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 ذاءإلهــــــــــــا

 

 الٗمل اإلاخىاي٘ بلى ؤَضي َظا

مت "ؤبي وؤمي"  ٖاثلتي الىٍغ

ؼاء  وبزىحي ألٖا

"أوغ كبذ الجلُل"كغة ُٖني نٛحري و لى ب  

ب وب و مً بُٗض ؤلى ول مً ٌٗغفني مً كٍغ  

 

 

 

 

  



 

 ـوت شــــــــكركلـ

 

هجاػ َظا الٗملبقىغ هللا الٗلي اللضًغ الظي وفلني في ؤ  

لى:بجىحه بالكىغ و الٗغفان ؤهما   

ٖترافا لفًله الىبحر اجىصي بى كبذ هللا" ل"ب لالفايالضهخىع   

هجاػ َظا البدثبو لخىحيهاجه اللُمت َُلت   

مخىانفله مىا ُٖٓم الكىغ ولا    

حغ ومً هللا هماٌ ألا   

ل ليل مً وؤجلضم بالكىغ الجٍؼ  

غان ومخدف ؤؾاجظة كؿم ٖلم ألاثا في مخدف ػباهت بَى ع ومْى

ا الٗمللي في بهجاػ َظ مجلمؿان ٖلى مؿاٖضته  

 

 

 



 

 ممخص:
تعتبر المكاد العضكية أكثر المكاد حساسية لمظركؼ الطبيعية المحيطة بيا كتساىـ 

 إلىالتي يمكف أف تؤدم  األضرارعممية الحفظ داخؿ المؤسسة المتحفية في الحد مف 
في  األثريةالزكاؿ االندثار، كفي ىذا الصدد جاء مكضكع دراستنا حكؿ المكاد العضكية 

أحمد زبانة  العمكمي الكطني متحؼالرب الجزائرم دراسة لكسط الحفظ بمتاحؼ الغ
 تممساف.العمكمي الكطني لؤلثار اإلسبلمية بمتحؼ البكىراف ك 

كتكمف جدية المكضكع في الحفظ الكقائي كدكره في حماية المادة العضكية مف جميع 
ط مف عرض كتخزيف، تأثرا بالكسط المحي المكاد األثرية أكثرمف أنكاع التمؼ باعتبارىا 

ما ىي األساليب كالكسائؿ المسخرة لمحفاظ عمى ىذه المكاد مف التمؼ الخارجي سكاء ف
 كاف مناخي أك بشرم أك بيكلكجي ؟

كتشمؿ الحمكؿ لمعالجة المشاكؿ التي تعاني منيا المتاحؼ في تكفير كسائؿ حماية مف 
 األثريةة المكاد العضكية ـ مع طبيعئتدابير كقائية كتجييزات حفظ )عرض، تخزيف( تتبل

 المحفكظة بالمتحؼ.
 
 
 
 
 
 
 



 

Résumé: 

Les matériaux organiques sont très sensible aux conditions 

naturelles et environnantes. Le processus de conservation au sein 

du musée contribue à la réduction des dommages pouvant 

conduire à leurs extinction. À cet égard, notre étude se porte sur 

les matériaux organiques ….. dans les musées de l'Ouest algérien,   

étude  pratique au sein du  Musée national public Ahmed Zabanaà 

Oran Et le musée national des antiquités islamiques à Tlemcen. 

Notre travail s’articule  sur la  conservation préventive et son rôle 

dans la protection de la matière organique contre tous les types de 

dommages en tant que matériel archéologique exposé et  stocké, 

et les méthodes et moyens de le préserver contre tous dommages 

externes, climatiques, humains ou biologiques? 

Les solutions fournis comprennent des mesures de protection 

(exposition, stockage) compatibles avec la nature du matériel 

archéologique conservé dans les musées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

The organic material is the most sensitive material to the surrounding 

natural conditions. The conservation process within the museum 

contributes to the reduction of damage which can lead to extinction. In 

this regard, the subject of our study deals with the archaeological 

materials in the museums of the West of Algeria, theorical study on 

the museum of Ahmed Zabana in Oran,  And the National Museum of 

Islamic Antiquities in Tlemcen. 

It lies the seriousness of the subject in preventive conservation and its 

role in the protection of organic matter from all types of damage as 

one of the most archaeological materials affected by their environment 

from the display and storage, and what are the methods and means 

farcical to keep these materials from external damage, whether 

climatic or human or biological? 

And it includes solutions to address the problems of museums in the 

provision of protection means of preventive measures and equipment 

Save (display, storage) compatible with the nature of the organic 

material preserved archaeological museum. 
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 مقدمة :

تمثؿ المتاحؼ رسالة حية لمعالـ لككنيا كعاء التبلقي كالتكاصؿ الحضارم 
كالثقافي فكثيرا ما نجد العديد مف متاحؼ العالـ تجمع بيف طياتيا الكثير مف 

كمف مختمؼ الحضارات المتعاقبة، كتعتبر المؤسسة  ،المقتنيات مف كافة أرجاء الدنيا
لمقتنيات األثرية عمى اختبلؼ أنكاعيا، كال سيما المتحفية كسطا آمنا لحفظ كصيانة ا

العضكية منيا باعتبارىا أكثر حساسية لمظركؼ الطبيعية المحيطة بيا سكاء في 
أك في غرؼ التخزيف، ألف الحفاظ عمى المقتنيات يعني صيانة  ،قاعات العرض

 .كحماية التراث األثرم كالحضارم مف الزكاؿ كاالندثار

ستمرارية كالمتابعة كالكصكؿ بالمقتنيات الى أبعد حد مف أىداؼ الحفظ ىك اال
فتكفير الظركؼ المكاتية لمحفظ تكمف  ،مف خبلؿ الصيانة الدائمة كالمراقبة الدكرية

في خفض درجة التدخؿ المباشر عمى التحفة كمف ىذا المنطمؽ يعطي الحفظ دعمو 
 .الفني لمشركع شامؿ أال كىك إقامة تراث قابؿ لمعرض كالدراسة

يعد الحفظ اليدؼ الرئيسي لكؿ متحؼ كىك ضركرم كشرط مف شركط نقؿ  
المقتنيات في أحسف صكرة، حتى يتسنى لؤلجياؿ القادمة االطبلع عمييا، كلتحقيؽ 
ىذه الغاية يجب تناسب كسط الحفظ مع معايير تييئة العمارة المتحفية كتأثيثيا 

زكد بكسائؿ الرقابة المناخية بأجيزة ككسائؿ خاصة بالعرض كالحفظ الجيد، ككذلؾ الت
ككؿ ىذا تحت رقابة طاقـ بشرم مؤىؿ  ،الداخمية كأجيزة تكيؼ الجك كتعديمو

كمختص في حماية كحفظ التحؼ مف األخطار التي تتعرض ليا جراء الكسط 
المناخي المتذبذب، كنظرا لما تحتكيو متاحفنا مف مقتنيات أثرية متنكعة مف مكاد 

ة األغراض كالكظائؼ، فيي تكاجو خطرا كبيرا في عضكية كغير عضكية مختمف
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كسط الحفظ بفعؿ العكامؿ البيئية مف تذبذب مستمر بيف درجة الحرارة كنسبة الرطكبة 
ككذلؾ  ،(يا )الطبيعية كاالصطناعيةكاالستخدامات الغير مبلئمة لئلضاءة بنكعي

يانة بفعؿ العامؿ البشرم مف اإلىماؿ كقمة الكعي كالخبرة في مجاؿ حفظ كص
 المقتنيات األثرية.

 :سباب اختيار الموضوعأ

عدة عكامؿ منيا العكامؿ  نذكرمف األسباب التي دفعتنا الختيار ىذا المكضكع 
الذاتية كالتي تكمف في مكاصمة البحث في ىذا النكع مف الدراسات بعد ما تـ التطرؽ 

وسط "إليو في مكضكعنا الخاص برسالة الماجستير التي تمحكر مكضكعيا حكؿ 
، لذلؾ الحفظ بمتحف أحمد زبانة بوىران" "دراسة تطبيقية لجناح العرض والتخزين"

مف  لككنياأردت تكسيع مجاؿ البحث في الدكتكراه كالتطرؽ الى المكاد العضكية 
المكاد األكثر حساسية لمختمؼ عكامؿ التمؼ كلما ليذه المكاد مف ميزات خاصة في 

بدراسة ىذه األخيرة في المتحؼ العمكمي لمفف عمميات الحفظ كالتخزيف، كقد قمت 
كالمتحؼ العمكمي الكطني أحمد زبانة بكىراف كنمكذجيف  ،اإلسبلمي بتممساف األثرم
 لمتاحؼ الغرب الجزائرم.

أما األسباب المكضكعية فيي قمة الدراسات العممية حكؿ حفظ المجمكعات  
ف كجدت فيي مكاضيع عامة حكؿ الم تحؼ، أك حكؿ تككيف العضكية بالمتاحؼ، كا 

المكاد العضكية كطرؽ تصنيعيا، كليذا ارتأيت أف تككف الدراسة حكؿ تأثيرات عكامؿ 
التمؼ في الكسط المتحفي كمدل إمكانية المتاحؼ مف تكفير كسط مناخي مناسب 

 المقتنيات األثرية العضكية. لحفظ
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 الموضوع: إشكالية

يكية جممة مف المشاكؿ نظرا تعاني التحؼ العضكية في المتاحؼ الكطنية كالج
 لطبيعتيا كلمكسط المناخي المحفكظة بو، كعميو يمكف طرح اإلشكالية العامة التالية: 

ػػ ماىي حالة كسط الحفظ بمتحؼ أحمد زبانة بكىراف كنظيره متحؼ الفف 
ىذه اإلشكالية العامة عدة تساؤالت سنحاكؿ  ضمفكتندرج اإلسبلمي بتممساف ؟ 

 ا: اإلجابة عنيا، مني

 ػػ ما مدل تأثير كسط الحفظ عمى المقتنيات األثرية العضكية ؟   

 ماىي السبؿ كاإلجراءات الكقائية الكاجب اتخاذىا لحفظ ىذه المجمكعات ؟  

كلمعالجة ىذه اإلشكالية ميدانيا تـ دراسة متحفيف مف المتاحؼ الجزائرية 
مية بتممساف، كالمتحؼ الكطني لآلثار اإلسبل كنمكذج لمدراسة ىما المتحؼ العمكمي

العمكمي الكطني أحمد زبانة بكىراف لما يكاجيانو مف صعكبات في مجاؿ حفظ 
كصيانة المقتنيات األثرية العضكية ككضع مناىج الحفظ الناجح كتكفير الكسائؿ 
الضركرية لذلؾ، كلمنع التدخؿ المباشر عمى القطع خصكصا مع عدـ كجكد 

 متخصصيف في ىذا المجاؿ. 

 والمراجع المعتمدة في البحث: المصادر

لقد استعنا في ىذه الدراسة عمى مجمكعة متنكعة مف المصادر العربية منيا 
كاألجنبية، ككذلؾ عمى كثير مف المراجع كالمقاالت كالتقارير، باإلضافة إلى الدراسة 

 الميدانية. كالتي تمثمت أساسا في المقتنيات األثرية بالمتحفيف، كنبدؤىا أكال:
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 ارير العممية لممعيد الفرنسي ك المعيد الكندم:التق

-Centre de recherche et de restauration des musées de 

France vade mecum de la conservation préventive élaborer par 

le département conservation préventive du C2RMF  

-institut canadien /MCC "la conservation préventive des 

collection ".   

. كالمركز الدكلي ICOMتقارير المجمس الدكلي لممتاحؼ  إلىككذلؾ تـ الرجكع 
كتـ أيضا االعتماد عمى بعض  ICROMلدراسة كصيانة كترميـ التراث الثقافي

 المراجع حكؿ المكاد العضكية كتركيبيا الكيميائي منيا: 

-Treatment and preservation of antiquities  institut royal du 

patrimoine artistique Bruxelles. 

أما فيما يخص الطرؽ العبلجية ككسائؿ الحفظ الكقائي كالصيانة فقد اعتمدنا 
 عمى بعض المراجع كالمجبلت المتخصصة في ىذا المجاؿ.

 منيجية البحث:

لمعالجة ىذا المكضكع اعتمدنا عمى مجمكعة مف المناىج العممية حسب طبيعة 
كالثاني تطبيقي: ففي الجانب  ،جزئيف األكؿ نظرم إلىفصؿ، كقد قسمت كؿ 

كذلؾ مف خبلؿ تتبع المراحؿ التاريخية لظيكر  ،التاريخيالنظرم استعنا بالمنيج 
كتطكر صناعتيا باإلضافة الى  اإلنسافالمكاد العضكية كاستعماالتيا مف طرؼ 

اية تجميعيما لممقتنيات األثرية التطرؽ الى تاريخ المتحفيف مكضكع الدراسة كتاريخ بد
 المحفكظة بيما.
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كفي الجانب التطبيقي تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي مف خبلؿ دراسة 
المقتنيات العضكية المحفكظة بجناح العرض كالمخزف لممتحفيف إضافة إلى التطرؽ 

 لذكر ككصؼ التجييزات كالكسائؿ الخاصة بكؿ مف المتحفيف المدركسيف.

 خطة البحث:

بدا لنا أف منيج الدراسة كطبيعتو ليما ارتباط كثيؽ بخطة البحث، لذلؾ ارتأينا 
 إضافة إلى خاتمة . أف نقسـ بحثنا إلى مقدمة، كمدخؿ، كخمسة فصكؿ،

استعرضنا فييا التعريؼ بالمكضكع كبياف أىميتو كأسباب اختياره، مقدمة: 
تمدة، فمنيجية البحث ثـ كاإلشكالية العامة، ثـ عرجنا عمى ذكر مصادر البحث المع

  .خطتو

" "الحفظ الوقائي بالمتحف ودوره في تمديد العمر المكسكـ ب: المدخؿ
خصصناه لضبط مفاىيـ الحفاظ عمى التراث كالحفظ االفتراضي لممقتنيات األثرية" 

عطاء  كالترميـ كتاريخ نشأتيما كمراحؿ تطكرىما مع ذكر مبادئ الحفظ كغاياتو كا 
 ئي كأىدافو كختمنا المدخؿ بخبلصة.مفيـك الحفظ الكقا

العضوية وخصائصيا  األثرية"المواد : المعنكف ب:الفصؿ األكؿثـ يميو 
كتـ التطرؽ فيو الى التعريؼ بالمادة العضكية كدراسة كؿ مادة مف  الفيزيوكيميائية"

المكاد بذكر تعريفيا كأنكاعيا كتركيبيا الكيميائي كخصائص كؿ مادة كمميزاتيا 
، ككذلؾ تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ اإلنسافيعيا كاستعماالتيا مف طرؼ كطرؽ تصن

 إلى المككنات األساسية لكؿ مادة كتقسيميا حسب مصادرىا األكلية.
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""حساسية وتأثير الوسط الداخمي والخارجي : المكسـك ب: الفصؿ الثانيأما 
ف عكامؿ أىـ عكامؿ التمؼ البيئية م إلىتـ التطرؽ فيو   المواد العضوية" عمى

بيكلكجية متمثمة في البكتيريا كالفطريات كعكامؿ فيزيككميائية مف درجة حرارة كرطكبة 
العامؿ البشرم كدكره في تمؼ المقتنيات  إلىنسية كضكء كتمكث جكم... إضافة 

األثرية باإلىماؿ كالسرقة كالحرائؽ... كقمنا بدراسة كؿ مادة كمدل تأثرىا بالعكامؿ 
 . األخيرةكدرجة حساسيتيا كمقاكمتيا ليذه  البيئية المحيطة بيا

"المقتنيات العضوية بمتحف : المعنكف ب: لمفصؿ الثالثأما بالنسبة  -
إعطاء لمحة عامة عف  إلىفقد تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ تممسان ومتحف وىران " 

المتحؼ العمكمي الكطني لآلثار اإلسبلمية بتممساف كالمتحؼ الكطني العمكمي 
بكىراف كتاريخ نشأتيما كمكقعيما الجغرافي، كتكزيع القاعات كالمكاتب  أحمد زبانة

تقسيـ المجمكعات المتحفية كتاريخ تجميع التحؼ  إلىكالمخازف بكؿ متحؼ إضافة 
بكؿ كاحد منيما، كتـ أيضا دراسة المجمكعات األثرية العضكية بكؿ متحؼ مف 

جراء جرد عاـ لكؿ المقتنيات العضكية  خبلؿ كضع بطاقات جرد لبعض المقتنيات كا 
 المحفكظة بالمتحفيف.

"وسط الحفظ بمتحف تممسان ومتحف زبانة : المكسـك ب : الفصؿ الرابعكأما 
فقد قسمنا الفصؿ إلى جزئيف : األكؿ خاص بدراسة كسط الحفظ بمتحؼ  بوىران"

األثار اإلسبلمية بتممساف كالثاني خصص لمتحؼ أحمد زبانة بكىراف حيث درسنا 
ص العامة كالكصؼ المعمارم الخاص بكؿ متحؼ كبعدىا تـ التطرؽ الى الخصائ

تأثيث العرض كالتخزيف كتجييز كسائؿ كأدكات رقابة المناخ بكؿ متحؼ، كذكر 
الطاقـ البشرم المسؤكؿ عف المجمكعات المتحفية كحفظيا كتـ أيضا دراسة مظاىر 



 ملذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

 ن
 

متحؼ كمف أىـ ىذه األضرار البلحقة بالمقتنيات العضكية جراء كسط الحفظ بكؿ 
ككذلؾ األكساخ كالغبار  األلكافالمظاىر ) الجفاؼ كالتصمب كالتسكس، كبيتاف 

كالتمكث... ( التي الحظناىا عمى التحؼ المحفكظة بالمتحفيف في أجنحة العرض 
 ككذلؾ غرؼ التخزيف، كتـ تكضيح ذلؾ بالصكر المرفقة بالفصؿ.

" تدابير الحفظ والصيانة  كاألخير: المعنكف ب: لمفصؿ الخامسكبالنسبة 
مراجعة فضاء العرض  إلىكقد تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ  الدائمة بالمتحف"

كالتخزيف كاستعماؿ التقنيات الحديثة مف كسائؿ العرض ككسائؿ التخزيف ككذلؾ 
التعرض إلى طرؽ حماية المقتنيات العضكية مف عكامؿ التمؼ المختمفة ) الرطكبة 

كء، كالتمكث الجكم، كالغبار كاألكساخ...(، باإلضافة إلى النسبية كالحرارة كالض
شركط الحماية كالتدابير اإلضافية بالمتحؼ مف كسائؿ إضاءة كتيكية ككسائؿ رقابة 
المناخ الداخمي. كفي نياية الفصؿ تعرضنا إلى الحماية كالمعالجة العامة الكاجب 

 بالمتاحؼ.  اتخاذىا لمحد مف تدىكر حالة المقتنيات األثرية العضكية

اجب اتخاذىا كالمتطمبات الك  تضمنت أىـ النتائج الُمتكصؿ إلييا، خاتمة:
 .كتكظيفيا في المتاحؼ

كفي نياية البحث كضعنا مجمكعة مف المبلحؽ الخاصة بجرد المقتنيات 
العضكية بالمتحفيف، كما أرفقنا البحث بمجمكعة مف األشكاؿ، كالصكر، كالمكحات 

كردناىا في الفصكؿ، كقائمة لممصطمحات، كقائمة لممراجع كالمخططات، كالجداكؿ أ
 كالمصادر المعتمدة في البحث، كمجمكعة مف الفيارس الخاصة بمحتكيات البحث.

 
 



 ملذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   

 س
 

 صعوبات البحث:

لقد اعترضتنا مجمكعة مف المشاكؿ كالصعكبات أثناء إنجاز ىذا البحث 
ا لتغير خصكصا خبلؿ عممنا بالمتحفيف، كخاصة متحؼ زبانة بكىراف نظر 

 لنا كعدـ السماح ،المسؤكليف المتكرر كتغيير اإلجراءات اإلدارية حسب كؿ مسؤكؿ
بإجراء التحاليؿ المخبرية بحجة أف الكزارة تسمح فقط بعممية الجرد كأخذ الصكر 

كلذلؾ ، الفكتكغرافية، كحتى كاف كجدت فيي في المخابر الخاصة كبأثماف باىظة
األضرار الناجمة مف كسط حفظ المقتنيات االثرية اعتمدنا في الدراسة عمى تشخيص 

 .العضكية عف طريؽ المبلحظة بالعيف المجردة

أما بالنسبة لمتحؼ تممساف فقد تعذر عمينا العمؿ بحجة أف المتحؼ لـ تحدد  
ميمتو بعد؟ ألنو لـ يعد متحفا لمعرض بعد أف كزعت معظـ مقتنياتو األثرية عمى 

ممساف بمناسبة تظاىرة عاصمة الثقافة، إال أنو المتاحؼ األخرل التي فتحت بت
كبمساعدة بعض المكظفيف استطعنا دراسة كسط الحفظ بالمتحؼ كالقياـ بعممية 
الجرد لممقتنيات العضكية المحفكظة بو، كتبقى ىذه األمكر كغيرىا العائؽ الكبير في 

لدراسة راجينا طريؽ تقدـ الدراسات كالبحكث العممية، كرغـ ذلؾ حاكلنا القياـ بيذه ا
مف اهلل عز كجؿ أننا قد كفقنا في اإللماـ بكؿ جكانب المكضكع كاإلفادة بو قدر 
اإلمكاف، كذلؾ إلثراء مكتباتنا بمثؿ ىذه الدراسات خصكصا في مجاؿ الحفظ 

 الكقائي المتحفي.
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 :تمييد 
ي إزالة نسبة االفتراضات كتحقيؽ المعرفة النقدية الذاتية ى ثاراألميمة عالـ 

عادة تركيب أكثر دقة لمماضي عف ط ريؽ تفسير بيدؼ إنجاز معرفة أكبر بأنفسنا كا 
ال يعرؼ فقط مف حيث ككنو ييتـ بالماضي، كبالتغيرات  ثاراألبعض المعطيات. فعمـ 

ـّ ا لكركنكلكجية، طالما أف ذلؾ ىك في أساسو فضاء خاص بالمؤرخيف كىك عمـ ييت
 1تحقيؽ كعي ذاتي نقدم يخّص الثقافة المادية.  إلىبالثقافة المادية، نيدؼ مف خبللو 

إال أننا نجد نشأتو متأخرة مقارنة بالعمـك األخرل، إْذ  ثاراألكعمى الرغـ  مف أىمية عمـ 
ى إاّل في أكاخر القرف الثامف عشر، عمما بأنو تطكر بسرعة فائقة لـ تظير بكادره األكل

كذلؾ بفضؿ جيكد العمماء كسعييـ الحثيث في البحث عف معمكمات حكؿ ماضي 
مف العمـك الحديثة في  ثاراألمخمفاتو المادية، حيث يعد عمـ اإلنساف القديـ عف طريؽ 

ار غير المتخصصيف كيرجع عصرنا كىك مف العمكـ الشيقة كلو القدرة عمى جمب أنظ
 2الفضؿ في ذلؾ إلى انتياجو طرؽ عممية في البحث عف المادة األثرية.

في العصر الحديث يستعيف بما تكصؿ إليو العمماء  ثاراألإف مجاؿ حفظ كصيانة 
مف نتائج عممية ىامة كأجيزة متقدمة في مياديف عمـك الكيمياء كالفيزياء كالجيكلكجيا 

 غيرىا مف العمـك التجريبية.كالعمـك كاليندسة ك 

 مفيوم الحفاظ عمى التراث: -1
في المغة لمحفاظ عمى الشيء معاف كثيرة منيا الصيانة، المراعاة كالكقاية...إلخ 
كالصائف الجيد المتبع لمخطكات العممية السميمة ال يقـك بيذه األمكر إال كيسبقيا تكثيؽ 

                                                           
، ص 2004سامة عبد الرحماف النكر، ديسمبرأتر:  األثاراس في عمم استخدام التناظر الوظيفي والقي، اباف ىكدر -1

02.  
  21-20ص ،1996مصر  ، مكتبة مدبكلي،بين النظرية والتطبيق األثارعمم عاصـ محمد رزؽ،  -2
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رة البد مف التأىيؿ كالمكاظبة عمى كيتبعيا كذلؾ تكثيؽ، ثـ بعد ذلؾ لممحافظة المستم
 كىذا ىك المقصكد مف المحافظة عمى التراث. ،الصيانة

كلممحافظة مستكيات فيناؾ الترميـ كالصيانة كالتدخؿ بمعنى كضع مادة عبلجية 
التدخمي  عمى المادة األثرية أك أخذ جزء منيا كىذا األخير يسمى الترميـ أك الحفاظ

أم التحكـ في الحرارة  ،كقائي بمعنى في بيئة المادة األثريةكالنكع الثاني ىك الحفظ ال
 1الرطكبة كالضكء....إلخ.ك 
 مفيوم الحفظ: -2
 لغة: -2-1

 كىك التعاىد كقمة الغفمة. اإلىماؿالحفظ  نقيض 
الحفاظ، المحافظة عمى العيد كالمحاماة عمى الحـر كمنعيا مف العد، كالمحافظة 

 2.تعني المكاظبة عمى األمر
 اصطالحا: -2-2

يطمؽ عمى األعماؿ التطبيقية كالبحثية التي يقـك  (Préservation)ظ"مح "الحفمصط
بيا المختصكف في صيانة األثار في سبيؿ المحافظة عمى األثار بشتى أنكاعيا 

في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ بما  مستعينيف كصيانتيا مف التمؼ في الحاضر كالمستقبؿ
ا مف العمكـ التجريبية مف نتائج عممية كأجيزة كفرتو ليـ عمـك الكيمياء كالفيزياء، كغيرى

                                                           
، جامعة الممؾ تجربة المممكة العربية السعودية في المحافظة عمى التراثاني: ر عبد الناصر الزى-1

 . 04ت،  ص .دسعكد كمية اآلثار، 
  .441، ص 1992، دار صادر، بيركت 1، ط7،ـلسان العربابف منظكر اإلفريقي المصرم،  -2
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، ككدلؾ في فحص مككنات األثار 1حديثة يستخدميا المختصكف في صيانة األثار
المختمفة كتعييف خصائصيا الفيزيائية كالكيميائية، كتحديد خطكرة التمؼ الذم ألـ بيا 

كأنسب طرؽ كبمظاىره المختمفة عمى أسس عممية كاختيار أفضؿ المكاد الكيميائية 
 عبلج كصيانة األثار كحمايتيا مف التمؼ حاضرا كمستقببل.

ظ في مدلكلو أعـ كأشمؿ مف مصطمح الصيانة في ىكذا نجد أف مصطمح الحف
ارتكازىا عمى كؿ  عمميات صيانة األثار بشمكليا  ميداف ترميـ كصيانة األثار، ألف

كميا عمى المحافظة عمى  التي يقـك بيا المختصكف في المجاؿ تعمؿ األخرلالعمميات 
التراث اإلنساني المادم مف الفناء كالتدىكر، كما أصبح المتخصص في صيانة األثار 

(Conservateur)  يمثؿ حمقة االتصاؿ بيف عمماء األثار كعمماء العمـك التجريبية التي
 2.تخدـ ميداف صيانة األثار كحفظيا مف التمؼ

حي المتعمقة بحماية المقتنيات األثرية المصطمح العاـ لمحفظ يمثؿ جميع النكاو
بشكؿ يحافظ عمى أىميتو الحضارية كتشمؿ ميمة الحفظ عممية الصيانة بالدرجة 

قد تنطكم تبعا ألىمية األثر الحضارم كالظركؼ المرتبطة بو عمى عمميات ك  األكلى
 .3أخرل كالكقاية أك الترميـ أك تكييؼ األثر مع الجك المحيط بو

عة الكسائؿ التي تؤثر عمى القطعة أك عمى بيئتيا بيدؼ إطالة الحفظ ىك مجمك و 
كجكدىا ألبعد كقت ممكف، كأكؿ ىدؼ مف أىداؼ الحفظ ىك العمؿ عمى الكصكؿ 

                                                           
 ، مكتبة زىراء الشرؽ،دراسات عممية في صيانة وترميم األثار غير العضويةمحمد عبد اليادم، -1

.21 -20، ص 1997القاىرة، 
 .29المرجع نفسو، ص  -2
، جامعة صنعاء،  د، عمى الموروث الثقافي والحضاري وسبل تنميتو الحفاظيكسؼ محمد عبد اهلل،  -3

 .13ت، ص 
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بالمقتنيات األثرية كالثقافية إلى الخمكد، كال يجب بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تؤثر 
طبيعة تمؾ المقتنيات كال اإلمكانات كالكسائؿ التي نمجأ إلييا لتحقيؽ ذلؾ الغرض عمى 

. فالحفظ يجب أف 1عمى المكاد المككنة ليا أك عمى المدلكالت التي تحمميا تمؾ المكاد
يحتـر كحدة ككماؿ القطع، كمف ىذا المنطمؽ يعطي الحفظ دعمو الفني لمشركع شامؿ 
أال كىك إقامة تراث نافع، بمعنى جعؿ ىذا التراث قابؿ لمدراسة كالعرض كيككف مف 

  2ؿ الكصكؿ إليو.السي

 مراحل تطوره:الحفظ  و  ةنشأ -3

 الطبيعية البيئة :ظالحف عممية فيو تطبؽ الذم لممجاؿ تبعنا شامؿ مفيـك ظلمحف
 االثرية ت المعمارية كالمبانيمف المنشآ ظالحف مفيـك كيتدرج. الخ.....الحضرية البيئة

  3.الصغيرة ياتكالمقتن الفردية األعماؿ عمى ظالحف الكصكؿ الى التاريخية حتىك 
 األشياء صيانة يعني بأنو تعريفو اختصار كيمكننا ظالحف تحيد مفيـك يمكف كعميو

عمى  ظالحف ثـ كمف عالية، بكفاءة أجميا مف كجدت التي كظيفتيا لتؤدم بيا كالعناية
 التي األعماؿ تمؾ بأنو ظالحف يعرؼ كما (االفتراضي عمرىا انقضاء رغـ المادية قيمتيا

                                                           
1
 - Carlos Gómez-Gil Aizpurúa, “ instalación de un laboratorio de restauración de 

materiales de procedencia subacuática” dirección Xeral do patrimonio, doncellería de 

cultura de la Xunta de Galicia, Sto. Santiago Coruña s-d, p 374.   
، الحفظ في عمم األثار "الطرق واألساليب العممية لحفظ وترميم المقتنيات األثريةمارم ؾ. برديكك،  -2

، 22ترجمة. محمد أحمد الشاعر، المعيد العممي الفرنسي لؤلثار الشرقية بالقاىرة، مكتبة عامة، المجمد 
 .04، ص 2002

، دار المعرفة الجامعية لمنشر كالتكزيع، جامعة مبادئ ترميم وحماية األثارىيـ محمد عبد اهلل، إبرا -3
 .44-42، ص2014، مصر،اإلسكندرية
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 مف كذلؾ لئلنسانية كالبشرم الطبيعي الميراث بقاء تطيؿ كالتي التآكؿ لمنع تتخذ
  . ) 1الضئيؿ األثر إلى اليائؿ   الصرح
 عمميات مع يتعامؿ الذم العاـ المفيـك أحدىما ظلمحف مفيكميف يضاأىناؾ ك 
 كالمكارد الطبيعية لممكارد األمثؿ االستغبلؿ مع السميـ كالتخطيط اإلدارة أنيا عمى ظالحف

 أنيا المستقبؿ، أم كاحتياجات متطمبات مع تتفؽ لكي اإلنساف صنعيا التي البشرية
دارتيا استغبلليا ككيفية كالبشرية الطبيعية لممكارد اإلمداد استمرارية مدم تعني  كالثاني كا 
 ذات المناطؽ أك التاريخية عمى المباني تتـ التي ظالحف العاـ لعمميات المفيكـ ىك

 أك معينة منشآت أك أىمية ذات مباف مف تحتكيو ما كؿ ظالحف يتناكؿ ( األثرية القيمة
 النكاحي ظالحف يشمؿ كقد مميز(، كتخطيطي عمراني نسيج أك مميزة عمرانية بيئة

 .2البصرية الصكرة أيضا يشمؿ كما كالثقافية، كاالقتصادية االجتماعية
 ظلمحف األساسي لمفيكـا حكؿ كبيرنا اتفاقا ىناؾ أنو إال ظالحف تعريفات تعدد كرغـ 
 كاألساليب اإلجراءات كؿ تشمؿ التي العممية ىك" ظالحف مفيـك بأف القكؿ يمكف حيث
 الذم المجتمع حياة في دكرنا ليؤدم ممكنة، مدة ألطكؿ البقاء لممكركث تكفر التي

 .3التالي الشكؿ خبلؿ مف السابقة المعاني إيجاز معو كيمكف يتعايش

                                                           
1
-Résolution adoptée par les membres de l’ICOM-CC «Terminologie de la conservation-

restauration du patrimoine culturel matériel », à l’occasion de la XVe Conférence 

triennale, New Delhi, 22-26 septembre 2008, p1-2.  
2
 -Nicole Mayer et caroline relier « conservation des sites et du mobilier archéologique 

principes et méthodes» conservation et restauration des biens culturels، université de paris، 

unité d’archéologie de la ville de saint Denis 1987 p4-5. 
ظ عمى مؤتمر دكلي لمشركعات الحفا ،المدن التراثية، نشكل سيد عمي صالح، محمد فكرم محمكد - 3

.3، ص 2006جميكرية مصر العربية ،  األقصر، األثريةالمباني ك المناطؽ 
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CONSERVATION 

 الحفظ
CONTROLE    المراقبة 

CONTR CONTROLE DU DEVELOPPEMENT 

 مراقبة التطورات

 .3، ماإلاشحم العابممدمض فىغي مدمىص،  ًٖ )كملُت الحفف ( 1الشكل سكم 

 
 الحفاظ إلى تيدؼ األكلى :التكازم عمي تسيراف عمميتاف إال ىك ما ظالحف أف أم

 كالثانية التراثي، لمنطاؽ كالمعنكم المادم الطابع تشكيؿ في قيمة ذك ىك ما كؿ عمي
 التراثي النطاؽ ليا يخضع التي التطكر، لعمميات المصاحبة التغيرات في التحكـ بيدؼ
 1عميو. بالضركرة كتؤثر

ت ذات لتكفير الحماية الكافية لممعمكما ،الضمافقتناء كالتنظيـ ك االكالحفظ ىك 
تاحتياالقيمة   2.التخطيط الذم يسبؽ التطبيؽ يتطمبك  ،المستقبؿلمحاضر ك  كا 
كقد ظيرت ىذه الكممة بعد تمؾ األعماؿ الترميمية الخاطئة كالعشكائية التي كاف  

يقـك بيا المرممكف في الماضي، كالتي كانت ال تحكميا أسس عممية تحفظ لؤلثر 
طابعو األصمي كقيمتو الفنية األثرية كالتاريخية، كقد أطمؽ عمى ىذه األعماؿ مصطمح 

 . (restauration)رميـ الت

                                                           
 . 3، ص المرجع السابق نشكل سيد عمي صالح،، محمد فكرم محمكد -1
، د.ت   ، مصرطرق الحفاظ عمى الوثائق، الييئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إبراىيـآمنة  -2

 .12ص 
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باف القرنيف   ـ سادت الحياة الثقافية في أكركبا كجية نظر أخرل تنادم 19ك 18كا 
بالمحافظة عمى ىذا التراث كأف تككف أعماؿ ترميـ اآلثار كالتقنيات الفينة مكجية لعبلج  

 (مرمي)ما بيا مف تمؼ دكف أف تفقد شيئا مف قيمتيا التاريخية، كىكذا نجد أف 
(Merimee )لذيف نادكا بكضع أعماؿ يعتبر مف أكائؿ المتخصصيف في أعماؿ الترميـ ا

 1 .في إطارىا الصحيح دكف المجكء إلى تغيير أك تشكيو ثاراألترميـ  
التطبيقية ك البحثية  األعماؿفيطمؽ عمى  (conservation)أما مصطمح صيانة 

بشتى  األثارعمى حافظة في سبيؿ الم األثارالتي يقـك المتخصصكف في صيانة 
 .2صيانتيا مف التمؼ في الحاضر ك المستقبؿك  أنكاعيا

يطمؽ عمى األعماؿ   (conservation antique) ثاراألمصطمح صيانة  كقد اصبح
كالدراسات العممية التي يقـك بيا المتخصصكف في صيانة اآلثار كعبلجيا مف جميع 

بلؿ تحديد  خصائصيا مظاىر التمؼ المختمفة كصيانتيا كفؽ أسس عممية مف خ
 .3 الفيزيككيميائية بالطرؽ العممية

ما زاؿ مستخدما جنبا إلى جنب مع  (restauration)كمع ذلؾ فإف مصطمح 
بالرغـ مف اختبلؼ ىذيف المفيكميف عند الفرنسييف  (conservation)مصطمح 
 كاإلنجميز.

ا األكلى ترتكز كمجمؿ القكؿ أف الحفظ كالترميـ في الحقيقة كسيمتاف لممعالجة، أم
تباع أساليب الكقاية لمنع تدىكرىا كالحفاظ عمييا عمى المدل الطكيؿ، ك  عمى البحث كا 

                                                           
   .24،26، ص ص، المرجع السابقمحمد عبد اليادم،  -1

2
 - Résolution adoptée par les membres de l’ICOM-CC, op cit, p p 1-2. 

3
- Nicole M, et caroline R, op cit pp.4-5. 
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أما الثانية فيطمؽ عمى تمؾ األعماؿ التطبيقية التي يقـك بيا المرمـ عمى التحفة 
صبلح  1 .ما أتمؼ منيا كا 

لمكاد ىك مجمكعة اإلجراءات المتخذة إلبطاء أك الحيمكلة دكف تمؼ ا كالحفظ
كذلؾ ئلبقاء عمى المكاد كما ىي عميو ك التراثية مف ىذه اإلجراءات التحكـ بالبيئة ل

 .2إصبلح أك معالجة التالؼ منيا
 الحفظ والترميم: -3-1

يككف مف الضركرم التفرقة بيف الحفظ كقد الحفظ كالترميـ عنصراف ألسمكب كاحد 
المقاـ األكؿ إلى المد مف  كالترميـ فأساسا يمكف تعريؼ الحفظ عمى أنو عممية ترنك في

عمر القطعة كذلؾ باتباع األساليب الكقائية لمنع تدىكرىا سكاء الطبيعي أك الناتج عف 
حادثة ما، كذلؾ لفترة زمنية معينة طالت أـ قصرت، أما فيما يخص الترميـ فيمكف أف 

د مؿ عمى حذؼ اإلضافات البلحقة كتعكيضيا بمكاد أفضؿ كقتنعتبره عممية جراحية تش
 3.تككف أيضا إعادة تككيف لمحالة األصمية

الذم يأخذ مصطمح الحفظ كالترميـ كيتغير بشكؿ كبير حسب  ىكقد يتغير المعن
فأما في فرنسا فإف كممتي "حفظ كترميـ" تخصصت لمداللة عمى  *المؤلفيف كالبمداف،

                                                           
 .7، ص المرجع السابقمارم برديكك،  -1

2
- Technical Vocabulary .for cultural property conservation English Arabic UNESCO 2011. 

P.105. 
3
 - Stolow (N). Conservation des œuvres d’arts pendent leur transport et leurs 

exposition, U.N.S.C.O 1980،p. 13 
 

ففي البمداف األنجمكساكسكنية يعني مصطمح "الحفظ" كؿ األمكر التي تجرم عمى القطعة كالبيئة  -*
مف البحث عف المكاد األصمية التي تتككف منيا. كحتى الحفظ الكقائي مركرنا  ابتداءاالمحيطة بيا، 

تثنائي لمداللة عمى عمميات مرتبطة بشكؿ بالتدعيـ. كاالستقرار ...إلخ أما كممة "ترميـ" تستعمؿ بشكؿ اس
 . 6، ص المرجع السابقكثيؽ بإبراز ما تبقى مف القطعة. لبلستزادة انظر: مارم برديكك، 
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نى األقساـ كاألشخاص المسؤكليف عف المجمكعات المتحفية كذلؾ عمى العكس مف المع
 الذم يعطيو المصطمح بالمغة اإلنجميزية.

 القكؿ أف الحفظ كالترميـ في الحقيقة كسيمتاف لممعالجة، كىما كثيقا التداخؿ كيمكف
فاألكلى ترتكز عمى البحث كالتفيـ كالحفاظ عمى المدل الطكيؿ لممكاد المككنة لمقطعة 

 1كالثانية تتعمؽ بإبراز نكاحييا المختمفة.
ال يمكف فصميما بسيكلة عف بعضيما البعض، فمعنى "الحفظ  كعمميا فالطريقتيف

لمداللة عمى مجمكع التدخبلت التقنية   (Conservation –restauration )كالترميـ"
المشار إلييا سابقا، كقد استعمؿ في النصكص الكاردة في المحافؿ الدكلية 

(Icom.1987)  )بالمعنى الحديث لتمؾ ك"الحفظ" كحده ك"الترميـ" كحده ك)الحفظ كالترميـ
 الكممات يككف لو ىدؼ ثبلثي أال كىك بقاء ككماؿ كسيكلة تناكؿ المقتنيات الثقافية
كىذه المبادئ ليست ممزمة التنفيذ كلكنيا مجمكعة مف االحتياطات يتـ نشرىا عف طريؽ 

 * 2الييئات الدكلية.
 مبادئ الحفظ:  -3-2

ت المتحفية ككؿ بحيث أف األمر ـز إجراؤىا إلنقاذ المجمكعابلإلبراز األكلكيات ال
قرار خطكات صارمة كمنيجية في عمميات "الحفظ  الممح ىك إجراء الحفظ الكقائي كا 

 كمف بيف المبادئ التي يتكجب االلتزاـ بيا ما يمي: كالترميـ"
  

                                                           
1
 - Institut international pour la conservation, Group Canadian . IIC-G.C.1986 

2
 
*
-American institute for conservation of Historic and artistic Works AIC.1979. 

-Institut international pour la conservation, Group Canadian . IIC-G.C.1986 Project de charte 

française du groupe inter associations professionnelles publié par la section française de 

l'institut international pour la conservation : SFIIC.1986. 
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 الفحص والتشخيص: -3-2-1
مف المستحيؿ التفكير في إجراء تدخؿ "حفظ عمى قطعة ما بدكف معرفة المكاد 

يا، كتقدير درجة التغيير بيا كفيـ األسباب الكاردة لحدكث التغيير كتقدير المككنة ل
التي ستتعرض ليا تمؾ القطعة في غياب المعالجة، لذلؾ يجب عمى أم  المخاطر

 1تدخؿ أف يبدأ بفحص تشخيصي لمقطعة كبياف مضمكنيا الثقافي.
 تدوين التدخالت: -3-2-2

كيشتمؿ ، كيف كؿ التدخبلتبدءنا مف الفحص األكؿ كحتى نياية التدخؿ يجب تد
الممؼ عمى المعمكمات التقنية المأخكذة كعمى تقدير حالة الحفظ ككذلؾ عمى رسـ 
كتصكير فكتكغرافي كتقرير عف العينات التي أخذت أك التحاليؿ التي أقيمت عمى 
القطعة ككذلؾ يتضمف الممؼ أىداؼ المعالجة كتبرير الطرؽ المتبعة كالمكاد كاألساليب 

ة بشكؿ كاضح، كبياف أساليب المعالجة كالمراقبة كالصيانة التي ينصح المستخدم
يجب أف يككف ىذا الممؼ مبلصؽ لمقطعة كيعيد بو لمشخص المنكط لو  2باتباعيا

 كلية القانكنية لذلؾ.ؤ المس
 التدخل األدنى: -3-2-3

يمكف لنا تقدير مدل تأثيرىا  مف خبلليابكاسطة طرؽ ككسائؿ مجربة، ك  يككف ذلؾ
كعمى المدل البعيد في المكاد األصمية المككنة لمقطعة، كيجب كذلؾ  الحاليفي الكقت 

ممكاد األصمية ل دراسة المكاد المضافةتقدير مدل ضركرة أم تدخؿ كقياس درجتو، مع 
كما يجب اف تككف مكاد التدخؿ مجربة سابقا مف طرؼ  3كالتمسؾ باحتراـ تكامميا.

                                                           
 .8ص  ،المرجع السابق مارم برديكك، -1

2
- Nicole M, et caroline R, op cit, p5. 

3
- Carlos-G, et  Gil A, op cit, p374. 
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ك مف  األثريجب تجنب استعماليا عمى ك في حاؿ عدـ التأكد مف صحتيا  أخصائييف
 في التككيف. األثرتشبو مادة  أخرلعمى مكاد  أك األثراختبارىا عمى جزء مف  األفضؿ

 غاياتو: -3-3
إف الحفاظ عمى المقتنيات تعني صيانة الجذكر اإلنسانية مف الزكاؿ كاالندثار،    

إلى أبعد حد مف كمف أىداؼ الحفظ ىك االستمرارية كالمتابعة كالكصكؿ بالمقتنيات 
الصيانة الدائمة، فإقامة ظركؼ مكاتية لمحفظ تكمف في خفض درجة التدخؿ المباشر 
عمى القطعة كمف ىذا المنطمؽ يعطي الحفظ دعمو الفني لمشركع شامؿ أال كىك إقامة 
تراث نافع بمعنى جعؿ ىذا التراث قابؿ لمدراسة كالعرض، كالفيرسة كيككف دائما مف 

 .ليو لغرض البحثالسيكلة الكصكؿ إ
 التمؼ عكامؿ ك األخطار مف المقتنيات حماية ىي األكلىفغاية الحفظ بالدرجة 

 1اإلنساف. أك الزمف فييا يتسبب قد التي
 الحفظ الوقائي: -4

إف أم تدخؿ يجب إجراؤه بشكؿ يراعي ظركؼ الحفظ التي ستكضع فييا القطعة 
قائي تمكننا مف خفض درجة الحقا بعد المعالجة، فإقامة ظركؼ مكاتية لمحفظ  الك 

طالة فاعمية أغمب تمؾ المعالجات، يعتبر مف األىداؼ ذات  التدخؿ عمى القطعة كا 
األكلكية القياـ بتطكيع الكسط لظركؼ  القطعة كليس العكس، عندما يككف لزامنا عمينا 
إعادة القطعة إلى مكاف بو ظركؼ غير مبلئمة بحيث يككف مف المستحيؿ لنا إقصاؤىا 

                                                           
1
 - Roland May,  « conservation préventive –conservation curative », centre interrégional 

de conservation et restauration du patrimoine ,2007,p. 1 



األثريتالحفظ الىقائي بالوتحف ودورٍ في توذيذ العور االفتراضي للوقتٌياث         هذخل:  

 

20 
 

الف المعالجة يجب أف تصمـ إلتاحة الفرصة لمقطعة لكي تقاـك بأفضؿ شكؿ  1عنو.
 ممكف.

خبلفا لئلصبلح الذم يتدخؿ مباشرة عمى التحفة فاف الحفظ الكقائي يعني مراقبة 
بيئة الحفظ ك التحكـ في درجة الحرارة كنسبة الرطكبة، كممكثات اليكاء ككذلؾ التخزيف، 

 .2سائؿ رئيسية متعمقة بالحفظ الكقائيخر كميا مآ إلىكالنقؿ مف مكاف 
 :المتحفي مفيوم الحفظ الوقائي -4-1

العرض  المتخذة عمى مستكل قاعاتىك مجمكعة التدابير كاإلجراءات الكقائية 
دراسة الظركؼ  أيضاالمخازف داخؿ المتحؼ كبذلؾ نجد اف الحفظ الكقائي ىك ك 

ة مستمرة لآلثار المنقكلة كغير كالكسائؿ العممية كالتقنية الضركرية مف أجؿ كقاية كحماي
 3.المنقكلة
 أساسا المتعمؽ الحديثة لممتاحؼ االستراتيجية التكجيات مف الكقائي الحفظ يعد
 كضركرة الكيميائية،  الجك كتركيبة كاإلضاءة الحرارة عف ناىيؾ النسبية، بالرطكبة
 التمؼ امؿكعك  األخطار إلى المتحفية المقتنيات تعرض تفادم ضيتتق الكقائي الحفظ

 لحفظ البلزمة الكقائية الكسائؿ كتسخير ةالناجع التدخؿ مناىج بكضع كذلؾ المختمفة
 4.طكيمة لفترة استدامتيا كلضماف المقتنيات

                                                           
1
- Vade-mecum de la conservation préventive Ce Vade-mecum a été élaboré par le 

département Conservation préventive du "C2RMF. ", Centre de recherche et de restauration 

des musées de France Version du 23 octobre 2006.  P 7  
2
 _André Bergeron. « la conservation préventive des collection » institut canadien 

/mcc,centre de conservation- archeo Québec , pp 3-4 
3 _ 

Collectif, rapport de recherche n°30\4 de la commission européen (méthode appear, février 

2006, P ,17.   
طركحة مقدمة لنيؿ أ"، عدنية بمتاحف الغرب الجزائري" دراسة لوسط الحفظالتحف المزة، يبراىيمي فا -4

 .9، ص2013/2014تممساف،  أبك بكر بالقايد كالمحيط ، جامعة األثارفي عمـ  شيادة الدكتكراه،
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المتحؼ  في يطبؽ الذم (conservation préventive) الكقائي الحفظ ـكيمف ُحدِّد
 الحفظ عمؿ ـفي أجؿ مف ضركرم كىك  )سكاء في قاعات العرض اك في المخازف(

 عمر إطالة دؼبي تكضع التي الشركط مجمكعة كى فالحفظ و،كأنماطو دافىكأ الكقائي
 نتيجة أك طبيعي بشكؿ ايحالت كرىتد لتجنب المتاحؼ في األثرية القطع مجمكعات

 جالعبل تكفير إلى دؼيي الذم الدائـ الحفظ عف الكقائي الحفظ ؼمكيخت، ما حادث
 تجرل التحديد ىذا حسب الكقائي الحفظ يةمعم إف تنكعة،الم كلؤلضرار الناشئ ؼمتمل

   1.ؼمالت إلى تؤدم التي األسباب لتجنب األكؿ المقاـ في
 البيئة ىمع تجرم التي قباتراكالم األعماؿ مجمكعة مف الكقائي الحفظ يتككف
 عمر إطالة إلى تؤدم التي األثرية قىمال لمجمكعات كاإلنسانية كالكيميائية الفيزيائية

 الكقائي الحفظ عف الحديث عند ـيالم كمف 2.ايفي مباشر بشكؿ التدخؿ دكف لمقتنياتا
 المتاحؼ في كالترميـ البحث مركز قبؿ مف المعطى ـكيبالمف نذكر أف المتحؼ في

 التي العكامؿ مجمكعة في الكقائي الحفظ يتدخؿ  :الكقائي الحفظ قسـ C2RMF بفرنسا
 الفنية األعماؿ أك األثرية القطع مف مجمكعة أك عةقط كجكد دديي يامبس ار تأثي تمارس
 اإلجراءاتك  األنظمة كضع ؿخبل مف الكقائي الحفظ داؼىأ تحديد يمكفك   3.األخرل
 .األثرية المجمكعات حماية تأميف أجؿ مف ايعن تصكر كرسـ ا،يكتخطيط الفعالة

 يتـ تىح تراميمااح يجب الكقائي الحفظ يةمعم مف خطكتيف تحدد يـىالمفا ىذه
 الضركرم فمف ،اجيدن  تكظيفنا المتحفي العرض في األثرية القطع مجمكعات ُتَكظَّؼ

 بالمناخ التحكـ يجب كما الفيزيائية، ايحالت راسة استقراركد األثرية البقايا مكاد يؿمتح

                                                           
1
 - BOELL, Denis-Michèle « La conservation préventive des collections des musées : 

principes et règles ». In  Manuel de muséographie : Petit guide à l’usage des responsables de 

musée  sous la dir. De Marie-Odile de Bary et Jean-Michel Tobelem, Biarritz : Éditions 

Atlantica-Séguier 1998.p. 109-119. 
2
 - 7- Sallois. J, Les musées de France, que sais-je? Presses Universitaires de France, Paris. 

1995, P: 81 
3
 - Centre de recherche et de restauration des musées de France vade mecum de la 

conservation préventive élaborer par le département conservation préventive du C2RMF. 
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 حظالمبل كمف 1.اآلثار تصيب أف يمكف التي رضرااأل تكقؼ حتى العرض بيئة داخؿ
 بالمناخ التحكـ باإلمكاف أصبح كالمتطكرة الحديثة كاألجيزة قنياتالت بفضؿ نوأ يالحا

 يراتلتغ الحساسة اآلثار يخص فيما كخاصةن  بالمتحؼ العرضخزانات ك  القاعات داخؿ
دا ج امن يكم يارئيس صراعن فأكثر أكثر ذهى الحفظ يةمعم أصبحت فقد النسبية، الرطكبة

  .ةمتعدد كتطبيقات اختصاصات لوك  المتحفي، عرضمل
 في المستكيات مختمؼ ىمع ايكتقنيات كاإلنارة المناخية البيئة قراراست كسائؿ تطّبؽ

 خزيفالت كأثاث العرض، )كاجيات فالمخاز  أك تعااقال أك البناء كضمف المتحؼ
 في عاـ بشكؿ األثرية القطع مجمكعات كتصنؼ 2(.اىكغير  النقؿ كصناديؽ يؼ،مكالتغ

 :يامن تتككف التي المادة تتبع سببح رئيستيف مجمكعتيف في المتاحؼ
 غير جامدة مكاد مف جكىرىا في المككنة القطع مف كتتألؼ: األكلى المجمكعة -
 .كالفخار كالزجاج كالمعدف الحجر مثؿ عضكية
 العضكية المكاد مف تتككف التي األثرية القطع مف كتتألؼ :الثانية المجمكعة -

 .كغيرىا كالجمد كالعظـ فكاأللكا كالكرؽ كالنسيج كالعاج الخشب مثؿ
 المناخ بتغير التأثر كسريعة جدنا حساسة الثانية المجمكعة في األثرية القطع إف
 قد التمؼ سير أف يعني ىذا جمية المظير في التغيرات تصبح كعندما الحرارة، كدرجة

منيا:  التمؼ لعمميات مختمفة أسباب ، كىناؾفي البنية الداخمية لممادة مسبقا بدأ
 كالحشرات المناخ، كتمكث الحرارة، أك كالبركدة كاإلنارة، الضعيفة أك الشديدة بةالرطك 
 ئ...الخ.طاالخ كالترميـ المتنكعة لممكاد المبلئمة غير أك العامة الصيانة كنقص الضارة

                                                           
1
 - « vade mecum de la conservation préventive » , Centre de recherche et de restauration des 

musées de France élaborer par le département conservation préventive du C2RMF,2006, P 4. 
2
 - vade mecum de la conservation préventive  op cit, P. 4. 



األثريتالحفظ الىقائي بالوتحف ودورٍ في توذيذ العور االفتراضي للوقتٌياث         هذخل:  

 

23 
 

 تدىكر دكف تحكؿ مناسبة شركط ضمف األثرية المجمكعات حفظ جبي يذالك 
 كبيرة أىمية لو المتاحؼ في األثرية القطع مجمكعات ىمع الحفاظ فإف ذلؾكل حالتيا

 .األثرم التراث عف مسؤكليفلم بالنسبة المتحفية األعماؿ اتأكلكييعتبر مف ك 
كيمكف القكؿ اف الحفظ الكقائي ىك إتاحة الظركؼ المؤدية إلى حماية المجمكعات 

ئؿ التابعة لممتاحؼ، سكاء أكاف ذلؾ في المخازف أك في صاالت العرض أك داخؿ كسا
 1.النقؿ مف مكاف إلى آخر

 مفاىيـ لو كأصبحت العشريف القرف مف الثاني النصؼ في المفيكـ تطكر ىذا
 بتكفير المنحصرة البسيطة المفاىيـ تمؾ بتغير األخيرة العقكد خبلؿ خاصة جديدة
 المتعمقة التفاعبلت كتمؾ المادم، بالمفيـك ييتـ في البداية بدء فالتطكر المأكل
 مف عنو يندرج كما الضكء تأثير بدراسة ثـ التحفة فييا تتكاجد التي mise a l’abriبالبيئة
 المكاد، كما مختمؼ عمى كتأثيرىا النسبية الرطكبة خاصة المناخ عف ناىيؾر مخاط

 خطرا ييدد سبلمة األخرصبح ىك أ الذم البيكلكجي التمؼك  التمكث، مسألة لو أضيفت
 2.المقتنيات
التي قد كعكامؿ التمؼ ك  األخطارنيات مف حماية المقت الحفظ بأبسط مفاىيمو ىكك 

الثقافية التي تمثؿ ثمرة العمؿ ، كلمحفاظ عمى الممتمكات اإلنسافك أتحدث بفعؿ الزمف 
 األخطارمف مختمؼ  إنقاذىا، يجب اإلنسانيةالذاكرة كالمعتقدات ، كالتاريخ ك كاإلبداع

خاصة بيذه الميمة  أماكفلؾ بإنشاء مثؿ: الحكادث اليكمية، التدمير، السرقة....الخ كذ
 3.، كالمتاحؼ كالمخازف..كاألرشيؼكالمكتبات 

  
                                                           
1
- institut canadien /mcc la conservation préventive des collection, archeo Québec, pp 3-4. 

2
 - « vade mecum de la conservation préventive » , op cit, p6. 

3
-Ronald May, « conservation préventive- conservation curative »CICRP centre 

interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine , 2007 p 1.  
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 أىداف الحفظ الوقائي: -4-2
 ،الكيمائية، كالبيكلكجية، كاحتماؿ  السعي لشرح مختمؼ التطكرات الفيزيائية

تفاعبلتيا التي تطرأ عمى األثر ساعة عرضو أك تخزينو  كبالتالي البحث عف السبؿ 
 و . المبلئمة لحفظ

  مرحمة الدراسات األكلية لؤلثر ذات الغاية العممية التي ىي في جكىرىا تقييـ جميع
 العكامؿ التي تيدد المقى األثرية كالتفاعبلت بيف ىذه العكامؿ .

  اإلطالة مف عمر المقى األثرية المتأثرة كالقابمة لمتأثر المكتشفة جراء الحفريات
كالت الفيزيائية كالكيميائية الناتجة عف تغير كالتي في أغمب األحياف تعرؼ أكبر التح

 كسط الحفظ.
  تكفير أطر الدراسة الخاصة بالمجاالت المعمارية كالبناء المتكافقة مع أىداؼ

 الحفظ.
 تحديد المكاد الخاصة بالمعالجة )البلزمة منيا، كالضارة منيا ذات التأثيرات 

 الجانبية(.
 1.دفاتر سكاء يكمية أك عامة التكثيؽ كذلؾ بنقؿ جميع المعمكمات في شكؿ  

في األخير يمكف القكؿ عف خطة الحفظ الكقائي أنيا عبارة عف مجمكعة 
الممارسات اليكمية الجيدة  لكف ينبغي اف تظؿ خطة تحسينية منتظمة استنادا إلى 

 الخبرة المكتسبة مف يـك ألخر.

  

                                                           
1
 - Rapport de recherche, Op. cit pp: 135-168. 
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 :المتحف في أىمية الحفظ الوقائي -4-3
 في كلمتكصؿ المتحفي العمؿ لتكجيو الحقيقية لبكصمةا بمثابة الكقائي الحفظ يعتبر

 القادمة، كفي األجياؿ لصالح كالتراثية األثرية المجمكعات عمى الحفاظالى  األخير
 حد عمى ثقيمة ميمة تمثؿ فيي لممتحؼ، األكلى الميمة ىي المقتنيات حفظ أف الكاقع
 1.األجياؿ بيف ياتالمقتن ىذه نقؿ كيفية عف فضبل لمحفظ، مكانا باعتباره سكاء

 كلكف بالمجمكعة حتى كال بالتحفة االىتماـ فقط ليس الكقائي الحفظ المجاؿ إف
ذا كالمجمكعات، التحؼ فييا تتكاجد التي بالبيئة االىتماـ  السبب إيجاد أريد ما كا 
 تقدـ التي االمتيازات نفس األخير ليذا يمنح أف يجب البيئة عمى لمتدخؿ كالكسائؿ
 التي تسببيا ضراراألك  البيئة أنكاع بجميع االىتماـ تتطمب كعات المتحفيةفالمجم لمتحفة

 اعتراضية، كمف أك طبيعية كانت سكاء المخاطر مف الحد ىك أىدافو كمف ممقتنياتل
 الضرر حدكث قبؿ المسبؽ بالتدخؿ المقتنيات تدىكر سرعة مف الحد ىك أيضا ميامو
 بيف كتداكلو الممتمؾ إبقاء إلى يدؼت شاممة متكاممة ممارسة ىك الكقائي فالحفظ
 2.األجياؿ

 
  

                                                           
 .19ص  ،المرجع السابقفايزة براىيمي،  - 1

2
 - Centre de recherche et de restauration des musées de France ,op cit,p6. 
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 :خالصة الفصل 

نيج شامؿ يغطي جميع التدابير التي مالحفظ الكقائي ىك نبلحظ مما سبؽ اف 
 ، كذلؾ عف طريؽ منعيا قدر اإلمكاف مف التدىكراألثريةإلطالة عمر المقتنيات  تؤخذ

اإلجراءات الكقائية المتمثمة باتباع  يجب أف يككفالطبيعي أك الناتج عف حادثة ما، ك 
 الممتمؾ حماية تضمف التيك  المناسبة المناخية التدابير كمف، بيئة الحفظبفي التحكـ 

 المناخية كالمراقبة كاألمف ،التحؼ كنقؿ كالعرض، كالتغميؼ، كالتخزيف، الثقافي )الجرد
 لجكم...(التمكث ا ،كاإلضاءة بنكعييا ،ضبط درجة الحرارة كنسبة الرطكبة بيا كيقصد

 البلزمة لمحفظ السميـ مف حيث مراقبة اإلمكانيات كؿ ىذه لذلؾ يجب االىتماـ بتكفير
 المناخ كتجييز كسائؿ الرقابة كالحماية الدائمة كىذا ىك اليدؼ األساسي لكؿ مؤسسة

 متحفية.
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 :تمييد 
 قركف طكيمة عرؼ خبلليا منافع الكثير مف المكاد اإلنسافعمى  تمر لقد 

في قد برع ك  مكتيا،بعد  أكسكاء في حياتيا الحيكانات ك  اتالمستخمصة مف النبات
 كتمثؿ المكاد  اليكمية.استخداـ كسائؿ استخبلص ىذه المكاد الستعماليا في حاجياتو 

 أككاحد فقط مف المركبات الكيميائية التي تحتكم عمى ذرة كاربكف  العضكية نكعا
مثؿ  أخرلاكثر مف ذرات الييدركجيف مختمطة مع الكربكف كمتحدة مع ذرات 

المكاد العضكية في المكاد الطبيعية  ثؿكتتم .الخ..كالنيتركجيف كالكبريت األكسجيف
 كالحيكاني.النابعة مف الكسط النباتي 

 :المادة العضوية 
ىي بصكرة بسيطة المكاد المشتقة مف أصؿ نباتي أك حيكاني، كلكف التعريؼ 
األكثر دقة ىك أف مصمح المادة العضكية يطمؽ عمى المكاد التي يككف تركيبيا مبني 

ىي مف المكاد ك كتنتشر ىذه المكاد في الطبيعة بشكؿ كبير،  ،1أساسا عمى الكربكف
عميو ة باعتبارىا مكاد قابمة لمتحمؿ ك حساسية لمظركؼ المناخية كالطبيعي األكثر

بقايا النباتات كالكائنات  إلىفاألثار العضكية ىي كؿ المكاد التي يرجع اصميا 
ات مف العظاـ البشرية ي المقتنيالبشرية كالحيكانية، كنجدىا بصفة عامة تتمثؿ ف

تمثؿ ك  كاألخشاب، الكرؽ كالمخطكطاتك  ،كالجمكد ،المنسكجاتك  ،كالعاج كالحيكانية
 2.بيرا مف التراث المحفكظ بالمتاحؼجزءا ك األثريةالمقتنيات العضكية 

                                                           
، األسس العممية لعالج وصيانة المكتشفات ثركت محمد محمد حجازم، تقديـ زاىي حكاس -1

 .23،ص2005، مطابع المجمس األعمى لبلثار،الحفائر األثرية في مواقع
"دراسة تطبيقية لوسط  المقتنيات األثرية العضوية بمتاحف الشرق الجزائريالتيجاني مياطة،  -2

، ص 2017-2016أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـ األثار كالمحيط، جامعة تممساف  الحفظ"
94. 
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 الخشبية: المقتنيات -1

تعتبر األخشاب مف المكاد األساسية التي لعبت دكرا رئيسيا في التاريخ 
 التاريخ كمركرالفنكف منذ عصكر ما قبؿ فقد استخدمت في العمارة كا اإلنساني،

، كقد يرجع ذلؾ إلى خكاصو الفيزيائية كالميكانيكية  لى اليـك بالعصكر التاريخية كا 
كاألبكاب كالحرارية.....الخ كلذلؾ تعددت استعماالتو في العناصر المعمارية 

الدكاليب كالمقاعد ناصر التأثيث كاألسقؼ كاستعممت أيضا في عكالشبابيؾ كالسبللـ ك 
باإلضافة إلى استخداميا في العناصر الفنية كالتماثيؿ  الخزاناتكالصناديؽ ك 

كالمكحات كاآلالت المكسيقية ككذلؾ صناعة المراكب كالسفف كغيرىا مف األدكات 
 التي استعمميا اإلنساف في حياتو اليكمية .

بيعة كالتي سخرىا اهلل ارا في الطتعد األخشاب مف أكثر المكاد األكلية انتش 
بب امتبلكيا العديد مف تعالى كطكعيا اإلنساف لخدمتو منذ القدـ بسسبحانو ك 

الصفات التي قمما نجدىا في غيرىا مف المكاد، كحرص العرب الخصائص ك 
المسممكف عمى االستفادة مف الخشب منذ أف كضعكا المبنات األكلى لمدكلة العربية 

ف تأسيسيـ ألكؿ مسجد يعبد فيو اهلل، فكانت األخشاب حاضرة في اإلسبلمية بدءا م
 1طيات ىذا المسجد المبارؾ.

                                                           
واستخداماتيا الحضارية في المشرق العربي اإلسالمي،  األخشابسعد رمضاف ببلؿ الجبكرم،  -1

 . 09ص  2014،  جامعة المكصؿ .حتى نياية القرن الرابع لميجرة العاشر لمميالد
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عكامؿ التمؼ البيئية المختمفة مف التحؼ كاألدكات الخشبية لقكل ك  تتعرض ىذهك 
التكاء ية تؤدم إلى ضعؼ كتآكؿ كتقشر ك عكامؿ فيزيككميائية كميكانيكية كبيكلكج

  1اصو المختمفة، كقد تؤدم إلى ضياع األثر الخشبي.التأثير عمى خك تفتت الخشب ك ك 
  le boisمادة الخشب: -1-1

يمثؿ الخشب البناء األكثر تقدما كاكتماال في عمـ النبات فبغض النظر عف 
فئتو سكاء كاف قادما مف أشجار كرقية، أك أشجار صنكبرية، فانو يتككف مف 

يككف ترتيب الخبليا  مجمكعة خبليا مختمفة مقاسا كشكبل حسب كظيفة كؿ منيا، ك
 بو مميز لنكعو، كالعنصر الذم تتجمع فيو الخبليا لتككيف الخشب ىك الجذع.

 :(2 ) قمر شكلال
 ترصشف (G.M. Dominique) 2نقبل عف .خشبيال جذعمل السنوية الحمقات

 
 

    السنوية الحمقات                          
 

                                                           
، دار المعرفة ترميم اآلثار الخشبية، عناصر معمارية، غنية، زخرفيةإبراىيـ محمد عبد اهلل،  -1

 .7ص ، 2014الجامعية، مصر 
2- G.M. Dominique, Le bois dans la construction, Edition du Moniteur, Paris, 1990, p. 

54.   
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مكانية م قاكمتو أماـ العكامؿ المختمفة شكؿ تعد الخصائص الطبيعية لمخشب كا 
كر الخمكية لمخشب مف أساسي في تركيب كترتيب سطحو الخمكم ، حيث تتألؼ الجذ

  1.المجنيفكز ك يماليمسيم بكليمرات ىي: السيميمكز،
 أنواع الخشب : -1-2

تصنؼ األشجار مف الناحية البيكلكجية الخشبية ضمف عائمتيف كبيرتيف عمى 
 :جدت فنحسب طكر الحياة ك المككنا

  Bois feuillusاألخشاب الورقية : -1_1-2
شجار ذات يعرؼ الخشب الكريقي مف خبلؿ مصدره الذم يتككف مف أصؿ األ

، أم التي تفقد أكراقيا في فصؿ الشتاء، كما أنيا ال تحتكم األكراؽ المتجددة سنكيا
 .2عمى مادة الراتنج مثؿ شجرة البمكط

  bois résineuxاألخشاب الراتنجية : -1-2-2
ىذا النكع مف الخشب يعكد إلى أصمو النباتي أم األشجار ذات األكراؽ الدائمة 

حيث تتميز ىذه األشجار باحتكائيا عمى مادة  (feuilles persistante)االخضرار 
كيمكف  (pin)كلذا سميت أخشابيا باألخشاب الراتنجية مثؿ الصنكبر  (résine)الراتنج

، كمف الناحية التجارية 3جزئيا في فصؿ الشتاء اإلبريةا أف تفقد ىذه األشجار أكراقي
فاف الخشب يصنؼ عمى حسب مناطؽ تكاجده، فنقكؿ مثبل خشب أصمي، كخشب 

)خشب الشماؿ(. أما مف الناحية الصناعية فانو يقسـ إلى  (bois exotique)دخيؿ 
 4ثبلثة مجمكعات أساسية كىي:

                                                           
 .225، ص المرجع السابقمارم برديكك،  -1

2
-K-Gérard, la fabrication du bâtiment, Les gros œuvres édition eyrolles, paris 

1997,p.412.   
3
 -K-Gérard, op cit, p 412. 

4
- Guillemette Junot, Rémy Delécluse, guide d’utilisateur du bois, publication du CNDB 

comité  national pour le développement du bois, paris 1999, p18. 
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  .لينةب اخشأ - أخشاب نصؼ صمبة - أخشاب صمبة -
حتؿ مكاننا كىك ي متاح بكميات كبيرة،القتصادم ك اال ىك النكع لميفا كالخشب

يجـك مف قبؿ الحشرات مليفة ضع قدرتو فأكمف سمبياتو  مناسبنا في البناء الحديث،
 1الفطريات.ك 

كيعتبر الخشب مف بيف المكاد األكثر استعماال في المنشآت المعمارية فقد 
ى نطاؽ كاسع في التسقيؼ كتدعيـ الجدراف، كإلنجاز استغمت ىذه المادة الثمينة عم

كأكؿ  السبللـ كاألبكاب كقد تطرؽ ابف خمدكف إلى أىمية الخشب كمنافعو قائبل "...
 ...."  2.نو كقكدا لمنيراف في معاشيـأمنافع الخشب 

 البنية الخشبية: -1-3
نيات تتميز المادة الخشبية ببنيتيا الفريدة مف نكعيا كالتي تعتبر مف بيف الب

األكثر تعقيدا في عالـ المكاد العضكية مف حيث المككنات، كمف حيث انتظاميا 
 داخؿ بنية النسيج الخمكم، كمف خبلؿ تنكع البنية يمكف تمييز نكعيف منيا:

البنية الخشبية التي يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة تسمى "البنية الكبيرة 
"Macrostructure" لتكبير بالعدسات الكبيرة كالتي ال ترل إال مف خبلؿ ا
"Microscope" تسمى البنية الصغيرة"Microstructure"

3  
 

                                                           
1
-Guillemette (J), Rémy (D), op cit, p18. 

وي ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ومن عناصرىم من ذابف خمدكف، المقدمة،  -2
 .390، ص1998، بيركت 1، المعركؼ بالمقدمة، طالشأن األكبر

 تأثير عوامل التمف البيولوجية عمى المادة الخشبية األثرية )دراسة عينية نموذجية(ربعيف عمر،  -3
، 2008-2007مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اآلثار، معيد عمـ اآلثار، الجزائر 

 .49ص
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 :Macrostructureالبنية الخشبية الكبيرة: -1-3-1
 مقاطع أساسية لمجذع الخشبي كىي:يفحص ىذا الجانب مف خبلؿ ثبلثة 

المقطع العرضي، الشعاعي كالطكلي )عمى حسب القطر كالشعاع ( كالمقطع 
. في المقاطع العرضية كالشعاعية لمجذع نميز 1عمى حسب الكتر(المماسي الطكلي )

 ستة أجزاء رئيسية كىي :
، (cambiumأو  Aubier)،  الشكير:   (liber) ،  النجب:(écorce)القشرة: 

2ك أخيرا المب:  ( duramanأو cœur)الجمب أك القمب 
(Moelle). 

 القشرة : -1-3-1-1
انيكي كىي تتككف مف طبقة كجد ىذا الجزء لحماية الشجرة مف التمؼ الميك
(liber)خارجية تسمى الحاشية ، كطبقة داخمية تسمى النجب 

3. 
 النجب : -1-3-1-2

عبارة عف طبقة رقيقة جدا مف القشرة، مكجية لتحكيؿ النسغ الناقص مف 
خبلؿ القنكات المخصصة لذلؾ كىي الطبقة السفمى مف المحاء كتككف متمكضعة 

 بيف القشرة كبداية طبقة الخشب.
 لشكير :طبقة ا -1-3-1-3

عبارة عف طبقة رقيقة حية، كمتمكضعة تحت النجب كفكؽ نياية منطقة القمب، 
 1كىي ذات لكف فاتح كتتككف أساسا مف خبليا حية خبلؿ فترة النمك.

                                                           
1
-G.M. Dominique, op cit, p. 54.  

 .49، صالسابقالمرجع ربعيف عمر،   - 2
3
 -GHOMARI Fouad « Science Des Matériaux De Construction » 

Université Abou bekr Belkaid, Faculté Des Sciences De L’Ingénieur 

Département De Génie Civil, p3. 
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 طبقة القمب:  -1-3-1-4
التي تسمى الطبقات السنكية، كىي جد ك تتككف ىذه األخيرة طيمة فترة اإلنبات، 
ع مف الخشب، كلكنيا عمى العمـك فاتح كاضحة مف خبلؿ المقطع العرضي ألم نك 

كقد نجد عند بعض األنكاع األخرل إنيا ذات لكف قاتـ كىي ممتصقة مباشرة بمنطقة 
 2.المب

 :(Moelle)طبقة المب أو النخاع  -1-3-1-5
ىك القسـ المتكاجد في الكسط، يتككف مف نسيج إسفنجي ميت، كحمقات 

م لمنمك، كمف خبلليا نميز عريضة، تدؿ عمى الطكر السنك  متمركزة تككف إلى حد ما
 3حمقات السنكية.ال

 
 المورفولوجية المكونات :(أ3) قمر شكلال
 الخشبي لمجذع األساسية
 ( بتصرؼ.Dominique. C, p24عف) نقبل 

 

                                                                                                                                                                                
اسة عينات من متحفي تممسان واآلثار القديمة صيانة ومعالجة األخشاب األثرية "در بقدكر مريـ،  -1

 ، جامعة تممساف، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اآلثار كالمحيطوالفنون اإلسالمية
 .7، ص 2009-2010

2
- GHOMARI )F(, op cit, p 6. 

