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 المستخلص:

لم ددثلر وددميلِه    دد  ل ح دديلدفدد ىلرلددالرللىددمدلم ددالرلدد  لتلرل م يدديلرل دد للهصدد مه  ل هلري  دديلة, دد   ُيعدد ع
لِكشفلرلنقمبلمنل  رحتلرل طويلر هسمه للفذرلرلع ث.

لهرنلل  قن متلرلع   يلرل عمص  لرو يملرلك,  لل  لمفظيلم   ل نل ميع  ي ل نلمور تلب ئ يلِؤو لم   .

ل
ل

Modern Technologies and Their Impact on the Restoration 

of Monuments 
Omar Ahmed Shakir 

College of Archaeology -University of Mosul 

 Abstract: 
 Archaeology, its restoration and conservation is of the great importance It aims 

to preserve the physical evidence that reveals the stages of human development of this 

science. Contemporary scientific techniques have a great impact to preserve it from 

the environmental factors that affect it. 
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 المقدمة 
لهصدددل   لري عددد نله عددد للرلل ددد الهرل دددس لهرلسدددسللم ددداليلدددو ل لهم دددالرلددد 

 نليددددذرلرلع ددددثلبنظ يمِدددد لل؛بمي  ددددمللرلشددددعوبلوددددميليلظددددا ددددثلِدددد   ثلهصدددد مهيلرآنلمإل
ط, قمِدد لدفدد ىلرلددالرللىددمدلم ددالرلدد  لتلرل م يدديلرل دد لِكشددفلرلنقددمبلمددنل  رحددتل ِه

رلك   ددم ل)خدد مل  ددتلنلم ثلرل    ثلل لمسقيلهط دد  لبددملع وللر ُلرلة ملرل طويلر هسمه .
لهغ  يم.لل(هر ح م لهرلفن ليلهرلج ولوي هرلى زيم ل

ددد   ثلرآ ودددميلِل دددمالرلدددالرلعنميددديلرلةمصددديلهرلك, ددد  لبدددم و  لإنلم   ددديلصددد مهيلِه
خ  ددميلرل ددور لرل سدد ة  يلل  دد   ثلح دديل هفددملِل ددمالِل ددمالرلددالخ,دد رتل    ددز لإلكددذل 

لرلال يرليل ق قيلل كونلبنىسلخورصله ورصىمتلرل ور لر ص  ي.
رل لددديلرل قن دددمتلرلل د ددديلرل سددد ة  يلفددد لِددد   ثلر ودددميلح ددديلِنمهلددديلفددد ليدددذرل
لِض نلرل ليل ملد  .

 المبحث األول:
يشدد تلوددمي.لة ددمله ي   فددملفدد ل جددم لرل دد   ثلهرآل يددذرلرل  لدديلِع يددنلرل قن ددمتليشدد  ت

رل  ددزيلليلرل سدد ة  يلفدد لِدد   ثلر وددميله نفددم يددثلرل قن ددمتلرل عمصدد  لهرلل د ددللريضددم ل
ه جددم تلرلدد ة ر  لفدد لِدد   ثلر وددميله  ددمنلخ مل دد له   زرِدد له هورمدد لهةددذل ل

له,ذ لِميية يلمنلرك شمىل شعيلرل  زي.ل
هرل قن ددديلرل مه ددديليددد لِقن ددديلرلندددمهولهرل ددد لِع ,ددد ل دددنلرل قن دددمتلرل ف ددديلفددد ل جدددم لِددد   ثل

لِ جددمه لوددمي لهرنلِكنولوي ددملرلنددمهولِدد يللخددورصلرلجزل ددمتلهرل  ة ددمتلرل دد ل رآ
ل.(همهو   لل100رلدل) قمد سفملل

إنلِكنولوي ددددملرلنددددمهولِع ,دددد ل ددددنل حدددد حلرل قن ددددمتلرلع   دددديلللددددتلرلع ددددد ل ددددنلرل شددددمكتل
لهرل عو متلف لم   يلِقوييلهح مييلر و .

ض نلرل  ليلريضم له,ذ لِميية يلمنليهر لِقن يلرلنمهو. لِه
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رل  ف هلدددددفو  للهرل قن ددددديلرل مل ددددديليددددد لرلىلددددديلرل  ف هلدددددفو   لح ددددديلدددددد ثلرلىلدددددي
ر و يددددديلبملددددد ة رللرهدددددوريل ة  ىدددددديل دددددنلرل  ف هلدددددفو متلِة  دددددفلفدددددد لل  ق ن دددددمتل

لخ مل فملههظ ييلم  فمله فوهمِفملم الحسبلرلغ ضل نفم.
هرل ددد لِع ,ددد ل دددنلرل قن دددمتلل(X-Ray)رل قن ددديلرل ربعددديليددد لرل  دددوي لبم شدددعيلرلسددد ن يل

سددد ة للم دددالهطدددمملهرلدددللفددد لم دددثلر ودددميللىلددديلِ ل ة  ددديلر صددد م ل هلرل ف ددديلِه
رل عدددم نلرل سددد ة  يلفددد لرل ةطوطدددمتلهرل وحدددمتلهرلع دددستلرل ع ه ددديلهرلةز  دددمتل

هرل  ددوي لر شددعمم لرل ددنمم ليددولط يقدديلرخ  ددميلغ دد ل   ددفلِسدد ة لللهغ  يددم.
لل  لققل نلرل,ن يلرل رخ  يللألش م لهلس  فم.

 المبحث الثاني:
ويلرل ة  ىيله نفملرلع دد لم ال يرليلِميية يللع   متلرل    ثلف لرلع يش  تلل

رلقددد يثلمنددد  ملةدددمنلر هسدددمنلرلقددد يثليقدددوللباصدددسال دددملقددد لِ دددفل دددنلرآ تلهر  هرتل
هرل سبسلهرل سمكنلرل س طيلرل  لةمنليسفنفم.لهيذهلرلع   متلرل, رل يلِع ,دد لرل,دد ريمتل

لرل ة  ىي.ر هلاللنشأ لِ   ثلرل نشآتلرل ة  ىيلهرصسال ملق لِ فل نلر  هرتل
هفدد لهر الرلن ددتلهلددللرلى رمندديلل نددذل قدد للرلع ددويلقورمدد ل قدد للحضددمي له ك  يددمل

الهحىظفددمِق  م  لِق  م  لح دديلمدد ىلرلى رمندديلب دد هيلرلددز نل لة ف دديلِلندد سلريسددم لرل ددِو
له ل لب لن سليذهلرل و  مهرت.لللل رل  فل  نلرل, ا

 لرللضدددميييلة دددم لهفدد لرلعددد رملرلقددد يثلشدددف تلرل  رحدددتلرل طوييددديلفددد لةمفددديلر هيدددل
 ددنلل ددملد ع ددقلبملجمهددبلرلع ددميالرل دد ه ليددملسل ددنلرل نددويلهر هجددم لرللضددميالخمصددي

ج د ل  رفقفددملرل,نمل دديلب ددملِشدد   ل ددنلب ددوتلهق ددويلِةط سلهرهشم لل هرمم  لبنم ل  نلِه
له لوريله وربمت.

إنلرلع د ل ددنلرلن ددوصلرل سدد ميييلللفددملله  ددوللرلعدد رملرلقدد يثلقدد ل شددميتلرلددال
ثلب ج وميل نلم   متلرل  مهيلهرل    ثللألهفميلهقنورتلرل الهرلسدد ه .ل  ددملفدد لق م ف

رلع ددد ينلرل وهدددمه لهرل ه دددمه لفدددمنلرل وهدددمه  نلهرل ه دددمنلقددد لري  دددورلباصدددسال نشدددآِفثل
رل ع ميييلرل  لِع ليلل   فل هلر هف ميل ل مبلط, ع يل هلبشدد ييل ة  ىدديلهحددمفظورل

ليذهلرل نشآت.للفمم الرل لفلرلىن يلرل  لةمهيلِض 
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للفدد لإمددم  لهفدد لرلع ددويلرلولددطالقددمللرلىنددمهونلرل    ددونلفدد ل هيه ددملبدد هيليددم
ِ ددوينل عظددثلر يقوهددمتله م ددم لرلنلدديلرلىن دديلرل ة  ىدديلرل ويددو  ل رخددتلرلكنددملس.لهقدد ل

الر م ددددم لرلىن دددديلرل دن دددديلرل دددد لظ دددديليددددذهلرل قمل دددد لرلىن دددديلُ   عدددد لفدددد لِدددد   ثلهرصددددس
لىوظدديل رخددتلرلكنددملسل هللدد ملرصددلمبلرل ج ومددمتلرلىن دديلِع لدديلل   ددفللددور لرل 

