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

 

 

 
SIATS Journals 

Journal of manuscripts & libraries Specialized 

Research 

 (JMLSR) 

Journal home page: http: //www.siats.co.uk 

 

 

 
 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 

  

 لألبحاث التَّخصصيَّة والمكتبات المخطوطات مجلَّة
 م.2017 سبتمرب،  لولأي ،3 العدد ، 1اجمللد

 
 

ISSN  2550-1887 

 
 المخطوط التراث وتحقيق حفظ في ودورها الحديثة التكنولوجيا

 (نموذجا باسطنبول السليمانية مكتبة)    
 هيام عبد الفتاح

 ماجستير في الفكر السياسي اإلسالمي
 

ha_azab@hotmail.com 

 

 

  م2017 -هـ 1438
 

 

 MODERN TECHNOLOGY AND ITS ROLE IN PRESERVING AND ACHIEVING
                                THE MANUSCRIPT HERITAGE

 e-

mailto:ha_azab@hotmail.com


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

 
 2 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 

 

 

Abstract 

This paper is concerned with the role of technology in the revival of manuscript 

heritage, and then it manipulates some concepts associated with these problematic 

such as concepts of technology, the manuscript, conservation, maintenance, 

indexing, investigation, and also this paper deals with some of the technological 

processes that serve the preservation and investigation of the heritage, such as 

digitization, digital photography, microfilm, and photocopying, and the research 

introduces the Library of Sulaymaniyah in Istanbul as a model application of modern 

technology in dealing with the manuscript  heritage, and  the research refers to the 

most important contents and  sections of the library , In addition to the most 

important services offered to the researchers. 
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 الملخص

 هبذه املرتبطة املفاهيم ضبع مبعاجلة تقوم مث ومن املخطوط، الرتاث إحياء يف التكنولوجيا بدور البحثية الورقة هذه هتتم
 العمليات بعض تعاجل كما  والتحقيق، والفهرسة، والصيانة، واحلفظ، واملخطوط، التكنولوجيا، مفاهيم مثل اإلشكالية

 ويعرض الفوتوغرايف، النسخو  وامليكروفيلم، الرقمي، والتصوير الرقمنة، مثل الرتاث، وحتقيق حفظ ختدم اليت التكنولوجية
 البحث ويشري املخطوط، لرتاثا مع التعامل يف احلديثة للتكنولوجيا تطبيقي كنموذج  باسطنبول السليمانية ملكتبة البحث

 .اإلطار هذا يف للباحثني تقدمها اليت اخلدمات أهم إىل باإلضافة املكتبة وأقسام حمتويات أهم إىل
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 المقدمة

يأيت االهتمام بالرتاث كأحد مالمح احلفاظ على اهلوية العربية واإلسالمية، فمن ليس له ماٍض ليس له حاضر وال 
مستقبل، وقد شهدت اآلونة األخرية تزايًدا مطرًدا يف التطور التكنولوجي يف كافة مناحي احلياة، ويف ظل تعرض الكثري 

ة عرضها للتلف، تأيت أمهية استخدام إمكانات التكنولوجيا احلديثمن مصادر الرتاث لإلمهال والتجهيل، فضاًل عن ت
، ومن مث تتمحور هذه الورقة البحثية حول تساؤل أساسي هو مدى استخدام التكنولوجيا احلديثة للحفاظ على الرتاث

ية باسطنبول  نيف التعامل مع الرتاث املخطوط، وقد مت استخدام منهج دراسة احلالة يف استعراض منوذج مكتبة السليما
كإحدى النماذج املهمة يف هذا السياق، ومن مث تنقسم هذه الورقة إىل مبحثني، املبحث األول يتناول التكنولوجيا 
احلديثة والرتاث املخطوط، وذلك من خالل مطلبني، األول هو مبثابة دراسة مفاهيمية، والثاين يوضح دور التكنولوجيا 

ام املبحث الثاين، فهو يتناول مكتبة السليمانية كنموذج تطبيقي ملدى استخديف عملية حفظ وحتقيق الرتاث، أما 
تم هذه الورقة البحثية ببعض املالحظات والتوصيات املرتبطة مبوضوع  التكنولوجيا يف احلفاظ على الرتاث املخطوط، وختخ

 الدراسة، وأخريًا تذيل بقائمة املراجع.

 المبحث األول

 والتراث المخطوطالتكنولوجيا الحديثة 

 المطلب األول: دراسة مفاهيمية

 مفهوم التكنولوجيا:# 
 : مفهوم التكنولوجيا لغة

 Techno: وترتكب من مقطعني، األول Technology يف اللغة اإلجنليزية: أصل الكلمة يعود إىل اللغة اليونانية، فهي
وهي مأخوذة من الكلمة ، Logy أو الفن، والثاينوتعين احلرفة أو الصنعة ، Techno وهي مشتقة من الكلمة اليونانية

 1.واليت تعين علم أو دراسة، Logos اليونانية
 

                                                           
 http://www.alukah.net/culture/0/80656، في: 3/1/2015"، املفهوم واملصطلح –نسرين حسونة، "تكنولوجيا االتصال احلديثة  1
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ومن مث  Technique مشتق من املفردة Technology يرى بعض الباحثني أن اجلزء األول من كلمةفي اللغة العربية: 

م التطبيقي، أو الطريقة تقانة أو تقانات، وهي تعين العليرتمجها إىل العربية إىل تقنية أو تقنيات، ويعرب عنها أخرون بلفظ 
وتقن إتقان 2.الفنية لتحقيق غرض معني، أو مجاع الوسائل املستخدمة لتوفري كل ما هو ضروري ملعيشة الناس ورفاهيتهم

  3.األمر أي إحكامه

 مفهوم الّتكنولوجيا اصطالحاً:
 ،ح، ومن ذلك:تنوعت تعريفات الباحثني لكلمة تكنولوجيا يف االصطال

 "4.هي: "االستخدام األمثل للمعرفة العلمّية وتطبيقاهتا وتطويعها خلدمة اإلنسان ورفاهّيته  

  وهي: "العلم الذي يخعىن بعملّية الّتطبيق املنهجي للبحوث والنظريّات، وتوظيف عناصر بشريّة وغري بشريّة يف جماٍل
تحقيق املناسبة هلا، وتطويرها، واستخدامها، وإدارهتا، وتقوميها؛ لمعنّي؛ ملعاجلة مشكالته، وتصميم احللول العلمّية 

  5.أهداف حمّددة"

  وتعرف أيًضا بأّّنا "العالقة بني اإلنسان واملواد واألدوات كعناصر للتكنولوجيا، وإّن الّتطبيق التكنولوجي يبدأ حلظة
  6.تفاعل هذه العناصر معاً"

 لومات واملهارات حلّل مشكالت اإلنسان، وتوفري احتياجاته، وزيادة قدراتهوأّّنا "جهد وفكر إنسايّن، وتطبيق للمع ،
وهي: "الّتطبيق املنّظم للمعرفة، والعلوم األخرى املنّظمة يف جمال معنّي، أو الّتطبيق العلمي اّلذي يتعّلق بالعلوم 

طبيقي للمعرفة والنظريّات اجلانب الت الطبيعّية؛ هبدف احلصول على نتائج علمّية حمّددة، مبعىن أّن التكنولوجيا تعترب
 7.العلمّية لتحقيق أهداف حمّددة"

 

 
 

                                                           
 .نفس املصدر 2

 .33، ص 1986الرازي، "خمتار الصحا،ح"، مادة )تقن(، باب القاف، مكتبة لبنان، بريوت،  3
 http://mawdoo3.com ، يف:2015ديسمرب  14بانا ضمراوي، "تعريف التكنولوجيا"،  4

 نفس املصدر. 5
 نفس املصدر. 6

 .http://mawdoo3.com ، يف:2015ديسمرب  14بانا ضمراوي، "تعريف التكنولوجيا"،  7
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  التكنولوجيا بعنصرين مكملني لبعضهما، العنصر املادي والعنصر الفكري )العلمي وهناك من يعرف
 -ملعرفية افالعنصر املادي: يشمل اآلالت واملعدات، والعنصر الفكري )العلمي واملنهجي(: يضم األسس  واملنهجي

 8.اليت هي وراء إنتاج تلك الوحدات املادية. وهذان العنصران يتمازجان ويتداخالن ويتكامالن -التقنية واملنهجية 

  والّتكنولوجيا: عملّية شاملة تقوم بتطبيق العلوم واملعارف بشكل منّظم يف ميادين عّدة؛ لتحقيق أغراٍض ذات قيمة عملّية
 9 للمجتمع.

