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ABSTRACT 

 

facts And reveal About Things And topics Renewed With search Scientific 

research On Always , It opens Before the eyes Doors For diligence and the study 

And analysis According Of circumstances And factors Historical Which She 

questioned her That documents at Stage Time Certain, and it Vary at Topics   , The 

mismatch No Less Importance documents About Manuscripts Where Includes at 

Its lines Social And religious Scientific, and in Closet center restoration 

Manuscripts And maintenance Affiliate For Library and House of Manuscripts of 

the Al-Abbas Holy The thing Most From this is documents the mission Which 

Need to me care And conservation when Transforming From Topics Mission at 

several fields And its importance in the universe documents   Wealth Scientific at 

various fields Knowledge as such Be careful On Preparation Operations Technical 

Her, and how Maintain on her Not Just From Lost But From Damage And 

destruction Than Called the need to me a study How to Maintain On this is Wealth 

Scientific studies Which Acquire Library and House of Manuscripts of the Al-

Abbas Holy Shrine, and in Our center center of Manuscripts restorations And 

maintenance Affiliate For Library and House of Manuscripts of the Al-Abbas 

Holy, as had become This Center Acquire Number Wear gorgeous From 

Documents, as well to me Manuscripts Living Books Rare, and function the basic 

she restoration Manuscripts, documents, and maintenance And saved In ways 

Scientific Modern According to the conditions Global Adopted To maintain On 

the value Historical Her, to circulate Benefit For students Researchers, and we 

took Form Of which a study Our research 

 



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

 
 212 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 الملخص

ال تقل امهية الوثائق عن املخطوطات  حيث تضم يف سطورها حقائق وتكشف عن أمور وموضوعات تتجدد مع 
تارخيية لالجتهاد والدراسة والتحليل وفقًا للظروف والعوامل الالبحث العلمي على الدوام ، وتفتح أمام العيون أبواباً 

اليت استجوبتها تلك الوثائق يف مرحلة زمنيـة معينـة , واهنا تتنوع يف مواضيعها  ,فمنها االجتماعية والدينية والعلمية 
شيء الكثر من هذه ال ,ويف خزانة مركز ترميم املخطوطات وصيانتها التابع لدار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة
 الوثائق املهمة اليت حتتاج اىل العناية واحلفظ ملا حتوية من موضوعات مهمة يف عدة جماالت .

 امهية البحث:

تعد الوثائق  ثروة علمية يف شىت جماالت املعرفة كما حترص على اعداد العمليات الفنية هلا ,وكيفية احلفاظ عليها ليس 
ف والدمار مما دعت احلاجة اىل دراسة كيفية احلفاظ على هذه الثروة العلمية اليت فقط من الضياع ولكن من التل

تقتنيها مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة , ويف مركزنا مركز ترميم املخطوطات وصيانتها التابع لدار 
ىل املخطوطات الوثائق, اضافة اخمطوطات العتبة العباسية املقدسة ,اذ اصبح هذا املركز يقتين عدد البس هبي من 

احلية والكتب النادرة  , ووظيفته االساسية هي ترميم املخطوطات ,والوثائق , وصيانتها وحفظها بطرائق علمية حديثة 
وحبسب الشروط العاملية املتبعة للحفاظ على القيمة التارخيية هلا ,لتعميم نفعها للدارسني والباحثني ,واخذنا منوذج 

 لبحثنا .منها دراسة 

 اهداف البحث:

 يهدف هذا البحث اىل التعرف على :

 القاء الضوء على ما تقتنيه مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية  من املخطوطات ووثائق. -1

 التعرف على كيفية حفظ وصيانة جمموعة الوثائق واملخطوطات  مبركز ترميم املخطوطات وصيانتها . -2
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اليت يتبعها  مركز ترميم املخطوطات التابع لدار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة عند التعرف على الطرائق  -3
 القيام بعملية عالج وترميم جمموعات لوثائق واملخطوطات  باملكتبة.

 ادوات البحث:

ئها اتوثيق كل خطوة من خطوات ترميم الوثائق وفحصها ومعاينتها  على الطبيعة ومن خالل املعاجلات اليت يتم اجر 
 مبشفى مركز ترميم  املخطوطات وصيانتها باملكتبة.

 نتائج البحث:

 توصل البحث اىل جمموعة من النتائج من امهها :

تقتين مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة  جمموعة ضخمة من املخطوطات والوثائق يف خمتلف  -1
 املوضوعات ,وكيف احلفاظ عليها .

طوطات العتبة العباسية املقدسة  نظام مقنن حلفظ جمموعة املخطوطات والوثائق من حيث تتبع مكتبة ودار خم-2
ختصيص مكان مالئم حلفظ املخطوطات  والوثائق مع مراعاه درجة احلرارة ومستوى اإلضاءة واستخدام اجهزة 

 التكييف بدرجات معينة.

خصصة وهيئة عاجلات الكيميائية والبيولوجية  املتيف مركز ترميم املخطوطات وصيانتها ,جمهز بأحدث االجهزة وامل -3
 من املرممني  املؤهلني للقيام بعمليات الرتميم.

