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  باللغة العربیةملخص 
  

  سعيد عبد الحميد حسن سليمان/ االسم
  .شرقية  -م منيا القمح٢٥/٥/١٩٧٢/ تاريخ وجهة الميالد

  الدكتوراه / الدرجة
  .ترميم وصيانة اآلثار / التخصص

  ." مشرفاً " محمد عبد الهادى محمد / د.أ/ المشرفون على الرسالة
  " .مشاركاً . م" مجدى منصور بدوى ./ i    :"  مشاركاً . م" عبد الظاهر عبد الستار / د.أ

تقييم طرق التنظيف بالليزر والطرق األخرى المستخدمة في تنظيف األخشاب األثرية المذهبة “ عنوان الرسالة 
 " . تطبيقاً علي بعض النماذج المختارة

  
  : يةسيئر خمسة فصول  حتواهيتضمن البحث في م/  ملخص الرسالة

  الفصل األول
  

تاريخ فن التذهيب واستخداماته علي مر العصور المختلفة بدءاً من العصر الفرعوني الباحث دراسة تناول  و فيه
  .العصر اإلسالمي والعصر القبطي خالل و 

 
  الفصل الثاني

  
  : مواد وأساليب التذهيب في مصر القديمة التي تشمل وتضمن دراسة

   Foil Gildingالتذهيب بإستخدام صفائح الذهب  - ١
  Gold Leaf Gilding التذهيب بإستخدام أوراق الذهيب  -٢

وقــد تنــاول الفصــل األســاليب المختلفــة للتــذهيب باســتخدام ورق الــذهب ومــن أهمهــا أســلوب التــذهيب المــائي 
Water Gilding  وأسلوب التذهيب الزيتيOil Gilding    بعد ذلك تنـاول الفصـل أسـلوب التـذهيب

  .ببودرة الذهب
  

  الفصل الثالث
  عوامل تلف طبقات التذهيب والمظاهر الناتجة عنها  وفيه قدمت دراسة مفصلة عن 

  الفصل الرابع
  

  :يويحتوي علي األسس العلمية  لعالج وصيانة طبقات التذهيب علي األخشاب األثرية كالتال      
  ).الترميم ( الصيانة اإليجابية للتدخل بالعالج : أوالً 

  ة التطبيقية لعالج وصيانة األخشاب المذهبةالطرق  العلميكما تناول الفصل 
  

  بعد ذلك تناول البحث استخدام تقنيات الليزر لتنظيف طبقات التذهيب علي األخشاب األثرية ،  ·



ف 

  الفصل الخامس
 

إلستخدام تقنيات الليزر في تنظيف األخشاب األثرية المذهبة ومقارنة  وتضمن نتائج البرنامج التطبيقي  
التنظيف التقليدية األخـري المتمثلـة فـي التنظيـف الميكـانيكي والتنظيـف الكيميـائي التـي تـم نتائجها بنتائج طرق 

تطبيقهـــا علـــي بعـــض النمـــاذج المختـــارة للوصـــول إلـــي أفضـــل وأنســـب الطـــرق لتنظيـــف طبقـــات التـــذهيب علـــي 
ع األثريــة كمــا يتنــاول الفصــل إســتكمال طــرق العــالج والصــيانة األخــري للقطــ. األخشــاب األثريــة بفاعليــة وأمــان

وفــي نهايــة البحــث ســيتم عــرض النتــائج التــي توصــلت اليهــا . المختــارة إلجــراء الجانــب التطبيقــي لهــذا البحــث
  . الدراسة والتوصيات

  
كما تضمنت الرسـالة الدراسـات السـابقة وملخـص وهـدف الرسـالة وتسـجيل النتـائج والتوصـيات وبثـت المراجـع 

  .ور واألشكال والجداولالعربية واألجنبية باالضافة إلي فهرس الص
 
 
 
 

                 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  شكر وتقدیر
  



ق 

 الكرام المشرفین علي ھذا البحثفي البدایة أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلي أساتذتي       
أستاذ الترمیم بقسم ترمیم اآلثار ، كلیة اآلثار، جامعة  محمد عبد الھادي/ السید األستاذ الدكتور ، 