3
- Dominique Calvi  et autres, Guide technique, Les ponts en bois,  Comment assurer leur 

durabilité, Document édité par le Setra dans la collection "les outils". Setra/Ctoa   

république française  novembre 2006. p, 24. 
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 توضيح ترتيب المكونات في الجذع)  ب3رقم )الشكل 
( ...info-fiche éco-construction)نقال عن 

 بتصرف 1
 

 :Microstructureالصغيرة: البنية الخشبية -1-3-2
يتميز الخشب ببنيتو الصغيرة التي تمثميا الخبليا بمختمؼ أنكاعيا، كالتي ال 
يمكف التعرؼ عمييا أك دراستيا إال مف خبلؿ عممية تكسيرىا، فعند مبلحظتيا 
بالميكركسككب نجدىا تحتكم عمى عدد كبير مف الخبليا الميتة كالحية بأشكاؿ 

 (Protoplasme)مية الحية تتككف مف غبلؼ كالجبمة األكلى*، كأبعاد مختمفة، فالخ
 2.(Noyon)، النكاة *** (Sèvre)النسغ** 

                                                           
1-info-fiche éco-construction pour particuliers, «Quel Bois Pour Quel Usage ? » institut 

bruxellois pour la gestion de l’environnement– JULI ’09  MAT17, P 1-6. 

 ىي المادة األساسية المككنة لمقسـ األساسي مف الخمية النباتية الحية.بمة األكلى: ج* ال
** النسغ: ىك عبارة عف سائؿ ينتقؿ عبر األنسجة النباتية الناقمة لممكاد الغذائية، كيتككف مف 

 تصة مف األرض.مجمكعة محاليؿ لمختمؼ المكاد الغذائية المم
***النكاة: ىي عبارة عف بنية خمكية تميز الخبليا كتدخؿ في التككيف الحيني لمحمض 

 النككم...لبلستزادة انظر 
2
 - K-Gérard, op cit, p.412 

القلب-5الشكير-4اللحاء-3النجب-2القشرة-1  
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 عفنقبل  الخشبية لمبنية تشريحي مخطط :(4 ) رقم الشكل

(Dominique. C, p25.بتصرؼ ) 
 

مية الشجرة خبلؿ عم تتكاثر الخبليا الخشبية في طبقة الشكير باتجاه كسط
 فاف خبليا الشكير تكجد مقسمة إلى قسميف : تكاثر الخمية

 : لو جدار رقيؽ كىك متمكضع باتجاه القسـ الخارجي لمجذع .األكؿ
 : لو جدار سميؾ، يتكاجد بشكؿ منتظـ باتجاه منطقة المب.الثاني

 الغالف الخموي: -1-3-2-1
 n(C6H10O5)يتككف ىذا األخير مف مادة السيميمكز الذم صيغتو الكيميائية 

كبالتناسب مع نمك الخمية فاف الغبلؼ يتبلءـ مع مختمؼ تغيرات البنية كالمككنات 
الممتصقة بالسيميمكز  (Lignine)أيف تنتج المحكالت الخشبية كتظير مادة المجنيف

 .1بحيث تزيد مف صبلبة الخمية كتمنحيا نكعا مف مقاكمة عكامؿ التمؼ كالتحمؿ

                                                           
1
-Ghomari )F(,op cit, p28. 

ىي العرضيـــــالوست    

القٌىاث الصوغيت 

 العوىديت

 النسيج الحشوي

 العمودي

ج ثؤلوليينس  

ًسيح بسيط    

أوعيت عرضيت      

 قناة صمغية حزمية

وى المماسيـــالمست زمة شعاعيةح   
 األوعية

وى الشعاعيــالمست  
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  الجبمة األولى: -1-3-2-2
طية لزجة كشفافة، سميكة كذات حبيبات، تتككف مف عبارة عف مادة مخا

 ، كالكبريت.األزكتكاألكسجيف، ك ، عنصر الكربكف، كالييدركجيف
  النواة : -1-3-2-3

تظير النكاة بشكؿ بيضاكم كقد تحدث بعض التحكالت المخاطية عمى مستكل 
النكاة كيككف ذلؾ حسب التحكالت الكمية أك الجزئية لمغبلؼ الخمكم إلى مادة 

مككنا بذلؾ  (intercellulaire)ابمة لمذكباف في الماء، كيصبح بي خمكم* مخاطية ق
نكع مف الفتحات كالثقكب، كبتجمع بعض الخبليا بيف ىذه الفتحات تنتج األكعية 

 1الخشبية .
 خصائص مادة الخشب: -1-4

تعتبر الخصائص الفيزيككيميائية لممادة الخشبية مف اىـ مميزات المادة كمدل 
ت يئية المحيطة بيا، لذلؾ يجب معرفتيا التخاذ كافة اإلجراءاتحمميا لمظركؼ الب

 حفظيا مف عكامؿ التمؼ المختمفة.الكقائية الضركرية لمعالجتيا ك 
 الخصائص الكيميائية: -1-4-1

تتحد طبيعة النسيج الخشبي الكيميائية بمككنات ىذا النسيج الذم يتركب مف 
ليمسيميمكز كالمجنيف، كعمى كىي السيميمكز كا (polymères)عدد مف "البكليمرات" * 

ىي (poids spécifique)ىذا البناء يترسب خميط مف مكاد مختمفة الكزف الجزئي 

                                                           
1

- H.G. Karl, H. Dieter, et autres, Construire en bois, Choisir, Concevoir, Réaliser, 

Presse polytechniques et universitaires Romandes, Suisse, 2001, p. 15. 

* بيخمكم: كىك مصطمح يطمؽ عمى مكقع األجساـ الدقيقة بيف الخبليا أك بيف مككناتيا، كىك مصطمح 
   (H.G. Karl, H. Dieter, et autres ,ibid. p 15) ...كالبيك كيمياءيستعمؿ في ميداف البيكلكجيا 
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(extractives)المستخمصات الخشبية ** 
، كمف الناحية النشكئية فاف الجدار 1

االبتدائي لمخمية الخشبية مع الصفيحة الكسطى )المتاف تغمفاف الخمية( تتككف عمييما 
 خيرة مف الجدار الثانكم الخشبي.الطبقات األ

، أما المجنيف 2كنبلحظ أف السيميمكز يقـك بدكر الييكؿ البنائي لمنسيج الخشبي
فيقـك بدكر المادة البلصقة المدعمة في حيف أف اليمسيميمكز يقـك بدكر المادة 
المالئة، ىذا كتختمؼ أنكاع األخشاب في محتكاىا مف ىذه المادة كمف بيف المككنات 

 كيميائية األساسية التي تككف النسيج الخشبي ما يمي:ال
 السيميموز: -1-4-2

عديدة  يتككف الخشب أساسا مف ألياؼ سميمكزية، كىي مادة كربكىيدراتية
عمى عدد  (N)بحيث تدؿ  n(C6H10O5)كالرمز الكيميائي لمسيميمكز ىك ر التسك

 3كحدة في العادة. 5000كحدات الجزء الكاحد كىي حكالي 
السيميمكز بانو ال يذكب في الماء بينما يذكب في العديد مف كما يتميز 

حامض  %41مف حامض الكبريتيؾ، ك %72األحماض المعدنية مثؿ 

                                                           
 .57، ص المرجع السابقعمر ربعيف،  -1

*البكليمرات:  كىي مجمكعة مف المكاد المككنة لؤلجزاء التي تتركب مف خبلؿ تعدد نفس النسيج 
 الكيميائي لمعناصر المككنة لمكحدات القاعدية.

**المستخمصات الخشبية: أم المركبات المكجكدة بالنسيج الخشبي القابمة لمذكباف في المذيبات 
 .العضكية

2- Paul Corbineau, Nicola Macchioni « Connaître, reconnaître et nommer le bois » 

Centre national italien de la recherche – Institut du bois et de l’arbre, p 42, 2015. 
المنيج العممي لعالج وصيانة المخطوطات واألخشاب حساـ الديف عبد الحميد محمكد، -3

 .229ص  1984كمية اآلثار، جامعة القاىرة  األثرية، والمنسوجات
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حامض الفكسفكريؾ، كلذلؾ يجب تجنب ىذه األخيرة عند  %85ك الييدرككمكريؾ
 المعالجة لكي ال تسبب تدىكر ىذا األخير.

تبلؼ مادة إضافة إلى ما سبؽ فاف بعض الكائنات البيكل كجية تستطيع إذابة كا 
السيميمكز بفعؿ خصائصيا المدمرة كاحتكائيا عمى بعض األنزيمات الخاصة ليذا 

  1الغرض لبلستفادة منو في التغذية.
 Hémicelluloseاليمسيميموز : -1-4-3

يطمؽ ىذا االسـ عمى مجمكعة مف عديدات التسكر غير السمكلكزية المكجكدة 
، كىك عبارة (polyoses) * طمؽ عميو تسمية البمكيكزبجدار الخمية الخشبية  كما ي

كالذم لو نفس المككنات الغذائية مع السيميمكز في  (Hexoses ) عف ىكسكز **
الصيغة الكيميائية كيختمؼ اليمسيميمكز عمى السيميمكز في ككنو مككف مف عدد مف 

فية )ألياؼ كفي الجدراف الثانكية المي الكحدات السكرية في سبلسؿ قصيرة متشبعة،
 2الخشب( فاف السيميمكز يتجمع مع مككف آخر كىك المجنيف.

 المجنين : -1-4-4
يعتبر المجنيف المككف الرئيسي لمجدار الخمكم لمخشب كىك مركب معقد ثبلثي  

 األبعاد مككف مف كحدات كىي ال بمكرية تماما كىك يحيط باأللياؼ، كبالرغـ مف
في خاصية االنكماش لمخشب كالمجنيف  خكاصو الطاردة لمماء البسيطة إال انو يؤثر

 3ىك المادة المدعمة )المقكية كالرابطة( في الخشب.

                                                           
1
 - Nicola M, et Paul C « Connaître, reconnaître et nommer le bois » Centre national italien 

de la recherche – Institut du bois et de l’arbre 2015, P 34-36. 

 ي لمسكريات الغير قابمة لمذكباف في الماء.*البمكيكز: كىك عبارة عف سكر طبيعي مف خبلؿ تكثؼ كم
 ذررات مف الكربكف.6**ىكسكز: كىك نكع مف السكريات كيحتكم عمى

2
- Nicola M, et Paul C, op cit, p 38. 

 .50، المرجع السابؽ، ص، ترميم اآلثار الخشبيةإبراىيـ محمد عبد اهلل -3
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 الخصائص الفيزيائية:  -1-4-2
 الكثافة : -1-4-2-1

إف الخشب أخؼ كزنا مف الماء كتتأثر كثافتو نتيجة لمتغيرات البيئية المحيطة 
 كلذلؾ تختمؼ كثافة الخشب الحديث عف الخشب األثرم، كذلؾ لعمميات التقادـ بو

تختمؼ األخشاب في كزنيا ك  1الطبيعي لو كعكامؿ التمؼ المختمفة المحيطة بو.
ككثافتيا فيناؾ خشب ثقيؿ كآخر خفيؼ كتعتمد كثافة األخشاب عمى حسب نكع 
الخشب كعمر الشجرة كعمى نسبة ما تحتكيو مف مكاد راتينجية كماء ككذلؾ نسبة 

 2و لؤلعماؿ بزيادة كثافتو.األلياؼ فييا، كبالتالي تزداد جكدة الخشب كمقاكمت
 درجة االمتصاص:  -1-4-2-2

تأثر تأثرا كبيرا بتغيير الرطكبة تمف المكاد العضكية  االخشب كغيرى مادة
كتسبو بسيكلة تبعا لنقص أك زيادة تفقد الماء ك ت اأنيبحيث  االنسبية المحيطة بي

 الرطكبة في الجك نظرا لمخاصية الييجركسككبية لؤلخشاب، كتحدث عممية انكماش
في الخشب المغمكر في الماء اكثر مف الخشب الحديث كذلؾ لتشبعو بالماء في 

 .3الفجكات كتحطـ خبلياه

                                                           
 .174، ص 1986تب لمنشر القاىرة ، عالـ الكفن العمارة واإلنشاءاحمد جاد سيد احمد،  -1
 .53، المرجع نفسو، ص ترميم اآلثار الخشبيةإبراىيـ محمد عبد اهلل،  -2

3
-Michèle  Giovanna, « propriétés physico-mécaniques de Trois Bois Tropicaux Au-

Dessous  et Au-Dessus De La Saturation Des Membranes » Mémoire présenté à la 

Faculté des études supérieures de l'Université Laval pour l’obtention du grade de maître en 

sciences (M. Sc.) Département des sciences du bois et de la forêt Faculté De Foresterie et 

Géomatique Université Laval QUÉBEC 2005, p73. 
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 %10إال أنو قد يصؿ إلى  %0.6كاالنكماش في الخشب الحديث ال يتجاكز 
في حالة الخشب القديـ كيزيد معدؿ االنكماش مع نقصاف الكثافة، كلذلؾ يجب أف ال 

 1.%20شب المستخدـ لؤلعماؿ اإلنشائية عف تزيد كمية الرطكبة في الخ
عمى خكاصو الفيزيائية ر يؤث لمادة الخشب المائيل محتك الاختبلؼ في  أمإف 

 2.كالميكانيكية

 العيوب الطبيعية لؤلخشاب : -1-5
تتكقؼ ىذه العيكب عمى المكاف المنزكعة منو األشجار كعمى كيفية صنعيا 

لـ يتـ نضجو كلذا ال تقطع الشجرة  كقطعيا كأىـ ىذه العيكب ىك كجكد الخشب الذم
إال بعد تماـ نضجيا كنمكىا حتى السف المناسب كقبؿ أف يتجكؼ باطنيا كتصؿ إلى 

 :كيمكف تمخيص ىذه العيكب في العناصر التالية3سف الشيخكخة .
 العقد: -1-5-1

كىي نقط التقاء الفركع بالساؽ الرئيسي لمشجرة ك يتسبب كجكدىا في صعكبة 
كفي سيكلة تقشره كفي ضعؼ مقاكمتو لؤلحماؿ، كقد تحتكم  تشكيؿ كتشغيؿ الخشب

العقد عمى مكاد صمغية مما يجعؿ مف الصعب تغطية الخشب عند ىذه النقط 
تغطية مناسبة بالطبلء كلذلؾ فاف جكدة الخشب كدرجتو تككف عمى حسب العقد 

 المكجكدة بو الف قمتيا تحسف مف نكع الخشب.
  
                                                           

 . 175، ص السابق المرجعاحمد جاد سيد احمد،  - 1
2
 - DANG-Djily et  autres,  « Identification à l’échelle du cerne des propriétés 

hydriques du bois par le biais de la méthode de la grille » 4èmes journées du GDR  « 

Sciences du bois » - Clermont-Ferrand, 4-6 novembre -Clermont Université, UBP, Institut 

Pascal, Clermont-Ferrand, France-CNRS, UMR, Institut Pascal, , Aubière, France, 2015, 

p82.  
 . 82، صالمرجع السابق، إبراىيـ محمد عبد اهلل - 3
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 الشروخ : -1-5-2
الطكلي لمجذع العمكدية عمى الحمقات السنكية كتككف  كىي شركخ في االتجاه

داخؿ الكتمة الخشبية أما إذا كانت تمؾ الشركخ ظاىرة مف الخارج فتسمى شركخ شقية 
كىذه الشركخ الطكلية تسبب ضعؼ مقاكمة الخشب لمقص في اتجاه األلياؼ كقد 
تككف الشركخ في اتجاه مستعرض قطرم كتسمى قطرية كىي في نفس مستكل 

 1لحمقات السنكية كعمكدية عمييا.ا
 :الشروخ االنفصالية -1-5-3

األلياؼ الخشبية  السنكية كبيفبب انفصاؿ بيف الحمقات كىي شركخ طكلية تس 
 بعضيا البعض عمى طكؿ األلياؼ.

 التناقض الخشبي: -1-5-4
كىك كجكد جزء مف المحاء عمى طكؿ ركف القطعة الخشبية كذلؾ غير مستحب 

إذا كاف بحالة بسيطة لضآلة تأثيره عمى مقاكمة تكاجده كلكف يمكف السماح بو 
 الخشب لؤلحماؿ.

لبعض األشجار كذلؾ ناشئ مف تأثير الرياح  االلتكاءيحدث  االلتواء:  -1-5-5
 الشديدة عمى الشجرة كىي صغيرة.

  االنكماش: -1-5-6
تخميص األخشاب مف قدر ل ذلؾك بعد عممية التقطيع األخشاب تجفيؼ  يتـ

 ،الرطكبة في الخشب مع رطكبة الجك الخارجي كبير مف الماء حتي تتعادؿ كمية
 .لبلنكماش الطريقة يصبح الخشب أكثر صبلبة كتماسكا كأكثر مقاكمة بيذهك 

                                                           
، دار زخرفية نية،فعالج وصيانة التحف الخشبية، عناصر معمارية، إبراىيـ محمد عبد اهلل،  -1

 .60، ص2012طباعة كالنشر، الطبعة األكلى الكفاء لدنيا ال
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، مف المادة الغذائية %40خشاب تحتكم حيف قطعيا عمى نحك األ جذكع الف
بعد عمميات التجفيؼ حتى انو يمكف إدراؾ النقص الكبير  %12كيقؿ ىذا القدر إلى 

 1الكزف كالحجـ كيككف ىذا النقص عادة في المحيط.في كؿ مف 
 النسيجية:  مقتنياتال -2

إف صناعة المنسكجات صناعة قديمة قدـ اإلنساف حيث استخدـ  لحاء الشجر 
في عمؿ الحباؿ كالسبلسؿ ككذلؾ  في عمؿ المنسكجات التي تغطي جسـ اإلنساف 

ؼ اإلنساف مند في الصيؼ، كقد اكتش كتحميو مف البرد في الشتاء كمف الشمس
القدـ معظـ األلياؼ الطبيعية مثؿ الكتاف كالصكؼ كالقطف كترجع صناعة النسيج 

ؽ ـ،  كقد قاؿ المؤرخيف أف اكتشاؼ صناعة النسيج كنشأتيا  5000إلى ما قبؿ 
 .2كاف في ببلد ما بيف النيريف كقد  انتشرت بعد ذلؾ إلى جميع أنحاء الببلد

 تعريف النسيج: -2-1
عيرات الطبيعية ليرل عيدة كاإلنساف يجرب مئات األنكاع مف الشمنذ األزمنة الب

تأخذ مف جذكع  التيمدل صبلحيتيا لصناعة النسيج، فيناؾ الشعيرات النباتية 
كشعيرات أخرل حيكانية مثؿ الصرؼ  ( القنب، الكتان، الجوت –التيل ) النبات مثؿ

 .تفرزه دكرة القزالذل  الطبيعيكالشعر كشعيرات تفرزىا الحشرات مثؿ الحرير 
نسج النسيج: صنع الشيء إلى الشيء ىذا ىك األصؿ نسجو ينسجو،  لغة: -2-1-1

التراب تنسجو نسجا، سحبت بعضو إلى بعض كالنسج  نسجا  فانسج كنسجت  الريح
 3.كينسجو نسجا معركؼ كنسج الحايؾ ،الثكب ينسجو،

                                                           
 .61، صالسابؽالمرجع  ،عالج وصيانة التحف الخشبية إبراىيـ محمد عبد اهلل، -1
،اليازكرم ،  المنسوجات سمسمة تصميم الخياطة وتصنيع المالبس، كآخركففيصؿ الشناؽ،  -2

 .09ص  2004عماف  األردف ، 
 .242، ص1994دار صادر، بيركت  ،3، المجمد3ط ،لسان العربابف منظكر  -3
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 اصطالحا: -2-1-2
رل متجاكرة تحت خيكط أخخيط أك عدة خيكط فكؽ ك تعني كممة نسيج سرياف 

متكازية كبطريقة ممتكية، كالمنسكج عبارة عف جسـ مسطح رقيؽ يتككف مف مجمكعة 
، يطمؽ عمييا اسـ السدل تتشابؾ  (5)الشكل رقم أم رأسية عمى النكؿ  ليةخيكط طك 

أك تتقاطع مع خيكط عرضية أم أفقية عمى النكؿ تعرؼ باسـ المحمة بحيث تشكؿ 
تعتبر خيكط ك  كنكعو تبعا لتركيب النسيج المطمكبتقاطعا منتظما يختمؼ في مظيره 

 .1السدل كالمحمة ىما العنصريف األساسيف في جميع أنكاع األنسجة
 
 
 
 
 
 

 
النول العادي )األنترنيت( -5-الشكل رقم 

https://www.maarefa.org 
 

  2النسيج إلى عدة أقساـ:  يمكف تقسيـ ألياؼ المواد األولية لمنسيج: -2-2
 : ألياف طبيعية نباتية -2-2-1 

 الكتاف .- 

                                                           
 ميبلدم،17-14ق/11الى8اإلسبلمي مف القرف النسيج في العالـ  عائشة عبد العزيز التيامي، -1

 .109ص  ،2003دار الكفاء لدنيا الطباعة  د ج، ،1ط دراسة أثرية فنية،
مكتبة زىراء ،1عمي أحمد الطايش، الفنكف الزخرفية اإلسبلمية في العصريف األمكم كالعباسي ،ط -2

 .11،ص 2000المشرؽ لمطبع كالنشر كالتكزيع ،

https://www.maarefa.org/
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 القطف ألياؼ البذرة.-   
 ألياف طبيعية حيوانية :  -2-2-2

 الصكؼ .-    
 الحرير .-     
 الكشمير .-     

 1: كمصدرىا المعادف مثؿ الذىب كالفضة.خامات معدنية-2-3
 األلياف الطبيعية النباتية: -2-2-1

اتات الطبيعية ىي المصدر األكؿ، كالرئيسي أللياؼ النسيج، كالتي تعتبر النب
، كيعد القطف مف أكثر النباتات يةالنسيج اتواستخدميا اإلنساف كأكؿ كسيمة لصناع

استخدامان ألف أليافو تنتج أنسجة ممتازة، تستخدـ في صناعة المبلبس، كغيرىا مف 
 طبيعية ما يمي:، ك مف بيف أىـ ىذه األلياؼ الالمنسكجات األخرل

  الكتان : -2-2-1-1
 تعتبر ألياؼ نبات الكتاف مف أقدـ األلياؼ المحائية التي استخدميا اإلنساف

كمف الثابت تاريخيا أف مصر عرفت صناعة الكتاف منذ ما قبؿ  في عمؿ منسكجاتو،
التاريخ كقد استخدـ الكتاف في العصر الفرعكني المتأخر كيتـ تحضير ألياؼ الكتاف 

يعتبر ك  ،كالتي الزالت تستعمؿ حتى اآلف 2الكتاف بعممية التعطيف* مف ساؽ نبات
                                                           

 .110ص  ،المرجع السابق عائشة عبد العزيز التيامي، -1
*ىناؾ رأم يذىب باف أكؿ مف عرؼ الكتاف في العالـ ىـ سكاف كمكؽ بحيرات سكيسرا. حيث 

جيا انظر عائشة أكضحت اآلثار المعمارية في العصر الحجرم نقكشا لحـز الكتاف كطريقة غزليا كنس
 .110ص ،المرجع السابقتيامي، 

تتـ ىذه العممية بنقع سيقاف النبات المجمدة في صكرة حـز بكضعيا في الطيف الرطب أك الماء لعدة  *
أياـ حيث تتحمؿ أنسجة  ساؽ النبات الرخكة بكاسطة بكتيريا الدفف حينما تبقى األلياؼ الداخمية القكية 

ة كالطيف عف السيقاف بطريقة ميكانيكية )بالطرؽ أك ضرب الساؽ بشدة فقط كيتـ فصؿ المكاد الرخك 
 كبعد ذلؾ يتـ تمشيطيا ثـ غزليا كنسجيا....انظر عمى األرض(

 .294ص، لمرجع السابقا حساـ الديف عبد الحميد محمكد، -2
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كانت ىذه  كقد أقدـ األلياؼ استعماال،مف أليافو  افإذ النسيجية الكتاف أكؿ المكاد 
المادة متكّفرة في الجزائر خاصة في منطقة الحضنة كسيؿ متيجة ككادم الشمؼ 

كاص طبيعية تميزه عف باقي كيمتاز بخ 1.كسيكؿ بكنة )عنابة( عمى كجو الخصكص
 المنسكجات كمف أىميا ما يمي : 

 الخواص الطبيعية لمكتان: -2-2-1-1-1
: يختمؼ لكف الكتاف حسب نكعو كطرؽ التعطيف، كأحسف األنكاع ىي المون -

األقرب إلى البياض باصفرار قميؿ، أما الكتاف المعطف في الماء الراكد أك عمى 
  2لكتاف بعممية التبييض.الندل فيككف لكنو رمادم كيمكف إزالة لكف ا

يمتاز بممعاف طبيعي يشبو لمعاف الحرير الطبيعي كىذا الممعاف نتيجة الممعان:  -
 استقامة األلياؼ كعدـ كجكد التكاءات كاستدارة أليافو.

ألياؼ الكتاف أكثر متانة مف ألياؼ القطف، كالكتاف أكثر تحمبل في  المتانة: -
 3ألخرل.االستعماؿ عف معظـ األلياؼ الطبيعية ا

الكتاف أقؿ مركنة مف القطف كعدـ قابميتو لمبـر كتعتمد المركنة عمى المرونة:  -
 نسبة ما يحتكيو مف رطكبة كما يفقد الكتاف مركنتو بالتسخيف.

أما إذا تعرض إلى  %87تحتفظ ألياؼ الكتاف بنسبة رطكبة تصؿ إلى  الرطوبة: -
 .%23جك مشبع بالرطكبة فتصؿ نسبة الرطكبة إلى 

مف كزف  %80-70ة األساسية المككنة لمكتاف ىي السيميمكز كيمثؿ الماد
 األلياؼ كأىـ المكاد التي تختمط بالسيميمكز ىي : 

                                                           
1
-Lombard M., Les textiles dans le monde musulman du 7 au 12 me siècle, Paris, La 

Haye, New York, 1978, pp: 50-51. 
 .38ص  ،سابقالمرجع ال فيصؿ الشناؽ كآخركف، -2

3-Corinne Poirieux, et autres « Textiles d’hier, d’aujourd’hui et de demain » Dossier 

pédagogique réalisé sous la direction d’Alix Tarrare, CCSTI du Rhône - Edité par 

Université de Lyon, 2009,  p 21. 
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  %9ماء  -3             %10.5بكتيف -2             %76سميمكز -1
  1 %1معادف كأمبلح-5       %3.5زيت كشمع -4

 الخواص الكيميائية لمكتان :  -2-2-1-1-2
 : الحرارة و الضوء 

تؤثر الحرارة في ألياؼ الكتاف تأثيرا سيئا فيصبح مممس األلياؼ خشنا كتككف 
كما يبلحظ عدـ تعرض ألياؼ الكتاف  سيمة التقصؼ لفقد نسبة كبيرة مف الرطكبة،

الضكء يؤدياف إلى تحميؿ ألياؼ الكتاف خصكصا ف الحرارة ك ألشعة الشمس مباشرة أل
 2إذا استمر التأثير مدة طكيمة.

 القمويات : 
القمكيات المخففة ال تؤثر فيو إطبلقا سكاء كاف عمى البارد أك الساخف يشترط 

 أف يككف بعيدا عف اليكاء الجكم.
القمكيات المركزة تعمؿ عمى انكماش األلياؼ كانتفاخ قطرىا كزيادة نعكمة -

 األلياؼ كلمعانيا.
 : األحماض 

كخاصة في درجات  معظـ األحماض تؤثر في ألياؼ الكتاف تأثيرا ضارا أتبلفيا
الحرارة المرتفعة فيتحمؿ السميمكز كيتفاكت تأثير األحماض باختبلؼ نكع الحامض 

 كدرجة تركيزه .

                                                           
 .37ص ،سابقالمرجع ال فيصؿ الشناؽ كآخركف، -1
 .38ص ،نفسوالمرجع  -2
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األحماض المعدنية المخففة ال تحدث تأثيرا ضارا عمى ألياؼ الكتاف في حالة 
  1استعماليا عمى البارد بحيث ال تترؾ لتجؼ عمى األلياؼ.

 القطن : -2-2-1-2
كما أنو كاف مستخدما  ،في عصر متأخرا جدا القطف ءعرؼ المصريكف القدما
ؽ.ـ، كقد ذكر ىيركدكت أنو تنمك في اليند أشجارا 300أيضا في اليند منذ حكالي 

تنتج صكؼ كبرم أجمؿ كأنعـ مف صكؼ الغنـ كىذه األشجار تمد  (01رقم الصورة)
 2.(1)الصورة رقم الينكد بالمبلبس )ككاف يقصد بيا أشجار القطف (

ر القطف مف أقدـ األلياؼ الطبيعية المستخدمة في مجاؿ المبلبس كيعتب
 3كالمنسكجات عمى اختبلؼ أنكاعيا.

يعد القطف الكحيد بيف الخامات النباتية التي يككف فييا السميمكز أقرب ما يككف 
كباستخبلص ىذا السميمكز مف القطف تتـ عممية التبييض كالتنقية  4، إلى حالة النقاكة
و مف مكاد غريبة عضكية أك معدنية، مما يجعؿ خامة القطف بيضاء مما يختمط ب

نقية سيمة االمتصاص لمكاد الصباغة كالطباعة كالصقؿ كإلعطائيا مممسا حريريا 

                                                           
 .38ص ،السابقالمرجع  ،الشناؽفيصؿ  -1
 .295ص ،المرجع السابق حساـ الديف عبد الحميد محمكد، -2

3
-Bhouri Naoufel, Comportement thermodynamique et dimensionnel des matériaux 

textiles soumis à des variations des conditions climatiques, thèse Présentée pour 

l’obtention du titre de Docteur de L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir Tunisie, 

L’Université Henri Poincaré En Génie Textile & Sciences du Bois et des Fibres France, 

2009, p02. 

 Jean-Michel Coquard et autres « Textiles d’hier, d’aujourd’hui et de demain », 

Dossier pédagogique réalisé sous la direction d’Alix Tarrare, CCSTI du Rhône - Edité par 

Université de Lyon, 2009,  p 21. 
4
 - Notes de l’ICC, Par le personnel du Laboratoire de textiles de l’ICC. Les fibres 

naturelles, institut canadien de conservation, Canada, 2010, p 1. 
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)الصورة رقم 1.)كيككف ذلؾ بالدكالب(كتجرم عمميات التبييض عمى النسيج قبؿ الغزؿ
02(. 

 

 
 دوالب الغزل )الناعورة( )األنترنيت( (2ورة رقم )الص شجرة القطن عن( 1رقم صورة )ال        

Jean-Michel Coquard, p12.  ar.wikipedia.org  

 
كتعتبر األلياؼ القطنية عبارة عف شعيرات تحيط ببذكر النبات كتمثؿ كؿ شعيرة 

 2خمية نباتية.
كما تظير ألياؼ القطف تحت الميكركسككب في صكر أنابيب مفردة كطكيمة 

يبمغ طكؿ الميفة ثبلثة أالؼ مرة مقدار عرضيا كتظير ألياؼ ضيقة العرض إذ 
القطف عند تفتح لكف القطف فتككف منتفخة أسطكانية مممكءة بالماء كبتعرضيا لمجك 
تفقد تدريجيا ماؤىا كتجؼ كتتقمص حتى تصبح مسطحة كالشريط الذم يظير عميو 

التعرؼ عمييا طكليا التكاءات حمزكنية كىي مف أىـ مميزات ألياؼ القطف عند 
 %0.5-0.3ماء + %8سميمكز+ %91ميكركسككبيا، كتحتكم ألياؼ القطف عمى

الرطكبة تزداد مقاكمة  رتفاعابفانو  )الحديثة( بالنسبة لؤلقمشة القطنيةك مادة شمعية. 
                                                           

 . 114ص ،المرجع السابق عائشة عبد العزيز التيامي، -1
 . 27ص  ،المرجع السابقكآخركف،  ؽفيصؿ الشنا -2
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بالنسبة لؤلقمشة القطنية األثرية القديمة فانو  يحدث العكس النسيج لمتمزؽ كلكف
ىذه  يامة ىذه األقمشة لمتمزؽ لذلؾ يستمـز الحذر عند غسمبارتفاع الرطكبة تقؿ مقاك 

 1كتنظيفيا حيث أنو يزداد ضعفيا ببميا.
يمتاز القطف كغيره مف األلياؼ النسيجية بمجمكعة مف الميزات منيا قكة 

زالة البقع(.  2االمتصاص ككذلؾ يمتاز بالمركنة كسيكلة الصيانة) الغسيؿ، كا 
 األلياف الطبيعية الحيوانية : -2-2-2

كيككف مصدرىا الرئيسي ىك الحيكانات التي تؤخذ منيا كتحدد ىذه األخيرة نكع 
كقيمة النسيج كطريقة تحضيره، كمميزاتو الخاصة، كتتككف األلياؼ الطبيعية 

 الحيكانية مف عدة أنكاع أىميا ما يمي: 
 الصوف :  -2-2-2-1

 مف %6يعتبر الصكؼ مف أىـ األلياؼ الحيكانية كيقدر إنتاجو السنكم بحكالي 
ينفرد الصكؼ ببعض الصفات ك  مجمكع اإلنتاج العالمي مف األلياؼ النسيجية،

اليامة مثؿ قدرتو العالية عمى االحتفاظ بنسبة رطكبة عالية ككذلؾ االحتفاظ بدرجة 
 3.كقمة قابميتو لبلشتعاؿ حرارة الجسـ،

 
 

                                                           
 .296ص  المرجع السابق، حساـ الديف عبد الحميد محمكد، -1

2
 - Bhouri )N(, op cit, p02. 

 دراسة العالقة بين عوامل التركيب النباتي وعمميات التجييز لبعض األقمشة ىناء كامؿ حسف،-3
محصكؿ عمى لرسالة مقدمة  ،الصوفية المنسوجة لتحسين الخواص االستعمالية لمماليين الجاىزة

 ،2000 يكك، جامعة حمكاف،دكتكراه الفمسفة في الفنكف التطبيقية قسـ الغزؿ كالنسيج كالتر  درجة
 .24ص
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 مصوف :لالخام  تركيبال  -2-2-2-1-1
مف (%70-30)بيف يحتكم الصكؼ الخاـ )غير المغسكؿ (عمى نسبة تتراكح 

 :مكاد مختمفة غير مادة الصكؼ نفسيا كىذه المكاد ىي
-(5)إتساخات.  -(4)مكاد معدنية.  -(3)العرؽ.  -(2) شحـ الصكؼ. -(1)

 :نسبة المكاد المكجكدة في الصكؼكالجدكؿ التالي يكضح  1أجزاء نباتية مختمفة.
 

 النـــــــوع النـــسبة
33% 
26% 
28% 
12% 
1% 

 كراتيف
 خأكسا
 عرؽ
 شحـ

 مكاد معدنية
 (:  نسبة المواد المكونة لمصوف1الجدول رقم)

 المكاد التي يتككف منيا الصكؼ باختبلؼ نكعو. ةكتختمؼ نسب

 صوف :لمتركيب الكيميائي ال  -2-2-2-1-2

ينتمي الصكؼ الخاـ مف حيث تركيبو الكيميائي إلى مجمكعة البركتينات كالتي 
 ة :تعرؼ بالكراتيف كيتككف مف العناصر التالي

، ىيدركجيف (%17-16)، نتركجيف (%25-22) أككسجيف (،%50)كربكف 
 1(.%4-3)كبريت  (7%)

                                                           
  .24، صالمرجع السابق ىناء كامؿ حسف، -1
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تختمؼ الخكاص الطبيعية كأحيانا الكيميائية لمصكؼ باختبلؼ سبللة الغنـ التي 
 أخذ منيا الصكؼ كأحيانا باختبلؼ مكقع األلياؼ في الفركة الكاحدة.

لشعرة الصكؼ نجد أف الطبقة  (6) الشكل رقم كعند الفحص الميكركسككبي 
الخارجية تتككف مف قشكر متداخمة تغطي بعضيا البعض )مثؿ قشكر السمؾ ( كىذه 
القشكر مف الصفات اليامة المميزة لكؿ أنكاع الشعر الحيكاني األصؿ، أما في 
األصكاؼ األثرية القديمة فانو بمركر الزمف تزكؿ ىذه القشكر كلكف تترؾ خمفيا أثار 

  2رؼ عمييا بدكف صعكبة.كافية لمتع
 

 
 -( 6الشكل رقم )-

 القطاع العرضي لشعيرة الصوف    القطاع الطولي لشعيرة الصوف             
 7ء كامل حسن ، المرجع السابق، صعن ىنا

 
 

                                                                                                                                                                                
 . 25ص  ، المرجع السابق ىناء كامؿ حسف، -1
 . 297ص  ،سابقالمرجع الحساـ الديف عبد الحميد محمكد،  -2
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 الخواص الطبيعية لمصوف :  -2-2-2-1-3
: تختمؼ متانة الصكؼ باختبلؼ قطر شعيراتو كنكعو كتككف متانتو أقكل المتانة -

ف كيرجع ذلؾ إلى الطبقة الميفية ككجكد الحراشيؼ الخارجية التي تعطي مف القط
 1المتانة كمقاكمة تأثيرات الضغط.

يعتبر الصكؼ مف أكثر الخامات مركنة كيستعيد شكمو بعد التأثير عميو المرونة:  -
بمؤشر ميكانيكي كىذه الخاصية مف المميزات التي تجعؿ الصكؼ أقؿ عرضو 

 2لمتجعد كاالنثناء.
في درجة الحرارة العادية  %14-8: امتصاص الصكؼ لمرطكبة مفرطوبةال -

مف  %40عند تعرض الصكؼ لجك رطب كيمكف أف يحتكم عمى  %30كتصؿ
 الماء.

يمتاز الصكؼ بمقدرتو عمى العزؿ الحرارم أم حفظ حرارة الجسـ  العزل الحراري: -
ستعمؿ لعماؿ لذلؾ يستعمؿ في المبلبس الشتكية كما يستعمؿ في األفرشة ككذلؾ ي

 3إطفاء الحرائؽ.
كالصكؼ مف الناحية العممية ىك شعر حيكاني متطكر بكجو خاص، كىك مككف 

حامض  21أساسا مف مادة مركبة مف الكراتيف كالبركتيف ناتجة مف تسمسؿ مجمكع 
أمينيي شبكي الشكؿ، كىك مادة اقتصادية مفضمة مف الدرجة األكلى في صناعة 

لمكاد األكلية في ىذا المجاؿ كال شؾ أف حاجة اإلنساف المنسكجات كتعد مف أىـ ا

                                                           
 .47ص  ،سابقالمرجع الفيصؿ الشناؽ ،  -1

2- Corinne Poirieux, et autres, op cit, p 12. 
3
-Daniel-Weidmann « Technologies des textiles » Aide-Mémoire De L’Ingénieur, 

éditions Dunod, p21. 
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إلى الصكؼ في كثير مف المجاالت كالسيما أف صناعة المنسكجات كانت ممحة 
 1كضركرية مع التغيرات المناخية.

 الحرير: -2-2-2-2
عمى ىيئة خيكط لتضع  *ينتج الحرير الطبيعي مف مادة يفرزىا دكد القز

ثـ إلى  ،ثناء فترة تحكليا مف دكد إلى حكريةلنفسيا سكنا يعرؼ بالشرنقة ليحمييا أ
فراشة كيعتبر الحرير ثالث خامات النسيج أىمية كأكثر الخامات قيمة لما لو مف 
صفات جيدة ال تتكافر ألم خامة فيك يمتاز بالدقة كالممعاف كنعكمة المممس كالمتانة 

 2كقكة التحمؿ.
 الغزؿ صناعة في كاسع نطاؽ عمى المستخدمة األلياؼ كيعتبر الحرير مف

 3.كالنسيج
 الخواص الطبيعية لمحرير:  -2-2-2-2-1
 المتانة والمرونة: -

يعتبر الحرير أمتف أنكاع الخامات كذك مركنة إذ يمكف أف يقبؿ مطاطية بمقدار 
 .زيادة عف طكلو %20إلى  15%

 : يمتاز الحرير الطبيعي بممعانو كنعكمة مممسو.الممعان -
                                                           

 43، العدد 11، جامعة سمراء، المجمد الصوف في العراق القديمرشا عبد الكىاب محمكد،  -1
 .262ص  ،2015

 ى زراعة ىذه يتغذل دكد القز الذم ينتج الحرير مف أشجار التكت لذلؾ حرص األندلسييف عم
، ترجمة محمد إفريقياوصف األشجار كصار الحرير مف أىـ مكاردىـ. لبلستزادة انظر: حسف الكزاف، 

 .34،ص1983، اإلسبلمي، دار الغرب 2، طاألكؿ، الجزء األخضرحجي كمحمد 
 .54، صالمرجع السابقرشا عبد الكىاب محمكد،  -2

3
- Banani Kundu, et autres, Silk fibroin biomaterials for tissue regenerations/ Advanced 

Drug Delivery Reviews Correspondence to: Australian Future Fibres Research and 

Innovation Centre, Deakin University, Geelong, Victoria, 2012, p458. 
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رطكبة دكف أف  %30كيحتفظ بمقدار : يمتص الحرير الرطكبة مف الجك الرطوبة -
 .%11يبدك عميو البمؿ، كمقدار الرطكبة المتفؽ عميو تجاريا لمحرير ىك 

: عازؿ لمحرارة كالكيرباء عندما يككف جافا كليذا يكثر استخداـ الحرارة والكيرباء -
  1خيكطو لعزؿ األسبلؾ المستعممة في الكيرباء.

 الخواص الكيميائية لمحرير: -2-2-2-3
القدرة عمى احتماؿ درجات الحرارة العالية حتى يمكف تسخينو حتى لو  الحرارة: -

ـ كعند احتراقو °170ـ بدكف أف يتحمؿ كلكنو يبدأ بالتحمؿ عند درجة °140درجة 
 يعطي رائحة الشعر المحترؽ أك الريش المحترؽ.

يمتص الحرير نسبة كبيرة مف الماء كالمكاد الذائبة فيو كلذلؾ يجب  الماء: -
ء النقي في تنظيفو كغسمو حتى ال يتعرض لمتمكث، كما تتأثر نعكمة استخداـ الما

 2كلمعاف الحرير مف ىذه المكاد الغريبة.
 الكشمير : -2-2-2-3

ماعز الكشمير ينتمي إلى مناطؽ جباؿ اليمااليا بشماؿ اليند، لكف ىذه 
الشعيرات أبيض مائؿ إلى الرمادم كىك عمى درجة عالية مف الدقة كالنعكمة لذلؾ 

 أثمف كأغمى الشعيرات الحيكانية.يعتبر مف 
 :الخواص الطبيعية لمكشمير -2-2-2-3-1
 : لكف الكشمير أبيض مائؿ إلى الرمادم ك البني.المون -
ممـ كما يتراكح قطر 90ممـ إلى 30يتراكح طكؿ شعيراتو بيف الطول والقطر:  -

 ممـ كيختمؼ مف صنؼ إلى آخر.1/7شعيراتو حكالي 

                                                           
 .56ص  ،المرجع السابقفيصؿ الشناؽ،  -1
 .56ص  نفسو،المرجع  -2
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يراتو أكثر مف أم نكع آخر مف يمتاز بدقة كنعكمة شع النعومة والممعان: -
 الشعيرات الصكفية التي تؤخذ مف الماشية كالغنـ.

: تعتبر شعيرات الصكؼ الكشمير أقؿ متانة مف جميع الشعيرات المتانة -
 .1الصكفية األخرل نظرا لقصر الشعيرات

 استخدامات الكشمير: -2-2-2-3-2
يستخدـ في صناعة نكعيات خاصة مف المنتجات النسيجية مثؿ: المبلبس 

 2رياضية ككذلؾ القمصاف الشتكية.ال
 األلياف المعدنية:  -2-2-3
: يعمؿ منو خيكط كتغزؿ كتنسج مثؿ القطف كالصكؼ األسبستوس -2-2-3-1

 .3كيككف مقاكما لمحرارة كالنار
: يحصؿ عميو مف تسخيف الصخكر الزجاجية النسيج الزجاجي -2-2-3-2

 كيحصؿ عمى خيط زجاجي كىك مقاـك لمنار.
النحاس ك ، كالفضةىب : كىك يسحب مف الذالنسيج المعدني -2-2-3-3

.  4كاأللمنيـك
كيعد األسبستكس مف أىـ الخامات المعدنية المستعممة في النسيج فيك الخامة 
المعدنية الكحيدة التي تمتاز بتركيب ليفي، إذ يمكف تقسيـ كتؿ الصخكر المكجكدة 
في الطبيعة إلى ألياؼ يمكف غزليا كاستخداميا كخيكط معدنية في زخرفة النسيج 

                                                           

.61ص  ، المرجع السابقالشناؽ،  فيصؿ - 1  
 .62، صالمرجع نفسو-2

3
 - Delphine Henri. Archéologie des textiles : principes et pratique _a Marmoutier 

(Tours, Indre-et- Loire), Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 2009, LV, pp.1 
"، المؤسسة العامة لؤلثار معالجة وصيانة األثار "دراسة ميدانيةسي، باىرة عبد الستار أحمد القي -4

 .218ص  ،1981كالتراث، بغداد 
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قد استخدمت األسبلؾ المعدنية ذات الميكنة في التشكيؿ مثؿ الذىب الذم كتطريزه، ك 
تعد خيكطو مف أقيـ كأنفس الخيكط المعدنية، بالرغـ مف أنيا مرتفعة الثمف ك ثقيمة 
الكزف إال أنيا تصنع بتقسيـ رقائؽ طكليا إلى أسبلؾ رفيعة حيث يتـ غزليا مع 

كلمعة، كتستخدـ بذلؾ خيكط الذىب خيكط ك ألياؼ نسيجية أخرل لتضيؼ ليا بريقا 
 1في تطريز ك زخرفة النسيج ، كما تستخدـ أيضا الخيكط الفضية في نفس الغرض.

كفي األخير يمكننا القكؿ أنو مف الصفات العامة لممنسكجات أنيا تتميز 
بالمتانة كالمركنة كلك أف األقمشة تختمؼ في درجة ىاتيف الصفتيف حسب األنكاع 

نسكجات كطبيعة األلياؼ المككنة ليا كبقياس مدل التمؼ الذم المختمفة مف الم
يحدث في األقمشة بقيمة ما يفقده القماش مف المركنة ك المتانة  كيتـ ىذا بقياس قكة 

 المقاكمة لمشد كالطي كالتمزؽ لمقماش.
 الورقية )المخطوطات(: مقتنياتال -3

نساف في بعض مف المعركؼ تاريخيا أف أكثر المكاد التي شغمت بكاسطة اإل
األحياف استعممت لمكتابة كالمعادف، ك الصخكر، ك الطيف ك الخشب، ك العاج ك 

  2الجمد، ك لكف مؤخرا استعممكا لمكتابة البردم ك الرؽ ك الكرؽ.
 صناعة ورق البردي: -3-1

ؽ.ـ  3000-2000البردم ىك أقدـ كرؽ كتابة في العالـ يرجع تاريخو إلى 
لفراعنة في صكرة مخطكطات بردية عرقت في مقابر ا 1880كقد اكتشؼ سنة 

بكتاب المكتى، كاف المصرم القديـ يعتقد أنيا تساعده في رحمتو في العالـ اآلخر 

                                                           
 .125، ص المرجع السابقعائشة عبد العزيز التيامي،  -1
 .305، ص المرجع السابقباىرة عبد الستار احمد القيسي،  -2
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بعد المكت، ك كاف المصرم القديـ يصنع كرؽ البردم مف نبات البردم كاسمو 
 .1متر 3-2يصؿ ارتفاع نبات البردم مف   "cyperus papyrusالعممي "
ردم مف ساؽ نباتو كاف المصرم القديـ ينزع قشرة الساؽ كلتصنيع كرؽ الب 

بسكيف حادة ثـ يشؽ المحاء األبيض الداخمي إلى شرائح رقيقة بطكؿ الساؽ ثـ يتـ 
كضع ىذه الشرائح عمى سطح خشبي أك حجرم مستك بجكار بعضيا البعض طكليا 

لنياية طبقة كبتراكب بسيط فيما بينيا عمى امتداد الخط الطكلي لمشرائح لتككف في ا
أكلى ثـ يتـ ترتيب طبقة ثانية فكؽ الطبقة األكلى ك تبقي نظاـ الترتيب المستخدـ في 
الطبقة األكلى السابؽ ذكرىا كمتعامد عمييا ثـ تضغط الطبقتاف بكاسطة ثقؿ ليتـ 
طرد الماء كالسكائؿ األخرل مف طبقات البردم لتمتصؽ الشرائط ببعضيا بصكرة 

  2ا لمكتابة.محكمة مككنة سطحا صالح
  مكونات ورق البردي: -3-2

تتككف أكراؽ البرديات مف كحدات مترابطة مف السكريات الخماسية عبارة عف 
شبكة مف حامض "اليكرنيؾ" ككحدات مف سكريات الجيبلكتكز كاالرابيتكز كالراميتك، 
كىذه السكريات مصدر عصارة الخبليا التي تساعد في التصاؽ األكراؽ عند 

دكف الحاجة إلى استخداـ مكاد صمغية خارجية كالنشا كالغراء صناعتيا يدكيا 
  3التي تستخدـ في صناعة األكراؽ السمكلكزية. الراتنجات

  

                                                           
 .30-29 ص ، صسابقال مرجعالحساـ الديف عبد الحميد محمكد،  -1
 .30-29 ص ، صالمرجع نفسو -2
عالـ  ، نشر كتكزيع كطباعة،صيانة المخططات عمما وعمالمصطفى مصطفى السيد يكسؼ،  -3

 .27ـ، ص2002ق 1422الكتب، القاىرة مصر 
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 لممخطوط : األساسيةالمواد  -3-3
ىناؾ ثبلثة مكاد أساسية تدخؿ في تككيف المخطكطات، كىي المكاد 

 كالمكاد البركتينية كأحبار الكتابة . الكربكىيدراتية
 1: واد الكربوىيدراتيةأوال: الم

: تمثؿ ألياؼ السيميمكز المككف األساسي لمكرؽ، كتقدر نسبة جكدة  األوراق  -1
الكرؽ بناءا عمى نسبة السيميمكز الداخمة في تككينو عمى حساب المجنيف، كيعتبر 

المكف  إلىالمجنيف شائبة غير مرغكب فييا في األكراؽ حيث يتأكسد بالضكء كيتحكؿ 
ب قابميتو لمتصمب مما يقمؿ مف قيمة كاستدامة األكراؽ، لذلؾ كانت األصفر ىذا بجان

األكراؽ المصنكعة مف أخشاب نباتات صغيرة أفضؿ مف األكراؽ المصنكعة مف 
أخشاب نباتات متقدمة في العمر حيث أف المجنيف يزداد تككينو كمما تقدمت النباتات 

  2في العمر.
 السيميموز : -1-1

تساكم  nحيث  n(C6H10O5)ة لو كزف جزئي عالي ىك مف المكاد الكربكىيدراتي
عدد كحدات الغمكككز المككنة لمجزمء كتترابط الكحدات في صكرة طكلية بكاسطة 

 كما ىك مكضح في الشكؿ التالي: 3أكسجينية. أكركابط كيميائية 
 
 

                                                           
واقع وأفاق صيانة وحفظ المخطوطات بالجزائر، حالة المخطوطات الخزانة حمد منصكرم، أ -1

 ،2008-2007الجزائر  ، جامعةماجستيرال مقدمة لنيؿ شيادة ، رسالةالبكرية بتمنطيط والية أدرار
 .30ص 

 .30، ص نفسو المرجع -2
 .32، ص نفسو -3
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 (( structure of Gllubse fibre السميموز (:  تتابع الوحدات في ليفة7الشكل رقم)

 

 نين :المج -1-2
شائبة مف الشكائب التي تكجد في بعض األكراؽ خاصة المصنكعة مف لب 
أخشاب األشجار المتقدمة في العمر، كنظرا لما ليا مف دكر تصمب ك تمكف األكراؽ 
مما يقمؿ مف استدامتيا، كيعتبر المجنيف ثالث المككنات النباتية حيث تتراكح نسبتو 

 1د المجنيف مرتبطا بالسيميمكز .مف كزف لب الخشب كعادة يكج %35-15بيف 

 
، ص المرجع السابقعف)احمد منصكرم ،  المكونة لمجنين  األساسية(: الوحدة 8الشكل رقم )

32.)  
 

                                                           
 .32، ص السابقالمرجع حمد منصكرم، أ -1
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 ثانيا : المواد البروتينية : 
بفتح الراء ككسرىا يبني الطبقة الداخمية الرقيقة مف جمد الماعز كالغزاؿ  الرق :-1

 كيطمؽ عميو أحيانا البرجاميف.
نكع مف الجمد أكثر سمكا مف الرؽ كغالبا يككف مف جمد العجكؿ  البارشمنت:-2

*، 1الصغيرة، كلكف ليس بمركنة الرؽ في الكتابة كىناؾ ما يسمى باألديـ كالقضيـ
كقد ظمت ىذه المكاد منتشرة في عصر الجاىمية كامتدت أيضا لعصر اإلسبلـ بدليؿ 

بي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو، كمع جمع القرآف ألكؿ مرة عمى الرقكؽ في عيد أ
انتشار اإلسبلـ تطكرت الحياة ك دخمت الكتابة مرحمة جديدة باكتشاؼ أكراؽ البردم 
كىناؾ بعض النقاط اليامة يجب إتباعيا لمحفاظ عمى استدامة كمتانة الرؽ 

 كمف أىـ ىذه العكامؿ ما يمي:  2كالبارشمنت،
ألخيرة كبل مف الرؽ كالبارشمنت التيكية في أماكف الحفظ بحيث تساعد ىذه ا -

لى الغبلؼ الجكم المحيط . عمى امتصاص بخار الماء أك فقده )تبخره(  مف كا 
كضع الرؽ كالبارشمنت تحت ظركؼ تكييؼ مناسبة خاصة في األماكف الجافة  -

التي ال يصؿ إلييا بخار الماء كبصفة عامة يجب أف ال يقؿ المحتكل المائي عف 
 شققو كتغير شكمو،  كتشكه كتابتو كضياع نصكصو.مف كزنو تفاديا لت 10%

 
 

                                                           

األديـ كالقضيـ عبارة عف جمكد حمراء كبيضاء صالحة لمكتابة كلكنيما أقؿ جكدة مف الرؽ  *-1
 .31، ص سابقالمرجع الفى السيد يكسؼ، كالبارشمنت لبلستزادة انظر...مصطفى مصط

 .31مرجع السابؽ، ص المصطفى مصطفى السيد،  -2
 لياؼ أشجار البمكط، كالجمد الناتج مف الدباغة النباتية يككف لكنو مفأ:مادة مستخرجة مف  التانين*

 البني الفاتح إلى البني المحمر.
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 ثالثا: الجمود:
استخدـ اإلنساف جمكد الحيكانات في أغراض الحياة المختمفة كمف ىذه األخيرة 
تغميؼ الكتب المطبكعة كالمخطكطة إال أف ىذه الجمكد ال تستخدـ مباشرة ليذا 

جمكد خاـ إلى جمكد الغرض بؿ يمـز أف تمر بعدة عمميات متتالية لتحكيميا مف 
صالحة لبلستخداـ، كتعرؼ ىذه العممية ب:"دباغة الجمكد "، أك عمميات تصنيع 
الجمكد الخاـ كتعتمد دباغة الجمكد عمى استخداـ بعض المكاد الكيميائية مثؿ التانيف 

tanin*   1.%1.12كمحمكؿ الشب كالممح بنسبة 
 الضأف كجمد الماشية كدجم ككانت لمكتابة الجمكد القدامى العرب استخدـكقد 
 السبلطيف عمييا يكتب ككاف ،الجمكد أنكاع أفخـ مف كالغزالف كالماعز كالعجكؿ
 ذلؾ كبعد ر،بالحج تصقؿ ثـ تجفؼ ثـ الجير ماء في كتكضع تنظؼ ، كالكالة
 ىك بسرعة الكتابة في الرقكؽ انتشار في ساعد كمما لمكتابة صالحة الجمكد تصبح
 الكثائؽ عمى اإلسبلمية العصكرد اقتصر استعماليا في . كقبسيكلة كشطيا إمكاف

 2 القرآف. كنسخ كالعقكد ،الرسمية
 رابعا: أحبار الكتابة:

األحبار* تعني المكاد التي تترؾ أثرا كىي غالبا صبغات كيميائية معدنية أك 
عضكية، تختمؼ في درجة ثباتيا كلمعانيا كقابميتيا لمتأثر بالماء كالمحاليؿ األخرل 

عكامؿ البيئية المحيطة بيا، كىذه الصفات مف األمكر اليامة لنصكص كال

                                                           
 .26، ص المرجع السابقاحمد منصكرم،  -1
، ندكة اإلسبلمية، المنظمة صيانة المخطوطات وترميميا، محمد اهلل عبد -2  لمتربية كالثقافة كالعمـك

 سمطنة – مسقط الشارقة اإلقميمي ، المركز"األفاؽ -التحديات-الكاقع" العربي الكطف في المخطكطات
 .8، ص2010اكتكبر 5-4، عماف
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المخطكطات، حيث يتكقؼ عمييا استمرار ككضكح النصكص المكتكبة كقابميتيا 
 1لممعالجة كالصيانة.

كمف أىـ األحبار المستخدمة في الكتابة الحبر الكربكني األسكد كالحبر 
 الحديدم األزرؽ كاألسكد كاألحبار الحمراء.

 والعاجية:  التحف العظمية -4
العظـ كالعاج ىما مف بيف المكاد التي ليا نفس المركبات العضكية لذلؾ 
يصعب التمييز بينيما إال باستعماؿ التقنيات الخاصة بذلؾ، كىما مف المكاد 
العضكية األثرية األكثر حساسية لمظركؼ البيئية المحفكظة بيا كسنتعرؼ عمى 

 مككنات كؿ مادة كما يمي:
   -os  Bôneلعظم :ا -4-1

المكاد العظمية ىي مف بيف المكاد العضكية األثرية األكثر حساسية لمحفاظ 
حيكية معقدة  مككناتالكاقع األجساـ العظمية عبارة عف في ف ،عمييا كعبلجيا
ككذلؾ المكاد العضكية كالتي أباتيت( -)الييدرككسي بعض المعادفمصنكعة مف 

حتى  كمكجكدةمسامية مفتكحة منخفضة لمغاية )الككالجيف( مع  تتمثؿ أساسا في
 2.بالنسبة لممكاد المتدىكرة

مف المكاد التي كاف مف الطبيعي أف يستخدميا اإلنساف البدائي ألنو  العظـك 
عمى كجو العمـك مكجكد كقد استخدـ العظـ منذ القدـ كاستمر ذلؾ لعصكر متتالية 

                                                           

د أم ما يمد األداة المستخدمة في : تعرؼ أحيانا باسـ المداد كىذا االسـ مأخكذ مف الفعؿ يمألحبارا* 
 الكتابة.

 . 35، ص سابقالمرجع المصطفى مصطفى السيد،  -1
2
-Gilles Chaumat, Katharina Müller and Ina Reiche, « Preliminary Experiments on 

Model Artificially Altered Samples to Consolidate Degraded and Wet Archaeological 

Bone with Azelaic Acid», Archeo Sciences, revue d’archéométrie, 35, 2011, p. 214. 
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كات مثؿ رؤكس السياـ حيث استخدـ اإلنساف العظـ لصناعة العديد مف األد
في الزينة مثؿ  تستخدـ، كأيضا التي كانت خارز كاألمشاط كغيرىا مف األشياءكالم

ركب مف حبيبات نكعا ما خشنة إضافة إلى كجكد فراغات كىك ماألساكر كالخكاتـ...
1بعد عممية التصنيع كعممية الزخرفة.

االباتايت   أمبلح ىيدرككسيدمنيا أيضا مف مركبات غير عضكية،   كيتككف
(hydroxyde apatite)  2كلو الصيغة الكيميائية(OH )6(4PO )01CA  70بنسبة% 

ممثمة بالفكسفات ككربكنات  الكالسيـك المشكمة نحك ثمثي مجمكع الكزف الجاؼ 
لمعظـ باإلضافة إلى كميات قميمة مف العناصر كالصكديـك كالمغنيزيـك كالفمكر، 

)بركتيف مككف مف عدة سبلسؿ  %28لككالجيف ممثمة با %30كمكاد عضكية بنسبة 
كىك غير قابؿ لمتمدد لذلؾ يضفي صبلبة عمى العظاـ  ،األمينيةمف األحماض 

دىكف  %2كالذم يشكؿ أيضا المككف العضكم األساسي مف مككناتيا( ك
ككربكىيدرات، تزيد المكاد المركبة التبلـؤ بيف الككالجيف ككربكنات فكسفات الكالسيـك 

  2لعظـ كتحسف مف صفاتيا.مف قكة ا
 
 
 

                                                           
، بيساف عمم اآلثار وصيانة األدوات والمواقع األثرية وترميمياخالد غنيـ برخينيا ديؿ بكتك،  -1

 .47.ص 2002
قعي دراسة تمف العظام األثرية من مو فراس محمكد مصطفى السميتي، ىياـ ىايؿ محمد األخرس،  -2

 .8،د.ت ، ص  األردنصعد ووادي فينان في 
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 :ivory-ivoire العاج : -4-2
كىك ذك بنية متراصة  dentineىك مككف مف نسيج صمب كمكثؼ يدعى "دنتينا"

 .1الحتكائو عمى فجكات ضيقة جدا 
يعتبر العاج مف المكاد النادرة التي استخدمت عبر حقب التاريخ في صناعة 

لحمي، كصناعة التماثيؿ بعض أدكات الزينة كالعمب المخصصة لحفظ ا
الصغيرة....الخ أك في تطعيـ بعض التحؼ المصنكعة مف الخشب كالكراسي، 

يتميز العاج بميكنتو في النقش كسيكلة الحفر فيو، كلـ يكف مف  2.كاألسرة، كالمنابر
السيؿ الحصكؿ عمى العاج فيك ليس مف المكاد الخاـ التي يسيؿ الحصكؿ عمييا 

لصخكر المعدنية كالذىب كالفضة، كالحديد ك النحاس أك مف باطف األرض أك في ا
يمكف التماسو في بعض المنتجات الزراعية كالخشب كألياؼ الكتاف، فمصدره قاصر 

                                                           
  .47ص  ،سابقالمرجع ال خالد غنيـ برخينيا ديؿ بكتك، -1

2
-Nouria-Akli , « l’art de l’ivoire », Annales du Musée national d’antiquité, N° 

13.1424/2003 , P 34. 

 ( مشكباث اللـم9الشكل سكم)
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عمى أنياب الفيمة التي ال تتكفر إال في أعماؽ القارة اإلفريقية أك في اليند، كليذا 
 1لنفيسة .السبب كلندرتو كصعكبة الحصكؿ عميو يعد العاج مف المكاد ا

 الفرق بين العظم والعاج: -4-3
يصعب في كثير مف األحياف التفريؽ بيف العظـ كالعاج نظرا لمتشابو الكبير 
بينيما مف حيث الشكؿ كالمظير، فكؿ منيما يتككف مف فكسفات ككربكنات كفمكريد 
، ككؿ منيما يشتمؿ عمى ألياؼ عضكية كاحدة تعرؼ بألياؼ األكسييف  الكالسيـك

Osséine مف ثـ فإف الطريقة الكحيدة التي يمكف التفريؽ بينيما مف خبلليا ىي *  ك
كيصعب أيضا التمييز بيف العظـ كالعاج  2طريقة الفحص الميكركسككبي.

بالتفاعبلت الكيمياكية بحيث يكجد في كمييما المركبات غير العضكية نفسيا كىي 
الصبلبة كالمقاكمة كمف كالتي تمنحيـ  (الفمكرمفكسفات الكالسيـك كمعو الكربكنات ك )

التي تسمح ليـ بالنمك كالتجديد، كما يميز العاج عف العظـ المركبات العضكية 
بشكؿ رئيسي ىك أف األكؿ عمى عكس الثاني ال يحتكم عمى نخاع أك أكعية 

 3دمكية.
ف العكامؿ األساسية في صيانة العظاـ كالعاجيات تعتمد عمى التركيب كما أ

ألف العظـ كالعاج ليما استجابات مختمفة األكضاع لممنبيات الفيزيائي كالكيمياكم 
الخارجية كلذلؾ نجدىما سريعي االلتكاء كاالعكجاج عند تعرضيما لمحرارة كالرطكبة 
كنجدىما يتحمبلف عند تعرضيما لتأثير الماء طكيبل كىذا يعكد إلى التحمؿ المائي 

                                                           
مؤسسة شباب الجامعة لمنشر،  ،اج األندلسية في العصر اإلسالميعتحف العبد العزيز سالـ،  -1

 .05جامعة اإلسكندرية، مصر د.ت. ص 
 *osséine  بركتينيةىي مادة. 

 .201ص ، المرجع السابقعاصـ محمد رزؽ،  -2
3

- tome stone, entretien des objets en ivoire, en os, en corne, et en bois de cervidé, 

institut canadien de conservation, notes de LICC.6/1, 2010, p1-4. 
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كبلىما  بالحكامض أيضا  ير العضكية تتأثركالمادة غ (osséine)لمادة البركتيف 
يككناف مساميا كلو لكف مضيء، كالعاج كالعظـ لككنيما يتمكناف بسيكلة كتترؾ 
عمييما البقع كنتيجة القدـ )مدة طكيمة مف الزمف لدفنيا مع بقية اآلثار( نجد كمييما 
تقريبا متقصفيف كىشيشيف كسريعي االنكسار كيضعؼ المكف الطبيعي عند تعرضيما 

 1.لمشمس
ذ ا أحرقا يككناف رصاصي المكف أك )المكف أزرؽ مسكد( كعند دفنيما في كا 

باطف األرض لمدة طكيمة يككناف ضعيفيف ككذلؾ يتعرضاف لؤلكاسيد كالترسبات 
 2األخرل كالماء.

 الجمدية: مقتنياتال -5
كثيقا  ارتباطايعكد تاريخ استعماؿ الجمكد إلى العصكر القديمة ،بؿ إنو يرتبط 

، كلعؿ ذلؾ راجع إلى الظركؼ الطبيعية القاسية التي كاف يعاني ببداية اإلنسانية
منيا اإلنساف البدائي مف حر كبرد كما شابو ذلؾ قد حركت ذكائو كأيقظت ميارتو 

حيث كجد لنفسو سبيبل بأف اتخذ مف جمد الحيكاف الذم يصطاده لباسا ليقي  الفكرية
  3جسمو.بو 

  

                                                           
1
- Dounia Large, et Katharina Müller, et Ina Reiche, « Approche analytique pour l’étude 

des ivoires archéologiques, Les défenses d’éléphant du site de Jinsha (1200-650 BC, 

Sichuan, Chine) », Archeo Sciences, revue d’archéométrie, 35, 2011, p, 169. 

 
 .186، ص السابق المرجعباىرة عبد الستار احمد القيسي،  -2
شيادة رسالة لنيؿ  ،الصناعة الجمدية بين االندثار والتفعيل في تممسانشكقي بف عيسى،  -3

 . 77،ص2003-2002الثقافة الشعبية، جامعة تممساف  الماجستير قسـ
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 الجمد: تعريف -5-1
نات أك أدمتيا أك فركىا سكاء كانت الثدية أك الزكاحؼ إف الجمد ىك بشرة الحيكا

أك الطيكر أك األسماؾ  كالتي تعالج بطريقة محكمة تجعميا صالحة لبلستعماؿ 
كتدعى ىذه العممية بالدباغة، كلمجمد كجياف يختمفاف في السمؾ ، كجو عمكم يمثؿ 

لصكؼ نسبة قميمة مف سمؾ الجمد كيغطيو الصكؼ أك الكبر بحيث أف كضعية ا
عمى الكجو كنكعية البشرة يعطياف لكؿ صنؼ مف الجمكد طابعو المميز، كالكجو 
السفمي لحمي كأكثر نعكمة كىك الجزء األىـ مف الجمد، حيث يصؿ سمكو إلى أربعة 

 1أخماس مف السمؾ اإلجمالي.
إف تقسيـ الجمد يرجع إلى ما يغطيو مف شعر أك صكؼ أك فرك كالتركيب 

ارة عف تركيب شبكي مف األلياؼ البركتينية كالبركتيف الرئيسي المجيرم لمجمد ىك عب
ذا غمي الجمد في الماء لمدة كافية  (collagène)ىك الككالجيف  كىك ينتج الصمغ، كا 

 .2يتحكؿ إلى صمغ (hydrolysés)أم عممية التحميؿ المائي 
بشكؿ كاألبحاث الكيمياكية الحديثة تؤكد أف الككالجيف مادة بركتينية لو تركيب 

أم أف الككالجيف يتككف مف سمسمة مف الجزيئات  (Chain structure)السمسمة 
الطكيمة المتككنة مف ذرات متصمة مع بعضيا مثؿ الحمقة في السمسمة مع جانب 
أصغر متصؿ مف الجية الخمفية كىذه الجزئيات المعقدة لمككالجيف مادة بركتينية 

 3ؿ بالماء كيمياكيا.نفسيا بنفس االتجاه كتككف حزمة كتتصتنسؽ 
  

                                                           
 .79ص  ،السابقالمرجع شكقي بف عيسى،  -1
 .179، ص  المرجع السابقباىرة عبد الستار احمد القيسي،  -2
 .179ص  المرجع نفسو، -3
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 :الجمد تكوين -5-2
- دىنية مكاد %2- بركتيف % 33- ماء % 64 مف الطازج الجمد يتككف

 1ل.أخر  مكاد %5 - معدنية أمبلح 5%
 :الجمد طبقات -
 :épiderme البشرة -1

 تتعرض التي الطبقة كىي الدفاع في الحيكاف عمييا يعتمد التي الطبقة ىي
 بد كال، الحيكاف جسـ تصيب التي الجمدية مراضاأل مف تنتج التي كالمشاكؿ لمخدكش

 تعرضو الحيكاف جمد مف الخارجية الطبقات ألف الحيكاف بجمد المنتجيف اىتماـ مف
 المنتج الجمد كجكدة سبلمة عمي سمبا ثرأت كالتي ،الخارجية بالبيئية لبلحتكاؾ
 .كمركنتو

 :Derme  األدمة -2
 المحبكؾ النسيج يشبو ما يافياأل كتككف الجمد في كالياـ األساسي الجزء ىي
 .الحيكاف نكع باختبلؼ كمركنتيا كسمكيا كمتانتيا حبكة كتختمؼ

 :(L'hypoderme) المحمية الطبقة -3
 خبليا مف كتتككف بالجسـ الجمد ربط عف مسئكؿ رابط نسيج عف عبارة ىي

 .2كعضبلت ،كأعصاب ،دمكية كأكعية ،مطاطية كأنسجة دىنية
                                                           

 الخصائص ومقارنة "دراسة، السمانى األميف لبابة، األميف محمد شذل، حمداف التـك محمد حمدأ -1
 بحث")الوتيش– الحمرى-األشقر( السودانية الضأن سالالت بعض لجمود والكيميائية الفيزيائية
، الحيكاني، جامعة اإلنتاج في الشرؼ مرتبة البكالكريكس درجة نيؿل تكميمي  اإلنتاج كمية الخرطـك

 .18، د.ت، صالمحكـ قسـ العشركف، الدفعة الحيكاني،
2
- M. Liauzon, et autres, « CUIR » Spécifications techniques relatives aux cuirs finis et 

guide relatif aux achats publics d’articles confectionnés à base de cuirs finis, Groupe 

permanent d'étude des marchés d’articles textiles, cuirs et produits connexes, (GPEM/TC) 

2002, p21.  
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لعكامؿ البيكلكجية كىك غير ثابت كسريع التأثر با كيعتبر الجمد مادة عضكية
كقمة مقاكمتو لمعكامؿ البيكلكجية 1العضكيات المجيرية( كحساس جدا لمرطكبة.)ك 

 منيا:نسيطر عمييا بكاسطة معاممة الجمد بطرؽ عديدة 
 2:تحضير الجمد -5-3

عند تحضير الجمد أكال كقبؿ كؿ شيء بصكرة ميكانيكية تزاؿ الشحـك 
كعية الدمكية ثـ بعد ذلؾ يجفؼ الجمد لمدة طكيمة كيعامؿ ضد التعفف كالعضبلت كاأل

، كبذلؾ يككف الجمد صمبا )متحجرا( سيؿ االنكسار، كأف 3كيجرد الككالجيف مف الماء
قابمية الميكنة كااللتكاء يمكف أف تحفظ الجمد بإرخاء األلياؼ كىذا اإلرخاء لمجمد يككف 

يدكية مع دمجيا بالزيت كتغطية الجمد بالشب عديدة : كىي إطالة المعالجة ال بطرؽ
ذا أزيؿ الشب مف الجمد )كيتـ ذلؾ بسيكلة  كالمادة الناتجة تككف شفافة المكف كا 

  4 .بكاسطة الغسؿ بالماء(
أثناء الدباغة، كالدباغة لمجمد ىي جعؿ الجمد غير  عمى الجمد ستعمؿ الماءيال  

نتو كطراكتو كالمعاممة تككف بدبغ مسامي غير ممرر لمماء، بينما تحفظ لمجمد ليك 
 .5الجمد بمادة نباتية أك معدنية المصدر

                                                           
1
 -Doina –Maria Creanga ,la conservation des artefacts  archéologique en cuir , 

"Muséologie archivística conservare", Editora Universitatti Suceava 2006-p-266. 
 أكثر مقاكمة ضد عكامؿ التمؼ المختمفة. طرؽ حفظ كتحضير الجمد ىي التي تجعمومالحظة: -2

3
- Martina Ramigé et Jean-Claude, « Le cuir », Programme d’action mondial en faveur de 

l’Education pour tous (Projet jeunesse) UNEVOC-Centre international pour 

l’enseignements et formation technique et professionnels, Allemagne, UNESCO, 2011, p 

14-15.  
4

- Noémie Daval, « le cuir une histoire de savoir-faire », conseil national du cuir, saint-

Honoré ; paris, p 13. 
5
-Jean Maus, Matthieu Courtoy, et  Stéphane Noirhomme, dossier pédagogique "Cuir", 

asbl Malmundarium, Malmedy, p02.  
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أجزاء  3الممح بنسبة باستعماؿ مخمكط مف الشب ك  يمكف أيضا حفظ الجمكدك 
جزء شب كيستعمؿ لمفركة  حيث يدلؾ بو السطح المحمي لمجمد النيء أك  12ممح +

 دقيقة ثـ يجفؼ مممحا 15ى ال10ينقع الجمد في محمكؿ يحكم المخمكط السابؽ لمدة 
كالجمد الناتج عف ىذه الطريقة يككف أبيض يقبؿ الصباغة بسيكلة كعند تحضيره 
 يككف صمبا كجافا كلكف تتـ تطريتو بفركو أك سحبة عدة مرات عمى نصؿ رأسي
كالجمد المحضر بيذه الطريقة يتحكؿ إلى جمد نيئ مرة أخرل عند نقعو في ماء 

كغ دباغة حقيقية يتمؼ بالرطكبة كال يمكف غسمو بالماء كال دافئ، لذلؾ فيك غير مدب
 1يكجد ىناؾ أم اتحاد كيميائي بيف الجمد كاألمبلح المضافة إليو.