ل.رلةمصي
هفدددد لرلقدددد ه نلرلسددددمبللمشدددد لهرل ددددم نلمشدددد  لةددددمنلرل    ددددونلفدددد ل عظددددثلرلدددد,س ل
ر هيه  ددديلد  عدددونل لددد و م لفن دددم لهرحددد ر لفددد لِددد   ثلهمدددسالرل نشدددآتلر و يددديلهرل ق ن دددمتل

  دديلهرل ع مييدديلرل دد لرلىن ددي لهيع  دد ليددذرلر لدد وبلم دداللدد هي لمددسالرلعنمصدد لرلزخ ل
دد للرلعنمصدد لرلزخ   دديلِع ليلل   فلرلش د لهرل دد ليدد لفدد ل  ددسلرللميدديلل عددسا ل ِه

يية دديلهرلىن دديلهرل ع ميييلرل دد لل سدديلفدد لحميدديل ملدديلل عددسالح ددالِلدد ى لب    فددملرل م
لرلوقي.للل طو لف   ل  فن ل ن
 لهشدددف تليدددذهلرلى ددد  لِورفددد لعشددد ينلِطدددويتل م دددم لرل ددد   ثللألودددميهفددد لرلقددد نلرل

رلع د ل نلرل مح  نلهرل ة   نلب    ثلر وميلرلال ه لرلش ملر هلس.لهفدد ل ن  ددفل
رلقدد نلرلعشدد ينلشددف لرلعدد رملرلع ددد ل ددنل م ددم لرل دد   ثلقم دديلبفددمل رلدد  لرل دد رحلهر وددميل

هغ  يددم.له ِددزر ل م ددم لرل دد   ثلله نددوملهرللضدد ل  ددتلرلع رق دديلفدد ل دد نل و يدديل ة  ىددي
لرل  مي.لهلر س    لهخمصيلف لرل  نلهرل ورقللر و ييلرل  لِع ليلل ة ربل

لر ملخطيلرل ليلفكمهيلة ملد  :
 المحتويات  ثبت

 الصفحة الموضوع  ت

ل1لرل ق  ي  .1
ل4 مفهوم التقنيات المعاصرة  :المبحث األول  .2
ل4لرل ط بلر ه :لِع ينلرل قن مت  .3
ل5لرل ط بلرل مه :ل ي  يلرل قن متلل  .4
ل6لرل ط بلرل ملي:لرل  زي  .5
ل22لرل ط بلرل ربل:لِقن يلرلنمهو  .6
ل30لرل ط بلرلةم س:لرلىليلرل  ف هلفو    .7
ل37لرل ط بلرلسم ل:لرل  وي لبم شعيللرلس ن يلل  .8
ل43 تاريخ نشأة وتطور علم الترميم  :المبحث الثاني  .9
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 االول  المطلب

 تعريف التقنيات
 التقنيات لغة:تعريف 

عند ) نقسدثلرلدال قطعد ن)Technologicي لة  يلرص فملرغ ي  ديلق ي ديلِه (لTechno(لِه
عن لرل فميرتلرلىن دي لهرل قطدللرل دمه ) نظد ثلlogoِه عند ل يرلدي ل الرنلرل قن ديلِعند ل يرلديلِه (لِه

لرل فميرتلرل قن ي.
هره ددماللرل عددميىلل ددنلهدد ل  ددط نليعندد لِط, ددقلهقدد لم ف دد ل نظ دديلرل وهسددفولرلعمل  دديلبأ

نمل لد ة رلل وري هدملهطمقمِندملرل شد ييللكد لِ د نللندمل  م م ليم ف له ى   لهي لِع, لمنلربد ر لقد ِي
ط, قفددملم ددالرلع ددوللرل ط,   ديلهخمصدديلفدد ل جددم لِدد   ثل رلد ة رللرل قن ددمتلرلل د دديلرلع   دديل نفدملِه

  هرتل  طددوي لفدد ل جددم تلم ددثلهصدد مهيلرلقطددللر و يدديلهرل نشددأ لرلع مييدد لل سددمم هملفدد لصددنمميل
ِ  تلرل قن يلرلجمهبلرل ط, ق ل نلرلع ث ل ال هفملع مي لمنل لد لرلنشدمالرلدذاللللل(1)ة  ىي.ر وميلرل 

ثل ددنلخسلدد لرلع ددثلم ددالريضلرلورقددل.لهيدد لِ دد يثل خدد ل ددملِوصددتلإل دد لرلعقددتلرل شدد ال ددنليد دد ل
هفمل نلِسدفتللرلل دم لم دالرل شد لفد لر  هرتلهرلط ملرل كنولوي يلرلل د ديلهرل  طدوي لرل د ل دنلشدأ

 ة  فلرل جم ت لهرل  لِف ىلبشفتليل س لرلالرخ  ميلرلوقيلهرلجف  لة ملِسميثليذهلرلطد مل
لةددتل ددملد يدد للفدد لِضدد  قلرل سددمفمتلرل دد لِى ددتلبدد نلرلعددورلثلح دديليسدد ط للر هسددمنلرلوصددو لرلددا

للل(2)بألفتلرلس,تله ق فملحمييلل جف لرل, ه لهرلعق  .
  

 

كنولوي لم دال سد وملرل قمفديلرلع   ديل(لل1) ل,  لر تلرب ره ث لإو ر لبعضل ولدوممتل نفدمالرلع دوللب ط, قدمتلرلندمهِو
ل19 لص2013 للط  يلرل فلرللم المش لف لغز  ليلمليل ميس    ليم عيلر  ي  لغز 

ل28 لص2019خض  لح  ي ل ىفوللرل قن ي ل  ليلرل  ط نله عمه  لهط ملرل ة ر   ل ج يلر ل غ رب ل(ل2)
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 الثاني طلبالم
 اهمية التقنيات 

 للتقنيات اهمية كبيرة نوجزها بما يلي:

لثليفنلرل نق بلمنلر وميلِنق  م لمشورل م لف لبمطنلر يض لهف لهق نملرللمل ل ص نلري  ديل -1
  ي.لسم  ميرتلرلع   يلهرلق ي لرلع  رل ة رللرل قن متلرلل د يلرل ق قيلخملعيل

ة رللةمفيلرل قن متلهرلولملتلرلع   يلرلل د يلل سمم يثلم الرِج ل عظثلم  م لرآوميلرلالرل  -2
ق  تل هقمتلم  فثله ملفث. ق  تلرلجف لرل ش الِه  ِسف تلم  فثلِه

متلرلندمهولفد ل جدم تلرل د   ثلهرل د مهيلر و يديلهرلد ة ر مِفملفد لِ , ديلرل  مو دتل دظف تلِقن -3
   مهيلهرل    ث.لييلرل  لرل ة  فملم  م لر وميلف ل جم لرليلهرل وحمتلرلج ر

هرلسدد ن يللسلدد ىم  ل نفددملفدد لرلكشددفلرلدد ة رللبعددضلر شددعمممتلرلكف ه غنمط سدد يلهرلكوه دديل -4
ع ميييلر و ييلهةذل لل ع فيلِدميي ل منلرل ة ىمتلهرلطى   متل رختلرلقطللر و ييلهرل نشأ لرل

 .ل(1)يذهلرل ق ن متلر و ييلهخمصيلرل وحمتلرلزي  ي

ل
ل

 
  

 

 ل2018 لAl-Adab Journalرلط ,  لي عيلح يز ل هيلرل قن دمتلهرلع دوللرل ط,   ديلفد لِطدوي لم دثلر ودمي (ل1)
ل.7ص
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 الثالث  المطلب
 LASERالليزر

لهي لم   يلِضة ثلرلضو لبمه عمومتلر شعميلرل لىز.ل
وهددمتلِشدد  للفدد لِ   رِفددملِه طددمبقل ويمِفددملرل دد لِندد  ل هيدد لع ددمي لمددنلحز دديللددول يل رتلفِو

ل.(1)اله ضيللول يل رتلطمقيلممل يظمي  لرل  رختلرل,نم لب نل ويمِفملل  لو لرل
 خصائص شعاع الليزر:

عندد لأحااادا اللااو :  -1 ط ىدد للدد قلدندد  لمندد لِدد   ل ىدد  لهقدد لهيددذهلرل ددىيلرل وي دديللمدد ضلِه
 كمهيلِ   زلبفملر شعيلرل ر دويي.ل

عند لرل شد يل هتاوايا الحازم الئاوئية:  -2 م  لهيد لبط, ع فددملفد لرللز ديليفدونل عد ه لرل ى يدقلِه
   ةز ل هنلحمييل ل ة رللم لمتلهقط يملق لي تلرلالرقتل نلقط لرل بول.