على اإلشراف  تفضلھ بالموافقةعلى والمستشار العلمي لسفارة مصر في بولندا سابقاً رة القاھ
على البحث ، وعلى ما قدمھ سیادتھ من توجیھ ومساعدة ومالحظات قیمة كان لھا أبعد األثر فى 

  .هللا عوناً للباحثین في مجال عالج وصیانة اآلثارجعلھ  استكمال البحث ،
عبد الظاھر عبد الستار أبو / للسید األستاذ الدكتور  والتقدیر والعرفانالشكر  كما أتقدم بخالص

وعمید كلیة اآلثار بجامعة مصر األستاذ بقسم ترمیم اآلثار ، كلیة اآلثار ، جامعة القاھرة ،  العال
ومالحظاتھ  ھعلى مشاركة سیادتھ فى اإلشراف على البحث وعلى توجیھاتللعلوم والتكنولوجیا 

  .فلسیادتھ وافر الشكر والتقدیر،فى إنجاز البحث مشھود وفعال اءة ، وما قام بھ من جھدالبنالعلمیة 
مدیر  مجدي منصور بدوي/ األستاذ الدكتور لسیدكما یسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر ل 

ومدیر عام إدارة بحوث اللیزر بالمجلس األعلي لآلثار علي مشاركة ،  المتحف القبطيعام ترمیم 
من جھد وعون وفكر وتوجیھ بناء  شراف علي البحث وتقدیراً لما بذلھ سیادتھفي اإل ادتھسی

  .جزي هللا أساتذتنا عنا خیر الجزاء. إلنجاز ھذا البحث
       

محمد عبد الحارث لموافقة سیادتھ علي عمل / كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور 
القومي لعلوم اللیزر تحت اشراف سیادتھ وتذلیل كل العقبات الجانب التجریبي للبحث بالمعھد 

وتوفیر التسھیالت الالزمة لكي یتم ھذا العمل علي أكمل وجھ وكذلك علي موافقة سیادتھ علي 
  . مناقشة البحث 

إسماعیل أحمد عواد علي / كما أتقدم بوافر الشكر والتقدیر والعرفان إلي السید األستاذ الدكتور
  ھ علي مناقشة البحثموافقة سیادت

   
محمود عبد الحمید علي مشاركة سیادتھ الجادة في / كما أتقدم بشكر خاص للسید الدكتور       

وعلي ما قدمھ سیادتھ لي من معلومات وخبرات كان لھا  عمل الجانب التجریبي للتنظیف باللیزر
  . یربالغ األثر في الحصول علي نتائج ھذا البحث فلھ مني كل الشكر والتقد

  
لما قدمھ من جھد مشكور وتعاون خالص الشكر والتقدیر إلي األستاذ ودیع بطرس كما أتقدم ب      

محمد محجوب مدیر / عمل بالقطعة األثریة موضوع البحث ، وكذلك األستاذ مستمر لتسھیل ال
  .عام آثار مصر القدیمة فلھما مني كل الشكر والتقدیر

الغالیة التي لم تدخر جھداً  زوجتيوالعرفان بالجمیل إلي تقدیر كما أتقدم بخالص الشكر وال      
كما أخص بالشكر . لمساعدتي وتوفیر كل الظروف المناسبة إلتمام ھذا البحثأو وقتاً أو فكراً 

  .أبنائي األعزاء داعیاً المولي عز وجل أن یجعلھم من الصالحین
وإلي من وشیخي والعرفان لوالدي ووالدتي وفي النھایة ال أنسي أن أتقدم بالشكر والتقدیر       

بذل جھداً أو وقتاً أو فكراً للمساعدة في اتمام ھذا البحث داعیاً المولي عز وجل أن یكون ھذا 
  .البحث إضافة جیدة لألبحاث والدراسات في مجال ترمیم اآلثار

  
  وهللا ولي التوفیق

  
  
  

  



ك 

  إهداء
  

  
  
  

إلي شريكتي في  رحلة الكفـاح والنجاح  
أهدي  ...... إلي زوجتي الغالية  .... ....