يتبع قسم الرتميم باملكتبة عدة خطوات اساسية لرتميم لوثائق وتثبيت النقوش والكتابات وتنظيف االوراق من  -4
 صة.املواد العالقة وإزالة البقع وتقوية  الورق وتكملة االجزاء الناق
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 : المقدمة

 مع تجددت وموضوعات أمور عن وتكشف حقائق سطورها يف تضم حيث  املخطوطات عن الوثائق امهية تقل ال
 التارخيية والعوامل للظروف وفقاً  والتحليل والدراسة لالجتهاد أبواباً  العيون أمام وتفتح ، الدوام على العلمي البحث

 والعلمية والدينية تماعيةاالج فمنها,  مواضيعها يف تتنوع واهنا,  معينـة زمنيـة مرحلة يف الوثائق تلك استجوبتها اليت
 هذه من الكثر يءالش املقدسة العباسية العتبة خمطوطات لدار التابع وصيانتها املخطوطات ترميم مركز خزانة ويف,

 كون  يف حبثنا ةوامهي, جماالت عدة يف مهمة موضوعات من حتوية ملا واحلفظ العناية اىل حتتاج اليت املهمة الوثائق
 ليس عليها احلفاظ ةوكيفي, هلا الفنية العمليات اعداد على حترص كما  املعرفة جماالت شىت يف علمية ثروة  الوثائق

 اليت علميةال الثروة هذه على احلفاظ كيفية  دراسة اىل احلاجة دعت مما والدمار التلف من ولكن الضياع من فقط
 وظيفته, يانتهاوص املخطوطات ترميم مركز مركزنا ويف,  املقدسة العباسية العتبة خمطوطات ودار مكتبة تقتنيها

 املتبعة العاملية روطالش وحبسب حديثة علمية بطرائق وحفظها وصيانتها,  والوثائق, املخطوطات ترميم هي االساسية
 .بحثنال دراسة منها منوذج واخذنا, والباحثني للدارسني نفعها لتعميم, هلا التارخيية القيمة على للحفاظ

 الوثيقة على ظهرت اليت الزمن بصمات ازال ويعين, الرتاث احياء اىل يهدف, واسع علمي مفهوم:  الوثيقة صيانة
 .  وجد حيثما واملعامالت االجواء ملختلف وتعرضه قدمة حبكم واملخطوط

 عن متيزها اليت ومميزاهتا خصائصها هلا حالة كل  باعتبار حالة لكل صاحلة, موحدة مبادئ حتديد الصعب من إنه 
 يتضمن وعهن كان  مهما وعاء كل  أهنا على والوثيقة,  واالمهية الالزمة والطريقة واملشكل الرتكيبة حيث من غريها

 . اآللة طريق أوعن مباشرة اإلنسان إليها يتوصل معلومات

 : االيتك  املعاجلة كيفية  و االضرار لتشخيص متناهية بدقة الوثيقة تفحص جيب الرتميم عملية قبل

 :والتوثيق الفحص: أوالً 

 : كااليت  الدراسة عينة لوثائقنا ويكون 

 : املرمم اسم-1

 . الوثيقة يف يوجد أن ميكن استفهام أي يف إلية للرجوع بالرتميم يقوم الذي املرمم اسم يكتب
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 :  ورقمه الفحص تاريخ-2

 يكتب(, الكيمياويو  والبيولوجي املرمم)  للفحص املخصصة اللجنة قبل من وتارخيها  للوثيقة الفحص  رقم يكتب
, املقدسة يةالعباس العتبة خمطوطات ودار مكتبة يف املوجودة البيانات قاعدة خالل من اجلرد لغرض  الوثيقة رقم

 .اخلزن مكان يف متييزه  يتم وكذلك

 :وموقعها الوثيقة مكان -3

 . للخزن ومؤهالً  ثابتاً  كونه  حالة يف  للوثيقة احلايل اخلزن مكان أي: احلايل-أ

 للخزن اجليدة العوامل يهف واملتوافرة الثابت املكان إىل ينقل مث, مؤقتاً  للوثيقة احلايل املكان يكون قد: املستقبلي-ب
 .اجليد اخلزن مقومات وكل والرطوبة احلرارة درجة من طويلة ملدة

 :  الوثيقة نوعية-4

 الورق عيةونو , االسطر وعدد, االوراق وعدد, والعرض, الطول)   الوثيقة ابعاد قياس خالل من الوثيقة نوعية حتدد
 (. الغالف ونوعية, اللون,

 : االضرار-5

 خالل من ملعاجلةا طريقة لتحديد وذلك, كيميائية, بيولوجية هي هل تضررها ومدى, بالوثيقة التلف مظاهر حتديد
 ألوراقا وتقصف جفاف, احلواف تلف, ومتزقات قطوع,  األحبار هبتان( ,فطرية) بقع, سطحية أتساخات) 
 (.حشرية إصابة, مفقودة مناطق, جتعدات, رطوبة وجود, الصفحات انفصال, األوراق اصفرار,

 : والصيانة للعالج الالزم الوقت-6

 حمدد غري أو طويلة أو قصري مدة هو هل

 :والتخصصات املهارات-7

 . ترميم اختصاصي-أ



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

 
 216 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 . كيميائي  اختصاصي-ب

 . بيولوجي اختصاصي-ج

 . اخرى-د

 :  وتركيبة احلرب نوع-8

 احلرب تنوع ويعود, استعماله او صناعته يف الداخلة املواد حيث من احلرب من متعددة انواعا املسلمون العرب عرف
 : امهها من اسباب اىل- ووراقني والكتاب النساخ استعمله الذي