 2 شروط حفظ الجمود الخام: -5-4
استخداـ التجفيؼ الطبيعي لمجمكد الخاـ في مرافؽ تتكفر عمى مناخ مبلئـ كدافئ  -

 كجاؼ.
مكد الخاـ حديثة المعالجة لفترات قصيرة أك استخداـ التبريد في عممية حفظ الج -

 3.استخداـ المطيرات لزيادة كقت التخزيف
زالة المحـ قبؿ التجفيؼ. -  القياـ بخطكات التشذيب كا 
 4.اإلزالة الميكانيكية أك اليدكية لمممح مف الجمكد الخاـ قبؿ النقع -

                                                           
الجرد الكطني لمتراث البلمادم الػجػميػكرية  ،)تونس(دباغة الجمد بالمكنين ،بف بركة أسمياف -1

 .2-1، ص2017 متػػػػػػػراثالػتكنسػية كزارة الشػؤكف الثقافيػة الػمعيػػػػػػد الكطني ل
 IFC. Internationalإرشادات بشأف البيئة كالصحة كالسبلمة الخاصة بالدباغة كصقؿ الجمكد - 2

finance corporation   ،30  04، ص 2007أفريؿ. 
3
-Abdenouri N, et autres « Le séchage du cuir au cours des opérations de tannage »  

Revue des Energies Renouvelables SMSTS’08 Alger 2008, p 10. 
4
-Jean Maus, et autres, op cit, p14. 
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لكرـك أثناء الدباغة استخداـ فترات التعكيـ القصيرة في الدبغ كيمكف تعزيز تثبيت ا -
الدباغة  باستخداـ أساليب عممية الدباغة عالية االستنزاؼ كدرجات الحرارة المتزايدة كفترات

 المتزايدة، كالتحكيؿ القمكم المتزايد كخفض مستكل األمبلح.
 *1إعادة التدكير المباشر لسكائؿ التعكيـ المستخدمة في عممية الدباغة. -
 لدباغة التركيبية.استخداـ األصباغ كمكاد ا -
 استخداـ عممية إزالة شعر إنزيمية. -
كبالنسبة لعمميات إزالة الشعر التقميدية باستخداـ الجير كاستخدـ  الكبريتيد كالجير في  -

 2.%20-50محمكؿ بنسبة 
 عيوب الجمد: -5-5
 الجمدية األمراض، اآللية اإلصابات( تشمؿ  )الذبح قبؿ( الحيكاف حياة في عيكب-

 .)الجمدية غير األمراض
 3..(السمخ عيكب، التاـ غير ؼيالنز : )تشمؿ الحيكاف ذبح بعد عيكب-

                                                           
يمكف زيادة تثبيت الكرـك باستخداـ ىذه األساليب إلى جانب مركبات الكرـك ذات التحكيؿ القمكم الذاتي كحمض  - *

مما يعمؿ  %98إلى  80لسائؿ بنسبة ثاني الكربككسيؿ. قد تسمح عممية الدباغة عالية االستنزاؼ بخفض الكرـك في ا
ممغ/لتر( كيمكف خفض الكرـك المنصرؼ في النفايات  25-4عمى الحد مف تركيزات الكرـك في النفايات السائمة )

لى ) 6-5السائمة مف ) ( كمغ لكؿ طف )باستخداـ 0.5-0.2كغ كرـك لكؿ طف جمد خاـ )باستخداـ الدباغة التقميدية( كا 
كانظر ، IFC. International finance  ,op cit , p5 :أنظر لمزيد مف التفاصيؿاؼ( ...الدباغة عالية االستنز 

 أيضا:
- Commission Européenne, « Tannage des cuirs et peaux », Document de référence sur 

les meilleures techniques disponibles Février 2003, p3. 

سبة كبيرة مف مستكيات الكرـك في النفايات السائمة الناتجة مف عممية الدباغة )حتى * قد تمكف ىذه الطريقة مف الحد بن
لجمكد الضأف التي تغطييا الصكؼ، أما بالنسبة  %50مف الكرـك المستخدـ في عمميات المدبغة التقميدية كحتى  20%

 -ضاعو لعممية ترسيب ثـ إعادة تدكيرهلمسائؿ المحتكم عمى الكرـك الزائد كالذم ال يمكف إعادة تدكيره بسيكلة فيمكف إخ
 IFC. International finance ,op cit , p5 انظر

 1
- IFC. Op .cit , p 20. 

 
.22ص المرجع السابق،كأخركف،  ،حمداف التـك محمد حمدأ -3
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 :خالصة الفصل 
المكاد المشتقة مف أصؿ نباتي أك  المقتنيات العضكية ىي بصكرة بسيطة

حيكاني  كالمفيـك األكثر دقة ىك أف المكاد العضكية ىي المكاد التي يككف تركيبيا 
ىـ خكاص المكاد العضكية بأنيا قابمة لبلشتعاؿ، مبني عمى الكربكف أساسا، كأف أ

كحساسة لمعكامؿ البيئية، كالمكاد العضكية متنكعة منيا النسيج كالكرؽ، كالجمد، 
 كالعظـ كالعاج، .....الخ 

تسمح لنا دراسة طبيعة المكاد العضكية كتركيبيا كبنيتيا كمصدر ىذه المكاد 
ا جراء الكسط المناخي السيء، نفسيا في التعرؼ عمى درجة التمؼ الذم يصيبي

لمظركؼ المناخية كثر المكاد حساسية أخصكصا أف ىذه المكاد العضكية مف 
 .المحيطة بيا
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 : تمييد 

تختمؼ كتتنكع مصادر المكاد العضكية فمنيا ما ىك مف مصدر حيكاني أك 
العاج، أك بطريقة مييا بطريقة مباشرة مثؿ: الخشب كالعظـ ك نباتي كيتـ الحصكؿ ع

ىذه يا مثؿ المنسكجات كالمخطكطات كالجمكد، ك عغير مباشرة عف طريؽ تصني
عادة ما تككف ذات حساسية عالية جدا لمختمؼ الظركؼ البيئية مثؿ: الضكء  األخيرة
 غيرىا مف عكامؿ كسط الحفظ. رة كالرطكبة العالية كالتمكث ك كالحرا

 وسط الحفظ:عمى العوامل البيئية تأثير  -1

كحفضيا مف أكلكيات المؤسسة تيا كصيان األثرية تعتبر دراسة المكاد العضكية
كسط ألخطار متعددة المتحفية نظرا لطبيعتيا الحساسة، فيذه األخيرة معرضة 

 المختمفة. بعكامؿ التمؼ ئةالممي حفضيا سكاء بقاعات العرض أك غرؼ التخزيف

 ،لذلؾ يجب دراسة ىذه العكامؿ كفيميا مف أجؿ إيجاد أفضؿ السبؿ لحمايتياك 
لى مراقبة دائمة كتحكـ  لذلؾ. لمناسبيفؿ الكقاية كالعبلج ابتكفير سبذلؾ كيتـ  كا 

كيككف ذلؾ بالتخزيف  1،في الظركؼ البيئية في الكسط الداخمي كالخارجيصاـر 
الجيد كالعرض المبلئـ كتكفير كسائؿ كتجييزات خاصة بحمايتيا، كمحاكلة إبقائيا 

 . في حالة جيدة

كحسب نكع كطبيعة المادة كتختمؼ خطكرة ىذه العكامؿ مف عامؿ آلخر  
 كيمكف تقسيـ عكامؿ التمؼ إلى ما يمي:المعرضة ليا 

 
                                                           

 ، قسـ ترميـ اآلثار ،كمية اآلثارالمدن التاريخية خطط ترميميا وصيانتياالسيد محمكد البنا،  -1
 .25.ص2002القاىرة، نشر مكتبة زىراء الشرؽ جامعة 
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 عوامل التمف

 عوامل بيولوجية عوامل فيزيوكميائية عوامل بشرية

 تداول باأليدي 

 تخريبية أعمال، إىمال

 سرقة ،صيانة سيئة

 درجة الحرارة، الضوء، تموث جوي

 الرطوبة النسبية

 كائنات مجيرية 

 راتحش، فطريات

 

 ىم عوامل التمفتقسيم أل -2-الجدول رقم

 العوامل البيولوجية : -1-1

يظير ذلؾ في ك  تؤثر الكائنات الحية في المكاد كيعرؼ ذلؾ بالتمؼ البيكلكجي
 المكاد العضكية، فقد تتحمؿ باعتبارىا مصدرا لمطعاـ لمقكارض كالحشرات كالفطريات

تحفية كخاصة التحؼ بحيث تشكؿ الحشرات خطرا كبيرا عمى المجمكعات الم
كذلؾ  األكافالخشبية، كيتـ الكشؼ عف ىذا النكع مف عكامؿ التمؼ غالبا بعد فكات 

 .1لتكاثرىا داخؿ المادة كعدـ مبلحظتيا عمى السطح
بالمنسكجات كالمكاد  األضرارأف تسبب الكثير مف تستطيع الكائنات الحية 

ؼ بيئية مختمفة بكجكد لما تممكو مف خصائص تجعميا تعيش ظرك  األخرلالعضكية 
فراز  أك أحماض،  نزيماتإاليكاء أك بغيابو ككذلؾ قدرتيا عمى ىضـ األلياؼ كا 

                                                           
، الدار العممية لمنشر كالتكزيع، األثريةدراسة عممية في ترميم المباني والمقتنيات عطية،  إبراىيـ-1

 .51، ص 2004القاىرة 
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منيا ما ك  1كالظركؼ البيئية اإلفرازاتك نات فبما بينيا مف حيث التغذية تختمؼ الكائك 
 يمي:

  micro-organismes: الكائنات المجيرية -1-1-1

ف كؿ نكع....إلخ كىي خفية ال متكاجدة في بيئتنا، في اليكاء، في الكائنات م
مميار 25غراـ مف األرض يستطيع أف يحتكم عمى 1ترل بالعيف المجردة كعديدة : 

  2مرات سكاف األرض(. 4مف الكائنات المجيرية ) 

اما بالنسبة لشركط تطكرىا كنمكىا في المكاد، فيي متعمقة بكجكد عناصرىا 
حيث تتطكر بتضاعفيا كؿ  الكسط phالمغذية تحت تأثير الحرارة كالرطكبة ك

 دقيقة.20

champignons:الفطريات  -1-1-2
3 

 سـ ك ىي عدة أنكاع:  Xإلى  U2بيف  طكليا يتراكح ما

 سـ . xإلى  u 1: طكليا يتراكح ما بيف  Lichensأشنة :  -
 سـ. 12إلى  u 2طكليا يتراكح ما بيف  :levuresخمائر:   -
 سـ . xإلى   u1طكليا يتراكح ما بيف  :Alguesطحالب: -
 سـ . xإلى u1 طكليا يتراكح ما بيف  :Moisissuresعفف: -
 .u10إلى  u1: طكليا يتراكح ما بيف Bactériesبكتيريا: -

                                                           
، جامعة سمراء كمية التربية، العضوية األثارالعوامل البيئية المؤثرة عمى تحمل ، إبراىيـبراء محمد  -1
  .201-، ص2017/السنة الرابعة/اب9/العدد 4التاريخية، المجمدك  األثريةة الممكية لمدراسات جمم
نجميزم، مذكرة رب، معجـ عالميسر في المصطمحات الصيانة والترميممصباح نسريف، -2 ي، فرنسي كا 

 .26.ص2006-2005الترميـ، جامعة الجزائر ك تخرج في عمـ اآلثار، قسـ الصيانة 
 .26، صالمرجع نفسو -3
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 .300uإلى  10 ما بيف: طكليا يتراكح virusفيركس: -

كؿ المكاد تستطيع أف تككف مصدر لعدكة بيكلكجية لكف المكاد العضكية ىي 
حفاظ عميو بحيث تحدث ضعؼ األكثر تعرضا بسبب خاصية امتصاص الماء كال

 1لممادة كذلؾ بتكسير سبلسؿ الجزئيات لضماف تغذيتيا. فيزيككميائيك ميكانيكي 

 خمائر و عفن  بكتيريا احتياجات

 ال ال ضوء

PHحامضي قموي )قاعدي( لموسط 

 م35-20 م40إلى 20 حرارة 

 أزوت، ىيدروجين، تغذية
 كربون

أزوت، ىيدروجين، 
 كربون

 SOX O2، أوال عضوي O2 وجود األكسجين

ت-3-الجذول سكم   حذول احخُاحاث الكائىاث اإلاجهٍش

 الحشرات: -1-1-3
ىي حشرات صغيرة بنية المكف مسطحة  :) cimex lectularius) :بؽ الفراش -

تأقمما عمى العيش مع البشر، كىي غير  األكثركىي النكع  تتغذل عمى الدماء،
مدة شيريف أك ثبلثة أشير  إلىممـ بيضكية الشكؿ، تحتاج 7-4مجنحة طكليا 

لتكتمؿ دكرة حياتيا، كتككف عبلقتيا باألنسجة كالمادة العضكية في أحد اطكار 
                                                           

 .37، صالمرجع السابقمصباح نسريف،  -1
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التي تتغذل عمى األلياؼ كخاصة  (2لصورة رقم )ا حياتيا المسمى "اليرقة"
  .1السميمكز

عائمة العثيات كالتي تسمى  إلىيعكد تصنيفيا  :) dermestidés)خنفساء السجاد:  -
الجمكد كشعر  إلىممـ  كمعظميا يميؿ 12-1ـ الخنافس، يتراكح حجميا مفعامة باس

 (3لصورة رقم )ا .2الحيكانات الميتة أك ألياؼ المنسكجات
ليا جناحاف كبيراف في الحجـ كخمفيما جناحاف  :(hétérocèra)فراش العث:  -

صغيراف، تستطيع العيش في بيئات مختمفة حارة كجافة كرطبة، كتقـك بيضـ الياؼ 
السميمكز مف أكراؽ النبات كتتغذل عمى الصكؼ الخاـ كالريش المتبلكيا فككؾ 

 (4لصورة رقم )ا .3قكية
باسـ الحسات السكر، كىي  أيضا: تسمى  (lépisme saccharins):السمؾ الفضي -

الرطبة  األماكفحشرة صغيرة مف رتبة ذكات الذنب الشعرم، تعيش طكيبل كتفضؿ 
إنيا تكثر في المكتبات القديمة، بحيث تتغذل بكرؽ الكتب ، لذا ف4الباردة كتنشط ليبل

 .(5لصورة رقما).5تتغذل عمى الستائر فتسبب اىتراء نسيجيا أنيافتفتكيا كتخربيا كما 

كمف مسببات العكامؿ البيكلكجية بأنكاعيا ارتفاع نسبة الرطكبة فإذا زادت ىذه 
يف فقد يؤدم ذلؾ داخؿ قاعات العرض أك كسط صناديؽ التخز  65%عف  األخيرة

إلى تعفف كنمك الفطريات خاصة عمى المكاد العضكية، كما يؤدم عدـ النظافة إلى 

                                                           
1
-Jeffrey C. Miller, Paul C. Hammond, “Butterflies and Moths of Pacific Northwest 

Forests Woodlands: Rare, Endangered, And Management Sensitive Species”, forest 

health technology enterprise team, technology transfer species identification September 

2007, p14.  
  .202ص  ،المرجع السابق، إبراىيـبراء محمد  -8

3
-Jeffrey C. Miller, Paul C. Hammond, op cit,pp12-13.  

4
-Tom Strang, « les psoques, des indicateurs l’humidité », institut canadien de 

conservation, notes de l’lcc.3/4, canada 1998, p01. 

.202ص ، المرجع نفسو ،إبراىيـبراء محمد  - 5  
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تكاجد الحشرات كالديداف كالقكارض كالفئراف كىي أكثر خطرا عمى المقتنيات كتعتبر 
 المنسكجات كالكرؽ كالجمد أكثر تعرضا ليذه األخيرة.

ريات تستمد طاقتيا مف أكسدة مف البكتيريا كالفط أخرل أنكاعكما انو يكجد 
 األكساليؾالمكاد العضكية، كتنتج األحماض العضكية كناتج نيائي لمتفاعؿ كحمض 

 (oxalic acid) 1ىك كاحد مف ىذه األحماض. 

 
البيض لخنفساء السجاد( طور اليرقة و 2الصورة رقم )  

 

 
خنفساء السجاد (3الصورة رقم )  

                                                           
1

، ذشجًح احًذ اتشاهٍى عطٍح، داس انفجش األثريتتكٌىلىخيا الوىاد وصياًت الوباًي  ،جىسجٍى ذىساكا -

 .001، ص2113نهُشش وانرىصٌع ، انطثعح االونى، 
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( يرقة فراش العث4لصورة رقم )ا  

 
( حشرة السمك الفضي 5الصورة رقم )  

 

 العوامل الفيزيوكيميائية : -1-2

تعتبر التغيرات الجكية أك البيئية المحيطة باألثر سكاء في الحقؿ األثرم أك في 
المخازف أك في قاعات العرض بالمتاحؼ كالمتمثمة في الحرارة كالرطكبة كالضكء 

العضكية لحساسيتيا الكبيرة تجاه ككذلؾ التمكث الجكم فإنيا تؤثر عمى المكاد األثرية 
 ىذه األخيرة.
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رض كالتخزيف معرضة كليذا فاف المجمكعات المتحفية المكدكعة بأجنحة الع
في تمؾ اإلفرازات السمبية الناجمة عف رداءة المناخ الداخمي كالمتمثمة  لعدة أخطار

إلنارة االنعكاسات السمبية لكسائؿ االرطكبة، ك ك  بيف درجة الحرارة بفعؿ التذبذب
الطبيعية أك االصطناعية المسمطة عمى المجمكعات بشكؿ عشكائي، فضبل عف 

استقرار ستفحاؿ ظاىرة األكسدة كالتعفف ك اك مما يؤدم إلى تنامي  الغازات السامة
مف بيف لبشرية في حماية ىذه المجمكعات ك إف لـ تتدخؿ اليد ا 1القكارض كالحشرات
 ىذه العكامؿ ما يمي:

 :  la températureدرجة الحرارة  -1-2-1

تمثؿ الحرارة دكرا ىاما في اتزاف المحتكل المائي لممقتنيات المتحفية خاصة 
فارتفاع درجة الحرارة مرتبط بتناقص الرطكبة النسبية كالعكس  2.منيا العضكية
حيث  3تصبح غير مبلئمة لحفظ المقتنيات،°25فارتفاع درجة الحرارة فكؽ  صحيح

نسيج كالجمد كالخشب مف محتكاىا المائي بالتبخر تفقد بعض المكاد الحساسة كال
 4.كيظير عمييا الجفاؼ كالتصمب كالتشقؽ

 
 

                                                           
متذبذب و الغير متجدد بأجنحة المتحف مخاطر الوسط المناخي الداخمي ال" -شرقي ) الرزقي( -1

حكليات المتحؼ  وانعكاساتيا السمبية عمى التحف الفنية و المقى األثرية المحفوظة في كنفيا "،
 .115، ص 1999-8الكطني لآلثار، مطبعة سكمر، العدد 

كزيع، ، دار الفجر لمنشر كالتحماية وصيانة التراث األثريإبراىيـ عطية، عبد الحميد الكفافي،  2-
 .293ص 1, ط ,2003القاىرة 

3
- Alain (soret), «l’humidité relative et température » dans Muséo fiche. p22. 

4
 .293، ص المرجع نفسو، نحًٍذ انكفافًاعثذ إتشاهٍى عطٍح وأحًذ  -
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 :relative Humidityالرطوبة النسبية : -1-2-2
كمية الماء المنتشرة عمى ىيئة بخار في اليكاء كيعبر عف الرطكبة بعدد  كىي

ىي )متر مكعب( مف اليكاء كىذه  3الغرامات مف بخار الماء المحتكية داخؿ ـ
فتعني النسبة بيف R.H (relative Humidity )الرطكبة المطمقة أما الرطكبة النسبية 

الرطكبة لحجـ معيف مف اليكاء مع الحد األعمى مف الرطكبة التي تكجد في ذلؾ 
(Hygromètre)تقاس الرطكبة مباشرة بجياز ك  الحجـ في نفس درجة الحرارة،

1
. 

رة عمى المكاد األثرية العضكية مثميا كلمرطكبة النسبية أضرار متفاكتة الخطك 
ك تعتبر ىذه األخيرة أكثر خطرا مف الحرارة إذا كانت في ذلؾ مثؿ درجة الحرارة 

بنسب عالية تحدث ككارث فقد تصاب التحؼ الفنية الطبيعية بالتعفف كنمك الطحالب 
 كالفطريات كعميو يحدد العمماء درجة الحرارة ك نسبة الرطكبة حسب ما ىك معمكؿ

 2:لمرطكبة أك ما يسمى %65ك %40بيف  ماك  لمحرارة بالنسبة °25ك°15مابيف بو
« Zone sécurité climatique »  (9لشكل رقم) ا 

 
ت -9-الشكل سكم   الفظاء اإلاىاخي ألاوعب لحفف اإلالخيُاث ألازٍش

 … Alain (Soret)هلال كً وبخصشف

                                                           
1
-Agnès levillain, Philippe Markarian et autre « la conservation préventive des 

collection, fiches pratique à l’usage des personnels des musées », .musées des technique 

et cultures comtoises, Ocim, 2002, p13. 
2
 
-
 Alain (Soret) "l'humanité relative et  température dans Muséo fiche, p 22. 
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 : la lumièreالضوء : -1-2-3

 كتة كالمكجات الخطيرة ىي بالتدريج كما يأتي:كؿ أنكاع الضكء ليا أضرار متفا
األشعة فكؽ البنفسجية كىي األشعة الصادرة مف الشمس كمصابيح التنجستف  -1

الكثير مف الطاقة كتضر باستقرار  منيا تنبعث كىذه األخيرة ،كالفمكرسنت المباشرة
التعرض لفترات طكيمة لؤلشعة فكؽ البنفسجية يضعؼ المكاد كما اف  المكاد

 ...1المنسكجاتالكرؽ ك  لعضكية، مثؿ ا
 2.المكجات القصيرة مف الضكء األبيض حتى الضكء األزرؽ ليا تأثير أقؿ ضررا-2
المكجات الطكيمة كاألشعة تحت الحمراء ليا تأثيرات حرارية أساسا كىذا ىك مجاؿ -3

 3ضررىا.
 تتسبب اإلضاءة المسمطة عمى العينات في انعكاسات سمبية عمى المقتنيات،
كيتكقؼ تأثير الضكء عمى عكامؿ منيا طبيعة المادة نفسيا، درجة الضكء، إضافة 

لكاف فاإلضاءة ميما كاف مصدرىا فيي تعمؿ عمى تحكيؿ األ  إلى مدة عرض التحفة
يتية المصنكعة مف مكاد بعض الرسكمات الز خاصة عمى النسيج كالكرؽ كالخشب ك 

ثرىا باإلضاءة إلى األقساـ التالية: عميو تنقسـ العينات حسب تأحيكانية كنباتية ك 
كالرسـ  يجمكاد الجد حساسة كالنسالكالرسـ الزيتي، العظـ كالخشب ك  المكاد الحساسة

، ك   4.الريشصكر المطبكعة، كالجمد الممكف ك الالمائي، كالرسـك
 

                                                           
1
- Jean-Tétreault, Cécilia Anuzet,  « Mesure du rayonnement ultraviolet », Notes de 

l’ICC 2/2 Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation, 2015, p2. 
2
- http://www.lumiere-spectacle.org  

3-Jean-Tétreault, « Mesure du rayonnement ultraviolet », Gouvernement du Canada, 

Institut canadien de conservation. Notes de l’ICC 2/2, p1-2. 
-

4
 281، ص الورخع السابقنحًٍذ انكفافً، اإتشاهٍى عطٍح، عثذ أحًذ  

http://www.lumiere-spectacle.org/
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 التموث الجوي: -1-2-4

يمكف تعريؼ الممكثات عمى أنيا شكائب غازية أك صمبة أك سائمة تكجد 
ليا ك  تبقى لفترات زمنية كافية ألحداث ضرر  بصحة االنساف أك ممتمكاتوبتركيزات 

عف طريؽ ما تحدثو  1ثيرات سمبية عمى المقتنيات العضكية كغير العضكية،تأ أيضا
مف تغيير فزيائي أك كيميائي أك بيكلكجي بالبيئة المحيطة بيا مما يؤدم إلى اختبلؿ 

 2.التربةئية تشمؿ تمكث اليكاء كالمياه ك بيالتكازف البيئي كعميو فإف التمكث كظاىرة 
كلذلؾ يعتبر التمكث البيئي إحدل المشكبلت اليامة التي تكاجينا في حياتنا المعاصرة 

طبيعية تتميز بكجكد نتيجة النشاط المتزايد لئلنساف في كافة مجبلت الحياة، فالبيئة ال
كيعرؼ ىذا التكازف  بصفة مستمرة بيف عناصرىا المختمفةتكازف دقيؽ كصاـر قائـ ك 

بالنظاـ البيئي، كىذا النظاـ يشمؿ عمى دكرات متعددة ال بد مف التعرؼ عمييا 
داخؿ قاعات  األثريةإلعطائنا معمكمات عف المنظكمة البيئية المحيطة بالمقتنيات 

 3العرض كغرؼ التخزيف.

إلى كجكد كمية مف األتربة الممتصقة بسطح التحؼ،  األخيرةكما تؤدم ىذه 
اء داخؿ قاعات العرض أك صناديؽ التخزيف كذلؾ اذا لـ تتـ عممية التنظيؼ سك 

ضافة إلى األتربة تكجد غازات تؤثر ىي األخرل عمى التحؼ يمكف ك كالصيانة  ا 
 رصدىا عمى الشكؿ التالي :

                                                           
1

االستفادة هي األساليب الحذيثت في ترهين السخاج بوسدذ السيذة زيٌب، يحًذ عهً حسٍ صَهى،  -

  ، كراب انًهرمى انثانث نجًعٍح األثشٌٍٍ انعشب، انُذوج انعهًٍح انثاٍَح،لعربيدراساث في آثار الىطي ا

 .077، ص 2111، انماهشج، 2ج 
2

 .88. ص  سابقالالورخع ،  الخشبيت األثارترهين يحًذ عثذ هللا ،  إتشاهٍى_ 
 .97ص ، المرجع السابق، األثارمحمد عبد اهلل، مبادئ ترميـ كحماية  إبراىيـ_ 3
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ىك أساس التفاعبلت الكيمائية األكسيدية المسؤكلة عف األكسجين:  -1-2-4-1
تمؼ يزداد كمما تعرضت ىذه المكاد إلى  تمؼ عدة مكاد، خاصة العضكية، ىذا ال

 Photo oxydation.1اإلضاءة كتسمى ىذه األخيرة بظاىرة فكتك أكسيدية 
طبيعيا أك مرتبط ببعض أنكاع األجيزة الكيربائية يعد عامؿ  األزون: -1-2-4-2

  2أكسيدم قكم كالذم يؤثر في أغمبية كؿ المكاد العضكية.
عو بالماء إلى حمض يتحكؿ بعد تشب (:SO2ثاني أكسيد الكبريت ) -1-2-4-3

الكرؽ، كالنسيج، ك القماش، كالرسـك كاأللكاح ك كبريتي كيفسد ىذا األخير الجمكد، 
  3الزيتية.

( إلى حمض NO2يتحكؿ ثاني أكسيد اآلزكت ) أكسيد اآلزوت: -1-2-4-4
 4النتريؾ بكجكد الرطكبة كاألكسجيف.

إف اليكاء يحمؿ كمية متغيرة مف بخار الماء حسب  بخار الماء: -1-2-4-5
كىناؾ عدد كبير مف التحؼ تكجد بيا نسبة معينة مف الماء، فالتكازف بيف المناخ، 

اليكاء كمكاد التحؼ التي تجؼ كمما قمة نسبة البخار في اليكاء كيحدث العكس إذا 
قمة ىذه النسبة، بحيث كمما احتكت ىذه المكاد عمى كمية معتبرة مف الماء كمما ازداد 

، فإذا كاف ىناؾ 5البخار المكجكدة في اليكاءالخطر الذم ستسببو التغيرات في نسبة 
جفاؼ ينتج خسائر مثؿ تشقؽ، انفصاؿ كتصمب، كانكسار كالرطكبة تنتج ظكاىر 
بيكلكجية مثؿ: الفطريات كالبكتيريا كالتعاقب بينيما يككف خطيرا أم يخمؽ حكادث 

 التمدد كاالنكماش.
                                                           
1
-G.H Rivier, la muséologie selon Association des Amis de Georges Henri Rivier, R.M.N 

paris 1982. p 224 
2
- Ibid., p p 225-227 

3
- Leurent(M), pierre de taille restauration de façade, Edition Eyralles, 2003, pp 34, 40. 

4
 - Stolow (N), Conservation des ouvres d’arts pendent leur transport et leurs 

exposition, U.N.S.C.O 1980, pp 27.32. 
5
 -  G.H Rivier, OP cit, p 206. 
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 األمالح واألحماض: -1-2-4-6

التمؼ التي تصيب المقتنيات األثرية  تعد العكامؿ الخارجية مف أخطر عكامؿ 
، كما 1فتتسبب في تمؼ مككناتيا ك تدمير بنيتيا الداخمية ك تحكيميا إلى مكاد ىشة

أف تمكث الجك خصكصا إذا كاف مشبعا بغازات الكبريت كغاز حامض الكبريت 
كاألمبلح القابمة لمذكباف، فيذه التأثيرات قد تتسبب في تشكيؿ مكاد كيميائية عمى 

ح المكاد ذات التركيبة العضكية فتتعرض إلى تغيرات كيميائية كالتآكؿ سط
 2كاليشاشة.

في عبلج تغيير المكف الحاصؿ في المنسكجات مثؿ:  األحماضتستعمؿ بعض 
حامض الستريؾ كحامض الخميؾ، كحامض األكساليؾ، كما يتكفر في الطبيعة 

تحمؿ السكريات المككنة  أحماض البلكتكز التي إفرازكائنات حية ليا القدرة عمى 
لؤللياؼ أك تفرز أنزيمات تكسر بيا الركابط مثؿ: أنزيـ البركتيز الذم يحكؿ 

بتفاعميا بسرعة مع المكاد كتكسر  األحماض، كتمتاز 3البركتينات المككنة لؤللياؼ
األلياؼ النسيجية كتختمؼ سرعة التمؼ حسب تركيز األلياؼ كبحسب طبيعة األلياؼ 

 .المككنة لمنسيج

 

                                                           
م( 12ىـ و 10ىـ و 4مواد البناء و تقنياتو بالمغرب األوسط خالل القرنين )األميف عمر، -1

اآلثار اإلسبلمية،  ، رسالة ماجستير، قسـالفترتين الزيرية والحمادية أشير قمعة بني حماد بجاية
  .35، ص 2001جامعة الجزائر 

، بيساف 1، طعمم اآلثار وصيانة األدوات األثرية وترميمياخالد غنيـ برخينيا باخ ديؿ بكتك،  -2
.2002لمنشر كالتكزيع، لبناف 

 .201-200ص، ص المرجع السابق، إبراىيـبراء محمد  -3
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 العوامل البشرية: -1-3

باإلضافة إلى الدكر المتمؼ الذم تقـك بو العكامؿ الفيزيككيميائية كالبيكلكجية 
فإف الدكر البشرم ال يقؿ أىمية كخطكرة عف العكامؿ السابقة، فقد يككف عامبل 
مساعدا أك أساسيا كال يقتصر دكره عمى تشكيو كضياع التحؼ االثرية كالفنية بؿ قد 

في تمؼ  المقتنيات االثرية كالتحؼ الفنية  اإلنسافعيا كمية، كدكر يتعدل إلى ضيا
بقيمة ىذه التحؼ كتتمثؿ معظـ  كاألثرمينتج عف  قمة الكعي الثقافي كالحضارم 

 إلىأسباب التمؼ البشرم في السرقة كاإلىماؿ كالتداكؿ باأليدم كصيانة سيئة إضافة 
 التخريبية. األعماؿ

 السرقة : -1-3-1

شرم في المتحؼ مف أىـ كسائؿ الحفاظ عمى المقتنيات يعتبر العنصر الب
المتحفية سكاء مف التمؼ أك السرقة، كىذا األخير نفسو قد يساىـ بشكؿ مباشر أك 
غير مباشر في تمؼ المقتنيات كذلؾ حينما يتـ عرضيا أك تخزينيا بطريقة غير 

البلـز لكافة ما لـ يقـ المسؤكليف بالتأميف  تقع السرقة بأشكاؿ مختمفةمبلئمة،  ك 
فقد يتسمؿ أحد الزكار الى داخؿ المخزف في غفمة مف المسؤكليف،  أجنحة المتحؼ

كيقـك بسرقة المقتنيات، أك يقـك أحد العماؿ بسرقة تحفة ما، أك قد يقتحـ مجمكعة 
 مف المصكص المتحؼ.

تالفالكسور  -1-3-2  التحف: وا 

تبلفيا مف غير ق صد، فقد يقـك تتسبب أحيانا اليد البشرية في كسر التحؼ كا 
أحد عماؿ النظافة بتنظيؼ تحفة ما كأثناء ذلؾ تسقط مف يده أك يستعمؿ مكاد 
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التنظيؼ غير مبلئمة  فيزيد مف ضرر كتمؼ التحفة، كقد تنكسر التحفة أثناء نقميا 
 داخؿ أك إلى خارج المخزف.

 الحرائق: -1-3-3

ة تعتبر ىذه األخيرة مف أخطر العكامؿ المتمفة لمممتمكات الثقافية عام
في قاعات العرض أك المكجكدة في المخازف، كيككف حدكثيا  مقتنيات المتحفيةكلم

بسبب التدخيف أك حدكث خمؿ تقني كيربائي أك نتيجة االستخداـ السيئ لممكاد القابمة 
ك يمكف تأميف المخزكنات مف مختمؼ عكامؿ التمؼ  ،لبلشتعاؿ أك األجيزة الكيربائية

 ئؽ باتخاذ اإلجراءات التالية:ك الحراأالبشرية سكاء السرقة 

 مف عند المخزف سكاء عماؿ الحراسة أك أجيزة المراقبة.تكفير األ 
  ظيار محتكيات ضركرة تعاكف العماؿ كالمكظفيف مع رجاؿ االمف بالمتحؼ كا 

ينبغي أف يتـ مع  اإلجراءحقائبيـ عند الدخكؿ كالخركج مف المتحؼ، كنفس 
 الدارسيف كالباحثيف.

  كار كجمع حقائبيـ عند الدخكؿ لتكضع في قاعة خاصة كعند يجب مراقبة الز
 الخركج تعاد إلييـ.

 أك بغرض  ضركرة تسجيؿ كؿ التحؼ التي تخرج مف المتحؼ لمدراسة أك االختبار
لحظة خركجيا كتسجيؿ أكصافيا كمكانيا في المخزف  اإلعارة كالعركض المؤقتة

 1.سـ الشخص المعني باستبلمياا  ك 
  ك المخزف.أحجاـ الكبيرة داخؿ المتحؼ التحؼ ذات األتكفير كسائؿ لنقؿ 

                                                           
1

 . 56-54 صص ،2112،صشٌح انهثُاٍَح، انذاس انًفي الوتاحف إلًهذخل سفعد يىسى،  -



 الفصل الثاني                  حساسية وتأثير الوسط الداخلي والخارجي على المواد العضوية

91 
 

  مكاد غير مبلئمة لطبيعة المكاد  ستعماؿاتدريب عماؿ النظافة كتحذيرىـ مف
 المضر بيا. 

  ضد الحرائؽ. ندثاراإلتزكيد المتاحؼ بأجيزة 
 .منع التدخيف داخؿ المتحؼ 
 .منع استعماؿ المكاد القابمة لبلشتعاؿ 
 زة الكيربائية كأجيزة اإلطفاء. تدريب العماؿ عمى األجي 
 تأثير عوامل التمف عمى مادة الخشب:  -2

تعد مادة الخشب مف المكاد العضكية االكثر حساسية لمعكامؿ البيئية المحيطة 
 بيا كمف بيف ىذه العكامؿ ما يمي:

 تأثير العوامل البيولوجية:  -2-1

بيكلكجي تندرج مختمؼ عكامؿ التمؼ البيكلكجية لمخشب ضمف ظاىرة التحمؿ ال
بو إلى التمؼ تؤدم ك  أك الحيكم ألف عكامؿ التمؼ التي تتدخؿ عمى الخشب األثرم

متعددة، كىي متفاكتة الخطكرة كتضـ عدة أنكاع فنجد في مقدمتيا كاالنييار عديدة ك 
التي يطمؽ ة إضافة إلى الكائنات المجيرية ك الفطريات الخشبي، ك الحشرات الخاشبة

 1ايشية.عمييا مصطمح الكائنات التع

تعرؼ الفطريات التي تعيش بكثافة عمى المادة الخشبية عمى أنيا فطريات  
كيمكف أف تككف  ( Champignons lignivores ou dé compositeur)ىدامة كمتمفة 

كبعض األنكاع األخرل يطمؽ عمييا اسـ الفطريات  (moisissures)عبارة عف تعفف 
ف كالفطريات الممطخة تقـك بتغيير لكف فالتعف ( champignons tacheurs)الممطخة 

                                                           
 .85، ص المرجع السابق، ربعيف عمر -1
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الخشب كتمكينو بألكاف قاتمة، كاألنكاع األخرل تتدخؿ عمى البنية الخشبية فتفقدىا 
خصائصيا الميكانيكية، كخاصة المقاكمة، كبذلؾ يصعب معالجتيا إذا أصيب 

 1بيا بصفة كبيرة. الخشب

يما بينيا، بدءا تمؼ الخشب عمى كجكد عدة عكامؿ فطرية متفاعمة فتحمؿ ك  يدؿ
يكاء خبلؿ فترة كبيرة مف العامؿ الرئيسي أال كىك الفطريات الكمية المكجكدة في ال

المناسبة لنمك كؿ ج إلى مجمكعة مف الشركط العامة ك تحتا ىذه األخيرةمف السنة ك 
معدؿ معيف درجة حرارة مناسبة ك كمية الماء ك اع الفطريات منيا نسبة الرطكبة ك أنك 

 2مف األكسجيف.

 تأثير العوامل الفيزيوكيميائية: -2-2
 درجة الحرارة: -2-2-1

يؤدم االرتفاع الزائد في درجات الحرارة عمى المكاد العضكية كمنيا المادة 
ـ( فقد °65 -°55كخصكصا إذ تعرضت لفترات طكيمة لمحرارة المرتفعة )  الخشبية

كاىا يؤدم ذلؾ إلى تفكؾ جزيئات كمركبات السميمكز كاليمسيميمكز. ألنيا تفقد محت
المائي الداخمي مما يؤدم إلى جفافيا كتغير أبعادىا كبالتالي ظيكر الشقكؽ 

   3كاالنفصاالت في الكصبلت الخشبية كيصبح الخشب ىشا كضعيفا.

                                                           
1 

-Thomas J.K. Strang et John E. Dawson « Le contrôle des moisissures dans les 

musées » Bulletin Technique N° 12, Publié par 1’Institut canadien de conservation (ICC) 

Ottawa, Canada1991, p 2. 
2
 -Thomas J.K. Strang et John E. Dawson , op cit,  p 4. 

، الشارقة اإلمارات العربية المتحدة، حفظ المباني التاريخيةسمماف أحمد المحارم،  -3 . 2017، إكرـك
 .112ص
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، إذا قارناىا بقابمية الخشب عمى مص الرطكبة كىذا رليذه األخيرة تأثير كبيك 
 1الية.التأثير مؤذم خاصة بالنسبة لمخشب الذم بداخمو رطكبة ع

كيعتبر الخشب مف المكاد األثرية السريعة التأثر باالختبلؼ المستمر بيف درجة 
استخبلص المكاد السكرية مف  الحرارة كنسبة الرطكبة في الجك كخاصة عندما ال يتـ

جذكع الشجر بعد قطعو، ككذلؾ عدـ مراعاة اتجاه األلياؼ عند التصنيع، ألف قطع 
  2تتقكس عند جفافيا باتجاه المركز.األلكاح بطريقة طكلية يجعميا 

 %65-60كرطكبتو النسبية ° 17كيجب حفظ الخشب في كسط درجة حرارتو 
 3حتى ال يتعرض لمجفاؼ كالتفتت.

 الرطوبة النسبية: -2-2-2

تؤدم نسبة الرطكبة المرتفعة إلى اعكجاج الخشب بحيث تبدأ األلياؼ كالحمقات 
 كبيرة بدرجة الرطكبي المحتكل يؤثرباالنحراؼ بالنسبة لممحكر الطكلي لمخشب. 

 معظـ أف كيبلحظ األلياؼ، تشبع نقطة تحت خاصة الميكانيكية، الخكاص عمى
 خاصية ماعدا الرطكبي، المحتكل ارتفاع مع تنخفض لؤلخشاب الميكانيكية الخكاص
 .4المركنة

                                                           
1
 -Manuel de conservation destiné aux archéologue du nord centre du patrimoine 

septentrional prince-de Galles l’institut canadien de conservation .p.12. 
 .196ص ،المرجع السابقعاصـ محمد رزؽ،  -2
 .22ص ،سابقالمرجع الطارؽ إسماعيؿ كاخيا،  -3

4 -G. Almeida, Influence de la structure du bois sur ses propriétés physico mécanique 

à des teneurs en humidité élevées, Thèse de doctorat, Université LAVAL, dans le cadre 

du programme de sciences du bois pour l’obtention du grade de Philosophie Doctor (Ph. 

D.) QUIBEC, 2006, p.42. 
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عند تعرض الخشب لتغيرات كبيرة في الرطكبة النسبية )في الجك المحيط( فإف 
إلى تمدد الخشب أك انكماشو في اتجاىات متعامدة مع اتجاه األلياؼ مما ىذا يؤدم 

 1يسبب تشققو أك تقكسو أك انفتالو.

 تأثير عوامل التمف عمى المنسوجات:  -3
المعرضة لمختمؼ عكامؿ التمؼ التي يعتبر النسيج كغيره مف المكاد العضكية 

 تؤثر عميو كتؤدم إلى تمفو كمف بيف ىذه األخيرة ما يمي:
 العوامل البيولوجية:أثير ت -3-1

المنسكجات ىي مجمكعة مف األلياؼ المتباينة فيزيائيا ككيميائيا كىي مكاد 
عضكية ذات أصؿ كربكني  كيتكقؼ بقاء أك تمؼ النسيج عمى طبيعة الكسط 
المكجكدة فيو مف تفاعبلت كيميائية كنشاط ميكركبي يؤثر سمبا عمييا مف ىشاشة 

 2كف الداكف.كضعؼ كتحكؿ أنسجتيا إلى الم
بالرغـ مف أنو ىناؾ بعض المنسكجات التي تمتمؾ مقاكمة جيدة لمبكتيريا 
ذا  كالعفف مثؿ الصكؼ إال أنو ىذه الكائنات قد تسبب التصاؽ لمبقع عمى الخامة، كا 
تـ تخزيف الصكؼ في جك رطب فإف بعض الفطريات تبدأ في التشكيؿ كتنمك بو 

ؼ عبارة عف خيكط بركتينية فإنو يعتبر كتدمر الشعيرات كالخيكط كحيث أف الصك 
مصدر غذائي لبعض أنكاع الكائنات الحية كالحشرات،  كلمنع ىذه األضرار يجب 
رش القماش ببعض الكيماكيات التي تقضي عمى الحشرات كتتفاعؿ مع جزئيات 
صدار ركائح تعتبر سمكما  الصكؼ كتجعمو غير مستساغ كطعاـ ليذه الحشرات كا 

                                                           
 .271ص  ،المرجع السابقحساـ الديف عبد الحميد محمكد،  -1
 .235ص، المرجع السابق افي،أحمد إبراىيـ عطية، كعبد الحميد الكف -2
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مف أف الصكؼ مقاكمتو جيدة لمبكتيريا كالعفف إال أف ىذه الكائنات  كعمى الرغـ 1.ليا
قد تسبب التصاؽ لمبقع عمى الخامة، كخصكصا إذا تـ تخزيف الصكؼ في جك 
رطب فإف الفطريات تتشكؿ كتنمك كتدمر الشعيرات كالخيكط كبما أف مادة الصكؼ 

 2تتككف مف خيكط بركتينية فيي مصدر غذائي لبعض الحشرات.

 ر العوامل الفيزيوكيميائية:تأثي -2-3
 درجة الحرارة: -3-2-1

يعتبر النسيج مادة عضكية ذات أصؿ نباتي أك حيكاني كيمتاز بطراكتو 
 كنعكمتو كىاتاف الصفتاف تختمفاف حسب المصدر المأخكذة منو.

كالنسيج كغيره مف المكاد األثرية العضكية يتأثر بالعكامؿ البيئية المحيطة بو 
ككذلؾ يفقد الميكنة بسبب درجات الحرارة المرتفعة ألف الجفاؼ فيك يفقد قكة المقاكمة 

 3الشديد يفقد القماش مركنتو كيزيد مف قابميتو لمتصمب كالتكسر بمركر الكقت.

 الرطوبة النسبية: -3-2-2

نمك الفطريات كالحشرات  %70تسبب الرطكبة النسبية العالية أم األكثر مف 
كبة النسبية في اليكاء لزيادة مركنة كذلؾ تؤدم زيادة الرط 4عمى أغمب المنسكجات،

 المنسكجات كمقاكمتيا لمجفاؼ.

                                                           
 .16، صالمرجع السابقىناء كامؿ حسف،  -1
 .16، صنفسوالمرجع  -2

3
- Delphine Henri, op cit, p 2. 

4
 .274ص ،الورخع السابقتاهشج عثذ انسراس احًذ انمٍسً،  -
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كبالنسبة لتأثير الرطكبة عمى الصبغات فقد كجد بالتجربة أف الصبغات عمى 
األقمشة تتأثر بارتفاع الرطكبة )بالرغـ مف أف كجكد الرطكبة ضركرم ليحافظ عمى 

شجع عمى نمك الفطريات مركنة القماش( كلكف ارتفاعيا يزيد مف تحمؿ الصبغات كي
كالظركؼ القياسية العالمية لحفظ كعرض المنسكجات األثرية تككف في رطكبة نسبية 

(50-55 %.)1 

كبتنظيـ درجة الرطكبة في جك المتاحؼ كمخازف المنسكجات األثرية نحمي  
ىذه األخيرة مف اإلصابة بالفطريات التي تنمك في الرطكبة المرتفعة كيتـ ذلؾ بكضع 

 سكاء في صناديؽ الحفظ أك في كاجيات العرض.*  gel de cilicaيكاجاؿ سم

خكاص األلياؼ الطبيعية لممنسكجات بصفة عامة كاالحتياطات الكاجب اتخاذىا 
 لممحافظة:

 االحتياطات خواصيا نوع األلياف
ألياؼ دائمة تتحمؿ الغسيؿ كالكي المتكرر )الكي  القطن

 يمكف أف يتـ عند درجات حرارة عالية(
حساس لمتعرض لمرطكبة 

 التي تصيبو بالفطريات.

 
 

 الكتان

قكم التحمؿ بدرجة كبيرة لمغسيؿ كالكي أكثر مف 
القطف لو بريؽ طبيعي، غير قابؿ لمتنسيؿ يتجعد 

كلكف ىناؾ معالجات حديثة لو ليقاـك  بسيكلة.

شي لمضغط الشديد يمـز التحا
عمى الثنايات الحادة كالكتاف حساس 
مثؿ القطف لمرطكبة العالمية 

                                                           
1
 .308ص ،سابقالورخع الحساو انذٌٍ عثذ انحًٍذ يحًىد،  - 

اخ نىٌ أصسق وتايرصاصها نهًاء ذرحىل إنى انهىٌ انثُفسجً وعُذ شكم تهىساخ ر ٌأذً عهى انسهٍكا:*

و فإَها ذفمذ انزي ايرصره و ذرحىل إنى انهىٌ األصسق، ولذ دند °010ذسخٍُها عُذ دسجح انحشاسج 

إرا وضعُا سهٍكا جال فً انصُادٌك  %55انرجاسب عهى أَه ًٌكٍ انحصىل عهى سطىتح َسثٍح 

يٍ انشطىتح فإَها  %41، وٌرحىل عُذ ايرصاصها لنكم يرش يكعة كٍهىغشاو3انًحكًح انغهك تًعذل 

  نهًضٌذ اَظش : ذرشثع وٌرحىل نىَها إنى انهىٌ انىسدي،

-Karen-L. Bennett, « using silica gel in microenvironments », museum management 

program, NPS. National park service department of the interior, September 1999, p1. 
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التجعد )الكرمشة( يككف عند درجة حرارة عالية 
 ليعطي المممس الناعـ.

كاحتماؿ مياجمة الفطريات لو في 
 الظركؼ الرطبة .

 
 

 الحرير

لو بريؽ كقكة طبيعية كلو القدرة عمى استعادة شكمو 
 إذا كرمش ليعكد إلى شكمو األصمي. 

ككاة كيتـ غسمو ككيو بعناية شديدة كيفضؿ الكي بالم
الدافئة تقريبا كيفضؿ التنظيؼ الجاؼ لو كعند 
 الغسيؿ ال يستعمؿ في تنظيفو مركبات الكمكر أبدا .

يتمؼ بالتعرض لمشمس. 
حساس لئلصابة بالحشرات مثؿ 

 فراش العث كخنفساء السجاد.

لو خاصية الرجكع إلى شكمو األصمي كيمـز لتشكيؿ  الصوف
ة بخار الكسرات فيو الضغط عمية مع الكي بمككا

 عمى ظير النسيج.
يمكف غسمو يدكيا في ماء بارد أك دافئ مع استعماؿ 
القمكيات الشديدة ك يتـ الغسيؿ بدكف رج كبدكف المي 
أثناء العصر، كيفضؿ التنظيؼ الجاؼ كال يستعمؿ 

 الكمكر لمتبييض.

قكم التحمؿ لمعكامؿ الجكية 
كلكنو حساس لئلصابة بالحشرات 

 لسجاد.مثؿ فراش العث كخنفساء ا

 نقال عن االحتياطات الواجب اتخاذىا لممحافظة عمى األلياف الطبيعية لممنسوجات -4-الجدول رقم
 (309ص حساو انذٌٍ عثذ انحًٍذ يحًىد، انًشجع انساتك،)

 

 

 شدة الضوء: -3-2-3

الضكء المباشر الغني باألشعة فكؽ البنفسجية مثؿ ضكء الشمس كالفمكرسنت 
ثؿ األزرؽ أك البنفسجي كذلؾ يسبب سمسمة مف أك المكجات القصيرة مف الضكء م

كيتـ ذلؾ بتكسير  1التفاعبلت المعقدة التي تؤدم في النياية إلى ضعؼ األلياؼ.
الجزئيات الكبيرة لمسيميمكز كالبركتينات تكسيرا مباشرا، إذا كانت متانة كقكة األلياؼ 

ابط الكيميائية تعتمد كثيرا عمى التركيب الجزئي الكبير فإنو بدييي أف كسر الرك 
                                                           

 .38ص ،سابقالمرجع الفيصؿ الشناؽ، كآخركف،  -1
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كالذم ينتج عنو قصر في السبلسؿ الجزئية يؤدم إلى ضعؼ شديد في المنسكجات 
كتسمى ىذه الظاىرة بالتحمؿ الضكئي كىذا ما يحدث باألشعة فكؽ البنفسجية القكية 

 .المباشرة
أما مكجات الضكء األبيض القصيرة )األزرؽ ك البنفسجي( فإنيا غير كافية  

بينما يحدث ف تحدث نكع آخر مف التمؼ يعرؼ بالكىف الضكئي لكسر الركابط كلكنيا
بالتحمؿ الضكئي مظير اصفرار في لكف السميمكز فإنو ينتج عف الكىف الضكئي 

 1قصر لؤللكاف )تبييض(.
كال يتكقؼ تأثير الضكء عمى أطكاؿ المكجة الضكئية فحسب بؿ يرتبط بعكامؿ  

 حرارة كنكع األلياؼ المككنة لمنسيج.أخرل مثؿ قكة اإلضاءة كمدة التعريض كدرجة ال
لشدة ضكء أكبر  المنسكجاتفي ظؿ الظركؼ المثالية، ال ينبغي أف تتعرض 

 ترمميغاكاط /  75يجب أال يتجاكز اإلشعاع فكؽ البنفسجي كما  ،لككس 50مف 
  .يجب تقييد فترة التعرضك 

 كءالض) الضكء تأثير تحت تتدىكر كالريش الفراءألكاف  جميع رؤية يمكف
ثـ  فاتحة كافلأل كتتحكؿ بريقيا تفقد الداكنة األلكاف ،(البنفسجي فكؽ كاإلشعاع المرئي

 مستكيات في حتى تبلشينا ثراك تتبلشى األلكاف سكؼ ، كما أفاألصفر المكف إلى
 ىذه(. يكمينا ساعات 8) لمضكء التعرض مف عامنا 20 بعد المنخفضة اإلضاءة
 ىي الظاىرة ىذه لمنع الكحيدة التدابير ،فييا رجعة ال الضكئية الكيميائية التحكالت
 2.الخفيفة لؤلشياء التعرض في التحكـ

في تجربة أجريت لقياس تأثير الضكء عمى المنسكجات تـ تعريض أنكاع 
مختمفة مف المنسكجات لمضكء، ثـ قياس درجة مقاكمتيا لمتمزؽ كزمف التعريض 

                                                           
1
-Tom Stone, Carole Dignard , « Le soin des specimens naturalisés et des peaux », Notes 

de l’ICC 8/3Institut canadien de conservation, 2015, p3. 
2
- Tom Stone, Carole Dignard, op cit, p3. 



 الفصل الثاني                  حساسية وتأثير الوسط الداخلي والخارجي على المواد العضوية

99 
 

قاكمتو لمتمزؽ فكانت النتائج م %50المقابؿ لكؿ درجة حتى الكصكؿ إلى درجة 
 التالية:

الزمف بالساعات لمكصكؿ بالقماش 
 مقاكمتو لمتمزؽ %50إلى درجة 

 نكع القماش المعرض

200 
940 
990 

1200 

 حرير
 قطف
 كتاف

 صكؼ
 درجة مقاومة المنسوجات لشدة الضوء -5-الجدول رقم
 (314حساـ الديف عبد الحميد محمكد، صعن)

 

أما بالنسبة  رير أكثر األقمشة حساسية لمتمؼ بالضكء،نستنتج مف ذلؾ أف الح
كبينما الصكؼ ىك أكثر المنسكجات مقاكمة  1لمقطف كالكتاف فمقاكمتيما متكسطة.

لمتمؼ بالضكء كلكنو يتحمؿ عند تعرضو ألشعة الشمس الشديدة لفترة طكيمة، كيتحكؿ 
لى المكف البني الكبريت إلى حمض كبرتيؾ كتفقد األلياؼ لكنيا الطبيعي كيتحكؿ إ

المصفر، كيصبح مممس األلياؼ خشنا، قميؿ المتانة، كتتأثر أيضا خكاص 
صباغتيا، كدرجة التحمؿ التي يصؿ إلييا الصكؼ نتيجة تعرضو لضكء الشمس 

 2تككف مصحكبة مباشرة بزيادة درجة الذكباف في القمكيات.
 
 

                                                           
 .314، صالمرجع السابقالديف عبد الحميد محمكد،  حساـ -1
 .16، صسابقالمرجع الىناء كامؿ حسف،  -2
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 التموث الجوي: -3-2-4
سطح خشف مغطى بالشعيرات لممنسكجات المصنكعة مف ألياؼ طبيعية غالبا  

بيذه المنسكجات حيث تممئ المسافات  األتربةالكثيفة لذلؾ فإنو مف السيؿ التصاؽ 
كالخيكط المبركمة كالمغزكلة، كتتكقؼ كمية المكاد الصمبة الممتصقة  األلياؼبيف 

كدرجة خشكنتيا كمركنة  األلياؼمثؿ قطف  األقمشةباألقمشة عمى طبيعة ىذه 
خطكط الػغائرة كالزخارؼ البارزة، كال تتسبب ىذه المكاد العالقة في النسيج كنسبة ال

تشكيو شكؿ كمنظر القماش فحسب بؿ تعمؿ عمى تكاثر كانتشار الحشرات كالكائنات 
الدقيقة، كمف أىـ الغازات الحمضية الممكثة لميكاء كالمدمرة لممنسكجات ىك غاز 

ىذا الغاز يتأكسد الى حمض ثاني أكسيد الكبريت خاصة في جك المدف الصناعية ك 
،  1التحكؿ كالتمؼ لؤلقمشة إسراعالكبريتيؾ في كجكد عنصر الحديد الذم يعمؿ عمى 

في اليكاء  الجكم يؤكسد السميمكز في كجكد الضكء كيتسبب  األكسجيفكأيضا كجكد 
ذلؾ في إتبلؼ المنسكجات ك ضعفيا مما يؤدم إلى ظيكر حاالت الضعؼ كالتيالؾ 

 2فكؽ البنفسجية أك الضكء األزرؽ. األشعةخاصة في كجكد 
 تأثير األحماض:  -3-2-5

يعتبر الصكؼ مف الخامات المقاكمة لؤلحماض المعدنية كلكنو قد يتحمؿ في 
الساخف، حيث أف المحاليؿ الساخنة لؤلحماض المعدنية يمكنيا  الكبريتيؾحمض 

 .نفسيا كتحميميا  مائيا كتككيف أحماض آمينيو راتيفيالكتكسير جزيئات 
كيعتبر حمض النيتريؾ أكثر ضررا ألف المعالجة حتى في محاليمو المخففة  

 3كما تعتبر األحماض العضكية أقؿ تأثيرا. تعطي اصفرار لمخامة
                                                           

 .317ص ، المرجع السابق ،حساـ الديف عبد الحميد محمكد -1
  .316ص ، المرجع نفسو -2
 .14ص ،المرجع السابق ىناء كامؿ حسف، -3
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 تأثير القويات: -3-2-6
يعتبر الصكؼ خامة حساسة جدا لمقمكيات، حيث يذكب الصكؼ تماما إذا  

 1لمغمياف لمدة دقائؽ. مع رفع درجة الحرارة %5كضع في محمكؿ قمكم صكدا كاكية 
 تأثير المواد المؤكسدة: -3-2-7

تؤثر المكاد المؤكسدة عمى الصكؼ في أثناء عمميات التبييض، كفي إزالة  
ككذلؾ في بعض التجييزات كالبلزمة، كعند تعرض المنسكجات الصكفية لضكء  البقع

اء الشمس يزكؿ لكف الصكؼ إزالة تامة كال يعكد لبلصفرار بمركر الكقت باستخداـ م
األكسجيف، كقد كجد أنو ينتج عف تأثير المكاد المؤكسدة عمى الركابط الكبريتية نقص 

 2في المتانة كالكزف كزيادة في قابمية الصكؼ لمذكباف في المحاليؿ القمكية.
 تأثير األمالح:  -3-2-8

األمبلح المعدنية المتعادلة ال تتفاعؿ مع الصكؼ إذ أنو ال يمتصيا مف 
رجة حرارة المحمكؿ إلى درجة الغمياف، أما أمبلح كربكنات حتى لك رفعت د محاليميا

الكالسيـك ككربكنات المنجنيز المكجكدة في الماء فإنيا تغير لكف الصكؼ إلى 
 االصفرار مع ارتفاع درجة الحرارة إلى الغمياف في عمميات التجييز.

 تأثير عوامل التمف عمى المخطوطات:  -4
 العوامل البيولوجية: -4-1

ت كمككناتيا مف أصؿ عضكم لذلؾ تككف ذات قابمية لمتحمؿ تعتبر المخطكطا
كالتغيير في صفاتيا تحت تأثير الظركؼ المختمفة، مثؿ الكائنات الدقيقة التي تككف 
 بإمكانيا إحداث تغيرات كتشكىات في الكرؽ كاألغمفة كالمكاصؽ كاألحبار كغيرىا

                                                           
 .15، صالمرجع السابق ىناء كامؿ حسف، -1
 .15، صالمرجع نفسو -2
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نكع مف الكائنات كتشير تقارير معالجتو المخطكطات إلى كجكد أكثر مف سبعيف 
 التي الحية سكاء كانت مرئية كالحشرات كالقكارض أك دقيقة كالفطريات كالبكتيريا

تياجـ المخطكطات كتفتؾ بيا حيث تسمح الظركؼ المناخية المناسبة النتشارىا 
  1كتكاثرىا في مخازف المخطكطات كالكثائؽ.

دئ األمر تفقد كنتيجة ىجـك العكامؿ المذككرة أعبله نجد أف األكراؽ في با
شكميا كتتحكؿ إلى ألياؼ صفراء كتككف ىشة كسريعة االنكسار كتتيشـ إلى قطع 

تككف معرضة ممسيا لمسة خفيفة بعد أف تمتصؽ عمى بعضيا ك ب ما قمنا  صغيرة إذا
 2مف قبؿ الحشرات. لميجـك

 العوامل الفيزيوكيميائية: -4-2
 درجة الحرارة: -4-2-1

ب ارتفاع درجة الحرارة أعراض تظير عمى بعض المخطكطات مثؿ البردم بسب
الجفاؼ مف ىشاشة كتشقؽ كتكسر كذلؾ بسبب الجك الجاؼ لمدة طكيمة حيث أنو 
في ىذه الحالة يحدث تبخر لممحتكل المائي لمادة البردم كبالتالي ال يمكنو أف 

 3يحتفظ بالحد األدنى الضركرم ليحفظ ليكنتو الطبيعية.

 

                                                           
، جامعة أثر عمم الكيمياء في المحافظة عمى المقتنيات واآلثارسات إبراىيـ أبك عبدكف، يعد -1

 .02ص الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة،
2
-George-M.-dunha,"comment évaluer les mesures de conservation matérielles 

nécessaire dans les bibliothèque et les archives" , une étude RAMP accompagnée de 

principes directeur programme générale d’information et Unisist. Organisation des nations 

unies pour l’éducation , la science et la culture , paris 1990.p05.  
 .37ص .السابق المرجعحساـ الديف عبد الحميد محمكد،  -3
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 الرطوبة النسبية: -4-2-2
 ألف المسألة، ىذه في التدىكر معظـ تسبب أنيا يبدك التي ىي النسبيةالرطكبة 

 هىذ، ك النسبية الرطكبة مستكل عمى مباشرا تأثيرا تؤثر الحرارة درجة تقمبات
حفظ لم المثمى الظركؼ عمى لمحفاظ، ك ضررا األكثرتككف  التي ىي االختبلفات
 ككفت أف ال يجب كالتي النسبية الرطكبة في التغييراتك  التقمبات تجنب يجبالكقائي 

 ىعم الحفاظ المستحسف فمف لذلؾ. (ساعة 24 عف تقؿ) فترة خبلؿ٪ 3 مف أكبر
  1.مستقرة المناخية القيـ

 % 80في بعض الظركؼ ترتفع الرطكبة النسبية المحيطية بدرجة تصؿ إلى 
كيحدث نتيجة ليذا التردد أك االنتقاؿ السريع مف  %40ثـ يتبع ذلؾ جفاؼ يصؿ 

 إلى الحالة الثانية مظاىر التمؼ اآلتية: الحالة األكلى

 حالة التصاؽ الصفحات كالكثائؽ كتحجرىا في كتؿ. -1

كرمشة في مسطحات الكتابة مف كرؽ كجمكد كبردم كغيرىا كتصحبيا تشكىات -2
كالتكاءات مظيرية تظير بصكرة كاضحة في المخطكطات خاصة المصنكعة مف 

 الجمد كأكراؽ النخيؿ لبردم كاألخشاب.

 الرتفاع نسبة الرطكبة في الجك مخاطر أخرل عمى المخطكطات منيا :ك 

ألياؼ السيميمكز تمتص بخار الماء كتنتفخ مسببة تشكىا في شكؿ المخطكط  -1
 كضعفا في خكاص الكرؽ.

                                                           
1
- Violaine Bresson, « Protocole Pour La Conservation, Le Conditionnement, 

L’Inventaire Et La Remise De La Documentation Scientifique Et DU Mobilier Issus 

Des Opérations archéologiques », Direction régionale des affaires culturelles de 

Bourgogne, Service régional de l'archéologie, SRA Bourgogne, mai 2014, p3/4. 
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ارتفاع نسبة الرطكبة يساعد في تككيف البقع الترابية المائية نتيجة لترسيب األتربة  -2
 1المخطكطات. كالغبار عمى صفحات كجمكد

ساعد عمى تككيف الحمكضة في األكراؽ كيساعد تنسبة بخار الماء  عندما تتزايد -3
بخار الماء أيضا عمى تككيف البقع الصفراء كالبنية كذلؾ بتككينو لييدرككسيد 

 الحديديؾ.

ارتفاع نسبة الرطكبة يعتبر كسط مناسبا لنمك جراثيـ الكائنات الدقيقة مف فطريات  -4
التي تتغذل عمى مركبات المخطكط العضكية السمكلكزية كالبركتينية،  كما  كبكتيريا

تفرز ىذه الكائنات مكاد لزجة في صكرة بقع ممكنة تنتشر في كؿ المخطكط كقد 
 .2تؤدم إلى تماسؾ الصفحات كتحجر المخطكط

تنمك الحشرات كتتكاثر إذا ما تكافرت الرطكبة الكبيرة ك يؤدم ذلؾ إلى الثقكب  -5
 .3قطكع بيف اليكامش كالنصكص بدرجة قد تؤدم إلى تآكؿ النص كامبلكال

ارتفاع نسبة الرطكبة يعمؿ إلى كرمشة كالتكاء جمكد المخططات خاصة إذا تبله  -6
ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة ككما أف الرتفاع نسبة الرطكبة أثر متمؼ عمى 

اؼ يفقد الكرؽ محتكاه المخطكطات فإف انخفاضيا أيضا يعني الجفاؼ، كىذا الجف
المائي كيصبح ىشا قاببل لمكسر عند ثنيو، كما يؤدم إلى جفاؼ الجمكد كتصمب 

 4كالتكاء أحرفيا.

 
                                                           
1
- Vade-mecum de la conservation préventive, op cit, p12. 

2
- Violaine Bresson, op cit, p3-4. 

3
- Vade-mecum de la conservation préventive, op cit, p12. 

 
 .54ص ،المرجع السابقمصطفى مصطفى السيد يكسؼ،  -4
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 شدة الضوء:  -4-2-3
األكراؽ كزكاؿ بعض األلكاف كالنقكش كاألحبار الحساسة لمضكء،  صفراراك انحبلؿ -1

 نظرا لعمميات األكسدة. 
د العضكية فتضعؼ ألياؼ النسيج كاألكراؽ تحمؿ كتكسير التراكيب الجزئية لممكا -2

كالجمكد كغيرىا، كقد يككف الضكء ىك سبب ىذا التحمؿ المباشر أك نتيجة التفاعبلت 
غير المرغكب فييا في كجكد الضكء )كما في حالة تحمؿ لجنيف الكرؽ بتأثير األشعة 

 فكؽ البنفسجية (.
اليدـ الكيميائية أيضا ما  التأثيرات الحرارية لمضكء تؤدم إلى تنشيط تفاعبلت -3

  1ينتج عنيا مف تأثيرات الجفاؼ كمظاىره المختمفة.
 التموث الجوي: -4-3

يقصد بو التمكث اليكائي بحيث أف أكثر الغازات الممكثة الحمضية خطرا ىك 
كيمتص غاز ثاني أكسيد  غاز ثاني أكسيد الكبريت الذم يتكلد في المدف الصناعية

عمكما في كجكد  كاألثاركمكاد الكتابة  األثريةالكبريت عمى أسطح المخطكطات 
الرطكبة التي تذيب ىذا الغاز كفي كجكد أثار مف الحديد كالنحاس )كعامؿ مساعد( 
تتـ أكسدة الغاز ليتحكؿ  في النياية الى حمض الكبريت المدمر كالذم يسبب ما 

 2يعرؼ بالحمكضة بناء عمى المعادلة التالية.
 

 

 
                                                           
1

- Vade-mecum de la conservation préventive, op cit, p46. 
.184ص  ،المرجع السابقحساـ الديف عبد الحميد محمكد، - 2

 أكسدة    

 غازثانيأكسيدالكبريتSO2                   تيكحمضكبر

 فيوجودرطوبةوأثارمنالحديدوالنحاس
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 تأثير الدخان:  -4-3-1

لقاء بقايا السجائر المشتعمة في إالتمكث البيئي يؤدم التدخيف أك  إلى إضافة
مصانع الكرؽ أك النسيج أك في غرؼ حفظ الكثائؽ كالمخطكطات كمخازف الكتب 

أك الكثائؽ اليامة لذلؾ يجب  األرشيؼحدكث حرائؽ تدمر مقتنيات المكتبة أك  إلى
 1.ةالحساس األماكفااللتزاـ بعدـ التدخيف في مثؿ ىذه 

 تأثير عوامل التمف عمى التحف الجمدية: -5
 العوامل البيولوجية: -5-1

التحؼ الجمدية المعرضة لمرطكبة النسبية العالية تصاب بالفطريات خصكصا 
الجمكد الغير مدبكغة كقد لكحظ أف الجمكد المدبكغة بالتانيف المستخرج مف أقبلؼ 

 أشجار الصنكبر تككف مقاكمتو لمفطريات.
فإف العفنيات تنمك كتتكاثر بسيكلة  % 68رطكبة أكثر مف إف تعرض الجمد لم

ذا لـ نستطع السيطرة  2،كتسبب بقع سكداء عمى الجمكد كبعض التخريبات الفيزيائية كا 
عمى الرطكبة في األقطار التي تككف بيا الرطكبة النسبية عالية خبلؿ فترة طكيمة 

 fongicidesت كالعفف كىي مف السنة ففي ىذه الحالة تستعمؿ مادة تمنع نمك الفطريا
فالمكاد العضكية مثؿ الجمكد كالكرؽ  ،ككذلؾ باستعماؿ المطيرات كبتراكيز عالية

كاألقمشة )المنسكجات( كاألخشاب يجب أف تحفظ في درجة رطكبة نسبية تقؿ عف 
 3لكي ال تتعرض الحتماؿ نمك الفطريات. 68%

                                                           
، كمية اآلداب جامعة »الصيانة -الترميم -التصوير -الحفظ»من الوثائق أمحمكد عباس حمكدة،  -1

 .11القاىرة، مكتبة غريب، د.ت ،ص 
2
-Vade-mecum de la conservation préventive, op cit, p12. 

، جمعية العاديات في حمب دور الكيمياء في الكشف عن اآلثار وحفظياطارؽ إسماعيؿ كاخيا،   -3
 .22، ص2002الشيباء المحركسة سكريا
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 العوامل الفيزيوكيميائية: -5-2
 درجة الحرارة: -5-2-1

جمكد في ظركؼ جافة )حيث الرطكبة النسبية منخفضة أقؿ مف عند حفظ ال
 1(يؤدم ذلؾ إلى ظيكر أعراض الجفاؼ مف تشقؽ كالتكاء كتصمب.40%
 الرطوبة النسبية: -5-2-2

تتعرض التحؼ الجمدية لمكثير مف الفطريات في حالة عرضيا بالمتاحؼ إذا ما 
تسبب ىذه ، كت(%68كالتي تفكؽ ) كجدت في درجة عالية مف الرطكبة النسبية

بؿ  كتآكميا أحيانا (6)الصورة رقمانظر األسكداألخيرة ليس فقط في تبقع الجمكد بالمكف 
أيضا في تغيير ألكاف النقكش المكجكدة عميو. ككذلؾ تككف معرضة لخطر اإلصابة 

 .  (7)الصورة رقم  2بالحشرات. 

 
 (انةظيور بقع سوداء عمى الجمد بفعل الرطوبة)متحف زب -6-الصورة رقم

                                                           
 .182ص ،المرجع السابقباىرة عبد الستار احمد القيسي،  -1
 .210ص ،السابقمرجع العاصـ محمد رزؽ،  -2
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 توضح تآكل الجمود بفعل الرطوبة المسببة لمفطريات عن -7-صورة رقم 

 (Doina-Maria Creangă, p 268) 

 

 شدة الضوء: -5-2-3

يسبب الضكء تحمؿ كتكسير التراكيب الجزئية لممكاد العضكية كخاصة التحؼ 
العضكية حساسية تجاه نسبة الضكء كدرجة  األثريةالجمدية التي تعد مف أكثر المكاد 

 كبذلؾ تضعؼ األلياؼ الجمدية. رةاألخييزه عمى ىذه ترك

 تأثير عوامل التمف عمى مادتي العظم والعاج:  -6

نيا في ذلؾ شأف أش إلى عكامؿ التمؼ يةكالعاج ةالعظميتتعرض المقتنيات 
كالنسيج كالكرؽ .. كنظرا ألنيا ذات تركيب خمكم فإنيا إذا تعرضت بصكرة  األخشاب

 الجفاؼ كانييار التركيب الخمكم. إلىزائدة فاف ذلؾ يؤدم سريعة كمفاجئة لمحرارة ال

 العوامل الفيزيوكيميائية: -6-1
 درجة الحرارة: -6-1-1

لمعظـ كالعاج استجابات مختمفة األكضاع لممنبيات الخارجية كلذلؾ نجدىما 
سريعي االلتكاء كاالعكجاج عند تعرضيما لمحرارة، كتسبب الحرارة العالية فقداف 
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كذلؾ لكبر حجـ المسامات في العظـ كبالتالي تفاقـ التمؼ مع العظـ لممادة العضكية 
ككمما زادت مسامية العظاـ زادت قابميتيا لمكسر، كالتقدـ في عمر  1مركر الزمف،

 العظاـ يساىـ في جعميا أكثر ىشاشة.

 الرطوبة النسبية: -6-1-2

ة نظرا لمتشابو الكبير بيف المادتيف فإف خكاصيما الطبيعية كتركيباتيما الكيميائي
–مثؿ األخشاب –تتحكماف في كيفية معالجتيما كىما بصفة عامة يتعرضاف 

لبللتفاؼ كاالعكجاج، إذا ما كضعا في ظركؼ غير مناسبة مف حيث الحرارة 
 2كالرطكبة.

