املستخدمة يف الرتميم. ويقسم العمل يف املخترب إىل قسمني:

 ملتنوعة وتشمل:االختبارات املباشرة والتحليالت ا -1
 اختبار تناسق ألياف اجللد حبيث يتم حتديد شدة الضرر املوجود يف اجللد.اختبارات اجللود: -أ
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الفحص الشااامل ألحبار الكتابة واألختام واأللوان املتعددة سااواءاً زخرفة أو كتائب اختبارات األحبار واأللوان: -ب

 منها.أو ختطيط نصوص وحتديد مدى متاسكها وطرق تثبيت املتضرر 
حتلياال التااذهيااب: حيااث يتم حتلياال التااذهيااب كيميااائيااًا ومعاااجلتااه ومعرفااة الرتكيااب الكيمياااوي للتااذهيااب واملواد  -ت

 الالصقة املستخدمة يف التذهيب, وتثبيت األماكن املتضررة منه.
(: تقاس محوضاااااااااااة األوراق باساااااااااااتخدام جهاز قياس احلموضاااااااااااة وباساااااااااااتخدام PHقياس محوضاااااااااااة األوراق ) -ث

 ملفلطحة وهي خاصة لقياس األسطح املستوية.األلكرتودات ا
 تحضير المواد المتنوعة الخاصة بالترميم وتشمل: -2

 حتضري مواد تثبيت األختام واألحبار إن تطلب األمر تثبيتها. -أ
حتضاااااري ألوان اآليزو املساااااتخدمة يف عملية صااااابغ عجينة الورق وصااااابغ الورق الطبيعي اليدوي واملعروف بالورق  -ب

 يف الرتميم.الياباين املستخدم 
حتضاااااري املواد الالصاااااقة اليت تدخل بعملية حتضاااااري عجينة الورق املساااااتخدمة يف عملية الرتميم وإكمال نواقص  -ت

 األوراق وكل أنواع الرتميم املتنوعة.
 حتضري عجينة الورق املصبوغة واملستخدمة يف ترميم األوراق وإكمال النواقص. -ث
ل املخطوط واملسامى باااااااااااااااا )صاابون البندقية( وتساتخدم هذه حتضاري مادة الصاابون الساائل اخلاص بعملية غسا -ج

 املادة حسب احلاجة لغسل املخطوط.
 األوراق يف حال كون احلموضة مرتفعة. حتضري مواد ختفيض محوضة -ح
 حتضري مواد تدعيم الورق عند الرش أو الغسل إن تطلب األمر. -خ
رية , ط مصاااااااااابآ باحلشااااااااارات واألحياء اجملهيتم اختيار املادة العضاااااااااوية املناسااااااااابة للتعقيم يف حال كون املخطو  -د

 وتعتمد املادة العضوية على طبيعة الورق واجللد اخلارجي ونوع احلرب والتذهيب والنقوش املستخدمة.
حتضاااااااري مواد تشاااااااحيم وترطيب اجللود القدمية واملتيبساااااااة اليت فيها نسااااااابة األلياف القصااااااارية أكثر من األلياف  -ذ
 الطويلة.
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الطبيعية واألحبار؛ إذ حتضاار بعض الصاابغات من نوع من الزهور والنباتات وقشااور بعض حتضااري بعض األلوان  -ر

 الثمار وجذورها.
حتضااااري كاشااااف هايزنبريك املسااااتخدم يف معرفة نوع ألياف الورق, وأيضااااا حتضااااري كاشااااف لواكل املسااااتخدم يف  -ز

 الكشف عن مادة النشا املستخدمة يف تدعيم األوراق القدمية.
 رميم:ثالثاً: مختبر الت

 يتم يف خمترب الرتميم املراحل اآلتية: 

نة اجلدران ؛ ألهنا مبنية باخلرساااااااانة املسااااااالحة , وتتوفر فيها كل اساااااااتالم املخطوط من اخلزانة:  -1 وهي قاعة حمصاااااااّ
 18اإلمكاانياات الالزماة حلفظ املخطوطاات ومحاايتهاا من التلف , وفق املعااير الادولياة من درجاة احلرارة وهي 

وتتوفر يف احلصااااينة أيضااااا احدث طرائق اخلزن ,وهي الدواليب املعدنية  % 50  والرطوبة مبعدلدرجة مئوية , 
املتحركة. تتم عملية تسااااليم الكتاب من قبل مسااااؤول اخلزانة احلصااااينة للمرمم بعد تثبيت معلومات الكتاب يف 

 سجل خاّص بذلك.