 . صناعته يف الداخلة املواد تنوع-1

 .صناعته يف الداخلة املواد مزج يف والتدرج, االعداد  طريقة-2

 .  والعصر النقع او للشمس التعريض او النار على الطبخ طريقة-3

 :  الكتابة يف املستعملة األحبار واهم

 :الكاربون حرب آـ

 وميزج ةالزيتي املصابيح عن الناتج السناج باستخدام احلرب من النوع هذا عرف وقد,  السوداء االحبار من وهو
 مبرور ثرياً ك  يتغري ال لونه ألن األحبار أنواع أفضل من الكاربون حرب ويعد, ماء مع رابطة كمادة  العريب بالصمغ

 .الزمن

 :والعفص احلديد حرب ـ ب

 االخرو , اللون اسود نوع: نوعان وهو, البداية يف حمدودا استعماله وكان, القدم منذ االحبار من النوع هذا عرف
 كمادة  العفص نم ويصنع,  الثابتة األحبار من ويعد بالرطوبة يتأثر وال املاء يف ذوبانه بعدم وميتاز,  اللون ازرق

 .العريب الصمغ إليه يضاف مث األبيض، الشراب أو اخلل من قليل إليه يضاف مث صمغية
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 : األزرق النيلة حرب ـ ج

 أهنا مزاياها ومن اجلروح معاجلة يف الرومان استعملها وقد النباتية، indigs الزرقاء النيلة صبغة من النوع هذا حيضر
 .اجملهريات بسبب تتلف أو تتأثر ال

 : األمحر احلرب ءـ

 مث لبيض،ا صفار أو العريب الصمغ إليها يضاف اخلل يف تنقع اخلشب من خاص نوع من احلمراء الصبغة تؤخذ
 .اخلشب من املستخلصة الصبغة عن عوضاً ( الزجنفر) الزئبقيك كربيتور  مثل أخرى مواد استخدمت

 :املطابع حرب ـ هـ

 من يصنعونه انواك  وقدمياً , بالضوء تتأثر ال اليت الثابتة األحبار من وهو الكتان، بدهن يغلى الكربون من يصنع 
 .جيد حرب على للحصول اجلوز دهن مع العريب والصمغ السناج

 : احلموضة درجة-4

 امضواحلو ,  الرتميم بعملية القيام قبل احلموضة لقياس جهاز باستعمال PH حبساب الورق محوضة حتديد يتم 
 احلوامض جتعل اليت األسباب أحد ولعل تدرجيياً، للتلف الورق تعرض فإهنا منخفض تركيز ذات كانت  ولو حىت

 يف الكربيت اتغاز  أن كما,  الصنع عملية عند متاماً  منها تنقيتها متت قد تكن مل الورق عجينة أن الورق يف موجودة
 هي احلوامض بأن  القول وميكن, احلوامض تكوين مصادر من تعد األخرى هي الصناعية املدن يف السيما اجلو

 .وتقصفها وترديـها املماثلـة واملـواد الـورق تفسـخ فـي الرئيسي السبب

 فإنه املستمرين، والتفسخ الرتدي حاالت من وختليصها باحلامضية املصابة واملخطوطات الوثائق على احلفاظ وألجل
 طرق هناو , احلامضية هذه من التخلص تكفل اليت املالئمة الوسائل عن البحث واألساسية احليوية األمور من

 هذه يف ملستخدمةا املواد ولكون امليدان هذا يف املتخصصني واخلرباء العلماء من عدد وجرهبا هبا قام وخمتلفة متعددة
 اخلطأ فإن وإال متخصصاً  خبرياً  يكون أن هبا يقوم من على فيجب اإلنسان بصحة مضرة كيماوية  مواد هي الطرق

  توفر ضرورة إىل افةإض األمر يتطلب كما  الطرق، هبذه تعاجل اليت واملواد باإلنسان األضرار أفدح يلحق استعماهلا يف
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 صيانتهاو  املخطوطات ترميم مركز يف املعتمدة الطرق هذه إحدى نذكر وهنا, فيها العمل وممارسة إلدارهتا اخلربة
 ( . MMMK مادة)  باستعمال طريقة ،وهي املقدسة العباسية العتبة خمطوطات ودار ملكتبة التابع

 .والرتميم الصيانة: ثانياً 

 مجالية ذوقية يةفن عملية نفسه الوقت يف وهي, عامليا موحد خاص عرف ذات دقيقة تكنولوجية عملية هو: الرتميم
 شكل اىل االثرية وادامل واعادة وجتميل وتقوية وتثبيت جتميع عمليات وتتضمن, فائقة ومهارات عال حس اىل حتتاج
 . االصل اىل اقرب

, على للمرمم لشاغلا الشغل وتعد للوثيقة املكونة االصلية العناصر على االبقاء على نعمل الوثيقة أصلية والحرتام
 توقيف مع, هي ماك  بالوثيقة االحتفاظ هو الرتميم عملية من اهلدف بل احملتوى أو الشكل يف تغيري إي يتم ال وان