  للتكنولوجيا ثالثة معاين األول باعتبارها عملّياتوهناك من يقدم  (processes  ) ويف هذه احلالة تعين الّتطبيق املنّظم
ويف هذه احلالة تعين األدوات، واألجهزة، واملواد الناجتة عن تطبيق (  products) للمعرفة العلمّية. والثاين أّنا نواتج 

ت تقنيا ثلمة ونواتج معاً، ويف هذه احلالة تشري إىل العملّيات ونواجتها معًا املعرفة العلمّية، والثالث التكنولوجيا كعمليّ 
10 .احلاسوب التعليميّ 

 

11وهكذا، يتضح أن مفهوم التكنولوجيا يرجع إىل معان ثالث على النحو التايل:
 

 . استثمار املعرفة: املستمدة من النظريات ونتائج البحوث وتطبيقاهتا.1
ن التطبيق م . نتاج استثمار املعرفة: وهي بذلك تشمل األجهزة واألدوات واآلالت واملخرتعات وكل الوسائل الناجتة2 

 العملي للمعرفة العلمية.
. االستخدامات العملية لنتاج استثمار املعرفة: ويقصد به جمموعة املعارف واملهارات الالزمة للتعامل مع اآلالت 3 

 واألجهزة الناجتة عن استثمار املعرفة العلمية حىت يستطيع احلصول على األهداف املنشودة من ورائها.
 مفهوم المخطوط:#  

: اخلط هو الطريق، وخط القلم أي كتب، وخط الشيء خيطه خطًا، أي كتبه بقلم أو غريه، والتخطيط  اللغةيف
التسطري، واخلط الكتابة، واخِلط واخِلطة، أي األرض اليت تنزل من غري أن ينزهلا نازل قبل ذلك، واخِلطة األمر، يقال يف 

  12.رأسه خطة، أي أمر ما

                                                           
 .http://www.alukah.net/culture/0/80656، في: 3/1/2015"، املفهوم واملصطلح –"تكنولوجيا االتصال احلديثة نسرين حسونة،  8
   بانا ضمراوي، مرجع سابق. 9

   نفس املصدر. 10

 نسرين حسونة، مرجع سابق. 11
 .1200 – 1198ابن منظور، "لسان العرب"، مادة خطط، ص ص  12

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 14خمطوطات، وخمطوط، وخمطوطة أي وثيقة مكتوبة خبط اليد.و  13.واخلط واحد اخلطوط

 :املخطوط يف االصطال،ح
 15.يقصد باملخطوط كل ما كتب خبط اليد سواًء كان كتاباً أو وثيقة أو رسالة وسواءً أكان باللغة العربية أو غري العربية

لك يف نسخ أو ما نسخه الوراقون بعد ذوهو النسخة األصلية اليت كتبها املؤلف خبط يده أو مسح بكتابتها أو أقرها 
  16.أخرى منقولة عن األصل أو عن نسخ أخرى غري األصل

 17.وكل نسخة منقولة خبط اليد عن أي خمطوطة هي خمطوطة مثلها حىت لو مت النقل أو النسخ بعد عصر النسخة األصلية

  18.خمطوطة هيالنسخة املصورة عن املخطوطة أو عن النسخة عنها فوينطبق التصوير على النسخ 

 

 :مفهوم الحفظ# 
: احلفظ نفيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة، واحلافظ واحلفيظ املوكل بالشيء حيفظه، واالحتفاظ خصوص يف اللغة

ظ من السقطة، واحملافظة والكالم، والتيقاحلفظ، واستحفظته سرًا واستحفظه إياه اسرتعاه، والتحفظ قلة الغفلة يف األمور 
وحفظ الشيء بالكسر  19.املواظبة على األمر، وحفظت الشيء حرسته واستظهرته، واحملافظة املراقبة، والتحفظ التيقظ

 20.حفظًا حرسه، وأيًضا استظهره

 :احلفظ يف االصطال،ح
لوب وسممياسممة املؤسممسممة ومسممتوي التدريب واألسمميشمممل كل اإلجراءات والتدابري الضممرورية املالية واإلدارية واملخزنية 

 21املستخدم للحفاظ على األوعية املعرفية وتقليل معدل التغري ومنع التدهور والتلف.

                                                           
 .76، باب اخلاء، ص "خمتار الصحا،ح"الرازي،  13
14 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7 
 م.2016سبتمرب 3-همم 1437ذو احلجة  2صاحل بن موسى القرين، "املخطوطات تعريفها وأمهيتها يف الرتاث اإلسالمي"، جريدة الرياض، السبت  15
 topic-http://almaareftijania.forumsfree.org/t351 ، يف:2009يناير 1خلميس مراد كمال، "تعريف املخطوطات"، ا 16

 نفس املصدر. 17
 نفس املصدر. 18
 .929ابن منظور، "لسان العرب"، مادة حفظ، ص  19
 .61، باب احلاء، مادة حفظ، ص مرجع سابقالرازي،  20
 post_25.html-http://alexlisdept.blogspot.com.tr/2015/07/blog: خالد حممد املزاحي، "حفظ وصيانة وترميم الكتب"، يف 21
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واحلفظ هتيئة الظروف احمليطة باملخطوط، سواء أثناء تواجده باملخزن أو على أرفف املكتبة أو حىت بني أيدي الباحثني 

أي إصابات حشرية أو ميكروبية، أو حىت آدمية، باإلضافة إىل منع انتقال العدوى من واملطلعني مبا يضمن سالمته من 
 22 .خمطوط مصاب إىل آخر غري مصاب، حىت ال تنتشر العدوى بني كل املخطوطات

ريف عويضمممممم احلفظ األنشمممممطة الكيميائية أو الفيزيقية اليت تقلل من التدهور والتلف واليت انع فقدان احملتوي املعلومايت امل
 23.هبدف إطالة وجود هذه الكتب والوثائق يف شكلها األصلي

وهو كل اإلجراءات اليت حتدث ملنع التلف أو التدهور، كما يشمل حتديد وتقييم الكتب القدمية واملخطوطات والوثائق 
 ل الالزمة للحفاظويتضمممممن احلفظ كل النواحي املالية واإلدارية والوسممممائ 24.وغريها اليت تلفت وحتتاج اىل صمممميانة وترميم

على هذه اجملموعات وتوفري مسمممممممممتوي مناسمممممممممب من األمن واملراقبة البيئية واإلجراءات املخزنية الصمممممممممحيحة حلماية هذه 
 25.اجملموعات من األضرار املادية

 

 مفهوم الصيانة:# 
 :املفهوم لغة

 27.الشيء فهو مصونوصان  26.أن تقي شيًئا أو ثوبًا، وصان الشيء صونًا وصيانة وصيانًا، واصطانه 

 :الصيانة يف االصطال،ح
صمممممميانة املخطوط مفهوم علمي واسممممممع، يهدف إىل إحياء الرتاث القدإل املخطوط، واإلحياء يعين إزالة بصمممممممات الزمن 
اليت ظهرت على املخطوط حبكم قدمه، وتعرضممممممممممممممه ملختلف األجواء واملعامالت حيثما وجد، وهذا يعين أن الصمممممممممممممميانة 