ترقيمه , ق األضااارار الظاهرة على الكتاب و التوثيق: أول عمل يقوم به املرمم بعد اساااتالمه املخطوط هو توثي- 2
 بعد ذلك تتم عملية التصوير الدقيق لكل جوانب املخطوط واإلضرار املوجودة فيه.

 فصل األوراق امللتصقة: يف حال تالصق األوراق يوضع يف جهاز السحب  -3
امللتصقة بواسطة  فصل األوراق ) الفاكيوم (,وتغلق القبة , مث يضخ البخار البارد لرتطيب األوراق ؛ كي يتسىن للمرمم

 أدوات العمل.
 التنظيف امليكانيكي: يف هذه املرحلة تتم عملية تنظيف املخطوط وبطريقتني: -4

احات والُفَرش الطبيعية  -أ التنظيف اجلاف: هي عملية إزالة األتربة واألوساااخ العالقة على املخطوط بواسااطة املسااّ
 الناعمة .
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بات , بعد هذه العملية يتم تثبيت األحبار واألختام املهمة اليت تتأثر باملذي التنظيف الرطب: قبل املباشاااااااااارة يف -ب

ذلك يتم غسااااااال األوراق ان دعت الضااااااارورة , كأن تكون هنالك أتربة عالقة باألوراق أو بقايا فضاااااااالت احلشااااااارات أو 
ابون ة الصااااادهون ملتصاااااقة او بصااااامات أصاااااابع مساااااتخدمي املخطوطات وغريها , وتتم عملية الغسااااال باساااااتخدام ماد

 السائل اخلاص بغسل األوراق , ومبحلول يتم حتديده و هتيئته يف املخترب الكيمياوي. 
بعد عملية الغسااال تأيت عملية التدعيم ؛ إذ تقوى األوراق بواساااطة املادة الداعمة لكي حنصااال على   التدعيم: -5

 املرونة و القوة الالزمتني.

الرتميم: هنالك طريقتان رئيساااتان يف املخترب لرتميم املخطوط , وميكن للمرمم اختيار الطريقة املالئمة حبساااب وضاااع -6
 الكتاب , وهاتان الطريقتان  ا: 

الرتميم بواسااااطة عجينة الورق باسااااتخدام جهاز الفاكيوم:يتم الرتميم بواسااااطة عجينة الورق ؛ إذ ختلط العجينة  -أ
بشااكل جيد , مث تضاااف املادة الالصااقة إىل اخلليط املتجانس ويصااب يف األماكن اليت يراد ترميمها  عند حتضااريها باملاء

  .يف الورقة و بشكل طبقات متعامدة

الرتميم اليدوي بالورق الياباين هي عملية ترميم أوراق املخطوط املتضررة أو املتآكلة بواسطة الورق الياباين يدو  -ب
 ينأ.

الصاااغرية: بعد االنتهاء من الرتميم بواساااطة إحدى الطرائق املذكورة يقوم املرمم بإمالء الثقوب الصاااغرية ترميم الثقوب -7
؛ إما بالعجينة املسااااااااتخدمة يف ترميم الكتاب ؛ أو بتكوين عجينة من ألياف الورق الياباين مللء الثقوب إذا كان الرتميم 

 بواسطة الورق الياباين.

ترميم املخطوط يتم مجع املخطوط على شكل مالزم وخياطتها بالطريقه نفسها اليت خيط  اخلياطة: بعد االنتهاء من-8
 هبا املخطوط تارخييا.

تتم يف و  التجليااد: بعااد االنتهاااء من اخلياااطااة يتم جتليااد املخطوط بغالف جااديااد أو ترميم الغالف القاادمي إن وجااد.-9
 مراحل.



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 137 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 ل وبدقة.مجع مالزم الكتاب مع بعضها البعض وحسب التسلس-أ 

 خياطة املالزم وحبسب اخلياطة القدمية اليت كان عليها املخطوط لألمانة التارخيية.-ب 

هتيئة اجللد القدمي وذلك بتنظيفه ميكانيكياً وبشااااااااااااااكل جيد , ومن مث ينظف بواسااااااااااااااطة مادة, اآللفول وهي مادة  -ت
 تستخدم على شكل رغوة يف عملية التنظيف الرطب. 