 األصلية املادة فسن من الناقصة القطع تعويض ويتم, وواضحة فعالة بطرائق الوثائق وتقوية أسباب وإزالة األتالف
 تزوير عتربت أضافة كل  ألن منه جزء أتلف قد رسم إمتام أو النص كتابة  أعادة جيب وال باجللد واجللد بالورق الورق
 .   الرتميم يةعمل جناح قل املستبدلة املادة أو املضافة املادة كميت  زادت فكلما, الوثيقة ومصداقية بقيمة ومتس

 : اىل الصيانة تقسيم وميكن

 طبقا املخطوط وا بالوثيقة احمليطة البيئية الظروف ومتابعة تدخل دون فقط احلفظ وهي: الوقائية الصيانة-1
 . القياسية للمواصفات

 الناقصة طعالق واالستكمال والتجميع والتقوية التنظيف خالل من بالعالج  التدخل وهي: بالعالج الصيانة-2
 . اسرتجاعية والرتميم العالج مواد تكون ان وجيب

 : كااليت  العمل ويكون

 : الرتميم طريقة اختيار-1

 لرتميم بالنسبة املوادو  الطريقة نفس استعمال ميكن فال, الرتميم طريقة تفرض للوثيقة الفنية او التارخيية القيمة ان
  اعادة او ثان مصدر من عليها احلصول ميكن وثيقة مع, طويل ووقت عالية مهارة تتطلب, كبرية  قيمة ذات وثيقة
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 تكون ان جيب لرتميما عملية فان, تستعمل اليت واملواد الطريقة دراسة جيب الرتميم عملية اي يف اخلوض قبل, طبعها
 واملواد لغراءكا  املستعملة املواد ازالة عملية ان من التأكد جيب لذلك, بالوثيقة ضرر احداث دون, لالنعكاس قابلة

 عند ألنه اللصق شريط استعمال مينع لذلك بالوثيقة الضرر احداث دون االزالة وبسرعة سهلة تكون الكيمائية
 . الوثيقة ميزق وممكن بالغة اثارا يرتك النزع او االزالة

 : املعاجلة-2

 الوثائق عن بعزله مباشرة نقوم سابقا املذكور االسباب من بسبب بالتلف اصيب الوثائق من عدد اكتشاف عند
 التلف تمراراس إليقاف معقمة علب يف الوثائق بوضع نقوم السبب حتديد بعد, العدوى انتقال خشية, االخرى

 : يلي وكما, ويرمم ليعاجلها املخرب اىل يوجه مث معاجلتها دون

 : الوثائق تعفري-أ

 اآلفات هذه على لقضاءل العمليات مجيع به نقصد الذي بتعفريها نقوم البكرتيا او بالفطريات الوثائق تصاب عندما
 بالنسبة والبيوض قاتوالري  للفطريات بالنسبة االبواغ على القضاء مت اذا اال, تام يكون ال والتعفري مفعوهلا وايقاف,

 سائلة حاالت دةع يف استعماهلا ميكن كيميائية  اغلبها كثرية  ومواد بالتعفري للقيام طرق عدة هنالك, للحشرات
 ساعة48 دةمل التعفري جهاز يف  الوثيقة نضع, وصيانتها املخطوطات ترميم مركز مركزنا ويف,  وغازية وصلبة

 داخل   يف ئقالوثا توضع, العضوية املواد أخبرة باستخدام التعقيم ويتم, الغلق حمكمة حجرة عن عبارة واجلهاز,
 ماء فيه وجدي أخر إناء منها وقريب, سائل بشكل إناء يف املعفرة املادة توجد  الوثيقة وأسفل, مشبك على اجلهاز
 يعمل ملعفرةا املادة تبخر وبدوره والبكرتيا األعفان لنمو نشطاً  وسطاً  يكون املاء تبخر عند, مساعد كعامل  يعمل
 . معفرة كمادة  نول البيوت مادة استخدام وميكن, الضارة األحياء قتل على

 : التنظيف-ب

 طابعها تعيدهاو  الوثيقة بنظافة متس اليت والعوالق االوساخ ازالة لغرض املوجهة العمليات كل  بالتنظيف نقصد
 : شكل على ويكون,  احدثته الذي والسبب باألثر مرهونة التنظيف وطريقة اجلمايل
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 : اجلاف امليكانيكي التنظيف-1

 من هبا عالقاً  يكون قد مما أو األقالم أثار من األوراق يف ما إزالة جتب إذ, امليكانيكي التنظيف عملية وتبدأ 
 املذيبات من أخر  نوع استعمال تتطلب اليت البقع بعض إزالة  إىل حيتاج حينما أو احلشرات بويضات أو فطريات
 املناسبة األنواع نظيفالت عملية يف ويستعمل, باملاء الكتابة مواد فيها تتأثر اليت احلاالت يف أو كالكحول  العضوية

 طريق نع العمل فيجري العضوية املذيبات استخدام حالة يف أما, األقالم أثار إزالة وأدوات والفرش املشارط من
 أوراق تنظيفها يجير  اليت األوراق حتت يوضع أن على باملذيب مبللة ناعمة بفرشاة تنظيفها املطلوب األماكن مس