بصفة عامة تتأثر المكاد العضكية كالعظـ كالعاج كالخشب بنسبة كبيرة مف 
كيعتبر العاج مادة ىيجركسككبية التغيرات المستمرة لدرجة الحرارة كنسبة الرطكبة 

مثؿ الخشب أم أنو يمتص أك يفقد الرطكبة النسبية مف اليكاء كيؤدم ذلؾ إلى 
جفافو أك انتفاخو حسب نسبة الرطكبة كدرجة الحرارة كنظرا لحساسية ىذه المكاد 

يجب عرضيا أك تخزينيا في محيط درجة حرارتو ال تتجاكز ) لمجك المحيط بيا 
 3.%55ك  %45كبتو ما بيف ـ( كنسبة رط25°
 شدة الضوء: -6-1-3

يؤثر الضكء عمى العظـ كالعاج مثمو مثؿ باقي المكاد العضكية مف جمد كنسيج 
ككرؽ ألنو بتعرض العظـ كالعاج لمضكء المباشر كخصكصا ألشعة الشمس فإف ذلؾ 

 يؤدم إلى ضعؼ لكنيما الطبيعي عند تعرضيما ألشعة الشمس.
                                                           

.14ص ،سابقالمرجع التي، فراس محمكد مصطفى السمي -1
 .201ص ،سابقالمرجع العاصـ محمد رزؽ،  -2

3
-Tom. Stone. op. cite, p3. 
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ب ال يجب تعريضيا إلى إضاءة حية مثؿ بصفة عامة العظـ كالعاج كالخش
الكاشفة، كيجب أف تككف نسبة  (projecteur)  أشعة الشمس أك اإلضاءة التكضيحية

 75ال يجب أف تتعدل  (UV) لككس كاألشعة فكؽ البنفسجية  150الضكء أقؿ مف 

wu /m/  ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتحؼ ذات األلكاف فيجب أف ال تتعدل نسبة الضكء
س، كيمكننا تفادم الضرر الذم تسببو اإلضاءة عف طريؽ التقميؿ مف مدة لكك 50

 1عرض التحؼ.
 خفض يكدم فمثبل ،المقتنيات المتحفية في كبير بشكؿ البيئية المتغيرات ثرؤ ت
 يسيؿ كذلؾ كىشاشتيا األخيرة ىذه جفاؼ إلى مكاد العضكيةال في الماء محتكل
 إلىلمسمكح بو ا حدال عف المقتنيات ىذه في الماء محتكل ارتفاع يؤدم بينما تفتتيا،
 عمى يعمؿ كذلؾ أسطحيا عمى العفف كنمك الفطريات لتكاثر األمثؿ المناخ تكفير
 انتفاخيا إلى بالمقتنيات الماء محتكل في الزيادة تعمؿ كذلؾ كتمفيا، المقتنيات تحمؿ
 كالكثائؽ الكتب في الحاؿ ىك كما الحاالت، بعض في أسطحيا شكؿ كتغير

 .الخشبية كاآلثار الفنية كالمكحات  التاريخية
 المقتنيات خامات إجياد إلى الحرارة درجة في الكبير كيؤدم أيضا التذبذب

 المحيطة البيئة في الحرارة درجة عمى المحافظة يجب لذا تمفيا، إلى كحينئذ  
 إلى يؤدم عادة الحرارة درجة ثابت فارتفاع مستكل المتحؼ عند بالمقتنيات داخؿ

 .عمرىا كتقصير المقتنيات بتمؼ اإلسراع
6) فارؽ لكؿ الضعؼ إلى العضكية كالمكاد األكراؽ تمؼ معدؿ يزداد فمثبل 

° )
 درجات إلى الحرارة درجة اف انخفاض إال الحرارة بدرجة االرتفاع في مئكية درجات
 دليؤ  كذلؾ تمفيا، كحينئذ   الفنية بالمكحات الخاص القماش انكماش إلى يؤدم متدينة

                                                           
1
 - Institute canadien De conservation, Note de IICC 6/1. Entretien des objets en ivoire, 

en os, en Corne et en bois de cervidé, par Ton stone 1983. P3. 
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 كبالتالي الخشبية المقتنيات تقمص إلى المطمكب الحد عف الحرارة درجة انخفاض
 1.أيضا تمفيا

 تحاكالمك  األكراؽ مثؿ المقتنيات تمؼ في المباشر الضكء بتأثير يتعمؽ كفيما
 تمؾ سطكح تسخيف عمى تعمؿ اإلضاءة شدة زيادة فإف الممكنة، الفنية كالرسكمات
 عمى اإلضاءة فإنيا تعمؿ شدة أما بيا، المائي المحتكل خفض المقتنيػػػػات كحينئذ  

 .األلكاف زيادة تغير
 الضكء طبيعة عمى اصطناعية أـ طبيعية أكانت سكاء اإلضاءة تأثير كيعتمد

 كمحددة خاصة إضاءة تكفير أنظمة يتطمب كذلؾ، البنفسجية فكؽ األشعػػػػػػػػػػة كنسبة
 .لمتاحؼا في المقتنيات عمى لممحافظة مباشرة غير

كعمى العمـك البد  مف مراعاة مجمكعة مف اإلجراءات لمتقميؿ مف إصابة 
 يجب األحكاؿ جميعالمقتنيات األثرية بالتمؼ كخاصة العضكية منيا، لذلؾ فانو في  

 في مرات 10 عف معالجتو تمت آخر بيكاء الداخمي اليكاء استبداؿ معدؿ يقؿ ال أف
 مف لمتخمص البلـز الكافي بالمعدؿ ليكاءا معالجة ضماف أجؿ مف كذلؾ الساعة،
 2.المتحؼ في معركض ىك ما أسطح عمى تتسرب قد التي الداخمية الممكثات

إضافة إلى اختيار مكاد أثاث العرض كالتخزيف عمى اف تككف مف النكع الجيد 
الذم ال يؤثر عمى المقتنيات كال يتأثر بعكامؿ التمؼ، كصيانتيا دكريا كمراقبة النظافة 

 يكمية كمكاد التنظيؼ المستعممة.ال
 
 

                                                           
  08.ص ،المرجع السابق ،أبك عبدكف راىيـإب عديساف -1
 .07صالمرجع نفسو، -2
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 :خالصة الفصل 
تعد العكامؿ البيئية جزءا مف المحيط الذم نعيش فيو كأف تأثيرىا يتفاكت مف 

خر، فالعكامؿ الفيزيككيميائية مثؿ الحرارة كالرطكبة تتمؼ االثار كخاصة أ إلىعامؿ 
كثر عرضة أف العضكية منيا، لككنيا تتككف مف ألياؼ تتمدد كتتقمص كبالتالي تكك 

لمتمؼ، كما أف لمضكء دكر في عممية التحمؿ ككنو يغير مف صفات كألكاف االلياؼ 
المككنة لممادة العضكية، كبالنسبة لؤلحماض فيي تعمؿ عمى إذابة المادة العضكية 
كتحمميا بسرعة، كالعكامؿ البيكلكجية المتمثمة في الكائنات المجيرية كالفطريات 

ختمفة فيذه األخيرة مف أخطر عكامؿ التمؼ فيي تتغذل عمى كالحشرات بأنكاعيا الم
 المادة العضكية مسببة ليا تمفا كميا.
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   :تمييد 
 أحمد زبانة ممساف كمتحؼتالعمكمي الكطني لؤلثار اإلسبلمية بمتحؼ اليعتبر 

في الغرب الجزائرم لما يكتنفانو بيف جدرانيما مف تراث  ىـ المتاحؼأكىراف مف بيف ب
فميمة المتحؼ ىي الجمع بيف  ثرم كحضارم يعبر عف عراقة كحضارة كؿ منطقةأ

الماضي كالحاضر، كالحفاظ عمى المكركث الثقافي الثميف، كقد تنكعت كتعددت 
ؿ متحؼ كما تنكعت المجمكعات مف مكاد عضكية كغير طرؽ تجميع التحؼ بك

 .عضكية كسنعرؼ بمجمكعات كؿ متحؼ
 لمحة عامة حول المتحفين: -1
  :تممسانب ةاإلسالمي لؤلثار العمومي الوطني متحفال: والأ

تممساف مف أقدـ المتاحؼ في المنطقة كىك األثار اإلسبلمية بيعتبر متحؼ 
التاريخية التي تعاقبت عمى تممساف مف  يعطي لمزائر نظرة عامة حكؿ المحطات

 عصكر ما قبؿ التاريخ إلى ما تركو المكحديف كالزيانييف كالمرنييف.
 :متحفاللمحة عامة حول  -1
 موقع المتحف:   -1-1

تممساف في ساحة المجاىديف ب عمكمي الكطني لؤلثار اإلسبلميةيقع المتحؼ ال
التي كانت تتقاسـ معو البناية إذ في نيج )العالميف( بمحاذاة مديرية التربية بتممساف ك 

يقابمو مف الناحية الشرقية قباضة الضرائب، كمف الناحية الشمالية كالجنكبية فتحيط 
  2.1ـ533.61بو مديرية التربية، كىك يمتد عمى شكؿ مربع مساحتو اإلجمالية 

 
 

                                                           
 .تممساف  أرشيؼ متحؼ - 1
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 تاريخ البناية:  -1-2
كذلؾ  1850ديسمبر  30إف فكرة إنشاء المعمـ التاريخي تعكد إلى تاريخ 

بتاريخ صدكر قرار االحتبلؿ الفرنسي بإنشاء ثبلثة مدارس جيكية لمتعميـ الفرنسي 
اإلسبلمي كذلؾ لتأكيد إحكاـ السيطرة الفرنسية المطمقة عمى مختمؼ المؤسسات 

 1الدينية التي كانت مصدر لمقاكمتيا.
بالتصكيت عمى  1896كانطمؽ مشركع بناء المدرسة )المتحؼ حاليا( بتاريخ  

نح قرض بناء المدرسة الفرنسية اإلسبلمية بتممساف كقد استغرؽ بناءىا عدة سنكات م
عمى يد الحاكـ الفرنسي العاـ بالجزائر  1905مام  7ليتـ تدشينيا الرسمي في 

كذلؾ حسب ما جاء في المكحة التذكارية المخمدة ليذا المعمـ  "Jonnart"جكنار 
يف عمى يميف كيسار مدخؿ السمـ المؤدم التاريخي كالتي ال تزاؿ مدكنة عمى رخامت

 ب(-أ( 1) )الموحة رقم.2إلى الطابؽ العمكم لممبنى كىما بالمغتيف العربية كالفرنسية
 

 
 -ب-الصورة                                         -أ-الصورة

 العربيةن لتأسيس المدرسة بالمغتين الفرنسية وان التذكاريتا(:الموحت1الموحة رقم )
 

                                                           
1
-Zerhoun (T( « La medersa une expérience réussie». Les travaux du premier centenaire 

de medersa de Tlemcen 1905- 2005. P 183-189. 
2
 -Guide de Tlemcen, « Archéologies de la cité » organisé en coopération avec Urmed 

Sorbonne par l’université Abu Bakr Belkaid en Juin et Juillet 2010, p 26. 
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 تحويل المدرسة إلى متحف:   -1-3
 Charle Brosslardشارل بروسالر تعكد فكرة تأسيس متحؼ تممساف إلى 

. م1868-م1856المفكض المدني الفرنسي لمدينة الجزائر خبلؿ الفترة مما بيف 
كذلؾ لفضمو الكبير في تككيف النكاة األكلى لممتحؼ بجمعو العديد مف المقتنيات 

 1حفكظة إلى يكمنا ىذا.األثرية التي ال تزاؿ م
بجمعو لمتحؼ مف المدينة  م1857سالر و لبر لقد كانت المحاكلة األكلى 

مف قبؿ المالكيف الخكاص  الممنكحةكضكاحييا كمعظميا يعكد إلى اليبات 
كالمكظفيف الفرنسييف كاإلدارة العسكرية، كيكفي في ىذا الصدد اإلشارة إلى أف معظـ 

مبلت اقتناء المجمكعات المتنقمة كانت عمى أيدم كالحفريات األثرية كح األسبار
الضباط العسكرييف في المقاـ األكؿ كذلؾ بفضؿ تمؾ الصبلحيات التي كانكا 

 يتمتعكف بيا. 
تـ العثكر عميو  "Bernard"برنارد كمثاؿ ذلؾ الذراع الممكي الذم قدمو القائد 

 في سكؽ القيسارية.
فمـ  تقتصر فقط عمى اليبات كقد تعددت مصادر جمع المقتنيات األثرية 

تحكلت األبحاث كالدراسات عف  1860كالجمع كاالكتشاؼ بالصدفة، بؿ في سنة 
، القصر القديـ، سيدم إبراىيـالتنقيب عف اآلثار في المقابر مثؿ: مقبرة سيدم 

يعقكب ككذلؾ الجامع الكبير لممنصكرة ككشؼ مف خبلؿ ىذه األخيرة عمى شكاىد 
 2لمقبكر.

                                                           
1
- Marçais (W), musée de Tlemcen, série Musée et collection archéologique de l’Algérie 

et de la Tunisie, Paris, 1906, p 6.  
، مذكرة لنيؿ لمقتنياتاالحفظ بمتحف تممسان في الوقت الراىن وأثره عمى مصير ، فايزة إبراىيمي -2

 .29ص  2007-2006 شيادة الماجستير، جامعة تممساف،
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بمثابة النكاة األكلى التي ميدت  1857سنة  لبروسالر كالت األكلىكتعد المحا
لعممية البحث عف المقتنيات مف المدينة كضكاحييا ككانت أغمب مصادرىا اليبات 
الممنكحة مف المالكيف الخكاص كالمكظفيف الفرنسييف ألف معظـ الحفريات األثرية 

كرييف في المقاـ األكؿ الضباط العس أيدمكحمبلت اقتناء المجمكعات كانت عمى 
 .1بجمع ما يصادفيـ مف تحؼ

إال أف المتحؼ لـ يتكقؼ عف إثراء المجمكعات المتحفية، بؿ امتد إلى 
العناصر المعمارية التي جمبت مف المسجد الكبير كمسجد سيدم الحمكم ككذلؾ 
قصر العباد كالمدرسة التاشفينية كتنكّعت بيف قطع خشبية كجصية كمجمكعة مف 

 كالفسيفساء. الزليج
كلقد كاف المقر األكؿ لحفظ ىذه المقتنيات ىك مقر البمدية فقد خصصت ليا 
قاعة، غير أف  ىذه األخيرة حكلت إلى قاعة لممعارض بعد تيديـ المدرسة التاشفينية 

بحيث نقمت إلى قاعة عرض أخرل كتحديدا إلى مسجد سيدم أبي  1873سنة 
حيث نقمت  1991ية كظيفتو إلى غاية كاستمر المتحؼ في تأد 1901الحسف عاـ 

 2مجمكعاتو إلى المدرسة الجديدة.
كما ازدادت المجمكعات المتحفية بعد االستقبلؿ بفضؿ الحفريات التي أجريت 

 في كؿ مف سيقا كىنيف كالمشكر كمنصكرة.
كقد صنؼ كمتحؼ عمكمي كطني لؤلثار اإلسبلمية بمقتضى المرسـك التنفيذم 

 2011سنة أكتكبر5ل  المكافؽ 1432 ذم القعدة عاـ 7 المؤرخ في 352-11رقم

                                                           
 .29، ص السابق المرجعفايزة إبراىيمي،  _1
 .30، ص المرجع نفسو -2
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الذم يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممتاحؼ كمراكز التفسير ذات الطابع 
 1المتحفي.
  :أحمد زبانة بوىران الوطني العمومي متحفالثانيا: 

 متحف:اللمحة عامة عن  -1
بلؿ يعد متحؼ زبانة مف بيف المتاحؼ األكلى في الجزائر كالتي دشنت خ

االحتبلؿ الفرنسي لمجزائر كىك يضـ مجمكعة شاممة مف أثار الشعكب التي تكافدت 
عمى المنطقة كقد تـ جمع ىذه األخيرة عف طريؽ اليبات أك الشراء ككذلؾ نتيجة 

 التنقيبات األثرية.
 موقع المتحف: -1-1

يقع متحؼ أحمد زبانة في كسط مدينة كىراف بنيج أحمد زبانة بالقرب مف 
جديدة كبجانبو مدرسة الفنكف الجميمة، بحيث يمتد عمى مساحة إجمالية المدينة ال
 المجاكرة. األحياء(   مكقع المتحؼ مف 1)المخطط رقم - 2ـ3906تقدر بػػ

 متحف ومراحل تطوره:النبذة تاريخية عن  -1-2
جاءت فكرة إنشاء متحؼ في مدينة كىراف 

ـ، مف طرؼ جمعية الجغرافيا كاآلثار 1879سنة 
راف كفي ىذه الفترة لـ يكف ىناؾ متحؼ لمقاطعة كى

نما كاف ىناؾ تراث مادم  بأتـ معنى الكممة، كا 
مشتت بمقر البمدية القديمة في ساحة الجميكرية 

داخؿ القاعة المسماة "قاعة الطيكر" كالتي احتكت عمى مجمكعة مف الطيكر كبيض 
                                                           

 3ق المكافؽ ؿ 1433جمادل الثانية عاـ 11، 26الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية/العدد  -1
 .19ـ، ص 2012مايك، سنة 



 الفصل الثالث                          المقتنيات العضوية بمتحف تلمسان ومتحف وهران 
 

119 
 

كقد عرضت النعاـ، ككذلؾ بعض الصكر كالرسـك التي تسجؿ الحفريات الركمانية 
 1آنذاؾ في الساحة المسماة اليـك "ابف باديس".

 
 م اإلاخحف مً ألاحُاء اإلاجاوسةىك(: م01اإلاخؼؽ سكم )

 عن إدارة المتحف

                                                           
، رسالة وسط الحفظ بمتحف أحمد زبانة "دراسة تطبيقية لجناح العرض والتخزينعائشة فاطمي،  -1

 .38، ص 2008-2007ماجستير، عمـ اآلثار كالمحيط ، قسـ عمـ اآلثار، جامعة تممساف، 
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"Demaeght"دومايت" إف فكرة إنشاء المتحؼ جاءت بفضؿ الرائد 
كىك أثرم  *

مختص في عمـ النقكش كالذم حاكؿ بفضؿ مراسبلتو إلى المكاطنيف بإثراء 
جمع مجمكعة ىامة مف األشياء كالتحؼ قسميا  م1882ركضات، كفي سنة المع

قسـ األثار  - قطعة 13قسـ المسكككات كقد احتكت عمى  -1إلى ثبلثة أقساـ ىي:
قسـ تاريخ الطبيعة ككانت  -قطعة 16الركمانية كاإلفريقية ككانت تحتكم عمى 

 إلييا أقساـ أخرل. كبعد ذلؾ ُأضيؼ  Les fossilesتحتكم عمى قطعتيف متحجرتيف 
استقر مؤتمر الجمعية الفرنسية لمجغرافيا عمى ضركرة  1885كفي أفريؿ عاـ 

البحث عف مكاف مناسب ليذه التحؼ النادرة ككانت قاعة في المستشفى القديـ كافية 
كعيف  1885مارس  8كقد تـ تدشيف المكاف بصفة رسمية يـك ، ليذا الغرض
( 1885)كحمؿ اسمو، كفي نفس السنة  محافظا لممتحؼ Demaeghtدكمايت" 

تنازلت جمعية الجغرافيا كاآلثار عف المتحؼ لصالح البمدية، كذلؾ ألسباب مادية 
عادة تييئة المتحؼ.   لعدـ القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ الصيانة كا 

تـ تحكيؿ المجمكعة المتحفية إلى مدرسة بحي سيد اليكارم  1891كفي سنة 
متحؼ بيبات كتبرعات مجمكعات الالمدينة عمى إثراء ما شجع سكاف  ىذاك ، العتيؽ

 2.ليا عبلقة بتاريخ المنطقة

                                                           
ـ كتابات منقكشة في اجتماع مام كاف عالـ أثار كعال 1831دكمايت لكيس: كلد في دككارؾ في  -*

عيف نائب الرئيس ككانت لو الفرص ليصبح رئيسا إال أنو رفضيا، ككانت كؿ اىتماماتو لؤلثار  1880
 لبلستزادة انظر.... 1898كقد كانت لو فييا عدة كتابات كأبحاث عديدة تكفي في 

Mr. Blanchère- Description de l’Afrique du nord musée de l’Algérie de la Tunisie 

(Musée d’Oran) Ernest Leroux Editeur, Paris 1893, p 752. 
1
- Musée national Ahmed Zabana, une richesse à conserver, 2006, p1. 

2
-Domergue François, Catalogue raisonne des objets archéologiques contenus dans le 

musée municipal d’Oran, Paris 1984, et F Domergue, Histoire de musée d’Oran de 
l’année 1882 à l’année 1998. Bulletin de la société de géographie et d’archéologie d’Oran 

925, p 09-p32. 
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بالذكرل المئكية لبلحتبلؿ الفرنسي لمجزائر تـ تدشيف  حتفاؿاالكبمناسبة 
كبعد  1935ككاف االفتتاح الرسمي سنة  ،1930المتحؼ الجديد الحالي سنة 

دينة كىراف ثـ أصبح تابعا االستقبلؿ سمـ المتحؼ إلى المجمس الشعبي البمدم لم
إلى  "متحؼ دكمايت"سـ إكاستبدلت بعد ذلؾ تسميتو مف  ،ـ1986لكزارة الثقافة سنة 

عرفانا بركحو التي قدميا لمكطف إباف الثكرة  "أحمد زبانة"اسـ متحؼ الشييد 
صنؼ ضمف المتاحؼ الكطنية  1986مام  27كفي تاريخ  التحريرية المجيدة

 1الجزائرية.
 لمتحفين العامة:مقتنيات ا -2

 :بتممسان ةاإلسالمي ألثارامتحف  -أوال
يزخر متحؼ تممساف بمقتنيات متنكعة حيث تغطي مدينة تممساف كمناطقيا 
المجاكرة منذ عصكر ما قبؿ التاريخ إلى غاية الفترة المعاصرة كيككف بذلؾ يجمع 

قة، كيمكف بيف جدرانو مختمؼ الحضارات المحمية كغير المحمية التي مرت بيا المنط
ضمت مقتنيات مف تصنيؼ المجمكعات المتحفية إلى ثبلثة مجمكعات أسياسية 

عينات مف الصخكر كالرخاـ كالمعادف التي تزخرؼ بيا  التاريخ الطبيعي تمثمت في
ككذلؾ تحتكم عمى مجمكعة مف المستحثات النباتية كالحيكانية تعكد إلى  المنطقة
إلى مجمكعة معتبرة مف النباتات األكربية الجيكلكجية المختمفة إضافة  األزمنة

شكاىد أثرية مختمفة منيا كمجمكعة ل  2ـ.19المستكردة مف بعض البمداف في القرف 
ما يعكد إلى فترة ما قبؿ التاريخ كالصناعات الحجرية كالفخارية كمنيا ما يرجع إلى 

لـ، ككذلؾ مجمكعة الفترة القديمة كالكتابات التذكارية البلتينية مف شكاىد القبكر كمعا
                                                           

 .40، ص السابق المرجععائشة فاطمي،  -1
 .كىراف متحؼ إدارةكثائؽ الجرد الخاصة بالمجمكعات المتحفية، عف  -2
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مف القطع النقدية البركنزية كقطع الفخار التي تعكد إلى الفترة اإلسبلمية كىي مف 
أكبر مجمكعات المتحؼ عددنا حيث تتضمف قطع المسكككات المتنكعة كالزليج 

اإلبداعات إضافة إلى بعض  1،كالزخارؼ المعمارية كالرخامية كالمخطكطات القديمة
جمكعة كمثمة في بعض المكحات الفنية المنفذة بتقنيات مختمفة، الفنية المعاصرة المتم

مف المقتنيات اإلثنكغرافية تمثمت في عناصر الزم التقميدم لسكاف مدينة تممساف 
لمنساء كالرجاؿ كحتى األطفاؿ خصكصا أزياء المناسبات كاألعراس كالحفبلت كىي 

ات المنزلية التي كاف بعض األكاني كاألدك  ككذلؾتمثؿ تقاليد تممساف كضكاحييا 
يستخدميا األىالي في حياتيـ اليكمية، كأيضا الصناعات التقميدية كأدكات النسيج 

 * كغيرىا.
كانت مكزعة عمى قاعات التي ك المقتنيات مف  ا جؿ ما يحتكيو المتحؼىذ

بينما في الكقت الحاضر يقتصر دكر المتحؼ عمى التخزيف فقط كما العرض سابقا، 
الركاؽ المحيط بالصحف المكجكدة في بعض المخطكطات في  يتمثؿىك معركض 

األدكات المعدنية  مجمكعة مفباإلضافة إلى بعض الكاجيات التي تحتكم عمى 
 كالقطع الفخارية.

 :بوىران المتحف الوطني أحمد زبانة -ثانيا
 منيا: يحتكم المتحؼ عمى مجمكعة كبيرة مف المقتنيات األثرية

                                                           
 المتحؼ. إدارةكثائؽ الجرد الخاصة بالمجمكعات المتحفية، عف  -1
تممساف، فقد ب األثار اإلسبلمية جؿ أك معظـ ىذه المجمكعات لـ تعد مكجكدة بمتحؼ مالحظة: -*

كزعت عمى المتاحؼ األخرل بمناسبة " تممساف عاصمة الثقافة اإلسبلمية"، كما ىك مكجكد بالمتحؼ 
 اتو التي حكلت إلى مخازف.غير معركض فيك محفكظ بقاع
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بتنكعيا كتمتاز  تعكد لمفترة اإلسبلميةالتي ثرية األمسكككات مجمكعة مف ال
حيث جمعت بيف العيكد الزمنية المختمفة كالحضارات البشرية المتعددة في  الكبير

مقسمة  الكقت ذاتو كقد سكت بمكاد مختمفة منيا الذىب، كالفضة كالبركنز، كالنحاس.
ضـ كت ةالقديم عصكرمجمكعة مقتنيات تعكد لمحسب العصكر المختمفة فمنيا 

، ، كالمكريتانية، كالركمانية1مجمكعات كقبلدات كؿ مف الحضارة المصرية، كالبكنية*
مجمكعات تعكد إلى العيد الفاطمي، كالمرابطي،  ىك األخر يضـ الكسيط كالعصر

مجمكعات  تعكدك  الحديث كالمعاصر كمقتنيات العصر .كالزياني، كالمريني كالمكحدم
سطنبكؿت بالجزائر كمصر، كتكنس كّ لعثمانية، سإلى اإلمبراطكرية ا صرىذا الع  كا 

كنقكد الدكلة السعدية كالعمكية بالمغرب األقصى ككذا مجمكعة ىامة مف القطع لدكلة 
 250األمير عبد القادر بتاقدمت ) تيارت (، يقدر عدد تحؼ ىدا الفرع بحكالي 

  2.تحفة، كىذا الفرع يسمى حاليا باآلثار اإلسبلمية
 
 

                                                           
أك ما كاف يعرؼ بإلية حماية الزراعة ، حيث كاف -ديميتار –البكنيقية عرفت اآللية أكالفترة البكنية -1

الحبكب،  كىي اإللية التي يكجد تمثاليا في أركقة المتحؼ،   إنتاجيعتقد اف المنطقة كانت اغنى مكاقع 
 لبلستزادة انظر:.

- M.M.C.H .Daremberg et E.D .Msarglio .dictionnaire des antiquités. greques et romaines 

d’après les textes et les monuments. Libraire hachette et C.I.E. PARIS 1892, P1250. 
.  المتحؼ إدارةأرشيؼ الجرد المتحفي،  - 2  
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 ؤلاظالمُت( مىـش الىاحهت الشئِعُت لللاكت 8)الصىسة سكم

أىميا يعكد إلى الفترتيف  ضـ مجمكعات أثريةكتمجمكعة اآلثار القديمة كىناؾ 
ـ، يقدر  20ك 19البكنية كالركمانية، جمبت مف مكاقع مختمفة بالجزائر خبلؿ القرنيف 

أكاني  فيك عبارة عف فترة البكنيةلممنيا فما يعكد قطعة أثرية  2508بعددىا 
الفترة كأما فخارية، مصابيح كنقكش حجرية منيا شكاىد القبكر كنصب تذكارية. 

أىـ ما يميزىا الفسيفساء المستكحاة مف الميتكلكجيا الركمانية، اكتشفت ف الركمانية
كيكجد بيا كذلؾ مجمكعة مف "بطيكة حاليا"  (ببورتوس ماغنوس) 1862سنة 

المرمر كالبركنز، كالحجر إلى جانب  مصنكعة مفالمصابيح المزخرفة كتماثيؿ 
شكاىد القبكر، كالتي عثر عمييا بمناطؽ مختمفة مف الكطف السيما الغرب الجزائر، 

مجمكعة مف العناصر المستخدمة في البناء مثؿ  ثاراألكيكجد إلى جانب تمؾ 
 األعمدة الككرنثية كالتيجاف. 
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 (2)الهىعة                                                                   (1)الهىعة 

 ( صىس لفشق آلازاس اللذًمت)الشوماهُت(3اللىحت سكم )

 
األثرية إلى مختمؼ  مقتنياتياتعكد كالتي  مجمكعة ما قبؿ التاريخأيضا  ؾكىنا

تمثمو ، العصكر الحجرية كقد اقتنيت في معظميا مف مكاقع الغرب الجزائرم
متعددة األكجو كذات الكجييف، عثر عمييا في مكقعي صناعات حجرية أىميا أدكات 

مجمكعات صنعت مف الفخار كالحجر ك  عيف الحنش )سطيؼ( كتيغنيؼ )معسكر(.
كالفؤكس  كالعظـ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ األكعية كالمخارز، كرؤكس السياـ

 المصقكلة التي اكتشفت بمغارات جبؿ المرجاجك )كىراف( باإلضافة إلى تحؼ تعكد
لفجر التاريخ تكحي إلى نشاطات إنساف ذلؾ العصر كعدد التحؼ المكجكدة يفكؽ 

 ألؼ قطعة أثرية. 100
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خ( 9)الصىسة سكم                 كاكت ما كبل الخاٍس

 
 

عمى مجمكعة كبيرة مف  حتكميكفي نفس مجمكعة ما قبؿ التاريخ يكجد فرع 
لئلنساف كآخر لمشمبانزم العظاـ كاليياكؿ العظمية، حيث يكجد بيا ىيكؿ عظمي 

كىيكؿ النعامة، كىياكؿ لحيكانات صغيرة كىيكبلف عظمياف كبيراف لمدلفيف األسكد  
مف منطقة كىراف كمجمكعة مف عظاـ كحيد القرف كعظاـ األبقار التي اكتشفت مف 

ىناؾ أيضا عظاـ الثكر الكحشي كدب الكيكؼ ك  1،*مغارة كيفاف بف غمارم تازة
، ككذلؾ *كجمجمة كفؾ سفمي لفرس النير مف كيؼ سكاياف كعظاـ بعض المجترات

قركف الثكر الكحشي المنقرض التي كجدت بمغارة ميداف الرماية*، كقركف أخرل 
كالبد مف اإلشارة إلى أف ىذه القاعة  لبعض الحيكانات كالغزالف كاألبقار كغيرىا،

ـ كجكد مختص في تابعة لقاعة ما قبؿ التاريخ كلـ تحظ باىتماـ الدارسيف كذلؾ لعد

                                                           

 كيفاف  بف غمارة تازة مكقع اثرم قديـ بالمغرب األقصى .  -*
 عبارة عف كيؼ مكجكد في فرنسا. سكاياف -*
 مغارة ميداف الرماية، منطقة مف ما قبؿ التاريخ في جبؿ المرجاجك بمدينة كىراف. -*
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الحيكاني، كىناؾ عظاـ غير معركفة المصدر كاألصؿ كىي تحتكم عمى  ثاراألعمـ 
 1.قطعة عظمية مجمكعة كبيرةحكالي 

 
 ( كاكت اللـام10الصىسة سكم)

 

 

 

 
 

 
 (حاهب مً كشوض كاكت اللـام11الصىسة سكم)

 

 ة التاريخيةنظرا ألىمية مدينة كىراف مف الناحيإضافة إلى المجمكعات السابقة ك 
خص ليا فرع يشمؿ مجمكعات ىامة تعد نافدة إطبلؿ عمى أىـ الفترات التاريخية 

 ، كالعثمانيةكاإلسبانيةالتي مرت بيا المدينة )ما قبؿ التاريخ، كالركمانية، كالمرينية 
                                                           

.متحؼ كىرافأرشيؼ  - 1  
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كالفرنسية( حيث نجد تحفا أثرية خاصة بالعمراف منيا النقكش المكتكبة بالمغة 
ية، كالعربية كشعارات النبالة ككذلؾ تحفا رمزية مثؿ مفاتيح المدينة البلتينية كاإلسبان

، إلى جانب مجمكعة 1865الميداة لنابميكف الثالث مف قبؿ أعياف كىراف في سنة 
 مف األسمحة البيضاء كالنارية.

 (كاكت وهشان اللذًمت12الصىسة)

 

كشعكب ببلد  تعكس الحياة اليكمية  لقبائؿإثنكغرافية تحؼ كما يكجد بالمتحؼ 
فريقيا كآسيا، كتبرز التطكر االقتصادم كاالجتماعي الذم عرفتو  المغرب العربي كا 
ىذه المناطؽ، كجميع الحرؼ كالصناعات التقميدية التي برىف مف خبلليا اإلنساف 

كتتمثؿ في تحؼ مف الخزؼ كالخشب المنقكش كأنكاع  ،المغاربي عمى إبداعو الفني
 ـ.18محة بيضاء كنارية يعكد تاريخيا إلى القرف كأس الحمي، كأكاني نحاسية
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 ( كاكت ؤلازىىهشافُا13الصىسة سكم)

 
 

ببمداف إفريقيا، فيي تتمثؿ في أدكات  تكجد تحؼ خاصة مجمكعةكفي نفس ال
لى جانب ذلؾ نجد تحفا أخرل كالنعاؿ، كاأللبسة  لمصيد كالرماح كالسياـ، كالنباؿ كا 

تعكيذات المرتبطة بمعتقدات كعادات الشعكب كالحمي كمجمكعة مف األقنعة كال
 قطعة. 647لدينية، كىي تحتكم عمى ا

 
 ( 2) الهىعة                                                              (1) الهىعة

لُا4اللىحت سكم)  ( صىس لبلع اإلالشوطاث للاكت ئفٍش
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متمايزيف األكؿ يمثؿ  يفرعف مف تتككففي مجمكعة الفنكف الجميمة أما بالنسبة ل
الفف التشكيمي الجزائرم المعاصر إذ يمكننا مف خبللو مشاىدة نتاح الفنانيف 

سياخـالجزائرييف أمثاؿ معمرم*، * القسـ الثاني يخص ***كخدة1*،*** كباية*كا 
الفف األكربي بمختمؼ مدارسو منيا الفبلمكندرية، كاليكلندية كالفرنسية كاتجاىاتو 

كمما يجمب االنتباه تمؾ الحركات  بلسيكية كاالنطباعية كالفف التجريدم.المختمفة كالك
االستكشافية التي عبر مف خبلليا الرسامكف عف مشاىد محمية تعكس الحياة اليكمية 
في بعض المناطؽ الجزائرية نذكر مف أىميا لكحات ديني،  كما عرض في القاعة 

اعات الفنية كيعكد تاريخيا إلى أيضا بساطة فريدة مف نكعيا تعبر عف ذركة اإلبد
 ـ تمثؿ مشيد " مكسى يضرب الصخرة بالعصي". 18القرف 

 

                                                           

، عمؿ مدة طكيمة 1886معمرم ازكاك : رساـ كلد في تاكريت ميمكف ) القبائؿ الكبرل( سنة  -*
معارض بالمغرب، فرنسا، الجزائر، إسبانيا، يكجد أستاذا في الرسـ بفاس بالمغرب، شارؾ في عدة 

 .لكسمبكرجالعديد مف أعمالو في متاحؼ الجزائر، أمريكا، 
، خريج المدرسة الكطنية لمفنكف الجميمة 1928محمد: رساـ كلد في دكار جناد سنة  إسياخـ -**

 1951في الخارج سنة بالجزائر ك المدرسة العميا لمفنكف الجميمة بباريس أقاـ عدة معارض بالجزائر ك 
 1980تحصؿ عمى جائزة األسد الذىبي، بركما سنة 

، يتيمة في سف الخامسة، بدأت الرسـ 1931باية محي الديف :رسامة مكلكدة بالجزائر سنة  -***
 .1963بالجزائر، أقاـ ىا المتحؼ الكطني فنكف الجميمة معرضا ألعماليا سنة  1943كالنحت سنة 

، بمستغانـ، فناف عصامي، شارؾ في عدة 1930مارس  14كلد يكـ خده محمد : رساـ  -****
، يعتبر رائدا لمتجريدية بالجزائر لبلستزادة عف ذلؾ أنظر: كأركبامعارض بالجزائر كالببلد العربية 

،ص 1988، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر الحركة التشكيمية المعاصرة بالجزائرإبراىيـ مردكخ، 
 شكرات المتحؼ.: منأيضا. كانظر 6
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 (كاكت الفىىن الجمُلت15الصىسة سكم)

أما فيما يخص فف النحت فنجد مجمكعات مف التماثيؿ معظميا بركنزية 
ييف لمختمؼ النحاتيف أمثاؿ ركداف بالمكندك كما نجد منحكتات مختمفة لمبدعيف جزائر 

أمثاؿ بككرش كبكىداج كىذه التماثيؿ تعكس بعض المعتقدات الدينية كاألخرل 
 ... 1عقائدية مستكحاة مف الفف الطاسيمي

ت بلاكت الفىىن الجمُلت16الصىسة سكم) ( بلع الخمازُل البروهٍض  

 
 

                                                           

.كىراف أرشيؼ كمنشكرات متحؼ - 1  
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الحيكانية لتاريخ الطبيعة مكانة معتبرة نظرا لقيمتيا ات مجمكعملكما أف 
عينات محنطة كعظمية، تـ اقتناؤىا إثر المتح ضـ يلتاريخية حيث اإليككلكجية كا

عمميات استكشافية مند بداية القرف التاسع عشر الميبلدم منيا ما انقرض تماما مف 
مناطؽ تكاجدىا كاألركية مف التؿ الجزائرم كبعض األنكاع النادرة لمسبلحؼ البحرية 

االنقراض نظرا لعدة عكامؿ مف البحر األبيض المتكسط  كمنيا ما ىي ميددة ب
تسببت فييا يد اإلنساف كالطبيعة معا، كبالتالي تـ تصنيفيا ضمف الحيكانات المحمية 
 دكليا كنذكر منيا الفقمة كالفيد باإلضافة إلى أنكاع أخرل مف الطيكر كالزكاحؼ
كاألسماؾ كبعض الحشرات كالرخكيات كغيرىا مف األنكاع ذات األىمية الطبيعية 

ة. كما يضـ ىذا الفرع مجمكعات متنكعة خاصة بالنباتات كالحيكانات كالثقافي
المتحجرة يعكد تاريخيا مف الحقبة الجيكلكجية األكلى إلى الحقبة الجيكلكجية الرابعة، 
إضافة إلى نماذج ىامة مف المعادف كالنحاس كالزئبؽ كالفحـ كغيرىا مف العناصر 

لى جانب ى متنكعة مف النباتات منيا ما نستعمؿ ا نحد عينات ذالضركرية لمحياة كا 
 في الصناعة كأخرل في الطب.

 خاصة بالحشرات األكؿ، سميفه المجمكعة مكزعة عمى قذكنشير إلى أف ى
حكالي  يضـ كاألسماؾخاص بالزكاحؼ كالحيكانات  الثانيك  .نكع 4974حتكم عمى ي

 صنؼ.  2093
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(2الصورة)(1الصورة)  

خ الؼبُلت (5اللىحت سكم) -2-1 -فشق جاٍس  

جبلال لكؿ ك  سمواحمؿ المتحؼ كالذم  "أحمد زبانة"تخميدا لركح الشييد ك  ا 
فرع خاص بتاريخ  أضيؼ إلى مجمكعات المتحؼشيداء الكاجب الكطني المقدس 

 تمثؿ في أرشيؼ ككثائؽ تخص المنطقة أىميا :يلخامسة الثكرة التحريرية لمكالية ا

قائمة المحكـك عمييـ  - (.OASقائمة ألعضاء المنظمة السرية الفرنسية )
 باإلعداـ.

ىيكؿ التنظيـ  -بعض قصاصات الجرائد الفرنسية الخاصة بحرب التحرير.
 السياسي كمجمكعة الصكر لشيداء المنطقة.
بسة العسكرية مع بقايا أسمحة كآلتي رقف كما نجد عينات مف الذخيرة كاألل

كسحب كتب بيا أكلى منشكرات الثكرة بالناحية، كما نجد لكحة لمشييد أحمد زبانة 
 ـ.1956جكاف  19قبيؿ إعدامو بالمقصمة في 
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 ا(كاكت اإلاجاهذ)ظابل 17الصىسة سكم

 

 

 

  

ة مكتبإضافة إلى كؿ المقتنيات التي يزخر بيا المتحؼ فإننا نجد بو 
متخصصة يتككف رصيدىا مف كتب، كدكريات، كخرائط، كأرشيؼ كصكر ليا عبلقة 

كما تحكم أيضا مخطكطات مثؿ مخطكط طمكع سعد ، بالتراث كمجمكعات المتحؼ
ـ، ككتاب كصؼ إفريقيا 1897رم االسعكد في أخبار كىراف كمخزنيا األسكد لممز 

طبع بالمغة الفرنسية سنة   Léon l’africainلمحسف الكزاف المعركؼ بميكف اإلفريقي
 ـ.  1556

 ( كاكت اإلاكخبت18الصىسة سكم)
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 المقتنيات العضوية األثرية بالمتحفين: -3
 متحف األثار اإلسالمية بتممسان: -أوال

ثرية نظرا لطبيعتيا كعدـ تعتبر التحؼ العضكية مف أندر كأقؿ المقتنيات األ
كالفخار  األخرلى عكس المكاد ثرم عمعماؿ التنقيب األأالعثكر عمييا في كثير مف 

 ...الخ..كالمعادف كالحجارة
متحؼ في في المتاحؼ كخاصة  منعدمةكتكاد أف تككف  نادرةلذلؾ نجدىا 
تممساف فيك يحتكم عمى مجمكعة قميمة كقد اقتصرت عمى األثار اإلسبلمية ب

المخطكطات كبعض القطع الخشبية، أما بالنسبة لممنسكجات فقد سممت الى المتحؼ 
" كمف المجمكعات اإلسبلميةالعمكمي لمفف كالتاريخ بمناسبة "تممساف عاصمة الثقافة 

 تي يحتفظ بيا المتحؼ نجد ما يمي:ال
 مجموعة المخطوطات: -1

تممساف عمى مجمكعة ىامة مف المخطكطات األثار اإلسبلمية بيحتكم متحؼ 
البف  الجامع الصغير" مخطكط مف بيف ىذه المخطكطات 14كعدد المعركض منيا 

كشرح مختصر عمى المختصر لػػػ الدردير خميؿ  " .أبي بكر عبد الرحمف )السيكطي(
كقامكس المحيط لػػ الفيركز أبادم، كبغية السالؾ في أشرؼ المسالؾ لػػ األنصارم 

 محمد بف محمد.
كمف بيف ىذه المخطكطات ما ىك في حالة جيدة كمنيا المتكسطة كالسيئة 

كعرض المخطكط بالمتحؼ بحيث نبلحظ أف الكاجيات كذلؾ لعدـ تكفر شركط حفظ 
الخاصة بالعرض مكجكدة بالركاؽ المحيط بالصحف )النافكرة( كىك معرض ألشعة 

بالمحيط فقط بؿ  األضرارالشمس المباشرة مف السطح المقبب، كىذا ال يؤدم إلى 
 ب(-)أ2أنظر الموحة رقمأيضا يعيؽ رؤية المخطكط جيدا. 
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 -ب-  -أ-

 (  صور لنماذج بعض حاالت حفظ المخطوطات بالمتحف2رقم )الموحة 

 متحف:الدر مخطوطات امص -1-1
مخطكطات كانت مكجكدة الفإف تقارير المتحؼ في  ىك مكجكدحسب ما 

اإلسبلمية سابقا،  -"ثانكية المشكر" كالتي كرثتيا ىي األخرل عف المدرسة الفرنسيةب
إلى  ياضمتـ  2011سنة كفي 1.أم أف ممكيتيا تعكد ليذه المدرسة بتممساف

بيدؼ الحفاظ األمثؿ عمى تراث تممساف الثقافي كحسف  ،مجمكعة متحؼ تممساف
 2.استغبللو كتقديمو لمجميكر) دراسة كعرضا(

كرغبة في تنكيع عرض النشاطات الثقافية ضمف تظاىرة تممساف عاصمة 
ـّ تكزيع مجمكعة مف   تممساف عمى مكاقع كمتاحؼ مخطكطاتالالثقافة اإلسبلمية، ت

 3،مخطكط إلى المتحؼ العمكمي الكطني لمخط اإلسبلمي 22حكالي  إيداعكمنيا 

                                                           
في معظـ المخطكطات ختـ دائرم أك مستطيؿ يحمؿ اسـ المدرسة أك المكتبة كبالمغتيف يكجد -1

 الفرنسية كالعربية.
 كثائؽ مف أرشيؼ متحؼ تممساف. -2
معمـ أثرم بساحة األمير عبد القادر  تممساف، كاف عبارة عف  يقعمسجد  أبي  الحسف التنسي  -3

ـ، شرفا 1296ق/696تاريخي شيد بأمر مف السمطاف الزياني" أبك سعيد عثماف بف يغمراسف سنة 
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مخطكط تـ عرضيا في مسجد "قمعة  15، كحكالي بو كما زالت ليكمنا ىذا معركضة
 المتحؼ(. المشكر" )كأرجعت حاليا كىي ضمف مخطكطات

 
  :مخطوطاتجرد وتصنيف ال -1-2

مخطكطات  (10))منيا حكالي مخطكط (77)ىك  لممخطكطات جمالياإل عددال
بعض المخطكطات عف طريؽ اليبة مثؿ كيممؾ المتحؼ مجمكعة"(، "جامعة 

مخطكط" كسيمة المتكسميف بفضؿ الصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف" فيك ىبة مف 
مف مكتبة الشيخ بف حامد كلد عبد  3/5/2015السيدة بكيعقكب عتيقة بتاريخ 

 .الرحمف مف تممساف
منيا: عمـك الفقو كالعقيدة كعمـ  مختمفةمكاضيع طكطات عمى المخمؿ تتشك 
كالحساب كالمنطؽ كغيرىا مف  ،كالمغة كالنحك كاألنساب كالسيرة النبكية الحديث

 المعارؼ الفكرية كالعممية كالثقافية.
مجمكعة مف المخطكطات اإلسبلمية تعكد أغمبيا لمقرنييف  متحؼضـ الي -

الثامف عشر كالتاسع عشر الميبلدييف، كميا  ،ييفالثاني عشر كالثالث عشر اليجر 
كختـ ىذه المدرسة أك مكتبتيا  ،اإلسبلمية سابقا -كانت ممكا لممدرسة الفرنسية

                                                                                                                                                                                

شة الحبكس كجاءت تسميتو أبي الحسف يكتكريما ألخيو أبي عامر إبراىيـ بعد كفاتو حسبما كرد في نق
د عرؼ المعمـ في فترة التنسي نسبة ألحد األئمة البارزيف الذيف درسكا بو أياـ  السمطاف الزياني، كق

االحتبلؿ عدة كظائؼ حيث حكؿ بيذا الترتيب إلى مستكدع لمخمكر ثـ مخزف لمعمؼ ثـ مقر لممدرسة 
 2011كفي اطار تممساف عاصمة الثقافة اإلسبلمية  ،1901العربية الفرنسية ثـ متحؼ محمي عاـ 

 12-196ـ التنفيذم رقـ تمت تييئتو ليصبح المتحؼ العمكمي الكطني لمخط اإلسبلمي حسب المرسك 
 .25/4/2013المؤرخ في 
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 ىناؾ أيضاك  ،المكجكد عمى صفحات العديد مف المخطكطات دليؿ عمى ذلؾ
 تكقيعات ككتابات بالمغة الفرنسية عمى بعض المخطكطات.

ثر مف نسخة كفي مقدمتيا: تمؾ المتخصصة لبعض المخطكطات أكيكجد  -
في الفقو كالنحك مثؿ مخطكط المختصر عمى مختصر خميؿ، شرح لطيؼ الجركمية 

 في أصكؿ عمـ العربية، الفتح الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني، مكطأ مالؾ...
 تكررت نفس أكصاؼ ىذه المخطكطات فيما يخص لكف حبر الكتابة -

ككذا نكع الخط كميا تقريبا مكتكبة بالخط  ،كاألحمر كبالخصكص المكنيف األسكد
المغربي، نكع الكرؽ كالمقاسات كاألغمفة إما كرؽ مقكل ذك لكف أخضر أك جمد بني 

  ."صنعة تممساف" في بعض المخطكطاتأسكد مزخرؼ مكتكب عميو  أك
المركز الكطني ىناؾ فيرسة متحؼ ك ال العاـ مف طرؼ ة كالجردالفيرستمت  -

ت "ممحقة تممساف" قسـ البحث كالجرد مصمحة الجرد في شير لممخطكطا
، كقد قمنا نحف في ىذا العمؿ بتصنيفيا حسب المكاضيع ككذلؾ 20171ديسمبر

تسجيؿ حالة حفظيا داخؿ المتحؼ مع ذكر أىـ مظاىر التمؼ التي تعرضت ليا 
 جراء الكسط البيئي الغير مبلئـ لحفظيا.

مف متكسطة إلى رديئة معرضة فيي  حالة حفظ ىذه المخطكطات أما عف -
سكء الحفظ  ىناؾ القميؿ فقط منيا في حالة جيدة، كذلؾ راجع إلى ،لمرطكبة كالتمؼ

كخصكصا تمؾ التي كانت  ،بسبب الظركؼ البيئية المحيطة بياككذلؾ كالتخزيف 
، كىذا ما يستدعي التدخؿ المستعجؿ كالسريع لمقياـ بعمميات متكاجدة بالمشكر

                                                           
1

 تممساف. أرشيؼ متحؼ -
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كقسمنا المخطكطات إلى مجمكعات حسب مكاضيعيا  لترميـ كالتجميد.الصيانة كا
 كىي كالتالي:

مف  نسخة 17منيا  -مخطكط في الفقو كأحكامو  29 المجموعة األولى:
ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام " ( كميا 17( إلى المخطكط رقـ )01المخطكط رقـ )

ً أبي حامذ اللذوي الشهير أحمذ بً محمذ ب"، مؤلؼ المخطكط:  أبي طُاء ظُذي خلُل"

"بعم هللا الشحمً ، كميا تبتدأ بنفس الفقرة:  كأحكامو ، مكضكعا الفقو"بأحمذ الذسدًش

لت  الشحُم *صلى هللا كلى ظُذها ومىالها محمذ وكلى آله الحمذ هلل الزي فّظل كلماء الشَش

ً* واحخباهم والصالة والعالم كلى الىبي  كلى ما ظىاهم وحللهم ملجأ للباده في الذاٍس

ألاكـم*والشظىل ألاكشم ظُذها محمذ صلى هللا كلُه وظلم وكلى ظائش ئخىاهه مً الىبِئين 

واإلاشظلين* وكلى آله والصحابت واللشابت والخابلين* وكلى ظائش أئمت الذًً خصىصا ألاسبلت 

بً محمذ  اإلاجتهذًً ومللذوهم ئلى ًىم الذًً أما بلذ فُلىل أفلش اللباد ئلى مىاله اللذًش أحمذ

الذسدًش هزا ششح مخخصش كلى اإلاخخصش لإلمام الجلُل اللالمت أبي طُاء خلُل اكخصشث فُه 

    كلى فخح مولله وجلُُذ مؼلله وكلى اإلالخمذ مً أكىال أهل اإلازهب..."
سـ الناسخ كىي  كتنتيي أيضا بنفس الفقرة تختمؼ فقط في تاريخ نياية النسخ كا 

ُله للجمُم* وال حىل وال كىة ئال باهلل الللي اللـُم*كلى ًذ كمل بحمذ هللا وجىف"كالتالي: 

خ اهتهاء اليسخ...(، بعم هللا الشحمً الشحُم  وصلى هللا كلى ظُذها  )...ئظم الىاسخ...(،)...جاٍس

محمذ وآله وصحبه وظلم حعلُما وإلاا أههى الكالم كلى الشبم ألاول في هزا اإلاخخصش ششق في الشبم 

لزكاة فلال: باب الزكاة بملنى الخزكُت أسبلت أهىاق ربح وهحش وما ًمىث به الثاوي وبذأ مىه با

)ينظر ممحؽ المجمكعة األكلى في مخطكط لمؤلفيف متعدديف.  12ك - هحى الجشاد..."
 .آخر البحث(

مخطكط في المغة كالصرؼ كالنحك منيا القامكس  26 المجموعة الثانية:
 .ممحؽ المجمكعة الثانية في آخر البحث( المحيط  في المغة لمفيركز آبادم. )ينظر
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حاديث كالسيرة النبكية الشريفة، مخطكط حكؿ األ 15 المجموعة الثالثة:
اإلجازات، األذكار كاألدعية....الخ. )ينظر ممحؽ المجمكعة الثالثة في آخر 

 .البحث(
مخطكطات حكؿ عمـ الحساب كالرياضيات، كعمـ  04 المجموعة الرابعة:

 .محؽ المجمكعة الرابعة في آخر البحث(الفمؾ. )ينظر م
مخطكطات 09–مخطكطات حكؿ التاريخ كالطب  02 المجموعة الخامسة:

مكاضيع عامة منيا: القضاء، التصكؼ، ركحانيات....الخ. )ينظر ممحؽ المجمكعة 
 .الخامسة في آخر البحث(

 مبلحظات عامة حكؿ مخطكطات المجمكعة الخامسة:
 نكع خط الكتابة: خط مغربي.

 الغبلؼ الخارجي: جمد بني مزخرؼ.
 لكف حبر الكتابة: ىك المكف األسكد كاألحمر.

أغمبيا الزخرفة: معظميا تكجد بيا زخارؼ في الصفحة األكلى كاألخيرة، 
سـ الناسخ...   مجيكلة تاريخ التأليؼ كا 

حالة الحفظ: منيا ما ىك في حالة رديئة، كمنيا متكسطة كالقميؿ فقط في حالة 
 العمـك فيي تحتاج إلى صيانة ك ترميـ إليقاؼ تدىكرىا. جيدة كعمى

 مجموعة المقتنيات الخشبية: -2

تحتؿ المادة الخشبية مكانة ىامة في تككيف مختمؼ جكانب المنظكمة 
فنجدىا  متعددة الكظائؼ مف خبلؿ استعماالتيا كتطبيقاتيا، بحيث  الحضارية لؤلمة

ىذه المادة ضمف التراث المادم  بالجانب المعمارم كالفني، كتندرج أنيا متصمة
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مختمؼ األدكات المتعددة االستعماؿ كغير المنقكؿ كاليياكؿ التي  المنقكؿ متمثمة في
كقد استعممت بكثرة لعدة اعتبارات كسيكلة الحصكؿ عمييا  تككف العمارة األثرية

كتصنيعيا إضافة إلى أنيا مادة تعمر طكيبل إذا ما قكرنت ببعض المكاد األثرية 
خرل، كمثمو مثؿ جميع المتاحؼ، فمتحؼ تممساف يحتكم عمى مجمكعة كبيرة مف األ

التحؼ الخشبية متمثمة جميا في بعض األبكاب كبعض األلكاح الخشبية الخاصة 
بالسقكؼ جمعت مف عمائر مختمفة لجامع سيدم بمحسف كالمدرسة التاشفينية كمجمع 

ما ىك مكزع عمى المتاحؼ العباد كغيرىا كمنيا ما ىك محفكظ بالمتحؼ كمنيا 
قطعة  36المكجكدة بالمتحؼ فانو يكجد  كثائؽ الجردحسب ك األخرل بالمدينة، 

 خشبية ككميا عبارة عف ألكاح كأفاريز خاصة بأبكاب المساجد.
المقتنيات الخشبية المحفكظة بالمتحؼ كميا تعكد إلى فترة العصر اإلسبلمي 

تكسطة إلى رديئة نتيجة الظركؼ البيئية الكسيط أما بالنسبة لحالة حفظيا فيي مف م
المحيطة بيا، ككذلؾ طريقة تخزينيا كسط قاعات يتسرب الماء مف أرضيتيا كمف 
الجدراف المحاذية لممكاف الخاص بدكرة المياه، إضافة إلى األكساخ كاألتربة العالقة 

مف ىذه المجمكعة  بيا بسبب غياب النظافة، كتأكميا بسبب الحشرات... كتـ تقسيـ
 كالتالي: المقتنيات

 كمنيا  ككاحد بدكف اطار، خارجي طاربإ ستة أبكاب خشبية منيا اثناف كامبلف
ثبلثة أبكاب مجزئة، اثناف يتككناف مف جزئيف، ككاحد مف ثبلثة أجزاء، كاثناف منيا. 

 ككميا تحتكم عمى مجمكعة مف الزخارؼ النباتية كاليندسية...
 تحكم كتابات أثرية.... سبعة أجزاء لسندات زخرفية منحكتة 
 أربعة قطع ألجزاء مف إطارات زخرفية بزخارؼ ىندسية ك كتابات أثرية 
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 ...ثمانية أجزاء مف السقؼ ممكنة بالكاف مختمفة كمنحكتة بزخارؼ نباتية كىندسية 
 في آخر البحث. 02لبلستزادة ينظر الممحؽ رقـ 
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 المتحف الوطني أحمد زبانة بوىران: -ثانيا
حؼ عمى مجمكعة كبيرة مف التحؼ كما سبؽ الذكر سكاء العضكية يحتكم المت

المكاد العضكية المكجكدة كمف بيف المقتنيات العضكية األثرية عضكية الغير أك 
المتكاجدة بالمخزف كيكجد عدد ال بأس بو مف ىذه  بالمتحؼ سكاء المعركضة أك

لتي ترجع إلييا كمف األخيرة مكزعة عمى المجمكعة المتحفية حسب الفترات الزمنية ا
 بيف ىذه األخيرة نذكر ما يمي:

 مجموعة المخطوطات: -1
ال يكجد بمتحؼ أحمد زبانة بكىراف مخطكطات كثيرة عدا مخطكط كاحد كىك: 
سبانيا كفرنسا إلى أكاخر القرف التاسع  "طمكع سعد السعكد في أخبار كىراف كالجزائر كا 

 *.عشر" لؤلغا بف عكدة المزارم
 19Xصفحة مف مقاس  582عف مجمد كبير يحتكم عمى المخطكط عبارة  

سطر ككتب بخط مغربي كاضح كسيؿ  30ك 18سـ، كتتراكح سطكرىا بيف  25
القراءة عمى طريقة المصحؼ الكريـ المغربي، بحيث تنقط الفاء مف أسفؿ كالقاؼ مف 

 1.أعمى بنقطة كاحدة

                                                           
مؤلؼ ىذا المخطكط أبك إسماعيؿ ابف عكدة بف الحاج محمد المزرم البحثاكم كما جاء في مطمع  - *

المزارم، ككاف  باألغا" كيعرؼ عند الناس مف الناحية الغربية 2التي تحمؿ رقـ "ك  ،الصفحة األكلى منو
" عند األمير األغاج محمد المزارم كعـ أبيو مصطفى بف إسماعيؿ، قد تكليا منصب ككظيفة "أبكه الحا

ـ المكافؽ ألكاخر 1935عبد القادر أكال، ثـ عند الفرنسييف، بعد أف انضما إلييـ فقي حدكد ديسمبر 
تحقيق مف المخطكط نفسو لبلستزادة انظر:  434-431ىػ، كما جاء في صفحات 1251شعباف 
لػػمدكتكر يحي بكعزيز الجزء األكؿ كالثاني، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسبلمي،  المخطوط ودراسة

 .13، ص 1990بيركت، لبناف، 
 .13، ص نفسوالمرجع يحي بكعزيز:  -1
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نما ذكر  داخؿ  ال يكجد لممخطكط عنكاف عمى ظيره بالصفحة األكلى كا 
كقد بدئ المخطكط بالصفحة الثانية بينما أبقيت  الصفحة الثالثة كفي آخرىا،

، كذلؾ لخطأ في الترقيـ فقط، إذ 505الصفحات األكلى بيضاء، ال تكجد بو صفحة 
مباشرة، تنقص بالمخطكط ثماني  506إلى رقـ  504انتقؿ المؤلؼ مف رقـ 

أكراؽ، كذلؾ في المقصد  إذ اقتمعت منو أربعة 545إلى  538صفحات مف رقـ 
األخير منو، كمف سكء الصدؼ أف الصفحات الناقصة ىي التي تتصؿ بحياة 
المؤلؼ نفسو، كمكقفو مف األمير كالمقاكمة الكطنية، كيبدك أنيا انتزعت عف قصد 

 كلغرض معيف، ككؿ صفحة مف صفحات المخطكط يبدؤىا المؤلؼ بالعبارة التالية:
كتككف عمى يميف صفحة  د وآلو وصحبو وسمم""الميم صمي عمى الحبيب محم

 1اليميف، كيسار صفحة اليسار.

. كجمد 466بكىراف تحت رقـ  يكجد ىذا المخطكط في مكتبة متحؼ زبانة
بغبلؼ ممف الكرؽ المقكل ذك المكف البني ككتب عمى ظير حاشية الجمدية الحمراء 

 بالحركؼ البلتينية المزرم تاريخ كىراف.
بحيث تتفرد بو  نسخ أخرلجد لو ك يف عف المكتبة فإنو ال يُ كعمى حسب المسؤكل

 مكتبة المتحؼ ُدكف غيرىا. 
كيحتفظ المتحؼ أيضا بالتحقيؽ كالدراسة لمدكتكر يحي بكعزيز في جزئيف، 

 1990الجزء األكؿ كالثاني دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة األكلى بيركت، لبناف 
اظ عميو مف التمؼ كال يتـ إخراجو إال كذلؾ لبلستعماؿ بدؿ المخطكط األصمي لمحف

 لمضركرة فقط.

                                                           
 .14، ص المرجع السابقيحي بكعزيز:  -1
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لمحسف الكزاف المعركؼ بميكف  "كصؼ إفريقيامخطكط "المتحؼ أيضا ب كيكجد
 *ـ.1556طبع بالمغة الفرنسية سنة  Léon l’africainاإلفريقي 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مخؼىغ ػلىق ظلذ العلىد19الصىسة سكم)
 

 :مجموعة المنسوجات -2
 الحضارة إلىالتي تنتمي  المنسكجات األثريةمتحؼ مجمكعة مف الفي 

 اإلسبلمية كتعكد أغمبيا إلى الفترة العثمانية كىي جد متنكعة مف حيث األصناؼ مف
 نسيج كألبسة رائعة مزخرفة بخيكط ذىبية كتنتمي كؿ ىذه المجمكعة إلى قاعة األثار

ىك ت نجد ما اإلسبلمية )المسماة بقاعة المسكككات قديما(، كمف بيف ىذه المنسكجا
كىي  في أجنحة التخزيفمعركض في قاعات العرض لمجميكر كمنيا ما ىك محفكظ 

تحفة في حالة سيئة  30تحفة نسيجية منيا  138يكجد مؿ مجمكعو  كالتالي:
بطاقات الجرد لبعض )ينظر كالباقي ما بيف متكسطة كجيدة مقسمة بيف العرض كالتخزيف، 

 في أخر البحث(

 تحفة 22العرض  المكجكدة في كاجيات -

                                                           
 .متحؼ زبانة كالمخطكط لـ يكف متكفر في مكتبة ، عف مصمحة المكتبة -*
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 تحفة 116المجكدة في المخزف  -
 مجموعة األخشاب: -3

تحؼ الخشبية متنكعة مف حيث أنكاع الخشب ككذلؾ عمى المتحؼ  حتكمي
الصناعة كاالستعماالت اليكمية كلكف أغمب ىذه المجمكعة الفنية لممادة الخشبية 

ة بشكؿ جيد، تعكد إلى فترات حديثة  كالقميؿ منيا فقط ما ىك قديـ كىي غير مدركس
فيناؾ بعض التحؼ الغير معركفة المصدر كالفترة كمف بيف التحؼ الخشبية القديمة 
المحفكظة بالمتحؼ منيا باب خشبي كبير يعكد إلى فترة إقامة آخر بايات كىراف 
كيعكد تاريخو إلى أكاخر الفترة العثمانية بالجزائر، بحيث تحتؿ األبكاب مكانة ىامة 

العثمانية كىي في غالب األحياف تصنع مف الخشب كتككف  في الحضارة كالثقافة
 .مزخرفة بشكؿ مميز كلكؿ باب ىكيتو الخاصة بو

تحفة في  68كالعدد اإلجمالي لممقتنيات الخشبية لمجمكعة األثار اإلسبلمية  
بطاقات لبعض )ينظر حالة حفظ ما بيف متكسطة كجيدة كىناؾ بعض التحؼ المرممة

 ىي مقسمة بيف قاعات العرض كالمخازف كالتالي:ك  الجرد في أخر البحث(

 تحفة 30التحؼ المكجكدة في العرض   -
 تحفة 38التحؼ المكجكدة في المخزف  -

مػ  18مجمكعة مف الباركديات كتعكد ىي األخرل إلى القرف  أيضاكىناؾ 
 )الفترة العثمانية(. محفكظة بقاعة اإلثنكغرافيا.
بألكاف مختمفة يرجع مصدرىا إلى سكريا باإلضافة إلى طاكلة بيا زخارؼ نباتية 

 ـ.19محفكظة بمخزف اإلثنكغرافيا تعكد إلى فترة القرف 
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 (2الهىعة )                                         (                                    1الهىعة)

 ( بلع الصىس لخحف خشبُت6اللىحت سكم)
 

 مجموعة الجمود: -3
ية كبيرة في عمـ اآلثار كتعنى بعناية خاصة لطبيعتيا لمتحؼ الجمدية أىم

الحساسة في المتحؼ كألنو نادرا ما يعثر عمى التحؼ الجمدية أثناء التنقيبات فيي 
قميمة الكجكد إف لـ نقؿ نادرة كيكجد في متحؼ أحمد زبانة مجمكعة مف التحؼ 

فكظة بالقاعة الجمدية القديمة كمعظـ ىذه التحؼ ترجع إلى منطقة تممساف كىي مح
كىي  يا كحسب الفترات التي ترجع إلييااإلسبلمية كقاعة اإلثنكغرافيا حسب كظيفت

 معظميا في حالة حفظ متكسطة:
 تحفة: 21المكجكدة في كاجيات العرض  -
 تحفة: 26المكجكدة في المخزف  -

باإلضافة إلى تحؼ أخرل مثؿ: حقيبة الخيؿ )جبيرة( مف منطقة المسيمة تعكد 
ـ ككذلؾ محفظة نقكد مف الجزائر العاصمة ترجع إلى 19لى القرف ىي األخرل إ

 كىذه التحؼ معركضة في قاعة اإلثنكغرافيا.  ،ـ19القرف 
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ىذا فيما يخص التحؼ القديمة أما بالنسبة لمجمكع التحؼ الجمدية فيناؾ تحؼ 
أخرل كلكنيا حديثة الفترة معركضة في قاعة إفريقيا كأيضا في قاعة اإلثنكغرافيا 

 ىي تشمؿ بعض الصناعات التقميدية الخاصة بمختمؼ الشعكب كالمناطؽ.ك 
 

 ( بلع الخحف الجلذًت اإلاحفىؿت باإلاخحف7اللىحت سكم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة العظام: -4
العظيمة التي تحتؿ الصدارة مف  يكجد بالمتحؼ مجمكعة كبيرة مف المقتنيات

ا قبؿ التاريخ كقاعة كىي تنقسـ بيف قاعتيف قاعة مالمجمكعات العضكية حيث 
 العظاـ.
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رض مجمكعة عفقد اكتفكا بكما ذكرنا سابقا، إال أف ىذه األخيرة لـ يتـ دراستيا 
كبيرة منيا كتخزيف الباقي ككؿ ما ىك مذككر عف ىذه المجمكعات ىك مكاف تكاجدىا 

أخرل حسب التنقيبات كالتي كاف أغمبيا مف طرؼ   إلىكىي تختمؼ مف مغارة 
ؿ ىذه المجمكعة بقايا لحيكانات عاشت عمى فترات مختمفة مف أزمنة كتمث "دكمارغ"

كقد تنكعت بيف ، ما قبؿ التاريخ )مف العصر الحجرم القديـ، الكسيط، فالحديث...(
عظاـ لحيكانات مختمفة كصناعات عظيمة مف مخارز كصناعات أخرل مثؿ 

 ظييرة )كىراف(.عثر عمييا في مغارة ال األيائؿمقابض الفؤكس المصقكلة مف قركف 
كما يكجد ىناؾ حمي مف قشكر بيض النعاـ، كصناعات عظيمة، كأضراس 

 الخيؿ كقركف الغزاؿ مف مغارة ميداف الرماية )كىراف(.
كليست كؿ مجمكعة العظاـ مف منطقة كىراف كلكف ىناؾ مناطؽ أخرل جمبت 

ـ تتككف مجمكعيا مف قطع سفمية لعظ معسكر(-مثؿ منطقة )مرمدة تيغنيؼ منيا
الفخذ لمخيؿ المكريتاني، ضرس طاحنة عمكية، رأس سفمي لمكعبرة باإلضافة إلى 
نسخة لفؾ إنساف المعتدؿ المكريتاني، رأس عظـ الفخذ لفيؿ أطمسي كمعظـ المقى 
العظيمة ىي عبارة عف بقايا عظاـ كقركف كأسناف لحيكانات مختمفة تتكزع عمى 

 .لعصكر الحجرية بفتراتيا المختمفةا
مكعة العظاـ في كاجيات العرض كرفكؼ التخزيف لنفس الكاجيات تكجد مج

 كالتالي:
 قطعة. 3987المكجكدة في كاجيات العرض:   -
حصاءىا(.  -  المكجكدة في رفرؼ التخزيف: )لـ يتـ جردىا كا 
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( صىس لبلع الخحف اللـمُت اإلالشوطت8اللىحت سكم )  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 التحف العضوية المصنوعة من مواد مختمطة: -5
تحؼ م  10تحؼ في العرض كيكجد  4يكجد منيا آلالت الموسيقية: ا -5-1

 .المخزف ك ىي في حالة حفظ متكسطة
تحؼ في المخزف كىي  9تحؼ معركضة، ك 5تحفة منيا  14يكجد األحذية:  -5-2

 في حالة حفظ جيدة.
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تحفة في  17تحؼ معركضة، ك  7تحفة منيا 24يكجد السالل )الحمفاء(:  -5-3
 جيدة. المخزف، ككميا في حالة حفظ

 التحف العضوية )اإلثنوغرافية اإلفريقية(:  -6
كالنسيج  ،كالجمدية ،تحفة ما بيف التحؼ الخشبية134عددىا اإلجمالي ليا ىك 

 مكزعة كالتالي:كبعضيا مف مصدر نباتي 
 تحفة مقسمة بيف قاعات العرض كالمخازف. 81 التحف الخشبية: -6-1
 تحفة منيا:  40التحؼ في المخزف: يكجد -1

 تحفة: 19جيدة يكجد  في حالة حفظ -1-1
 13 ـ.19تحفة منيا تعكد إلى القرف 
 06 ـ.20منيا تعكد إلى القرف 
 تحؼ: 09في حالة حفظ متكسطة يكجد  -1-2
 02 ـ.19منيا تعكد لمقرف 
 07 ـ.20منيا تعكد لمقرف 

 تحفة: 12في حالة حفظ سيئة يكجد  -1-3
 04 ـ.19منيا تعكد لمقرف 
 08 ـ.20منيا تعكد لمقرف 

 ة.تحف 41التحؼ المعركضة:  -2
 تحؼ: 10يكجد  في حالة حفظ جيدة -2-1

 01  ـ.18منيا تعكد لمقرف 
 02  ـ.19منيا تعكد لمقرف 
 07  ـ.20منيا تعكد لمقرف 
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 تحفة: 28في حالة حفظ متكسطة يكجد  -2-2
 05  ـ.18منيا تعكد لمقرف 
 11  ـ.19منيا تعكد لمقرف 
 12  ـ.20منيا تعكد لمقرف 

 تحؼ: 03في حالة سيئة يكجد  -2-3
  ـ.19تعكد إلى القرف 

 تحفة. 22تكجد التحف النسيجية:  -6-2
في حالة حفظ  01- في حالة جيدة 00مف التحؼ  02التحؼ المعركضة:  -1

 ـ.19في حالة حفظ سيئة تعكد ىذه التحؼ إلى القرف  01–متكسطة 
 تحفة: 20تكجدالتحؼ المكجكدة في المخزف  -2

 :تحفة 01في حالة حفظ جيدة   -2-1
  ـ.20تعكد إلى القرف 

 تحؼ: 05في حالة حفظ متكسطة:   -2-2
 03  ـ.19تحؼ تعكد لمقرف 
 02  ـ.20تحؼ تعكد لمقرف 

 تحفة: 14في حالة حفظ سيئة تكجد  -2-3
 08  ـ.19منيا تعكد لمقرف 
 06  ـ.20منيا تعكد لمقرف 

 تحفة. 23تكجد التحف الجمدية:  -6-3
 تحؼ:  09التحؼ المعركضة تكجد  -1
 تحؼ: 04تكجد  جيدةحفظ  في حالة   -1-1
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 01  ـ.19تعكد إلى القرف 
 03  ـ.20القرف تعكد إلى 

 تحؼ: 05تكجد في حالة حفظ متكسطة   -1-2
 04  ـ.19منيا تعكد لمقرف 
 01  ـ.20منيا تعكد لمقرف 

 تحفة: 14التحؼ المكجكدة في المخزف تكجد -2
 تحؼ: 05في حالة حفظ جيدة   -2-1

  ـ.20تعكد إلى القرف 
 تحؼ: 04في حالة حفظ متكسطة:   -2-2

 02  ـ.19تحؼ تعكد لمقرف 
 02  ـ.20تحؼ تعكد لمقرف 

 تحؼ: 05لة حفظ سيئة تكجد في حا -2-3
  ـ.19تعكد لمقرف 

 تحؼ: 08)أطباؽ، سبلؿ، مراكح...الخ( تكجد  التحف ذات المصدر النباتي -6-4
 تحؼ: 04التحؼ المكجكدة في المخزف تكجد  -1

 تحفة: 01في حالة حفظ متكسطة تكجد  -1-1
  ـ.19تعكد إلى القرف 

 تحؼ: 03في حالة حفظ سيئة تكجد   -1-2
 01  ـ19تعكد إلى القرف 
 02  ـ20د لمقرف تعك 

 تحؼ: 04التحؼ المعركضة تكجد  -2
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 تحؼ: 02تكجد  منيا في حالة حفظ جيدة -2-1
  ـ20تعكد إلى القرف 

 تحفة: 01تكجد في حالة حفظ متكسطة  -2-2
  ـ19تعكد إلى القرف 

 تحفة: 01تكجد في حالة حفظ سيئة   -2-3
  ـ.19تعكد إلى القرف 

 :خالصة الفصل 
 األخرل األثريةارنة بباقي المكاد رغـ قمة المقتنيات العضكية مقيمكننا القكؿ أنو 

ذه ى ف، أل ومعركضات يا تمثؿ أىـإال أن كخاصة بمتحؼ زبانة بكىراف ،بالمتحفيف
مف بيف  أصبحتالفنية كالصناعات التقميدية ك  األعماؿاحتمت مختمؼ  المكاد

كىي تختمؼ في  األغراضالمنتجات الرئيسية المستعممة في الحياة اليكمية لمختمؼ 
فمنيا ما ىك مف النسيج كالخشب  األكليةصنع كاالستعماؿ كحتى في مادتيا طريقة ال

 كالجمكد كغيرىا. 
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 ثانيا: دراسة وسط الحفظ بمتحف وىران
 عمارة المتحف -1
 التقسيم الحالي لممتحف  -2
 التأثيث المتحفي  -3
 تقنيات العرض واإلضاءة -4
 تأثيث التخزين بالمتحف -5
 ونوعيتوأدوات رقابة المناخ الداخمي  -6
 الحفظ نع المسؤولالطاقم البشري  -7
 مظاىر األضرار الالحقة بالمقتنيات -8
 خالصة الفصل 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

بمتحف  أوال: دراسة وسط الحفظ
 تممسان

 عمارة المتحف -1
 الوصف المعماري لممتحف -2
 تأثيث المتحف  -3
 أدوات رقابة المناخ -4
 تأثيث التخزين بالمتحف -5
 الحفظ نع المسؤولالطاقم البشري  -6
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 بمتحف تممسان أوال: دراسة وسط الحفظ
 عمارة المتحف: -1

تممساف مف المباني ذات العمكمي الكطني لؤلثار اإلسبلمية بمتحؼ اليعتبر  -
يكائيـ   -كما سبؽ الذكر–الطابع التاريخي التي صممت كمدرسة لتعميـ الطبلب كا 

رة نكافذه كأبكابو، فالكظيفة التي أنشأت مف كذلؾ مف خبلؿ تقسيمات قاعاتو ككث
أجميا البناية ال تتماشى كمتطمبات الكظيفة المتحفية. كذلؾ ألف شكؿ القاعات 
كالمبنى ككؿ ال يخدـ كظيفة العرض كال حتى حفظ المقتنيات في الحاضر كحتى 
مو عمى المدل البعيد ، إضافة إلى ذلؾ فالمبنى ال يسمح بالقياـ بأم تعديبلت بداخ

بالكسائؿ المتحفية الحديثة مف إضاءة كتيكية  كليذا يتعذر عمى المتحؼ بالتزكد
 كتدفئة كغيرىا مف الكسائؿ. 