  هذا البحث
  
  
  
  
  



ل 

 Introductionمقدمة البحث 
  

لقد خلفت لنا الحضارة المصریة عبر عصورھا المختلفة تراثا ھائال من اآلثاروالتحف 
الفنیة المذھبة لتعطي صورة واضحة لما وصلت إلیھ ھذه الحضارة العظیمة من تقدم ورقي ، 

فرعوني العدید من قطع األثاث المذھبة وكذلك التوابیت والتماثیل التي فنجد مثالً في العصر ال
كانت تغطیھا طبقات بالغة الدقة والجمال من التذھیب، ولعل أبرز مثال علي ذلك مجموعة األثاث 

 .الخاصة بالملك توت عنخ آمون وغیرھا
عرف التذھیب فى مصر منذ اقدم العصور ، حیث قام المصریون القدماء بتكسیة 
المصنوعات الخشبیة مثل التوابیت والتماثیل والصنادبق وقطع االثاث المختلفة والكثیر من 

حیث ان الذھب من اكثر الفلزات القابلة للطرق  Gold leafقولة برقائق الذھــب نالتحف الم
واستمر التذھیب خالل العصور  )١(صورة اقتصــادیة لتغطیة اسطح كبیرةوالذى یمكن استخدامھ ب

 Gilding stylesالیونانیة الرومانیة والقبطیة واإلسالمیة كذلك فإن بعض اسالیب التذھیب 
  .المستخدمة فى العصر الحدیث تعد امتدادآ لالسالیب التى استخدمت فى التذھیب قدیمآ 

الكثیر عند المصرى القدیم ، حیث كان للذھب قیمة رمزیة  وكانت عملیة التذھیب تعنى      
سامیة تتعــلق بعقیدة الخلود عند المصریین القدماء الذین اعتادوا  وضع الذھب مع المتوفى رمزآ 
للجمال والثراء والبقاء كما كان للذھب اھمیة وقیمة روحیة خاصة عند المصریین القدماء إذ إنھم 

ففى احد  )٢(ضمن قدرة المتوفى على النطق والكالم فى الحیاه االخرى كانوا یعتقدون ان الذھب ی
البورتریھات المنفذة على حامل خشــبى یصور شابآ ذو فم مذھب ، واللسان مغشى بطبقة رقیقة 
من الذھب وبذلك یكون للمتوفى المقدرة على النطق والتكلم بلسان اآللھة ، وفى العصر الرومانى 

ع على جسم المتوفى خاصة على الفم والرقبة والمفاصل ، واقدم دلیل كانت رقائق الذھب توض
- ٤٨٠٠  padarian periodارى دعلى استخدام خام الذھب والنحاس یرجع الى عصر الب

  .  )٣(م.ق ٤٢٠٠
  
األثریة المذھبة أھمھا األیقونات األثریة  التحفأما في العصر القبطي فنجد العدید من  

تھا مذھبة بالكامل ، وكذلك قباب المذابح والمقاصیروغیرھا من التحف التي غالبا ما تكون خلفی
  . األثریة األخري التي تحتوي علیھا الكنائس واألدیرة التي تنتمي للعصر القبطي

كذلك تركت لنا الحضارة اإلسالمیة العدید من التحف الخشبیة المذھبة تتمثل في قطع 
لي األسقف الخشبیة الملونة والمذھبة سواء في األثاث مثل الدوالیب والصنادیق باإلضافة إ

  .المنازل أو المساجد اإلسالمیة واألسبلة واألضرحة والوكاالت
ولكن بمرور الزمن تعرضت طبقات التذھیب للتلف والتدھور بفعل عوامل التلف المختلفة       

ما ینذر بكارثة قد التي أدت بدورھا إلي تلف زخارفھا الرائعة بل وفقدھا في كثیر من األحیان، م
  .تصیب مثل ھذه اآلثار من جراء استمرار تدھور حالة الحفظ والصیانة لھا

بالرغم من القیمة األثریة والتاریخیة والفنیة لطبقات التذھیب نفسھا إال أنھا لم تنل حظاً 
وافیاً من الدراسات أو األبحاث المتعلقة بھا بصورة متخصصة یكون الغرض منھا الوصول 

  .األسالیب والمواد التي یمكن استخدامھا لعالج وصیانة مثل ھذه الكنوز األثریة الھائلةألفضل 

                                                 
(1)Gettens, R.J.and Stout, L.G.," Painting materials”, Ashort encyclopedia, Dover       
      publication, New York 1966.p.173.                                                                            