 28.عامل مع املخطوطات اليت أصيبت فعاًل، أو ذات االستعداد لإلصابةتشمل يف مفهومها الت

                                                           
 .83م، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  22

 .htmlpost_-http://alexlisdept.blogspot.com.tr/2015/07/blog.25: "حفظ وصيانة وترميم الكتب"، يفخالد حممد املزاحي،  23
 نفس املصدر. 24
 نفس املصدر. 25
 .2530، مادة صون، ص "لسان العرب"ابن منظور،  26
 .157، باب الصاد، ص "خمتار الصحا،ح"الرازي،  27
 .101م ، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  28
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ويعين مفهوم الصممممممممممميانة معاجلة وإزالة اإلصمممممممممممابات اليت حدثت فعاًل لبعض املخطوطات، كجفاف أوراقها أو تبقعها أو 

زالة إلحتجرها أو إصمممممممممابتها باحلموضمممممممممة والتلوث أو احلشمممممممممرات والفطريات، ولكل من هذه اإلصمممممممممابات طرق خاصمممممممممة 
 29.آثارها

 االرتباط بني مفهومي احلفظ والصيانة:

االرتباط بني احلفظ والصمميانة يتمثل يف جانبني: األول، توفري ظروف احلفظ اجليد للمخطوطات اليت أجرى هلا صمميانة، 
 30.والثاين، توفري احلفظ اجليد للمخطوطات اليت مل تصب بعد، محاية هلا من تسرب اإلصابة إليها

 :الصيانة هيمراحل 

 التجليد. –الرتميم  –املعاجلة الكيميائية  –التعقيم 
 التعقيم: .1

وهو يعين القضاء على الكائنات احلية ومنع ضررها، دون التأثري على صفات  31.هي اخلطوة األوىل يف صيانة املخطوط
 32.املخطوط

 املعاجلة الكيميائية: .2
 33.ال مفعوهلا املدمر لو استمر وجودها يف املخطوطوهي تعتمد على إزالة مسببات التحلل، والعمل على إبط

وتشمممممممل املعاجلة الكيميائية عمليات، التنظيف، وإزالة البقع، وإزالة احلموضممممممة، والتطرية والفرد، والفك والتقوية، ولكل 
 34.منها طريقة خاصة ختتلف بني األوراق والربديات والرقوق واجللود، وهذا ما يعرف بتكنولوجيا الصيانة

 
 

                                                           
 .83نفس املصدر، ص  29
 .83نفس املصدر، ص  30
 .111، ص 101م ، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  31
 .91نفس املصدر، ص  32
 .111نفس املصدر، ص  33
 .140 – 112، وللمزيد انظر نفس املصدر، ص ص 112 – 111نفس املصدر، ص ص  34
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 مفهوم الرتميم: .3

ورم الشممميء يرمه بضمممم الراء وكسمممرها رًما،  35.الرم إصمممال،ح الشممميء الذي فسمممد بعضمممه، ورم األمر إصمممالحه بعد انتشممماره
 36.ومرمة، أصلحه

الرتميم: هو عملية تكنولوجية دقيقة ذات عرف خاص موحد عاملياً، وهي يف الوقت نفسه عملية فنية ذوقية مجالية حتتاج 
ومهارات فائقة. وتتضمن عمليات جتميع وتثبيت وتقوية وجتميل وإعادة املواد األثرية إىل شكل أقرب إىل إىل حس عال 

وهو إصال،ح ما أصاب املخطوط من تشوهات شكلية كالتمزق والتفتت وانتشار الثقوب والقطوع، وفقد  37.األصل
 38.أجزاء من اهلوامش أو النصوص

  وميكن تقسيم الرتميم إىل:
فالرتميم باألصل هو عملية يدوية خاصة تتصل بقوة التحكم ومهارة العمل ومجالية التعمامل مع اآلثار  اليدوي: أ م الرتميم

واملخطوطات باستخدام بعض األدوات اخلاصة واليت ختتلف من شخص إىل آخمر حبسب ذوقه الفين ومهارته. ويظل 
 39.الرتميم اليدوي أغلى أنواع الرتميم

يستخدم يف حدود ضيقة بالنسبة للمخطوطات ولكن استخدامه أوسع وأكثر انتشارًا بالنسبة  الرتميم اآليل:ب ـ 
 40:للمطبوعات، وينقسم إىل

وتعتمد فكرة اجلهاز املستخدم على استعمال معلق  "Leaf Casting" الرتميم باستعمال معلق لب الورق يف املاء -
 مث امتصاص هذا املعلق يف الثقوب واملساحات الناقصة لب الورق املضروب جيدًا يف املاء حمسوبًا وزنًا ومساحة

 ليكون مساحات ورقية، مث تأيت بعد ذلك مرحلة التجفيف حتت ضغط معني للحصول على النتيجة النهائية للرتميم.

 

                                                           
 .1736، مادة رمم، ص "لسان العرب"ابن منظور،  35
 .108، باب الراء، مادة رمم، ص "خمتار الصحا،ح"الرازي،  36
 ، يف: منتدى الوثائق واملخطوطات2006سبتمرب  24صابرين زياد، "حفظ وصيانة وترميم املخطوطات"،  37

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5980 
 .141مصطفى مصطفى السيد يوسف، مرجع سابق، ص  38
 سابق.صابرين زياد، مرجع  39
 ، يف: منتدى الوثائق واملخطوطات2006سبتمرب  24صابرين زياد، "حفظ وصيانة وترميم املخطوطات"،  40

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5980. 
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وتتم هذه العملية أساسا للمطبوعات واجلرائد والوثائق ويف حدود ضيقة  :"Lamination" عملية التقوية بالرقائق -
للمخطوطات شديدة التلف اليت يصعب ترميمها بالطرق اليدوية. وتعتمد على التقوية بلصق رقائق شفافة على 

 سطح الورق فتجمعه وتقويه يف صورة مساحية ثابتة.
 التجليد: .4

جمموعة من العمليات املتتالية، تبدأ بتجميع املالزم، وتنتهي باحلصممممممممول على جملد كامل متماسممممممممك يسممممممممهل اسممممممممتعماله 
 41.وله للقراءة والبحثوتدا

 

 :مفهوم الفهرسة# 
 42.: الكتاب الذي جتمع فيه الكتب، وهي لفظة معربةالفهرس لغة

: "هي إجناز املادة األساسية عن املخطوطة، كبيان امسها، ومؤلفها وسنة وفاته، وأوهلا وآخرها، والفهرسة يف االصطال،ح
ناسخها، وتاريخ نسخها، ونوع اخلط، وذكر التملكات وعدد أجزائها وأوراقها وسطور صفحاهتا وقياسها، واسم 

والسماعات واإلجازات املثبتة عليها، وبيان موضوعها، وذكر املصادر اليت توثق اسم املخطوطة وتنسبها لصاحبها، وغري 
ذلك من املعلومات املفيدة عن املخطوطة. وفهرسة املخطوطات من أصعب األعمال العلمية، وهي ختتلف كثريا عن 

 43."رسة الكتب املطبوعة، وحيتاج هذا العمل إىل صرب وخربة ومهارةفه

وهي تقدم بيانات عن حمتوى املخطوط وعن الشكل  44،ويعرفها أخرون بأّنا: جزء هام وأساسي من علم الكوديكولوجيا
 املادي له، ويتطلب هذا من املفهرس ثقافة واسعة ومعرفة بعلم اخلطوط وعلم الببليوجرافيا، حىت يتمكن من التعرف على 

 

                                                           
 .165م ، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  41
 .3480، مادة فهرس، ص عرب""لسان الابن منظور،  42
 د. إدريس كرواطي، "اخلط العريب واملخطوطات"،  43

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html 
 األركيولوجي، فمهمة الكوديولوجي تشبه من بعض الوجوه مهمة هو العلم الذي يهدف اىل دراسة املخطوط باعتباره قطعة مادية دون االهتمام باخلط، 44