) الصورة ما يبلحظ في عمارة مبنى المتحؼ ىي كثرة النكافذ كاألبكاب   
كذلؾ قد يساىـ في التذبذب المستمر في درجات الحرارة كنسبة الرطكبة  ( 20رقم

جكم ككؿ ىذا يؤدم إلى صعكبة التحكـ في ىذه العكامؿ بالكسائؿ ككذلؾ التمكث ال
 الكقائية البسيطة، فالمبنى غير مزكد بالنظاـ تيكية مركزم.

 

 
 (: جىضح كثرة الىىافز وألابىاب في البىاًت20الصىسة سكم)
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 الوصف المعماري لممتحف: -2
عكد تاريخ تممساف عبارة عف معمـ تاريخي يب األثار اإلسبلمية إف مبنى متحؼ

 األكربي ـ. كقد بني ىذا األخير عمى الطراز المعمارم1896بنائو إلى سنة 
الذم تعكد  néo mauresqueكاألسمكب الزخرفي المعركؼ بالفف المغربي المجدد 

جذكره إلى االحتبلؿ الفرنسي كيتضح ذلؾ مف خبلؿ تمؾ العقكد عمى شكؿ حذكة 
 1.، إضافة إلى القباب المقرنصةالفرس التي تعمك المداخؿ كالصحف كاألبكاب

يتـ الدخكؿ إلى المبنى عف طريؽ باب يعمكه  ،تتخذ البناية شكؿ ىندسيا مربعا
عقد مزيف بزخارؼ مف الزليج تنكعت بيف النباتية كاليندسية، ذك لكنيف األخضر 

كأما الباب  ،كقبؿ الكصكؿ إلى الباب يجب عبكر ثبلثة درجات مف الرخاـ كالبني
بمطرقة ب ذك نكعية جيدة نظرا لعدـ تأثره بالعكامؿ الطبيعية، مزكد فيك مف الخش

كعند المدخؿ  ،ضخمة مف النحاس كىك مزيف بمسامير عمى شكؿ محارات باب
تكجد سقيفة مزينة بزخارؼ جصية كيكجد عمى الجانبيف غرؼ لمجناح اإلدارم 

مكاتب فعمى اليميف مكتب المدير كمكاتب السكرتارية كعمى اليسار ، لممتحؼ
تتكسطو نافكرة مف  *لئلدارييف كبعد ذلؾ يتـ الدخكؿ إلى الفناء المركزم المكشكؼ

رتكز عمى مكيحيط بالفناء مف كؿ الجيات ركاؽ مغطى  الرخاـ دائرية الشكؿ
ينقسـ مبنى المتحؼ إلى  ،ب(-الصورة )أ ، كىك مخصص لمعرض حاليا أنظردعامات

كانت سابقا  تكم عمى ثمانية قاعاتطابقيف، طابؽ أرضي كآخر عمكم، فاألكؿ يح
)انظر المخطط  ،كميا لمتخزيف ككمكاتب لئلدارييف تخصصف قاعات عرض أما حاليا

2.) 
 
 

                                                           
 .32، ص سابقالمرجع الي فايزة، براىيم -1
الفناء المكشكؼ تمت تغطيتو بزجاج شقاؽ عمى شكؿ قبة لدخكؿ الضكء كلمنع تسرب األمطار  -*

 كاليكاء كالغبار إلى داخؿ الصحف.



 تممسان ومتحف زبانة وىران الفصل الرابع             وسط الحفظ بمتحف

157 
 

 
 كً ئداسة اإلاخحف--2اإلاخؼؽ سكم
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 (صىس جىضح فظاء اللشض باإلاخحف21الصىسة سكم )

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرخاـ كىذا األخير درجة مف  27يتـ الصعكد إلى الطابؽ األكؿ بسمـ مف 
 يضـ سبع قاعات مخصصة لمتخزيف كلمكاتب اإلدارييف كانت سابقا خاصة بالعرض

 (. 3)المخطط رقم 
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  كً ئداسة اإلاخحف-- 3اإلاخؼؽ سكم 
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 ( مخؼؽ الؼابم الللىي )العؼح(: كً اداسة اإلاخحف4مخؼؽ سكم)
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 تأثيث المتحف:  -3
يجب أف يككف ليا مظير حسف كعمى  تعتبر قاعات العرض ككحدة متكاممة 

ككانت عمارة المبنى في المتاحؼ  ،نسؽ فني مف األلكاف كأثاث كتجييزات مناسبة
األخرل كانت تابعة  الرئيسي بينما األثاث كالمعركضاتالقديمة ىي العرض 

 لمتطمباتيا.
كاآلف أدرؾ القائمكف عمى المتاحؼ أف المعركضات يجب أف تشغؿ المحؿ 

ييز قاعات ككاجيات العرض، بينما ال يسمح لمخدمات األخرل مثؿ األكؿ مف تج
   1التدفئة كاإلضاءة كالتيكية بأف تتعارض مع المتعة الكاممة بالمعركضات.

كأف تككف اإلضاءة سكاء كانت طبيعية أـ صناعية مناسبة، فبل تككف قكية  
 جدا فتسبب ذبكال أللكاف المعركضات أك كىجا مبيرا يتعب الناظريف.

كيمثؿ اختبار أشكاؿ الكاجيات دكر كبير في المعارض الجذابة كقد ذكرنا سابقا 
أنكاع الكاجيات التي يجب استخداميا في العرض كمف بيف ىذه األخيرة يعتمد  
المتحؼ األثرم لتممساف عمى األجيزة التالية في العرض المكجكد بالركاؽ المحيط 

 بالصحف.
 الواجيات:  -3-1

نماذج لكاجيات العرض، فيناؾ نكعيف فقط منيا القديمة ال يكجد الكثير مف ال
كىي كاجيات كسطية مف مادة الخشب كالزجاج كالحديثة التي تعرض بيا 
المخطكطات مف المعدف كالزجاج كحتى ىذه األخيرة كرغـ حداثتيا فيي ال تتكفر 

                                                           
، المرجع 1994، الييئة المصرية العامة لمكتاب، دليل تنظيم المتاحفآدمز فميب كآخركف،  -1

 .30، 29السابؽ  ص 
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عمى أدنى شركط حفظ التحؼ كىي معرضة لتسرب األتربة كالغبار كخصكصا مكاف 
  *.ىا )الركاؽ(تكاجد

  
 ( بلع الىاحهاث اإلاعخلملت للشض اإلاخؼىػاث22الصىسة سكم )

 

 تقنيات العرض: -3-2
يعتبر العرض مف أكثر االعتبارات أىمية لدل أمناء المتاحؼ المذيف قد  يككف 
لدييـ مكاد ممتازة، كلكنو إذا لـ يحسف االستفادة منيا في عركض جيدة فإف كثيرا مف 

، كلذلؾ يجب عميو اف ينسؽ عيناتو بشكؿ يمكف معو عممو سيجيمو الجميكر
االستمتاع بكؿ التحؼ كما يجب أف تككف منظمة حيث أف المحتكيات تعرض 

 1لتشجيع الزكار عمى التفكير فييا كمقارنتيا ببعضيا البعض.
كاممة يجب أف يجذب  معركضات المتحؼكلتككيف مجمكعة مف األفكار حكؿ  

 كيستحكذ عمى انتباىو كيدفعو لمفحص المتكاصؿ الشيء المعركض نظر المار بو

                                                           
نما أغمقت  مالحظة:-* لـ يعد متحؼ تممساف األثرم كمتحؼ لعرض التحؼ األثرية مفتكحا لمجميكر كا 

كؿ قاعاتو في الطابؽ السفمي كأصبحت مخازف بينما خصص الطابؽ العمكم كمكاتب إدارية كال يقـك 
 المتحؼ إال بعرض بعض المخطكطات كاألدكات المعدنية في الركاؽ.

 .29، ص ابقالمرجع السآدمز فميب كآخركف،  -1
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األمر الذم يستمـز بعض المعرفة بالطبيعة اإلنسانية كعمـ النفس مف جانب مصمـ 
كىنا تؤدم طبيعة  ،العرض، كما يستمـز ميارة كافية لكضع كعرض العينات المختمفة

 العرض.العينة كالغرض مف عرضيا دكرا كبيرا في تحديد التقنية التي تستخدـ في 
ككما ذكر سابقا فمتحؼ تممساف ال يكجد بو عرض بذلؾ تعذر دراسة نكع 

 الكاجيات كاإلضاءة كحتى الكسائؿ المرافقة لمعرض المتحفي.
يعتمد في عرض مقتنياتو عمى تقنية التسمسؿ  سابقا كلقد كاف متحؼ تممساف

 التاريخي.
 اإلضاءة:تقنيات  -3-3

مة كالحيكية ألم متحؼ، نظرا لما تعد اإلضاءة عنصرا ىاما مف العناصر المي
تمثمو مف أىمية في عرض المعركضات المتحفية، كيمكف تقسيـ مصادر اإلضاءة 
إلى قسميف رئيسييف ىما: مصدر طبيعي كىك ضكء النيار )الشمس( كمصدر 

 كىك الكيرباء )المصابيح(. صطناعيا
 كىناؾ عامميف يؤثراف في اختيار مصدر الضكء ىما:  

 ف مصدر الضكء كافيا إلظيار التفاصيؿ بدقة.يجب أف يكك  _1
 1يجب أف ال يككف مصدر الضكء سبب جكىريا في تمؼ التحؼ. _2

 كقد تتسبب اإلضاءة المسمطة عمى العينات في انعكاسات سمبية عمى المقتنيات
منبع الضكء  ،كيتكقؼ تأثير الضكء عمى ثبلثة عكامؿ منيا: طبيعة المادة نفسيا

فاإلضاءة ميما كاف مصدرىا فإنيا  2.مدة عرض التحؼ كدرجة إيضاحو ككذلؾ
 تعمؿ عمى تحكؿ األلكاف خاصة النسيج كالكرؽ كالخشب.

لذلؾ يجب مراعاة نكع اإلضاءة المستخدمة في المتحؼ كبالنسبة لمتحؼ  
تممساف فيناؾ نكعيف مف اإلضاءة الطبيعية كذلؾ لكثرة النكافذ عمى طبيعة المبنى 

كمف السقؼ، ككذلؾ اإلضاءة االصطناعية عف طريؽ المخصص ليككف مدرسة، 
                                                           
1
 -Verner- Johnson, et Joane C.Horgan, "La mise en des collections de musée protection 

du Patrimoine culturel", Chaiers techniques, Musée et monuments Unesco. P 34. 
2 - Agnés Levillain et autre," La conservations préventive des collections", Fiche pratique 

à l'usage des personnels des musées, les facteurs de dégradation, OCIM, p 15. 
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مصابيح الفمكرسنت القديمة كىذه األخيرة ال تستعمؿ بكثرة نظرا لضكء النيار الساطع 
في كؿ البناية أما بالنسبة لمتحؼ المعركضة في الركاؽ فقد الحظنا بعض الكاجيات 

الكاجيات  المعرضة لضكء الشمس المنبعث مف السطح مباشرة عمى الكاجية كىذه
تعرض بيا المخطكطات كىذا يؤثر سمبا عمييا مع مركر الكقت ككذلؾ بنجر عنو 

كما يسبب جفاؼ في اليكاء بسبب ارتفاع درجات  ،عدـ قدرة رؤية التحؼ بكضكح
 الحرارة مف انعكاس أشعة الشمس عف طريؽ النكافذ.

 
 الشؤٍت ئكاكتب الشمغ كلى صحاج الىاحهت مما ٌعب أشلت( اولكاط 23الصىسة سكم)

 

 

  
 

 ( كشض اإلاخؼىػاث في واحهاث ملابلت ألشلت الشمغ اإلاباششة مً العؼح24الصىسة سكم)
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 أدوات رقابة المناخ: -4
إف التقنيات الحديثة كالتطكر التكنكلكجي قد قدما خدمات جميمة لمؤسسات 

كجكد  المجتمع عامة كلممتاحؼ خاصة، إال أنو كلؤلسؼ الشديد الزلنا نفتقر إلى
 الحماية المناسبة لممعركضات القيمة التي يحتكييا المتحؼ.

لذلؾ يجب عمى المتحؼ أف يكفر مجمكعة مف األجيزة المستخدمة في حماية 
المتحؼ بدءنا بأجيزة مراقبة كحماية المقتنيات كمف بيف ىذه األجيزة أجيزة مراقبة 

فمثبل إذا كانت الرطكبة المناخ كنعني بذلؾ مراقبة درجة الحرارة كنسبة الرطكبة. 
النسبية مرتفعة فقد تؤدم إلى تعفف كازدياد حمض الكربكف كالكمكر لبعض المكاد. 
ذا حدث العكس ككاف ىناؾ انخفاض في درجة الرطكبة فقد تصبح بعض المكاد  كا 

كبما أف الرطكبة النسبية كدرجة الحرارة عامبلف  ،سيمة االنكسار كتحدث تشققات
سف المحافظة عمى درجة مستقرة لكؿ  مف الرطكبة كالحرارة متبلزماف، فمف األح

 1حسب المكاد المعركضة أك المخزنة.
كبالنسبة لمتحؼ تممساف كبما أنو تكقؼ عف عرض المقتنيات ككؿ قاعاتو  

مغمقة فبل تكجد مراقبة في المخازف كال حتى في التحؼ المعركضة في الركاؽ كىذا 
عاني منيا التحؼ بالمتحؼ سكاء في العرض ما سبب مجمكعة مف المشاكؿ التي ت

 أك التخزيف.
كمف الكسائؿ الضركرية كالبسيطة التي يجب تكفرىا في المتحؼ جياز قياس 

ترمكمتر كيكضع داخؿ القاعات أك في الكاجيات  Thermomètreدرجة الحرارة 
، ككذلؾ جياز قياس نسبة الرطكبة  كيمكف القياس مف مرة إلى ثبلثة مرات في اليـك

Thermo hygrographe   يكضع ىك اآلخر في القاعات لقياس نسبة الرطكبة إلى

                                                           
1
 - Verner (E) et Horgen (J.C) , Op.cit, p 25. 



 تممسان ومتحف زبانة وىران الفصل الرابع             وسط الحفظ بمتحف

166 
 

كىك أفضؿ  *جؿ السميكا (gel de silice)جانب ىذه األجيزة يمكف أيضا استعماؿ 
 .المكاد الماصة لمرطكبة كلو خاصية عالية في االمتصاص

 
 خزين بالمتحف:تتأثيث ال -5

أىمية قصكل بالنسبة لممتحؼ، إف تخزيف المقتنيات في المخازف ىك عمؿ لو 
نما اليدؼ  فميس اليدؼ ىك التخمص مف تمؾ المقتنيات بعيدا عف قاعات العرض، كا 

كحفظ  ،ىك تنظيـ عممية العرض عمى أف يتـ عرض عينات معينة مف المقتنيات
لذلؾ يجب  ،الباقي مف القطع المتشابية في المخازف لحيف تبديميا مف كقت آلخر

بالنسبة لممقتنيات العضكية  ،تنيات كما لك كانت في قاعة العرضاالىتماـ بيذه المق
فالرطكبة الزائدة تعمؿ عمى زيادة  فإنيا أكثر حساسية لمظركؼ الجكية المحيطة بيا

  1كتكاثر جميع أنكاع العفف التي تصيب التحؼ.
 

كليذا يجب التأكد مف سبلمة كؿ المقتنيات المصنكعة مف مكاد عضكية كمف 
بالحشرات أك العفف قبؿ كضعيا في المخازف كذلؾ باالىتماـ بيذه  عدـ إصابتيا

األخيرة كتزكيدىا بأجيزة التكيؼ كاستعماليا مف أجؿ الحفاظ عمى ىذه المقتنيات كفي 
 متحؼ تممساف األثرم تخصص أمكنة ليذا الغرض كىي:

 
 
 

                                                           
جؿ السميكا: ىك مادة زرقاء المكف عمى شكؿ حبيبات صغيرة تمتص الرطكبة كعند تشبعو يصبح  -*

اء مسطح يكضع داخؿ الكاجية أك في الخزانة. لبلستزادة لكنو كردم كيتـ كضع ىذه المادة في إن
 Juliette-Bourdillon, « Matériels et Matériaux Pour la Conservation et la...انظر

Restauration » Art Works By Pascal Blua/Mousedesign.fr, Catalogue 2019 p82. 
دارة_ حسيف إبراىيـ العطار، 1 ىيئة النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع، الميندسيف،  ،المتاحف عمارة وفن وا 

 .100-99 ص د.ت، ص
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كلكف ال يكجد أم خزائف لحفظ مخصصة لمتخزيف قاعات الطابؽ األكؿ  كؿ
بؿ ىي مكجكدة داخؿ صناديؽ مف الببلستيؾ مفتكحة بدكف غطاء كالباقي  التحؼ

مكضكع متراكـ فكؽ األرض مباشرة كحتى التحؼ الخشبية مكضكعة ىي األخرل 
 بطريقة غير مبلئمة )سيئة( مف ناحية شركط تخزيف التحؼ الخشبية كىذه األخيرة 

المبلحظ داخؿ ك  ،معرضة لكثير مف عكامؿ التمؼ جراء الحفظ ك التخزيف السيء
لمقتنيات األثرية المكجكدة مف ا تخزيف رغـ العدد الكبيرالانو ال كجكد ألثاث  المتحؼ

 قاعات.الب
 
 
 

ً الخحف الخشبُت باإلاخحف25الصىسة سكم )  ( كملُت جخٍض
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ً باإلاخحف9اللىحت سكم)  (: صىس للاكاث الخخٍض

 

 

 الحفظ: نع مسؤولالالطاقم البشري  -6

 بمدل كفاءة كخبرةداد كسط مناخي مبلئـ لممجمكعات المتحفية مرىكف إف إع
حفظ كسبلمة المقتنيات المتحفية مف جميع الجكانب، بحيث ب مكمؼالعامؿ البشرم ال
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تعتبر اإلدارة المتحفية ىي عصب أم متحؼ كىي السبب الرئيسي في نجاح ميمتو 
 1ؼ.لذا البد مف تكفر عدد مف الكظائؼ حسب احتياجات المتح

يعاني متحؼ تممساف مف نقص كبير في اإلطارات المسيرة لممؤسسة، فبل يكجد 
حاليا سكء ممحؽ بالحفظ كىذا ما يؤثر سمبا عمى حفظ المقتنيات كالقياـ بالمياـ التي 
تخص المراقبة كالعرض كالتخزيف كالجرد كالحفظ كغيرىا مف األعماؿ اليكمية الكاجب 

ىذا باإلضافة إلى نقص التككيف التقني في  ،األثرية القياـ بيا لممحافظة عمى التحؼ
 مجاؿ حفظ كصيانة المقتنيات المتحفية.

المتاحؼ كاالستفادة مف تجارب اآلخريف في كؿ مجاالت المتحؼ مثؿ  زيارة
كاإلضاءة  ككرشات الترميـ كأجيزة التكييؼقاعات العرض كالتخزيف كالمعامؿ 
مكانيات المتحؼ. كالتيكية كاألمف كاالستغبلؿ األمكف لك  ؿ مككنات كا 

كنظرا لما يحتكيو متحؼ تممساف مف مقتنيات أثرية مختمفة المكاد كالفترات 
التاريخية البد مف كجكد طاقـ بشرم مككف مف أعضاء تككؿ إلييـ ميمة حفظ 
كترميـ كتخزيف التحؼ كما يجب عمييـ التزكد بجممة مف المعارؼ مف أجؿ ضماف 

 .األثريةكحماية أفضؿ لممقتنيات 
كتجنب الكقكع في األخطاء التي تؤدم بالتراث إلى الضياع كاالندثار ألف  

حماية المقتنيات المتحفية كخصكصا العضكية منيا تحتاج إلى مجمكعة مف الشركط 
التي يجب مراقبتيا مف قبؿ العماؿ لمحد مف األضرار التي تسببيا العكامؿ البيئية 

 عرض أك التخزيف.المحيطة بالتحفة سكاء في فضاء ال
 

كفاءة اإلدارة العممية في المتاحؼ كنشاطيا كسيرىا المستمر عمى  تعتبر
دكرا متميزا في المحيط  لوالكاجبات المنكطة بالمتحؼ بشكؿ سميـ كجدم يتيح 

العممي المحيط بو، كذلؾ ألف العامميف في المتاحؼ يأخذكف معارفيـ مف مصادرىا 

                                                           
، 2003، دار النيضة الشرؽ، اإلسكندرية، عمم الحفائر وفن المتاحفعزت زكي حامد قادكس، - 1

 .181ص 
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كفر ىذه األمكر لمعامميف في مراكز عممية أخرل األصمية أكال بأكؿ في حيف ال تت
كالجامعات في كثير مف األحياف، خصكصا في ىذا المجاؿ "مجاؿ عمـ اآلثار 

 الخاص بدراسة التراث األثرم المنقكؿ".
 

 مظاىر األضرار الالحقة بالمقتنيات: -7

جراء الكسط المناخي  جممة مف األضرار البلحقة بياتعاني المقتنيات المتحفية 
مظاىر التي تظير الىذه لغير مبلئـ لمحفظ داخؿ المؤسسة المتحفية كمف بيف ا

بصكرة كاضحة عمى أسطح التحؼ دكف الحاجة إلى إجراء تحاليؿ لمعرفتيا، كمف 
 بيف ىذه المظاىر التي سببتيا الظركؼ البيئية المحيطة بالمقتنيات الحظنا ما يمي:

 
 الجفاف والتصمب: -7-1

بية المحفكظة بمتحؼ تممساف جفاؼ تاـ لممادة مما يبلحظ عمى المقتنيات الخش
يسبب تشققات كثيرة في التحؼ كأيضا ىشاشتيا كىذا راجع إلى درجة الحرارة التي 
ليا دكر كبير في اتزاف المحتكل المائي لممقتنيات المتحفية خاصة المكاد ذات 

اع في درجة . فدرجة الحرارة مرتبطة بالرطكبة النسبية، كاالرتف1التركيبة العضكية
الحرارة يعني انخفاض نسبة الرطكبة النسبية كالعكس صحيح، كارتفاع درجة الحرارة 

بحيث تفقد المكاد الحساسة  2تصبح غير مبلئمة لحفظ المقتنيات المتحفية. °25فكؽ 
مثؿ النسيج كالجمد كالخشب كالعظـ بعض مف محتكاىا المائي بالتبخر كيظير عمييا 

نسبة رطكبة عالية تصاب  كجكد ، كعندكتشقؽ كىشاشةمظاىر الجفاؼ مف تصمب 
التحؼ بالتعفف كنمك الطحالب كالفطريات ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لتراجع درجة الحرارة 

كقد  3التحؼ. أسطححيث يتكاثؼ بخار الماء عمى  °15إلى مستكيات أدنى مف 
                                                           

 . 278، ص المرجع السابق، جيد كفافيعبد الم إبراىيـ -1
2-Alain (Soret) "l'humanité relative et  température dans Muséo fiche, p 22. 

 .108، ص المرجع السابقشرقي الرزقي، -3
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 °15حدد العمماء درجة الحرارة كنسبة الرطكبة حسب ما ىك معمكؿ بو ما بيف 
بالنسبة لنسبة الرطكبة كىك ما  %65ك %40بالنسبة لدرجة الحرارة كما بيف  °25ك

كىذا  لحفظ جميع أنكاع التحؼ األثرية. 1يسمى "الكسط المناخي األنسب أك اآلمف"
 الحظناه في األبكاب المعركضة بالركاؽ المفتكح كالمعرضة ألشعة الشمس المباشرة.

 
 
 

 
 
 

 
 

 ـاهش الجفاف و الخصلب للخحف الخشبُتإلا صىس (:10اللىحت سكم)

 

 

 

                                                           
1
-Stolow (N), Conservation des œuvres d'art pendant leur transport et leur exposition 

U.N.E.S.C.O 1980. P 21. 
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 التسوس: -7-2

يأتي ىذا األخير جراء التذبذب المستمر في مستكيات الحرارة كالرطكبة ألف 
الخشب يفقد محتكاه المائي بالتبخر، كقد  يؤدم ىذا التذبذب إلى تحفيز نشاط 

لنا عند  عكامؿ أخرل سمبية كذلؾ بتكفير جك مبلئـ لمحشرات كالجراثيـ، كىذا ما ظير
معاينة بعض القطع الخشبية بأنيا مصابة بما يعرؼ بالتمؼ البيكلكجي الذم يككف 

 *.(Termites)األرضة المسمى بنتيجة تأثير الحشرات كدكد الخشب 
تشكؿ ىذه الحشرة خطر كبير عمى الخشب فيي ال تكتفي بيضمو فقط، بؿ 

تى يصبح الخشب ىش تساىـ في تسممو حيث تتغير المككنات الكيميائية كالمكف ح
كيفقد مقاكمتو، كيتـ ذلؾ بكاسطة اإلفرازات المستمرة ليذه الحشرة خبلؿ التغذية أك 

دة الخشبية المكجك  مقتنياتال معظـكىذه الظاىرة كلؤلسؼ الشديد تمس  التناسؿ.
 بالمتحؼ.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 األرضة: دكدة صغيرة بيضاء تقتات عمى األخشاب كالكرؽ كالجمكد كذلؾ بامتصاصيا المادة-*

السيميمكز رغـ أف ىذه المادة صعبة اليضـ إال أنيا تستعمؿ العضك الياضـ المكجكد في بطنيا كيمكف 
 .110مكافحتيا بالمبيدات أنظر، عمر ربعيف، مرجع سابؽ، ص 
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(صىس جىضح مـاهش الدعىط للخحف الخشبُت11اللىحت سكم)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 بيتان األلوان: -3_7
تعتبر اإلضاءة كأشعة الشمس مف مسببات مظاىر بيتاف األلكاف سكاء القطع 
الخشبية أك األكراؽ أك النسيج كالجمد كحتى العظـ ككما ذكرنا سابقا فإف مدة عرض 
التحؼ كمادتيا األكلية كنسبة األشعة المسمطة عمييا ىي التي تحدد نسبة الضرر 

ساف فإف المخطكطات معركضة في الركاؽ كمضاءة كمما لكحظ في متحؼ تمم
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طبيعيا مف السطح إال أف ىناؾ بعض الكاجيات التي تسقط عمييا أشعة الشمس 
لمدة طكيمة كىذا يؤدم إلى إحداث تمؼ مع مركر الكقت ككذلؾ الباب الخشبي 
المكجكد في الركاؽ نبلحظ تغير لكنو بسبب أشعة الشمس عمى السطح كعدـ مراعاة 

لحفظ، ىذا باإلضافة إلى كثرة النكافذ في قاعات التخزيف كمنيا ما ىي شركط ا
مقابمة ألشعة الشمس لساعات طكيمة دكف كجكد ستائر لحجب ضكء النيار كاألشعة 
 المنبثقة مف النكافذ فيذا أيضا يساىـ في تمؼ التحؼ المخزنة عمى المدل الطكيؿ. 

 
 الشمغ و طىء النهاس أشلت ( حوير لىن الخشب بعبب26الصىسة سكم)         

 

 
 

 
 
 األوساخ والغبار: -7-3

ال يكجد مكاف بدكف نظافة، سكاء كاف مكاف عاـ أك خاص السيما إف كاف 
يتردد عميو أعداد كبيرة كالمتاحؼ لذلؾ تعتبر النظافة مف األمكر اليامة داخؿ 

ربة المؤسسة المتحفية كخاصة لممقتنيات المتحفية قصد إزالة ما يتعمؽ بيا مف أت
ما طالت فترة تكاجدىا  كأكساخ جراء عّدة عكامؿ ألف ىذه األخيرة تصبح ضارة إذا
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فكؽ سطكح التحؼ فضبل عمى أنيا تشّكه المظير الخارجي لممعركضات كما لكحظ 
في متحؼ تممساف غياب تاـ لمنظافة اليكمية أك الدكرية لممقتنيات فنبلحظ تراكـ 

ي المخازف كتقتصر النظافة فقط عمى طبقة مف التراب حكؿ المقتنيات خاصة ف
األرضيات كحتى في الكاجيات المكجكدة في الركاؽ مميئة باألتربة كالغبار مما يؤثر  

 سمبا عمى التحؼ المكجكدة بيا.
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 ثانيا: دراسة وسط الحفظ بمتحف وىران: 
إف تصميـ المتحؼ كاختيار المكاف المناسب يعتبر أمرا ميما فبل بد أف يككف   
كعناصره المعمارية مناسبة لما يضمو مف معركضات، كأف تككف قاعات  المتحؼ

لذلؾ  ،العرض كالحجرات الداخمية مؤىمة فنا كتصميما لمغرض الذم أنشئت مف أجمو
فإف تصميـ المتحؼ ييدؼ في المقاـ األكؿ إلى صيانة كحماية المقتنيات المتحفية 

كىذا يتـ عف طريؽ الدقة في  ،ةمف التأثيرات الضارة لعكامؿ كأسباب التمؼ المختمف
تصميـ العناصر المعمارية لممتحؼ كالتحكـ في بيئتيا الداخمية باستخداـ الكسائؿ 
الحديثة كخاصة داخؿ قاعات العرض التي ىي مكاف التقاء الزائريف بالمقتنيات 

أف تككف جذابة  في كسائؿ العرضكيشترط ، رية كالتحؼ الفنية داخؿ المتاحؼاألث
ضاءتيا في تصميمي يتميز عرض المقتنيات داخميا بالجكانب الفنية المتعددة لا كا 

 التي تتفؽ مع شكؿ كلكف كؿ تحفة أثرية أك عمؿ فني حديث.
 عمارة المتحف: -1

ليذا المتحؼ يقرأ تاريخ الشعكب التي تكافدت  المدينة كالزائريقع المتحؼ بكسط 
 مغرب العربي.عمى المدينة كليس ىذا فقط بؿ عمى كؿ الببلد كمنطقة ال

يتميز المتحؼ بضخامة ىندستو فيك يتربع عمى أرضية مستطيمة الشكؿ كلو   
كمدخؿ  مدخبلف، مدخؿ مخصص لمزكار كيقع في الجية الغربية كىك الباب الرئيسي

 آخر ثانكم يقع في الجية الشرقية مخصص لمعماؿ.
تابة كالمدخؿ الرئيسي عبارة عف باب حديدم ضخـ ذك مصرعيف كعمى يساره ك

كعند دخكلنا مباشرة نجد أنفسنا في  ،حديدية بالمغة الفرنسية تشير إلى اسـ المتحؼ
الذم يحتكم عمى قاعة كبيرة مثمنة الشكؿ ىي قاعة  (5) المخطط رقم الطابؽ األرضي

االستقباؿ كىي مفتكحة بكاسطة أبكاب عمى كؿ الجيات، ففي جيتيا الشمالية باب 
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ة كفي الجية الشرقية يكجد باب آخر يؤدم إلى باقي يؤدم إلى قاعة الفنكف الجميم
يسر القاعات كأكليـ قاعة المجاىد سابقا)حاليا ىي قاعة محاضرات( كفي الجانب األ

يؤدم إلى قاعة الفنكف الجميمة كقاعة المكتبة كىي غرفة  األكؿيكجد سمماف 
مستطيمة تحتكم عمى مجمكعة ىائمة مف المصادر كالمراجع المتنكعة 

يؤدم إلى الطابؽ األعمى، كعبر سمـ ننزؿ إلى الطابؽ  كالثاني ،صاصاتاالخت
الذم يحتكم عمى مجمكعة مف القاعات تتقدميـ قاعة كبيرة  (6) المخطط رقمالسفمي

مستطيمة الشكؿ مقسمة إلى قسميف أحدىما خاص بما قبؿ التاريخ كالثاني لمتحؼ 
ثار اإلسبلمية كىي بنفس العظمية كفي ىذه القاعة يكجد باب يؤدم إلى قاعة اآل

 تصميـ قاعة االستقباؿ.
كفي نفس الطابؽ نجد قاعة كبيرة تحت قاعة المحاضرات مباشرة خاصة 
باآلثار القديمة كفي الجية الجنكبية مف ىذه القاعة ننزؿ بضع درجات لمكصكؿ إلى 

كعمـ  (1)كىي بدكرىا تضـ جزئيف تاريخ الطبيعة  -1-تاريخ الطبيعة رقم قاعة 
نما بارتفاع مستكل الج يكلكجيا مع اإلشارة إلى أف تقسيـ القاعتيف ليس بحكاجز كا 

 قاعة عف األخرل.
فيضـ مف الجية الشمالية أربع قاعات  (7)المخطط رقمأما بالنسبة لمطابؽ األكؿ 

كىي قاعة مستطيمة كفي آخرىا نجد باب يؤدم إلى قاعة  اإلثنوغرافيا قاعة تتقدميـ
كفي الجية المقابمة ليذه األخيرة نجد قاعة إفريقيا  ن القديمةوىراصغيرة تسمى قاعة 

 تاريخ الطبيعةكفي االتجاه المقابؿ ليذه القاعات نجد قاعة  اإلثنوغرافيا اإلفريقية() 
كىي مقسمة إلى فضاءيف أحدىما مخصص لعمـ الحشرات كالحيكانات البحرية  (2)

 كاتب اإلدارة كمكتب المدير.كالثاني لعمـ النباتات كبجانب ىذه القاعة تكجد م
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 كً ؤلاداسة (:مخؼؽ جىصَم اللاكاث بكل ػابم10الشكل سكم )

 التقسيم الحالي لممتحف: -2
لـ يتـ التغيير في شكؿ البناية مف ناحية اإلضافات أك إزالة جزء مف المبنى 

نما تـ تغيير بعض القاعات كالمرافؽ:  كا 
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ت الثقافية كلممحاضرات حكلت إلى قاعة لمنشاطا المجاىد:قاعة  اأكلي
كالعركض المؤقتة بينما سممت أغراض كمقتنيات المجاىديف إلى متحؼ المجاىد 

 بنفس المنطقة.
أصبحت عبارة عف مخزف خاص بمقتنيات قاعة اإلثنكغرافيا كحكلت  المكتبة:  -

 إلى الممحؽ الخاص بقاعة الفنكف الجميمة.
ي القاعة الخاصة بالعركض أما بالنسبة لتخزيف المكحات الفنية فقد كضع ف

 المؤقتة كالتابعة لقاعة الفنكف الجميمة.
األخرل مخزف لقاعة  ككذلؾ بالنسبة لمكاتب المحاسبة فقد أصبحت ىي -

كحكلت كؿ مكاتب الممحقيف بالحفظ في الممحؽ المكجكد بفناء قاعة  ،اإلثنكغرافيا
ذ عدة سنكات ألسباب اآلثار القديمة ) القاعة الركمانية( كىذه األخيرة مغمقة من

أما باقي قاعات  مجيكلة رغـ تكفرىا عمى تحؼ نادرة كثمينة تخدـ العرض المتحفي،
 المتحؼ فبقيت كما ىي لـ تتغير.

كتستخدـ قاعة اآلثار القديمة لتكديس األثاث اإلضافي، كفي الفناءيف 
ثمة المكشكفيف المجاكريف لمقاعة مف جية اليميف كاليسار كضعت بعض التحؼ المتم

في شكاىد القبكر كالتيجاف، كبعض التماثيؿ، كىذه األخيرة كميا معرضة ألنكاع 
 عديدة مف األضرار التي تنجـ عف العكامؿ الطبيعية المختمفة.
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 (46ص ، مشحم ظابم،)كً كائشت فاػمي(: الؼابم ألاسض ي5اإلاخؼؽ سكم )
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 (43ص  ، مشحم ظابم،)كً كائشت فاػمي(: الؼابم العفلي6اإلاخؼؽ سكم )
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 (45ص  ، مشحم ظابم،)كً كائشت فاػمي(: الؼابم ألاول 7) اإلاخؼؽ سكم
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 التأثيث المتحفي: -3
عرفت كسائؿ العرض في اآلكنة األخيرة تطكرا كبيرا مع التطكر التكنكلكجي، إذ 
أصبحت األسكاؽ غنية بمختمؼ المتطمبات التي تحتاج إلييا المعارض في التأثيث 

في العرض الكاحد  الخاص بالحفظ ) التخزيف( كالعرض، كتختمؼ كاجيات العرض
كذلؾ بحسب نكعية المعركضات كما تحتاج إليو مف ظركؼ مناخية مثؿ درجة 
الحرارة كنسبة الرطكبة، كنكعية اإلضاءة كما يناسبيا مف ألكاف لمخمفية كأماكف لكضع 

 البطاقات.
 الواجيات: -3-1

لقد قاـ المسؤكلكف بمتحؼ زبانة بكىراف باستبداؿ الكاجيات التقميدية القديمة 
المستخدمة في جميع قاعات العرض بكاجيات أخرل كذلؾ مف أجؿ  (01لشكل رقم)ا

تحقيؽ المتطمبات الضركرية لعممية العرض المتحفي كىي عبارة عف كاجيات ذات 
شكؿ فني جذاب يتناسب مع جماؿ التحؼ كقاعات العرض كاقتصر التغيير عمى 

ات فيذه األخيرة ال زالت بعض القاعات فقط مثؿ قاعة اإلثنكغرافيا  أما باقي القاع
 تعتمد في عرض المقتنيات عمى كاجيات قديمة. 

كفي كبل النكعيف يجب أف يراعى مستكل نظر الزائد بطكؿ بقدر بحكالي   
جب أف تككف الكاجيات كي م(،1.5)كعرض يقدر بمتر كنصؼ  م(2)متريف 

 مشتركة في تقسيميا الداخمي كتجييزىا التقني.
متحؼ كىي الجيات العرض التي يحتكم عمييا كىناؾ عدة أنكاع مف كا

 كالتالي:
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 النوع األول:  -3-1-1
كىذا النكع مكجكد  (2 )شكل رقميتمثؿ في الكاجيات الحائطية المثبتة في الجدراف 

 بقاعة اآلثار اإلسبلمية كقاعة اإلثنكغرافيا.
 النوع الثاني: -3-1-2

 ىك عبارة عف كاجيات عمكدية مكضكعة بجكار الجدراف كىي تككف إما 
، كىي مف الكاجيات الجديدة في (3) شكل رقم خشبية أك مف مادة الزجاج كالخشب 

 قاعة اإلثنكغرافيا.
  النوع الثالث: -3-1-3

كىك الكاجيات الكسطية كىي أيضا عبارة عف كاجيات خشبة كزجاجية كىذا 
النكع قديـ كىك متكاجد بقاعة آثار ما قبؿ التاريخ كتستخدـ الرفكؼ أسفؿ الكاجية 

 .(1) الصورة رقم تخزيف ألغراض ال
كميما كاف نكع الكاجيات يجب أف تككف مف مكاد ال تسبب انعكاسات عمى 
المعركضات، كينبغي أف تكضع بحيث يمكف لمزائر رؤية ما بداخميا بسيكلة كدكف 

ضافة إلى الكاجيات يكجد ، ب مراعاة خمفية تتناسب مع لكنياعناء، ككذلؾ يج كا 
ؿ الحكامؿ الخاصة بالتحؼ التي ال تحتاج إلى ىناؾ مستمزمات أخرل لمعرض مث

 عرض داخؿ الكاجية مثؿ التيجاف كالتماثيؿ.
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خ( )كائشت فاػمي  11الشكل سكم_  (114-112ص  ، مشحم ظابم،_ الىاحهاث اللذًمت)ما كبل الخاٍس

 

 
ت بلاكت الفىىن 12الشكل سكم _   ، مشحم )كائشت فاػميؤلاظالمُت_ همارج مً الىاحهاث الجذاٍس

 (112ص   ظابم،
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، مشحم _  همارج مً الىاحهاث الجذًذة في كاكت ؤلازىىهشافُت)كائشت فاػمي13لشكل سكم _ ا

 (114-111ص   ظابم،

 

 

 

 

 

خ -27-الصىسة سكم  همىرج مً واحهاث كاكت ما كبل الخاٍس

 

 تقنيات العرض واإلضاءة:  -4
إف لتقنيات العرض دكر كبير في نجاح المتحؼ في أداء ميمتو ككذلؾ في 

، كبالنسبة ليذه األخيرة فقد اعتمد المتحؼ عمى عرض الحفاظ عمى التحؼ األثرية
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المجمكعات العضكية بطرؽ مختمفة كمتعددة فنجد بعض التحؼ معمقة مثؿ اليياكؿ 
  .( 28)الصورة رقمالعظمية الكبيرة الحجـ 

 جلىُت كشض الهُاكل اللـمُت 28الصىسة سكم

 
السطح مما يؤدم إال أف ىذه األخيرة تجاكزت مستكل نظر الزائر فيي معمقة ب 

إلى بذؿ مجيكد كبيرة لمنظر كالتمعف في ىذه األخيرة كما نجد عرض بقية التحؼ 
)الصورة العظيمة بشكؿ مكدس داخؿ الكاجية مما يصعب عمى الزائر التميز بينيا 

خصكصا أف قاعة ما قبؿ التاريخ تعتمد عمى اإلضاءة الطبيعية  (29رقم
نت المعمقة في السقؼ فبل يكجد إضاءة مصابيح الفمكرساالصطناعية عف طريؽ ك 

 مماداخؿ الكاجيات كىذا يؤدم إلى ضعؼ اإلنارة كبالتالي عدـ كضكح التحؼ 
 في العرض كنفكر مف قبؿ الجميكر.  تشكه يشكؿ
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 بلع اإلالشوطاث للخحف اللـمُت -29الصىسة سكم 

ة ىذا باإلضافة إلى عرض القطع النسيجية مع قطع معدنية في نفس الكاجي
ككذلؾ الخشبة كما ىك مكجكد في قاعة اإلثنكغرافيا كىذه األخيرة يمكنيا أف تزيد مف  

فرازات كيميائية تضر بالتحؼ الحساسة ، كما الحظنا أيضا عرض مضاعفات كا 
ف التحؼ الخشبية ىي أمع العمـ  مجمكعة مف القطع المعدنية فكؽ التحؼ الخشبية

 .لبيئة الحفظ مف المكاد األكثر حساسية
لمتحؼ اأما بالنسبة لمخطط تكزيع اإلنارة داخؿ أجنحة المتحؼ فنبلحظ اف 

المركبة بالسطكح كال  الفمكرسنتيعتمد كميا عمى اإلضاءة الطبيعية زائد مصابيح 
كجكد إلضاءة داخؿ الكاجيات كاالعتماد بنسبة كبيرة عمى الكاجيات التقميدية القديمة 



 تممسان ومتحف زبانة وىران الفصل الرابع             وسط الحفظ بمتحف

189 
 

ة المتطكرة كبالرغـ مف أف اإلضاءة تعتبر مف كىذه األخير بعيدة عف التدابير األمني
أساسيات العرض الناجح ككذلؾ تكضيح الرؤية المريحة كالسميمة لمتحؼ بمختمؼ 

 ( 30الصورة رقم)ىمية كبيرة داخؿ المتحؼ.أال تكلى  أنياأشكاليا كألكانيا، اال 

 
لت ؤلاطاءة بلاكاث اإلاخحف 30الصىسة سكم  صىس جىضح ػٍش

 

تاحفنا بمختمؼ أنكاع التحؼ األثرية عمى مر العصكر إال كرغـ غنى كثرل م
أنيا تفتقر إلى الكثير مف الكسائؿ كاألدكات الكاجب تكفرىا في عمارة المتحؼ كالتي 
 بدكرىا تحافظ عمى المقتنيات مف كؿ أنكاع التمؼ التي يمكف أف تتعرض ليا التحؼ.

 تأثيث التخزين بالمتحف: -5
اآلثار  فلممتحؼ فبل تنحصر أىميتيا في تخزيلممخازف أىمية كبيرة بالنسبة 

فقط، بؿ تمتد إلى المساىمة في إنجاح الخدمة المتحفية كأداء رسالة المتحؼ. فمثبل 
عند عرض المقتنيات نجد أف ىناؾ تكرار لمقطع، كفي حالة عرض كؿ ىذه القطع 
ؿ ستحدث حالة مف االرتباؾ كاالزدحاـ بيف القطع المعركضة مما يؤثر عمى الشك

العاـ لممتحؼ، كيؤثر عمى استمتاع المشاىديف لممعركضات، لذلؾ كجب عرض 
 1قطعة أك قطعتيف مف القطع المتكررة، كيتـ االحتفاظ بالباقي في المخازف.

                                                           
 .93، صسابقالمرجع العطار،  إبراىيـحسف  -1
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 المخزن: -5-1
أكبر كمية مف التحؼ في أقؿ مساحة  فيو تجمع ىك المكاف الذملمخزف ا
دكف إلحاؽ أم ضرر كمف جية أخرل يتطمب الكصكؿ السيؿ إلى التحؼ  ممكنة

 بيا، كما يشترط فيو تكفر جميع المعطيات الخاصة بحفظ المقتنيات.
كنكع  ،كىناؾ بعض المتاحؼ تعمؿ عمى تغيير معركضاتيا مف حيف إلى آخر

مف تجديد المتحؼ حتى ال يككف ىذا األخير مجرد شيء ثابت عمى الدكاـ، فيتـ 
كتبديميا بأخرل مكجكدة في  استحداث المعركضات مف القطع المكجكدة بالمخازف

العرض لعمؿ أسمكب جديد، فضبل عف االستفادة بالقطع المكجكدة بالمخازف في 
عمؿ معارض مؤقتة خارج المؤسسة المتحفية دكف المجكء إلى أخذ المعركضات 

 المكجكدة في كاجيات العرض لممعرض الدائـ.
ؼ كيفضؿ يتـ عمؿ حساب المخازف عند التخطيط لعمارة المتح ال بد أف

الكثيركف أف تككف المخازف في الطابؽ األرضي بعد معالجة أرضيتيا حتى تستحمؿ 
الكبيرة،  كاألحجاـالثقيمة  األكزافاألكزاف الثقيمة مف التماثيؿ كغيرىا مف التحؼ ذات 

 ،كيتـ تكفير كسائؿ األماف في تمؾ المخازف مف حيث ضبط درجة الحرارة كالرطكبة
 1ر قابمة لبلشتعاؿ.كعزؿ المخازف بمكاد غي

يجب تكفير أجيزة اإلطفاء تحسبا لحدكث حرائؽ كالمحافظة عمى التيكية  كما
 2سكاء طبيعية أك مف خبلؿ أجيزة التكيؼ مع تحصيف المخازف مف مخاطر السرقة.

 :التخزين أثاث -5-2
المخازف غالبا مف ألكاح الصمب ذات الدعامات القكية المتينة،  رفكؼتككف 

ليذا الغرض، كيمكف فكيا كتركيبيا بسيكلة كال يصيبيا التي تصنع خصيصا 
                                                           
1
 -Verner Johnson, et Joanne C.Horgan, op.cit. p11- 13. 

 .94، صسابقالمرجع ال العطار، يـإبراىحسيف  -2
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خشبية  رفكالتسكس أك العفف مثؿ الخشب، كتككف مقاكمة لمحرائؽ، كيمكف استعماؿ 
 1عمى دعامات مف الحديد.

بالنسبة لمتحؼ زبانة خصصت مجمكعة مف الفضاءات الخاصة بالتخزيف كقد 
الفنية بينما باقي  حاتك لم خصص اثناف منيا لمجمكعات اإلثنكغرافيا ككاحد آخر

الكاجيات الخاصة  ؼالمجمكعات فبل زالت عمى النظاـ القديـ بحيث تخزف في أرف
 بالعرض مثؿ ما ىك الحاؿ بالنسبة لقاعة ما قبؿ التاريخ .

ككذلؾ قاعة تاريخ الطبيعة بينما فيما يخص اآلثار الركمانية فالقاعة مغمقة 
متحؼ الحجرية كشكاىد القبكر فكضعت في كىي ذاتيا عبارة عف مخزف كبالنسبة ل

الفناء التابع لقاعة اآلثار الركمانية ككزعت بعض التماثيؿ في حديقة المتحؼ عند 
 المدخؿ الرئيسي. 

كأما فيما يخص الفضاءات الخاصة بالتخزيف فبل زالت بنقصيا الكثير مف 
تكيؼ كعمى ال األجيزة كالكسائؿ كحتى األثاث الخاص بالتخزيف فبل كجكد ألجيزة ال

حتى أجيزة مراقبة المناخ داخؿ الفضاء إضافة إلى أف األثاث المستعمؿ ىك غير 
آمف لتخزيف المقتنيات، كىك مف إعداد العماؿ المسؤكليف عف المجمكعات أم أنو 
عبارة عف حمكؿ مؤقتة إلى غاية تزكيد المتحؼ بأثاث تخزيف آمف لممقتنيات 

 المتحفية.
مخازف ىك عمؿ لو أىميتو القصكل بالنسبة لممتحؼ تخزيف التحؼ في ال ألف

نما منو فميس اليدؼ  ىك التخمص مف تمؾ المقتنيات بعيدا عف قاعات العرض، كا 
اليدؼ ىك تنظيـ العرض بأف يتـ عرض ما ىك مناسب كاالحتفاظ بالباقي في 

                                                           
1
 -Verner Johnson op. cit , p 38- 39. 
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كىذه المجمكعة مف الصكر تكضح  المخازف لحيف االستبداؿ مف كقت إلى آخر.
 لمستخدمة في التخزيف كطريقة ترتيب المقتنيات بداخميا. الرفكؼ ا

 

 

 
لت و صىس جىضح -12اللىحت سكم  ً باإلاخحف أزار ػٍش  الخخٍض

 

 أدوات رقابة المناخ الداخمي: -6
مراقبة المناخ الداخمي لممتحؼ ضركرية لمحفاظ عمى المقتنيات المتحفية األثرية 

ؼ سكاء في قاعات العرض أك المخازف كنعني بالمناخ الداخمي الكسط المحيط بالتح
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كتستعمؿ ليذا الغرض مجمكعة مف األجيزة لمراقبة درجة الحرارة كنسبة الرطكبة 
 نجد ما يمي:  المتكفرة بالمتحؼ كمف بيف األجيزة

  Thermomètreجياز قياس درجة الحرارة:  -
 Lux mètreجياز قياس نسبة الضكء:  -

 Thermo hygrographeجياز قياس نسبة الرطكبة:  -
 

 

 

 

 

 

 

 
كيستحسف الحفاظ عمى درجة مستقرة لكؿ مف الرطكبة كالحرارة حسب المكاد 
طفائيا ليبل يحدث  المعركضة أك المخزكنة في المتحؼ فاستعماؿ التدفئة نيارنا كا 
تغيير شاسع في درجة الحرارة، ككذلؾ تحكيؿ تحفة مف مكاف بارد إلى مكاف ساخف 

ا يجب أف يتـ التحكيؿ بصكرة بطيئة كتدريجية كقد تنطبؽ كبسرعة يعني إتبلفيا لذ
 ىذه االحتياطات عمى التغيير مف المخزف إلى العرض.

بالنسبة لممكاد المحفكظة بالمخازف فمف األفضؿ اإلبقاء عمييا في درجة حرارة ك 
كلمتقميؿ مف األضرار يستحسف تنقية اليكاء مف التمكث  1،ـ°22ك° 15تتراكح ما بيف 

ات كرفكؼ طريؽ تيكية المخازف مف حيث آلخر كترؾ مسافات بيف خزان كذلؾ عف
كلقد أصبحت أىمية تكيؼ اليكاء تتزايد في تخطيط إنشاء  التخزيف لتجديد اليكاء.

                                                           
 ، جامعة الجزائراألثار، معيد األثار، سمسمة محاضرات عمـ عمم المتاحفعمي حمبلكم،  -1

 .46ص -1991

 
 صىس لبلع أحهضة كُاط دسحت الحشاسة و وعبت الشػىبت و شذة الظىء اإلاعخلملت باإلاخحف13اللىحت سكم 
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المتاحؼ كذلؾ لبلختبلفات الكبيرة في الحرارة كنسبة الرطكبة كيمكف التحكـ في نسبة 
)باستعماؿ المجففات مثؿ جاؿ السميكا( الرطكبة الزائدة في الكاجيات المحكمة اليكاء 

كىي مناسبة أيضا لمقطع المخزنة، كىناؾ حمكؿ أخرل تتضمف استعماؿ مجففات 
كرغـ  1تدار بالكيرباء أك الغاز أك مزكدات لمرطكبة تكضع في الغرؼ عند الحاجة.

تكفر أجيزة القياس البسيطة إال أنو ال تستعمؿ داخؿ المتحؼ كال يكجد معمكمات 
 سب الرطكبة كدرجات الحرارة داخؿ قاعات العرض أك المخازف.حكؿ ن

 :الطاقم البشري المسؤول عن الحفظ بالمتحف -7
الطاقـ اإلدارم المسؤكؿ األكؿ عف تسيير المؤسسة المتحفية كحفظ يعتبر 

مقتنياتيا األثرية، كيحتكم متحؼ زبانة عمى طاقـ بشرم مقسـ حسب متطمبات 
 :كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي يةأربعة أقساـ رئيسالمتحؼ إلى 

 لؼاكم الدعُير ؤلاداسي ( الخلعُم 6الجذول سكم )
 
1 

 
 قسـ اإلدارة كالمحاسبة

 مصمحة المحاسبة -1
 مصمحة المكظفيف -2
 مصمحة األمف -3

 
2 

 
 قسـ النشاطات كاإلعبلـ

 مصمحة النشاطات -1
 مصمحة اإلعبلـ -2

 
3 

 
 قسـ البحث

 مصمحة البحث -1
 النشر كالتكثيؽمصمحة  -2

 
4 

 
 قسـ الجرد كالحفظ كالترميـ

 مصمحة الحفظ الترميـ. -1
 مصمحة الجرد-2

 

                                                           
 .198، ص سابقالمرجع الآدمز قميب كآخركف،  - 1
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تجلعُم اإلاصالح  -8-اإلاخؼؽ سكم  1باإلاخحف ؤلاداٍس

 

 مظاىر األضرار الالحقة بالمقتنيات: -8
تتعرض القطع األثرية المعركضة داخؿ المتاحؼ في كاجيات العرض أك 

التي تسبب تمفا ليا كمف تمؾ العكامؿ: تقمبات الطقس، خارجيا إلى عدد مف العكامؿ 
 الضكء

 .....الخالرطكبة، الحرارة، الغبار
ف التذبذب المناخي داخؿ المتحؼ كخارجو كارتفاع الضغط الجكم ككذلؾ إ

درجة الحرارة كانخفاضيا يؤثر تأثيرنا كبير في القطع األثرية، كعميو يجب أف يزكد 
لتمطيؼ الجك كخفض درجة الحرارة، فالتحؼ األثرية  المتحؼ بأجيزة صيفا كشتاءنا

ككذلؾ  ،كخاصة العضكية تتأثر بتقمبات الطقس خصكصا في فصؿ الصيؼ كالشتاء

                                                           
 2014مايك سنة  4ق المكافؽ 1435رجب عاـ 4التقسيـ حسب قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في ؿ-1

يحدد التنظيـ الداخمي لممتحؼ العمكمي الكطني كممحقاتو، الجريدة الرسمية لمجميكرية 
 ـ.2015مارس 8ق، المكافؽ ؿ1436جمادل األكلى عاـ 17، 12الجزائرية/العدد
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بيف الميؿ كالنيار لذلؾ يجب الحفاظ عمى درجة حرارة ثابتة أم يجب تكفير جك 
 1مناسب لمقطعة األثرية حتى ال تتعرض لمتمؼ.

لحفظ المجمكعات المتحفية مرىكف بالتحكـ  عتبر إعداد كسط مناخي مبلئـيك 
العامة لمكسط المتحفي كالمتمثمة في الحرارة  الفيزيككيميائيةفي العكامؿ البيئية 

كالرطكبة كالضكء ككذلؾ العكامؿ البيكلكجية كىذه األخيرة قد تسبب أضرارا بالغة 
مى الخطكرة عمى المقتنيات خاصة العضكية منيا كمف مظاىر التمؼ البارزة ع

 المقتنيات المحفكظة بالمتحؼ الحظنا ما يمي:
 التدىور البيولوجي: -8-1

الناتج عف ىذه الكائنات  تمؼيككف التدىكر البيكلكجي مف فعؿ كائنات حية، كال
صنؼ إلى صنفيف: فيزيائي ككيميائي: تجد الكائنات كباألخص الحشرات عمى ي

كىي بذلؾ تعمؿ عمى  المكاد العضكية طبقة ترسيب أك دعامة لعمؿ العش كالتغذية
خمؽ خسائر فيزيائية عف طريؽ ثقب دىاليز في الخشب أك في الجمد لتتمكف مف 
كضع بيتيا، كبذلؾ تجد اليرقات طعاميا الذم يمكنيا مف تأميف نمكىا، عمى نفس 

كلكي تتغذل فإنيا تفرز مكاد كيميائية تعمؿ عمى تدىكر الجزيئات  .الدعامة
كغير ىذا التمؼ فإنيا تسبب تمؼ خارجي كتشكه   2،العضكية لتتمكف مف ىضميا

 .جمالي لمتحفة
كىذا النكع مف التمؼ الحظناه عمى مجمكعة كبيرة مف التحؼ المحفكظة 

، بحيث أصيبت بو بنسب ف التخزيفكبالمتحؼ في قاعات العرض ككذلؾ في أما
متفاكتة حسب نكع المادة فنبلحظ تآكؿ في المنسكجات كثقكب في األخشاب ككاف 

                                                           
ـ، ، النشأة كالتطكر، إصدارات دائرة الثقافة كاإلعبلالمتاحف في الوطن العربيشكقي شعث،  -1

 .61، ص2002الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة الطبعة األكلى 
 .338، ص المرجع السابقمارم برديكك،  - 2
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لؾ نتيجة إىماؿ نظافة المخازف كخمط المقتنيات مع بعضيا البعض أما حاليا ذ
فتكجد ىناؾ مراقبة دكرية مف طرؼ المسؤكليف عف المجمكعات كما تكجد نظافة 
كتطيير مف جميع الممكثات كالحشرات،  ككما ذكرنا سابقا تـ تخصيص أماكف 

عمى المقتنيات أفضؿ مما لمتخزيف بالمتحؼ، كرغـ قمة تجييزاتيا إال أنيا تحافظ 
 ( مـاهش الخلف البُىلىجي كلى الخحف31الصىسة سكم )كانت عميو سابقا.              

 
 الجفاف والتشقق: -8-2

يأتي ىذا األخير نتيجة التذبذب المستمر بيف درجة الحرارة كنسبة الرطكبة 
حدث جفاؼ ؤدم إلى فقد المحتكل المائي لممادة كبالتالي يتفبارتفاع درجة الحرارة 

كىذا ما الحظنا يتشكؿ مف خبللو تشققات خصكصا في مادة الخشب كأيضا العظـ 
خبلؿ معاينتنا لمجمكعة مف المقتنيات كمف بيف التحؼ المتضررة مجمكعة العظاـ 
المعركضة بقاعة )ما قبؿ التاريخ( في الطابؽ األرضي، ككذلؾ األخشاب كخاصة 

ة( ألنيا معرضة لمضكء بنكعيو )الطبيعي القديم كىراف)المعركضة في قاعة الباب 
مف السقؼ كاالصطناعي مف المصابيح( لعدة سنكات لـ يتـ تغيير مكانيا خاصة 
كأف ىذه القاعة مكجكدة في الطابؽ العمكم حيث تمتاز بارتفاع في درجات الحرارة 

 في فصؿ الصيؼ.
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 ( مـاهش الجفاف و الدشلم كلى الخحف32الصىسة سكم)

 
 

رارة كالرطكبة ليا تأثير عمى قطع المنسكجات فيي شديدة التأثر كما أف الح
كما يجب عرضيا في  بيذيف العامميف. إذ يجب مراقبة دائمة طيمة مدة العرض،

كذلؾ ألف ، اط الدخكؿ )أم عند مدخؿ المتحؼ(كاجيات بعيدة نكعا ما عف نق
فا في المقتنيات ككذلؾ تحدث تم 1.الحرارة كالرطكبة في ىذه األماكف في تغير مستمر

الجمدية بسبب الرطكبة الزائدة فنبلحظ ىشاشة الجمد إضافة الى ترسب بقع سكداء 
لبعض التحؼ الجمدية المحفكظة بالمخزف  فكؽ السطح كما ىك مكضح في الصكرة

خصكصا أنو ال يتـ قياس نسبة الرطكبة في المخازف مع أف ىذه األخيرة مكجكدة في 
بالبركدة الشديدة خاصة في فصؿ الشتاء، ككذلؾ عدـ  الطابؽ األرضي كالذم يمتاز

تخزينيا بالطريقة العممية المناسبة ليا كتنظيفيا مف أثار الرطكبة حتى ال تزيد مف 
 تمفيا.

 
                                                           

، حكليات المتحؼ الكطني لؤلثار طرق حفظ وصيانة المنسوجات بالمتاحفساجية عاشكرم، -1
 .100ص  2003/ 1424 -13القديمة. العدد 
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 ( مـاهش جأزير الشػىبت كلى الخحف الجلذًت33الصىسة سكم )

 
 
 
 
 

 الغبار والتموث: -8-3
المتراكـ عمى أسطح األقمشة تعتبر األكساخ أكبر عدك لؤلنسجة بسبب الغبار 

لذلؾ يجب مراقة القطع باستمرار لمتقميؿ مف التمؼ ألنو بإىماؿ ىذه األخيرة كمع 
ازدياد نسبة الرطكبة يصبح مف الصعب التخمص مف األثرية التي تتشكؿ عمى 

كمف جية أخرل يجب المحافظة عمى نظافة  (34)الصورة السطح كتفسد األلكاف 
باقي المقتنيات التي تتراكـ عمييا األثرية كىي عمى العمـك الكاجيات كاأللبسة، ك 

متمفة لممكاد العضكية سكاء التركيب الداخمي بتفاعميا مع عكامؿ أخرل أك بتشكيييا 
 .كما ىك مكضح في الصكر لمظير التحؼ الخارجي
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 ٖلى اإلايؿىحاث ألاوؾارمٓاَغ : 34الصىسة سكم
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 :خالصة الفصل 

ما سبؽ أف كسط الحفظ بمتحؼ تممساف غير مبلئـ لحفظ التحؼ نبلحظ م
العضكية لعدـ تكفر أماكف خاصة بتخزينيا كحفظيا مف عكامؿ التمؼ المختمفة 
كأكليا تسرب المياه عمى التحؼ الخشبية مما يستدعي التدخؿ الفكرم قبؿ ضياعيا، 

 كنفس الشيء بالنسبة لمجمكعة المخطكطات.
نسبة لمتحؼ كىراف ألنو يكجد ىناؾ أماكف خاصة بينما يختمؼ الكضع بال

بالتخزيف كالعرض إال أنو ينقصيا المراقبة الدكرية كتجييز المخازف باألثاث 
ف المناسب، كأخذ التدابير كاالحتياطات الكقائية البلزمة لحفظ المقتنيات العضكية أل

جيد كالشركط رغـ حساسيتيا لمعكامؿ الخارجية فيي ال تحظى بالحفظ ال خيرةاألىذه 
كليا عدـ تكفر التييئة أسباب أالضركرية لحمايتيا بكبل المتحفيف كيرجع ذلؾ لعدة 

لمراقبة درجات الحرارة كنسب الرطكبة، ككذا كمية الضكء  البلزمة كالكسائؿ التقنية
 .المسمطة عمى المقتنيات
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 :تمييد 
 مراجعة فضاء العرض والتخزين -1
 لعضوية من عوامل التمفسبل حماية المقتنيات ا -2
 الحماية وتدابير الصيانة الوقائية -3
 خالصة الفصل 
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 تمييد 
إف تصميـ المتحؼ كاختيار المكاف المناسب يعتبر أمرا ميما فبلبد أف يككف 
المتحؼ كعناصره المعمارية مناسبة لما يضمو مف معركضات، كأف تككف قاعات 

ما لمغرض الذم أنشأت مف أجمو، العرض كالحجرات الداخمية مؤىمة فنا كتصمي
حماية المقتنيات ك كلذلؾ فإف تصميـ المتحؼ ييدؼ في المقاـ األكؿ إلى صيانة 

 المتحفية مف التأثيرات الضارة لعكامؿ التمؼ المختمفة.
 مراجعة فضاء العرض والتخزين: -1

لـ يعد المتحؼ في العصر الحديث مجرد بيف لحفظ الكنكز التاريخية أك 
نما أصبح المتحؼ بعد أف شيدت الحياة الثقافية المقتنيات ال فنية كاألثرية المختمفة كا 

تطكرات مذىمة في شتى المجاالت في دكؿ العالـ، ككما يعرفو المجمس الدكلي 
بأنو مؤسسة تقاـ بشكؿ دائـ بغرض حفظ المقتنيات األثرية  (Icom)لممتاحؼ 

خزيف كالصيانة مف أجؿ المختمفة كدراستيا كالتسامي بمختمؼ كسائؿ العرض كالت
 تحقيؽ المتعة كالسركر في نفكس الزائريف. 

المتحؼ في أبسط أشكالو عبارة عف مبنى إليكاء المقتنيات األثرية كيعتبر 
كبذلؾ يتضح أف المتحؼ ال  1كالتحؼ الفنية بقصد الفحص كالدراسة كالمتعة الفنية.

اني القديمة منيا يعني طراز نمطيا مف المباني شأنو في ذلؾ شأف معظـ المب
نما ىك عبارة عف مبنى صمـ أك جيز لخدمة أغراض ثقافية تربكية  كالحديثة كا 

 ككذلؾ لحفظ كصيانة المقتنيات كالتحؼ األثرية.
 
 

                                                           
 .11، ص مرجع سابقآدمز فميب كآخركف،  -1
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 التقنيات الحديثة لوسائل العرض: -1-1
 الجيد، كلمعرض المتحفي العرض ىي المتحؼ تأسيس في مرحمة أىـ أف الشؾ
 المتحؼ، كحتي زائر لممشاىد جيدة رؤية إلعطاء يامراعات مف البد أصكال المتحفي
 إلى رسالتو كتصؿ المتحؼ إنشاء مف األساسي الغرض يتحقؽ أف أيضا نضمف

 كبالتالي المشاىد إلى كصكال أسيؿ المعمكمات كانت جيدا العرض كاف فاف الجميكر
  ككضكحا. تأثيرا أكثر المتحؼ رسالة كانت

 األساليبسف عرض مجمكعاتيا بأحدث لذلؾ تحرص المتاحؼ العالمية عمى ح
حدث ما قدمو العمـ كابتكرتو الصناعة مف أالفنية كالطرؽ العممية مستخدمة في ذلؾ 

مكاد جديدة كمفيدة في رفع المستكل الفني لعرض المجمكعات المتحفية، كبمكجب 
مخططات كتصاميـ كمناىج عممية مدركسة مما يجعؿ المجمكعات المعركضة تمفت 

تجذب االنتباه كتكحي لمزائريف باالقتباس مف طرؽ عرض المجمكعات مما االنظار ك 
 1.المجتمع أفراديساىـ في تنمية الحس الجمالي كالذكؽ الفني لدل 

خيرة في تمثؿ كسائؿ العرض أىمية كبيرة لمعظـ المتاحؼ كتتمثؿ ىذه األ
كما أضافت عممية العرض  ،حماية المعركضات كتقديميا بشكؿ جيد لمزكار

ستخداـ الكسائؿ المساعدة بعَدا جديدنا في نقؿ الصكرة لمزائر، بحيث تستخدـ ىذه با
 الكسائؿ في أكثر مف المتاحؼ العالمية، كمف بيف ىذه الكسائؿ المتطكرة ما يمي:

قاعات - كسائؿ اإليضاح اإللكتركنية- شبكة االتصاؿ الدكلية )األنترنيت( -
 2جماىيرية.االكتشافات كاألركاف الحية كالمشاركة ال

                                                           
" منشكرات كزارة الثقافة، الجميكرية العربية المتاحف "دراسات ونصوص قديمةبشير زىدم،  -1

  .72، ص 1988السكرية، دمشؽ 
أثر التقنيات الحديثة عمى تطوير المتاحف في ىشاـ محمد حسف، عصاـ محمد مكسى محمد،  - 2

 .656، ص 2013، جامعة المنا، مصر
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 وسائل العرض: -1-1-1
الضركرية  كاألجيزة األثاثتتمثؿ كسائؿ العرض المتحفي في مجمكعة مف 

لقياـ المتحؼ بدكره الرئيسي كالمتمثؿ في العرض كالحفظ كمف بيف ىذه المجمكعة 
 مف الكسائؿ نذكر ما يمي: اليامة

 )الواجيات(:األثاث -1-1-1-1
بأنكاعيا  ممثمةة كسائؿ العرض بصفة عامبيف أىـ تعتبر الكاجيات مف 

الثبلثة: الكسطية، الجانبية، الحائطية )الجدارية( كىي تعتبر كسائؿ العرض الرئيسية 
 :ىي كالتالي" ك  les vitrines كالتي تسمى "الفتريات"

 :النموذج األول  -1-1-1-1-

كيتمثؿ في الكاجيات الحائطية كىي عبارة عف خزانة تعمؽ عمى الحائط 
  1ذلؾ خزانات زجاجية داخؿ الحائط ذاتو.كيكضع بيا بعض التحؼ، ككجدت بعد 

 كىض كمش للجذسان )حاهبُت( كً كىض ومالصلت باسصة كشض لىاحهاث همارج  14سكم الشكل

 .97كىذوط، ص

 
 

                                                           
 143صد.ـ،  ،.تد، فن المتاحفبد القادر محمد، محمد إبراىيـ كمحمد ع ة حسفسمي -1
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ت كشض لىاحهاث همارج15سكم  الشكل كىذوط،  كىض كمش الجذسان )كً كىض معخىي  كً باسصة حذاٍس

 (.99ص

 
 (99هفعه صاللشض )اإلاشحم  معخىي  مم الجذسان داخل كشض لىاحهاث همارج: 16سكم شكل

 

 :النموذج الثاني -1-1-1-2-

عبارة عف كاجيات كسطية أم تكضع في الكسط بعيدة عف الجدراف ليمكف 
االلتفاؼ حكليا لترل التحفة مف جميع جياتيا المختمفة كقد تكضع التحؼ عمى 

ضاد كيحافظ عمى الت 1 ،أرضية مف الحرير ذات المكف الذم يعكس جماؿ التحفة
كال بد إلى ترؾ مسافة بحيث تسمح  ،بينيا كبيف التحفة ليزيد في قكة النظر نحك التحفة

 بمركر الزكار بيف الكاجيات بسيكلة.

                                                           
ترجمة محمد حسف  فميب، آدمزإعداد  ،عمارة المتحف دليل تنظيم المتاحفبركفك لمك الجكلي،  - 1

 . 245، ص 1994عبد الرحماف، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة 
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، مشحم  كمش الفشان كً )كىض مىخصف في لللشض وظؼُت كشض لىاحهاث همارج 17سكم  الشكل

 .(98ص ظابم

 

 :النموذج الثالث -1-1-1-3-
يكضع عمى حامؿ لعرض التحؼ، كقد يككف  كىذا النكع مف الكاجيات ىك الذم

الحائؿ مف الخشب أك المعدف، كيستحسف أف يككف مف نكع جيد مف الخشب أك 
المعدف تعمؽ عميو رفكؼ خشبية تكضع بيا التحؼ األثرية المناسبة لمعرض بيده 

 1الطريقة.

 
 (.100ص م، مشحم ظاب كمش مخحشكت فىق حامل  )كً كىض  لىاحهاث كشض .همارج18سكم. الشكل

                                                           
 .50ص  ،المرجع السابق رفعت مكسى،- 1
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ف يراعى في األنكاع الثبلثة مف ىذه الخزانات تجنب التمؼ المستمر أكيجب  
الذم يصيب الجدراف ككذلؾ يجب أف تككف أسبلؾ كحباؿ التثبيت المستخدمة مف 

الخزانات مع نسب قامة الزائر  رتفاعاك لكف الجدراف، دكف أف ننسى ذكر تناسب عمك 
 (.19)الشكل رقم انظر  لكي ال يرىقو ذلؾ عند مشاىدة التحؼ.

 
ً كً كىض كلى اإلالشوطاث لشؤٍت الخاػئت اإلاعافت ًىضح أطشاس 19الشكل سكم  ،  كمش الضائٍش

 .109ص

 البطاقة المصاحبة لممعروضات: -1-1-2-
 المتحفي العرض مككنات في اليامة العناصر مف الشارحة تعتبر البطاقات

ضافة فيـ عمى الزائر كمساعدة التحفة لشرح ىامة عناصر مف تحتكيو لما نظران   كا 
 إلنجاح كىامة فعالة كسيمة كىي المعركضة، التحفة تمؾ عف كعممية معمكمات ثقافية

 مف ىاـ جزء المرئي كتقديميا تعميمية مادة البطاقة محتكيات كتعتبر المتحؼ، رسالة
شكؿ كمكضع  اختيار عند االعتبار في أخذىا مف البد أمكر كىناؾ المعرض،
 :التالية النقاط في إجماليا يمكف الشارحة البطاقة
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 لمغاية بسيطة كممات في التحفة اسـ مف كتتألؼ ىادفة البطاقة تككف أف -
 منو جاءت الذم كالمصدر المتحؼ، سجبلت في التحفة تسجيؿ رقـ إلى باإلضافة

 .عمييا كتاريخ العثكر
 نفسيا. المعركضة القطعة مف أكثر لمنظر ممفتو تككف أالّ  -
 النظر. مستكل في تككف أف -
 .كأىميتيا لمتحفة مناسبان  حجميا يككف أف -
 العرض. كاجيات في اتالبطاق مف اإلكثار ينبغي ال -
 مادة 1.في قاعات العرض بالمتحؼ كمكحدان  ثابتان  البطاقات كتابة طراز يككف أف -

 كأف المتحؼ في المختمفة األجكاء تحمؿ تستطيع مادة مف تككف أف يجب البطاقة
 النحاس، كتكتب أك الخشب أك الزجاج أك الببلستيؾ أك لالمقك  الكرؽ مف تككف

 أسفؿ كتكتب األجنبية المغات بإحدل البطاقة كترتجـ .2كاضح كمقركء البطاقة بخط
 .البطاقة حجـ حسب بجكارىا أك العربية الكتابة

 األماـ مف المعركضة القطع أسفؿ الكاجيات داخؿ البطاقة تكضع أف يستحسف
 الجدراف بجانب المعركضة لمتحؼ بالنسبةك  الزائريف، اتجاه يف التحفة جانب إلى أك
 التحفة بجانب البطاقة معمقة تككف أف يراعى الجدراف عمى المعمقة الفنية المكحات أك

 المعمكمات تككف كأف المترادفات مف اإلكثار كيجب عدـ يؤثر عمى رؤيتيا، ال بشكؿ
 3.تعقيد دكف اإلمكاف يقدر مركزة

 نكع الثاني كالمتمثؿ في كسائؿ المساعدة كيقصد بيا:باإلضافة إلى ال
                                                           

براىيـ عبد السبلـ إ..... أيضا، كانظر 92-91، ص بقالمرجع الساالعطار،  إبراىيـحسيف -1
  .201، ص 2010لؤلثار، مصر  األعمى، تقديـ زاىي حكاس، مطابع المجمس عمم المتاحفالنكاكم، 

. 51، ص سابقالرجع الم _ رفعت مكسى، 2  
  .212-210ص  سابقالرجع الم كآخركف، _ آدامز فيميب3
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كسائؿ العرض  - المجسمات – الخرائط كالصكر المكبرة - لكحات الجرافيؾ -
 .السمعية كالبصرية

ىذا باإلضافة لكجكد كسيمة أخرل لمعرض كىي الديكراما التي يعرض فييا 
العرض كيزكد تجسيـ لمحدث المراد عرضو، كيمكف عرض ىذا النكع في كسط قاعة 

 1باإلضاءة الباردة التي تضفي جماال عمى التحؼ المعركضة.
كىذا النكع مف العركض نجده بمتحؼ كىراف في قاعة االثنكغرافيا تمثيبل لحياة 
البدك مف قبائؿ الطكارؽ الصحراكية ككذلؾ في قاعة ما قبؿ التاريخ  كالتي تمثؿ لنا 

ع الحيكانات في ذلؾ العصرمما يضفي طريقة عيش إنساف ما قبؿ التاريخ كبعض أنكا
 حيكية لمعركض المتحفية كتككف أكثر جذب لمزكار.