ل ويدددمتلر ربسلبددد نل ويدددمتلرللز ددديلرلورحددد  لمدددمل ليددد ر له  دددزر نلهيدددذرليسدددمم لرل دددلالتاااراب : -3
وهمتلف لِقوييلبعضفملرل عضلل عط لطمقيلهق ي لممل يلل لز يلرلورح  .  رلضول يل هلرلىِو

  ةددز لفدد لحز دديل رتلقطدد للدد قل لد جددمه لرلعمل دديلهلرلهيدد لشدد  لرلشددعميللالشاادة الئااوئية: -4
 .(2)  ث1

 مميزات شعاع الليزر:
وهدددمتلرل فوهددديللشدددعميلرل  دددزيلر -1 للز ددديلرلضدددول يللشدددعميلرل  دددزيل لِ  ددد لة  ددديل نلة  ددديلرلىِو

لِسمهالصى ر .
 لpulseل هله ضديContinuous wave  ي فدنلرنلِكدونلرللز ديلرلضدول يل سد    لرل د فق -2

رلورحد  لِه ةذليذهلرلن ضمتلرشفم  ل  ع   له ع  تلإمم  ل ة  ىيلِ,  ل نله ض لف لرل مه ديل
ل هل يزرلفملرلال سد نلرلن ضمتلف لرل مه ي.

 لفوليلرلس ط  لم الحز يلرل  زيلخ وصم ل رتلرل    رتلرلضول يلرل  ل يلل ع نلرل ج   . -3

 ل(3)لفوليلر ري لهر ر يلرل  زيلر رل ملقويهيلبمإشعمممتلرلذيييلهرلنوهييلر خ مل -4

 عيوب استخدام الليزر:
 حز يلخط  لهخ وصم لمن لِع لفملللمليلرل   ل -1

 ِل مالرلالق ي لممل يلل  شغ تل -2

 ِل مالرلال قيل  نمه  لف لِطمبقلرل س ويمتلرل   ييلل,  لر ه عمحلرل  زيال -3

 

ط, قمِ  ليم عيلرللرلق م للرل ل مه  ل(1) لل5 لص2012لعو لبنلح    لرل  زيلِه
ل2 لص2014 لMU/ Faculity. Siteرب ره ث لهجوم لخ مليلرل  زي ل(ل2)
ط, قمِ  ليم عيل للرلق م ل(ل3) ل9 لص2012رل ل مه ل للعو لبنلح    لرل  زيلِه
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 أشعة الليزر:تاريخ اكتشاف 
.ل1916ِنسددبلفكدد  لره عددمحلرلط ددنلرل س شددميلرلددالمددملثلرلى زيددم لرل,دد تلردنشدد مدنلفدد لمددملل

مي لرلط دنلفد ل نطقديلرل ويدمتلرل ق قديلرلدالرك شدمىل شدعيل ه  تلرل جفو رتلر هلالل لمهليلرل 
ددد سليدددذرلر ك شدددمىلبملدددثلمدددملثلرلى زيدددم لر   يفددد لِشدددميلِزمههز.لهفددد لمدددمللMASERرل  دددزي لهرِي
رلدد طميلرلع  ددم لِددمههزلهيدد  سليددوي نله ل,دد تل ريجدد لرلل ددو لم ددال  ددزيلفعددم .لهفدد لل1953

ى د   يللل1954ممللل ِوصدتلةدتل دنله فدو البملدوىلهرلكسدن يلبويخدويىلرلدال ع و دمتلةم  ديلِه
لل ظ هىلرل ط و يللع تلرل  زي.

ل1958ِطددويتلر فكددميلههشدد تلر بلددمحلرلع   دديلمددنلرل  ددزيلخددس لرلة سدد نمتلفدد لمددملل
ِوصددتلةددتل ددنلِددمههزله يودد للددفمهلولرلددالرلع ددد ل ددنلر لملدد متلرلفم دديلإه ددمالرل  ددزي له شددميتل
ربلموفثلرلدالرلىد هملبد نلرلظد هىلرلى زيمل ديلرل ط و ديلفد لةدتل دنل نطقديلرلضدو لرل  لد له نطقديل
رل ويددددمتلرل ق قدددديلهخمصدددديلرل  ة ددددبلرلىجددددواله عدددد  تلر ه عددددمحلرل  ددددزر نلهفدددد ملرلطمقدددديلبدددد نل

خ يج ليم عيلةولو , دملهيد ماليدوي نلل(1)متله ل متلر ومي .لهف لهىسلرل وق يلةمنل ح لرل س وي
)رل  دددزي(لهرلظددد هىلليولددد لد لددديلر فمه ددديلره دددمالرلط دددنلرل ن عددديلمنددد لر طدددور لرل وي ددديلرل  ل دددي

مههزلهيولدد لره  ددمهلرلع ددد ل ددنلرلع  ددم ل خ دد ريل رل ط و دديللددذل .لهقدد ليددذبيله ددمل ل بلددمحللددفمهلِو
بورلدطيلرلعدملثل مي دمنلل1960رل  زي.لهق لِثلِ ن للهره مال ه ليفدم لل دزيلفد لرلعدملثلمدمل يفز لل

Maimanره ع يل نفمله ضدمتل دنلر شدعيللهق لللرلذالرل ة للب وي لرل مقوتلرل طعثلبملك ه  وللل
همهو   ل    ز لب, يقلش د لف لرِجمهلر شعيله لِىق لشد ِفملل694,3ِليلرلل  ر لطولفملرل وي ل

ل لل يم  لبع يملمنلرل   يلإ لب طا لش د .ل
هويل خ ل نلل زيلرل ور لرل د  يللرك شفلةتل نلل  ىنسونله    لوية نلل1960هف لممللل

بورلددطيلردوهددمتلرل ويره ددوللرل سو دديلرل كددمفؤلرل طع دديلبى وييدد لرلكملسدد ول لوددثلبعدد ل لدد لرك شددفلل ددزيل
ل.ل1961رلف  وللهرلن ونلبورلطيلرلعملثلم  ليمفمنلهرخ هنلمملل

رك شىيل ه لل زيل نل ش مهلرل وصستلبورلطيلودسحل ج ومدمتل دنلرل دمح  نلفد لر  يفدمل
ف لهىسلرلوقيلِق ي دم لبعد ل لد لِورلديلر ك شدمفمتل هدوريل ة  ىديل دنلرل  دزيرتل م رلديل سد ة  يل

لل(2)ح الرل ول
 

  

 

لل45 لص1998 لرلقمي  ليؤهىلهصى  لرل  زيللو لرل س ق,ت(ل1)
ط, قمِ لف لرآوميلهرل    ث لرلقمي  ل (ل2) ل31-30 لص2012ب ها ل ج ال ن وي ل  م ئلرل  زيلِه
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 انواع الليزرات:
ِعدد لرلولددسلللنددويلهط, عدديلرل ددم  لرلىعملدديلرل دد لِ ددنفلرل  ددزيرتله مل ددمل ل يفددز لرل  ددزيلط قددم ل

ه للفدددم.لهيددد ثلرخ  دددميلرل دددم  لرلىعملددديلبعددد لرل دددم الرل ولددد للألشدددعيلرل ل ووي)رل  زييدددي(لهرل ضدددةثلر 
ل د لي  لل س ويمتلرلطمقيلبفملهرل ع ىلم ال  ل ليرِفملر لك  هه ي.ر يرل فملط ف م لِه

لِه نفلرل  زيرتلرلالر هوريلرآِ ي:
 الليزر الغايا: -1

ِع , لر شعيلرل م ي ل نل يفز لرل  زيلرلغم ال فضتل نلِ  لرل  لِ  يل نل يفز لل زيل
سدد ة للل ددزيلرل ددور ل رل دد  يله لدد للشدد  لِ ملدد للددولفمله يضددم لل دد ريملرلك, دد لهطمق فددملرلعمل ددي.لِه

 شددعيلل ددزيلرلغددم لفدد لر بلددمحلرلع   دديلهر غدد رضلرل ددنمع ي.لهقدد لِددثلرلل ددو لم ددال ه لل ددزيل
.لهقدد لقددملليولدد له عددمههوهلباه ددمالل ددزيلرلسدد زيوللرل  ددميلبورلددطيل شددعيلل  دديل1962غدم الفدد لمددملل

إنلل ددزيرتلرلغددم لِسدد   لرومِيفددمل ددنلم   ددمتل عقدد  ل  ع قدديلب ى يدديلرلشددلنمتلرلكف  مل دديلل.(1)ي  ددول
م للر لك  ههددد لههقدددتلر ودددمي لبددد نلرلدددذيرتلرل   دددم  يل دددىيل لملددد يل دددنلر ودددمي لبورلدددطيلرل  ددده 