 القدمي بواسطة جلد طبيعي جديد مع مراعاة اللون.ترميم اجللد  -ث 

 جتليد الكتاب بواسطة اجللد املرمم والكارتون القاعدي. -ج 

بعد االنتهاء من كل مراحل الرتميم واخلياطة و التجليد للكتاب يقوم املرمم بصااااااااااااااناعة علبة خاصااااااااااااااة بالكتاب   -10
 وحبسب قياساته  و تكون من الكارتون األرشيفي القاعدي.

يقوم املرمم بالتصااوير التوثيقي النهائي و يفضاال أن يصااور نفس األماكن واألضاارار نفسااها اليت صااّورها يف البداية  -11
 .لكي يظهر الفرق بشكل واضح لكل من يريد أن يعرف ما جرى على الكتاب و كيف كان سابقاً 

ير النهااائي نااة يقوم املرمم بكتااابااة التقر التقرير النهااائي للمخطوط: قباال نقاال املخطوط املرمم إىل اخلزانااة احلصااااااااااااااي -12
موضاااااااااااحا فيها العمليلت اليت جرت على املخطوط بالتفصااااااااااايل, ويذكر كل املواد اليت اساااااااااااتخدمت يف ترميم املخطوط 

 وصيانته.

تتم عملية األرشاااااااافة بنسااااااااخ التوثيق التحريري والصااااااااوري  اليت أجريت على طول مراحل  الرتميم على  األرشاااااااافة:-13
 ع املخطوط يف العلبة اخلاصة به مع االحتفاظ بالنسخة األصلية يف احلاسوب ) الكومبيوتر (.يوضع م(CD)قرص

تساااليم املخطوط للحصاااينة: يعاد املخطوط إىل القاعة احلصاااينة ويسااالم للمساااؤول بشاااكل نظامي , ويوضاااع  يف  -14
 مكانه , وبالنسجة بذلك تكون رحلة ترميمه قد انتهت بعودته إىل اخلزانة احلصينة.
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 رابعاً: مختبر األعمال الفنية:

وهي اإلعمال النهائية اليت تضااااااااااااااااف إىل املخطوط , وهي تُعّد مزوقات وجممالت للمخطوط من أوراق وغالف وعلبة 
حفظ ؛ إذ إن اساتخدام الزخرفة واحلفر على اجللد املزجج كل ذلك كان يساتخدم يف األغلفة القدمية كل حساب احلقبة 

 نسخ فيها املخطوط وطبيعة وثقافة الطبقة احلاكمة يف تلك احلقبة.الزمنية اليت كتب او 

ويف األغلب كانت تسااتخدم الزخرفة اإلسااالمية النباتية واهلندسااية يف املخطوطات اإلسااالمية ؛ إذ إن االختالف بساايط 
احلقبة من إضاااااافات  كبني احلقب املتعاقبة والتطورات يف األعمال الفنية تكون تدرجيية, وما كان يضااااايفه الفنانون يف تل

 أدت إىل تطور العمل إىل يومنا هذا ؛ إذ إن اإلبداع ال يتوقف يف حقبة وزمن معني.

و يتم تصاااااااانيع الغالف الال كي ) املزجج ( للمخطوطات النفيسااااااااة والثمينة اليت تفتقد إىل الغالف األصاااااااالي ؛ إذ نقوم 
غالف الزهور كان الكتاب أدبيا فرتساااام على واجهة ال  بتصاااانيعه وحسااااب نوعية احملتوى الذي حتتويه تلك املخطوطة فإذا

والفراشاااات وحساااب ما كان مساااتخدماَ يف تلك احلقبة , أما إذا كانت املخطوطة فقهية او قرآناَ  قدمياَ فرتسااام الزخارف 
 اإلسالمية على وجه الغالف املراد جتليد املخطوطة فيه وحسب قدم تلك املخطوطة, وما كان يستخدم يف تلك احلقب

 من زخارف إسالمية هندسية او زخارف إسالمية نباتية.