 
 

 
ش  35الهىعة عكم ت في ٖهىع ما كبل الخاٍع لت الٗغى باإلاجؿماث(بٌٗ الحُىاهاث البًر )بمخدف  )ٍَغ

 ػباهت(

 

                                                           
  .35، ص1978القاىرة  ،ارة الثقافة لييئة األثار المصريةمتحؼ األقصر لمفف المصرم القديـ، كز - 1
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لت الٗغى باإلاجؿماث( 36الصىسة سكم  خ  وعانئجىضح ملِشت  )ٍَغ  ػباهت( )بمخدفما كبل الخاٍس

 
 -أ -الصىسة 

 
 -ب  -الهىعة 

 )بمخدف ػباهت(الصحشاوي )الترقي(  ؤلاوعاندواث أب(  جمثل كاداث و  -)أ 37الصىسةسكم
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تستخدـ ىذه الكسائؿ في كثير مف المتاحؼ، كما تستخدـ متاحؼ التاريخ 
 الطبيعي اآلف فنكف الرسـك المتحركة بالنسبة ألنكاع معينة مف المعركضات.

عتبر الكسائؿ السمعية البصرية مثؿ الدليؿ الناطؽ كاألفبلـ كالفيديك ككذلؾ ت
ذات أىمية كبيرة في شرح الظكاىر المعقدة التي ال يمكف تكضيحيا جيدا مف خبلؿ 

 العركض الثابتة فيي تحسف القدرات االتصالية لممعركضات.
 :اإلضاءةوسائل  -1-1-3-

 لما نظران  متحؼ، ألم ةكالحيكي الميمة العناصر مف ىامان  عنصران  اإلضاءة تعد
براز عرض في أىمية مف تمثمو  مصدر إلى كالناظر المتحفية، المعركضات كا 

 الشمس كىك طبيعي مصدر: ىما رئيسييف إلى قسميف تنقسـ أنيا يرل اإلضاءة
 .الكيربائية المصابيح أك الكيرباء كىك صناعي كمصدر

 مصدر يككف فأ يجب :ىما الضكء مصدر اختيار في يؤثراف عامميف كىنالؾ
 . التمؼ في جكىريان  سببان  يشكؿ أال كيجب بدقة، التفاصيؿ إلظيار كافيان  الضكء

 الطبيعية: اإلضاءة -1-1-3-1-
مباشرة )ضكء النيار( كتككف ىذه  الشمس مف أمالمباشرة  ضاءةىي اإل

اإلضاءة النكافذ في الجدراف كىذه  جانبية عف طريؽ أكعف طريؽ السقؼ  أما األخيرة
 .لممعركضات بالنسبة يكبياكع مميزاىا ليا
 :من السقف - أ

 1:ما يمي ىذه األخيرة مميزات مف
 كالعمائر الجانبية بالمعكقات تعريضان  أقؿ الثابت لمضكء سيبلن  مصدران  أنيا -

 .ظؿ عمؿ أك تكسيره طريؽ عف الضكء كمية مف كتغير تقمؿ قد كالتي كاألشجار
                                                           

.13-12د.ـ، ص ، د.ت ،تصميم المتاحف ساماؿ كماؿ صالح، - 1  
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 ضكء كضماف حؼالمت معركضات عمى يقع الذم الضكء كمية تنظيـ إمكانية -
 .تشتيت أك انعكاسات بأقؿ جيدة إضاءة يعطي كمكحد كامؿ

 .العرض في استخداميا يمكف التي الجدراف مساحات تكفير -
 الحاجة دكف تقسيمو يمكف الذم المبنى داخؿ المكاف تقسيـ في األقصى تساعاال -

. الخارجية الجدراف في الفتحات لقمة نظران  األمنية اإلجراءات عممية فناء، كتسييؿ إلى
كما أنيا تتيح إمكانية تنظيـ كمية الضكء الذم يقع عمى الصكر كالمعركضات 
كضماف ضكء كامؿ كمكحد يعطي إضاءة جيدة كذلؾ بالتحكـ في فتحات السقؼ 
بألكاح زجاجية يمكف فتحيا كغمقيا بسيكلة، كتتيح ىذه األلكاح أيضا إمكانية التيكية 

 1لممبنى.
 يمكف كالتي األسقؼ طريؽ عف اإلضاءة مف الناتجة األضرار بعض كمف

 :يمي ما كالبنائية الفنية بالكسائؿ كمعالجتيا عمييا التغمب
 منتظمة. غير بأشعة المشع الضكء زيادة -
 كزف كزيادة السماء مف لئلضاءة نظاـ أم في منيا التخمص يمكف التي األضرار -

 .نظاـ بدكف الحرارة تكزيع كانتشار السقؼ
 .الزكار عمى كتأثيره ءالضك  تكزيع رتابة -
 السقؼ ىذا مثؿ في تكافرىا المتطمب كالفنية المعمارية لممشاكؿ الكبير التعقيد -

مختصة  كمشاكؿ مختمفة أغراض يخدـ كالذم اإلضاءة مف النكع ليذا يعد الذم
 .كاألمف كاإلضاءة، كالصيانة، بالحرارة،

                                                           
1
- H. J. plenderleith et A. E. Werner, the conservation of antiquities and Works of arts. 

p p 9 – 18. 
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المحاضرات حمد زبانة في قاعة أىذا النكع مف اإلضاءة متكفر في متحؼ 
)المجاىد سابقا( ككذلؾ القاعات المكجكدة في الطابؽ األعمى، قاعة اإلثنكغرافيا 

فريقيا، كتاريخ الطبيعة رقـ  .-2-كا 
 :الجانبية - ب

 يمكف متصمة فتحات بكاسطة أك كاألحجاـ األشكاؿ المختمفة النكافذ كيقصد بيا
  عديدة منيا: مميزات اإلضاءة كلتمؾ الرؤية مستكل عمى كضعيا

 الحجرة كسط في أك الجدراف عمى المكضكعة لممعركضات مبلئمان  ضكءنا تعطي -
 1.الضكء لمصدر مناسبة زاكية عمى

 االستعماؿ االعتبار في األخذ مع كالتماثيؿ الزيتية المكحات في الزيتي البريؽ إبراز -
 ا.القاعات كأحجامي كشكؿ األرضية لمساحات الصحيح

 يسمح بحيث المبنى تصميـ نظاـ في يمكف ما بأقصى كاالقتصاد البساطة تكفير -
 النكافذ الجانبية بفضؿ يكفر أف يمكف كالذم شفاؼ، كغير عادم تسقيؼ باستعماؿ

 تستطيع تجييز ال التي المتاحؼ في كالحرارة التيكية لتنظيـ كسيمة مريحة طريقة
 .الثمف الغالية التكييؼ بأجيزة نفسيا

 الجانبية اإلضاءة استخداـ في ارأضر  كجكد مف البد كؿ ىذه المميزات كرغـ
 :كالتالي كىي

 شيء أم أك الزيتية كالرسكمات العرض كدكاليب الجدار مساحة النكافذ تشغؿ
 حتمان  يسبب الضكء لمصدر الجدراف المكاجية عمى كضع إذا ناعـ عاكس لو سطح

مف خبلؿ النكافذ  اإلضاءةيمكف تكفير ىذه الرؤية، ك  تعكؽ التي تداخؿ االنعكاسات
 العادية بمختمؼ أشكاليا كأحجاميا المختمفة، كالتي تككف مكضكعة عمى مسافات
                                                           

 .169-168، ص المرجع السابقعبد السبلـ النكاكم،  إبراىيـ - 1
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مناسبة مف الجدراف أك تككف النكافذ متصمة عمى كامؿ الجدراف كقد تككف النكافذ 
ف كاف ذلؾ غير كالفتحات  عمى مستكل يمكف لمزائريف مف خبلليا رؤية الخارج كا 
 ي مستكل أعمى عمى مقربة مف السقؼكيمكف أف تككف النكافذ كالفتحات ف 1مستحب.

كىذا أفضؿ حتى تتيح مساحات أكبر في الجدراف لعرض المعركضات، كحتى تمنع 
 رؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػةاتصاؿ ما بداخؿ المتحؼ بخارجو لكي يتسنى لمزائريف التركيز في 

بأنيا تقدـ الفرصة لبلقتصاد في  كيتميز استخداـ اإلضاءة الجانبية 2المعركضات.
بنى المتحؼ كعدـ التعقيد بحيث يمكف عمؿ سقؼ عادم المستكل لممبنى كتقدير م

 الفتحة الجانبية لكؿ حجرة أك صالة عرض.

 خيرة إمكانية التحكـ في التيكية كدرجة الحرارة في المتاحؼ التي ه األذكما تكفر ى
أيضا  كليذه اإلضاءة ،لمتحؼ زبانة بالنسبة ال يكجد بيا أجيزة تكييؼ كما ىك الحاؿ

سمبيات حيث أف ضكء النيار الذم ينساب مف نكافذ المتحؼ عبارة عف ضكء غير 
متحكـ فيو، حيث يختمؼ لكنو مف المكف األبيض الزاىي المبير لمبصر في األياـ 

أك الرمادم في األياـ التي يككف فييا الجك سة إلى المكف الباىت أك المنعدـ المشم
 3.ممبدا بالغيـك

ممية أك المثالية يبدكا أنو مف الضركرم أف تككف المناطؽ كمف الناحية الع 
المخصصة لمعرض بالمتحؼ خالية مف النكافذ مما يعطي الفرصة لمتحكـ التاـ في 

 إضاءة المعركضات كأماكف العرض عف طريؽ الضكء االصطناعي.

                                                           
1 - J. Thomson," visible and ultra-violet radiation", muséum journal (londren) vol 57, 

1957, p p 27 – 32. 
2
- R. Feller, «contrôle des effets,  détériorations de la lumière sur les objets du musée » 

muséum (Unesco – paris) p 57.   
 . 59، ص المرجع السابقيـ العطار، حسيف إبراى -3
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 عنو كاالستعانة كاحد، نسؽ عمى الضكء فكرة عف تستغني المتاحؼ كحاليا
 تككف الطريقة كىذه المعركضات، مف مجمكعة عمى أك الجدراف عمى مركزة بإضاءة
 مف أنو كجد كميا الحجرة إضاءة مف بدالن  كبالتالي كممفتو لمنظر اكثر كاضحة
 بكضع أك الصناعية اإلضاءة بكاسطة إما مف الداخؿ إضاءة الكاجيات األفضؿ
 عدـ ىك فضؿكاأل الخارج  مف النيار ضكء يسمح بدخكؿ الذم الزجاج مف خمفية
 الرجؿ مستكل أسفؿ مف إلى تنزؿ أال كيجب الكاحد الجدار في نافذة مف أكثر فتح

 اتساع ثمث عف يزيد اتساعيا كأالّ  الكافي بالعمؽ تككف أف يجب كالفتحات الكاقؼ
 1.القاعة ارتفاع نصؼ كارتفاعيا القاعة

 

 
 .86ص ..كمش لشوطاث كً كىضاإلا سؤٍت كلى الىىافز مً الؼبُعي الظىء جأزير:(20الشكل سكم)

                                                           

.13-12، صالمرجع السابقساماؿ كماؿ صالح،  - 1  
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  االصطناعية: اإلضاءة  -1-1-3-2-
يمكف أف يستخدـ بالمتاحؼ نكعاف مف اإلضاءة: األضكاء الزاىية، كاألضكاء 

كقد قدـ التطكر   1،المتكىجة لبلستفادة مف مزايا كؿ منيا في إظيار المعركضات
رصة السريع لطرؽ ككسائؿ اإلضاءة الحديثة لممتحؼ فرصا عديدة، كليس أقميا الف

التي أتاحت ليا أف تستمر مفتكحة ليبل خبلؿ ساعات الفراغ الكحيدة التي يمكف  
 2.لمعظـ أبناء المجتمع زيارتيا

إف غالبية قاعات العرض بمتحؼ زبانة تضاء إضاءة كافية عف طريؽ إضاءة 
الجدراف الكبيرة بالتساكم )كما ىك الحاؿ في صاالت عرض الصكر أك لكحات 

المثبتة في حكامؿ أك عمى أسطح مقعرة تغمرىا  لفمكرسنتاالحائط، فمصابيح 
 تعتبر اقتصادية مقارنة باألضكاء المتكىجة الفمكرسنتبالضكء، كال شؾ أف أضكاء 

فيي غالبا ما تمدنا بكمية ثابتة مف الضكء تعادؿ ثبلث مرات كمية الضكء التي 
كتتميز  3مستيمكة.تمدنا بيا األضكاء المتكىجة عند تساكييما في كمية الكيرباء ال

كذلؾ بككنيا تعطي ضكءا منتشرا مريحا لمنظر يتميز بقدرتو عمى تقميؿ الظبلؿ 
فضبل عف أف الحرارة الناتجة عنو تككف أقؿ مف الحرارة الناتجة عف األضكاء 

 المتكىجة.

كلكف اإلضاءة االصطناعية تسبب  بعض المشاكؿ فمثبل  مف الصعب تحديد 
مفة في الضكء الصناعي فبالرغـ مف أف مصابيح درجة كطبيعة الخصائص المت

                                                           
ة، عمادة شؤكف المكتبات، مقدمة في تقنية المتاحف التعميمي عبد الرحمف بف إبراىيـ الشاعر، -1

 .54ـ،1992ق/1412جامعة الممؾ سعكد الرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة األكلى، 
 .228، ص المرجع السابقيميب، ف زآدم -2
 .49، ص المرجع السابقرفعت مكسى محمد،  - 3
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الفمكرسنت تستيمؾ تيارا أقؿ بدرجة ممحكظة، فإف لو ألكانا عديدة تتغير مع 
 التكازف بيف األلكاف ستمرارااالستعماؿ مما يجعؿ مف الصعب المحافظة عمى 

غير مباشرة عمى المعركضات كيمنع  صطناعيةالاكيفضؿ أف تككف اإلضاءة 
شافات كاألضكاء المبيرة، كتتجو بعض المتاحؼ إلى عدـ استخداـ استخداـ الك

األضكاء مطمقا لبعض معركضاتيا إال في حالة كجكد زائريف فقط كبقدر مناسب كفي 
 1حالة غياب الزائريف يتـ إطفاء ىذه األنكار تماما.

 
 -أ-الشكل

 
 -ب-الشكل

 .90كىذوط، ص كً كىض اإلاىص ى بها كلمُا  ؤلاطاءةهمارج لىـم  (-أب-)21الشكل سكم

                                                           
 61، ص المرجع السابق حسيف إبراىيـ العطار،-1
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فقاعاتو تستفيد مف اإلضاءة الطبيعية كاإلضاءة  زبانة كبالنسبة لمتحؼ
الكيربائية معا إال أف اإلضاءة ال تتناسب مع المقتنيات المعركضة في بعض 
القاعات كيجب تكفير إضاءة كيربائية أكثر في القاعات التي تنقص فييا اإلضاءة 

ه األخيرة في القاعات التي تتكفر فييا ذقدر كبير مف ىالطبيعية كمحاكلة االستفادة ب
 (39-38)انظر الصور رقمبشكؿ كبير. 

كما أنو ال تكجد أيضا إضاءة جانبية كال يكجد إضاءة داخؿ الكاجيات التي 
تعرض فييا المقتنيات، باستثناء قاعة الفنكف اإلسبلمية التي تحتكم عمى إضاءة 

إضافة إلى مصابيح جانبية إلضفاء  لكاجيات،اصطناعية كافية كباأللكاف داخؿ ا
 جاذبية كجماؿ لمتحؼ المعركضة. 

 
لت 38الصىسة سكم) مً الىىافز اإلاىحىدة بالعؼح مخحف صباهت ؤلاطاءة( ػٍش  
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مً العلف كاكت ؤلازىىهشافُا مخحف صباهت ؤلاطاءة(  39الصىسة سكم )  

 

 

 
 -ب-الصىسة -أ-الصىسة 

(مخحف صباهت)اإلاصابُح إلطاءة اللىحاث الفىُت  ظخلمالاب( -)ا 40الصىسة سكم  

  

 

 أساسيات نظام تنسيق العرض المتحفي: -1-2-
إف مف أساسيات تصميـ نظاـ العرض المتحفي دراسة نكع العرض لما لو مف 
 ،تأثر عمى قكاعد التصميـ الداخمي كالتي بدكنيا قد يخرج الزائر بصكرة ميزكزة
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لمادة العممية كالعناصر المراد كيكضع ىذا النظاـ مف طرؼ متخصصكف في ا
 عرضيا.

 التنسيق الداخمي لمعرض: -1-2-1-
قد يتدخؿ المنسؽ العاـ في ذلؾ جزئيا مما قد يثرم طريقة العرض كاإلدراؾ 
خراج العرض بطريقة   البصرم، كالجمالي فيما بيف ثقافتو، كخبرتو التصميمية، كا 

 1مدركسة كمتقنة.
 خصائص عرض المعروضات: -1-2-2-

 ي، أك التصنيؼ مع تفصيؿ كؿ مرحمة.التسمسؿ التاريخ -1
 تاريخ التحؼ المعركضة كعكامؿ التأثير كالتأثر. -2
 تصنيؼ المكضكعات المشتركة. -3
 تصنيؼ حسب أحجاـ القطع المعركضة. -4
 االىتمامات العامة كالخاصة. -5
 الجمع بيف نكعيف أك أكثر مع التنسيؽ بينيـ. -6

كضكئية ككذلؾ الرؤية كعدد الزكار كقد تحتاج ىذه النقاط لمعالجات لكنية 
 كنكعية التأثيث.

 مقومات العرض: -1-2-3-
إف المتحؼ يضـ مقتضيات كمعركضات قد تعرض عرضا دائما، كقد يتميز 
ذلؾ المتحؼ بأىمية تمؾ المقتنيات مما يقتضي عرضيا عرضا جيدا يرتكز عمى 

 مقكمات العرض الجيد مف انسجاـ كتكازف ككحدة كىي:

                                                           
ـ، -ـ، د2006ىػ/1428، سنة نظم العرض المتحفي المعاصرسمكل حسيف عبد الرحيـ حسيف،  -1

 .119ص 
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 االنسجام: -1-2-3-1-
سكد االنسجاـ بيف المعركضات كجك القاعة التي تعرض بيا التحؼ يجب أف ي

بحيث يتـ تكزيع المعركضات حسب مكقعيا  المحيط كمو 1فالمقصكد ىنا انسجاـ
عمى الجدراف أك في كاجيات العرض أك عمى األرضيات طبقا لمحيز الذم تعرض 

 فيو كالمحيط الذم تشغمو في انسجاـ تاـ بينيـ.
 التوازن: -1-2-3-2-

مى الترتيب كالتنظيـ مف حيث التحؼ المتقاربة في نكعيتيا كحجميا كيتكقؼ ع 
، كقد يتفؽ عمى أف يككف مركز ككذلؾ العصكر كاألكزافكشكميا كعمرىا كأىميتيا 

فمثبل: التحفة الكبيرة الحجـ كالثقيمة الكزف تكضع في   2الثقؿ مكافؽ لمركز االىتماـ.
  3.ـالحج المحكر)الكسط( عمى العكس التحؼ الصغيرة

 الوحدة:  -1-2-3-3-
كيمكف تفسيرىا بالقيمة الحيكية لمتحفة، لجماليا أك أسمكبيا الفني، كذلؾ لكف 
التحفة الذم ىك عامؿ مؤثر في العرض، كلذلؾ ينبغي أف يعنى القائـ بتنسيؽ 
التحؼ المعركضة بالصمة الفنية بيف األلكاف، مع بعضيا البعض بالنسبة لؤلسس 

تمثؿ الترابط بيف القيمة  فيي 4التكازف كالكحدةكالعناصر السابقة، االنسجاـ، ك 
  .الجمالية كاألسمكب الفني لمتحفة المنتقاة لمعرض

 
                                                           

كطني لآلثار، العدد السادس "، حكليات المتحؼ الالعرض كيف يجب أن يكون" ،حمد الرفاعيأ-1
  .36، ص 1997

 .121، ص سابقالمرجع السمكل حسيف عبد الرحيـ حسيف،  -2
  .46 ص، المرجع السابق، رفعت مكسى -3

 . 46صنفسو، المرجع  - 4
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 تنسيق العرض المتحفي المعاصر: -1-2-4-
 : مجمكعة مف النقاط ىييشتمؿ تنسيؽ العرض المتحفي المعاصر عمى 

 نظاـ الحيز الداخمي لممتحؼ. -1
 نظاـ اإلضاءة في العرض المتحفي. -2
العرض كمستكيات الرؤية بحيث البد أف تككف لدل المصمـ دراية تنسيؽ  -3

عف أىـ التكصيات التي يطبقيا مصممك المعارض لمخركج بعرض ناجح، مف خبلؿ 
 (.23-22شكل ) التأكيد عمى مستكيات الرؤية كالنظر كمقاييسيا.

 

 
  اللُىاث كشض معخىي  (   كُاط22سكم ) الشكل

 
 .54ص  حمً الشاكش،إلاعخىي الىـش كً كبذ الش  وفلا
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 .51ص  الىـش كً كبذ الشحمً الشاكش، ومعخىي  اللشض معخىي  بين ( اللالكت23)  سكم الشكل

 

تحديد مستكل الرؤية لمتكسط عمر الزكار المتكقعيف كتحديد الحد األقصى  -4
كاألدنى لمنسكب الرؤية حتى تتـ عممية العرض بنجاح أك عمى الكجو 

 1(.24المطمكب)الشكؿ
 

 
 .103كىذوط، ص كىض كمش للملشوطاث كً كىض باليعبت ألاشخاص اسجفاكاث 24شكل سكم ال

                                                           
 .136، ص المرجع السابقسمكل حسيف عبد الرحيـ حسيف،  - 1
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 (.104كىذوط، ص ) كمش،واإلاشاهذ اإلالشوطت اللؼلت بين الصحُحت اإلاعافت 25سكم   الشكل

 

كىذا النكع مف العركض كما ىك مكضح في الشكؿ نجده في متحؼ زبانة في 
تـ تعميؽ اليياكؿ العظمية في السقؼ مما  قاعة ما قبؿ التاريخ  فرع العظاـ بحيث

يجبر الزائر عمى رفع رأسو إلى األعمى كبذؿ مجيكد كبير لرؤية اليياكؿ المعمقة، 
فيما كاف باإلمكاف كضعيا في مستكيات أقؿ أك عرضيا في األرض داخؿ 

 ، حتى يسيؿ عمى الزائر ركيتيا دكف عناء.الكاجيات
 التقنيات الحديثة لوسائل التخزين: -1-2

المخزف ىك ذلؾ المكاف أك الحيز الذم تجمع فيو كمية كبيرة مف المقتنيات 
جزء ال يتجزأ مف المتحؼ كال يمكف اعتباره غير ذلؾ، فيك في نفس كىك  األثرية،

المرتبة كاألىمية التي ىي عمييا فضاءات العرض، كربما تككف أكثر مف ذلؾ بالرغـ 
 يمكف لمزائر الكصكؿ إلييا كاالطبلع مف نظرة كاعتقاد الكثير أنيا غير ميمة كال

عمى مقتنياتيا كلتطبيؽ أساليب جيدة، كتحقيؽ كفاءة عالية في كحدات التخزيف يجب 
 1تصميميا حسب نفس الشركط الكاجب اتباعيا في المباني.

 
                                                           

 . 175، ص ، المرجع السابؽالتحف المعدنية بمتاحف الغرب الجزائريبراىيمي فايزة، -1
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   بناية المخزن: -1-2-1
يمثؿ مبنى المتحؼ أكؿ مستكل مف مستكيات حماية المجمكعات مف البيئة 

المخازف فيجب أف ُيخصص ليا مكاف في عمؽ مبنى المتحؼ بعيدا الخارجية، أما 
 1عف الجدراف الخارجية إف أمكف لمحد مف تأثير التقمبات البيئية.

كيجب فصؿ المخازف عف أم أنشطة أخرل، كأاّل تستخدـ إال في تخزيف 
ف اإلضاءة كيجب أف تكك  ،المجمكعات حتى تتكفر السيطرة عمى البيئة المحيطة بيا

كالحرارة كالرطكبة النسبية ثابتة، كأف تخمك تماما مف جميع الممكثات البيئية  بيا خافتة
كالحشرات كأف يقتصر الدخكؿ إلييا عمى العامميف في المجمكعات كذلؾ حفاظا عمى 

 2كما يجب أف تزكد بأجيزة الحماية مف الحرائؽ. أمنيا
  المخزن: أثاث -1-2-2

أف تككف  يجب لذلؾ خازفالمجمكعات تظؿ كقتا طكيبل محفكظة في الماف 
 3قطع األثاث كمكاد التغميؼ التي تبلمسيا ثابتة كغير قابمة لمتفاعؿ معيا".

كيشتمؿ األثاث المستخدـ في التخزيف الجيد مجمكعة مف الخزانات، كالرفكؼ 
المصنكعة مف الصمب المخمؼ أك المطمي بالمينا. كتغمؼ القطع الصغيرة أك تكضع 

خزيف لضماف عزليا عف البيئة الخارجية أما القطع في أكياس أك عمب قبؿ الت
األخرل كالتي تككف في حالة قابمة لمكسر أك القطع الكبيرة الحجـ كالتي يتعذر 
تغميفيا فيفضؿ كضعيا في خزانات مغمقة أك فكؽ رفكؼ مع ترؾ مسافات كافية بيف 

                                                           
1
-Direction des Musées de France, Méthodologie, « la réserve, mode d’emploi », /Juin 

2004,  P.2. 
2
- Vade-Mecum de la conservation préventive, op cit, P.20. 

(، دليؿ عممي، المجمس الدكلي لمم ،"إدارة المتاحف" باتريؾ بكيبلف، فيكي كلبلرد،-3 تاحؼ)اإليكـك
 .25ص، 2006اليكنسكك،فرنسا،
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ـ كضع كما يراعى أيضا عد 1.القطع ليسيؿ الكصكؿ إلييا كتداكليا كقت الضركرة
عادتيا بأماف  القطع متراكمة عمى الرفكؼ أك في اإلدراج حتى ال يصعب إخراجيا كا 

 2إلى أماكنيا.
 مواد التغميف:  -1-2-3

المستعممة في التخزيف كالتي تكفر ك تتعدد كتختمؼ أنكاع المكاد المخصصة 
كتمنع تدىكر حالتيا كىي تكمؼ أكثر مف العمب العادية كالكرؽ  لممقتنياتالحماية 

درتيا عمى حماية القطع تفكؽ التكمفة اإلضافية، كمف بيف المكاد التي يكصى ف قأل
أقمشة البكليستر، الخشبيف كالكتاف. ك  باستعماليا: األقمشة الخالية مف األحماض أك

كالبكلي  إيثميفكالشرائط كالحَباؿ كالخيكط، كالحشكات كرقائؽ البكليستر كأكياس البكلي 
لمصنكعة مف البلصؽ السميمكزم، كالصؽ أسيتات البكلي بركبيميف، كالعمب كاأللكاح ا

، كقاركرات زجاجية ذات أغطية مف البكلي بركبميف أك البكلي األسيتكففينيؿ كالصؽ 
 3إيثميف.

كالتي قد  ،كيجب التنكيو إلى االبتعاد عف الخامات الغير مستقرة كيميائيا
تجاتو كخاصة الكرؽ تتفاعؿ مع المكاد التي تبلمسيا فتتمفيا كمنيا الخشب كمن

كالشرائط  ،كالسمكفاف كالشرائط البلصقة المستخدمة لمتغميؼ ،الحمضي كالكرؽ المقكل
كمشابؾ الكرؽ المعدنية كالدبابيس  ،البلصقة العادية كالمطاط كمعظـ أنكاع الببلستيؾ

ذا دعت الحاجة إلى  كالشرائط المطاطية كاألصماغ المستخرجة مف المطاط، كا 

                                                           
1
 -«international conference on museum Storage», Washington, D-C, 13.17 December, 

final Report, 1976, P,4. 
2
 - centre de recherche et de restauration des musées de France, op cit, P.20. 

 .25ص ،المرجع السابق، حؼإدارة المتا باتريؾ بكيبلف - 3
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كضع مادة غازلة  بت الغير ثابتة  كيميائيا مثؿ األرفؼ الخشبية فيجاستخداـ الخاما
  1بيف الرؼ كالتحؼ المكضكعة فكقو.

 الشروط الواجب توفرىا في المخازن: -1-2-4
إف تدىكر حالة المقتنيات يرجع أصبل إلى الطريقة غير المناسبة لحفظيا فإف 

 تربةكالرطكبة كاالالجيؿ كاإلىماؿ في اإلدارة كعدـ التحكـ في مستكيات الحرارة 
 2 كالحشرات...الخ كلتفادم ذلؾ كجب تكفر الشركط التالية:

يراعى أف تككف ىناؾ نظافة عامة لممكاف كتنسيؽ كترتيب لكؿ القطع كالمقتنيات  -
  المكجكدة بالمخزف لتفادم الحكادث الطارئة.

ليب يراعى أيضا أف يككف المخزف خاليا مف الكرؽ كالعمب، كالصناديؽ، كالدكا -
 3.غير المستعممة مع ترتيب المقتنيات كما لك كانت في العرض

أف يككف المخزف خاليا مف كؿ المكاد الكيماكية التي تستعمؿ في التنظيؼ أك  -
 اإلضاءة اليدكية ككؿ ما يمكف أف يؤدم إلى االشتعاؿ.

 يجب أيضا إمداد المخزف بأجيزة كافية إلطفاء الحرائؽ ككذلؾ إمداده بكؿ كسائؿ -
 نقؿ المقتنيات كأجيزة التحميؿ كغيرىا مع كجكد مكاف مخصص ليذه األجيزة.

يجب أف يقـك بالعمؿ في المخزف أناس مدربيف عمى ىذه النكعية مف األعماؿ  -
 4.بحيث يستطيعكف نقؿ ىذه المقتنيات بحرص كأماف دكف تعريضيا لمتمؼ

صمبة ذات  ؼ المخازف فإنيا غالبا ما تككف مف ألكاحك أما بالنسبة لرف
الدعامات القكية المتينة التي تصنع خصيصا ليذا الغرض كيمكف فكيا كتركيبيا 

                                                           
 .25ص ،المرجع السابق باتريؾ بكيبلف، -1

2
-Vade mecum de la conservation préventive, centre de recherche et de restauration des 

musées de France,  paris2006.  
94، ص المرجع السابقالعطار،  إبراىيـحسيف  - 3  
.95، صالمرجع نفسو - 4  
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بسيكلة، كال يصيبيا التسكس أك العفف مثؿ الخشب كتككف مقاكمة لمحرائؽ كيمكف 
 خشبية عمى دعامات مف الحديد. فؼاستعماؿ أر 

يمة كىناؾ أيضا الصناديؽ كالدكاليب التي تستعمؿ لتخزيف القطع اليشة س
االنكسار كالتي يجب إحاطتيا باأللياؼ أك القطف لمنع االحتكاؾ بينيما كبيف بعضيا 

 .مما يقمؿ عكامؿ التمؼ كالتكسير
حمد زبانة ككما ذكرنا سابقا فقد خصصت مخازف لحفظ أبالنسبة لمتحؼ 

المطمكبة لغرض  كسائؿالمجمكعات كلكف ىذه األخيرة ينقصيا التجييز باألثاث كال
قتنيات ككؿ ما ىك مكجكد عبارة عف أثاث قديـ ككسائؿ بسيطة مف إعداد حماية الم

، كانعداـ مكاد التغميؼ المناسبة لحماية المقتنيات األثرية كأغمب التحؼ فريؽ العمؿ
مكضكعة عمى طريقة العرض، ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمتحؼ تممساف فقد 

يناسب متطمبات المخزف استعممت قاعات العرض كمخازف دكف إعادة تييئتيا لما 
ناىيؾ عف طريقة كضع كتكديس المقتنيات فكؽ بعضيا البعض كعمى األرض 

 مباشرة دكف ترتيب كدكف مراعاة لمشركط العممية لتخزيف المقتنيات األثرية.
 احتياطات حفظ المقتنيات العضوية داخل المخزن: -1-2-4-1

مـز اكال لمحفاظ عمى المقتنيات العضكية في حالة جيدة داخؿ المخازف يست
تدريب ىيئة مكظفي المتحؼ كتكعيتيـ بأىمية تخصيص أماكف لمحفظ تككف في 
حالة الئقة مف حيث التيكية كدرجات الحرارة كالرطكبة كتدريب المختصيف في جمع 
المقتنيات عمى الصيانة الكقائية السميمة كالترميـ العممي مف حيث نكعية التحؼ 

خيرة تككف أكثر حساسية لمظركؼ الجكية الحديثة كخصائصيا الطبيعية، فيذه األ
كالبيئة المحيطة بيا فالرطكبة الزائدة تعمؿ عمى زيادة كتكاثر جميع أنكاع العفف التي 
تصيب المقتنيات كما تتسبب الحرارة الزائدة كالرطكبة في زيادة تكاثر دكد الخشب 
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ات، لذلؾ يجب كالقكارض...كغيرىا مف اآلفات التي قد تقضي نيائيا عمى تمؾ المقتني
التأكد مف سبلمة كؿ المقتنيات المصنكعة مف مكاد عضكية كمف عدـ إصابتيا 
بالحشرات أك العفف قبؿ كضعيا في المخزف، كبعد ذلؾ يجب استعماؿ كؿ الطرؽ 

 ..كالكسائؿ الكاجبة مف اجؿ الحفاظ عمى ىذه المقتنيات
لفنكف الجميمة كقد اىتمت متاحؼ التاريخ الطبيعي كمتاحؼ اآلثار كمتاحؼ ا 

بالمقتنيات المصنكعة مف مكاد عضكية  فعممت عمى تخزينيا في مخازف مكيفة 
اليكاء لكي تتمكف مف ضبط درجة الحرارة كالرطكبة عند مستكل يحافظ عمى سبلمة 

 1% ) في المئة (.  55ك 50تمؾ المقتنيات كيتراكح ىذا المستكل بيف 

لو أىميتو القصكل بالنسبة كالف تخزيف المقتنيات في المخازف ىك عمؿ 
نما  لممتحؼ فميس اليدؼ ىك التخمص مف تمؾ المقتنيات بعيدا عف قاعات العرض كا 
اليدؼ ىك تنظيـ عممية العرض بأف يتـ عرض عينات معينة كحفظ الباقي مف 
القطع المماثمة في المخازف لحيف تبديميا مف كقت آلخر، ك بتكفير أفضؿ إمكانيات 

طك أكؿ كأىـ خطكة نحك الحفاظ عمى تراثنا التاريخي كالثقافي التخزيف الممكنة نخ
مما يجعؿ المقتنيات كالتراث المحفكظ في المخازف في أماف كفي رعاية أفضؿ 
لسنكات عديدة. فمازاؿ الكثير الذم يجب أف نتعممو عف كيفية جعؿ المعركضات 

ـ لتحقؽ أىداؼ المتحفية الخبيئة تثير االىتماـ كاليمة في اإلبداع كتيسر التعم
المتحؼ في المحافظة عمى التراث الثقافي كتسميمو لؤلجياؿ القادمة في حالة سميمة 

                                                           
، ترجمة احمد إبراىيـ عطية، دار الفجر تكنولوجيا المواد وصيانة المباني األثريةجكرجيك،  تكاركا- 1

 .51، ص 2003لمنشر كالتكزيع ، 
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كصالحة لبلستخداـ كثركة دائمة الف قمب المتحؼ يقع في مستكدعات التخزيف 
 1 كالترميـ.

 التخزين: غرفالمحيط السائد ب -1-2-4-2
-20ة بيف يجب أف يككف المحيط السائد بقاعات التخزيف في معدؿ درجة حرار 

كذلؾ حسب المبادئ العالمية لمحفظ، كالحفاظ  %60-50كنسبة رطكبة  ،ـ21°
ككذلؾ يجب تيكية المكاف تيكية جيدة كالعمؿ عمى عدـ  ،عمييا لمدة زمنية طكيمة

 2تسرب أشعة الشمس أك ضكء النيار إلى المخازف في كقت غمؽ القاعات.
 يا البعض داخؿ المخزف،ال يمكف ترؾ المقتنيات المتحفية متراكمة مع بعض

ك كسرىا بفعؿ االحتكاؾ، لذلؾ يجب تصنيفيا أفقد يتسبب ذلؾ في تمفيا السريع 
منة كفي متناكؿ اليد كقت آكلية كمف ثـ ترتيبيا كجعميا عمى حسب مادتيا األ

  3الضركرة.
ثرية اثناء تخزينيا الى مكاد مصممة خصيصا األ لمقتنياتاككثيرا ما تحتاج 

جزاء اليشة كتعزيز حفظيا، كيفضؿ تدعيميا كتجنب ا، خصكصا األلممحافظة عميي
جراء يجب محاكلة إالترميـ، كىك  إلىعمى المكاد لمتقميؿ مف الحاجة  اإلجيادخمؽ 

 4تجنبو بسبب ارتفاع تكاليفو كاثره عمى سبلمة التحؼ.
 
 

                                                           
 .98، ص المرجع السابقحسيف إبراىيـ العطار،  - 1

2
- Richard B. et Penchu b. "Museum revue, trimestrielle N° 139 in "La conservation des 

objets ethnographique Unesco . Suisses, 1983, p 194.  
24

- Laurier Lacroix" les collections muséales au Québec" -institut canadien-  université 

du Québec a Montréal، 2002. pp5-6.   
4
 -pierre –Antoine Gérard « inauguration de la réserve commune des musées de Nancy 

et du grand Nancy 2013, p 146-147. 
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 سبل حماية المقتنيات العضوية من عوامل التمف:  -2

خاصة العضكية منيا لمجمكعة مف عكامؿ التمؼ تحفية ك متتعرض المقتنيات ال
)عرض، تخزيف(، لذلؾ يجب عمى  المختمفة حسب الظركؼ البيئية لحفظيا

المسؤكليف بالمتحؼ معرفة العامؿ المتمؼ كدرجة خطكرتو، كنسبة تكاجده بالمتحؼ 
ككيفية معالجتو، كسنتطرؽ في العناصر التالية إلى كيفية حماية المقتنيات العضكية 

 عكامؿ التمؼ. مف 
 حماية المقتنيات العضوية من عاممي الرطوبة والحرارة: -2-1

يعتبر عاممي الحرارة كالرطكبة مف أكثر العكامؿ المتمفة لممقتنيات العضكية، 
كذلؾ لما يسببانو مف أضرار فيزيائية ككيميائية تقضي عمى البنية التركيبية لممادة 

 العضكية، كسكؼ نعرضيما بالتفصيؿ كما يمي:
  لرطوبة:ا -2-1-1

 ىذا كيطمؽ الماء بخار مف يحتكيو لما بالنسبة الجك حالة بالرطكبة يقصد
 كالمختمطة الجك في كالمنتشرة المرئية غير الدقيقة الماء جزيئات عمى المصطمح

 :إلى الرطكبة كتنقسـ اليكاء مف مختمفة بنسب
      H.A:المطمقة الرطوبة -2-1-1-1

عيف مف اليكاء كبشكؿ أكثر دقة كنعني بيا مقدار كزف بخار الماء في حجـ م 
كتتبايف  ،عدد الغرامات التي تمثؿ كزف بخار الماء في متر مكعب كاحد مف اليكاء

ف اليكاء يتمدد بارتفاع درجات الحرارة الرطكبة المطمقة تبعان لدرجة حرارة اليكاء أل
 كيتقمص بانخفاضيا مع ثبات كزف بخار الماء فيو.



 الفصل الخامس                                    تدابير الحفظ والصيانة الدائمة بالمتحف

234 
 

 10 عمى مئكية درجة في ـ1 مساحتو عرض صندكؽ كاجية احتكت إذامثبل: 
 يحتكم الصندكؽ فاف 20% إلى الحرارة درجة كانخفضت الماء، بخار مف غرامات

ذا الماء، بخار مف غرامات 10 عمى  فاف مئكية 5° إلى الدرجة انخفضت كا 
  1.المكثؼ الماء مف غرامات+ 3الماء بخار مف غرامات 7 عمى يحتكم الصندكؽ

  (S) :المشبعة الرطوبة -4-1-1-4

 مقدار زاد كمما دافئا اليكاء كاف ككمما بخار، شكؿ عمى الجك في الماء يتكاجد
احتكاءىا  اليكاء مف معيف حجـ يستطع  الماء بخار مف كمية كبرأفيو، ك  الماء بخار
 الماء بخار مف الكمية ىذه تحسب ما كعادة معينة تسمى التشبع، حرارة درجة في

 2.كاءالي مف مكعب متر كؿ في بالغرامات
 : H.R النسبية الرطوبة -2-1-1-3

 كمية إلى اليكاء مف حجـ محدد في الماء مف البخار كمية بيف العبلقة كىي
 &.بالرمز ليا يرمز ما كعادة الحرارة درجة نفس عند اليكاء لتشبع البلزمة الماء بخار

               :       3:التالية بالصيغة يككف النسبية الرطكبة فاحتساب
 : Condensation:التكثف -2-1-1-4

 الطكر مف ينتقؿ األخير ىذا فاف 100% الماء ببخار اليكاء يتشبع عندما
 بالتكثؼ عند أكيبد( Condensation par liquéfactionالسائؿ)الطكر  إلى الغازم

                                                           
  .66، ص المرجع السابقفايزة براىيمي التحؼ المعدنية...._1

2
 -Centre de recherche et de restauration des musées de France "climat fiche"  

Département de conservation préventive, pp 0 -2. 
 .66، ص جع نفسوالمر فايزة براىيمي التحؼ المعدنية.... -3

 ×100مطمقة رطوبة
 مشبعة رطوبة  
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 اليكاء أصبح ككمما، الحرارة درجة تيبط حالما تتشكؿ الماء اليكاء، فقطرات بركدة
 1الماء. قطرات تكاثرت باردا

تفادم تأثير الرطكبة عمى المقتنيات بصفة عامة ال بد مف تحديد الرطكبة كل
 المقتنيات المتحفية ىذا انبكاعيع لحفظ جم األنسبتعتبر  األخيرة، كىذه %60بنسبة 

تجييز قاعات العرض كغرؼ التخزيف بالكسائؿ الضركرية لقياس  إلىباإلضافة 
   2كتعديؿ نسبة الرطكبة.

ساسية المواد العضوية لنسبة الرطوبة نقال عن عمي حمالوي، ( يوضح ح7الجدول رقم)
 .3(40، 39)ص

حساسية  المادة
 لمرطوبة

الحد 
 األقصى/الحد األدنى

 حساسة التعفن العواقب

 %60 الكرؽ
)األفضؿ  45%
45%) 

يفقد صبلبتو كيتجمد بسرعة. مما 
 يؤدم إلى فقداف ليكنتو.

 شديد الحساسية

أكراؽ 
 البردم

الدرجة 
 %55ة المسقر 

يتأثر بسرعة، كالجفاؼ يؤدم بو إلى 
 .يكنةملافقداف 

 متكسط

     %60 الجمد
45% 

متغير حسب نكعية الدباغة فالجمد 
 .حساس جدا خاصة عند ما يككف مبمبل

شديد الحساسية 
 خاصة الجمكد الرقيقة

مرتفع يتخمص النسيج عند ما تنتفخ خيكطو     %60نسيج، 
                                                           
1-Les différents principes de l’humidification et de la déshumidification,  centre de 

recherche et de restauration des musée de France, Département Conservation préventive, 

Environnement – Climat fiche 3.1, p2. 
2
- Agnès Levillain et autre, La conservations préventive des collections, « l’humidité 

relative et la température »" les facteurs de dégradation " Fiche pratique à l'usage des 

personnels des musées, OCIM, p 13. 
.40-39، ص،المرجع السابق، عمي حمبلكم -3



 الفصل الخامس                                    تدابير الحفظ والصيانة الدائمة بالمتحف

236 
 

ص الحرير كالصكؼ ليما كيتمدد عندما تتقم %45 خيكط طبيعية
 أكثر حساسية لمرطكبة مف القطف كالكتاف.

 الحساسية

الخش
 ب

60%     
45% 

 بطيء التأثر يتغير حسب الكتمة
كالطبلءات المضادة لمرطكبة يتأثر 

 بالتغيرات الفصمية

قميمة إال في 
حاالت الرطكبة 

 المرتفعة
الخش
 ب المطمي

60%   -  
45% 

ص كينجر الجفاؼ يؤدم إلى التقم
عنو تآكؿ حاد خاصة إذا كاف الخشب ىك 
المادة األساسية التحفة مثؿ المكحات الفنية 
كالتحؼ المطمية بطبلءات صمبة فيي نكعا 
 ما غير حساسة لمتغيرات العادية لمرطكبة.

قميمة الحساسية 
باستثناء الرطكبة 

 العالية جّدا

العظـ 
 اجعكال

كبة العاج أكثر حساسية ألسرار الرط 45 -60
مف العظـ ألف الغطاء الخارجي لمعظـ يعد  

 غطاء مانع لمتمؼ

قميمة إال في 
 حالة الرطكبة المرتفعة 

 
  الحرارة:درجة  -2-1-2

تعتبر الحرارة عامؿ مف عكامؿ البيئة المحيطة بالتحفة كالتي يجب أف تؤخذ 
بعيف االعتبار، مع أف تأثيرىا ال يككف بحدة تأثير باقي العكامؿ األخرل، كتكمف 

 أىميتيا في عبلقتيا بالرطكبة النسبية.
ييتـ المتخصصكف في صيانة كحفظ المقتنيات بكضع أجيزة حديثة لمتحكـ في 

القاعة كحتى ال تسبب  معدالت الحرارة مف ألجؿ ضبط معدالت السيئة الداخمية في
 1ىذه التغيرات المستمرة تمؼ المقتنيات المتحفية.

                                                           
 .   202، ص المرجع السابقمحمد عبد اليادم،  -1
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القصكل لمحرارة كالرطكبة، فالبناء  يجب أف تحفظ غرؼ المتحؼ مف الدرجات
يجب أف ينعزؿ تماما بقدر اإلمكاف، كليس فقط عزؿ الجدراف الخارجية، كلكف يجب 

البحث عف كفاءة امتصاص مكاد البناء كمساحات الجدراف التي  عمى أيضا العمؿ
بداخؿ الغرؼ المعركضات مباشرة، كىذه األخيرة تستعمؿ ألجؿ تأميف حرارة  تستعمؿ
ة الجك المحيط بالمقتنيات المعركضة أك المخزنة لكي يستمر ثابتا بقدر كرطكب

 1اإلمكاف.
 

 حماية المقتنيات العضوية من عامل الضوء: -2-2
تعد اإلضاءة عنصرا ىاما مف العناصر الميمة كالحيكية ألم متحؼ، نظرا لما 

براز المعركضات المتحفية، كيمكف تق  يـ مصادرستمثمو مف أىمية في عرض كا 
اءة إلى قسميف رئيسييف ىما: مصدر طبيعي كىك ضكء النيار )الشمس( اإلض

كالستخداـ أم نكع مف النكعيف  –كىك المصابيح الكيربائية اصطناعي  كمصدر
 يجب مراعاة عامميف أساسييف ىما:

كيجب أيضا أف ال  -يجب يككف مصدر الضكء كافيا إلظيار التفاصيؿ بدقة -
 يشكؿ سبا في التمؼ.
الضكء الطبيعي كالصناعي مف أخطر عكامؿ التمؼ الكيميائي بحيث يعتبر 

الضكئي التي ليا دكرنا في تمؼ المعركضات، كما أف ضكء الشمس يؤدم إلى أكسدة 

                                                           
 .271، ص المرجع السابقفميب كآخركف،  زآدم  -1
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( كالذم يتحكؿ في غضكف يكميف SO2الممكثات الغازية كمنيا غاز أكسيد الكبريت )
  1.(SO3أك ثبلثة عمى األكثر إلى غاز ثالث أكسيد الكبريت )

كلمتحكـ في الضكء، ىناؾ أجيزة تحتكم عمى خبليا ضكئية في سقؼ قاعات  -
العرض أك عند نكافذ كفتحات المتحؼ المختمفة، كىذه األجيزة تقـك بتخميص الضكء 
مف األشعة فكؽ البنفسجية فضبل عف تقميؿ حرارة الضكء كىناؾ بعض المكاد 

القدرة عمى ترشيح الضكء الكيميائية التي تضاؼ إلى زجاج النكافذ كالفتحات ليا 
    ( P.V.B)كتخميصو مف األشعة فكؽ البنفسجية كاألشعة تحت الحمراء مثؿ مادة 

Polyvinyle Butral   ليا القدرة عمى امتصاص األشعة ذات المكجات أقؿ مف  التيك
(380nm كتمتص حكالي )مف األشعة فكؽ البنفسجية التي يبمغ طكؿ  %50

 Celluloseكمادة  Benzophenonesفس الغرض مادة ( كتستخدـ لن400nmمكجتيا )

acetate،  أكريبلت  ايثمكبكليPolymethyl metha crylate  التي تصنع عمى ىيئة
 2يغطي بيا أسطح زجاج النكافذ كالفتحات بالمتحؼ. (Films)رقائؽ ببلستكية 
مف تأثير الضكء المنعكس مف أرضيات قاعات  مقتنيات المعركضةكلحماية ال

ينصح مصممك المتاحؼ أف يككف لكف ىذه األرضيات داكنا حتى تمتص  العرض
خذ أ أيضاالضكء الساقط عمييا كال ينعكس عمى المعركضات فيتمفيا. كيجب 

االحتياطات البلزمة بعدـ تعريض التحؼ الحساسة لمضكء المباشر كاستخداـ 
 مرشحات لتخفيؼ الحرارة الناتجة عف الضكء لمحفاظ عمييا.

                                                           
تقسيم أساليب العرض المتحفي لآلثار رمضاف عكض عبد اهلل،  محمد عبد الرحمف فيمي،-1

قسـ ترميـ اآلثار، جامعة القاىرة، د.ت، – الزجاجية في مصر ومدى توافقيا وأسس الحفظ والصيانة
 .323-322 ص

، كمية األثار جامعة عممية في ترميم وصيانة األثار غير عضويةدراسات محمد عبد اليادم،  -2
 .205-204صالقاىرة، مكتبة زىراء الشرؽ، د.ت، 
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 قتنيات العضوية من عوامل التموث:حماية الم -2-3

ك أك جسيمات مادية أتمكث اليكاء ىك تعرض الغبلؼ الجكم لمكاد كيميائية 
 1لممقتنيات ككذلؾ البيئة الطبيعية. كاألذلمركبات بيكلكجية تسبب الضرر 
مما ىك شائع  ،كالدخاف كالغازات الكبريتية ؽراحتاالتعتبر البقايا الناتجة عف 

 اعية الكبرل كالمراكز المدنية، أخطر بكثير مف الغبار.في المراكز الصن
تشكؿ نكاتج التمكث ذات المصادر الطبيعية كالصناعية العالقة في اليكاء سكاء 
الصمبة أك السائمة أك الغازية التي تتمكف مف التسرب إلى قاعات العرض خطكرة 

ت الغازية بالغة عمى المعركضات خصكصا ذات الطبيعة العضكية كتعتبر الممكثا
أخطر مف نكاتج التمكث األخرل فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف غاز ثاني أكسيد الكربكف 

معدالت  رتفاعاكىك أحد المككنات الغازية لميكاء يتحكؿ إلى حمض الكربكنيؾ عند 
كما أف غاز ثاني أكسيد الكبريت الذم يعتبر أقكل  2الرطكبة داخؿ قاعات العرض.
ذ أف ىذا الحمض يحكؿ مادة كربكنات الكالسيـك إلى تأثير مف حمض الكربكنيؾ إ

ممح كبريتات الكالسيـك )جبس( فضبل عمى أف ىذا الحمض يتسبب في تمؼ التحؼ 
 3 ذات الطبيعة العضكية مثؿ المنسكجات كالمخطكطات كالسجاد كغيرىا.

مف  ة مثؿ األتربة كالرماؿ الدقيقة التي تتمكفكما تجر اإلشارة إلى أف الممكثات الصمب
التسرب داخؿ قاعات العرض ليست أقؿ خطكرة مف الممكثات الغازية، بحيث أنيا إذا 

                                                           
1

- Technical Vocabulary, for cultural property conservation, English Arabic Unesco 2011, 

p 3. 
 .205، ص سابقالمرجع المحمد عبد اليادم،  -1
 .206نفسو، ص  المرجع-2
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تراكمت فكؽ أسطح المعركضات فإنيا تتسبب في تشكيو المظير الخارجي لتمؾ 
 1.المعركضات كتخفي ما بيا مف عناصر زخرفية كألكاف مختمفة

ييا بتفاعميا كمف عكامؿ التمكث التي تشكه المظير الخارجي لمتحؼ كتؤثر عم
ىك مف أىـ العكامؿ في  نقاء الجك، لذلؾ فاف مع عكامؿ أخرل نجد الغبار كاألتربة

 إذ يحتكم اليكاء في األماكف المسككنة عمى كميات مف الغبار ،مكضكع التكيؼ
كيتراكـ الغبار عمى القطع المتحفية كيضرىا بمركر الكقت، مما يتكجب عمى العماؿ 

لغبار مما يؤدم إلى تطاير الغبار في اليكاء ليعكد مف التنظيؼ بكاسطة منظفات ا
الشفط  ماكيناتجديد فيحتؿ مكانة في التحفة كبنفس الكمية أك أكثر، إلى أف ظيرت 

  2المسماة "المكانس الكيربائية" كتعتبر ىذه األخيرة عممية.
كما يضر الغبار بالمكاد الناعمة مثؿ األنسجة كالجمكد ألنو يخمؽ في كؿ مكاف 

راكز لمتمؼ قابمة لتكثؼ ُبخار الماء مما يتسبب في تغيرات كيميائية كردكد فعؿ م
 بيكلكجية.

لنسيجية كالجمدية المحفكظة كىذا ما الحظناه عمى مجمكعة مف المقتنيات ا
بمتحؼ كىراف ككذلؾ بالنسبة لممقتنيات الخشبية المغطاة بالغبار في متحؼ تممساف، 
كقد قمنا بتكضيحو بمجمكعة مف الصكر التي تبيف مدل تأثير التمكث عمى المقتنيات 
كخاصة المظير الخارجي لمتحؼ، لذا يجب مراعاة النظافة اليكمية سكاء بالنسبة 

 ك المكاف المحفكظة بو )قاعات العرض، غرؼ التخزيف(.لمتحؼ أ

                                                           
1
-Denis guillmard et Claude Laroque، manuel de conservation préventive " gestion de 

contrôle des collections" 2è édition université paris Ocim ،p12. 
 .160، ص المرجع السابق ،فيميب  آدمز - 2
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كلمحماية ضد أخطار التمكث كالغبار التي تصيب المقتنيات المتحفية يجب أف 
 1تككف األرضيات كالجدراف مطمية بطبلء مقاـك لمغبار كالتزكد بأجيزة تصفية اليكاء.

 حماية المقتنيات العضوية من العوامل البيولوجية: -2-4
خيرة مف أخطر عكامؿ التمؼ عمى المقتنيات خصكصا مناطؽ تعتبر ىذه األ

التخزيف، كتأتي التحؼ العضكية عمى  رأس قائمة المكاد المعرضة لمتمؼ عف طريؽ  
ار الناجمة خطادم األتفالقكارض كالحشرات كالخنافس كالصراصير أكثر خطكرة كل

 عف ىذه العكامؿ يجب اتباع الطرؽ اآلتية:
 في غرؼ التخزيف. الفئراف خاصةسمـك لقتؿ استعماؿ المصايد كال -
ركضات دكريا لحمايتيا مف الحشرات عمى أف تككف المبيدات عالم رش - 

 المستخدمة غير ضارة بالمعركضات أك العامميف في المتحؼ.
تحؼ كضميا الم إدخاليا إلىفحص المقتنيات دكريا خصكصا الجديدة قبؿ  -

دكاليب التخزيف كالتأكد مف خمكىا مف مراقبة رفكؼ ك ، ك إلى المجمكعات األخرل
 الحشرات الضارة.

 2عدـ استعماؿ المكاد السريعة التأثر بالعكامؿ البيكلكجية في أثاث التخزيف. -
 

 الحماية وتدابير الصيانة الوقائية: -3
تتمثؿ الحماية كالصيانة الكقائية في مجمكعة مف اإلجراءات التي يقـك بيا 

حفية كيتـ ذلؾ بصفة دكرية كمنتظمة كمف بيف ىذه المسؤكليف عف المقتنيات المت
 األخيرة نجد ما يمي:

                                                           
1-Direction des Musées de France, Méthodologie, « la réserve, mode d’emploi » /Juin 

2004, p1/3. 
 .46 -45، صالسابقالمرجع ، رفعت مكسى -2
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 احتياطات السالمة الوقائية: -3-1
يجب أف تككف القكاعد كالمنصات كاألرفؼ كالخزائف مصنكعة مف مكاد مقاكمة  -

 لمحريؽ.
يراعى االقتصاد في عناصر الديككر كالمككيت كأف تخدـ مف المكاد الغير قابمة  -

 لبلشتعاؿ.
يجب كضع التحؼ كالكاجيات بطرؽ منتظـ كأف تككف الممرات خالية مف  -

 العكائؽ.
كالكثائؽ كغيرىا مف  فكظاتحكالمقاعات كمخازف المكحات الفنية  أف تككفيجب  -

األشياء القابمة لبلشتعاؿ بعيدة عف المنافذ كالسبللـ كالممرات التي يسمكيا الزكار كأف 
 كمة لمحريؽ.تككف معزكلة بجدراف أك قكاطع مقا

 .المخارج يجب فتح األبكاب في ساعات العمؿ باتجاه -
لممباني الكبيرة  (Building management System-B.M.S) يجب تركيب أنظمة  -

 1لمتحكـ في جميع أجيزة المبنى كتحديد األعطاؿ آليا.

 أجيزة التكيف داخل المتحف: -3-2
كسائؿ كاألجيزة تتطمب عممية تكيؼ الجك المحيط بالمتحؼ مجمكعة مف ال

مخصصة لذلؾ، كيعتبر أمر ضركرم لنستطيع مف خبلؿ ىذه األخيرة التحكـ في 
عاممي الرطكبة كالحرارة في المحيط الخاص بالتحؼ األثرية كخصكصا األكثر 

 حساسية ليذيف العامميف.
 

                                                           
 الئحة شروط السالمة من الحريق في المتاحف/ دؼ( 2/ ك/ 2/ 12قرار كزارة الداخمية رقـ ) -1

 .9 -8-األثرية المممكة العربية السعكدية، دت، ص 
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 وسائل التيوية:  -3-2-1
إف أجيزة التكيؼ تصبح ضركرة عندما يككف الجك المحيط بالمتحؼ مبلئما 

ممحافظة عمى المقتنيات، مثؿ: ارتفاع درجة الحرارة أك نسبة الرطكبة أك عند حدكث ل
تيارات ىكائية كزكابع، عند ذلؾ تصبح الحاجة إلى التكيؼ ضركرية، كلذلؾ يجب 
دراسة الطريقة المثمى الستخداـ ىذه األجيزة حتى يمكف االستفادة منيا في المحافظة  

عطاء جك  مناسب لمزائريف، ألف الخطأ في استخداميا عمى سبلمة المعركضات كا 
عة، فتذبذب درجات الحرارة كالرطكبة بكاسطة أجيزة ييصبح خطرا أكبر مف الطب

خصكصا العضكية مثؿ النسيج  1التكيؼ بسبب تمفا كأضرارا كبيرة عمى المقتنيات.
 سباب كغيرىا يجبكالخشب... التي قد يحدث ليا تآكؿ أك التكاء أك تشقؽ، كليذه األ

نطاؽ ممكف خصكصا في فصؿ الصيؼ عندما  ؽاستخداـ ىذه األجيزة في أضي
كفي فصؿ الشتاء تشتد البركدة كتيارات اليكاء ففي ىذه الحالة  ،تشتد درجة الحرارة

ؼ لضبط درجة الحرارة أك البركدة عند حد معيف، كال يا استعماؿ أجيزة التكينيمكن
ك فتحات السقؼ  أعف طريؽ النكافذ يمكف االستغناء عف نظاـ التيكية الطبيعية 

 لتجديد اليكاء داخؿ المتحؼ.
 التيوية الطبيعية: -3-2-2

تتـ ىذه األخيرة عف طريؽ الفتحات كالنكافذ المكجكدة في الجدراف الخارجية 
لدخكؿ اليكاء الخارجي كىذه األخيرة يمكف التحكـ فييا عف  ،لممبنى ككذلؾ األبكاب

 طريؽ غمؽ الفتحات كقت الضركرة.

                                                           
 .62، ص المرجع السابق، العطار حسيف إبراىيـ-1
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يؼ اليكاء داخؿ قاعات العرض كالتخزيف ال يعني فقط تمطيؼ الجك في كتك
نما يعني أيضا التحكـ في معدالت الحرارة كالرطكبة كتنقية اليكاء مف  ىذه األخيرة كا 

 الغازية( كالتي تسبب أضرار بالغة لممعركضات. ،نكاتج التمكث )الصمبة، السائمة
كىراف عمى مكاتب متحؼ يقتصر استعماؿ أجيزة التكيؼ بمتحؼ تممساف ك 

اإلدارييف كالعماؿ فقط ألف القاعات مزكدة بنكافذ كفتحات كافية لتيكيتيا في فصؿ 
الصيؼ أما بالنسبة لفصؿ الشتاء فنبلحظ بركدة شديدة في القاعات النعداـ أجيزة 

تحؼ زبانة فنبلحظ بركدة تعـ معظـ القاعات خصكصا قاعات لمالتدفئة كبالنسبة 
تحدث أضرارا عمى المقتنيات الحساسة كالمكاد  كذه األخيرة الطابؽ األرضي،

 العضكية.
 وسائل رقابة المناخ الداخمي: -3-3

إف تثبيت الطقس داخؿ قاعات المتحؼ بشكؿ تاـ مف شأنو أف يكقؼ كؿ 
أشكاؿ التمؼ، كالتكييؼ الكامؿ كنقاء كتجانس اليكاء داخؿ قاعات المتحؼ كىك 

لؾ بما تكفره التكنكلكجيا الحديثة مف أجيزة اليدؼ الرئيسي الذم يجب تحقيقو كذ
 كمعدات متطكرة.

 وسائل الرطوبة: -3-3-1
 جياز امتصاص الرطوبة: -3-3-1-1

يستعمؿ ىذا الجياز داخؿ قاعات العرض كأماكف التخزيف المغمقة، كيتـ  
برمجتو عمى نسبة رطكبة محددة )حسب المادة األثرية( ليمتص الرطكبة الزائدة فكؽ 

 ىذه النسبة.
سطكانة بيا ممح جاؼ يمتص أجياز بجذب ىكاء الغرفة عف طريؽ يعمؿ ىذا ال

الرطكبة كيمر اليكاء الجاؼ ثانية إلى الغرفة كتدكر كاألسطكانة ببطء فيحمؿ الماء 
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الممح المعرض لمرطكبة إلى قسـ التجفيؼ بحيث يتـ تدفئة اليكاء الخارجي مارا 
الرطب إلى خارج الغرفة   خبللو طاردا الرطكبة كعندىا يتـ طرد ىذا اليكاء الدافئ

 1تقريبا. سم 5مف خبلؿ أنبكبة مرنة قطرىا 
 مادة السميكا:  -3-3-1-2

تكجد ىذه األخيرة عمى شكؿ حبيبات بمقاسات مختمفة كليا قابمية امتصاص 
مقادير حسب عمى  األحجاـتكضع في أكياس مختمفة  ،مف كزنيا %30الماء بػػػ
يمكغرامات كذلؾ بحسب حجـ مف بعض الغرامات إلى بعض الك المختمفةالمادة 

كمف خصكصيات ىذه  2،المكاف الذم تكضع فيو لمحصكؿ عمى نسبة رطكبة محددة
المادة أف تظير لنا مدل تشبعيا كامتصاصيا لمرطكبة مف خبلؿ تغير لكنيا مف 
األزرؽ عندما تككف جافة إلى الكردم عند التشبع كفي ىذه الحالة يعاد تجفيفيا في 

تستعمؿ ك  ،ـ إلعادة استعماليا مجددا°150إلى  120ا بيف درجة حرارة تتراكح م
كعمب التخزيف أك كاجيات  (3م1)مادة السميكا في أماكف مغمقة ال يتجاكز حجميا

  3العرض.
 

سكم حهاص حسجُل وعبت الشػىبت كلى وسق  14اللىحت

 (ألاهترهِذاإلالمُتر)

 

 

 
                                                           

 .181، ص المرجع السابقعبد السبلـ،  إبراىيـ -1
2
 http://www.Nord-humidite.com .-  

3
-Bertholon (R) et Relier (C), les métaux archéologique in la conservation en 

archéologie sous la direction de Berducou N,  (M-C) Paris 1990, p 434. 
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 جيزة الحرارة:أ -3-3-2
تسبب يا رطكبة نسبية تصاحب اذاالمكاد األثرية ك تؤدم الحرارة إلى جفاؼ 

تعفف في بعض المكاد العضكية، كما تساعد عمى نمك العفف كتككيف بيئة صالحة ال
 1لآلفات كالحشرات.

معدالت الحرارة كالرطكبة قد تطكرت في كيمكف القكؿ أف أػجيزة التحكـ في 
رارة بأجيزة الكمبيكتر مف أجؿ تحديد معدالت الح كدةالسنكات األخيرة كأصبحت مز 

الكقت الظركؼ  نفسالتي تتناسب مع طبيعة المعركضات كتييئ في  كالرطكبة
 2ة المناسبة لراحة الزائريف.ييئبال

كىناؾ مجمكعة مف األجيزة الخاصة بقياس درجة الحرارة كمنيا ما يستعمؿ 
 جياز قياس درجة الحرارة:لقياس درجة الحرارة كنسبة الرطكبة مع بعض مف بينيا: 

(Thermomètre) ، مقياس الحرارة كالرطكبة: Thermo hygrograph  كىما عبارة عف
 3أداة ميكانيكية أك إلكتركنية تقيس كتسجؿ الحرارة كالرطكبة النسبية.

بالنسبة لممتحفيف فبل كجكد لقياس درجة الحرارة أك الرطكبة النسبية رغـ تكفرىما 
 عمى األجيزة المذككرة.

 مواد العزل الحراري لممبنى: -3-3-2-1
زؿ الحرارم عبارة عف مادة أك مجمكعة مف المكاد كالتي تساىـ في الحد العا

 ر.مف محيط إلى آخ كاإلشعاعمف انتقاؿ الحرارة بكاسطة النقؿ المباشر كالحمؿ 
                                                           

ي لجمعيات ومؤسسات المكتبات لمعناية بمواد المكتبات مبادئ االتحاد الدولإدكارد ب. أدككؾ،  -1
، يكليك 1ا، ترجمة مكتبة قطر الكطنية، قضايا دكلية في المحافظة عمى المكاد، العددوالتعامل معو

 .46، ص 2016
 .202، ص سابقالمرجع المحمد عبد اليادم،  -2
 .09نفس المرجع، ص  -3
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تعمؿ معظـ مكاد العزؿ الحرارم نتيجة الفراغات اليكائية في الخبليا الصغيرة 
دة العزؿ تتـ مف خبلؿ ىذه الفراغات المغمقة المككنة لممادة العازلة كبالتالي فإف فائ

 1اليكائية الصغيرة أكثر مف المادة نفسيا.
 أنواع مواد العزل الحراري: -3-3-2-2

 أنكاع مف المكاد التي تستعمؿ في المباني لمعزؿ الحرارم منيا: ىناؾ عدة
 مواد غير عضوية: .3-3-2-2-1

 مكاد ليفية مثؿ: الزجاج الميفي...
، المنت  جات السيراميكية.مكاد خمكية مثؿ: سميكات الكالسيـك

 مواد عضوية: .3-3-2-2-2
 مكاد ليفية مثمؾ السميمكز، القطف، الخشب، المب..  -
كىي تساعد عمى الحد مف  ،....إيثميفمكاد خمكية مثؿ: المطاط، البكلي  -

 انتقاؿ اإلشعاع الحرارم.
 الشرائح المعدنية: .3-3-2-2-3

 مطكية مثؿ الزجاج الميفي... أكقطع مرنة مسطحة  -
 انة.ألكاح مخمكطة بالخرس -
 مكاد عاكسة لمشعاع مثؿ رقائؽ القصدير. -
تزيد أىمية العازؿ الحرارم لممباني في المناطؽ ذات الطقس ذك التغيرات  -

 2الفصمية الكبيرة كاليكمية الصغيرة.

                                                           
قسـ اليندسة  ،"العزل الحراري في المباني"خصائص وتطبيقات مواد حمكد،  آؿمحمد سعد -1

 .7/8راف. د. ت. ص يالمعمارية، جامعة الممؾ فيد، الظ
 .14 -9، ص المرجع نفسو -2
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داخؿ الجدراف  فانو ال يكجد مكاد عزؿبالنسبة لمتحؼ كىراف كمتحؼ تممساف 
 إنشائيما لغرض تأدية كظيفة متحؼ. باعتبار أف المبنييف قديما الطراز كلـ يكف

 قياس شدة الضوء: أجيزة -3-3-3
تكتسي عممية قياس شدة الضكء أىمية بالغة، كذلؾ لمعرفة كمية الضكء 

ز اجيبالمنبعثة كالتي قد تشكؿ خطرا عمى سبلمة التحؼ، كيتـ قياس شدة الضكء 
كالذم يتككف مف خمية حساسة لمضكء مرتبط  (LUX mètre) ريدعى المككس مت

كتكضع الخمية بشكؿ يتكافؽ مع ، (MICRO Ampèremètre)الميكرك أمبير متر ب
كما يجب االبتعاد عف مصدر الضكء كتتـ  ،مكضع التحفة مقابمة لمنبع الضكء

 1القراءة بالككس.
الضكء العالية كالتي يمكنيا إتبلؼ المكاد  نسبةكما يمكف التخمص مف 

 المعركضة أك المخزنة عف طريؽ مرشحات منيا:
 Filtre U.Vمرشحات فوق البنفسجية:  -3-3-3-1

" U.Vاعات فكؽ البنفسجية "عتستعمؿ ىذه األخيرة مف أجؿ التخمص مف اإلش
اعات سكاء عكىي عمى شكؿ زجاج يتمثؿ دكره في التخمص مف ىذه اإلش فقط

كمصفيات مف نكع  Filtre dichroïquesكليا عدة أنكاع منيا  ،أك عكسيا يابامتصاص
 2كتعطي نتائج جيدة عند استعماليا. polyester أكAcétateسيتات األ

 
 

                                                           
، مذكرة وسطيف وطرق  صيانة وحفظ التحف المودعة في مخازن متحفي باردبكعكاش حكيـ،  -1

 .102ص .2008. 2007ماجستير في الصيانة كالترميـ  معيد اآلثار. الجزائر، 
 .162 -161ص ، المرجع السابقعبد السبلـ،  إبراىيـ أيضا... أنظر، 102ص  ،المرجع نفسو -2
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  Ultraviolet monitorمرقاب األشعة فوق البنفسجية:   -3-3-3-2
فكؽ البنفسجية ال ترل بالعيف كال يمكف اكتشافيا، لذلؾ يستعمؿ ىذا  األشعةإف 

المرقاب لقياس األشعة فكؽ البنفسجية، كىذا الجياز يشير إلى نسبة األشعة فكؽ 
 1جكدة في إشعاعات المصدر الضكئي.البنفسجية المك 

بالنسبة ألجيزة قياس الضكء فانو يتكفر في المتحفيف جياز المككس متر كلكف 
ال يستعمؿ كبذلؾ ال يمكف معرفة نسبة الضكء كضررىا عمى المقتنيات كأما 
المرشحات فبل كجكد ليا ففي متحؼ زبانة تستعمؿ الستائر لمنكافذ كالفتحات الجانبية 

كفي غالبية األحياف ال يتـ استعماليا إلضاءة المتحؼ إضاءة كافية دكف في السطح 
مراعاة ألضرار أشعة الشمس المباشرة عمى المقتنيات، كفيما يخص متحؼ تممساف 
فكما الحظنا سابقا فالتحؼ المعركضة في الركاؽ معرضة مباشرة ألشعة الشمس 

زيف ال تستعمؿ فييا الستائر ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لقاعات العرض المستعممة لمتخ
 لمنع تسرب أشعة الشمس رغـ كثرة النكافذ في المبنى.

 جيزة قياس معدالت التموث:أ -3-3-4
تحديد نكعية كنسبة ممكثات اليكاء التي تسربت داخؿ قاعات يتـ قياس ك 

العرض بكضع مجمكعة مف األجيزة الحديثة عند النكافذ كفتحات المتحؼ المختمفة 
 2:لتمكث داخؿ قاعات العرض كمف بيف ىذه األجيزة ما يميالتي تقيس معدالت ا

: كىذا الجياز مزكد بكحدات قياسي Pollutants dosimètre Badge 570جياز  -1
 معدالت األشعة فكؽ البنفسجية كاألشعة تحت الحمراء.

                                                           
 .170ص ،المرجع السابقعبد السبلـ النكاكم،  إبراىيـ -1
، أنظر أيضا 324، ص سابقالمرجع الرمضاف عكض عبد اهلل،  ،محمد عبد الرحمف فيمي -2

 .209..205، صالمرجع السابقمحمد عبد اليادم، 
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: كيستخدـ في قياسي معدالت الفكرمالدىيد DCA formaldéhyde monitorجياز  -2
الصناعية كلمتحكـ في ىذه الممكثات كالتخمص منيا يتـ كضع أجيزة كأحد الممكثات 

حديثة ليا القدرة عمى تخميص اليكاء مف الممكثات المختمفة كتنقية منيا كخاصة 
داخؿ قاعات المتاحؼ المكجكدة في المدف اآلىمة بالسكاف كالمزدحمة بالمصانع 

اؿ كيطمؽ عمى ىذه األجيزة أك المتاحؼ القريبة مف مصادر األتربة كالرم ،كالسيارات
 مصطمحات عممية عديدة منيا:

 Air filtering systemsأجيزة ترشيح اليكاء: 
 Air cleaning systemsكأجيزة غسؿ كتنظيؼ اليكاء: 

 كىذه األجيزة تنقسـ إلى أربعة أنكاع رئيسية كما يمي:
*أجيزة غسؿ اليكاء كتنقية الممكثات المختمفة  -1

Air washers scrubbers
 

**مرشحات اليكاء الميكانيكية:  -2
Mechanical air filters 

كىي تعتبر سمسمة  Electronic  air cleanersمنظفات اليكاء اإللكتركنية:  -3
الغازية  كجديدة مف مرشحات اليكاء التي تخمصو مف المكاد الضارة سكاء الصمبة أ

 1أك السائمة.
 Systems of adsorptiveممتصةأجيزة تحكؿ الممكثات إلى مكاد ماصة أك  -4

material  كىذه األخيرة تمتص المكاد العالقة في اليكاء فيي تحتكم عمى أسطح

                                                           
 تقكـ ىذه األجيزة بجذب اليكاء الممكث ثـ تقـك بغسمو كتنقيتو مف المكاد العالقة. -*

ىي مف أقكل المرشحات التي تقـك بجذب المكاد العالقة مف اليكاء الممكث كىي تحتكم عمى  -**
 مرشحات سميمكزية أك أصكاؼ زجاجية أك راتنجات صناعية تمتصؽ بيا الممكثات الصمبة كمف أألىـ

كمرشحات الفرد  Absolue filterىذه المرشحات ما يعرؼ بالمرشح القماشي كالمرشح المطمؽ. 
 .3250، ص سابقالمرجع اللبلستزادة انظر: محمد عبد الرحماف فيمي ، ... المركزم

 .325، ص سابقالمرجع المحمد عبد الرحماف فيمي،  -1
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معدنية ليا القدرة عمى تحكيؿ تمؾ المكاد إلى مكاد ممتصة ثـ تقـك ىذه األجيزة بطرد 
عادة اليكاء إلى داخؿ قاعات العرض بعد تنقيتو كتخميصو مف الممكثات  تمؾ المكاد كا 

 1مختمفة.ال
 

15اللىحت سكم  

32حهاص كُاط الوباس اللالم بالجى جُجاوي مُاػت ص   

 

 

 

 

 

 

نفس المبلحظة يمكف إضافتيا بالنسبة ألجيزة قياس معدالت التمكث داخؿ المتحؼ 
فبل كجكد ليذه األخيرة في متحفي كىراف كتممساف عمى الرغـ مف مكقعيما في كسط 

مكث الطبيعي، كظيكر تأثيره عمى مجمكعة مف المدينة كتعرضيما لمختمؼ أنكاع الت
 المقتنيات كما ذكرنا في الفصكؿ السابقة.