فالكتاب يدرس بوصفه موضوعا ماديا أي وعاء  الدي يهدف اىل اعادة بناء القطعة األثرية املستكشفة لتمكنه من دراسة حضارة من احلضارات املاضية،
 ، يف:2014ديسمرب،  28انظر مدونة األرشيف واملخطوطات، تعريف املخطوط، مدخل عام،  للنص.

http://archivezinebdz.blogspot.com.tr/2014/12/blog-post.html 
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ا إذا كان ممواد الكتابة ونوع احلرب وأنواع اخلطوط، وتاريخ النسخة، وحتقيق عنوان الكتاب، وتوثيق اسم املؤلف، ومعرفة 

 45.قد طبع أم مل يطبع

 :مفهوم التحقيق# 
: احلق نقيض الباطل، وحق األمر حيق حًقا وحقوقًا، صار حًقا، وأحقه صريه حًقا، وحقه وحققه التحقيق يف اللغة

صدَّقه، وحق األمر حيقه حًقا وأحقه، كان منه على يقني، وحيق جيب، وأحققت الشيء أي أوجبته، وحتقق اخلرب أي 
فهو يف اللغة إحكام الشيء أو التأكد من صحته  47.وكالم حمقق أي رصني 46.حقيق على كذا أي حريص عليهصح، 

 48.والبحث فيه للوصول اىل حقيقته

والتحقق يف املخطوط هو إثبات صحته من حيث عنوانه واسم مؤلفه ومتنه ) مادته العلمية ( وتقدميه للمطبعة بعد 
الناس. وعمل احملقق رد النص إىل أصله الذي أصدره املؤلف وتصحيح ما أصابه من ذلك لنشره ليطلع عليه عامة 

 49.حتريف وتصحيف

القدمية يف  طوطاتاملخمن إخراج نصوص  طالب العلم: يعرَّف حتقيق املخطوط مبا يقوم به مفهوم التحقيق اصطالًحا
 50.صورة صحيحة متَقنة، ضبطاً وتشكياًل، وشرحاً وتعليقاً، وفق أصول علمية متَبعة

يث اخلط ومؤلفها، من حوهو "االجتهاد يف جعل النصوص احملققة ونشرها مطابقة حلقيقتها، كما وضعها صاحبها 
 52".أو "إثبات النص على صورة أقرب ما تكون إىل حقيقته وأصله، 51واللفظ واملعىن"

                                                           
 "اخلط العريب واملخطوطات"، د. إدريس كرواطي،  45

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html. 
 .945 – 939، مادة حقق، ص ص "لسان العرب"ابن منظور،  46
 .62باب احلاء، مادة حقق، ص  "خمتار الصحا،ح"،الرازي،  47
 .topic-http://almaareftijania.forumsfree.org/t351 ، يف:2009يناير 1"تعريف املخطوطات"، اخلميس مراد كمال،  48
 نفس املصدر. 49
50 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_(%D9%85%D8%AE%D8%B7%D

9%88%D8%B7) 
 .6م، ص 2010هم/1431ات"، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، د.عباس هاين اجلراخ، "مناهج حتقيق املخطوط 51
 .7نفس املصدر، ص  52

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7
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 53.وهو: "بذل عناية خاصة باملخطوطات حىت ميكن التثبت من استيفائها لشروط معينة

 54.اإلمكان وحتقيق منت الكتاب، معناه أن يؤدى الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر  

وهو أيًضا: "مجع الوثائق واملستندات ونقدها واحيصها وتقدميها للناس يف صورة أقرب ما تكون إىل األصل الذي   
صدر عن صاحبها األول. والغاية من التحقيق هي تقدإل الوثيقة حمققة خالية من كل دس وتزوير، صحيحة النسبة إىل 

  55.عصرها وصاحبها

ها مطابقة حلقيقتها يف النشر كما وضعها صاحبها ومؤلفها من حيث اخلط واللفظ واملعىن". وهو "االجتهاد يف جعل 
 56.وهو أيًضا: "إخراج الكتاب مطابقا ألصل املؤلف أو األصل الصحيح املوثوق إذا فقدت نسخة املصنف

املدلول االصطالحي ب تدور كلمة التحقيق حول إحكام الشيء وصحته، والتيقن، والتثبت، وترتبط هذه املعاينوهكذا 
للتحقيق، إذ أن من مقتضياته، إحكام حترير النص وتصحيحه، ومن مث فاملدلول االصطالحي للتحقيق هو: "إخراج 
الكتاب على أسس صحيحة حمكمة من التحقيق العلمي يف عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إليه، وحتريره من التصحيف 

ى راءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت ات علوالتحريف، واخلطأ، والنقص، والزيادة بق
 57."يد مؤلفه، أو إخراجه بصورة مطابقة ألصل املؤلف، أو األصل الصحيح املوثوق إذا فقدت نسخة املؤلف

 المطلب الثاني: دور التكنولوجيا في عملية حفظ وتحقيق التراث

 58:املستخدمة يف املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات ما يلي تقنيات املعلوماتمن أهم 

 االستنساخ واملصغرات الفيلمية املتصلة بإعادة إنتاج املعلومات للنشر والتخزين.ـ  1
 

                                                           
 "اخلط العريب واملخطوطات"، د. إدريس كرواطي،  53

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html. 
 نفس املصدر. 54

 نفس املصدر. 55
 نفس املصدر. 56
م، ص ص 1994هم/1415عبد اهلل بن عبد الرحيم عسيالن، "حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل"، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، أ.د  57

35 – 36. 
 ، يف: منتدى الوثائق واملخطوطات2006سبتمرب  24"حفظ وصيانة وترميم املخطوطات"، صابرين زياد،  58

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5980. 
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م تطبيقات احلاسوب واستخداماته املتنوعة يف اإلجراءات واألعمال املكتبية واختزان املعلومات أو النصوص وقواعد  2

 البيانات.
 م تطبيقات االتصاالت بعيدة املدى املبنية على نقل األصوات واألشكال املختلفة. 3

 اآللية يف: أهم الربامجوميكن تلخيص 
برنامج الفهرسة األلية: برنامج سنجاب للفهرسة والبحث، تتكون من املدخالت، واملعاجلة، واملخرجات، وهي  .1

 59.أهم نظام فرعي

املراقبة عمليات متتالية بًدا بتصوير الوثائق، فمعاجلة الصور، مث ضغط امللفات، فبرنامج الرقمنة: تتكون من عدة  .2
 60.)برنامج خاص بعمل نسخ من األقراص املكتنزة( مث ختزينها

برنامج البحث واالسرتجاع: كالبحث بالعنوان، والبحث بالكلمات املفتاحية، والبحث بالكود )تصنيف  .3
 61.ار حقل من حقول الفهرسة اخلاصة بالكتبديوي(، والبحث املتعدد عن طريق اختي

وقد استطماعمت املكتبات ومراكمز املعلمومات أن تموظف قمدرات هذه التقنيات يف أعماهلا وخدماهتا يف خمتلف دول العامل، 
املراجمع و  وخاصة يف الدول املتقدمة، وكمان هلا تأثريها الفاعمل يف أسماليب نظمم احلفمظ واالسمرتجاع والتمزويد والفهرسمة

وسمائر اخلمدمات األخمرى. وقد أسهمت هذه التقنيات احلمديثة كماحلواسيب واملصغرات الفيلمية يف اختزان خمتلف مصادر 
املعلومات الورقية وكمان هلا دورها يف حمل مشكملة املكمان، واحملمافظة على املعلومات من التلف والتمزق والسرقة، وأصبح 

ألفراد واملؤسسات لتوافر نسخ متعددة منها. كمما ميكن توفري هذه املصادر األولية من خمالل من السهل تداوهلا بني ا
 62 شبكمة اإلنرتنت.