م ددالهوع دديلرلغددم لرل سدد ة للةولدد سلهرلجزيئددمت.لهيع  دد لرلطددو لرل ددوي ل شددعيلرل  ددزيلرل ن جدديل
ه ددونلقددم يلم ددالِول دد لوسودديلخطددوالط ف دديل ة  ىدديلي فددنلل- هدد  لل ددزيلي  ددوللزي.لهقدد ل دد  لل  ندد

 له دددونللددد لرلددد ة رلليل سددد لفددد ل جدددمل-ف  دددولرخ  دددميلرال نفدددملبورلدددطيل نشدددويلوسوددد لهل دددزيلرل
شددى  لرل ددويل  ددم ل ددزيلوددمه لرهةسدد  لرلك  ددونل  سدد ة للفدد لرل ددنممي.لهقدد للرل  ددوي لرل جسددثلِه

هرتلل100ِوصدددد يلرل لددددوحلرلددددالره ددددمالل ددددزيلوددددمه لرهةسدددد  لرلك  ددددونللدددد لطمقدددديلخدددد هالحددددورل 
ل10,6رل دددوي لل لددد ة ر  لفددد لر غددد رضلرلط, دددي ل دددللِدددوف  لرل دددمىللدددول يلِع دددتلمنددد لرلطدددو 

لللل(2) ميف هنل
 ليزر المواد الصلبة: -2

ِكددونلرل ددم  لرلىعملدديل  دد ل ددم  لصدد  يلغ دد ل وصدد يلل كف  ددم  ل ددم  ل  , ددويهل هل يددمال شددوبل
ند  ل يفدز لل دزيلرل دور لرل د  يلل دزيلبدأطور ل ب م  ل خ مللفدملرلقد ي لم دالرصد ريللدو لرل  دزي.لِه

شددعيلِلدديلرلل دد ر .لفدد لحملدديلل ددزيلرل ددور لرل دد  يل وي دديلِ دد رهالبدد نلر شددعيلفددوملرل,نىسددج يلهر 
رلزيمي يل هلرل  , وي لِكونلرل دم  لرلنشدطيلع دمي لمدنل ددونل ولدويلفد لشدفتلصدىوىلم دال دم  ل

ه دنل فضدتلل(3) خ ملِس الرلعملتل هلرل ض نلِه ميلرل م  لبورلدطيلرلضدو ل دنل  د يلخدميي 
 

(ل1) Bela A.Lengyel and others, 1971, LASERS, second edition new york, pp. 50-51 

(ل2) Margaret A. and john T.,1997, ''A Review of Art of Laser cleaning in 

Conservation'' The National Center for Preservation Technology and Training. 

Louisiana, pp.7  

(ل3)ل Hecht J,1992, The Laser Guidebook,2nd edition, New york pp.96-97. 
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رل ور لرل   يلب وي لرل مقوتلهرلعق قلرل نمم لر ح  .لهة  م لل  دزيرتلرل دور لرل د  يليدولرل  دزيل
رل ددم  لرلىعملدديل  دد ليدد لقضدد بل ددنلرل ددمقوتلرل ددنمم لهيدد ثلرلل ددو لم  دد ل ددنلب ددوي لل رل ددمقِو ل

يل  دد لبشددوير لرلكدد هل لهيددذهلرلشددمل يليدد لرل دد لِ دد لر ل ن ددولله عدد ل لدد لِجدد ملم   دديلِطع كسدد  ل
ل.ل(1)ر شعيلرل  زييي

هيقدللفد ل نطقديلر شدعيلِلديلل  م ل خ لل  زيرتلرل ور لرل   يليدولل دزيلرلن و ي  دولليدما 
هددددمهو   .لهيندددد  لل ددددزيلل1064رلل دددد ر لرلق ي دددديل ددددنلرلط ددددنلرلكف ه غنمط سدددد لهطولدددد لرل ددددوي ل

رلن و ي  ددولليددمال ددنلِعدد يضلب ددوي للصدد  يل ددنلرل   يددوللهر ل ن ددوللهرلجميهدديل)ل شددو يل هل غشددم ل
يلرل  دزيلرل ن جديلبعن  ل يل لهم يليع ىلبملن و ي  وللرلالل  يللو لخمطف.لهل دملةمهديلرشدع

بفددذهلرلط يقدديلغ دد ل  ل دديلفكددمنل ددنلرلضدد هيالهيددو لشددعميل  لدد ل ددور للشددعميلرل  ددزيلإ فمه دديلل
رلددد ة ر  لفددد لرل ط, قدددمتلرل ة  ىددديلهر فمه ددديلِ دددوي  لهلدددولرلفددد ى لهيسددد ة لللدددذل لل دددزيلرلف  دددولل

لل(2)ه ونل
 ليزر المواد السائلة: -3

كونلرل للد   زلبسفوليلِلض  ه ور لرل س ة  يل   لرق  م ييل قميهيلبأيفز لف لرل ة , رتلِه
رل  زيلر خ م.لي فنلِغ   لرلسدملتلرل سد ة للبسدفوليلل ل دو لم دال شدعيلل دزيل رتل ورصدىمتل
ي ددد  ل هنلِغ  دد ليفددم لرل  ددزي.لهي فددنللجفددم لل ددزيلرلسددورلتل نلدندد  ل شددعيلل ددزيلبددألورنل ة  ىدديل

له  ويمتللول يل رتل طور ل   مدني.
ة  يلِع  دد لفدد لِ ة ,فددملم ددال ددم  لرل دد غيلرلعضددوييلرلك   مل دديلرل دد لِويدد لهرلسددورلتلرل سدد 

ل.(3)ف لرلط, عيلم الي ئيلريسمللص  يلِة  فلف لرل  ة بلرلك   مل 
 :X-Ray Laserليزر األشعة السينية  -4

 رتلِ   ل م البف  د ل دنلر شدعيلرلضدول يلهلفدمللXهيولل زيلبمليلرلةطوي لهر و  له شعيلل
نلرل عو يلف لِلويتل كل  ل لية  قفملرلضو لرلعم ا.لِهق ي لممل يلي ر لم الرخ  رملر يسمللر

رل  زييدي لهيدذرلد ط دبل ييديلحد ري لممل ديليد ر ل لللXرل م  لرلالحمليلرل,س  دملل ل دو لم دال شدعي
لهوها.ي فنلرلل و لم  فملإ ل نلخس لِىممتل

 ليزر أشباه الموصالت: -5

رش مهلرل وصستلي لرل دور لرل د لِسد نلب د هيلرل  دميلرلكف  دمل لفد لرِجدمهل هنلرآخد لر رل
مفسلرل  ميلرل ميلف فم.له نليذهلرل ور لب وي لرلج   دمه ولل هلرلسد  فون لهلفدذرلرلندويل دنلرل, دويرتل

 

ط, قمِ  ل ريلرلىك  ل  شق  (ل1) ل49 لص1989رل يس ل ة يلم, لرلل  ث لرل  زيلِه
(ل2)  Kay A.Ball, 1987, Laser the preoperative, second edition, USA,pp.39. 

(ل3)  Kay A.Ball, 1987, Laser the preoperative, second edition, USA, pp. 54. 
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( لهرلنويلر خ ليفونلشدل لم لnملنوي)ه و يمنلر ه لغن م لبمإلك  ههمتلهل لشلنيللمل يلهي مالب
بمإلك  ههمتلهغن م لبأ مكنلفميغيل نلر لك  ههمتلِع ىلبمل قوب.لِه   زلرش مهلرل وصدستلبأهفدمل

للل(1) ل لمن لم  ل نلر طور لرل وي يلِ لو لةف  مل م لرلاللو لبشفتل  مش  لهي فنلح هحل
 انواع التحليل الطيفي باستخدام الليزر:

 ا :أطياف رام -1

رلذالقمللب  مللرل ش يلرلنمِ لمنللRamanِعو ليذهلرل س  يلرلال ف شىفملرلعملثلرلفن ال
ل2دنظ لصوي ليقثلو ل حم الرل ونلمن  مليسقسلم الرلع ني.ل

ل
 2صورة رقم

 

ط, قمِ  ل ريلرلىك  ل  شقل(ل1) ل.57-56 لص1989رل يس ل ة يلم, لرل ح ث لرل  زيلِه
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 الوميض: -2

ِسد  يلرلددو  ضلِعددو لر شددعميلرل  لدد لرل ن عدديل ددنلبعددضلرل ددور لبسدد,بللددقوالرشددعميل هل
لطو ل وي لق   لم الرل م  لف لرلو  ضلرل س ليلبورلطيلرل  زي.ل