 

 االحتياطات الوقائية العامة بالمتحف: -4
  كقبؿ كؿ شيء.  األكلىدراسة المحيط الخارجي تؤخذ بالدرجة 
 .)رصد عكامؿ التمؼ )البيكلكجية، كالرطكبة، كالحرارة، كالضكء...الخ 
 لمبناء )المخازف، كقاعات العرض،  دراسة الييكؿ المعمارم

 ...(.كاألرشيؼ
 .)..2التكثيؽ كالجرد ) البطاقات التقنية، كالصكر الفكتكغرافية 
 

                                                           
 .208، ص سابقالمرجع المحمد عبد اليادم،  -1

2
-Bénédicte Rolland-villemot، "les spécificités de la conservation-restauration des 

collections ethnographique"  la lettre de l’Ocim n° 56 1998، p18. 
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 :خالصة الفصل 

ذلؾ لما ك ىـ كظائؼ المتحؼ أتعتبر تدابير الحفظ كالصيانة الكقائية مف 
صة قد تؤدم إلى تمؼ المقتنيات األثرية خا يتعرض لو مف عكامؿ داخمية كخارجية

العضكية منيا، كيتـ ذلؾ بتجييز المؤسسة المتحفية بمجمكعة مف الكسائؿ الضركرية 
لحفظ كحماية المقتنيات األثرية بدءا بكسائؿ العرض كالتخزيف، إلى كسائؿ رصد 
المناخ كتقمباتو ككصكال إلى كسائؿ الحماية ضد األخطار المتكقع تأثيرىا عمى 

  المقتنيات المتحفية. 
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 :خاتمة
المتحؼ األساسية ىي الحفاظ عمى المقتنيات األثرية عامة كبشكؿ  ميمة

خاص العضكية منيا نظرا لحساسيتيا الكبيرة لممتغيرات البيئية التي تؤثر فييا بشكؿ 
مباشر، كذلؾ بسبب عدـ مراقبة كسط الحفظ لمتحؼ المعركضة أك المخزنة بو، 

ة بالمكاد العضكية، لذلؾ باإلضافة إلى إىماؿ طرؽ العرض كأساليب التخزيف الخاص
يجب الحرص عمى التحكـ في مستكيات الرطكبة النسبية كدرجة الحرارة، كمحاربة 
العنصر األكثر ضررا كالمتمثؿ في الكائنات الحية كالفطريات، كالممكثات الجكية 

 ألنيا عكامؿ ليا دكر سمبي يؤثر عمى المكاد العضكية.
لكطني أحمد زبانة بكىراف كالمتحؼ كمشكمة الحفظ بالمتحؼ العمكمي ا       

العمكمي الكطني لؤلثار اإلسبلمية بتممساف ىي مشكمة عكيصة تعاني منيا جؿ 
المتاحؼ عبر ربكع الكطف العربي، إال انو ىناؾ فرؽ بيف المتحفيف نظرا لطبيعة 
المكاف المتكاجد بو كؿ متحؼ، ككذلؾ طبيعة المقتنيات المتحفية لكؿ منيما إضافة 

متحؼ تممساف مغمؽ حاليا كىك عبارة عف مخزف لجميع المقتنيات المكجكدة إلى أف 
بو، ىذا باإلضافة إلى عدد المتخصصيف بكؿ مؤسسة فمتحؼ تممساف تنقصو 
الكثير مف اليد العاممة المتخصصة في مجاؿ األثار كالمحافظة عمييا مف )صيانة، 

 كترميـ، كجرد، كحفظ...(.
لحفظ )العرض، التخزيف( بالمتحفيف الحظنا ما بعد الدراسة الميدانية لكسط ا

 يمي:
بالنسبة لمتحؼ األثار اإلسبلمية تممساف الحظنا نقص كبير مف حيث 
تجييزات ككسائؿ التخزيف فالمقتنيات األثرية يتـ تكديسيا في صناديؽ أك كضعيا 

 عمى األرض مباشرة دكف مراعاة لشركط الحفظ الخاصة بالمقتنيات العضكية.
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متحؼ أحمد زبانة بكىراف فيك أقؿ ضررا مقارنة بمتحؼ تممساف،  فيما يخص
فيك يحتاج إلى تجييز لكسائؿ التخزيف كالتي ىي مف تدبير كتصميـ  كمع ذلؾ

لممقتنيات  العماؿ كحمكؿ مؤقتة، باإلضافة إلى قمة أماكف التخزيف مقارنة بالكـ اليائؿ
في عمب داخؿ كاجيات األثرية العضكية كخاصة العظاـ التي الحظنا تكديسيا 

، لذلؾ البد عرضالعاـ لممنظر الكيحدث تشكيو في  العرض مما يتسبب في تمفيا،
مف تكفير أماكف إضافية معدة بكؿ الكسائؿ كالتجييزات الحديثة، كيتـ ترتيب التحؼ 
بشكؿ مناسب كعدـ خمط المقتنيات العضكية بالغير عضكية داخؿ رفكؼ التخزيف، 

 مف حيث مقاكمة الظركؼ البيئية كالمناخية لكؿ مادة. نظرا لبلختبلؼ بينيما
كمف ناحية العرض فمتحؼ زبانة بكىراف نبلحظ أنو رغـ كجكد إمكانيات في 
ىذا األخير إال أنو ال يخمك مف النقائص كالثغرات، مف بينيا عرض التحؼ الخشبية 
مع التحؼ المعدنية في نفس المكاف، كذلؾ استعماؿ بعض التحؼ الخشبية 

كاجيات لمعرض)كجكد صناديؽ كخزانات خشبية أثرية تعرض فكقيا مقتنيات ك
معدنية(، باإلضافة إلى ذلؾ عدـ تناسؽ شكؿ كخط البطاقات المصاحبة 
لممعركضات، ككجكد أخطاء في البعض منيا، تكديس المقتنيات في عمب كرتكنية 

ت فكؽ داخؿ كاجيات العرض كما الحظناىا في قاعة العظاـ، عرض بعض العينا
 عمييا كرؤيتيا جيدا. لبلطبلعمستكل نظر الزائر مما يسبب لو مجيكد بدني 

كؿ ىذه النقائص كغيرىا قد تعيب العرض المتحفي كالذم ىك بمثابة ركح  
المتحؼ فمف خبللو يمكف لمزائر التعرؼ عمى مختمؼ الحضارات القديمة التي مر 

في كالطرؽ العممية الحديثة بيا اإلنساف، كلذلؾ يجب مراعاة شركط العرض المتح
كالكسائؿ التكنكلكجية كاستعماالت اإلضاءة بنكعييا بالطريقة التي ال تؤثر عمى 

 المقتنيات العضكية كتضفي حيكية عمى العركض المتحفية لجذب الزكار.
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كبالنسبة لمتحؼ األثار اإلسبلمية بتممساف فيك غير مؤىؿ لكظيفة العرض 
مقتنيات األثرية المكجكدة بو، ككميا مكجكدة بالمخازف المتحفي، رغـ الكـ اليائؿ لم

كالتي الحظنا بيا تسربات لممياه عمى المقتنيات الخشبية دكف القياـ باإلصبلحات 
 البلزمة كالحد مف ىذا التسرب الذم قد يؤدم إلى ىبلؾ كتدمير القطع الخشبية.

اؿ مراقبة باإلضافة إلى نقائص العرض كالتخزيف بالمتحفيف ىناؾ مشكمة إىم
المناخ كتأثيره عمى المقتنيات، فالعامؿ األساسي المتسبب في تدىكر صحة المكاد 
العضكية سكاء المعركضة منيا، أك المخزنة بالمتحفيف يتمثؿ في التذبذب المستمر 
في درجات الحرارة كالرطكبة النسبية، كعدـ تكفير إضاءة مناسبة إضافة إلى كجكد 

سطح المقتنيات، ظيكر كثيؼ لمحشرات كانتشارىا   مظاىر التمكث الكاضحة فكؽ
 بقاعات العرض بمتحؼ زبانة بكىراف، كذلؾ ألنو لـ يتـ تطيير المتحؼ منذ سنكات.

يمكننا القكؿ أف متاحفنا تعيش كضعية صعبة كمزرية مقارنة بما تعرفو  -
في  المتاحؼ مف تحسيف األداء التقني كالكظيفي كمف استخدامات لمتكنكلكجيا الحديثة

العرض كالتخزيف، ككذلؾ فحص المقتنيات المتحفية كتكفير مخابر إلجراء التحاليؿ 
البلزمة كمعرفة الطرؽ العبلجية المناسبة لكؿ مادة، كبذلؾ يمكننا القكؿ أف متاحفنا 
مجرد مباني لمعرض كالتخزيف دكف مراعاة ألدنى شركط الحفظ الكاجب اتخاذىا 

 لمحفاظ عمى المقتنيات األثرية.
كمف خبلؿ الدراسة الخاصة بالتحؼ العضكية كالعكامؿ التي تؤثر  -

عمييا، كشركط حفظيا بالمتحؼ كتكضيح لمظاىر التمؼ التي لحقت بيا جراء 
الكسط المناخي الغير مناسب لحفظيا، يمكننا إعطاء بعض الحمكؿ كاالقتراحات 

 الخاصة بالحفظ لممتحفيف:
الدكرية لممقتنيات العضكية يجب االىتماـ الجيد بالمراقبة كالصيانة  -

 سكاء المعركضة منيا أك المحفكظة بالمخزف.
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تدريب العامميف بالمتحؼ عمى كيفية التعامؿ مع المقتنيات العضكية  -
كذلؾ عف طريؽ إقامة دكرات تدريبية في معاىد األثار كمراكز الترميـ، باإلضافة 

اصة بيذا المجاؿ إلى إجراء ندكات عممية كأياـ دراسية كحضكر المؤتمرات الخ
 لتكسيع معارفيـ حكؿ المكاد العضكية كاستكماؿ دراستيـ في ىذا الجانب.

تكفير كرشات لمصيانة كمخابر لمترميـ بالمتحفيف كتكظيؼ المختصيف  -
في ىذا المجاؿ باعتبار أف كبلىما يحتكياف عمى كـ ىائؿ مف المقتنيات األثرية 

إف لـ نقؿ متدىكرة كتحتاج إلى عامة كالعضكية خاصة كأغمبيا في حالة سيئة 
 صيانة كترميـ حتى ال يتفاقـ الكضع كتضيع التحؼ بسبب اإلىماؿ.

المكجكدة بالمتحؼ كالقياـ معاينة كتشخيص أسباب كمظاىر التمؼ  -
 لممقتنيات المتضررة كفصميا عف باقي المقتنيات األخرل. بعممية إحصاء

ة الضكء كمعرفة مراقبة كتسجيؿ درجات الحرارة كنسبة الرطكبة كشد -
 األضرار التي تسببيا لممقتنيات عند تجاكزىا الحد المسمكح بو.

عضكية في كسط مناخي ال المكاد استقرارية عمى الحفاظ عمى العمؿ -
مناسب، كعدـ تغيير أمكنتيا كثيرا إال لمضركرة القصكل الف التغيير المفاجئ لدرجة 

 العضكية. الحرارة كنسبة الرطكبة لو تأثير كبير عمى المكاد
عمى المسؤكليف عف المجمكعات المتحفية القياـ بمتابعة دكرية لممخازف  -

ككاجيات العرض كتسجيؿ أم تغيرات تظير عمى المقتنيات أك األثاث المحفكظة 
 بو.

يجب القياـ بأعماؿ النظافة الدكرية باعتبارىا عامؿ ىاـ في الحد مف  -
ساخ كتراكميا عمى المقتنيات لمدة انتشار الحشرات كالفطريات، كالف األتربة كاألك 

طكيمة كفي ظركؼ بيئية مناسبة  تساعد عمى انتشار ىذا النكع مف اآلفات التي 
 تعتبر مف أخطر عكامؿ التمؼ التي تصيب المكاد العضكية.
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يجب معالجة كترميـ المقتنيات المتضررة حتى ال تتدىكر حالة التحؼ  -
عض المخطكطات المحفكظة بمتحؼ كربما تؤدم إلى ضياعيا، مثؿ ما ىي حالة ب

 تممساف كالتي تستكجب التدخؿ الفكرم لمعالجتيا.
أثناء تنظيـ كاجيات العرض أك رفكؼ التخزيف يجب مراعاة فصؿ  -

المكاد العضكية مف المكاد غير العضكية، لبلختبلؼ الكبير بينيما مف حيث المكاد 
صابة بالتمؼ عف األكلية مف حيث شركط الحفظ، ككذلؾ إبعاد المقتنيات الم

 المقتنيات األخرل حتى ال تنتقؿ العدكل بينيـ.
حصاء لجميع المقتنيات العضكية المحفكظة بالمتحفيف  - عمؿ جرد كا 

كذلؾ لتسييؿ عممية مراقبتيا كمعالجتيا كيتـ ذلؾ بكضع دراسة كصفية كفنية مف 
ة حفظيا حيث المادة األكلية كطرؽ صناعتيا كزخرفتيا ككؿ مكاصفاتيا الفنية، كحال

ككذلؾ الترميمات التي حصمت ليا إف كجدت كما ىي المكاد المستعممة في ترميميا، 
 تسييبل لمدراسات كالبحكث الخاصة بيذه المجمكعات العضكية.

إعادة النظر في طرؽ العرض كالتخزيف لممقتنيات العضكية بالمتحفيف  -
التي يجب مراعاتيا ألنيا ال تتناسب مع الشركط العممية الخاصة بالحفظ كالعرض، ك 

 لحماية ىذه المكاد مف جميع أنكاع التمؼ التي يمكف أف تتعرض ليا في بيئة الحفظ. 
أحمد زبانة بكىراف كمتحؼ  -كفي األخير يمكننا القكؿ أنو يجب عمى المتحفيف

أف يستفيدكا مف تجارب المتاحؼ العالمية في استخداـ  -األثار اإلسبلمية بتممساف
يثة في مجاؿ الحفظ الكقائي بالمتاحؼ ككذلؾ مجاؿ حفظ المكاد التكنكلكجيا الحد
 األثرية العضكية.
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 .2002كاإلعبلـ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة الطبعة األكلى 
  ساجية عاشكرم، طرؽ حفظ كصيانة المنسكجات بالمتاحؼ، حكليات المتحؼ

 .1424/2003 -13العدد  ،الكطني لؤلثار القديمة
 الشارقة اإلمارات العربية سمماف أحمد  المحارم، حفظ المبان ، ي التاريخية، إكرـك

 .2017المتحدة، 

  متحؼ األقصر لمفف المصرم القديـ، كزارة الثقافة لييئة األثار المصرية، القاىرة
 .35، ص1978

 ،أعماؿ 3صيانة كحفظ المخطكطات اإلسبلمية، رقـ  سمسمة مؤتمرات الفرقاف ،
 .1995نكفمبر 19-18بلمي، لندف، المؤتمر الثالث لمؤسسة الفرقاف لمتراث اإلس

 ،إرشادات بشأف البيئة كالصحة كالسبلمة الخاصة بالدباغة كصقؿ الجمكد IFC. 

International finance corporation   30  2007أفريؿ. 

 أرشيؼ المتحؼ. 
  ،دارة المتحؼإكثائؽ الجرد الخاصة بالمجمكعات المتحفية. 
  ( الئحة شركط السبلمة مف الحريؽ 2/ ك/ 2/ 12قرار كزارة الداخمية رقـ )دؼ /

 ت..في المتاحؼ األثرية المممكة العربية السعكدية، د
   .أرشيؼ الجرد المتحفي، إدارة المتحؼ 
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 ق، 1436جمادل األكلى عاـ 17، 12الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية/العدد
 ـ.2015مارس 8المكافؽ ؿ

 ق 1433جمادل الثانية عاـ 11، 26 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية/العدد
 ـ.2012مايك، سنة  3المكافؽ ؿ 
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 جلمعان" ف: اإلاخؼىػاث "مخح01اإلالحم سكم

 الفله و ؤخيامه : 01 اإلاجمىكت ألاولى ملحم

 01اإلاخؼىغ سكم: -1

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل. كىىان اإلاخؼىغ

 خمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ.ؤ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

ان.  اظم الىاسخ  كضوع بً ٍػ

خ اليسخ  ٌ.1280نفغ  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      74)188ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.33مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 149ٖضص الهفداث 

 ط الىسق ملُا

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم.19ؾم/الٗغى25ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ وبغجلالي فاجذ وكاجم م٘ هخابت ألابىاب بلىن ؤخمغ حجم  - الىصف

ؤهثر مً ههف ؤوعاق –لىن ألاخمغ ؤو كلم الغنام هبحر، بٌٗ الهفداث بها اَاع بال

ت. جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت ونفدت النهاًت. جىحض حٗلُباث  اإلاسٍُى فاٚع

 حالت اإلاخؼىغ

 

خالت خفٔ اإلاسٍُى حض عصًئت بخٗغيه ليل ؤهىإ الخلف)  -وحىص جأول ٖلى الٛالف

اجي والىُمُاجي والبُىلىجي(  ًجب الخضزل اإلاؿخعجل -الفحًز

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 02اإلاخؼىغ سكم: -2

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

ض. اظم الىاسخ  ٖبض اللاصع بً مدمض بً الهضًم بً صٍع

 ٌ.1280عبُ٘ ألاٌو 23 ٍخ اليسخجاس 

كذد أوساق 

 وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      72)175ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.33مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 144ٖضص الهفداث 
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 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  م.ؾ17ؾم/الٗغى27.5ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص زخم صاثغي ًدمل هخابت مضعؾت جلمؿان –لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ  - الىصف 

ت– وحىص هخابت باللٛت الفغوؿُت ٖلى  -ؤهثر مً ههف ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

. جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت.  نفدت الىكاًت في آزغ اإلاسٍُى

 ُباث مىحىصة.جىحض حٗل

اث خٌى ؤَغاف الٛالف  حالت الحفف خالت خفٔ اإلاسٍُى حض  -وحىص جمؼكاث وحكَى

اجي والىُمُاجي والبُىلىجي( ًجب  -عصًئت بخٗغيه ليل ؤهىإ الخلف) الفحًز

 -وحىص تهمِل ٖلى بٌٗ نفداث اإلاسُىٍ–الخضزل اإلاؿخعجل 

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 03:اإلاخؼىغ سكم -3

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 مدمض بً اإلاهُفى.  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1278قٗبان  12 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

:ٖضص ؤوعاق اإلاس ت(.       98)221ٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.31مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 196ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     22ؾم/الٗغى34.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم.15.5ؾم/الٗغى26.5ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

ؤخمغ+ بغجلالي فاجذ وبني كاجم م٘ هخابت الفهٌى بلىن ؤؾىص و  ابت ؤؾىصلىن الىخ - الىصف 

ؤهثر مً ههف –بٌٗ الهفداث بها اَاع باللىن ألاخمغ ؤو كلم الغنام -حجم هبحر

ت  جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت. -ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

وحىص زخم ًدمل حملت مضعؾت جلمؿان ٖلى نفدت  –الغب٘ الثاوي مىه ٚحر وامل  –

 الىكاًت وهخاباث باللٛت الفغوؿُت ٖلى الهفدت الضاٖمت.

 حالت الحفف

 

خالت خفٔ اإلاسٍُى حض عصًئت بخٗغيه ليل ؤهىإ الخلف)  -وحىص جأول ٖلى الٛالف

اجي والىُمُاجي والبُىلىجي( ًجب الخضزل اإلاؿخعجل لحماًت اإلاسٍُى زانت مً  -الفحًز

ىبت  انفغاع الىعق وايمدالٌ  – (28)م 14وحىص قغوخاث في َىامل وعكت–الَغ
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 .الحبر

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 04اإلاخؼىغ سكم: -4

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 ضًم مدمض بً الخ اظم الىاسخ

خ اليسخ  - جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.       105)223ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.27مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 210ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     21.7ؾم/الٗغى34.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ؾم16.3ؾم/الٗغى22ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. ىق الوالفه

 مٛغبي. هىق الخؽ

لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ+ ؤنفغ وؤػعق م٘ هخابت الفهٌى وألابىاب بلىن ؤؾىص  - الىصف

ت) مً الهفدت -حجم هبحر بلى الهفدت  105ؤهثر مً ههف ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

223)- ..  جىحض ػزغفت في نفدت لبضاًت ونفدت زاجمت الغب٘ ألاٌو

 خالت خفٔ اإلاسٍُى مخىؾُت -وحىص جأول ٖلى الٛالف ت الحففحال

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 

 05اإلاخؼىغ سكم: -5

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 مدمض بً الهاقم بً مدمض بً َاقم بً الؿىىس ي بً ٖبض هللا بً َاقم  اظم الىاسخ

خ اليسخ  (.1219ٌ ؤو)1279نفغ 24ألاعبٗاء  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.       92)279ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.35مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 184ٖضص الهفداث 

 الىسق  ملُاط

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم18.5ؾم/الٗغى27.5ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف
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 مٛغبي. هىق الخؽ

ؤهثر مً –-لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ+ ؤػعق م٘ هخابت الفهٌى بلىن ؤخمغ حجم هبحر - الىصف

ت هخابت باللٛت الفغوؿُت جدمل جىكُٗا ٖلى نفدت  وحىص -ههف ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

جىحض ػزغفت في  avril 1863 + Signature  Tlemcen Mohamed Cherif 29البضاًت )

           نفدت البضاًت.

ًجب الخضزل اإلاؿخعجل لحماًت اإلاسٍُى زانت مً  -خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت  - حالت الحفف

ىبت  وحىص جأول ٖلى الٛالف -الَغ

  -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  ان الحففمك

 

 

  06اإلاخؼىغ سكم: -6

 كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل ششح مخخصش كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 ٖبض اللاصع بً الكُش الىعاغي  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1278ماصي ألاولى ح جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.       107)187ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.35مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 214ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى38.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ؾم17.6ؾم/الٗغى28.7ملُاؽ الىو: الٌُى 

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

ً بلىن ؤخمغ ؤو ؤزًغ حجم  - الىصف لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ+ ؤنفغ وؤػعق م٘ هخابت الٗىاٍو

ت) مً الهفدت  80خىالي -هبحر  -(187بلى الهفدت  107وعكت مً ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

غفت في نفدت البضاًت جىحض ػز -1وحىص هخاباث باللٛت الفغوؿُت ٖلى الهفدت-

.  ونفدت زاجمت الغب٘ ألاٌو

خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت حؿخضعي الخضزل  -جىحض حٗلُباث. وحىص جأول ٖلى الٛالف حالت الحفف

.٘  الؿَغ

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

  70اإلاخؼىغ سكم: -7

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ
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خ الخألُف  - جاٍس

 البكحر بً ٖلي اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1278طي اللٗضة  22 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      72)188ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.33ٗضٌ الؿُىع مىخىبت.    م144ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى28ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم17.3ؾم/الٗغى26.7ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص –لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ وبني كاجم وفاجذ، وبغجلالي بؿبب ايمدالٌ الحبر  - الىصف

ت–اثغي ًدمل هخابت مضعؾت جلمؿان زخم ص  -ؤهثر مً ههف ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

..  جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت ونفدت آزغ الغب٘ ألاٌو

اث خٌى ؤَغاف الٛالف  حالت الحفف وحىص –ًجب الخضزل اإلاؿخعجل  -وحىص جمؼكاث وحكَى

 اإلاسٍُى هاكو مً النهاًت –تهمِل ٖلى بٌٗ نفداث اإلاسٍُى

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 80اإلاخؼىغ سكم: -8

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 اللاًم ؤو الهاًم )لاؾم ٚحر واضح( بً مدمض. اظم الىاسخ

خ الي  ٌ.1279 سخجاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      91)231ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.33مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 182ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     24.5ؾم/الٗغى37.7ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم16ؾم/الٗغى25.5ملُاؽ الىو: الُى

 عق ملىي ؤزًغ اللىن.و  هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص –لىن الىخابت ؤؾىص+ ؤخمغ+  بني كاجم +وبغجلالي بؿبب ايمدالٌ الحبر  - الىصف

–هخاباث بللم الغنام وزخم صاثغي ًدمل هخابت مضعؾت جلمؿان ٖلى نفدت الىكاًت

في  جىحض ػزغفت –وحىص ٖباعة اللهم نلي وؾلم ٖلى ؾُضها مدمض في بضاًت الهفداث 

 نفدت لبضاًت ونفدت بضاًت الغب٘ الثاوي.

 خالت الحفٔ مخىؾُت. حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف
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 90اإلاخؼىغ سكم: -9

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل. كىىان اإلاخؼىغ

 غ.ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصً مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 ٖبض اللاصع بً ٖبض اللاصع بً ؾُٗض اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1279مدغم  22 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      116)151ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.34مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 232ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

ٌ ملُاؽ   ؾم.     25ؾم/الٗغى38الىعق: الُى

 ٌ  ؾم17.5ؾم/الٗغى26.5ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ+  ؤػعق+ ؤزًغ م٘ هخابت الفهٌى وألابىاب بلىن  ؤزًغ ؤو  - الىصف

–ث اإلاسٍُىوحىص تهمِل ٖلى هثحر نفدا–ايمدالٌ الحبر-ؤؾىص بحجم هبحر

وحىص ٖباعة اللهم نلى ٖلى ؾُضها مدمض في بضاًت  -الىخابت ٖليها اَاع باللىن ألاخمغ

 الٗضًض مً الهفداث جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت ونفدت بضاًت الغب٘ الثاوي.

 خالت الحفٔ مخىؾُت– حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 10اإلاخؼىغ سكم: -10

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل خؼىغكىىان اإلا

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 مدمض بً الهاقم بً ٖبض اللاصع بً الحاج الحؿاوي  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1279مدغم  16 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      72)188ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.33مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 144ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى28ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم17.3ؾم/الٗغى26.7ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص –لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ+  بني كاجم وفاجذ وبغجلالي بؿبب ايمدالٌ الحبر  - الىصف

ت–زخم صاثغي ًدمل هخابت مضعؾت جلمؿان   -ؤهثر مً ههف ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

.  جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت ونفدت آزغ الغب٘ ألاٌو
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 اإلاسٍُى هاكو مً النهاًت. –

اث خٌى  حالت الحفف وحىص –ًجب الخضزل اإلاؿخعجل  -ؤَغاف الٛالف وحىص جمؼكاث وحكَى

 تهمِل ٖلى بٌٗ نفداث اإلاسٍُى

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 11اإلاخؼىغ سكم: -11

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

  ٍخ الخألُفجاس 

 ابً الحاج ؤبى اللاؾم )ثم الٗكٗاش ي ؤو الٗكماوي(  اظم الىاسخ

خ اليسخ ٌ 9 جاٍس  ٌ.1278عبُ٘ ألاو

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.       80)275ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.31مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 160ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 لىصوملُاط ا

 ٌ  ؾم.     21ؾم/الٗغى34ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم16.4ؾم/الٗغى25.3ملُاؽ الىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ م٘ هخابت الفهٌى وألابىاب بلىن ؤؾىص صاهً ؤو ؤخمغ حجم  - الىصف

ت) مً ال-هبحر -(275بلى الهفدت  81هفدت ؤهثر مً ههف ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

الىو واضح وفي خالت حُضة. جىحض ػزغفت ص في نفدت  -نفدت الىكاًت ٚحر مىحىصة 

.  البضاًت ونفدت زاجمت الغب٘ ألاٌو

 

 خالت خفٔ اإلاسٍُى مخىؾُت - حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

  12اإلاخؼىغ سكم: -12

 خصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل.ششح مخخصش كلى مخ كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.       40)237ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.33مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 80ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     24.2ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم17.5ؾم/الٗغى26.5ملُاؽ الىو: الُى



 

287 
 

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

عة: اللهم وحىص ٖبا -اإلاسٍُى ٚحر جام -لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ+ بني كاجم وفاجذ - الىصف

باعة اللهم  باعة نلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله ٖو غة ٖو افخذ البهحرة وهىع لىا الؿٍغ

نلى ٖلى الحبِب مدمض في ؤٖلى بٌٗ الهفداث م٘ هخابت الفهٌى وألابىاب بلىن 

ت) مً الهفدت -ؤؾىص صاهً ؤو ؤخمغ حجم هبحر بلى  41ؤهثر ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

 ي خالت حُضة.الىو واضح وف - -(232الهفدت 

 خالت خفٔ اإلاسٍُى مخىؾُت حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

  13اإلاخؼىغ سكم: -13

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 الٗباص بً ػوٍىت م الىاسخاظ

خ اليسخ  ٌ.1279عحب  20 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      126)284ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.30مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 252ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

ٌ ملُاؽ ال  ؾم19.3ؾم/الٗغى24.3ىو: الُى

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

بضاًت الغب٘  -اإلاسٍُى وامل–ايمدالٌ الحبر -لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ وبغجلالي  - الىصف

 . جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت.100الثاوي بضاًت مً الىعكت 

 حُضة حالت الحفف 

 -جلمؿان–ؤلاؾالمي  مخدف الفً مكان الحفف

 

 14اإلاسٍُى عكم: -14

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 ٖبض اللاصع بً )الفاعص لاؾم ٚحر واضح( اظم الىاسخ

خ اليسخ  .1278ٌقٗبان 16 جاٍس

: كذد أوساق وصفحاث   .      74ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى
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 ؾُغ.32.    مٗضٌ الؿُىع 148ٖضص الهفداث  وظؼىس اإلاخؼىغ

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     22.2ؾم/الٗغى34.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم17.5ؾم/الٗغى26ملُاؽ الىو: الُى

 بضون ٚالف هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

  –ايمدالٌ الحبر -اإلاسٍُى ٚحر جام  -ؤخمغو  الىخابت ؤؾىصلىن  - الىصف

 ًجب الخضزل اإلاؿخعجل.–اإلاسٍُى في خالت ؾِئت  وبضون ٚالف  - حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 15اإلاخؼىغ سكم: -15

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل كىىان اإلاخؼىغ

 مض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغؤخ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 مدمض بً امباعن  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1278قٗبان  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.       112)192ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.32مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 224ٖضص الهفداث 

 لُاط الىسق م

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     15ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

 ؾم20ؾم/الٗغى26ملُاؽ الىو: الٌُى 

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

هخابت الفهٌى والبضاًت باللىن الحمغ حجم –لىن الىخابت ؤؾىص وؤخمغ+ ؤػعق وبغجلالي  الىصف

مضعؾت جلمؿان باللٛت الٗغبُت وباللٛت الفغوؿُت ٖلى وحىص زخم ًدمل ٖباعة -هبحر

.. -جىحض ػزغفت -1الهفدت  في نفدت البضاًت ونفدت زاجمت الغب٘ ألاٌو

٘ -وحىص جأول ٖلى الٛالف حالت الحفف  خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت حؿخضعي الخضزل الؿَغ

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 16اإلاخؼىغ سكم: -16

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل خؼىغكىىان اإلا

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 ؾُٗض بً )ٖبض هللا ٚحر واضح( اظم الىاسخ

خ اليسخ ٌ  22 جاٍس  مدغم مجهى

: كذد أوساق وصفحاث  ت(.       170)234ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع
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 ؾُغ.27مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 341ٖضص الهفداث  وظؼىس اإلاخؼىغ

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     19ؾم/الٗغى29.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ؾم13.5ؾم/الٗغى22.9ملُاؽ الىو: الٌُى 

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

باعة اللهم نلي ٖلى لىن الىخابت ؤؾىص  الىصف وؤخمغ، وحىص ٖباعة اللهم نلي ٖلى الحبِب ٖو

ؾُضها مدمض في ؤٖلى بٌٗ الهفداث، وحىص زخم ًدمل ٖباعة مضعؾت جلمؿان باللٛت 

والهفدت ألازحرة جىحض ػزغفت في نفدت 1الٗغبُت وباللٛت الفغوؿُت ٖلى الهفدت

 البضاًت ونفدت بضاًت الغب٘ الثاوي.

 ٔ اإلاسٍُى مخىؾُتخالت خف حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

  17اإلاخؼىغ سكم: -17

 ششح مخخصش كلى مخخصش ؤلامام أبي طُاء ظُذي خلُل كىىان اإلاخؼىغ

 ؤخمض بً مدمض بً ؤبي خامض الٗضوي الكهحر بإخمض الضعصًغ مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  - جاٍس

 لاؾم ٚحر واضح(مدمض  بً )مدمض بً الىافي  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1279 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      103) 216ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.34مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع  206ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     24.5ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم18ؾم/الٗغى27.5ملُاؽ الىو: الُى

 بضون ٚالف هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

 حالت اإلاخؼىغ

 ) وصف مخخصش(

 –هخابت الفهٌى باللىن الحمغ حجم هبحر –اإلاسٍُى جام  -ؤخمغو  لىن الىخابت ؤؾىص -

وحىص ٖباعة ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم في بضاًت وؤٖلى بٌٗ 

 الهفداث.

 ه حُضةخالت خفٓ حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 

 

 



 

290 
 

ت  :02 اإلاجمىكت ألاولى اث اإلاجمٖى  :مسخهغاث لباقي مسَُى

 01اإلاخؼىغ سكم:

 فله )أحكام الضكاة(. اإلاىطىق

 اللامىؽ اإلادُِ كىىان اإلاخؼىغ

اإلاللب  قمـ الضًً ؤبى َاَغ مدمض بً ٌٗلىب بً مدمض بً ببغاَُم ٖمغ الكحراػي  مإلف اإلاخؼىغ

 بالفحروػ ؤباصي.

خ الخألُف  //// جاٍس

 ؤخمض بً الٗغب بً ازىافى. اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1181قٗبان  1ًىم ألاعبٗاء  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

:  .      267ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغ.31مٗضٌ الؿُىع     534ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

ٌ ملُاؽ الى   ؾم.     18.5ؾم/الٗغى27.3عق: الُى

 ٌ  ؾم12.4ؾم/الٗغى 21ملُاؽ الىو: الُى

لى آله  بذاًت اإلاخؼىغ بؿم هللا الغخمً الغخُم   الحمض هلل وخضٍ   ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض ٖو

 وصحبه وؾلم الحمض هلل الظي عب الٗاإلاحن...الفاجدت...

 مدمض وآله وصحبه وؾلمبؿم هللا الغخمً الغخُم   ونلى هللا ٖلى ؾُضها 

 باب الٗحن فهل الهمؼة.. 

 نهاًت اإلاخؼىغ

 

 

 

ووافم الفغاٙ مىه هضاء ٖهغ ًىم ألاعبٗاء ألاٌو مً قهغ قٗبان ٖام اخضي وثماهحن 

بٗض اإلااثت وألالف* ٖغفىا هللا زحٍر ووكاها قٍغ آمحن* ٖلى ًض واجبه ؤؾحر طهبه وعَحن 

فغاهه ؤخمض بً ا فغ طهبه ٖمله الغاجي ٖفى عبه ٚو لٗغب بً ازىافى ؤّمً هللا زىفه ٚو

ولىالضًه وألقُازه وألخبخه وإلاً صٖا له باإلاٛفغة آمحن* وآزغ صٖىاها ؤن الحمض هلل عب 

 الٗاإلاحن و نلى هللا ٖلي ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم 

هو الهبت: بدًغة الُالب الىجُب الؿُض ؤخمض بً جىوس ي اإلاٗؿىغ...ووكٗذ الهبت 

ظٍ الهبت بٗض ما اقتري ٚحٍر مً الفلُه ألاحل  اإلاظوىعة في اإلاٗؿىغ بٗض جمام وسخه...َو

م ولض ؤدي الىلي الهالح واللُب الىاضح ؾُضي  الفايل ألاهمل الؿُض ٖبض الىٍغ

ده آمحن  ؤخمض الحبِب ؤصعهىا هللا عياٍ وبغص يٍغ

 

 حلض بني كاجم ومؼزغف ومخأول. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

بني كاجم م٘ جإَحر الىخابت واإلادخىي بسُحن بلىن  ،ؤػعق ،ؤخمغ، الىخابت ؤؾىص لىن  - الىصف

وحىص ٖباعة اللهم نلى وؾلم ٖلى  ،وحىص تهمِل ٖلى هثحر نفداث اإلاسٍُى–-ؤخمغ 

 –وحىص هخابت بللم حاف حكحر بلى اؾم الىاسخ –ؾُضها مدمض وآله في ؤٖلى الهفداث 

.  جىحض جملُياث في نهاًت اإلاسٍُى

ٖضم وحىص  –الهفداث جدمل زخما صاثغي الكيل به ٖباعة مضعؾت جلمؿان  بٌٗ –
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 نفدت الىكاًت والهفدت الضاٖمت.

خالت اإلاسٍُى ؾِئت اإلاىحىصة ٖلى الٛالف و ٖضم ويىخها حُضا. ؼزغفت الجأول   حالت الحفف

 ايمدالٌ الحبر  ،حؿخضعي الخضزل اإلاؿخعجل

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 :02اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

 ؤخيام الؼواج. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي اللاؾم مدمض بً قُٗب اللكخالي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  ///// جاٍس

ان اظم الىاسخ  ؤخمض بً مدمض اإلاللب بإبي ٍػ

خ اليسخ  ٌ.1278قٗبان  6ًىم ألاخض جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 خؼىغوظؼىس اإلا

:  .      253ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغ.27مٗضٌ الؿُىع     506ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     20ؾم/الٗغى25.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم14.4ؾم/الٗغى 20ملُاؽ الىو: الُى

لى آله وصحبه وؾل بذاًت اإلاخؼىغ   ....مبؿم هللا الغخمً الغخُم   نلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض ٖو

 نهاًت اإلاخؼىغ

 

 

 

ى الُىم الؿاصؽ مً قٗبان ٖام  ووان  الفغاٙ مىه ًىم ألاخض في ألاعبٗت وكذ الؼواٌ َو

ٖلى ًض واجبه هللا زحٍر ووكاها قٍغ  وآزغ صٖىاها ؤن الحمض هلل عب الٗاإلاحن  ٖغفىا 1278

ظابه الٗبض الفلحر الظلُل الحلحر لغاجي ٖفى ا الخاصم الًُٗف الىاجي مً ٖلىبت عبه ٖو

ان...في مضعؾت جلمؿان اإلايؿىبت  فغاهه ؤخمض بً مدمض اإلاللب ب بً ؤبي ٍػ مىالٍ ٚو

هللباًلً   وكغابخه وؤخبابه وؤصحابه واإلاؿلمحن ؤحمٗحن آمحن. ؤًضٍ هللا وعخم ؤبٍى

 

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص تهمِل ٖلى بٌٗ ––حُضة الىو واضح وبدالت –ؤخمغ و  لىن الىخابت ؤؾىص - الىصف

بٌٗ الهفداث جدمل زخما صاثغي الكيل به  ––نفداث اإلاسٍُى باللٛت الفغوؿُت

 جىحض حٗلُباث جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف.–اؾم مضعؾت جلمؿان 

 الخُاَت خضًثت والٛالف بدالت حُضة ومؼزغف. -خالت خفٔ اإلاسٍُى مخىؾُت حالت الحفف

 -جلمؿان–ي مخدف الفً ؤلاؾالم مكان الحفف
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 03اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

 ؤخيام الؼواة. كىىان اإلاخؼىغ

ؼ بً  مإلف اإلاخؼىغ احي. الحؿحنٖبض الٍٗؼ  بً ًىؾف بً مدمض بً ًديى الٍؼ

خ الخألُف  ///// جاٍس

 مدمض بً مدمض الهاقم بً مدمض ألاصٚم. اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1233ؤوازغ عبُ٘ الثاوي جاٍس

 وصفحاث  كذد أوساق

 وظؼىس اإلاخؼىغ

:  .      253ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغ.27مٗضٌ الؿُىع     506ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     15.7ؾم/الٗغى20.2ملُاؽ الىعق: الُى

 ملُاؽ الىو: الٌُى ؾم/الٗغى ؾم.

ل بذاًت اإلاخؼىغ   ....ى آله وصحبه وؾلمبؿم هللا الغخمً الغخُم   نلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض ٖو

 ///// نهاًت اإلاخؼىغ

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص تهمِل ٖلى بٌٗ نفداث اإلاسٍُى باللٛت –––ؤخمغ و  لىن الىخابت ؤؾىص - الىصف

بٌٗ الهفداث جدمل زخما صاثغي  –خالت خفٔ اإلاسٍُى مخىؾُت –الفغوؿُت

 جىحض حٗلُباث. حض ػزغفت ٖلى الٛالف.. جى –الكيل به اؾم مضعؾت جلمؿان 

 

الخُاَت خضًثت والٛالف بدالت  ،خالت الحفٔ مخىؾُت، الىو واضح وبدالت حُضة حالت الحفف

 حُضة

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 04اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

خهغ زلُل مً قغح خؿً هخاثج الفىغ في هكف ؤؾغاع اإلاسخهغ) قغح ٖلى مس كىىان اإلاخؼىغ

 ألاحهىعي(.

 ٖبض الباقي بً ًىؾف بً ؤخمض قهاب الضًً بً مدمض بً ٖلىان الكهحر بالؼعكاوي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  ///// جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1215( مً طي الحجت5ألاعبٗاء زامـ) جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

  : ت(.     7وعكت) 209ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  منها فاٚع

 ؾُغا. 34نفدت مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 405ٖضص الهفداث 
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 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ؾم.        22ؾم/الٗغى:32.3ملُاؽ الىعق: الٌُى 

 ٌ  ؾم.14.2ؾم/الٗغى:22.5ملُاؽ الىو: الُى

 وصحبه وؾلم بؿم هللا الغخمً الغخُم ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله  بذاًت اإلاخؼىغ

لى آله وصحبه  الحمض هلل عب الٗاإلاحن*والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض ٖو

فل ًٖ طهٍغ الٛافلىن*وبٗض فهظا قغح ٖلى مسخهغ ً ٚو  ؤحمٗحن*ولما طهٍغ الظاهٍغ

الٗالمت الكهحر في آلافاق زلُل بً بسحاق لخهخه مً قغح قُسىا قُش ؤلاؾالم 

ي...حمٗىا هللا مٗه ًىم الخىاص مكحرا له بهىعة ءج الٗالمت اإلاٗمغ ألاحهىعي ؤب

 وللحُاب بهىعة ح...

اهخهى الغاب٘ ألاٌو والكُش الؼعكاوي قاعح اإلاسخهغ بدمض هللا حٗالى وخؿً ٖىهه  نهاًت اإلاخؼىغ

لى آله وصحبه وؾلم حؿلُما وال خٌى وال  بضٍ ٖو *ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض هبُه ٖو

ُم وخؿبىا هللا ووٗم الىهُل ووافم مىه الفغاٙ ًىم ألاعبٗاء كىة بال باهلل الٗلي الٗٓ

 *1215بٗض نالة الٗهغ زامـ حجت* الحغام 

 حلض بني ًمُل بلى الحمغة مؼزغف مظَب. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص تهمِل في الجهاث –الخُاَت مفىىت بكيل هبحر –ؤخمغ ، لىن الىخابت ؤؾىص الىصف

وحىص زخم –اإلاسٍُى مغكم ؾالفا– 146ًت مً وحه الهفدت ألاعبٗت للهفداث بضا

صاثغي ًدمل اؾم مىخبت مضعؾت جلمؿان بلىن بىفؿجي. جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف 

 جىحض حٗلُباث وفي الهفدت ألاولى وألازحرة.

 

َىان وعكت –نفدت الىكاًت بها ثلىب –ايمدالٌ الحبر الحبىت ممؼكت باليامل  حالت الحفف

تراء هبحر ٖلى َىان اَ–كت الضاٖمت ألاولى جدمل ٖىىان اإلاسٍُىٖلى الىع  ملهلت

 اهفهاٌ ألاوعاق، و مؿخىي هٗب اإلاسٍُى

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 05اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

ضًً لفهم مٗاوي اإلاغقض اإلاٗحن كىىان اإلاخؼىغ  بعقاص اإلاٍغ

 اصق بً ؤخمض بً مدمض الجبالي اإلاكهىع بالٗباصي. ؤبى الحؿً ٖلي بً ٖبض اله مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  ///// جاٍس

غ بً بسُخا) اإلاىىاس ي ؤو اإلاىنى الضاًم لاؾم ٚحر واضح(. اظم الىاسخ  كٍغ

خ اليسخ  ٌ.1283عبُ٘ ألاٌو 7 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

  :  وعكت.    140ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.24مٗضٌ الؿُىع .    280ٖضص الهفداث 

 ؾم.       20.5ؾم/الٗغى 26.2ملُاؽ الىعق:  ملُاط الىسق 
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 ؾم.11ؾم/الٗغى17.2ملُاؽ الىو: الٌُى   وملُاط الىص

 بؿم هللا الغخمً الغخُم      ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم بذاًت اإلاخؼىغ

ب والؿبً الفاًم العجُب الظي   ؾُضي الكُش الٗالمت ؾُضها  َظا الكغح اللٍغ

 الٗباصي الُغابلس ي عض ى هللا ٖىه ومىالها ؤبى الحؿً ٖلي بً ٖبض الهاصق

لى آله وصحبه ؤحمٗحن...ًلٌى  الحمض هلل عب الٗاإلاحن ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض ٖو

الٗبض الفلحر بلى عبه ؾبداهه...ٖلي بً ٖبض الهاصق بً ؤخمض بً مدمض الجبالي...َظا 

ش ؾُضي ٖبض الىاخض بً   ُالك جإلُفلىٓم اإلاؿمى باإلاغقض اإلاٗحن ا قغح لُُف ٖلى

الفاس ي  الكُش مدمض مُاعة ألاهضلس ي...وال وٗلم ؤخضا صّون له قغخا في هخاب ٚحر

ضًً  حٗل ٖلُه قغخحن هبحرا ونٛحرا لم ًخِؿغ في جدهُلهما ؾمُخه: ب بعقاص اإلاٍغ

 لفهم مٗان اإلاغقض اإلاٗحن...  

م*وان ًسخم لىا ولىالضًىا ومكاًسىا ...زا نهاًت اإلاخؼىغ م*بهه مىٗم حىاص هٍغ لها لىحهه الىٍغ

الؿٗاصة التي زخم ألولُاثه اإلالغبحن آمحن...ووان الفغاٙ مً  وحمُ٘ ؤخبدىا بساجمت

وهللا ؤٖلم* همل والحمض هلل 1283جبٌُِ َظا اإلاالف في الؿاب٘ عبُ٘ ألاٌو مً ٖام 

م لى ًض ؤفلغوهفى  ونلى هللا ٖلى ؾُضها اإلاهُفى ٖ  الٗبُض بلى عخمت مىالٍ الىٍغ

غ بً بسُخا )اإلاىنى وؿبا ؤو اإلاىىاس ي ٚحر واضح( الضاًم اإلاىنى...  اإلاجُض)ؤو اإلاجُب(*كٍغ

 حلض بني مؼزغف هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص ٖباعة اللهم نلي ٖلى ؾُضها مدمض  - -الىخابت: ؤؾىص+ ؤخمغ +بني كاجم وفاجذ الىصف

وحىص َىامل باللٛت  - -الىو واضح وملغوء-ؤٖلى بٌٗ الهفداث وآله في

 جىحض حٗلُباث الفغوؿُت. جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف ونفدت النهاًت.

  اإلاسٍُى في خالت حُضة و الٛالف ؤًًا. حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 06اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

 لفلحر في الغص ٖلى ؤبي الحؿً الهٛحرههغة ا كىىان اإلاخؼىغ

ؤبى -ٖبض الغخمً الفاس ي-الكُش اإلااوي -يع ػ ألا  -ٖبض هللا الغفاوي الكُش مج مالفحن:  مإلف اإلاخؼىغ

 اإلادؿً البُان ٖبض هللا.

خ الخألُف  //// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1282حماصي ألاولى4 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

      :  207ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 20مٗضٌ الؿُىع     414ٖضص الهفداث 

ٌ  ملُاط الىسق   ؾم        20.5ؾم/ الٗغى26.5ملُاؽ الىعق: الُى
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ٌ  وملُاط الىص  ؾم11.7/الٗغى15.5ملُاؽ الىو: الُى

 هللا الغخمً الغخُم   ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم بؿم بذاًت اإلاخؼىغ

ٗت كاٌ الكُ ش ألاملح الفايل الٗضٌ اليامل الؿالً اإلاؿلً الجام٘ بحن الكَغ

غي  والٗلُضة قُش التربُت ...قُسىا وؤؾخاطها ؾُضي مدمض بً ٖبض الغخمً ألاَػ

 وحٗل الجىت مإواٍ وعياٍ وهفٗىا به آمحن وؤعياٍمجاوعة عض ي هللا 

الغخمً الحمض هلل وخضٍ اإلاُهغ...وبٗض فهظا قغح للفلحر مدمض مدمض بً ٖبض 

غي ٚفغ هللا له  غي مجاوعة جإلُف الىلي الهالح ...الكُش ٖبض هللا الغفاوي ...ألاَػ ألاَػ

 وإلاً ٖمل بخإلُفه َظا ولؿاثغ اإلاؿلمحن بهه ٖلى طلً كضًغ وباإلحابت حضًغ.

همل الجؼء ألاٌو مً الغؾالت الُُبت...بدمض هللا وخؿً ٖىهه ونلى هللا ٖلى ؾُضها  نهاًت اإلاخؼىغ

لى ؤجباٖه ألاهبُاء واإلاغؾلحن مدمض  ً ٖو سوآله وؤصحابه وؤوالصٍ الُُبحن اإلاُهٍغ  ر حٍو

ٌ 1282صٖىاها ؤن الحمض هلل عب الٗاإلاحن ووان الفغاٙ منها في عاب٘ حماصي ألاولى 

ههغة الفلحر في الغص ٖلى ؤبي  زىاجم ٖضًضة خؿب ٖضص اإلاالفحن والؿالم اهخهى.

 الحؿً الهٛحر.

 مؼزغف. حلض بني هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص بٌٗ الهىامل ٖلى  -بني كاجم وفاجذ، ؤنفغ، ؤخمغ، وؤػعق ؤؾىصلىن الىخابت:  الىصف

 الؼزغفت مىحىصة ٖلى الٛالف. -اإلاسٍُى

اإلاسٍُى وامل وفي  -الخُاَت والٛالف بدالت حُضة -الىو واضح وزاٌ مً ؤي جلف حالت الحفف

 خالت حُضة.

 -جلمؿان–ً ؤلاؾالمي مخدف الف مكان الحفف

 

 07اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

 لاهخفاء في ؾحرة اإلاهُفى) الؿفغ الثالث(. كىىان اإلاخؼىغ

 الحافٔ ؤبى الغبُ٘ ؾلُمان الىالعي البليس ي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  //// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

ٖ :  339ضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 20مٗضٌ الؿُىع     678ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم        21ؾم/ الٗغى29.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم13.5/الٗغى20.5ملُاؽ الىو: الُى

ووان ألاؾىص بً هٗب الٗيس ي كض اصعى الىبىءة في ٖهض الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم  بذاًت اإلاخؼىغ

 ى طلً فتزوج...واجب٘ ٖل
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بدمض  بن قاء هللا حٗالى طهغ فخذ مهغ اهخهى الؿفغ الثالث مً هخاب لاهخفاء ًخلٍى  نهاًت اإلاخؼىغ

لى آله وصحبه وؾلم  هللا حٗالى وخؿً ٖىهه ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض ٖو

 حؿلُما.

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 وىفي. هىق الخؽ

 -الخُاَت ٚحر مىحىصة -الىو واضح وملغوء-ؤنفغ و  ؤخمغ ، ؤػعق ،صلىن الىخابت: ؤؾى  الىصف

 جىحض حٗلُباث. جىحض مىحىصة ٖلى الٛالف.

 اإلاسٍُى هاكو مبخىع البضاًت.-ؾِئتخفٔ اإلاسٍُى  خالت حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 08اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

 اقُت مً قغح الٗملُاث الفاؾُت.ألاملُاث الف كىىان اإلاخؼىغ

 بً ؾُٗض الٗمحر. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  //// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1283عمًان  20 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  وعكت.156ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.17نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 312ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 ىصوملُاط ال

 ٌ  ؾم        20.5ؾم/ الٗغى26.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم12/الٗغى14ملُاؽ الىو: الُى

 هللا الغخمً الغخُم   ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله  بؿم بذاًت اإلاخؼىغ

 *ًلٌى الٗبض الفلحر بلى ٖفى مىالٍ الغاجي ٚفغاهه وعياٍ*

 ن آمحن آمحن**بً ؾُٗض الٗمحر ٚفغ هللا له ولىالُه وؤخؿً بليهما آمح

 والحمض هلل عب الٗاإلاحن*

اًت الٛغى مىه هف٘ هفس ي ال ٚحر وقٛلها بما َى في الجملت  الحمض هلل عب الٗاإلاحن... ٚو

 زحر...وؾمُخه باألملُاث الفاقُت مً قغح الٗملُاث الفاؾُت

لى همل الىخاب اإلاباعن بدمض هللا حٗالى وخؿً ٖىهه ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدم نهاًت اإلاخؼىغ ض ٖو

آله وصحبه وؾلم حؿلُما والحمض هلل عب الٗاإلاحن وال خىلل وال كىة بال باهلل الٗلي 

 الُٗٓم..

 ٌ.1283عمًان ٖام  20جم بدمض هللا وخؿً ٖىهه في 

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

زخم اإلاسٍُى وامل م٘ ، الىو واضح وملغوء-ؤػعق و  ؤخمغ ، لىن الىخابت: ؤؾىص الىصف
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للفهل بحن ألابُاث و  ،في نفدت البضاًتومضعؾت جلمؿان. جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف 

ت.  خالت ألاوعاق حُضة، والىخابت واضحت. جىحض حٗلُباث. الكٍٗغ

الهفدت الضاٖمت بها –عصًئتو  خالت الحفٔ ؾِئت–وحىص بل٘ لىهُت وانفغاع ألاوعاق  حالت الحفف

وعاق ًٖ بًٗها البٌٗ، وهظلً اهفهاٌ ألا  -حؼجي في الٛالف جمؼق –ثلىب 

 اهفهالها ًٖ الحامل مما ًجٗلها مٗغيت للًُإ.

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 09اإلاخؼىغ سكم:

 .أصىل الفله اإلاىطىق

 حٗلُم ٖلى هخاب الىعكاث في ؤنٌى الفله كىىان اإلاخؼىغ

ني ؤبى اإلاٗالي ٖبض اإلالً بً ٖبض هللا بً ًىؾ مإلف اإلاخؼىغ ف بً مدمض بً ٖبض هللا بً خُىة الجٍى

 اإلاللب بًُاء الضًً.

خ الخألُف  ///// جاٍس

 مدمض بً جابذ.  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1283قىاٌ  14ضحىة  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  وعكت.255ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.22نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 511ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم        22.5ؾم/ الٗغى26.3ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم 13ؾم/الٗغى 19ملُاؽ الىو: الُى

 هللا الغخمً الغخُم   ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم حؿلُما بؿم بذاًت اإلاخؼىغ

ؼ حالله ال بله بال هللا مدمض عؾٌى هللا...ؤم ا بٗض الحمض هلل هما ًلُم بىماٌ وحهه ٖو

هدمض هللا ؾبداهه والهالة ٖلى ؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم فةوي جىحهذ بلى 

اٖتها ٚىم بخٗلُم ٖلى هخاب الىعكاث في ؤنٌى الفله  ا خىم َو مت ؤمَغ بقاعة هٍغ

ا بًغب ألامثلت وؤلاقاعة بلى  اإلايؿىب بلى الٗالمت بمام الحغمحن ؤبي اإلاٗالي ًيىن مبؿَى

ل وبًًاحألاصلت 
ّ
وجلُُض اإلاهمل واإلالفل فباصعث لالمخثاٌ ٖلى خحن فخىع مً الهمت  اإلاكي

 وكهىع مً الخُإ مؿخُٗىا باهلل حٗالى...*.

ثالثت وثماهحن وماثخحن 1283ضحىة ًىم الغاب٘ ٖكغ مً قىاٌ ٖام  ووافم الفغاٙ مىه.... نهاًت اإلاخؼىغ

 .*زُه بُضٍ مدمض بً جابذ هفٗىا هللا به  والف ٌ

 بني مؼزغف. حلض هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص تهمِل ٖلى بٌٗ -الىو واضح وملغوء خالت حُضة -ؤخمغ  ،لىن الىخابت: ؤؾىص الىصف

وحىص زخم صاثغي ًدمل اؾم مىخبت مضعؾت جلمؿان في بضاًت –نفداث اإلاسٍُى 

 في الهفدت ألازحرة.وونهاًت اإلاسٍُى وختى ٖلى الٛالف. جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف 

 لُباثجىحض حٗ
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ىبت ال بؿبب ومخضَىعة ؾِئتخفٔ اإلاسٍُى  خالت حالت الحفف وؾار مما ٌؿخضعي الخضزل وألا َغ

 .اإلاؿخعجل

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 10اإلاخؼىغ سكم:

 .أصىل الفله اإلاىطىق

 قغح حم٘ الجىام٘ كىىان اإلاخؼىغ

اب بً ٖلي حالٌ الضًً مدمض بً ؤخمض اإلادلي الكا مإلف اإلاخؼىغ فعي/ قغح جاج الضًً ٖبض الَى

اء ألاههاعي. الكافعي/ خاقُت اللاض ي  ػهٍغ

خ الخألُف   جاٍس

 مدمض بً جابذ.  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1280قىاٌ  25ألاخض  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 : ت(. 4وعكت)272ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  منها فاٚع

 ؾُغا.24الؿُىع  نفدت.    مٗض545ٌٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم        22.4ؾم/ الٗغى28.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم 8.7ؾم/الٗغى 14.2ملُاؽ الىو: الُى

اب بً ٖلي بً ...الكافعي في  بذاًت اإلاخؼىغ َظا قغح هخاب حم٘ الجىام٘ للكُش جاج الضًً ٖبض الَى

مدمض بً ؤخمض اإلادلي الكافعي ؤًًا ؤنٌى الفله جإلُف الكُش ؤلامام حالٌ الضًً 

اء ألاههاعي ٖلى الخمام والىماٌ  م٘ خاقُت قُش ؤلاؾالم اللاض ي ػهٍغ

ى ناخب الهل ؾىت 
ّ
ي الكاعح ؾىت 771جىف

ّ
ي ؾىت  892وجىط

ّ
 اإلادص 

ّ
عخمهم  939وجىف

 هللا ؤحمٗحن وعخمىا بٗضَم آمحن

جفًل ٖلُىا بالٗفى وبما حكاء...جم قغح حم٘ الجىام٘: اللهم ًا طا الفًل الُٗٓم  نهاًت اإلاخؼىغ

ىهه وخؿىه وجىفُله ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله  اب ٖو الىخاب بدمض اإلالً الَى

 وصحبه

نهاًت ٖلى الحاقُت: جمذ الحاقُت بدمض هللا وخؿً ٖىهه خاقُت اللاض ي 

ىا مً وسخ اء...اهخهى بدمض هللا حٗالى وخؿً ٖىهه... همل هخاب بدٌى هللا ...فٚغ  هػهٍغ

كغون قىاٌ آلازغ ٖام ٖلى ًض الٗبض الفلحر بلى عخمت  1280ٖكُت ًىم ألاخض زامـ ٖو

ً آمحن  مىالٍ ٖبض هللا مدمض بً الغاوي وان هللا في ٖىهه في الضاٍع

 

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص ، ُضةالىو واضح وملغوء خالت ح-اجذ بني فو  ؤػعق، ؤخمغ ،لىن الىخابت: ؤؾىص الىصف

وحىص ؤعكام ألن -في الهفدت ألاولى وألازحرة.ومىحىصة ٖلى الٛالف  ؼزغفالجغكُم ؾابم 

اء ألاههاعي. اليسخت ؤُٖض هخابتها. وحىص زخم ٖلى  -مىحىصة خاقُت اللاض ي ػهٍغ



 

299 
 

 الٛالف به هخابت: نىٗت جلمؿان. 

غيه بهىعة صاثمت ؤصي بلى  حالت الحفف خالت خفٔ –جضَىعٍ َغق خفٔ اإلاسٍُى ٚحر ٖلمُت ٖو

 .اإلاسٍُى مخىؾُت

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 11اإلاخؼىغ سكم:

 .فله اإلاىطىق

غاث الغاثلت. كىىان اإلاخؼىغ  الخدٍغ

 مدمض بً مدمض بً الُُب الخافالوي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  /// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1185 جاٍس

 فحاث كذد أوساق وص

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 : ت(. 4وعكت)207ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  منها فاٚع

 ؾُغا.18نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 406ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم        20.5ؾم/ الٗغى26.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم13ؾم/الٗغى 15ملُاؽ الىو: الُى

*ًلٌى فلحر عخمت مىالٍ   ٖلى ؾُضها مدمض وآلهبؿم هللا الغخمً الغخُم    نلى هللا بذاًت اإلاخؼىغ

*لُف هللا به ومىده الىف٘ اللضس ي اإلاخىالي* بمىه وهغمه   مدمض بً مدمض الخفالوي

هدمضن بجمُ٘ نفاجً وؤؾماثً ًا حي ًا كُىم وههلي ووؿلم ٖلى هبًُ الخي في  آمحن

ا ؤها ؤحم٘ عؾالت فاًلت وؤؾميها  قىاعصَا في كبٍر نالة وؿخلي بها الغخُم اإلاسخىم...َو

غاث الغاًلت وكض اؾخسغحذ الىلٌى اإلاىلدت مً ؤماهنها واكخُٗذ فهىم  بالخدٍغ

ا مً مٗاصنها وقُضث ٌ  حىاََغ  ....ول مؿإلت بما وكٗذ ٖلُه مً هالم الفدى

 //// نهاًت اإلاخؼىغ

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

جىحض ػزغفت ٖلى  –ىو واضح وملغوء وفي خالت حُضة ال-ؤخمغ و  لىن الىخابت: ؤؾىص الىصف

 جىحض حٗلُباث في الهفدت ألاولى.والٛالف 

 .جضًضالخجلُض الاإلاسٍُى في خالت حُضة بؿبب  حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 12اإلاخؼىغ سكم:

 فله. اإلاىطىق

. كىىان اإلاخؼىغ  مجهٌى
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. مإلف اإلاخؼىغ  مجهٌى

 /// ٍخ الخألُفجاس 

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  وعكت.238ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.23نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 476ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ملُاؽ الىو: الٌُى ؾم/ الٗغى ؾم .       

 ؾم. 15.5ؾم/الٗغى20.2ملُاؽ الىعق: الٌُى 

 ... بذاًت اإلاخؼىغ

 .... نهاًت اإلاخؼىغ

 حلض بني ًمُل بلى الحمغة مؼزغف مخأول وممؼق. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص  –ايمدالٌ الحبر ٖلى الىعاق–ؤنفغ و  ،ؤػعق، و ؤخمغو  لىن الىخابت: ؤؾىص الىصف

ٖلى بٌٗ ن ٖباعة: اللهم نل ٖلى الحبِب في ؤاَى–َىامل ٖلى بٌٗ الهفداث 

وحىص زخم صاثغي ًدمل اؾم مضعؾت جلمؿان في بضاًت اإلاسٍُى ونهاًخه  –الهفداث 

جىحض َىان  ًً،نفدت الىكاًت ٚحر مىحىصو الهفدت الضاٖمت ، الحبىت، الخُاَت- -

 جىحض  حٗلُباث مىحىصة . ػزغفت ٖلى الٛالف لىً ال جٓهغ بكيل واضح.

 

ٖغى اإلاسٍُى –الي صعحت الخضزل مؿخعجلت خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت وبالخ حالت الحفف

 .بهىعة صاثمت ؤصي بلى جضَىع خالخه

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 اللوت والىحى مىطىكاتها حىل   : 01 تملحم اإلاجمىكت الثاهُ

 :01اإلاخؼىغ سكم 

 هحى كشبي اإلاىطىق

 قغح لُُف ٖلى الجغومُت في ؤنٌى ٖلم الٗغبُت كىىان اإلاخؼىغ

غي. مإلف اإلاخؼىغ  زالض بً ٖبض بً ؤبي بىغ ألاَػ

خ الخألُف  //// جاٍس

ض بً ٖلي اظم الىاسخ  بً ٖىصة  بً مدمض بً اصٍع

خ اليسخ  ٌ.1278مدغم  24الجمٗت  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      15)188ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.33مٗضٌ الؿُىع   مىخىبت.  31ٖضص الهفداث 

ٌ  ملُاط الىسق   ؾم.     25ؾم/الٗغى38.3ملُاؽ الىعق: الُى
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ٌ  وملُاط الىص  ؾم16.3ؾم/الٗغى25.3ملُاؽ الىو: الُى

بؿم هللا الغخمً الغخُم ونلى هللا ٖلى ؾُضها وهبِىا ومىالها مدمض وآله وصحبه  بذاًت اإلاخؼىغ

 وؾلم.

غي كاٌ الكُش الٗبض الفلحر بلى عخمت مىالٍ  الٛني زالض بً ٖبض هللا بً ؤبي بىغ ألاَػ

ٖامله هللا بلُفه الخفي وعخمه هللا وهفٗىا بٗلىمه الحمض هلل عاف٘ ملام اإلاىخهبحن 

لىف٘ الٗبُض الخافًحن حىاخهم للمؿخفُضًً الجاػمحن بإن حؿهُل الىدى ***للٗلىم 

 مً هللا حٗالى مً ٚحر قً وال جغصًض...   

ن الفغاٙ مىه ًىم الجمٗت وكذ الًخى في قهغ هللا اإلاٗٓم اإلادغم بٗض ما مًذ ووا ... نهاًت اإلاخؼىغ

كغ ًىما ؾىت  ههغ مً هللا  ٌ وآزغ صٖىاها ؤن الحمض هلل عب الٗاإلاحن1278مىه ؤعبٗت ٖو

ب وبكغي   .للمامىحنوفخذ كٍغ

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص زخم صاثغي ًدمل هخابت مضعؾت –ايمدالٌ الحبر  -غؤخمو  لىن الىخابت ؤؾىص - الىصف

ت–جلمؿان  وحىص جغكُم بللم الغنام ٖلى -ؤهثر مً ههف ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

الحبىت الهفدت الضاٖمت ونفدت و  الخُاَت–اإلاسٍُى هاكو  ––حمُ٘ الهفداث

 جىحض حٗلُباث. في نفدت البضاًت. جىحض ػزغفت الىكاًت ولها مىحىصة.

ىبت ًجب الخضزل  فحالت الحف خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت حضا بؿبب اعجفإ مؿخىي الَغ

 اإلاؿخعجل

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 02اإلاخؼىغ سكم:

 هحى كشبي اإلاىطىق

 قغح لُُف ٖلى الجغومُت في ؤنٌى ٖلم الٗغبُت كىىان اإلاخؼىغ

غي. مإلف اإلاخؼىغ  زالض بً ٖبض هللا بً ؤبي بىغ ألاَػ

خ الخألُف  //// جاٍس

 مدمض بً الهاقمي بً مدمض بً الهاقمي بً الؿىىس ي بً الهاقمي   اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1277طي الحجت  19الجمٗت  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

:  ة وعكت مىخىبت.      29ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغ.24مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 58ٖضص الهفداث 

 لىسق ملُاط ا

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     20.2ؾم/الٗغى24.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم13.7ؾم/الٗغى18ملُاؽ الىو: الُى

 بؿم هللا الغخمً الغخُم ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم حؿلُما. بذاًت اإلاخؼىغ

ن الحمض هلل عاف٘ ملام اإلاىخهبحن بغف٘ اإلاٗحن الخافًحن حىاخهم للمؿخفُض الجاػمح

 بإن حؿهُل الىدى ...للٗلىم مً هللا حٗالى مً ٚحر قً وال جغصص...   
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ووان الفغاٙ مىه ضحىة ًىم الجمٗت...مً طي الحجت بٗضما مًذ مىه حؿٗت ٖكغ  ... نهاًت اإلاخؼىغ

بً الهاشمي بً محمذ بً  محمذًىما ٖلى ًض واجبه لىفؿه ثم إلاً قاء هللا بٗضٍ 

ه العىىس ي بً الهاشمي  الهاشمي بً محمذ بً الهاشمي بً جاب هللا ٖلُه وعخم ؤبٍى

فغ ألكاعبه واإلاؿلمحن ؤحمٗحن ؾىت  .1277وؤقُازه آمحن ٚو

 صون ٚالف هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص جغكُم - -ؤخمغ م٘ هخابت ألابىاب بالحمغ وألاؾىص حجم هبحر، لىن الىخابت ؤؾىص- الىصف

جىحض  –اإلاسٍُى هاكو  –60ًت الىعكتبلى ٚا 31بللم الغنام ًبضؤ مً الىعكت 

 جىحض حٗلُباث. الحمضلت والنهاًت. 52ػزغفت في هخابت ألابىاب وفي الهفدت عكم 

 ًجب الخضزل اإلاؿخعجل للٗىاًت باإلاسٍُى هخجلُضٍ مثال.خالت اإلاسٍُى ؾِئت   حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 03اإلاخؼىغ سكم:

 كشبي هحى  اإلاىطىق

 قغح لُُف ٖلى الجغومُت في ؤنٌى ٖلم الٗغبُت كىىان اإلاخؼىغ

غي. مإلف اإلاخؼىغ  زالض بً ٖبض بً ؤبي بىغ ألاَػ

خ الخألُف  //// جاٍس

 مدمض بً ٖمغ بً الهاقم بً ٖبض اللاصع بً بً الحاج بً مدمض بً ًديى اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1277طي الحجت 16 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 ظؼىس اإلاخؼىغو 

: ت(.      61)249ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.27مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 122ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     21.5ؾم/الٗغى34.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم15.4ؾم/الٗغى20.3ملُاؽ الىو: الُى

 ى هللا ٖلى ؾُضها ا مدمض وآله وصحبه وؾلم حؿلُما بؿم هللا الغخمً الغخُم  نل بذاًت اإلاخؼىغ

غي  كاٌ الكُش الٗبض الفلحر بلى عخمت مىالٍ الٛني زالض بً ٖبض هللا بً ؤبي بىغ ألاَػ

ٖمه هللا حٗالى* مً ٚحر قً وال جغصًض والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض اإلاٗغب 

لى آله وؤصحابه ؤولى الفهُذ ٖما في يمحٍر مً ٚحر ٚغابت وال جىا فغ وال حٗلُض  ٖو

ض...    الفهاخت والبالٚت والخجٍغ

اهخهى بدمض هللا وخؿً ٖىهه وجىفُله الجمُل ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله ... نهاًت اإلاخؼىغ

ى خؿبىا ووٗم الىهُل وال خٌى وال كىة بال باهلل الٗلي الُٗٓم  وصحبه وؾلم حؿلُما َو

محمذ بً كمش بً ضٍ هثحر الظهىب كبُذ الُٗىب ٖلى ًض واجبه ٖبض عبه حٗالى وؤكل ٖبُ

ى فيالهاشم بً كبذ اللادس بً احاج بً محمذ بً ًحيى  خؿبه ووؿبه مً ؤوالص  َو

ؾُضي الحاج بً ٖامغ وهي في هاخُت الحؿاؾىت همل في قهغ هللا اإلاٗٓم طي الحجت 

كغ ًىما ؾىت كغب ؾىت   .1277بٗض ما مًذ مىه ؾخت ٖو
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 ؤزًغ اللىن.وعق ملىي  هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص زخم صاثغي ًدمل هخابت مضعؾت –ايمدالٌ الحبر  -ؤخمغ، لىن الىخابت ؤؾىص - الىصف

ت–جلمؿان  وحىص جغكُم بللم الغنام ٖلى حمُ٘ -ؤهثر ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

 جىحض حٗلُباث جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت. –الهفداث

 ؾُت.خالت خفٔ اإلاسٍُى مخى  حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 04اإلاسٍُى عكم:

 هحى كشبي. اإلاىطىق

 قغح لُُف ٖلى الجغومُت في ؤنٌى ٖلم الٗغبُت. كىىان اإلاخؼىغ

غي. مإلف اإلاخؼىغ  زالض بً ٖبض بً ؤبي بىغ ألاَػ

خ الخألُف  ///// جاٍس

 ر واضح( .ٖبض اللاصع بً ٖبض هللا) لاؾم الثالث ٚح اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1278مدغم 15 ءألاعبٗا جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

: ت(.      21)213ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  مىخىبت والباقي فاٚع

 ؾُغ.27مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 42ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25ؾم/الٗغى38ملُاؽ الىعق: الُى

 ؾم17.5ؾم/الٗغى24.5ٌ ملُاؽ الىو: الُى 

 بؿم هللا الغخمً الغخُم  نلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض وآله وصحبه  بذاًت اإلاخؼىغ

ً لىصح الٗبُض الخافًحن حىاخهم للمؿخفُض  الحمض هلل عاف٘ ملام اإلاىخهٍغ

الجاػمحن بإن حؿهُل الىدى للٗلم الهام مً هللا حٗالى مً ٚحر قً وال جغصًض والهالة 

 ٖلى ؾُضها مدمض الٗغبي بلؿان الفهُذ ...    والؿالم

*آزغ ما ؤصعهىاٍ ٖلى َظٍ اإلالضماث والحمض هلل وهللا ؤٖلم بالهىاب اهخهى* بدمض هللا  نهاًت اإلاخؼىغ

كبذ اللادس بً كبذ هللا) لغخمت عبه  اإلاًُغ وخؿً ٖىهه ٖلى ًض واجبها الٗبض الفلحر 

عبٗاء في قهغ هللا اإلاٗٓم اإلادغم بٗض ما ووان الفغاٙ مىه في ًىم ألا  اظم هير واضح(

 . 1278مًذ زمؿت ٖكغ ًىما ؾىت 

 وعق ملىي ؤزًغ اللىن. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

–وحىص زخم صاثغي ًدمل هخابت مضعؾت جلمؿان –ؤػعقو  ؤخمغ ، لىن الىخابت ؤؾىص - الىصف

ت جىحض  –فداثوحىص جغكُم بللم الغنام ٖلى حمُ٘ اله-ؤهثر ؤوعاق اإلاسٍُى فاٚع

 جىحض حٗلُباث البضاًت ونفدت النهاًت. ػزغفت في نفدت

ىبت ًجب الخضزل  حالت الحفف خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت حضا بؿبب اعجفإ مؿخىي الَغ
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 اإلاسٍُى هاكو. –اإلاؿخعجل 

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 05اإلاخؼىغ سكم:

 هحى كشبي اإلاىطىق

 ُُف ٖلى الجغومُت في ؤنٌى ٖلم الٗغبُتقغح ل كىىان اإلاخؼىغ

غي. مإلف اإلاخؼىغ  زالض بً ٖبض هللا بً ؤبي بىغ ألاَػ

خ الخألُف  ///// جاٍس

 ؤخمض بً مهُفى بً مدمض) الفاعس ي اإلاضوي اللغش ي ٚحر واضح(  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1278نفغ  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

:  وعكت مىخىبت(.       22) 186ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغ.35مىخىبت.    مٗضٌ الؿُىع 45ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.     25.3ؾم/الٗغى37.8ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم 18ؾم/الٗغى27.5ملُاؽ الىو: الُى

كاٌ  بؿم هللا الغخمً الغخُم ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم حؿلُما بذاًت اإلاخؼىغ

غي ٖفا  الكُش الٗبض الفلحر بلى عخمت مىالٍ الٛني زالض بً ٖبض هللا بً ؤبي بىغ ألاَػ

ٖىه هللا حٗالى بلُفه وعخمه هللا وهفٗىا بٗلىمه آمحن الحمض هلل عاف٘ ملام اإلاىخهبحن 

 لىف٘ اإلاٗحن...   