 

 

                                                           
در للعلوم اد. زهري حافظي، د. رشيد مزال،ح،  "واقع تطبيق تكنولوجيا املعلومات باملكتبات اخلاصة بقسنطينة: مكتبات الشيوخ جبامعة األمري عبد الق 59

 .11اإلسالمية )دراسة حالة(، ص 
 .11نفس املصدر، ص  60
 .12نفس املصدر، ص  61
 .مرجع سابقصابرين زياد،  62



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

 
 15 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 :رقمنة التراث* 
يعترب مشروع رقمنة الرتاث إحدى املشروعات اهلامة والتحديات الكربى اليت أصبحت تفرض نفسها على املكتبات    

ومراكز التوثيق واملعلومات، فالدخول يف هذا املشروع ينبغي أن يتم وفق معايري حمددة، وبعد دراسة دقيقة لتكلفة 
 63.املشروع، وجلدواه بالنسبة للمكتبة وللمستخدمني

  :أهداف عملية الرقمنة
 64:أهم أهداف عملية الرقمنة، مع اعتبار اختالف هذه األهداف من مكتبة إىل أخرى   

 احلفاظ على الرتاث الوثائقي من التلف والضياع._ 
 _ التواصل ونشر املعرفة والتبادل الثقايف عرب شبكات املعلومات.

 ض اجملموعات املكتبية._ إبراز القيمة العلمية أو الفنية أو التارخيية لبع
_ حتسني اخلدمات املكتبية وتوفري أوعية خمتلفة للمستعملني، وحتسني صورة املكتبة على املستوى احمللي أو الوطين أو 

 الدويل.
  65:وفيما يلي بعض العمليات األساسية اليت جيدر القيام هبا قبل عملية الرقمنة

 ومعرفة عدد أوراقها، وحجم هذه األوراق، وطبيعة الكتابة والصور.جرد اجملموعات املكتبية اليت ستتم رقمنتها  -
 فهرسة وتكشيف كل األوعية اليت سيتم رقمنتها.  -
تقييم اجملموعات املكتبية اليت يراد رقمنتها من طرف جلنة خمتصة، وليس من طرف أمني املكتبة وحده، حىت تكون  -

 يكون التقييم أكثر موضوعية. املسؤولية مشرتكة يف هذا االستثمار الضخم، وحىت
 66 :بعض سلبيات عملية الرقمنة

 .التكلفة العالية 

                                                           
 "اخلط العريب واملخطوطات"، د. إدريس كرواطي،  63

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html. 

 .نفس املصدر 64
 نفس املصدر. 65
 نفس املصدر. 66
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    .كرب مساحة الصورة الرقمية داخل ذاكرة احلاسوب 

 :بعض إجيابيات عملية الرقمنة
فيما خيص الرقمنة من أجل التواصل ونشر املعرفة والتبادل الثقايف عن طريق االرتباط بشبكات املعلومات، فإنه ميكن    

التأكيد على االجيابيات العديدة هلذه العملية، فعن طريق االرتباط بشبكة االنرتنت ميكن التعريف بالرتاث الوثائقي، 
وتوفري  مع إمكانية تصفح احملتوى من قبل العديد من القراء يف نفس الوقت، وجعله يف متناول املستخدمني يف أي وقت،

  67اجلهد والوقت واملال بالنسبة للباحثني.

 التصوير الرقمي *
 الوثائق األصلية. وتستطيع الصورة الرقمية نقل املعلوماتهي "صور إلكرتونية" مت مسحها ضوئيًا من  الرقمية الصور

والنموذج الطباعي وعرض الصورة األصلية بدقة، مبا يف ذلك أشكال حروف الطباعة والتعليقات التوضيحية واألشكال. 
ى التقدم دورغم أن تكنولوجيا التصوير الرقمي متاحة منذ فرتة، فلم ينتشر استخدامها إال يف فرتة التسعينيات، حيث أ

 68ا.الفين إىل حتسني الصورة وتقليل التكلفة وزيادة إمكانية الوصول إليه

وقد حظي التصوير الرقمي باهتمام كبري خالل السنوات القليلة املاضية، وواجه أمناء املكتبات وأخصائيو احلفظ ضغوطاً 
ك، فليس لدى إليها بشكل كبري. ومع ذلللتخلي عن امليكروفيلم لصاحل التكنولوجيا اليت حتسن من فرصة الوصول 

بعض املؤيدين املتحمسني هلذه التكنولوجيا سوى قدر ضئيل من فهم ما يرتبط مبسح الصور ضوئيًا واحلفاظ عليها. 
 69.ويخعترب التصوير الرقمي تكنولوجيا باهظة التكلفة

ي يتم مسحه،  تلف املنتج الذولذلك جيب على أخصائيي احلفظ التأكد من أن عملية املسح الضوئي ال تتسبب يف
 70ي:والتأكد أيضا من أن جهاز املسح الضوئي مناسب هلذا املنتج. وجيب وضع خطة عمل تتضمن ما يل

 
 

                                                           
 نفس املصدر. 67

 العراق والشرق األوسط، يف: -الدروس التعليمية حلفظ وصيانة املكتبات 68
https://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/arabic/preservation/digital.html 

 نفس املصدر. 69
 نفس املصدر. 70
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تدريب الفنيني املختصني يف املسح الضوئي على أسلوب املعاجلة اآلمنة للمنتجات، كارتداء قفازات قطنية عند  -
لوث املنتجات لتحديد خماطر التلف، مثل األسطح اهلشة أو التمزقات أو التالتعامل مع الصور الفوتوغرافية. وفحص 

 أو التجاويف اليت تصنعها احلشرات. العفن باألتربة أو
الناقصة،  ة األتربة، وترميم التمزقات واألجزاءاملعاجلة األساسية للمنتجات عن طريق البسط، وتنظيف األسطح إلزال -

 .والعمليات األخرى اليت قد تسبب تلفاً للمنتجات وتقلل من جودة الصور اليت مت مسحها ضوئياً 
 ضمان األمان الكايف يف منطقة املسح الضوئي حلماية املنتجات من املعاجلة غري املسمو،ح هبا ومن احتماالت السرقة. -
 .كني بعد املسح الضوئي لضمان استقرار التخزينتطوير خطة للتس -
  ضمان وجود املنتجات يف ظروف مناسبة للمعاجلة من ِقَبل الباحثني. -

 : الميكروفيلم *

ترجع أمهية امليكروفيلم إىل سهولة تسجيل املعلومات يف صورة مصغرة دقيقة، يسهل تداوهلا وختزينها وحفظها واسرتجاعها 
 71.واجلهدبطريقة خمتصرة للوقت 

 :بعض إجيابيات امليكروفيلم

ويلعب امليكروفيلم دورًا بارزًا يف صيانة املخطوط باعتباره أسلوبًا عملًيا يسمح بتحميل الصفحات املخطوطة على وسط 
فيلمي مصغر، حيمل كل البيانات ويسهل تداوله بني األفراد، وحىت بني اجلهات املختلفة مع حتمله للعوامل البيئية 

  72.والبيولوجية بدرجة عالية تفوق ما تتحمله الوثائق األصلية

 73:ومن مزايا استخدام امليكروفيلم

 التغلب على مشكلة التخزين بتحميل الوثائق على أفالم مصغرة يسهل تنظيمها وحفظها يف حيز صغري. .1
 جاعها أمرًا سهاًل.أو اسرت تعدد أشكال امليكروفيلم يتيح تسجيل كافة الوثائق باألسلوب الذي جيعل من ختزينها  .2
 