الھیئة المصریة العامة للكتاب  - وتاریخھا   الوسائل الصناعیة في التصویر –تكنولوجیا التصویر :  محمد حماد )٢(
 ١٠٩ص  ١٩٧٣القاھرة 

الملونة على االعمدة فى الكنائس   دراسة عالج وصیانة الرسوم والزخارف: " مجدي منصور بدوي  )٣(
  . ٧٠ص   ١٩٩٦ جامعة القاھرة –كلیة اآلثار   - رسالة ماجستیر"  والمنشآت االثریة االخرى



م 

أن یبذلوا كل الجھد للحفاظ علي ھذا التراث  ا علي القائمین علي حمایة اآلثارلذا كان لزام
  .في أي بلد من بلدان العالم  یتوفر الفرید الذي قلما

تطبیقیة لدراسة استخدام تقنیات اللیزر في تنظیف من ھنا بدأ التفكیر في عمل دراسة علمیة 
  .طبقات التذھیب علي األخشاب األثریة آملین أن تكون ھذه الدراسة خطوة علي  ھذا الطریق

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ن 

  الھدف من الدراسة
  

  : یمكن تلخیص الھدف من القیام بھذه الدراسة في النقاط التالیة
  .إلقاء الضوء علي تطور فن التذھیب واستخداماتھ عبر مر العصور المختلفة :أوالً 

  
دراسة األسالیب الصناعیة والفنیة التي استخدمت في الماضي لتذھیب التحف الفنیة  :ثانیاً 

الخشبیة علي مر العصور وذلك لفھم طبیعة وخواص تلك المواد وبالتالي إمكانیة توقع المشاكل 
  .والحد منھا بقدر اإلمكان بغرض صیانتھا وضمان بقاؤھا ألطول فترة ممكنة التي قد تحدث لھا

  
دراسة أھم عوامل التلف التي تسبب تلف طبقات التذھیب ودراسة میكانیكیة حدوث التلف  :ثالثاً 

وتحدید مظاھر التلف التي یسببھا كل من ھذه العوامل بھدف توفیر الظروف المالئمة لعرض 
  .بة داخل وخارج المتاحفوحفظ األخشاب المذھ

  
دراسة أھم األسس العلمیة واألسالیب التطبیقیة  لعالج وصیانة طبقات التذھیب والتي من  :رابعاً 

خاللھا یتم تقدیم أفضل األسالیب والمواد العلمیة اآلمنة التي یمكن استخدامھا في حالة ضرورة 
للیزر في تنظیف طبقات التذھیب التدخل بالعالج ، مع التركیز علي دراسة استخدام تقنیات ا

ومقارنة نتائجھا بالطرق التقلیدیة للتنظیف باستخدام المذیبات الكیمیائیة ، وكذلك وسائل الصیانة 
الوقائیة التي یمكن القیام بھا لمنع عوامل التلف التي تؤثر سلباً علیھا أو علي األقل الحد من 

  . خطورتھا
  

  .لمیة المستخدمة في فحص وتحلیل طبقات التذھیبدراسة األسالیب والطرق الع :خامساً 
  

فحص وتحلیل العدید من عینات مختلفة من طبقات تذھیب تنتمي لعصور مختلفة ،  :سادساً 
للتعرف علي ودراسة المواد المختلفة المكونة لطبقات التذھیب ومن ثم كیفیة صیانتھا باألسالیب 

  .اآلمنة المناسبة 
  

یة معملیة لنماذج مذھبة یتم تنفیذھا باستخدام نفس المواد واألسالیب عمل دراسات تجریب :سابعاً 
التي ستوضحھا نتائج التحالیل التي سیتم عملھا للعینات المختارة وعمل تقادم لھا  ثم القیام 
بعملیات العالج والصیانة لھا باستخدام تقنیات اللیزر والمواد الحدیثة التي توصلت إلیھا الدراسة 

  .ریة لتكون مثاالً یحتذي بھ في عالج وصیانة طبقات التذھیبالعلمیة النظ
  

كما ستتناول الدراسة مناقشة العدید من األسس والمبادئ الخاصة بعملیة إعادة التذھیب بما یتفق 
 مع المواثیق الدولیة وأخالقیات الترمیم

  
  

  
  