 االنتزاع بواسطة الليزر المصحوب بانبعاث طيفي من الباليما الناتجة: -3

قن يلرل ل  دت لهرلذاليع , ل لمللِللICP.لرل  ط نللAL-ICP-OESهيع ىلبم خ  ميلل
يعددو لرلددالرل,س  ددملهرل دد ليدد لع ددمي لمددنلغددم لفدد لحملدديلِددأه ل اليل ددوالم ددال دوهددمتللPرللدد ىل

ل وي يلهرلك  ههمتلح  .
 الطيف المستحث بواسطة الليزر: -4

 لإ ل ه لف ليذهلرل قن يليس ة للرل  زيل ه دزريلرلجسد  متلAL-ICP-OESيولِقن يلِش  لل
,س  م.لهيذهلرلط يقيللفمل ي يلف لرل ع ىلم دال فوهدمتلرل دور ل نلرل م  لهريضم لل ل و لم الرل

ل.(1)ر و ييللور لرلعضوييل هلغ  لرلعضوييل هنل خذلم نيل نل م  لر و 
 تقنية التحليل الطيفي المستحث بواسطة الليزر:

 لهيع , لِقن يل  ق  يله ف يلف لِل  تلرل ور لرل   يلهرلسمل يلهرلغم ييلLIBS هيط قلم   
ممل يلب هنل نلِس,بل الل يلل ع نيلهي فنلرنلِع دتله قيلللهرلل و لم اله مل لبس ميلة,   لل

فددم ل م دال سددمفيل ك,د لهسدد, م ل دنلرل قن ددمتلر خد ملرل دد لِ ط دبلرحضددميلرلع نديلرلددالرل ة ,د لل ل  
س نليذهلرل قن ي ل وي د للرلع تلخ فللي ريلهرق ل نلر شعميلبم م  م لم الرل  ريملهرلع لمتلللِه

لم الري عيلريزر لرلمل يلهي :لLIBS نطقيلرل  ر لفل فم.لِع   لِقن يل شعميلرل  زيلل
هدددمهو    ل1064رلجددز لرل ل سدد لهيددولرل  ددزي لهيسدد ة للل ددزيلرلن و ي  ددولليددمالطولدد لرل ددوي ل -1

للل20ل-5ةدددتله ضددديلِ دددتلرلدددالرلع نددديليفدددونللفدددمل  دددنل دددنلنظدددمللرلن ضدددمتلبيع دددتلرل  دددزيل
 همهوومه يل

ِقدوللب ج  دللطمقديلرل  دزيلم دالرلع ندي.لة  دملةدمنلِ ة دزل شدعيللليي  لشعميلرل  زيلم, لم لد -2
رل  زيلرك, لة  ملةمهيلرلطمقيلرلس  يل ه زريلرلجس  متل نللطنلرلع نيل قت.لةتله ض ل نل

  دد ليددو  لهيددذهلرلطمقدديلةم  دد ل ه ددزريلل100رلددالل10ه ضددمتلرل  ددزيلِل ددتلطمقدديلفدد لحدد ه ل
كونل ملُيع ىلبسلمبيلرل,س  م بعضليس  متلرل م  .لهيذهلرلجس  متلِكونلل نظ لدل. أدن لِه

 ب(ل-2صوي ليقث)

 

(ل1)  Robin J.H. 1995, Raman Microscopy: Application to the Identification of 

pigments on  Medieval Manuscriptsm Chemical society Reveiws, pp. 187 
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ل
  ب(  -2صورة رقم)
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   لللمبيلرل,س  ملرل فوهيل نلرلغم لرل  أدنلهخس لف   ل  ن يلفد لحد ه ل  ف هومه د للِ,د  ل ِ -3
وهدددمتللددول يلِعددد ىلبملدددثل ن قددتلرلدددالرل ددد ريرتلر يلدد يل ط قددديلفِو رلددذيرتلفددد لر لددد  خم لِه
وهمتلرلضول يلم الم لمتلِج عفملِه ةزيملم الهظدملل دنل ط نلر ه عمح.لِسقسليذهلرلىِو

 بنقتلرلضو لرلالرل ط مى.ليقوللهظمللر ل مىلرل   ييلير ل مىلرل   ي

قددوللةددم   رل دديل دوالرل ط ددمىلم ددال نشدويليع ددتلم ددالِشد  يلرلضددو لحسددبلطولد لرل -4 وي لِه
 خمصيلب سج تلرلط نلل زي ل نلرل يرليلهرل ل  ت.

إنليددذهلرل قن دديلِ   ددزلبة ددمليله   ددزرتلِجع فددمل ددنل فضددتلِقن ددمتلرل ل  ددتلرلط ىدد  لح دديلرنل
 سد ق  لة دمل نلرل ق ند لغ د ل ف ىد لهرلد ة ر فمللدفت لهي فدنللرتلنيل لد دزلللفدمل الِجف دزلرلع 

رلدد ة ر فملل ل ددد ل فوهددمتلمنمصدد ل الهددويل ددنلرلع نددمت لة ددملرنليددذهلرل قن دديل لِلدد حل ال
ل.ل(1)ل يلم الرلع نيلِليلرلىليل نل ملدن زم لرل  زيل نللطنلرل م  لغ  ل  ل 

 

 فحص وتحليل مكونات أيقونة أثرية: يف استخدام اطياف راما 
ِعددد ل يرلددديلهفلددديل فوهدددمتلر لدددورنلفددد لرل لدددوللرلج رييددديلهرل وحدددمتلرلزي  ددديلهر يقوهدددمتل
بملدد ة رلل ط ددمىلير ددمنل ددنلريددثلِقن ددمتلرلىلدديلهرل ل  ددتلفدد لرلقدد نلرللددم الهرلعشدد ين.لإ ل هفددمل

هرل ور لرل د ل لد ىيللسدطنللِ  هملب ع و متل ق قيلمنل فوهمتلرل ور لرل  وهيلهط قمتلرل لض   
ر يقوهدديلفددد لم ددويل حقددديلرونددم ل م دددم لرل دد   ث لة دددملِ دد هملريضدددم لب ع و ددمتليم ددديلمددنلهوع ددديل
رل  وودددمتلهرل قدددللهرل  رك دددمتلرل ددد لِكوهددديلب ددد هيلرلدددز نلم ددداللدددطنلر يقوهدددمتلهرل وحدددمتلرلزي  ددديل

فد لهلدللخطديلرل د   ثلهرخ  دميل هسدبلثلل هرل لو متلرلج رييدي لهةدتليدذهلرل ع و دمتلِسدمم لرل د ل
ليدل-2بنظ لصوي ليقثلرل ور لهر لمل ب.ل

 

(ل1) Tracey D. Chaplin and Robin J.H, ‹‹Raman Microscopy Techniques for the 

Characterization of pigments››  , focus, Issue 3, September 2006, pp.87 
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ل
 جا  -2صورة رقم 

  



 

759 

 

 : أيقونة األنبا شنودة وتلميذُه ويصا
رلقدد يسللري ل ولددومفمله ي  دديليددذلهددمتلرلفم دديلفدد لرلكن سدديلرل  ط دديللندد لهيدد لِعدد ل ددنلر يقول

قدديلهرل دن دديللد مل ق ددمال  د .لهيدد ل لىوظديلبفن سدديل بد للدد ى نلر و يديلب نطلهرل هح ديلرل ميية دي
هي يدللِمييةفدملل قد نلرل دم نلمشد لرل د س ا لهقد لِع لديلل   لرلق ي ديله نىدذ لبألد وبلرل  ,د ر

ر يقوهيللع   دمتلِد   ثل ة  ىديلبملد ة رلل دور لهخم دمتل لِ نملدبلهط, عديلر يقوهدي.لهق,دتلهلدلل
  فملهص مه فمللزللري ر لبعضلرل يرلمتلهرلىلوصلرلع   يلل  ع ىلم الرل ور لب هم  لم   لل   

ر ص  يلرل س ة  يلف لصنللر يقوهيله  ىيلخمصيلط ق  لرل  وي لهرل لض   لبمإلدمفيلرلدال
رل     دددمتللرلسدددمبقيلخمصددديلرل دددور لرل ملئددديلهرل قويددديللفددد ل يرلددديلهفلددديلرل دددور لرل ددد لرلددد ة  يل

ل (ل-2دنظ لصوي ليقثل)ل.ف لرمم  لِ وينلبعضلر يزر لهر لورنلرل  لرل ة  يل
ل

ل
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أيقونة األنبا شنودة وتلمذة ويصا وتوضح عليها أرقام ومواقع العينات التي  د( -2صورة رقم )
 بأطياف راما  تم فحصها 
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لهق لِثلِىض تل ط مىلير منلم الر هوريلر خ مل نلرلىلوصللألل مبلر ِ ي:
ة دملي فدنلرلد ة رلل رتلرلع ندمتل يد ر لل لد ط بلرل ل  تلبأط مىلير منلرلالم ندمتلة, د    -1

فلددوصلرخدد ملم  فددم.لة ددملي فددنلريدد ر لرل ل  ددتلبملدد ة رلل يفددز لير ددمنلبددمل وقلل هنلرللميدديل
 3دنظ لصوي ليقثل.ل خذل الم نمتل

 

 

 ( توضح استخدام أطياف راما 3صورة )
 

 من ل س ويمتلرلطمقيلرل نةىضيلِكونلق ملمتلط نلير منلرل  ش يلغ  ل   ىيلل ع ني.ل -2

يد  له   دز لِلد  له د هنل  هدالشد لرلعنمصد لرل د لِع,د ليعط لط نلير دمنلب د يليزيئ ديلف ل -3
 منفمليذهلر ط مى.