                                                           
 .203، ص م 2002هم/1422"صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب، مصطفى مصطفى السيد يوسف،  71
 .215، ص م 2002هم/1422وطات علًما وعماًل"، عامل الكتب، "صيانة املخطمصطفى مصطفى السيد يوسف،  72
 .217 – 216نفس املصدر، ص  73
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 التصوير امليكروفيلمي يوحد صور الوثائق املتباينة املقاسات مما يسهل طريقة تداوهلا وحفظها. .3
 تسجيل املعلومة على فيلم جيعل منها سرية حيث ال تقرأ بالعني اجملردة. .4
 املصغرات الفيلمية يسهل تداوهلا بني اجلهات الرمسية وبني األفراد والباحثني. .5
 لتصوير امليكروفيلمي جينبنا األخطاء اليت ميكن أن حتدث عند نقل حمتوى الوثيقة باليد أو باآللة الكاتبة.ا .6
 التصوير امليكروفيلمي حيقق جانًبا اقتصاديًا هاًما لرخص خاماته وقلة تكلفة حتميلها. .7
ليت تعترب العامل لزمن احتميل الوثائق على املصغرات حيفظ الوثيقة األصلية من التداول والتعرض لبصمات ا .8

 األساس يف ازقها وتدهور حالتها.
املصغرات الفيلمية بطبيعة تكوينها البالستيكي هلا صفة االستدامة ومقاومة التغري يف عوامل البيئة، قياًسا  .9

باستدامة ومقاومة الوثائق األصلية، وهذا يعمل على بقاء املعلومة املصورة حتت أيدي املسئولني والباحثني 
 فرتات طويلة.ل
التصوير امليكروفيلمي حيمل بعض اخلصائص األثرية للمخطوط كنوع اخلط وأسلوب الكاتب واملادة  .10

 العلمية.
 يلم.قابلية املصغرات الفيلمية للنسخ يوفر أمًنا أكثر للفيلم نفسه، وللوثيقة األصلية احململة على امليكروف .11
للباحثني مهما كان عددهم، مع البعد عن الوثيقة إمكانية نسخ األفالم يسهل عمليات االطالع  .12

 األصلية، واليت غالًبا ما حتفظ يف مكان مأمون مبواصفات التخزين القياسية.
 :بعض سلبيات الميكروفيلم

من سلبيات امليكروفيلم أنه ال يفيد الباحث إال باملادة العلمية والناحية اخلطية، وأسلوب املؤلف يف التعبري عن أرائه، 
ا فإن امليكروفيلم ال يعطي القيمة األثرية كما يعطيها املخطوط األصلي، الذي يعترب وحدة تارخيية كاملة لعصر كتابته هلذ

مبا يشمله من نوعية أوراق وأحبار ونوع وطرق جتليد، وغري ذلك، مما ال يظهره التصوير امليكروفيلمي الذي يعتمد على 
م على الورق الفوتوغرايف أو نسخة على ورق عادي، وهذا بالطبع خيتلف أحبار وأوراق حديثة، سواء عند طبع الفيل

 ااًما عن نوعيات األحبار واألوراق املستخدمة يف املخطوط األصلي، باإلضافة إىل إمكانية عمل مونتاج )تعديل وتقوإل( 
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لم املصور، يظهر ذلك على الفييف األفالم امليكروفيلمية بإزاحة أو إحالل بعض النصوص من مكاّنا األصلي، دون أن 

 74.األمر الذي يستحيل عمله مع املخطوط األصلي

 

 النسخ الفوتوغرافي *
نشأت تكنولوجيا النسخ الفوتوغرايف من آالت مت ابتكارها للوفاء مبتطلبات العمل، وقد استعان أمناء املكتبات هبذه 

فيًا الستبدال ويتوىل أمناء املكتبات نسخ السجالت املكتبية فوتوغراالتكنولوجيا لنسخ املواد املفقودة والنادرة والتالفة. 
الصفحات املفقودة من الكتب واملوضوعات املفقودة من النشرات الدورية ولزيادة عدد نسخ املواد الىت تلقى طلباً كبرياً. 

عترب النسخ بع. ومع ذلك، يوتعترب هذه املمارسات األخرية غري قانونية، ما مل تكن السجالت غري خاضعٍة حلقوق الط
الفوتوغرايف الستبدال الكتب املمزقة عماًل مشروعاً يف حالة امتالك املكتبة للحقوق القانونية ذات الصلة، وقيام املكتبة 

 75.بعمل نسخٍة واحدٍة فقط لتحل حمل النسخة األصلية اليت مت ترميمها

هو عمل نسخة باستخدام ماكينة نسٍخ على مستوًى عاٍل من اجلودة، يتم  النسخ الفوتوغرايف للحفظ والغرض من
االحتفاظ هبا يف ظروف جيدة مبا يكفي إلنتاج صور جيدة وجيب أن تكون الصورة بنفس حجم األصل، ومنسوخة 

جانيب الورقة مع التسجيل املناسب. وعند ترميم أحد الكتب املمزقة، يقوم أكثر القائمني بالنسخ خربًة بإنشاء  لىع
إطار ورقي حلجب اخلطوط السوداء اليت تظهر بطريقة أو بأخرى حول حواف الصفحة األصلية، واليت سوف تركز 

  76الصورة على ورقة النسخ.
كن ادة بنسٍخ فوتوغرافيٍة للحفظ مبجرد اكتشافها بعد طول تداوهلا بني القراء ما مل توتخستبدل الكتب ممزقة األوراق ع

 77.هنالك نسخا أخرى متاحة

وتتوافر يف الوقت احلايل ماكينات النسخ الفوتوغرايف، وهي قادرٌة على إنتاج نسخا ملونٍة دقيقٍة ونسخا ممتازٍة باألبيض 
 واألسود. وعالوة على ذلك، ميكن ملاكينة النسخ باأللوان إنتاج صورة جيدة باللون الرمادي حبيث جتعل الصورة 

                                                           

 .215، ص م 2002هم/1422"صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب، مصطفى مصطفى السيد يوسف،  74

 ، يف:العراق والشرق األوسط -املكتباتالدروس التعليمية حلفظ وصيانة  75
https://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/arabic/preservation/digital.html. 

 نفس املصدر. 76

 نفس املصدر. 77
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كل متزايد يقًة إىل أبعد حد. وهلذا السبب، يستخدم النسخ الفوتوغرايف بشالفوتوغرافية امللتقطة باألسود واألبيض دق

إلنتاج نسخ بديلة طبق األصل من الوثائق والصور الفوتوغرافية األصلية للقراء واملعارض. وهذا يخعد أمرًا مهًما عند يكون 
 78ذر عرضها.ء حبيث يتعمن احملتمل تلف األصول بسبب كثرة التعامل، أو بسبب كوّنا شديدة احلساسية للضو 

 المبحث الثاني

 مكتبة السليمانية نموذًجا

 :إنشاء مكتبة السليمانية
، كجزء من جممع مسجد السليمانية. وهي تتميز باحتوائها أكرب جمموعة 1918تأسست مكتبة السليمانية عام 

ثمانية ا بعد إغالق املدارس العخمطوطات للكتب االسالمية والعثمانية. وقد مت نقل الكثري من املراجع النادرة إليه
التقليدية. وأصبح بإمكان الراغبني يف االطالع الوصول إىل كتبها عن طريق مكتبتها االلكرتونية، أو زيارة املكتبة واحلصول 

 79على إذن رمسي لالطالع على النسخ األصلية والوحيدة من خمطوطاهتا. 
ولت السلطان سليمان القانوين لتكون مدرسة لتدريس العلوم الدينية مث حتوقام ببنائها املهندس املعماري سنان يف عهد 

وقفا ومكتبة، وهي من أهم املكتبات يف العامل من حيث أّنا حتتوي أكرب  114إىل مكتبة وقد أحلق هبا  1918سنة 
  80عدد للمخطوطات اإلسالمية.

 :حمتويات املكتبة
ة، وهي واملطبوعات اليت تعد املصادر األساسية للثقافة اإلسالمية الرتكيحتتوي املكتبة السليمانية على املخطوطات 

 خمطوطة،  100.000وهي تضم ما يقارب  81تقدم خدماهتا على مستوى دويل للباحثني األتراك واألجانب.