 هلذا ونستعمل,  ةامللوث لألماكن اجملاورة املناطق يف ينتشر ال حىت ذائبة مواد من حيمله وما املذيب المتصاص نشاف
 املمحاة استعمالب الكشط طريق عن او, الكهربائية املكنسة, املقطر املاء, الفرشاة مثل اجلزيئات تنزع اجهزة الغرض

 . الصلصال,

 : الرطب التنظيف-2

  إذا املثال سبيل ىوعل,  الوثيقة يف املوجودة واأللوان االحبار على جتربة إجراء يتم الرطب التنظيف عملية قبل    
 العمل أن على نكررو  املاء نستخدم مث واأللوان احلرب نثبت أو الكيميائية املواد  فنستعمل باملاء ينتشر احلرب كان

 الن الورقة عن وساخواأل األتربة إزالة جيب,  التنظيف بشان صائبا القرار ليكون جتارب عليه وجتري بذاته مستقل
 هي وصيانتها وطاتاملخط ترميم مركز مركزنا يف املستعملة والطريقة,  تزال مل إذا الورقة داخل تتغلل واألوساخ األتربة
 الدمسية اللطخات إلزالة غالبا املواد هذه نستعمل, الكيميائية املواد بواسطة أو(   ,بالكمادات أو الضغط) طريقة
  عن النامجة

, الشمع)مثال, الوثيقة باقي دون اللطخة مكان على اي حملي يكون واالستعمال, اخل..... والشاي القهوة, الزيت
 حرب, ثانولاإلي أو خلي محض بواسطة  يزال, الصدئ, اكساليك محض بواسطة يزال, الزيت, البنزين بواسطة يزال

 ( .اإليثانول بواسطة يزال, اجلاف القلم, اإليثانول بواسطة  يزال,

 :الغسل -ج

 النسبةب اجيابية اثار له والغسل الفيضانات اثناء الطمي عن النامجة وخاصة اللطخات إلزالة سائل استعمال هو
  السليلوز جلزء ينيةاهليدروج السالسل بعض تشكيل بإعادة وذلك امليكانيكية متاسكه قوة من يرفع ألنه القدمي للورق
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 بشكل موضةاحل إزالة ألجل ليست الغسل عملية تتم,  اهلدروجني ذرات حترر جراء الوقت مع فقدها قد يكون اليت
 صابون) الصابونب املخلوط باملاء الورقة غسل ويتم, واألوساخ األتربة وإزالة الورقة يف الرتابط لزيادة ولكنها خاص

 (   البندقية

 فإذا أفقيا الورقة إىل ننظر مث تغسل مث بالستيكية أو زجاجية لوحة على أيضا الصابون مع الورقة وتغسل, الصايف
 خللفيةا الناحية من التدعيم ويكون, املدعمة املادة نظيف لكي وذلك, اختفائها حىت ننتظر ملاعة مادة ظهرت
,  تكس اهلول نم ساندويتش عمل بعد, اجلانبني من فتدعم اجلانبني من مكتوبة الورقة كانت  وإذا أفضل للوثيقة
 متسخة وثيقةال كانت  وإذا احلوض داخل بالصابون الورقة تغسل وبذلك الغمر عملية قبل املاء يف الصابون يوضع
 إهناف احليوانية االصماغ من الالصقة املادة كانت  إذا  اما, احلوض وخارج احلوض داخل التنظيف نستخدم جدا

 الطبقة هذه تفيخت حىت وننتظر الزجاج كما  ملاعة طبقة أفقية وبصورة نرى الورقة تدعيم عند أدفئ مادة إىل حتتاج
 حتت وتوضع اخلشب وبلوك والكارتون النشاف والورق تكس اهلول من ساندويتش داخل الورقة نضع وبعدها
 .املكبس

 : احلموضة نزع-د

 ويؤثر الزمن عم كثافته  تزداد احلامض الن الوثائق اتالف على تساعد اليت الداخلية العوامل من احلموضة تعترب
 ضعيفة للورق انيكيةامليك املقاومة جيعل مما اهليدروجينية الروابط بكسر وذلك السيليلوز جزيئات على سليب بشكل
 احلموضة إلزالة نستعمل مركزنا ويف( (, PH=7 اي كيمائيا  متعادلة الوثيقة جعل منها والغرض االنكسار يف وتبدا
 ( . MMMK) مادة

 MMMK :( Methoxy Magnesium Methyl Carbona.) احلموضة إزالة حملول صناعة

 .  الكربون أوكسيد وثاين( , املثيل كحول)   ميثانول L 1  يف  مغنيسيوم gm 30حنضر

 :التحضري وطريقة,  اجلهاز تشكيلة
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 دأوكسي ثاين غاز قنينة,   عكسي تربيد برج,  2 عدد حلزوين تربيد برج,   حراري(  تقطري)  دورق,   حوضي هيرت
 هود,  ياخلارج التربيد هتيئة,  سدادة مع زجاجي أنبوب,  التقطري جهاز حامل,   مطاطية أنابيب,   الكربون
 . األخبرة لسحب