لددفوليلرلل ددو لم ددال ط ددمىلير ددمنلهرلدد   ملفملبعدد لرهعفملددفمل ددنلر لددطنلرل ن ظ دديلهغ دد ل -4
 .(1)يرل ن ظ 

 استخدامات الليزر في تنظيف وترميم اآلثار
 خ مل لِ   ثلرآومي لإنلرل  زيلل لم  لرل ة ر متلف ل جم لرآوميللقم لف ل لر ح  ا 

ه نفملرل نظ دنلهيسد ة للفد لِنظ دنلd laser scaning3  نفملرل  وي لهرل سج تلوسو لر بعم ل
رآودددميلرلعضدددوييلهغ ددد لرلعضدددويي)  تلر حجدددميلهرل دددويلرلج رييددديلهرل وحدددمتلرلزي  ددديلهر يقوهدددمت(ل

 

(ل1)  Tracey D. Chaplin and Robin J.H. ‹‹Raman Microscopy Techniques for the 

Characterization of pigments››  , focus, Issue 3, September 2006, pp. 88-89 
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هحتل صعبلرل شفستلرل ويو  لف لرلقطللر و يي لة مل نلرل  دوي لهرلن مل ل  ل يللل لة,  ل
هرل سددج تلبددمل  زيليسددمم لفدد لم   ددمتلرل دد   ثلرل ة  دد للأليدد ر لرلنمق دديلهيفددونلب قدديلممل ددي.له كدد ل
ر ح دد ا ل نلينددمللف قددملبدد نلرلدد ة رللرل  ددزيلفدد لِنظ ددنلرل ددور لرلعضددوييلهغ دد لرلعضددوييل ددنل

ل سددد ة لله ددد  لِعددد يضلر وددد لرلعضدددواللضدددو لرل  دددزيلح ددديلرنلح ددديلهدددويلهقدددو لشدددعميلرل  دددزيلر
يفددونلينددمللحدد صلمددم ليدد رل ونددم لللددذرلحسملدد يلرل ددور لرلعضددوييلة, دد هليدد رلِه ددأو لبددأالِدد خت

لرلعسالد   تلف لق يلهقيلرل ع يضلهق يلقو لرلشعميلرل س ة لله ع لرل سمفي.
رل نسدويمتلر و يديل ل  ديللرلغملبلِكدونله نليمه  لقم لهرلتلي م  ل خ مل لرل    ث لف لل

بم ِسمخمتلهرل قللهرل ور لرلغ ي يللور لةمهيليذهلرل ور ل س ة ييل دنلرللىدمل ل هل ويدو  ل رخدتل
بفدددذهللفدددمرل  دددمحفلهي يدددلل لددد لرلدددالط, عددديلرل نسدددويمتلرلى زيمل ددديلإ ل هفدددمللددد يعيلرل دددأو  لهرِي مط

متلرلكملنددديلبددد نلرلشدددع  رتلبعضدددفملبددد عضل نليدددذهلر ِسدددمخمتلِسددد ق لفددد لرلى رغدددلر ِسدددمخمتلإ ل
 ددديلرل ويدددو  لبددد نلرلة دددواله عضدددفمل  دددملددددؤ اللفددد لرلنفميددديلإلدددالِددد ركثلرل, نهةدددذل لفددد لرلى رغدددمتل

ر ِ  دددديلر ِسددددمخمتلم دددداللددددطنلرل نسددددويمتلِه وقددددفلة  دددديلر ِسددددمخمتلم ددددالط, عدددديلر ل ددددمىل
لطعي.هرل    ثلرلنسج لل قطعيلهرل كن  لرل نمم لرل س ة للف لصنمميلرلق

لل هييمللألل مبلرآِ ي:لر ل متلرل نظ نليع , ل   له ك لي م  ل نلإي ر لم  
  نلر ِسمخمتلرل ويو  لم اللطنلرل نسوخليعط ل ظف رلغ  ل ق,و . -1

  نليذهلر ِسمخمتلِؤ الإلالط سل عملثلرلقطعي.ل -2

 يذهلر ِسمخمتلِزي ل نلحم ض يليذهلرل نسويمت. -3

 سويمتل  ملدؤ الرلاليشمش فم.يذهلر ِسمخمتلِق تل نل  ههيلرل ن -4

 ه ولرللش رتلهرلكملنمتلرلل يلرل ق قي.ر ِسمخمتلِشجللم ال -5

ل
 ويتوقف نجاح اختيار الطريقة المالئمة لعملية التنظيف على اآلتي:

 رل  ة بلرلك   مل لرل فونلل قطعيلرل  ر لِنظ ىفم. -1

 رلةورصلرلى زيمل يللألل مىلهرلة والرل فوهيلل قطعي. -2

 رل عملجمتلرل مق ي.رل     متلهل -3

 هوع يلر ِسمخمتلهرل قللرل ويو  . -4

  يثلرل نظىمتلرآ نيلرل  لي فنلرل ة ر فملب هنلل ي. -5

 هوع  لر لورنلهر ص م له  ملِأو يملب لمل تلرل نظ ن. -6

 ِل تلرلقطعيلل  أو  رتلهرل  فمه ف يلرل ة  ىي.  مل -7

 . لمل تلرل نظ ن وي لف لف فملرلقطعيل غلارل   لرل  لي فنل نلِ ق -8
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 التنظيف باإلنزيمات:
سد ة للفد ل ِس ة للرإهزي متلف لإ رليلرل قللرل  ل لِج مل عفملط ملرل نظ نلر خد ملِه

لإ رليلرلزيوتلهرل يونلهرلشلوللهرل ورصقلهرل,سل  ف متلهرل   لهرلويه شمتله قميملرل ل
رإهزي دمتلفد لرل نظ دنلبدتللهرل, ِه نمتلهرل قللرلىط ييلهرل ف   ييلهيجدبل نليفدونلرلد ة رل

يجبل نلِ نلل نل جدم لرل نسدويمتلر و يديله لد لل دملِسد,,فمل دنلرلد ريللفدذهلرل نسدويمتلهفد ل
كدددونلب  ة دددزرتللدددع ىيلللع  فدددمحملددديلرلددد ة ر فملل ضددد هي ل يجدددبلرنلِكدددونلفددد لرلددد قلرللددد ه لِه

صددديلبددد لفدددا رلخملPHلع  فدددملإ رلرنللكدددتلإهدددزيثل ييددديللهيجدددبل نلُد رمددد لي ددد ر لرلظددد هىلرل  ملددد ي
ل.ل(1)رلظ هىلفأهفملق لِؤ الإلالح هحلإِسىلل  نسويمتلر و ييِغ  تليذهل

 استخدم الليزر في مجال اآلثار في العديد من الحاالت نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
 ل الليزر لدراسة الرسومات الفنية.استخدام تحلي •

ضل هدد لفدد ل  لدفلي   دد للوحدديلفن دديلِل  دتلرل  ددزيلبط يقدديلم   ددي لرف د للىفدثلة ددنليسدد ة لل
و  نيلِعو لل قد نلرلسدمبللمشد  له  د هيلرلسدن نليد تلرلع دد ل دنلم   دمتلرل د مهيلهرل د   ثلم دال
رل وحيل  مل لمىلط قيلي د  لق لِكونلغ  ل  ل يلفدوملر لدورنلر صد  يلرل د لرلد ة  فملرلىندمن ل

 laser- induced break downل سددد ليلبورلدددطيلرل  دددزيه ملددد ة رللِقن ددديلرلط دددنلر

spectroscopyلي فنل نلِ ثلم   يلرل نظ نلب هنل نلِ سلر لورنلر ص  يلل وحي.لل
 .الليزر يستخدم في تحديد عمر الفخار والقطع األثرية والحماية من التزوير •