 المبحث الثاني: المراحل والمواد المستخدمة في صناعة الورق الطبيعي: 

بعد البحث املستمر ودراسيت النظرية لتاريخ صناعة الورق الطبيعي يف خمتلف احلقب الزمنية والكشف عن كيفية استخدام 
واالستدالل على عمل األدوات واآلالت القدمية يف صناعة الورق  الطبيعي  ,  سنعرض أنواع خمتلفة من املواد الطبيعية 

 يف هذا املبحث املراحل العملية املدعمة بالصور:
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 أوال: صناعة المشبك:

سم , يتخلل هذا اإلطار شبكة 3( ال يقل مسكه عن 30*40يتكون املشبك من إطار خشيب متساوي األضالع ) 
ذات ثقوب صغرية جدا, وهذه الشبكة تكون مثبتة جيدا باإلطار اخلشيب مع احلرص على أن تكون حماكة من النحاس 

 أطراف اإلطار مغلقة بإحكام بشريط مطاطي لكي ال يتسرب خليط لب الورق منها.كما يف الصورة   املبينة ادناه

 

 

 

 مشبك صناعة الورق الطبيعي                                  

 

 تحضير األلوان:ثانيا: 

يتم حتضري اللون املستخدمة يف صبغ العجينة اخلام باستخدام اصباغ )االيزو( وهي عبارة عن باودر يوجد منه ستة  
 الوان) جوزي , اصفر غامق ,ا صفر فاتح , رصاصي ,اسود واخضر ( وذلك عن طريق حسابات دقيقه جدا. يتم 
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( من املاء املقطر وخلطه جيدا هذا اخلليط يوضع يف بيكر  9.99اله إىل) ( غرام من احد االلوان املذكورة اع1اضافة )
 (  ملدة نصف ساعة.0c10خمتربي مث وضعه يف محام مائي حتت درجة حراره )

 صبغ عجينة الورق:

  -اللون الجوزي:

  )15mlمن اللون اجلوزي و) %0.1صبغ تركيز  ml( 125( لرت ماء مقطر و)6( غرام عجينة بيضاء و)100) 
 من اللون الرصاصي. %0.1صبغ تركيز  

 -اللون االصفر:

 من اللون االصفر. % 0.1صبغ تركيز   200mlلرت ماء مقطر و 6غرام عجينة بيضاء و 100

 -اللون الرصاصي:

 .%0.1من صبغ الرصاصي تركيز   ml(25( لرت ماء مقطر و )6( غرام عجينة بيضاء و )100. )1

 من اللون االسود. 0.1صبغ تركيز  ) 20ml(لرت ماء مقطر و)6و )( غرام عجينة بيضاء 100. )2

 -العجينة الحمراء:

 ( لرت ماء.3صبغ امحر و )) ml 150( غرام عجينة بيضاء و)50) 

 حتضري لب عجينة الورق الطبيعي: ثالثا: 

( %60كون )طن تيتكون لب الورق احملضر يف خمترب الرتميم الرطب من ألياف القطن والكتان , إذ ان نسبة الق 
( غرام من األلياف ونقعها 12( يتم حتضريه بالوسائل احلديثة املتاحة , يتم على سبيل املثال اخذ ) %40والكتان)

إىل  30( لرت من املاء املقطر اخلايل من األمالح , ومن مث وضعه يف اخلالط ليتم خلطه جيداً ملّدة ترتاوح من 1ب)
متغرية حسب مسك الورقة , تتكرر هذه العملية حلني الوصول إىل الكمية  ثانية علما ان هذه النسبة تكون 50

املطلوبة , بعد هذه املرحلة يتم وضع اخلليط  يف حوض , ولتقوية تشابك األلياف يتم مزج اخلليط مبادة سليلوزية 
 الصقه.
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 تحضير لب عجينة الورق                              

 رابعا: ضرب المشبك:

بعد االنتهاء من حتضري عجينة الورق يتم خلط لب عجينة الورق جيدا , ومن مث يتم ضرب املشبك بشكل أفقي 
داخل حوض العجينة , مث رفع املشبك بشكل مستوي ,لكن  قبل ركود األلياف يف أسفل املشبك يتم حتريك املشبك 

 ك جيد لأللياف ومالء الفراغات.من اليمني إىل اليسار ومن األعلى إىل األسفل , وذلك لتحقيق تشاب
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 ضرب المشبك داخل الحوض
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 خامسا: عملية الكبس:

بعد رفع إطار املشبك يتم وضع الورقة املصنعة بني طبقتني من القماش والبطانية )ورق نشاف(, ومن مث وضعها  
( ساعة يتم إخراج الورقة من املكبس ووضعها على املشر لكي جتف 24داخل املكبس إلخراج املاء الزائد. بعد مرور )

 تدرجييا 
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 عملية كبس الورقة المصنعة

 عملية التدعيم:سادسا: 

بعد االنتهاء من جتفيف الورقة لوحظ ان الورقة ذو ملمس خشن ومليئة بالفراغات وغري صاحلة للكتابة , لذا بعد  
البحث والتجارب تبني ان مادة النشاء جيدة لتقوية ألياف الورقة. يتم حتضري مادة النشاء بإذابتها باملاء البارد , ومن مث 

مع التحريك املستمر, مث تركها لتربد , بعدها يتم طالء الورقة من جهة وتركها لتجف , ومن املغلي عليها  سكب املاء
 مث طالء الوجه اآلخر وتركها على النشر لتجف بالتدريج.