 بتسخني نبدأ مث(  gm 15)   املغنيسيوم كمية  نصف فوقه ونصب امليثانول كحول  لرت(1) التقطري دورق يف نضع
 ويتم(,  H2 اعاتفق تتكون)  ضبايب شكل باختاذ احمللول ويبدأ بالغليان يبدأ أنه نرى حيث ببطيء  اخلليط
 هذه ويف ، احمللول إىل الغاز إدخال يتم حيث الكربون أوكسيد ثاين غاز بإضافة املرحلة هذه يف اخلليط معادلة
 مبللة قماش طعق باستخدام وذلك التفاعل هذا من املنبعثة العالية احلرارة درجات على السيطرة الضروري من املرحلة
 أن وبعد,  حلراريا اهليرت جهاز بإطفاء نقوم الفقاعات وتتكون التفاعل يبدأ فعندما, التسخني دورق على توضع
 حملول يكون والناتج ساعة 24 تقريباً  يستمر فالتفاعل,  املغنيسيوم مادة من املتبقية الكمية نضيف التفاعل يستقر

MMMK  ويف, % 2 إىل 0.5 من ترتاوح احلموضة إزالة عملية يف  املستعملة والرتاكيز, % 24  تركيز ذات 
 مادة اىل اجحنت,  الوقت بنفس وتدعيمها احلموضة إلزالة وحنتاج للماء تعريضها ميكن ال  اليت الوثيقة حالة

 ةازال الطريقة هذه حماسن ومن,  للتدعيم قليلة بكمية G كلوسل  له ويضاف احلموضة لتخفيض  MMMKال
 (.معا والتدعيم احلموضة

 :  التدعيم-ه

 امليكانيكية التماسك وةق وخاصة الفيزيائية خصائصها بعض تفقد الوثيقة فان املتتالية الغسل بعمليات القيام بعد
 مشتقات بعض بإضافة نقوم الورق تقوية فلغرض, والغراء الياباين كالورق  االضافية املواد بعض لنزع نظرا وكذلك

 وذلك, %1 إىل 0.5 من برتكيز السيليلوز حماليل ونستخدم( مثال جيالتني) عضوية طبيعة ذا غراء او السيليلوز
, واصرهاأ شكل سيتغري اجلفاف بعد فإهنا تدعم مل إذا الورقة الن مةمه عملية وهي للورقة الداعمة املادة إلعادة
 وتفادي الوثيقة ارجاء لك  يف متساويا االمتصاص يكون ان وجيب كليا  امتصاصه يتم حىت بالغراء الوثيقة مبسح فنقوم

 . الوثيقة شكل على يؤثر ألنه الوسط يف االكثار

 : التجفيف-و
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 ولغرض ابعادهاو  الوثيقة حجم يف معتربة تغريات حيدث االلياف تضخم عنها  ينتج السوائل بواسطة معاجلة كل
 بورق االستعانة سنويستح بطيئا التجفيف يكون ان جيب للوثيقة االصلية االبعاد على واحلفاظ الوضع هذا تدارك

 . الورق على اثر ترك دون ببطيء السائل بامتصاص يقوم الذي النشاف

 : اللصاق شريط نزع-ل

 اثارها قتالو  مع تظهر لكن مكلفة وغري سهلة عملية فهي التمزقات إللصاق املادة هذه اىل يلجؤون االغلب ان
 5) ملدة ونرتكه اقاللص شريط بطالء يقوم البنزين يف مغطسة فرشاة او القطن من قطعة وبواسطة الوثيقة على وخيمة
 الشرط نزع ىعل نعمل وصيانتها املخطوطات ترميم مركز ويف, الورق جنفف مث مشرط بواسطة ننزعه مث( دقائق

 : يلي كما  الالصق

 :  الشفافة الالصقة األشرطة ازالة طريقة

 . االسود وليس االبيض احلمام حجر مطحون-1

 . عجينة لتكوين عضوي مذيب اي او التلوين مادة يستخدم-2

 . لعجينةا فوقه نضع مث خفيف تكس هويل الشفاف الالصق فوقة وتوضع أعاله العجينة تكوين بعد-3

 جص او طباشري اعاله املطحون بدل استخدام وميكن االحبار على يؤثر ال ان جيب املستخدم العضوي املذيب
 . الربكاين باحلجر يسمى ما او املام احلجر مطحون هي مادة افضل ولكن

 : الرتميم-ي

 : اليدوي الرتميم-1

 باللون لوينهات بعد األوراق ترميم يف املرمم مهارة على تعتمد العملية وهذه, الياباين الورق بواسطة يكون أن إما
 نقوم  حيث, خطوطامل  يف مستقبلي تأثري هلا ليس واليت( , صناعية أو طبيعية)  املخطوط أوراق ألوان إىل املقارب
  بوضع
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 غراء بوضع نقوم, يقةالوث ابعاد من اكثر ابعاده تكون تكس هويل ورقة الوثيقة حتت ونضع مضيئة طاولة على الوثيقة
 الياباين الورق يبك نقوم التمزق مكان على ياباين ورق بوضع نقوم مث, , عضوية طبيعة من الغراء التمزق مكان على