نددمتله لدد لمددنلم لرل فوهدديلل  ددم  لر و يدديلبدد هنل خددذللِوصددتلرلع  ددم لإلددالِل ددد لرلعنمصدد 
ط يددقلِسدد  سلشددعميل ددنلرل  ددزيل دد  لهرحدد  لهفدد ليددز ل ددنلرل مه دديلهي فددنلرل عدد ىلم ددالرلعنمصدد ل

ل-رل فوهدديلل ط قددمتلرل ة  ىدديلل  ددم  لر و يدديلفدد لحملدديلرل وحددمتلرلزي  دديلهرل ددويلرلج رييددي)ر يقوهمتل
لرلىةميلهرلس  ر   (.لل-رآوميلرل ع ه يل-رل,وِي يفمتل

.لوير الجوا للمناطق األثريةاستخدام الليزر في التص  

ره فددالرل ج ددسلر م دداللنوددميل ددنل م ددم لرل سددج تلر ودد الل نطقدديل وددميل  دندديليددمبولبددمل, ل
رلغ   لبم ق  لف لإطميل ش هيلرل  وي لرلجوالهر يل لبمل  زيلهر ق ميلرل نمع يلل  ندمطقل

يلرلع  دددد لرللدددد ديلر و يددددي له نليددددذهلرل شدددد هيلدفدددد ىلإلددددالرلدددد ة رللرلددددمل بله  فمه ددددمتلرل طددددول
د   ثلرل ندمطقل هرل قن متلرل  طوي لف لرل  وي لرلجوالبملطمل  لهرل  وي لرل سو لر بعم لل وو دقلِه

 

1. (1) B. S. Wherrett, "LASER: Advances and Applications", JOHN WILEY and 

SONS, Chichester, New York, 1979, First Edition. 
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قندد لفدد لرلكشددفلمدنل ورقددلل و يدديلي ددد   له لدد ن مال ر و يديلفدد ل  دد لهرل سددمم  لبشدفتلم  دد لِه
 ي ددلل ندمطقلرو يديليدد للخد رلسلهه دم الوسو ديلر بعددم لهر لد ىم  ل دنلر بلددمحلهرل يرلدمتلرل ف دي

 نطقددديل ودددميلر ق ددد لههر الرل  دددوللهرل  كدددمتلبدددمل, لرلغ  ددد لبم ق ددد  لهيضددد يلر يددد رللبدددملج ز ل
له نطقيلروميللقمي .

 .استخدام الليزر في فحص اآلثار المكتشفة المصنوعة من السيراميك أو المعد  •

 لبملددد ة رللرل ل  دددتلرلط ىددد ل    دددمصلرلدددذي  لل ل دددد ليقدددوللرل دددمح ونلفددد ل ة ,ددد  ليروجددد ن
رل  ة بلرل ق قلل  ع ن ل  عضلرلة طمتلِشفتل  ز لم دويله ندمطقل ة  ىدي له دنلرل فدثلِل دد ل
 هوريلهة  متلرل عم نلرل ويو  لف لرلقطعديلر و يدي لغمل دم ل دملِ فدنليدذهلرل ع و دمتلرل دمح  نل دنل

ل و ييلح    يل هل زيىي.ِل د لإ رل ملةمهورلد عم  ونل للقطعيل
 استخدام الليزر في عمليات تنظيف اآلثار. •

ع ,دد ل ددنل حدد حلطدد ملرل نظ ددنلرل دد لِددثل رشددعيلرل  ددزيلع ددمي لمددنل ويددمتلِل ددتلطمقدديلِه
رلدد ة ر فملفدد لرل  ددمحفلرلعمل  دديلهي يددللرلسدد,بلفدد ل لدد للنقملفددملِه ة زيددملِه ملدد ليزيئ فددمل  ددمل

رلددد ة  يليدددذهلرلط يقددديلم دددالر خشدددمبلهرلزيدددمالليسدددمم لم دددالِى  ددديلر ِسدددمخمتلرلعضدددوييلهقددد ل
سدد ة للإ ددملفدد ل هرل خددمل له مطدديله  جدديلي دد  ليدد رللعدد للِأو  يددملم ددالرآوددميلرل دد لِددثلِنظ ىفددم لِه

هلكدنلق,دتلUltrasonic waves صوي لرحورضل هلف لصوي ل  ر لِط قلرل ويمتلفدوملرل دِو يل
رل ع   دديللفددملب ددىيل , ل دديلم ددالم نددمتلرلدد ة رلليددذهلرل قن ددمتلرلل د دديل بدد ل ددنلإيدد ر لرل جددميبل

غ دد للفددملم ددالر ودد لِىم يددملللدد هحل لدد ري لِج ي, دديلفدد لرل ع ددتلهر رل مطدديله ددمل لي دد  لددد ثلِط, ق
رل  لي عبلإ رل فملبمل نظ نلرل  فمه ف لد جدألل س  يعيللألو لهف لحمليلهيو لبعضلر ِسمخمتل

لرل   ثلإلالط مل خ م.
 استخدام الليزر في ترميم االثار •

ف لبعضلرل,  رنلِثلرل ة رللرل  زيلف لم   متلِ   ثلرآوميلة قن يلح د يله نلر   ديليدذهل
فددم لهيدد ثلب وي دد لرل  ددزيلصددوبلرل عددملثلر و يدديلل سددمم لم ددالِ    لقم دديللرل, دد رنلرلددفِو ن رلح دديل

وغ ر  يل هلر فسل. لبىض فملإه ماله م الوسو يلر بعم ل فضتلب سد نلرل  رتل نلرل ويلرلىِو
 استخدام الليزر في فحص المومياوات 

هفدد لقسددثلر شددعيلرلسدد ن يلفدد ليم عددي ليددم ,ويا ليجدد الرلع ددتلم ددال شدد هيل شدد  للبدد نل
ض  لرل  دوي لبم شدعيللىلديلرل و  دم  ل لد ثلِلم  م لرآوميلهر ط م  لهخ, ر لِقن يلرل ع و متل

بورلددددطيلهظددددمللحملددددوبل  ة ددددي لددددد ثلِ ددددوي لرل و  ددددمهرتلرل  دددد ييلرل دددد ل مِدددديل نددددذل  ىل
رلسددنورتللسددمممت ل ال هدد لددد ثلِع يضددفمللك  دديلة, دد  ل ددنلرإشددعمممتلرل دد ل ليسدد ط للل هسددمنل

رلددد ة ر فمل حقدددم للل جسدددثلرل لدددنس لل ددد ثلرللدد لِل  فدددم ليأخدددذلرلى يدددقل ئدددمتل دددنلرل ددويلرل ى ددد ي
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قمم  لل ل و لم الهظد  ل قد بلل دملدويد لِلديلرلج د  لقدمللرلع  دم لفد لرل عفد لب عملجديلرل, مهدمتل
فدد لرلقسددثلرلط,دد لل س شددىالرلجم عددي لب طددوي لم   دديلِسدد نللفددثلبملدد ة رللصددوي للدد لِدد لدددول ل

لىلرل و  م .ل طوي لصويلوسو يلر بعم لل ملدوي ل رختلرل و  م رتلهيذرلر   لدور الف لغس
 استخدام الليزر في دراسة األلوا  والوسائ  اللونية •

هرلج دددد لفددد ل جدددم لم دددوللرل  دددزيلرلددد ة ر  لفددد لِددد   ثله صدددسالرآودددمي لإ لد عدددمهنلرل عفددد ل
رلقددو  لل  ددزيل ددللرل ج ددسلر م دداللنوددميللع ددتل شدد هيلقددو  لل يرلدديلة ف دديلِدد   ثلرآوددميلمددنل

 لهرل دد لرك شددفلحدد د مل نلقدد  م لرل  دد ي نلرلدد ة  ورلبشددفتلط يددقلم ددوللرل  ددزيلهرلنددمهولِكنولوي ددم
ب رل لل  , يل لورنليلو متلرل عمب  لهيولل لبقملفملطور ليذهلرلسن ن لإ لِوصتلرلى رمنيلإلالرنل
رلدد ة رللبددو ي ل لددورنل ددنليزل ددمتل  نمه دديلرل ددغ لدددؤ الإلددالو ددمتل ك,دد للأللددورنلهرلدد ة رلل  مل

لفثلف لرل ييمت لهةذل ليس ة ل رآنلرل  زيلف لِنظ نلِه   ثلِ  دم لي سد سلبعد ل نلغطد للِه
  لبقمل لب   رنلي س س ل مللد وف ل ئدمتل دنلبط قيللو ر ل نلرلشورلبلهمور للرلس ميرتلطور لف 