 

 

                        

 مرحلة التدعيم                                            
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 سابعا: الصقل:

وهي عملية تنعيم ألياف الورقة وجعلها متساوية ومنبسطة , تتم عملية صقل األوراق بواسطة مادة صلبة مثل احلجر  
أو العاج. يتم مترير احلجر بالتساوي على طول الورقة وتستمر هذه العملية حىت تصبح الورقة ناعمة امللمس , وتكون 

 هذه العملية من جهتني.

 

 

 

 عملية صقل الورقة
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 المحور الثالث:

 طريقة الترميم بواسطة الورق المصنوع:

بعد إجراء الفحوصاااااااااااات البايولوجية والكيمياوية للمخطوط , وعملية التوثيق الصاااااااااااوري والتحرير تتم معاجلة املخطوط 
حساااااب الضاااااوابط املنصاااااوص عليها يف مركز ترميم املخطوطات التابع ملكتبة ودار خمطوطات  العتبة العباساااااية املقدساااااة 

 ,وتتم هذه العملية على مرحلتني: 

  اوال:عملية صبغ الورق المصنوع:

يتم التوصااال للون املقارب عن طريق مقارنتها بنماذج حمضااارة مسااابقا ضااامن قياساااات مثابة على النموذج على ضاااوئها 
مر غ يتم التوصااااااااااال للون املطلوب بعدها يتم صااااااااااابغ عدد من األوراق  للمخطوط املراد العمل عليه , وذلك عن طريق

 األوراق يف حوض فيه صبغة حمضرة من الوان خاصة لصبغ األوراق.

 ثانيا: طريقة الترميم:

بعد قياس مسك أوراق املخطوط املتضررة يتم صنع عدد من األوراق بنفس السمك, بعدها يتم وضع ورقة املخطوط  
أطراف الورقة,  ر من متزق أو تآكل علىاملراد ترميمها على شاشة ضوئية لكي يتم ُرؤية مجيع التفاصيل الدقيقة لألضرا

(  وهي  6000MHوبذلك يتم وضع الورقة املصنعة جبانبها وقصها بنفس مقدار الضرر ويتم لصقها مبادة التيلوزة )
مادة سليلوزية الصقة جيدة وسهلة اإلزالة يف نفس الوقت. بعد هذه العملية يتم كبس الورقة داخل مكبس ملدة ترتاوح 

 ساعات , بعدها يتم إخراجها من املكبس , ومن مث تعريش أطراف الورق الزائد.   ( 10 - 5من ) 
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 ترميم المخطوط بواسطة الورق المصنوع )قبل وبعد (
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 المحور الرابع: 

 دراسة مقارنة, والتوصيات والنتائج:

 دراسة مقارنة:   -أوال

والكتان , املختار  من اخلرق البالية ؛ أذ تكون نساااااااااابة عند اسااااااااااتخدامي لعجينة الورق احملضاااااااااارة من ألياف القطن 
؛وعملت  بتقطيعها مث غليها  وطحنها وخلطها جيدا وأخرياً تصااافيتها  من الشاااوائب ,  %40والكتان  %60القطن 

و بوضااااع هذا اخلليط يف حوض  واضااااافة اليه مادة سااااليلوزية صاااامغية  لتقوية متاسااااك االلياف , بعدها شاااارعت  بغمر 
اخل احلوض ورفعه بوضاااااع الورق الناتج بني طبقتني من القماش مث التخلص من املاء الزائد عن طريق وضاااااع املشااااابك د

الورق داخل املكبس , فأن الورق الناتج يكون ذو جودة علية وقليل التأثر بالعوامل الطبيعية من درجة احلرارة والرطوبة 
 وثائق واملسااااااااتندات االرشاااااااايفية , وخلصااااااااائصااااااااه اجليدة يف؛ أذ كان يسااااااااتخدم مثل هذا الورق يف كتابة املخطوطات وال

مقاومته للتقادم الزمين واحلفاض على شااااااااكله االصاااااااالي ملدة طويلة  , مقارنته بالورق املصاااااااانوع من لب اخلشااااااااب ؛ أذ 
 حيتوي على نسبة علية من االمحاض مثل مادة اللجنني اليت تسبب حتلل وتأكسد الورقة وانتشار البقع على سطحها.