 لفرتة رتكت أو, االخر اجلانب من العملية ونعيد, االمامي الورق مع يندمج حىت  املرمم لعمل خاص كهربائية  مبكواة
 وميكن, الكهربائية املكواة استعمال من افضل وهي الشقوق إصالح عملية إمتام بعد الورقة على أثقال بوضع

 اللصق عملية امإلمت املواد من وغريها والكلوسيل  السيليلوز استخدام ميكن الياباين الورق فمع إصماغ عدة استخدام
 .دقائق10 ملدة الضاغطة االله حتت ونضعها نشاف ورقيت بني الورقة بوضع ونقوم, 

 :الورق بعجينة الرتميم-2

 باملاء ريهاحتض عند العجينة ختلط حيث( ,الفاكيوم) السحب جهاز باستعمال الورق عجينة بواسطة الرتميم أو
 اليت األماكن يف ويصب, املتجانس اخلليط إىل الالصقة املادة تضاف مث, املناسب باللون تلوينها بعد جيد بشكل

 .متعامدة طبقات وبشكل, الورقة يف ترميمها يراد

 .التجليد: ثالثا

,  اتصال وخطوط انبيةج اغطية من املختلفة بأجزائها املخطوط جتليد ترميم يعين الواسع مبعناه: الرتميمي التجليد
 على احملافظة مع عهاانوا بكافة وثيقة\للم وتقوية جتليد اعادة يعترب االجزاء هذه مثل وترميم اصالح ان القول وميكن

 للحاضرة لعامةا والصورة مؤلفه وتاريخ, كتابته  عصر وخصائص دالئل حتكي ونقوش زخارف من ومآبه وقدمه اثرية
 حالة تشخيص املخطوط حالة تشخيص خالل من اخلصائص هذه مثل تسجيل ضرورة جيب هذا وعلى, ووقتها

  الضياع من يةخش وملها الوثائق مجع ان حيث,  مالحمها تغري وعدم عليها احملافظة يف هدفاً  لنا لتكون املخطوط

 سهلة وترتيبها عليها اظاحلف فعملية, جيدة بطريقة جملدة الوثيقة كانت  فاذا, للوثيقة احلامي الدرع التجليد ويعترب,
 : يلي كما  والوثائق املخطوط جتليد مراحل وتكون, االتالف عوامل وتقاوم
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 :  وخياطتها املالزم مجع-1

 الرتميم يف خدمتاست اليت الياباين والورق الورق عجينة من املوجودة الزيادات بقص املرمم يقوم الرتميم اكتمال بعد
 ورقة كل  تكون كيل مسبقا  ثبت الذي الرتقيم وحبسب املالزم جتمع ذلك وبعد االصلية للورقة اخلارجية احلدود مع
 .عالية وبدقة التسلسل وحبسب بعضها مع املالزم خياطة  تتم مث مكاهنا يف

 :  وترميمه اخلارجي الغالف صناعة-2

 الطبيعي اجللد نم الغالف كان  واذا واصويل جيد بشكل تنظيفه بعد انواعه بكل اخلارجي الغالف برتميم املرمم يقوم
 كارتون  لغالفا يف يستخدم وهنا االمكان قدر االصلي اجللد اىل اقرب لونه يكون طبيعي جبلد ترميمه اىل يعمد

 .العادي الكارتون يف املوجودة احلموضة من املخطوط على للحفاظ قاعدي

 : احلفظ علبة صناعة-3

 هي للصيانة لميةالع الطرق ومن,  واملخطوطات الوثائق وصيانة لرتميم املقرتحة الطرق من اغلفة داخل الوثائق حفظ
 ملخطوطاتا ترميم مركز مركزنا يف نستعمل وحلمايتها  والفطريات احلمضية والغازات والضوء احلرارة من احلماية

 املخطوطب خاصة علبة صناعة اىل املرمم يعمد  والوثائق املخطوطة االوراق جتليد من االنتهاء بعد, وصيانتها
 قبل له صور عم  به اخلاصة البيانات املخطوط مع ايضا فيها ويوضع القاعدي الورق من وتكون قياساته وحبسب
 .للرتميم بيانات  بكل CD قرص مع وبعده الرتميم

 : النهائي التقرير-4

 الفرق يبني لكي دايةالب يف صورها اليت واالضرار االماكن يصور ان ويفضل النهائي التوثيقي بالتصوير املرمم يقوم
 اليت لياتالعم فيه موضحا تقرير كتابة  وكذلك, سابقا كان  وكيف املخطوط الكتاب على جرى ما واضح بشكل
 يأيت من لكل يتسىن لكي والصيانة الرتميم يف استخدمت اليت املواد كل  ويذكر بالتفصيل املخطوط على جرت
 . وباحلاسبة خاصة سجالت يف البيانات هذه وحتفظ املخطوط على جرى ما معرفة الحقا
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 : اخلزانة اىل املخطوط ارجاع-5

 عليه لحفاظل مكانه يف ويوضع نظامي بشكل للمسؤول ويسلم(  , اخلزانة) احلصينة اىل والوثيقة املخطوط يعاد
 .%55 ورطوبة,  مئوية درجه( 20-18) حرارة درجة ضمن

 التوصيات

 .املخطوطات و قالوثائ على لتأثريها نظرا االضطرارية احلاالت يف اال املعاجلات يف كيميائية  مواد استخدام عدم-1