ظا آزغ ما ؤعصها طهٍغ مً َظٍ اإلالضمت اإلاباعهت والحمض هلل نهاًت اإلاخؼىغ عب الٗاإلاحن وال خٌى وال  َو

كىة بال باهلل الٗلي الُٗٓم ووان الفغاٙ مىه وكذ نالة الٗهغ ًىم الخامـ...مً نفغ 

بً مصؼفى بً محمذ ) الفاسس ي اإلاذوي اللشش ي  أحمذمً واجبه ٖبُض عبه  1278ٖام 

 3وبٗض   ٚفغ هللا له ولىالضًه وللمؿلمحن ؤحمٗحن آمحن. وميكإوؿبا هير واضح( 

ت جدب٘ باأللفُت البً مالً)قغح ابً ٖلُل(...نفداث ف  اٚع

 وعق ملىي لىهه ؤزًغ هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

ؤهثر ؤوعاق  -ؤػعق م٘ هخابت ألابىاب باألخمغ حجم هبحرو  ؤخمغ ، لىن الىخابت بني كاجم الىصف

ت  جىحض  جىحض ػزغفت في نفدت البضاًت والنهاًت.-ىو واضح ال-اإلاسٍُى فاٚع

 حٗلُباث.

 خالت خفٔ اإلاسٍُى مخىؾُت حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  الحففمكان 
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 06اإلاخؼىغ سكم:

 هحى وصشف. اإلاىطىق

 ؤوضح اإلاؿالً بلى الٗبُض ابً مالً) قغح ؤلفُت ابً مالً(. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ًىؾف بً َكام ألاههاعي  مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  //// جاٍس

 مدمض بً ٖبض هللا ٖمغ ألاهضلىس ي اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1196عبُ٘ ألاٌو 1ألاعبٗاء  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

  :  .    211ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.15. مٗضٌ الؿُىع 422ٖضص الهفداث    

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ     ؾم.     15ؾم/الٗغى20.2ملُاؽ الىعق: الُى

 ؾم8/الٗغى 11.3ملُاؽ الىو: الٌُى 

كاٌ الكُش  بؿم هللا الغخمً الغخُم ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه بذاًت اإلاخؼىغ

الٗالمت ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ًىؾف بً َكام ألاههاعي عخمه هللا حٗالى وعض ي 

 ....ٖىه

الُىم ألاٌو مً قهغ هللا الكٍغف عبُ٘  ...ووان الفغاٙ مً وسخه ٖكُت ًىم ألاعبٗاء نهاًت اإلاخؼىغ

 ألاهذلس يمحمذ بً كبذ هللا كمش الىبىي ٖام ؾخت وحؿٗحن وماثت وؤلف ٖلى ًض 

بٗضٍ ٚفغ هللا له ولىالضًه وألخبابه وألقُازه ولجمُ٘  هخبه لىفؿه ثم إلاً قاء هللا مً

 اإلاؿلمحن واإلاؿلماث ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم حؿلُما.

 حلض ؤزًغ اللىن مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

. جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف - الىصف لىن الىخابت ؤؾىص+ ؤخمغ ًىحض َىامل في اإلاسٍُى

 .ونفدت البضاًت. جىحض حٗلُباث 

وحىص ؤوعاق في  -الخُاَت ٚحر مىحىصة وؤوعاق مىفهلت -نفدت الىكاًت ٚحر مىحىصة حالت الحفف

 ألازحر مخأولت

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 :02اإلاجمىكت الثاهُت 

اث الخانت باللٛت والىدى:  بٌٗ اإلاٗلىماث اإلاسخهغة ًٖ باقي اإلاسَُى

 1اإلاخؼىغ

 .هحى وصشف اإلاىطىق

. كىىان اإلاخؼىغ  مجهٌى

. مإلف اإلاخؼىغ  مجهٌى
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خ الخألُف  //// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1220لٗضة طي ال19 جاٍس

 2اإلاخؼىغ

 هحى كشبي. اإلاىطىق

 اللامىؽ اإلادُِ كىىان اإلاخؼىغ

قمـ الضًً ؤبى َاَغ مدمض بً ٌٗلىب بً مدمض بً ببغاَُم ٖمغ الكحراػي اإلاللب  مإلف اإلاخؼىغ

 بالفحروػ ؤباصي.

خ الخألُف  ///// جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1277 جاٍس

 :3اإلاخؼىغ

 شبي.هحى ك اإلاىطىق

 قغح لُُف أللفاّ الجغومُت في ؤنٌى الٗغبُت. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤبى الىلُض... مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  /////// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 :4اإلاخؼىغ

 صشف وهحى كشبي. اإلاىطىق

 قغح ؤلفُت ابً مالً)قغح ابً ٖلُل(. كىىان اإلاخؼىغ

ُل ٖبض هللا  بً ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا بً مدمض اللغش ي الهاقمي بهاء الضًً ابً ٖل مإلف اإلاخؼىغ

 ؤبى مدمض.

خ الخألُف  //// جاٍس

 :5اإلاخؼىغ

 هحى وصشف. اإلاىطىق

 ألالفُت اإلاباعهت. كىىان اإلاخؼىغ

. مإلف اإلاخؼىغ  مجهٌى

خ الخألُف  /////// جاٍس

 مدمض بً اللاؾم اللىاوي. اظم الىاسخ

خ اليس  ٌ.1261حماصي ألاولى  25 خجاٍس
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 :6اإلاخؼىغ

 هحى كشبي. اإلاىطىق

 قغح لُُف أللفاّ الجغومُت في ؤنٌى ٖلم الٗغبُت. كىىان اإلاخؼىغ

غي. مإلف اإلاخؼىغ  زالض بً ٖبض هللا بً ؤبي بىغ ألاَػ

خ الخألُف  /////// جاٍس

 مدمض بً اللاؾم اللىاوي. اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1281عبُ٘ ألاٌو 10 جاٍس

 

 :7اإلاخؼىغ

 هحى وصشف. اإلاىطىق

ت في قغح ألاحغومُت(. كىىان اإلاخؼىغ  قغح ؤلفاّ مفغكت للكُش ؤلامام ألاحغومي) الضعة الىدٍى

 مدمض بً ؤخمض بً ٌٗلى الحؿً اإلاٛغبي الفاس ي . مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  /////// جاٍس

 مدمض بً اللاؾم اللىاوي. اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1281الثاوي عبُ٘ 9 جاٍس

 

 :8اإلاخؼىغ

 .بالهت وهحى اإلاىطىق

. كىىان اإلاخؼىغ  مجهٌى

 مدمض ؤبى) ٚحر واضح لاؾم( بً هانغ. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  /////// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

 

 :9اإلاخؼىغ

 هحى كشبي. اإلاىطىق

 قغح الكُش الىفغاوي ٖلى متن ألاحغومُت. كىىان اإلاخؼىغ

غي الكافعي. مإلف اإلاخؼىغ  خؿحن بً ٖلي الىفغاوي ألاَػ

خ الخألُف  /////// جاٍس

 مدمض بً اللاؾم اللىاوي. اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1281حماصي الثاهُت  29 جاٍس
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 :10اإلاخؼىغ

 هحى وصشف. اإلاىطىق

 قغح متن ألاحغومُت إلاالفها مدمض بً ٖبض هللا بً صاوص الهنهاجي. كىىان اإلاخؼىغ

.م مإلف اإلاخؼىغ  جهٌى

خ الخألُف  /////// جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1261حماصي ألاولى  25 جاٍس

 

 :11اإلاخؼىغ

 .بالهت وهحى اإلاىطىق

. كىىان اإلاخؼىغ  مجهٌى

. مإلف اإلاخؼىغ  مجهٌى

خ الخألُف  /////// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1281 جاٍس

 

تمىيى    :  الثالثتاإلاجمىكت ملحم   ٖاتها اخاصًث وؾحرة هبٍى

 01اإلاخؼىغ سكم:

 أحادًث ومىاكف ومىاكب. اإلاىطىق

( كىىان اإلاخؼىغ  الغوى الفاثم في اإلاىأٖ والغكاثم)الجؼء "الؿفغ"ألاٌو

فِل.ؾٗضقُٗب  مإلف اإلاخؼىغ  الحٍغ

خ الخألُف  ////// جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ ٌ  جاٍس  مجهى

 كذد أوساق وصفحاث 

 إلاخؼىغوظؼىس ا

:  وعكت مىخىبت(.      210)422ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.17.    مٗضٌ الؿُىع 420ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.      17.8ؾم/الٗغى  19ملُاؽ الىعق:الُى

 ٌ  ؾم12.5/الٗغى20.5ملُاؽ الىو:الُى

فص يالىعٕ ؾُضي ق كاٌ الكُش ؤلامام الٗالم الؼاَض      بذاًت اإلاخؼىغ  ُٗب الحٍغ

ضٍ...*ووٗىص باهلل  يافي مٍؼ غاف٘ وٛمه* ٍو الحمض هلل عب الٗاإلاحن خمضا ًىافي وٗمه* ٍو

مً قغوع ؤهفؿىا ومً ؾِئاث ؤٖمالىا* مً يهضي هللا فهى اإلاهخض فال مٓل له ومً 
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ًٓلل فال َاصي له ووكهض ؤن ال بله بال هللا...هخاب الغوى الفاثم في اإلاىأٖ والغكاثم 

زُب وؤخاصًث مغوٍاث وكهاثض وخياًاث*وعكاثم وحؼثُاث ومىاكب  ٌكمل ٖلى

الهالححن* وطهغ اإلاكاًش الٗاعفحن*وزخمخه بظهغ ؾُض اإلاغؾلحن مدمض زاجم 

لى آله وصحبه ؤحمٗحن*جإلُف الٗبض الٓالم لىفؿه اإلاٗترف  الىبُحن*نلى هللا ٖلُه ٖو

فل ٚفغ هللا له ولىالضًه   وإلاً صٖا له بالغخمت...بظهبه الغاجي ٖفى عبه قُٗب الحٍغ

لى آله  نهاًت اإلاخؼىغ هجؼ الؿفغ ألاٌو بدمض وخؿً ٖىهه ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض ٖو

خلٍى الؿفغ الثاوي بن قاء هللا حٗالى الفهل الخاؾ٘ والٗكغون في مىاكب الكُش ؤبي  ٍو

 خىُفت عخمه هللا.

 مخأولحلض بني كاجم مؼزغف  هىق الوالف

 غبيمٛ هىق الخؽ

وحض  - -الىو واضح وملغوء-ؤػعق م٘ جإَحر باللىن ألاخمغو  ؤخمغ و  لىن الىخابت ؤؾىص الىصف

وحىص ػزغفت ٖلى  ،.Mederasa de Tlemcenزخم به اؾم مضعؾت جلمؿان بالفغوؿُت

 جىحض حٗلُباث مىحىصة الٛالف لىنها ٚحر واضحت وفي نفدت البضاًت. 

ًىحض باإلاسٍُى جغمُم ؾابم مـ -لخضزل اإلاؿخعجلخالت الحفٔ عصًئت حؿخىحب ا حالت الحفف

 .الهفداث ألاولى وألازحرة)الهفداث الىاكُت والضاٖمت(

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 :02اإلاخؼىغ سكم:

ت مخخاسة اإلاىطىق  أحادًث هبٍى

 الىسبت اإلادمضًت كىىان اإلاخؼىغ

ٌ  مإلف اإلاخؼىغ  مجهى

خ الخألُف   جاٍس

 مدمض بً اإلاسخاع الٗابضي ثم التراعي  سخاظم الىا

خ اليسخ  ٌ.1213مدّغم 8 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  وعكت.     236ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.21نفدت.     مٗضٌ الؿُىع 473ٖضص الهفداث: 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ؾم.       17.7ؾم/الٗغى: 24.3ملُاؽ الىعق: الٌُى 

: ملُاؽ   ؾم.11.5ؾم/الٗغى: 18الىو: الٌُى

 بؿم هللا الغخمً الغخُم      ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم بذاًت اإلاخؼىغ

ا إلاا فُه فهى الجام٘  الحمض هلل الظي زلم ؤلاوؿان مً الٗضم الىبحر وحٗله خاٍو

لى آلله وؤصحابه والخاب ٗحن...وبٗض فةن الهٛحر والهالة والؿالم ٖلى البكحر الىظًغ ٖو

ؤولى ما بظٌ فُه الٗبض الفلحر جلم فُه ؤثغا وجبلُٛه ٖلى الىحه ألاهُم فللض بظلذ 

ت صحُدت وححزة ؾيُت وؾمُتها الىسبت اإلادمضًت  حهضي في اكخُاف ؤلف خضًث هبٍى

 ملخهغا فيها ٖلى ما في الصحُدحن ؤو في اخضاَما.
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  نهاًت اإلاخؼىغ

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. الخؽ هىق

ى ٖباعة ًٖ مجم٘ - الىصف اث اإلاسٍُى باللٛت –اإلاسٍُى وامل َو َىان فهغؽ إلاىيٖى

 لىن الحبر ؤؾىص–الحبىت ومجىصة لىنها مىفهلت كلُال –الفغوؿُت في البضاًت 

 وحىص هخابت بللم الغنام ٖلى الهفدت الضاٖمت.–اإلاسٍُى مغكم ؾابم –ؤخمغو 

ىبت مما ٌؿخضعي الخضزل اإلاؿخعجلخالت الحفٔ عصًئت وح حالت الحفف الخُاَت ، ٗغيه للَغ

 انفغاع ألاوعاق ووحىص بل٘ لىهُت ٖلى مٗٓم الهفداث–مىحىصة لىً بها جأول

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 03اإلاخؼىغ سكم:

ت. اإلاىطىق  أحادًث هبٍى

 هخاب حم٘ الجىام٘(.الجام٘ الهٛحر مً خضًث البكحر الىظًغ)ملخًب مً  كىىان اإلاخؼىغ

ي. مإلف اإلاخؼىغ  ؤلامام ؤبى الفًل ٖبض الغخمً بً ؤبي بىغ الؿَُى

خ الخألُف  //// جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1281قٗبان ٖام 27 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

:  وعكت مىخىبت(.      201)207ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.20لؿُىع .    مٗضٌ ا420ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.      17.5ؾم/الٗغى  21.6ملُاؽ الىعق:الُى

 ٌ  ؾم10.2/الٗغى14.3ملُاؽ الىو:الُى

ل آله وصحبه وؾلم  بذاًت اإلاخؼىغ * بؿم هللا الغخمً الغخُم   *   ونلّى هللا ٖلى ؾُضها مدمض ٖو

 حؿلُما 

ي * كاٌ الكُش ؤلامام اإلادلم اإلاخلً ؤبى الف ًل ٖبض الغخمً بً ؤبي بىغ الؿَُى

 عخمه هللا حٗالى*

في  وؤكامالحمض هلل الظي بٗث ٖلى عاؽ ول ماثت ؾىت مً ًجضص لهظٍ ألامت ؤمغ صًنها* 

ؾىنها وجبُِنها* وؤقهض ان ال بله بال هللا وخضٍ ال  وجإًُض ؤعوانهاول ٖهغ...بدكُِض 

ت ؤو  ً له...َظا هخاب ؤوصٖذ فُه مً اليلم الىبٍى ت قٍغ لفا ومً الحىم اإلاهُفٍى

نىىفا* اكخهغث فُه  ٖلى ألاخاصًث الىححزة* ولخهذ فُه مً مٗاصن...وعجبخه ٖلى 

وؾمُخه الجام٘ الهٛحر مً خضًث البكحر الىظًغ ألهه ملخًب مً  خغوف اإلاعجم..

ت  الىخاب الىبحر* الظي ؾمُخه بجم٘ الجىام٘ وكهضث فُه حم٘ ألاخاصًث الىبٍى

ا...   بإؾَغ

ً قٗبان في الهبذ ًىم  اإلاخؼىغنهاًت  كٍغ ذ مً جإلُفه في ؾبٗت ٖو بدمض  ءألاعبٗاوكاٌ مالفه فٚغ

هللا وخؿً ٖىهه وجىفُله الجمُل وؾبدان هللا والحمض هلل وال بله بال هللا وهللا ؤهبر 
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وال خٌى وال كىة بال باهلل ٖضص ما ٖلم وػٍىت ما ٖلم ومأل ما ٖلم...اهخهى وهفى وؾالم 

لظًً انُفى وآزغ صٖىاها ؤن الحمض هلل عب الٗاإلاحن وؾبدان عبً عب ٖلى ٖباص ٌ ا

ش  قٗبان  27الٗؼة ٖما ًهفىن وؾالم ٖلى اإلاغؾلحن والحمض هلل عب الٗاإلاحن وبخاٍع

 ٌ. 1281ٖام 

 حلض بني مؼزغف  هىق الوالف

 مٛغبي هىق الخؽ

م ومؿخُُل به  حىص زخ -الىو واضح وملغوء-ؤػعق م٘ ، ؤخمغ، لىن الىخابت ؤؾىص الىصف

جىحض  .Mederasa de Tlemcenاؾم مضعؾت جلمؿان باللٛخحن الٗغبُت والفغوؿُت

 ػزغفت ٖلى الٛالف وفي نفدت البضاًت ونفدت النهاًت. جىحض حٗلُباث

 ، بهخان لىن الحبر.خالت الحفٔ عصًئت حؿخىحب الخضزل اإلاؿخعجل حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 :04اإلاخؼىغ سكم:

ت  اإلاىطىق  .هحى، شلش ،فله، مىاكب ،ظيرة هبٍى

 اللؿان. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤبى ٖلي الحؿً بً مؿٗىص الُىس ي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  ///// جاٍس

 ٖبض الغخمً بً ٖبض اللضًغ ِٖس ى.  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1109مدغم فاجذ 19ألاعبٗاء  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 ىس اإلاخؼىغوظؼ

 : ت(. 2وعكت)189ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  منها فاٚع

 ؾُغا.19نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 374ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم .       17.5ؾم/ الٗغى24.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ؾم. 11.4ؾم/الٗغى19.5ملُاؽ الىو: الٌُى 

  ٖلى ؾُضها مدمض وآله بؿم هللا الغخمً الغخُم    ونلى هللا بذاًت اإلاخؼىغ

ض ٖبض الغخمً بً مدمض بً نالح اإلايىصي  كاٌ الكُش اليىهب الىدىي اللٛىي ؤبى ٍػ

 عخمه هللا وعض ي ٖىه 

...َى ؤبى اللاؾم مدمض بً ٖبض هللا بً اإلاُلب بً َاقم بً ٖبض مىاف بً كص ي بً 

هل الثاوي في هالب بً مغة بً هٗب...) وؿب عؾٌى هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم..وفي الف

 طهغ مىلضٍ ووكإجه ٖلُه الهالة والؿالم...

همل وهفى والحمض هلل ٖلى الىفا والهالة والؿالم ٖلى ٖباصٍ الظًً انُفى والحمض  نهاًت اإلاخؼىغ

هلل عب الٗاإلاحن ٖلى ًض واجبه ٖبض الغخمً بً ٖبض اللضًغ ِٖس ى الجامعي وؿبا الفاس ي 

الضًه...نبُدت ًىم ألاعبٗاء جاؾ٘ ٖكغ اإلادّغم فاجذ ألاهضلس ي صاع وميكإ ٚفغ هللا له ولى 

1109.ٌ 

 حلض بني ًمُل بلى الؿىاص مؼزغف مخأول. هىق الوالف
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 مٛغبي. هىق الخؽ

ت باألخمغ م٘ قيل ألابُاث زانت  الىصف ً وألابُاث الكٍٗغ لىن الىخابت: ؤؾىص+ ؤخمغ+ الٗىاٍو

ت ا–في الجؼء الخام باللؿان  وعكت زانت 40إلاىايُ٘: اإلاسٍُى به ههىم مخىٖى

ت،  وعكت 74وعكت هبظة ًٖ الكاٖغ ؤبى ٖلي الحفهان الؿُىؾفي،  75بالؿحرة الىبٍى

جىحض ػزغفت –الىهىم واضحت وملغوءة-ٖباعة ًٖ صًىان مىخىبت بسٍُى مسخلفت 

 جىحض حٗلُباث. ٖلى الٛالف لىً ال جٓهغ بكيل واضح.

–اهفهاٌ ألاوعاق –حت الخضزل مؿخعجلت خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت وبالخالي صع  حالت الحفف

 الخُاَت جىحض بها جمؼكاث.

 

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 05اإلاخؼىغ سكم:

 حذًث شٍشف. اإلاىطىق

 ؾجن ابي صاووص. كىىان اإلاخؼىغ

 ؤبى صاووص بً ألاقٗث السجؿخاوي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  //// جاٍس

ا.  ؾالم بً خاجم اظم الىاسخ ُّ  بً هج

خ اليسخ  .1280طو الحجت 22الؿبذ  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 : ت(.3وعكت231ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  منها فاٚع

 ؾُغا.20نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 462ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم        23.2ؾم/ الٗغى29ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم11.5ؾم/الٗغى 16.5ملُاؽ الىو: الُى

 هللا الغخمً الغخُم   ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله  بؿم بذاًت اإلاخؼىغ

خضثىا ...خضثىا ؤبى صاووص ؾلمان بً ألاقٗث السجؿخاوي في اإلادغم ؾىت زمؿت 

وؾبٗحن وماثخحن كاٌ ؤٌو هخاب الُهاعة باب الخسلي ٖىض الحاحت خضثىا ٖبض هللا بً 

 مؿلمت...

 

وهللا ؤٖلم بالهىاب وبلُه اإلاغح٘ واإلائاب جّم هخاب الؿجن إلمام ؤبي صاووص عخمه هللا  نهاًت اإلاخؼىغ

حٗالى ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم...ٖلى ًض الٗبض الحلحر الظلُل 

(...بً ؾالم بً ؤبي خاجم بً هجُا...ووان الفغاٙ مىه يخى ًىم حٚحر واض)لاؾم ألاٌو 

 .1280ًىما ؾىت  22ت بٗض ما مًذ مىهالؿبذ في قهغ طي الحج

 

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ
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جىحض ػزغفت ٖلى  -الىو واضح وملغوء خالت حُضة -ؤػعق ، ؤخمغ ، لىن الىخابت: ؤؾىص الىصف

الٛالف +في الهفدت ألازحرة وفي البؿملت والحمضلت وفي الهالة والؿالم ٖلى عؾٌى هللا 

 جىحض حٗلُباث وؾلم حؿلُما هثحرا.نلى هللا ٖلُه 

غيه بهىعة صاثمت ؤصي بلى جضَىعٍ  حالت الحفف خالت خفٔ –َغق خفٔ اإلاسٍُى ٚحر ٖلمُت ٖو

 اإلاسٍُى مخىؾُت .

 

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 :06اإلاخؼىغ سكم:

 ؤلاحاصاث. اإلاىطىق

 الحؿً ٖلي بً ؤخمض الهٛحر.بحاػة مكاًسه لإلمام هىع الضًً ؤبى  كىىان اإلاخؼىغ

ؼ بً مدمض الؿيباوي  مإلف اإلاخؼىغ ؤبى مدمض مدمض بً مدمض بً ؤخمض بً ٖبض اللاصع بً ٖبض الٍٗؼ

غي الكهحر بمدمض ألامحر.  ألاَػ

خ الخألُف  //// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 : (.30وعكت)207ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  وعكت لهظا اإلاىيٕى

 ؾُغا.29نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 414ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم        18.5ؾم/ الٗغى27.9ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم11.5ؾم/الٗغى 18ملُاؽ الىو: الُى

لى آله وصحبه بؿم هللا الغخمً الغخُم    ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض ٖو بذاًت اإلاخؼىغ

 وؾلم حؿلُما

الحمض هلل ألاٌو آلازغ الىاف٘* اإلاىخض الجام٘* وؤقهض ؤن ال بله بال هللا وؤن مدمض ٖبض 

قهاصة ٖبض طلُل كاَ٘ مخمؿً بالؿُض الؿىض الكاف٘ نلىاث هللا  هللا وعؾىله

لى آله وؤصحابه وول مً صحذ وؿبخه بلُه مً مخبٕى وجاب٘ وبٗض  وؾالمه ٖلُه ٖو

ٗبض الفلحر ؤبى مدمض مدمض بً مدمض مدمض ألامحر ٖامله هللا بلُفه الخفي فُلٌى ال

مً ؤؾاهُض ؤؾاجُظ آلاهام* مكاًش ؤلاؾالم الظًً احخمٗىا بهم وهؼلىا بجىابهم  َظٍ حمل

م عئوف عخُم*...قُسىا ؤلامام هىع الضًً  يُلىا مىالهم*بهه حىاص هٍغ لٗل هللا ًىغمىا ٍو

 ر الٗضوي اإلااليي...ؤبى الحؿً ٖلي بً ؤخمض الهٛح

 

 //// نهاًت اإلاخؼىغ

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص زخم ––الىهىم واضحت وملغوءة وفي خالت حُضة -ؤخمغ  ،لىن الىخابت: ؤؾىص الىصف
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والهالة والؿالم ٖلى  َىان ٖباعة–صاثغي ومؿخُُل جدمل اؾم مضعؾت جلمؿان 

فداث. جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف وفي الهفدت ألاولى عؾٌى هللا في ؤٖلى بٌٗ اله

 جىحض حٗلُباث  وألازحرة.

ايمدالٌ الحبر ٖلى –خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت وبالخالي صعحت الخضزل مؿخعجلت  حالت الحفف

 الخُاَت جىحض بها جمؼكاث–ألاوعاق 

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 07اإلاخؼىغ سكم:

 وأدكُت. أركاس  اإلاىطىق

 بُٛت الؿالً في ؤقغف اإلاؿالً كىىان اإلاخؼىغ

 مدمض بً مدمض بً ٖبض الغخمً بً ابغاَُم ألاههاعي الؿاخلي مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  /// جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 : ت(.     10) 170ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى  منها فاٚع

 .18نفدت.     مٗضٌ الؿُىع 341ٖضص الهفداث:

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ  ؾم.        20.5ؾم/الٗغى26.2ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم.12/الٗغى15ملُاؽ الىو: الُى

 بؿم هللا الغخمً الغخُم      ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه بذاًت اإلاخؼىغ

 **ًلٌى الٗبض اإلاخٛفغ مً طهبه الغاجي

 عخمت عبه مدمض بً مدمض بً ٖبض الغخمً بً ببغاَُم*

 ألاههاعي الؿاخلي ٚفغ هللا له وؤنلح كلبه*

مله بفًله وهغمه*  ٖو

ً*وججلى في طاجه ونفاجه*وهدمضٍ  الحمض هلل الظي حال ًٖ طاث بهاثغ الظاهٍغ

 بلى كبت عبىة خًغة اإلاىاحاة... باالعجلاء ًاطنؾبداهه خمضا 

 الغاب٘ في ؤخيام الؿمإ وما ًخٗلم به... الفهل نهاًت اإلاخؼىغ

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

اإلاسٍُى -هخابت ألابىاب بلىن بغجلالي حجم هبحر ؤخمغ، ؤػعق، لىن الىخابت اؾىص الىصف

وحىص زخم مضعؾت جلمؿان. -الىو في خالت حُضة وواضح -ًدخىي ٖلى َىامل 

 جىحض حٗلُباث فدت البضاًت.جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف وفي ن

 خالت الحفٔ مخىؾُت حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف
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 مللىماث مخخصشة حىل باقي مخؼىػاث اإلاجمىكت:

 :1اإلاخؼىغ

 توحيد.-عقيدة -حديث -تفسير الموضوع
 األقنـك في نظـ العمكـ. عنوان المخطوط
 ف عبد القادر بف أبي المحاسف الفاسي الفيرم المغربي.أبك زيد عبد الرحمف ب مؤلف المخطوط
 ///// تاريخ التأليف
 مجيكؿ. اسم الناسخ
 مجيكؿ. تاريخ النسخ

 

 :2اإلاخؼىغ

 .أناشيد دينية الموضوع
 النفحات القدسية ألحمد بف الحاج اليبدرم الكرنيدم التممساني. عنوان المخطوط
 يس.الشيخ عبد الحميد بف باد مؤلف المخطوط
 //// تاريخ التأليف

 

 

 :3اإلاخؼىغ

 حديث نبوي شريف. الموضوع
 أربعكف حديثا مف أحاديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ. عنوان المخطوط
 مجيكؿ مؤلف المخطوط

 

 :4اإلاخؼىغ

 تفسير. الموضوع
 شرح بعض حركؼ القرآف. عنوان المخطوط
 مجيكؿ. مؤلف المخطوط
 //// تاريخ التأليف

 مجيكؿ. ناسخاسم ال
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 :5اإلاخؼىغ

 .الكريم قصص األنبياء أو قصص من القرآن الموضوع
 كتاب البف الجكزية: قّصة يكسؼ عميو السبلـ. عنوان المخطوط
 مجيكؿ. مؤلف المخطوط
 ///// تاريخ التأليف
 محمد بف صدكؽ.  اسم الناسخ

 

 :6اإلاخؼىغ

 أنساب الموضوع
 النبي الياد.الرشاد في نسب بيت  عنوان المخطوط
 أبك الحسف عمي بف محمد بف أحمد بف فرحكف. مؤلف المخطوط
 ///// تاريخ التأليف
 مجيكؿ. اسم الناسخ

 

 :7اإلاخؼىغ

 أنساب أىل البيت المطير. الموضوع
 المنظكمات اإلنساف الكافية كالياقكتة الصافية. عنوان المخطوط
 حمد بف عبد الرحمف بف محمد العشماكم.أحمد بف محمد بف أبي القاسـ بف أ مؤلف المخطوط
 ///// تاريخ التأليف

 

 :8اإلاخؼىغ

 عمم الكالم.–أصول الدين -عقيدة الموضوع
 العقيدة الصغرل. عنوان المخطوط
 أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ السنكسي. مؤلف المخطوط
 ///// تاريخ التأليف
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 :9اإلاخؼىغ

 أسماء اهلل الحسنى. فقو وأحكام+ أصول الفقو+ شرح الموضوع
 عمـ الكثايؽ. عنوان المخطوط
 أبك العباس بف احمد بف يكسؼ الراشد. مؤلف المخطوط
 ///// تاريخ التأليف

 

ايُاث  : الشابلت اإلاجمىكت ملحم  اتها خٌى ٖلم الفلً والحؿاب والٍغ  مىيٖى

 01اإلاخؼىغ سكم:

اطُاث اإلاىطىق  كلم الحعاب والٍش

 هخاب  هىق اإلاخؼىغ

 هخاب هكف الىلاب. ىان اإلاخؼىغكى

ٌ  مإلف اإلاخؼىغ  مجهى

خ الخألُف  //// جاٍس

. اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  فلِ مىخىبت(     11) 30ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 .21مىخىبت.     مٗضٌ الؿُىع 22ٖضص الهفداث: 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ؾم.       20.5/الٗغى26.3الىعق: الٌُى  ملُاؽ

 ٌ  ؾم11.5ؾم/الٗغى17.5ملُاؽ الىو: الُى

 بؿم هللا الغخمً الغخُم ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض وآله وصحبه وؾلم حؿلُما بذاًت اإلاخؼىغ

َظا هخاب هكف الىلاب الباب ألاٌو في ٖلم الحؿاب في الخٗاعف ألاولُت والٗضصًت: 

ملُاث الحؿاب ألاعب ٗت ألانلُت وهي الجم٘ والُغح والًغب واللؿمت وفُه ثالثت ٖو

 فهٌى  الفهل ألاٌو في الخٗاعف ألاولُت:

ايُت ًبدث فُه ًٖ مٗغفت بحغاء الٗملُاث اإلاسخلفت 1 الحؿاب َى فٕغ مً الٗلىم الٍغ

ضاص والٗضص َى الىمُت اإلاالفت مً ٖضة...  مً ألٖا

ٗٓم بحن ٖضصًً ووان اإلاُلىب    اإلاخىالُت اإلاخدهلت مً البدث نهاًت اإلاخؼىغ ًٖ اللاثم اإلاكترن ألٖا

 مبخىع ٚحر وامل.

 صون ٚالف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

لىن -الهفدت الضاٖمت ونفدت الىكاًت ٚحر مىحىصة -ٖضم وحىص الحبىت والخُاَت- الىصف

 جىحض -اإلاسٍُى ٚحر وامل مبخىع البضاًت والنهاًت -الىخابت ؤؾىص وؤػعق وؤخمغ

 حٗلُباث.
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 َغق خفٔ اإلاسٍُى ٚحر مالثمت. حالت الحفف

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف

 

 :02اإلاخؼىغ سكم

 .كلم الفلك اإلاىطىق

 هخاب هىق اإلاخؼىغ

. كىىان اإلاخؼىغ  )هخاب اإلاسخهغ( اإلالى٘ في ٖلم ؤبي اإلالٕغ

 وص بً ؤبي بىغ الؿىىس ي.مدمض بً ؾُٗض بً مدمض بً ًديى بً ؤخمض بً صا مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  //// جاٍس

 ٖبض اللاصع بً مدمض بً الهضًم بً ؤخمض.  اظم الىاسخ

خ اليسخ  ٌ.1281 جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  وعكت.207ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.29نفدت.    مٗضٌ الؿُىع 414ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

ٌ  ملُاؽ الىعق:  ؾم .       18.5ؾم/ الٗغى27.9الُى

 ملُاؽ الىو: الٌُى ؾم/الٗغى ؾم.

لى آله وصحبه وؾلم  بذاًت اإلاخؼىغ بؿم هللا الغخمً الغخُم  ونلى هللا ٖلى ؾُضها ومىالها مدمض ٖو

 حؿلُما....

 .... نهاًت اإلاخؼىغ

 حلض بني مؼزغف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص زخم ––الىهىم واضحت وملغوءة وفي خالت حُضة-ص وؤخمغ لىن الىخابت: ؤؾى  الىصف

َىان ٖباعة والهالة والؿالم ٖلى –صاثغي ومؿخُُل ًدمل بؾم مضعؾت جلمؿان 

عؾٌى هللا في ؤٖلى بٌٗ الهفداث. جىحض ػزغفت ٖلى الٛالف وفي الهفدت ألاولى 

 وألازحرة. جىحض حٗلُباث.

ايمدالٌ الحبر ٖلى –لخالي صعحت الخضزل مؿخعجلت خالت خفٔ اإلاسٍُى عصًئت وبا– حالت الحفف

 الخُاَت جىحض بها جمؼكاث-ألاوعاق 

 -جلمؿان–مخدف الفً ؤلاؾالمي  مكان الحفف



 :03اإلاخؼىغ سكم

اطُاث. اإلاىطىق  ٍس

 هخاب هىق اإلاخؼىغ

 ٖلم الحؿاب. كىىان اإلاخؼىغ

ٌ  مإلف اإلاخؼىغ  مجهى
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خ الخألُف  ///// جاٍس

 ً الهاقم بً مدمض بً الهاقم بالؿىىس ي ٖبض هللا بً الهاقم. مدمض ب اظم الىاسخ

خ اليسخ  .1277طو الحجت  2الثالثاء  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  وعكت 29ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 25نفدت    مٗضٌ الؿُىع 59ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

 ٌ         ؾم 20.2ؾم/ الٗغى24.5ملُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم12.2/الٗغى15ملُاؽ الىو: الُى

هللا الغخمً الغخُم   ونلى هللا ٖلى ؾُضها مدمض  الباب ألاٌو في الخٗاعف  بؿم بذاًت اإلاخؼىغ

اصة والىلهان .......  ألاولي والٗضي الفهل ألاٌو الىمُت هي ول ما ًلبل الٍؼ

جمُل ٖلم الحؿاب...ٖلى ًض ٖبض عبه ...كض هجؼ بدمض هللا وخؿً ٖىهه وجىفُله ال نهاًت اإلاخؼىغ

مدمض بً الهاقم بً مدمض بً الهاقمي الؿىىس ي بً ٖبض هللا بً الهاقم وؿبا مً 

...ٖلى ًض ٖبض عبه مدمض بً 1277ؤوالص الىلي الهالح اللُب الىاضح الكٍغف...ٖام 

اء في الهاقم ٚفغ هللا له ولىالضٍ وألكغابه ولكُىزه...كض فٙغ مً الىخاب في ًىم الثالث

 . 1277قهغ هللا اإلاٗٓم الفايل ٖل اقهغ طي الحجت في ًىم الثاوي مىه ٖام

 بضون ٚالف. هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

لىن الىخابت: ؤؾىص، ؤخمغ م٘ هخابت الٗملُاث الحؿابُت والفهٌى والخىبُه واإلاثلت  الىصف

م وحضاٌو وحىص ؤعكا–مسٍُى هاكو مبخىع البضاًت –بالىن ألاخمغ وحجم هبحر 

 الىو واضح وزاٌ مً ؤي جلف.-نفدت الىكاًت ٚحر مىحىصة 

 َغق خفٔ اإلاسٍُى ٚحر مالثمت ، و خالخه في جضَىع  حالت الحفف

ش مكان الحفف  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع



 :04اإلاخؼىغ سكم:

اطُاث. اإلاىطىق  ٍس

 هخاب هىق اإلاخؼىغ

 ٖلم الحؿاب. كىىان اإلاخؼىغ

 ٌ مجهى  مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  ///// جاٍس

 مدمض بً امٗاقى بً ٖبض هللا بً ؤخمض.  اظم الىاسخ

خ اليسخ  .1277مً طي الحجت  5الؿبذ  جاٍس

 كذد أوساق وصفحاث 

 وظؼىس اإلاخؼىغ

 :  منها مىخىبت(. 26وعكت) 61ٖضص ؤوعاق اإلاسٍُى

 ؾُغا.27نفدت    مٗضٌ الؿُىع 52ٖضص الهفداث 

 ملُاط الىسق 

 وملُاط الىص

ٌ م  ؾم        29.2ؾم/ الٗغى29.5لُاؽ الىعق: الُى

 ٌ  ؾم13.8/الٗغى21.5ملُاؽ الىو: الُى
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هللا الغخمً الغخُم   ونلى هللا ٖلى الحبِب الباب ألاٌو في الخٗاعف ألاولُت  بؿم بذاًت اإلاخؼىغ

اصة والىلهان واإلااصة الىمُت .....  والٗضصًت الفهل ألاٌو الىمُت هي ول ما ًلبل الٍؼ

...نهاًت ؤزغي: همل 1277ؤًام...ًىم الؿبذ ٖام5...في قهغ هللا اإلاٗٓم طي اللٗضة في  ت اإلاخؼىغنهاً

بدمض هللا وخؿً ٖىهه.. ٖلى ًض واجبه الحلحر...مدمض بً امٗاقى...ووان الفغاٙ مىه 

 ٌ... 1277مً طي الحجت ؾىت 26ًىم الجمٗت وكذ الٗهغ في 

 اللىن.ٚالف مً الىعق اإلالىي ؤزًغ  هىق الوالف

 مٛغبي. هىق الخؽ

وحىص –مسٍُى مجمٕى به حؼء مىغع  -لىن الىخابت: ؤؾىص وؤخمغ، ؤػعق وبغجلالي  الىصف

وحىص حكُُباث بللم –هخاباث ٖلى الهفدت الضاٖمت ال ٖالكت لها باإلاىيٕى 

 اإلاسٍُى مغكم ؾابلا.––الغنام ٖلى الٛالف 

ى الهفداث، خالت خفٔ اإلاسٍُى ٚحر ايمدالٌ لىن الحبر، وحىص بل٘ لىهُت ٖل حالت الحفف

 .وحىص اهفهاٌ هبحر في الخُاَت جدخاج بلى بٖاصة–مالثمت 

ش مكان الحفف  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

ش و الُب و مىايُ٘ ٖامت:  ملحم اإلاجمىكت الخامعت: اث خٌى الخاٍع  مسَُى

 :01اإلاخؼىغ

 تاريخ. الموضوع
 ني مريف.ركضة النسريف في دكلة ب عنوان المخطوط
 إسماعيؿ بف األحمر. مؤلف المخطوط
 ///// تاريخ التأليف
 مجيكؿ. اسم الناسخ

 

 :02اإلاخؼىغ

 الطب. الموضوع
 الطب الشعبي. عنوان المخطوط
 مجيكؿ. مؤلف المخطوط
 //// تاريخ التأليف
 مجيكؿ. اسم الناسخ
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 :03اإلاخؼىغ 

 .أدكُت محصىت اإلاىطىق

. كىىان اإلاخؼىغ  مجهٌى

 ؤلامام ألاػعق. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  //// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 

 :04اإلاخؼىغ

 .صالة الىىافل اإلاىطىق

 نالة الدؿبُذ. كىىان اإلاخؼىغ

. مإلف اإلاخؼىغ  مجهٌى

خ الخألُف  /// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 

 :05اإلاخؼىغ

 .ظاءالل اإلاىطىق

قغح وححز ٖلى ؤلامام ؤبي بىغ فُما ًخٗلم اللًُت بلى الحل ولاكخهاع ٖلى قغوخه  كىىان اإلاخؼىغ

 ٖىه في الىلل.

 ؤبى بىغ مدمض بً مدمض ألاهضلس ي الٛغهاَي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  //// جاٍس

 

 :06اإلاخؼىغ

 .الخصىف اإلاىطىق

 هخاب الحىم. كىىان اإلاخؼىغ

 ض بً ببغاَُم بً الغهضي الكاطلي.مدم مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  /// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ  ٌ.1282قٗبان 24الخمِـ  جاٍس
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 :07اإلاخؼىغ

 كالماث العاكت. اإلاىطىق

 طهغ ٖبض هللا بً مؿٗىص ألقغاٍ الؿاٖت ٖىض بٌٗ الٗلماء. كىىان اإلاخؼىغ

ٌ  مإلف اإلاخؼىغ  مجهى

خ الخألُف  //// جاٍس

. ىاسخاظم ال  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 

 :08اإلاخؼىغ

 .سوحاهُاث اإلاىطىق

 قغح اإلاىٓىمت) قغح ٖلى وححز ؤلامام ؤبي بىغ مدمض بً ٖانم(. كىىان اإلاخؼىغ

الٗباؽ ؤخمض بً مدمض اللغش ي البىغي الهضًلي الؿلىي ألانل ثم  ؤلامام ؤبى مإلف اإلاخؼىغ

 اإلاغاهص ي.

خ الخألُف  //// جاٍس

.  اسخاظم الى  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 

 :09اإلاخؼىغ

ت حىل الجماق اإلاىطىق  .أبُاث شلٍش

. كىىان اإلاخؼىغ  مجهٌى

. مإلف اإلاخؼىغ  مجهٌى

خ الخألُف  /// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 

 :10اإلاخؼىغ

 .الىـش ئلى ما ال ًجىص  اإلاىطىق

. كىىان اإلاخؼىغ  مجهٌى

. غمإلف اإلاخؼى   مجهٌى

خ الخألُف  //// جاٍس
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.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ اليسخ . جاٍس  مجهٌى

 

 :11اإلاخؼىغ

 .الخصىف اإلاىطىق

 الُٗيُت اإلاباعهت. كىىان اإلاخؼىغ

 ٖبض اللاصع بً مىس ى بً ٖبض هللا اإلاللب بٗبض اللاصع الجُالوي. مإلف اإلاخؼىغ

خ الخألُف  ///// جاٍس

.  اظم الىاسخ  مجهٌى

خ الي . سخجاٍس  مجهٌى

 

 "مخحف جلمعان" : اإلالخيُاث الخشبُت2اإلالحم سكم 

 :01اللؼلت

 باب زكبي)اَاع زكبي للباب( الدؿمُت

 مسجض ؾُضي ببغاَُم اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

باب زكبي مىدىث مً ٖضة مؿخُُالث مً ألالىاح بُنها الؼزاعف هجمُت  الىنف

 ثغ باعػةمخلاَٗت و ًىحض في مىخهفها صوا

 مخىؾُت خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :02اللؼلت

 قلي باب(2باب زكبي ) الدؿمُت

 مسجض ؾُضي ببغاَُم اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

باب زكبي مىدىث مً ٖضة ؤٖمضة مؿخُُلت بحن الؼزاعف الهىضؾُت  الىنف

 خهفها وجضوع خىلها صاثغة اإلاخلاَٗت ٖلى قيل هجىم في مى

 مخىؾُت خالت الحفٔ



 

324 
 

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :03اللؼلت

 كُ٘(4حؼء مً ؾلف) الدؿمُت

 مسجض ؾُضي الحلىي  اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

 تؿخُُلؤلىاح محؼء مً ؾلف زكبي مىدىث، له حكابً واضح ألقياٌ مً  الىنف

ىان آثاع مً الُالء ألاخمغ وألاؾىص  نلتمخال ؿُدت  و وم اع، َو بالخىاػي في ؤلَا

ت مً الكبياث البًُاء اللىن.  ومجمٖى

 ، بها ثلىب للحكغاث بٌٗ اللُ٘ مخىؾُت.  خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 :04اللؼلت

 لىح زكبي الدؿمُت

 ٚحر مٗغوف اإلاىك٘

 ىؾُِالٗهغ ؤلاؾالمي ال الفترة

لىح مً ألالىاح طاث الؼزاعف الٗمُلت اإلادكابىت ٖلى قيل ؤنضاف ووعوص  الىنف

ىان ؤثاع للُالء.  اإلاجىفت اإلاىلىقت، َو

 حُضة خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :05اللؼلت

حن الدؿمُت  باب طو مهٖغ

 اإلاضعؾت الخاقفُيُت اإلاىك٘

 لىؾُِالٗهغ ؤلاؾالمي ا الفترة

ى ٖباعة ًٖ ؤلىاح زكبُت  الىنف حن مً الخكب البني وألاخمغ ، َو باب طو مهٖغ

ٌ و كض صٖمذ الحاقُت الٗلُا و  مثبخت حىبا بلى حىب و مداَت باَاع ٍٖغ

ً بؼزاعف َىضؾُت مخيىهت مً  ى مٍؼ الؿفلى للباب بالحضًض إلاى٘ الخإول، َو

غة و ٖضصَ ت مً الىجماث و اإلاُٗىاث في قيل َػ ا اثىحن في ول باب هما مجمٖى
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حن.  ًىحض في الباب بٌٗ اإلاؿامحر اإلاٗضهُت الىبحرة لٛغى التًز

لت. خالت الحفٔ  ؾِئت، بؿبب وؾِ الحفٔ الٛحر مالثم و بؿبب ٖغيه في الغواق لفترة ٍَى

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :06اللؼلت

 ؤحؼاء(3باب بإلىاح) الدؿمُت

 بلحؿً مسجض ؾُضي اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

ىت نٛحرة زكبُت بإلىاح باب الىنف  مخالنلت م٘ بًٗها البٌٗ صازل اَاع، ومٍؼ

ألالىان)ؤنفغ، ؤخمغ، ؤزًغ وؤػعق(، خالُا الباب مجؼت بلى  مخٗضصة بؼزاعف

 ثالثت ؤحؼاء.

 مخىؾُت خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 .361"2004"مالخٓت: جم ٖغى َظا الباب في مخدف فغوؿا في اَاع "ؾىت الجؼاثغ: 07اللؼلت

اع الخاعجي  الدؿمُت  الباب الضازلي( -باب هبحر ) لَا

 باب اإلالهىعة الجام٘ الىبحر اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

اع ، والباب الضازلي( باب هبحر زكبي الىنف  ) لَا

زكبُت  ؤحؼاء اإلالهىعة م٘ مً الباب َظا اللىؽ مً غآز باب في ًل٘ اإلاضزل

 متر ، مد1،25ُِ/  2 اعجفإ ٖلى نٛحرة، ًىحض بالباب اَاع بَاعاث مً ؤزغي 

اع َظا  ....الخ." ارا كشأ اللشآن فاظخملىا له و اهصخىاهلل ًدمل لَا

اظم "أبى كبذ هللا محمذ ابً ًحيى بً به  هلل ًدمل  الخاعجي للباب اإلادُِ

اع ، بيافت بلى ألالىان." 533كش بً ابشاهُمأبى ب  به ػزغفت هباجُت ٖباعة ًٖ ؤَػ

 _ مخىؾُت خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

                                                           
 كثائؽ مف أرشيؼ المتحؼ.- 361
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 :08اللؼلت

 كُ٘( 3)الؼزغفُت الؿىضاث مً حؼء الدؿمُت

 مسجض ؾُضي الحلىي  اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

ت، بها بل٘ لىهُت ثالثت كُ٘ ل الىنف ؿىضاث زكبُت ػزغفُت مىدىجت بىلىف ؤثٍغ

 باألخمغ و ألاؾىص.

 ؾِئت خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :90اللؼلت

 كُ٘( 4)الؼزغفُت الؿىضاث مً حؼء الدؿمُت

 مسجض ؾُضي الحلىي  اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

ث زكبُت مىدىجت ومؼزغفت، وملىهت باللىن )ألابٌُ    ثالثت كُ٘ لؿىضا الىنف

ت، بها بل٘ لىهُت باألخمغ و ألاؾىص. ولم  ألازًغ، ألانفغ، ألاخمغ( بىلىف ؤثٍغ

 ًبلى منها ؾىي بٌٗ ألاثاع للؼزغفت الهىضؾُت.

ىبت الؼاثضة و اإلاُاٍ اإلادؿغبت. خالت الحفٔ  ؾِئت بفٗل الَغ

ش ميان الحفٔ  -مؿانجل-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :10اللؼلت

 باب زكبي الدؿمُت

 مسجض ؾُضي ؤخمض بلحؿً اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

ً باللىاح زكبُت نٛحرة و اليل ٌكيل  الىنف باب بالىاح زكبُت به اَاع نٛحر مٍؼ

ت بالىان مسخلفت)ؤنفغ، ؤخمغ، ؤػعق، ؤزًغ( ٍغ  ػزغفت مً َػ

 حُضة. خالت الحفٔ

شمخدف  ميان الحفٔ  -جلمؿان-الفً و الخاٍع
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 :11اللؼلت

ؼ( الدؿمُت  لىح زكبي)بفٍغ

 مسجض ؾُضي ؤخمض بلحؿً الٛماعي  اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

، مدخىي الىو "فةطا ٖغجً هخابي هلل م٘ث مىدى  زكبي لىح مً حؼء الىنف

ا'''''' قمـ الؿُاصة و اإلاٗاعي ؤخمض".  مالمت فضواَئ

 تمخىؾُ خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :12اللؼلت

 كُ٘( 7ؤحؼاء مً الؿلف) الدؿمُت

ذ ؾُضي بلحؿً اإلاىك٘  يٍغ

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

ت مً ألالىاح الخكبُت اإلاىدىجت للؿلف بها ػزاعف َىضؾُت)هجماث(  الىنف مجمٖى

اع( و ملىهت بٗضة الىان) ألاخم  غ، ألاػعق، ألانفغ، ألازًغ(و ؤزغي هباجُت)ؤَػ

 حُضة خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 :13اللؼلت

 حؼء ػزغفي للؿلف الدؿمُت

 مسجض ؾُضؽ الحلىي  اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

ت مً ألالىاح الخكبُت مخالنلت صازل اَاع مكيلت ػزغفت َىضؾُت  الىنف مجمٖى

 ثفي قيل هجما

 حُضة خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع
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 :14اللؼلت

 كُ٘(4حؼء مً اَاع ػزغفي) الدؿمُت

 مسجض ؾُضؽ الحلىي)كُٗت واخضة مً اإلاىهىعة( اإلاىك٘

 الٗهغ ؤلاؾالمي الىؾُِ الفترة

ت ههها  الىنف اع ػزغفي زكبي مىدىث بؼزغفت َىضؾُت و به هخاباث ؤثٍغ حؼء اَل

لخالي:" البرهت الياملت الؿٗاصة الٛبُت اإلاخهلت / بالخِ اليىفي، وؤًًا وا

 مىخىب" الىهغ والخمىحن إلاىالها الؿلُان ؤبي الحؿً" 

 حُضة خالت الحفٔ

ش ميان الحفٔ  -جلمؿان-مخدف الفً و الخاٍع

 

 واإلالخيُاث الخشبُت "مخحف وهشان" : اإلايعىحاث30اإلالحم سكم

 حاثاإلايؿى : اإلاجمىكت ألاولى

 01اللؼلت -18

 كمُص ئظم الخحفت

 الٗثماهُت. الفترة

 ///// اإلاصذس

 ػي ٖؿىغي  الىؿُفت

 اللُُفت وزُِ الفًت مادة الصىم

لت اإلاؿخٗملت هي الفخلت  الىصف ؾترة حىضي اهىكاعي مً اللُُفت طاث لىن ؤػعق الٍُغ

ؤما واإلاجبىص، جدخىي ٖلى حُب نٛحر في الضازل، عنٗذ الؿترة بسٍُى مً الظَب، 

لحن ٖلى َُئت ؤحىدت مفخىخت ػعكاء اللىن  باَنها فهى طو لىن ؤخمغ، جمحزث بىمحن ٍَى

لى مؿخىي اإلاغفم اثىان، وؤؾفل مىه اخخماٌ وحىص  لى كفل واخض، ٖو ًىحض بهما في ألٖا

ؤهثر مً ؾخت، ػزاعفها طاث ؤقياٌ هباجُت، طو َغاػ ٖثماوي ؤما ػزاعف الؿترة حاءث 

ا مدببت الكيل هالخٔ في ْهغ الؿترة مكيلت بسٍُى مً الظَب ا اَع ت وؤَػ إلالخٍى

  ؤقياٌ حكبه ألاخغف الالجُيُت.

 

 مخىؾُت حالت الحفف

ني ؤخمض ػباهت  مكان الحفف غان-اإلاخدف الٗمىمي الَى  -َو
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 2اللؼلت -19

 كمُص وعائي ئظم الخحفت

 م 19اللغن  الفترة

 جلمؿان -ٚلُلت اإلاصذس

 لباؽ ؤٖغاؽ الىؿُفت

 اللُُفت وزُِ الظَب. مادة الصىم

لت اإلاؿخٗملت هي الفخلت بسٍُى  الىصف ؾترة مً اللُُفت طاث لىن ؤخمغ كاجم و الٍُغ

لت الىمحن ٚىُت بالؼزاعف منها الؼزغفت Vالظَب، حاء الٗىم ٖلى قيل خغف  ، ٍَى

الىباجُت والؼزغفت الهىضؾُت، اخخىث ٖلى يفاثغ، هما جىحض صواثغ هبحرة جدخىي 

 َاع.بضازلها ٖلى ؤػ 

 

 مخىؾُت حالت الحفف

ني ؤخمض ػباهت  مكان الحفف غان-اإلاخدف الٗمىمي الَى  -َو

 

 اللؼلت -20

 سأظُت ئظم الخحفت

 م 19اللشن  الفترة

 جلمعان. -هلُلت اإلاصذس

 حعخلمل في الحفالث وألاكشاط الىؿُفت

 اللؼُفت +خُىغ الزهب+ الجلذ مادة الصىم

باللؼُفت مؼشصة بخُىغ الزهب بأشكال  سأظُت مصىىكت مً الجلذ اإلاوؼى الىصف

هىذظُت وهباجُت مخخلفت بها سباغ ًذوس حى اللىم لخثبُتها كلى الشأط حعخلمل 

ً في الحفالث وألاكشاط.  للتًز

 مخىظؼت حالت الحفف

 -وهشان-اإلاخحف اللمىمي الىػني أحمذ صباهت  مكان الحفف



 الثاهُت: "اإلالخيُاث الخشبُت" جمىكتاإلا

 01اللؼلت -1

 باب  ظم الخحفتئ

 الٗثماهُت الفترة

غان اإلاصذس  َو



 

330 
 

 ٚلم و خماًت مضزل اإلاضًىت الىؿُفت

 الخكب  مادة الصىم

سه بلى ؤوازغ الفترة  الىصف ٗىص جاٍع غان َو َى باب زكبي هبحر ٌٗىص بلى فترة بكامت آزغ باًاث َو

به ؤًت  الٗثماهُت بالجؼاثغ، مليء بالضبابِـ الحضًضًت بإحجام مسخلفت وال جىحض

غان اللضًمت.  ى مٗغوى للجمهىع في كاٖت َو  ػزاعف، َو

 

 خالت خفٔ الباب ؾِئت بؿب الٓغوف اإلاىازُت التي حٗغى لها حالت الحفف

ني ؤخمض ػباهت  مكان الحفف غان-اإلاخدف الٗمىمي الَى  -َو

 

 01اللؼلت -2

 خخم للخبز ئظم الخحفت

 اللثماهُت الفترة

 ///// اإلاصذس

 ف بصاحب الفشن للخلٍش الىؿُفت

 الخشب مادة الصىم

كؼلت جمثل خخم للخبز وهى ٌعخلمل لخخم الخبز خاص بكل خباص ًشحم الى الفترة  الىصف

اللثماهُت ًىحذ به صخاسف هباجُت كلى شكل صهشة وجخخلف الضخشفت مً خخم ئلى آخش 

.ً  ورلك للخميز بين الخباٍص

 

 ت ؤلازىىهشافُا(( الخاص بلاكFحُذة)محفىؾ باإلاخضن ) حالت الحفف

 -وهشان-اإلاخحف اللمىمي الىػني أحمذ صباهت  مكان الحفف

 

 01اللؼلت -3

 ظُف  ئظم الخحفت

 ًشجح أنها الفترة اللثماهُت الفترة

 //// اإلاصذس

ب الصواس الىؿُفت  جذٍس

 الخشب مادة الصىم

ً بخؼىغ هىذظُت سفُلت كلى شكل معخؼُالث  الىصف ظُف خشبي بملبع مٍض

  ومشبلاث.

 مدفّى باإلاسؼن(حُذة) حالت الحفف

 -وهشان-اإلاخحف اللمىمي الىػني أحمذ صباهت  مكان الحفف
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 01اللؼلت -4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظُف ئظم الخحفت

 اللثماهُت الفترة

 //// اإلاصذس

ب الهٛاع ٖلى اللخاٌ  الىؿُفت  ؾُف لخضٍع

 الخكب مادة الصىم

ٌ َىضؾُت ٖلى ٌَى ؾُف زكبي به ػزاعف ٖباعة ًٖ زٍُى مخلاَٗت حكيل ؤقيا الىصف

 الؿف مً اإلالبٌ ختى خافت الؿُف.

 مدفّى باإلاسؼن(حُذة) حالت الحفف

ني ؤخمض ػباهت  مكان الحفف غان-اإلاخدف الٗمىمي الَى  -َو



 

332 
 

 لبلع اإلالخيُاث اليعُجُت والخشبُت: : بؼاكاث الجشد04اإلالحم سكم

 :بطاقات جرد لبعض التحف النسيجية 

 
 01جرد رقم بطاقة ال

01C  رقم الجرد 
 زم عسكرمالوظيفة: 
 العثمانية.الفترة: 
 القطيفة كخيط الفضة.المادة: 

 سـ. 47الطكؿ:  سـ، 44القياسات: العرض: 
 سـ. 26سـ، العرض:  79طول األكمام: 
 المتحؼ الكطني أحمد زبانةمكان الحفظ: 
 متكسطةحالة الحفظ: 

ات لكف أزرؽ الطريقة المستعممة ىي سترة جندم انكشارم مف القطيفة ذ الوصف:
، تحتكم عمى جيب صغير في الداخؿ، رصعت السترة بخيكط مف دالمجبك الفتمة ك 

الذىب، أما باطنيا فيك ذك لكف أحمر، تميزت بكميف طكيميف عمى ىيئة أجنحة 
مفتكحة زرقاء المكف يكجد بيما في األعمى قفؿ كاحد، كعمى مستكل المرفؽ اثناف، 

تماؿ كجكد أكثر مف ستة، زخارفيا ذات أشكاؿ نباتية، ذك طراز كأسفؿ منو اح
عثماني أما زخارؼ السترة جاءت مشكمة بخيكط مف الذىب الممتكية كأزىارىا محببة 

  البلتينية. األحرؼالشكؿ نبلحظ في ظير السترة أشكاؿ تشبو 
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  :02بطاقة الجرد رقم 
 C07رقم الجرد: 
  لباسالوظيفة: 
 ـ 19القرف الفترة: 
 تممساف. -غميمةالمكان: 
 القطيفة كخيط الذىب. المادة:

 سـ 87سـ، العرض:  56الطكؿ:  القياسات:
 المتحؼ الكطني أحمد زبانةمكان الحفظ: 
 متكسطة حالة الحفظ:
 الوصف: 

 سترة مف القطيفة ذات لكف أحمر قاتـ ك الطريقة المستعممة ىي الفتمة بخيكط الذىب
طكيمة الكميف غنية بالزخارؼ منيا الزخرفة النباتية  ،Vجاء العنؽ عمى شكؿ حرؼ 

، كما تكجد دكائر كبيرة تحتكم بداخميا عمى ضفائركالزخرفة اليندسية، احتكت عمى 
 أزىار.
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 03بطاقة الجرد رقم 
        5C0رقم الجرد: 

 االسم: رأسية
 ـ 19القرف الفترة: 
 تممساف. -غميمةالمكان: 
 لذىب+ الجمدالقطيفة +خيكط ا المادة:

 تستعمؿ في الحفبلت كاألعراس الوظيفة:
 سـ 48سـ، القطر:  17.5الطكؿ:  القياسات:

 المتحؼ الكطني أحمد زبانةمكان الحفظ: 
 متكسطة حالة الحفظ:

 الوصف:
رأسية مصنكعة مف الجمد المغطى بالقطيفة مطرزة بخيكط الذىب بأشكاؿ ىندسية  

نؽ لتثبيتيا عمى الرأس تستعمؿ لمتزيف في كنباتية مختمفة بيا رباط يدكر حك الع
 الحفبلت كاألعراس.
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  الخشبية: تحفالبطاقات جرد لبعض 
 

   / رقم الجرد:
 باب خشبي التسمية:
 العثمانية الفترة:

 متر2.28ـ، كعرضو: 2.94طكلو  المقاسات:
 قاعة كىراف القديمة مكان الحفظ: 

 الوصف: 
إقامة آخر بايات كىراف كيعكد تاريخو إلى أكاخر ىك باب خشبي كبير يعكد إلى فترة 

الفترة العثمانية بالجزائر، مميء بالدبابيس الحديدية بأحجاـ مختمفة ك ال تكجد بو 
زخارؼ. كحالة حفظو سيئة بسب الظركؼ المناخية التي يتعرض ليا ، كىك 

 معركض لمجميكر في قاعة كىراف القديمة. 
 سيئةحالة الحفظ: 
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  B0533 لجرد:رقم ا
  ختـ لمخبز االسم:

 سـ. 4.5سـ، القطر  7طكلو  المقاسات:
 العثمانيةالفترة: 
 الوصف:

قطعة تمثؿ ختـ لمخبز كىك يستعمؿ لختـ الخبز  
الفترة العثمانية يكجد بو زخارؼ نباتية عمى شكؿ زىرة  إلىخاص بكؿ خباز يرجع 

 بازيف.كتختمؼ الزخرفة مف ختـ إلى آخر كذلؾ لمتميز بيف الخ
 ( الخاص بقاعة اإلثنكغرافيا.  Fمحفكظ بالمخزف ) مكان الحفظ:
 جيدةحالة الحفظ: 
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كىناؾ أيضا سيفاف مف مادة الخشب لـ يعرؼ فترتيما كيرجحاف أنيما مف الفترة 
 العثمانية ألف ىذه الفترة اشتيرت بتدريب الصغار بسيكؼ مف الخشب.

 التحفة األولى: -
 VII.M.B.93437رقـ الجرد: 

 التسمية: سيؼ مف الخشب 
 سـ 46.6الطكؿ 
 سـ 04.07العرض 
سيؼ خشبي بمقبض مزيف بخطكط ىندسية رفيعة عمى شكؿ مستطيبلت  الوصف:
 كمربعات.

 محفكظ بالمخزف الخاص اإلثنكغرافيا.
  : جيدة.حالة الحفظ

 
 التحفة الثانية:

 VII.M.B.93438: رقم الجرد
عبارة عف خطكط متقاطعة تشكؿ أشكاؿ ىندسية  سيؼ خشبي بو زخارؼالوصف: 

عمى طكؿ السؼ مف المقبض حتى حافة 
 السيؼ.

 جيدةحالة الحفظ: 
 مخزف قاعة اإلثنكغرافيا.مكان الحفظ: 
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 قائمة المصطمحات:

 
A 

 

Algues                                          طحالب   
Aubier                                    الشكير)الخشب(  

  antiquité conservation                   صيانة اآلثار

 
B 

 

bois                                        مادة الخشب 
Bois feuillus                           األخشاب الكرقية 
Bois résineux                        جيةاألخشاب الراتن  
Bois exotique                      )خشب دخيؿ  )غريب  
Bactéries                                        بكتيريا  
 

C 

 

Conservateur                               المحافظ           
cyperus papyrus              االسـ العممي لكرؽ البردم     
Champignons                                 فطريات     
Champignons tacheurs              الفطريات الممطخة  
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 conservation                                   صيانة 
Collagène                بركتيف رئيسي في تككيف العظـ    
Chain structure                  تركيب بشكؿ السمسمة    
 

D 

 

Dentine                               نسيج صمب ك مكثؼ   
Duramen                           الخشب   الجمب أك قمب       

 

E 

 

Ecorce                                           القشرة          
Extractives                           المستخمصات الخشبية  
  

F 

 

Feuilles persistante                األكراؽ الدائمة االخضرار 
fongicides                             مادة مبيدة لمفطريات      
Fossiles                                    المتحجرات            

 

G 

 

gel de cilica           بمكرات زرقاء المكف المتصاص الرطكبة   
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H 

 
Hexoses                                     السكريات نكع مف  
Hémicellulose      مجمكعة مف عديدات التسكر غير السمكلكزية 
Hydroxyde apatite                  أمبلح ىيدرككسيد االباتايت  
Hydrolysés                             عممية التحميؿ المائي      
Hygromètre  طكبةجياز قياس نسبة الر                          
 

I 

 

Ivoire                                                    العاج    
Intercellulaire                                      بي خمكم    
 

L 

 

Lignine                                                المجنيف   
Liber                                                    النجب               
Levures                                             خمائر        
Lumière                                             الضكء         
 

M 

 

  Macrostructure                        البنية الخشبية الكبيرة
Micro structure                        البنية الخشبية الصغيرة  
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Moelle                                    المب أك النخاع                 
Microscope                                العدسات الكبيرة      
Micro-organismes    الكائنات المجيرية                       
Moisissures                                          تعفف      

 Mise à l’abri                         بالبيئة المتعمقة التفاعبلت
 

N 

 

Noyon                                                   النكاة  
 

O 

 

Osséine                                          مادة بركتينية   
Os –Bône العظـ                                                  
Oil tanning                       الدباغة البسيطة بزيت العرعر  
 

P 

 

Polymères                                     األجزاءمتعدد  
Protoplasme                                             الجبمة األكلى  
Pin                                                                 الصنكبر  
poids spécifique                            الكزف الجزئي    
Polyose     سكر طبيعي ينتج مف خبلؿ تكشؼ كمي لمسكريات الغير قابمة لمذكباف        
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R 

 

Résine                                                                    الراتنج  
 Restauration                              الترميـ         

Relative Humidity   الرطكبة النسبية                        
 

S 

 

Sèvre                                                   النسغ 
Smoking méthode مكد بالتدخيفطريقة لحفظ الج               

 structure of Gllubse fibre     تتابع الكحدات في ليفة السيميمكز
 

T 

 

Tanin                      ؼ أشجار البؿلياأمادة مستخرجة مف  
Température                                   درجة الحرارة    
 

V 

 

Virus                                               فيركس     
 



 

340 
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 األشكالفيرس 
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 30.......................................خشبي  لجذع السنكية الحمقات :2الشكل رقم 

 34..............الخشبي .... لمجذع األساسية كرفكلكجيةالم المككنات :)أ(3الشكل رقم 
 35..............................تكضيح ترتيب المككنات في الجذع :)ب(3الشكل رقم 
 36................................الخشبية ..... لمبنية تشريحي مخطط :4الشكل رقم 
 44....................................النكؿ العادم ...................: 5الشكل رقم 
 52.....................القطاع الطكلي كالقطاع العرضي لشعيرة الصكؼ: 6الشكل رقم 
       60....................................تتابع الكحدات في ليفة السيميمكز:  7الشكل رقم 
 60.....................................المككنة لمجنيف األساسيةالكحدة : 8الشكل رقم 
65......................................................مركبات العظـ :9الشكل رقم   
84...................... األثريةلحفظ المقتنيات  األنسبالفضاء المناخي  :9الشكل رقم  
 179.................................مخطط تكزيع القاعات بكؿ طابؽ: 10الشكل رقم 
186.................................الكاجيات القديمة)ما قبؿ التاريخ( :11الشكل رقم   
  186...............اإلسبلميةنماذج مف الكاجيات الجدارية بقاعة الفنكف  :12الشكل رقم
 187.................نماذج مف الكاجيات الجديدة في قاعة اإلثنكغرافية: 13الشكل رقم 

 206....................لمجدراف كمبلصقة بارزة عرض لكاجيات نماذج :14رقم الشكل
 207..........الجدراف مستكل عف بارزة جدارية عرض لكاجيات نماذج :15رقم  الشكل
 207.........العرض مستكل مع داخؿ الجدراف عرض لكاجيات نماذج: 16 رقم الشكل
 208........الفراغ منتصؼ في لمعرض كسطية عرض جياتلكا نماذج: 17رقم  الشكل
   208........................متحركة فكؽ حامؿ  لكاجيات عرض نماذج: 18رقم الشكل

 209...الزائريف عمى المعركضات لرؤية الخاطئة المسافة يكضح أضرار: 19الشكل رقم 
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 217...........معركضاتال رؤية عمى النكافذ مف الطبيعي الضكء تأثير: 20الشكل رقم
 219.................... المكصى بيا عمميا اإلضاءةلنظـ  أب( نماذج: )21الشكل رقم

 224...................لمستكل النظر كفقان  العينات عرض مستكل قياس: 22رقم الشكل
 225........................النظر كمستكل العرض مستكل بيف العبلقة: 23رقم الشكل

 225.........................لممعركضات بالنسبة األشخاص ارتفاعات: 24شكل رقم ال
 226...............كالمشاىد المعركضة القطعة بيف الصحيحة المسافة :25رقم  الشكل

 
 فيرس الجداول:

 
 51..........................: نسبة المكاد المككنة لمصكؼ .............1الجدول رقم 

 77..............................تقسيـ الىـ عكامؿ التمؼ ............: 2رقم  الجدول
 79........................جدكؿ احتياجات الكائنات المجيرية ........: 3الجدول رقم 
 97........االحتياطات الكاجب اتخاذىا لممحافظة عمى األلياؼ الطبيعية لممنسكجات: 4الجدول رقم
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 195.........لطاقـ التسيير............................ اإلدارمالتقسيـ : 6الجدول رقم 
 235....................يكضح حساسية المكاد العضكية لنسبة الرطكبة: 7الجدول رقم 

 
 فيرس الصور:

 
 49.............................................دكالب الغزؿ )الناعكرة(: 1الصورة رقم 
 81................................طكر اليرقة كالبيض لخنفساء السجاد :2الصورة رقم 
 81....................................................خنفساء السجاد: 3الصورة رقم 
 82...................................................راش العثيرقة ف: 4الصورة رقم 
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 82...............................................حشرة السمؾ الفضي: 5الصورة رقم 
 107...........ظيكر بقع سكداء عمى الجمد بفعؿ الرطكبة)متحؼ زبانة(: 6الصورة رقم 
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 الممخص: 

مكضكع الدراسة يتناكؿ التحؼ العضكية بمتاحؼ الغرب الجزائرم دراسة لكسط الحفظ بمتحؼ تممساف 
كمتحؼ أحمد زبانة بكىراف، كقد تـ التعريؼ بالمادة العضكية كمككناتيا الفيزيككيميائية كأىـ  األثرم

ىي عميو حالة حفظ المكاد العضكية العكامؿ المؤثرة عمييا في كسط الحفظ، كقد أعطينا نظرة عمى ما 
كتكضيح ما يجب اعتماده مف كسائؿ كتجييزات متحفية  ،بالمتحفيف في كسط العرض كغرؼ التخزيف

 لممساىمة في حفظ كاستمرارية التحؼ العضكية كحمايتيا مف جميع انكاع التمؼ.

 -التييئة -مؿ التمؼعكا -كسط الحفظ -المتحؼ -المادة العضكية -الحفظ الكقائي الكممات الدالة:
 تأثيث العرض كالتخزيف. -الرطكبة -الحرارة -اإلضاءة -أجيزة التكييؼ

Résumé : 

L’objet de notre étude aborde les antiquités organiques dans les Musés de 

l’ouest Algérien, étude du milieu de conservation, au musée de Tlemcen et le 

musée de Ahmed Zabana à Oran, nous avons fait la définition des matières 

organiques et ces composantes physico-chimiques, et les principaux facteurs 

qui ont de l’influence sur le milieu de conservation. nous avons donné un 

aperçu sur l’état sur lequel est la matière organique dans les deux musées, 

dans l’espace d’exposition et les réserves, comme nous avons mis au claire 

tous les moyens et les matériaux sur lesquels se basent les outils d’antiquités 

afin de contribuer à une bonne conservation pour la continuation de ces 

musées, afin de les protéger de tous les facteurs de destructions.  

Mots clefs: conservation  préventif - la matière organique -musée -milieu de 

conservation -facteurs de destructions -aménagement -appareil de 

climatisation -éclairage -température -humidité -ameublement d’exposition et 

de conservation.  

Abstract: 

The object of our study is dealing with the organic antiques in the museums 

of west Algeria , a study of conservation space in the museum of Tlemcen and 

the museum of Ahmed Zabana in Oran. we gave the definition of organic 

materials and their physicochemical composants, and the principal factors 

which have the influence on the conservation space. we have presented brief 

details about the state of organic articles in both the two museums in the 

exposition space and in the conservation places .we have worked on the 

means and materials on which the antiquities tools are based in order to 

organize a good conservation in the continuation of these museums, and to 

protect them from all the destruction factors . 

Key-words : preventif conservation - organic material - museum - space of 

conservation - factors of destruction - configuration - colling device - 

lightening- temperature - humidity- exposition processing . 