 : التوصيات:ثانيا

ويضاااااام هذا احملور جمموعة من التوصاااااايات اليت تساااااالط الضااااااوء على جمموعة من املشاااااااكل اليت واجهتين أثناء العمل يف 
صناعة الورق الطبيعي واستخدامه يف ترميم املخطوطات، أحببت أن أبينها للعاملني يف هذا اجملال مع بيان احللول هلذه 

 تصني يف هذا اجملال. املشاكل، عسى أن يكون فيها نفع للمخ

عند تصاااانيعي للمشاااابك واسااااتخدامه يف صااااناعة الورق الحظت بعض املعوقات أثناء غمر املشاااابك داخل احلوض  -1
ورفعه , نزول املاء بساارعة  واسااتقرار األلياف يف قعر املشاابك بشااكل عشااوائي وغري مسااتقرة حبيث ال يوجد وقت كايف 

عن  إن الورقة الناجتة عن هذه التجربة غري مستقرة وسهلة التمزق. نتيجةلتحريك املشبك لليمني وإىل اليسار, وجدت 
البحث املساااتمر توصااالت إىل إن املشاااكلة تكمن يف أطار املشااابك اخلشااايب حيث قمت بإضاااافة شاااريط إليه من املطاط 

 من اجل حصر املاء ألطول فرتة ممكنه وحتريك املشبك ومالء الفراغات. 

وانتظارها لتجف وجدت ان ساااطح الورقة يكون مسااااميا وخشااان امللمس ومرنه جدا  بعد خروج الورق من املكبس -2
 وغري صاحل للكتابة عليها الن احلرب يتغلغل داخل ألياف الورقة ووصوله إىل اجلانب األخر منها لذا قمت بتدعيم 
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االنتقال  تظارها لتجف مثسااااااطح الورقة مبادة قلوية مثل النشاااااااء او الصاااااامغ العريب , لذا قمت بطالء الورقة من جه وان
 للجة الثانية. بعد جفاف الورقة حلظت إن الورقة أصبحت متماسكة وقوية.

سطح الورق بقي مساميا لذا توصلت إىل إن صقل الورق هو احلل املناسب إما بواسطة حجر العقيق أو العاج ,  -3
ومتاسكا  علت من ألياف الورقة أكثر تراصاوذلك بتمرير حجر العقيق على طول الورقة وبالتساوي , إن هذه العملية ج

 وجعلت سطحها ناعما حبيث عند الكتابة عليها ال يتغلغل احلرب داخل الورقة إمنا يستقر على سطح الورقة. 

 ثالثا: النتائج:

االهتمام بصناعة الورق الطبيعي واستخدامه يف ترميم وصيانة املخطوطات من اجل تقليل التكلفة بدآل من  -1
 من الدول األوربية. استريادها

 استعمال اخلرق القطنية البالية او النباتات املتوفرة يف البلد. -2
احلرص على ان تكون النباتات املستعملة يف صناعة الورق الطبيعي ذو الياف طويلة من اجل احلصول على  -3

 متاسك جيد لألوراق.
فراء وسهلة املدى البعيد وجتعل من الورقة صجيب تقليل مادة اللجنني يف الورقة ألهنا تؤثر على الورقة على  -4

 التكسر.
التواصل يف هذا اجملال عرب شبكة االنرتنيت من اجل تطوير الورق الطبيعي واستخدامه يف ترميم املخطوطات  -5

 بأفضل صوره ممكنه.
مركز مشفى  نتيجيت اليت توصلت إليها هلذا البحث هو إن الورق الذي قمت بتصنيعه والتجارب اليت أجريت عليه يف  

ترميم املخطوطات التابع ملكتبة ودار خمطوطات ألعبته العباسية املقدسة جيد لرتميم املخطوطات؛ حيث متكنت من 
 التحكم بسمك ولون الورقة.

 المصادر والمراجع:

 ديب. -ثاصناعة املخطوط العريب اإلسالمي من الرتميم إىل التجليد ,عدة مؤلفني , مركز مجعة املاجد للثقافة والرت -1

 الذخائر, جملة فصلية حمكمة , رئيس حتريرها كامل سلمان اجلبوري. -2
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