  اجراء مع والرق الورق جمموعات تصيب اليت واحلشرات الدقيقة احلية الكائنات انواع على الدراسات من مزيد-2
 وجود دمع من وجود من للتأكد املعروضة او اخلزانة داخل احملفوظة والرق والوثائق املخطوطات على دوري كشف

 . فطرية او حشرية اصابة دالئل اي

 انو   والوثائق املخطوطات بعض ان اذ خاصة كحالة   مادة كل  دراسة  واملخطوطات الوثائق ترميم عند يراعى-3
 . املستخدم العالج سلوبا خيتلف وبالتايل التلف اسباب يف كثريا  ختتلف اهنا اال للتلف العام املظهر يف تشاهبت

 . البنفسجية فوق االشعة واستبعاد مباشرة غري اضاءة  استعمال الوثائق عرض عند يراعى-4

 ووصف هابتارخي واملتاحف املكتبات داخل انواعها بكل املخطوطات و الوثائق جملموعات شامل تسجيل عمل-5
 الذي املرمم جيد حىت الرتميم يف املستخدمة واملواد هلا متت اليت الرتميم عمليات وتسجيل تواجدها ومكان حالتها

 . هبا يقوم اليت الرتميم عملية يف يساعده شامال سجل الرتميم بإعادة يقوم

 حفظ ويرعى التلف معدالت من لإلقالل واملتاحف املكتبات داخل واحلفظ العرض بطرق االهتمام-6
 . جيدة بصورة االدراج داخل والرق والوثائق املخطوطات

 الخاتمة

 لرتاثا محاية جمال يف الكفاءة درجة من املقدسة العباسية العتبة اليه وصلت ما ايصال اردنا تقدم ما كل  من
  منض الوطنية مالكتانا بوجود اشكاهلا مبختلف املخاطر مواجهة من متكناً  اكثر االن فإننا كذلك,   املخطوط
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 ثقافة وتعميم ايالر  وتبادل اخلربات نقل يف يساهم املشرتك التعاون فان اخلاصة واملؤسسات العامة الدولة مؤسسات
 : على التعرف اىل  هذا حبثنا ويهدف, املشرتك العمل

 . انتهاوصي املخطوطات ترميم مبركز  واملخطوطات الوثائق جمموعة وصيانة حفظ كيفية  على التعرف -1

 عند املقدسة عباسيةال العتبة خمطوطات لدار التابع املخطوطات ترميم مركز  يتبعها اليت الطرائق على التعرف -2
 .باملكتبة  واملخطوطات لوثائق جمموعات وترميم عالج بعملية القيام

 حيث من الوثائقو  املخطوطات جمموعة حلفظ مقنن نظام  املقدسة العباسية العتبة خمطوطات ودار مكتبة تتبع -3
 هزةاج واستخدام اإلضاءة ومستوى احلرارة درجة مراعاه مع والوثائق  املخطوطات حلفظ مالئم مكان ختصيص
 .معينة بدرجات التكييف

 املتخصصة  والبيولوجية الكيميائية واملعاجلات االجهزة بأحدث جمهز, وصيانتها املخطوطات ترميم مركز يف -4
 .الرتميم بعمليات للقيام املؤهلني  املرممني من وهيئة

 من االوراق وتنظيف توالكتابا النقوش وتثبيت لوثائق لرتميم اساسية خطوات عدة باملكتبة الرتميم قسم يتبع -5
 .الناقصة االجزاء وتكملة الورق  وتقوية البقع وإزالة العالقة املواد

 كربالء  يف دسةاملق العباسية العتبة خمطوطات دار يف املهمة املراكز من هو وصيانتها املخطوطات ترميم مركز ان -6
 الشروط وحبسب ثةحدي علمية بطرائق وحفظها وصيانتها والوثائق املخطوطات ترميم هي االساسية ووظيفته العراق
 .للوثيقة التارخيية القيمة على للحفاظ املتبعة العاملية

  المراجع

 ملصريةا العامة اهليئة,  وعمال علماً  املخطوطات صيانة,   يوسف السيد مصطفى  مصطفى تأليف(  -1
 .101ص,م 2002سنة, للكتاب

 الثارا كلية, علية احلفاظ وسبل املخطوط الكتاب وترميم صيانة,   احلمريي حامد رياض حممد. م. م -2
 .20ص,م2015سنة, سامراء جامعة,
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 املصرية جنلواال مكتبة,  والصيانة الرتميم طرق– وتارخيية اثرية دراسة الربدي,  افندي اللطيف عبد. د -3
 .188ص,م2008سنة,

 دولة يف مالرتمي دورة ضمن حماضرات, املخطوطات وحفظ وصيانة ترميم تكنولوجيا,  وفا هريت آلينا. أ -4
 .2009 سنة,  التشيك

 سنة , للكتاب املصرية اهليئة, وعمالً  علماً  املخطوطات صيانة, يوسف السيد مصطفى مصطفى -5
 .177ص, م2002

 مطبوعات, خمطوطات, الثقافية املقتنيات وترميم صيانة تكنولوجيا,  حممود احلميد عب الدين حسام. د -6
 .177 ص, م1979 سنة, املصرية العامة اهلية, تسجيالت, وثائق,
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