                                                           
 ، يف:العراق والشرق األوسط -املكتباتالدروس التعليمية حلفظ وصيانة  78

https://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/arabic/preservation/digital.html. 
 ، يف:15/9/2016، إسطنبول، كنزها غري املكتشف"، إسطنبولديلي صبا،ح، "تعرف على مكتبات  79

http://www.dailysabah.com/arabic/history/2015/09/15/libraries-istanbuls-underused-treasures 
 د. إبراهيم بوعّزي، "مكتبات املخطوطات يف تركيا"، يف:  80

http://www.mutalaat.net/portal/index.php/farklilar/mktbt-lmkhtwtt-trky.html 
 (، يف:558، العدد )2012يناير  -تركي حممد النصر، "مكتبة السليمانية للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمرب81

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755 
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 %10باللغة الرتكية، و %30من حمتوياهتا مكتوبة باللغة العربية، إضافة اىل  %60كتاب مطبوع. وهناك   50.000و

 82بالفارسية.
وتتكون املكتبة من قسمني متقابلني يفصل بينهما ممر يؤدي إىل جامع السليمانية. ويضم القسم الغريب من املكتبة: 
اإلدارة وقاعيت املطالعة الكربى والصغرى وقاعة قراءة ميكروفيلم وميكروفيش ومستودعات املخطوطات واملطبوعات 

 ميكروفيلم، والقسم الشرقي يضم: قسم التصوير دجيتال واألقراص املدجمة )مكان النادرة، وقسم تصوير املخطوطات على
  83مدرسة الصبيان القدمية( وقسم الصيانة والتجليد والتَّذهيب ومعرض اخلط ومعرض املخطوطات النادرة.

ض النفائس عوتشتمل املدرسة اجلنوبية على خزائن جمموعات املخطوطات بأقسامها املختلفة، وفيها معرض صغري لب
من مقتنيات املكتبة من املخطوطات واخلرائط واملصوَّرات وغريها. أما املدرسة الشمالية ففيها قاعات البحث واملطالعة، 

 84وأدراج الفهارس املختلفة، وحجرة املدير العام، وحجرات اإلدارة األخرى، ومعمل التصوير، ومعمل الرتميم.
مية، وطات اليت كانت حمفوظة يف املساجد واملدارس واجملامع والتكايا والتمَُّرب القدوقد نخقلت إىل املكتبة جمموعات املخط

وغريها من األماكن يف أحناء تركيا، كما ضمت ما أهدي إليها أو كان على شكل صدقات أو وقف أو كان من مكتبات 
 85اخلاصة.

خمطوطة  1274بة راغب باشا، وفيها واملكتبات امللحقة مبكتبة السليمانية هلا مقرات خارج املكتبة وهي: مكت
كتابًا مطبوًعا.   249683خمطوطة و 3228كتابًا مطبوًعا. وتلحق بالسليمانية مكتبة عاطف أفندي وفيها   11259و

كتابًا مطبوًعا ومكتبة نور عثمان املوجودة يف جممع نور عثمانية وفيها   859خمطوطة و 2775ومكتبة كوبرويللي وفيها 
كتابًا مطبوًعا. وقد نقلت إىل السليمانية خمطوطات مكتبة مراد مخال، مثلما نقلت خمطوطات   2631خمطوطة و 5052

علي أمريي وفيض اهلل أفندي من مكتبة املال إىل مكتبة بايزيد العمومية بانتظار العودة إىل املقرات األساسية لتلك 
 86املكتبات.

                                                           
 ديلي صبا،ح، مرجع سابق. 82
83 -Moustalahat%20al-dictionary.com/dictionaries/word/6114365/%20/0/Maousou%60at%20al-http://ldlp

Tarikhiya%20al-Othmaniya%20(Oth/Turk/Ar) 
  tp://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5982ht، يف:2016سبتمرب ،  4غزالن بن التوزر، "املكتبة السليمانية برتكيا"،  84

 نفس املصدر. 85
86 -Moustalahat%20al-dictionary.com/dictionaries/word/6114365/%20/0/Maousou%60at%20al-http://ldlp

Tarikhiya%20al-Othmaniya%20(Oth/Turk/Ar) 
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الكرإل  والعقلية، وقد مت تصنيفها املوضوعي ابتداء بالقرآنوتشمل خمطوطات السليمانية معظم أنواع العلوم النقلية 

وعلومه، مث الكتب السماوية األخرى، مث احلديث الشريف وعلومه، مث الفقه وأصوله وما يلحق به من القواعد وعلم 
تب ك  الكالم واجلدل واخلالف، وكتب الفتاوى والفرائض، والتصوف واألدعية واخلواص، والسياسة واألخالق، وهنالك

األدب والعروض والنحو، والتاريخ الطبيعي والبشري، واجلغرافيا والفلسفة، والطب البشري، والبيطرة اخلاصة بطب 
احليوانات، والبيزرة اخلاصة بطب الطيور، وكتب الرماية والفروسية، والفيزياء والكيمياء، والرياضيات والفلك، وغري 

 87ذلك.
ادرة، منها ما هو ذو قيمة أثرية من حيث فنون صناعة الكتاب؛ ومن نفائسها وهكذا تضم املكتبة خمطوطات ونفائس ن

خمطوطات مكتوبة خبطوط املؤلّفني، وبعضها خبطوط مشاهري اخلطاطني، وبعضها مقروء على كبار العلماء وعليها 
طوط مائة خمطوطة خبوتفخر املكتبة السليمانية بامتالكها ألكثر من مخس 88توقيعاهتم وإجازاهتم وزياداهتم وحواشيهم.

مؤلفيها، وآالف املخطوطات املنسوخة من نسخ املؤلفني األصلية، وآالف املخطوطات اليت دون عليها العلماء وقائع 
 89السماع، ومقابلة املخطوطات على أصوهلا، وإجازة العلماء عليها.

 أقسام املكتبة: 
 قسم الفهرسة والتصنيف -1

، مث واملواد اإللكرتونية اليت توافرت لديها من خالل اإلهداءات، واملشرتيات تقوم املكتبة بتسجيل مواصفات الكتب
 «.ديوي العشري»تقوم بفهرستها وترقيمها طبًقا لنظام تصنيف 

 90وأعدت املكتبة بطاقات فهرسة ومت تزويد قاعدة البيانات اإللكرتونية هبذه املواصفات املتوافرة على بطاقات الفهرسة.
هداة من العدد والقيمة حبيث تشكل جمموعة وحدها، فإنه خيصص هلا قسم جديد باسم وإذا ما كانت املص

خ
نفات امل

 وأما إذا كانت الكتب املهداة قليلة العدد، فإّنا تضم إىل قسم املخطوطات إذا كانت خمطوطة، وإىل قسم  91املتربع هبا.
                                                           

 غزالن بن التوزر، مرجع سابق. 87
 نفس املصدر. 88
 (، يف:558، العدد )2012يناير  -"مكتبة السليمانية للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمرب تركي حممد النصر، ، 89

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755. 
 نفس املصدر. 90
 .نفس املصدر 91



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

 
 23 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
ة مكتوبة باللغة األجنبية، وإىل قسم املؤلفات احلديثاإلهداءات إذا كانت مهداة، وإىل قسم اللغة األجنبية إذا كانت 

 92إذا كانت مكتوبة باللغة الرتكية ذات األحرف الالتينية، وبعد ذلك تقدم خلدمة الباحثني.
 93ويقوم كذلك هذا القسم بالتسجيل اجملاين للمتون الثقافية املتوافرة لدى املواطنني.

 قسم الشؤون اإلدارية واملالية -2
لقسم بإدارة مجيع مهام املكتبة السليمانية وما يتبعها من مكتبات، مثل احلسابات، وشؤون املكتبات، يقوم هذا ا

 94والتعليم، ووحدة املعلومات.
 قسم اخلدمات الفنية -3

يقوم بتحويل املخطوطات واملؤلفات النادرة إىل وسائط إلكرتونية، ويتم حتويل املخطوطات واملؤلفات املطبوعة باحلروف 
 95بية إىل وسائط إلكرتونية من خالل تصويرها بالكامريات الرقمية.العر 
 قسم امليكروفيلم -4

م(، وقام بتحويل العديد من املؤلفات إىل نظام امليكروفيلم، 1950أسس هذا القسم داخل املكتبة السليمانية منذ عام )
 96ويف مقدمتها:

 املؤلفات اليت كانت على وشك التلف. -
 نسخ الفريدة.املؤلفات ذات ال -
 املؤلفات املكتوبة خبط املؤلف ذاته. -
 املؤلفات املتفردة يف موضوعها. -
 املؤلفات القيمة من حيث التذهيب، واملنياتور، واخلطوط. -
 

                                                           
 نفس املصدر. 92
 نفس املصدر. 93

 نفس املصدر. 94
 نفس املصدر. 95
 (، يف:558، العدد )2012يناير  -ة للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمربتركي حممد النصر، ، "مكتبة السليماني 96

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755. 
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 ويضم أرشيف هذا القسم أكثر من مخسة آالف ميكروفيلم.

 مركز أحباث وترميم املخطوطات واملؤلفات النادرة -5
ور الوقت لتساقط يف األوراق، أو ختلل يف أغلفتها اجللدية، أو طمس يف التذهيب واجلداول، تتعرض املخطوطات مبر 

أو ختلل يف خيوط التجليد، أو تصاب األوراق برطوبة، أو تعفن، أو حتمض، أو أن تقع فريسة حلشرات األوراق، وقد 
تناسب رميم اجمللدات واألوراق على حنو يعلى عاتقه إعادة ت« مركز أحباث وترميم املخطوطات واملؤلفات النادرة»أخذ 

 97وعراقة وأصالة وتارخيية هذه املخطوطات القيمة.
ويواصل هذا املركز مباشرة مهمات الصيانة والرتميم للمخطوطات املوجودة باملكتبة السليمانية، وكذلك املخطوطات 

 98املتوافرة مبكتبات اسطنبول واحملافظات األخرى.
 :أهم خدمات املكتبة

تستقبل السليمانية رخوَّادها من العلماء والباحثني كل يوم، وتتيح إمكانية االطالع على املخطوطات يف صورهتا األصلية 
أو الرقمية دون قيود، وتوفر إمكانية اقتناء نسخة من املخطوط، ووفرت للباحثني جمموعة من الفهارس سواء املطبوعة 

 99على شكل بطاقات، أو مسجلة يف قاعدة البيانات اإللكرتونية.قدميا أو حديثا أو املخطوطة، أو ما كانت 
ويتم ترميم هذه املخطوطات واملطبوعات وإعادة إخراجها يف شرائط مصورة )ميكروفيلم( بطرق حديثة لتيسري عملية 

 100البحث على الباحثني احملليني والوافدين من مجيع أحناء العامل.
( وعلى ت واألدوات الالزمة للتصوير على شرائط األفالم الصغرية )امليكروفيلموباملكتبة قسم للتصوير جمهز بكل اآلال

الورق واألقراص اْلمخْدجَمة. وجيري تصوير املواد حسب أحكام قانون سنَّته وزارة الثقافة للفائدة العامة، يف التبادل الثقايف 
 101.على املستوى العاملي، أو يف مقابل أداء تكلفة تصوير املواد املطلوبة

 

                                                           
 .نفس املصدر 97

 نفس املصدر. 98

 . http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5982، يف:2016سبتمرب ،  4"املكتبة السليمانية برتكيا"، غزالن بن التوزر،  99

 "مكتبات املخطوطات يف تركيا"، يف: د. إبراهيم بوعّزي،  100
http://www.mutalaat.net/portal/index.php/farklilar/mktbt-lmkhtwtt-trky.html. 

 :www.alukah.net/library/0/48581http//: يفهـ 18/2/1434م، 1/1/2013"، د. عزة حسن، "املكتبة السليمانية يف استانبول 101
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ومن اخلدمات العديدة اليت تقدمها املكتبة توفري املخطوطات املوجودة يف املكتبات داخل الدولة أو خارجها، وترمجة 

 102خمتلف الوثائق واملتون املكتوبة بالعربية والعثمانية والفارسية إىل احلروف الالتينية وحتويلها إىل إصدارات رقمية.
الع على باحثني كل يوم فيما عدا العطالت الرمسية للبالد، كما ميكن للباحثني االطتفتح املكتبة قاعاهتا للمطلعني وال

 103املؤلفات يف صورهتا الرقمية من خالل احلاسب اآليل.
أضف إىل ذلك أنه ميكن االطالع على مواصفات املؤلفات من خالل موقع املكتبة على اإلنرتنت، أو من خالل 

 104والبطاقات املفهرسة، وقواعد البيانات اإللكرتونية.التصفح املباشر للفهارس املطبوعة، 
وعند رغبة الباحث يف االطالع على املخطوط مباشرة يف أوقات العمل الصباحية، فإنه يتعني عليه مأل استمارة طلب 

 105الكتاب، فيقوم املوظف املختص بإحضار املخطوط إىل قاعة االطالع.
كرتونية من املؤلَّف، فإن عليه مأل استمارة نسخ املؤلَّف ودفع قيمة أما إذا رغب الباحث يف احلصول على نسخة إل

 106النسخ، وبعدها حيصل على طلبه يف الصورة اليت يريدها، إما اسطوانة مدجمة، أو ميكروفيلم.
وتتوافر كذلك خدمة تلقي طلبات الباحثني من خالل الربيد اإللكرتوين، والرسائل، والفاكس، أو التلفون للحصول 

 107نسخ من املؤلفات على اسطوانات مدجمة.على 
وميكن للمواطنني األتراك االستفادة من مصادر املكتبة بعد إبراز حتقيق الشخصية، أما الباحثني األجانب فيتعني عليهم 

 108مأل طلب بذلك.
كن للقسم املختص مي وتسجل املكتبة خمتلف املواد الثقافية املتوافرة لدى املواطنني جمانًا، كما تقوم بأي ترميمات الزمة

 109القيام هبا.
                                                           

 . http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5982، يف:2016سبتمرب ،  4"املكتبة السليمانية برتكيا"، غزالن بن التوزر،  102

 (، يف:558، العدد )2012يناير  -"مكتبة السليمانية للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمربتركي حممد النصر 103
http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755. 
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 الخاتمة

 ويف اخلتام فيما يلي بعض املالحظات اخلتامية والتوصيات:

 .تعد التكنولوجيا إحدى اآلليات اليت ال غىن عنها يف الوقت احلايل يف سبيل احلفاظ على الرتاث املخطوط 
  م التكنولوجيا املخطوط، وال تتواىن عن استخدامكتبة السليمانية باسطنبول تسعى إىل احلفاظ على هذا الرتاث

 احلديثة يف هذا السياق.
 تسعى مكتبة السليمانية إىل مزيد من االستفادة بالتكنولوجيا احلديثة حفظًا للرتاث، وتيسريًا على الباحثني يف 

 هذا اجملال.
 لعنكبوتية، ة على الشبكة امن األمهية مبكان االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف عمل قاعدة بيانات شامل

تيسر على الباحثني يف هذا اجملال، يف شىت بقاع األرض، عملية الوصول إىل املخطوط، والتعامل مع كافة 
 النسخ املتيسرة منه ملزيد من الفائدة العلمية.

 .ترى الباحثة ضرورة التعاون الفردي واملؤسسي بني كل من يهتم بالرتاث املخطوط 
  عاون مزيد من املؤارات اليت جتمع املهتمني بالرتاث يف شىت بقاع العامل اإلسالمي، وتفعيل التتدعو الباحثة إىل

 والتبادل العلمي بني هؤالء الباحثني.
 قائمة المراجع

 قواميس ومعاجم 
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