لمممتلرلع تلبملط ملرل  هيي لهيج الرآنلرل ليلف ل سأليلغمييلف لرلةطوي لِفد ىلرلدالم دتل
سدج  فملهلد منلب  يلهي زلل البأشعيلرل  دزيلم دالةدتلق طعديل ودميل  د ييلبفد ىليد هل فملِه

يلر ود لهلد ل ل دنلم   دمتللد قيلرآودميلل دولِط, قلل  زيللدنليضد لبم للِق   يملبملةميا لهي
زي ىفملهيول ملِ ثل يرل  لحمل م. لِه

 استخدام الليزر في المسح التسجيل الفوتوجيومترا لآلثار. •

يسجتلإ ملهصىم لف ملِ رهلرلع نلِك  د لرل د  له  دملف لرل مل لةمنلةتل ملهكشى ل نلرآوميل
يلد ملهيد ثلبددأك  ل دنلط يقددي ل نفدملر لدد وبلرلقد يثلهيددول لد وبلم ددتلرلطمبعدمتلمددنلط يدقل ددم  ل
لددمل يلةددمنلددد ثلِو يعفددملم دددالرلجدد ريلرلددذاليل ددتله ددمل هليلددد م لوددثلِ دد للل جددفله عدد يملِدددزر ل

فد ل و يدملرلسد للم دالر لدورن ل  دملرلط يقديللهيفونلق لط للم  فمل ملم الر و لهخطوِيفدملِ ج دا
ر خ ملل  لث لفف لمنلط يقلرل ع م ل م  لخمصيل دنلرل,سلد   لدد ثلف شدفملم دالر ود لهشدفل
رلدددنقشل هلرل لدددثلبدددأقسلل رتل ح دددميلخمصدددي له عددد يملدددد ثلِل, ددد ليدددذرلرل,سلددد   لم دددالهيملة ددد ل

ع ضليذهلرلط يقيل يضملر و لل ةطوي له  جيل سصقيلد ل لرل لمللر و اللألو .ِه
وي دو   الهيدوله نلةدمنل دنل  مل لدمل بلرل سدج ت ل هينمللهويلومليليعد ىلبمل سدج تلرلىِو
سدد غ مللددنورتلهلددنورتلفدد لحملدديلرآوددميلرلك, دد  ل  ددتل إ ل هدد لم   دديلصددع يليدد رله ف ىدديلل غميدديلِه

تلحجد للدور لم دالِسدج تلةدر لد وبللرلضة يل  تل ب لرلفو  لهيع   ليدذرر ي ر متلهرل  مو تلل
ل.(1) صغ ل للة,

  

 

ل2018م, لرل مق  ل ل و  لرل ة ر متلرل  زيلف لِنظ نلِه   ثلرآومي لف  ول(ل1)
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 الرابع  المطلب
 Nanotechnology تقنية النانو

عندد لقددزللهيق دد لبفددملةددتلل(Nanosك  دديلهددمهوليدد لة  دديل شدد قيل ددنلرلك  دديلر غ ي  ددي) ِه
لرل ور لرل  نمه يلف لرل غ )يز ل نل   مي(ل

ط, قلعلم النانو:   وص نلِه يولم ثلد يللرللجوللرل غ   ل نلرلجزيئمتلهيف ثلب ريليلِه
 ددور لرلنددمهو.لهيع  دد لرلنددمهولم ددالف ددتلرلجزيئددمتلمددنلبعضددفمللسلدد ىم  لبج  ددللصددىمِفم لِه غ دد ل
صددىمتلهخ ددمليلرل ددور لبشددفتلة, دد لهيدد لفدد ل   ددمللرلنددمهولمنفددملفدد لر حجددمللرلعم يدديلح دديل

صدددغ له خدددفله هدددم له دددور ل لددد يله فضدددتل  ر  لب عندددال نلرل دددم  لفددد لِ   دددزلرل دددور لرلنمهويددديلبأهفدددمل 
لل(1)   مللرلنمهولِة  فلمنلرل م  لف لرللمليلرلط, ع ي

 وظائف تكنولوجيا النانو:
 ِس ة للف ل جم تلِط,   يل  تلح مييلهص مهيلرآوميلب ة  فل هورمفم.ل -1

 رل كشمىلر خطميلرل, ئ يله عملجيلرل  وومت. -2

 (لِقن يلرلنمهو1دنظ لصوي ليقثل)ل.ِل   فمِن  يلرل  مهلهل -3

ل
ل

 

 بولة هي  ل  مه ل ل   لبعضلرل ط, قمتلرلع   يلرلل د يلرلوريبلرل ة ر فملف ل جم لِ   ثلهصد مهيلرلقطدلل(لل1)
ل57ىنون لرلع  لرلعمش  لصرآو يي ل ج يلرلع مي لهرل
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ل
 ( تقنية النانو 1صورة رقم )

 

 ف ل جم لره مالر يفز لهرل ور لرل س ة  يلف ل جم لرلطمقيلرلج د  لهرل  ج   ل -4

 ف ل جم لرل   ليلهر يفز لرلط, ي. -5

هصنمميلر يفز لف ل جم لصنمميلرل لىزرتلرلك   مل يلرل س ة  يلف لرل نمممتلرلك   مل يل -6
 هرل فوهمتلر لك  هه ي.

يبلرلنمهوييلف لِل د للسلتلرللم ضلرلنوهالل ىمد هلدمتلرل د لِغدزهلرل ة  يلح,  متلرلذل -7
 .(1)يسثلر هسمن

  

 

كنولوي ددملصدد ليلرلع دد لهح ددو لرل سدد ق,ت لرل قددم لرلع  دد لرل ددمه للك  دديلرل    ددي ل(ل1) ي ددمه  ل يددنلبددنلحسددن لرلنمهِو
ل10ص
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 نبذة تاريخية عن تقنية النانو:

ِميية دددم  لرلندددمهولرهلرلددد ة رللرلجسددد  متلهرل  ة دددبلرلنمهويددديلفددد لرل دددنمميللددد سلي دددد ر  لفقددد ل
رلدد ة لل نددذلرلقدد للفدد لصددنمممتل ع ندديل مط فددملصددىمتلخمصدديلبق دديلح ددالهقدديلق يددبللدد ر ل ددنل
ر ل ري لح يلِدثلةشدفلرلنقدمبلمنفدملبورلدطيلريفدز لفلديلرلندمهولحد د م  له دنل    ديلرل دنمممتل
رلق ي يلرل  ل ختلرلنمهولف فمل نل هنل نليع ثل صلمبفمل هفثليس ة  ونلِقن يلل نلِقن متلرلنمهو ل

ر    ددديليددد لةدددأللرل  ددد لرل ه دددمه ) يفوييول(لرلدددذاليعدددو لرلدددالرلقددد نلرل ربدددللرل ددد س الفمقددد لل
رل ويو لر نلف لرل  لفلرل, يطمه لب ن ن لهرلذالد غ  للوه لِ عم للزرهييللقوالرلضو لم  د  لهقد ل

س  متلرك شفل نليذرلرلكألليل والم اليس  متلرلذيبلرلنمهويي لفق لةمنلر غ يقلية طونلي
لزرهيدديللددقوالر شددعيلم  فددملريضددم .لرهدد لد غ دد للوهفددملط قددم لل ددنمميل هلرلنمهويدديل ددللرلزيددمالرلددذيبل

تلرلددذيبلرلنمهويدديلهفدد لرلع ددويلرلولددطالرلدد ة للصددمهعورلرلزيددمالهرلل ف ددونلفدد ل هيه ددملح ,  ددم
ي لهةمهيلهورفذلرلكنملسلِ   زلب غ  لرلورهفملبس,بلوينلهف لصنمميلر هع يلرلنف سرلغ هييلف لرل  

ددوغ رف لرل دد لةمهدديل ع هفدديلبددملق ه نلرل ددم نليدد ذهلرلجسدد  متلرلنمهويددي لة ددمل نلِقن دديلرل  ددوي لرلىِو
هرل ملددللمشدد لرل دد س القدد لرم  ددد تلم ددالره ددمالرفددسللِ دددوي لهرغشدد يل  ددنوميل ددنليسددد  متل

ل (-1دنظ لصوي ليقثل)لل(1)فض يلهمهوييلحسمليلل ضو 

 

ل.9-8 لص2014م,   ليرف ل ح   ل  ختلرلالمملثلرلنمهو لرص ريرتلإالة بللن نل(ل1)
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ل
 أ(-1صور رقم )

ل
 رواد النانو:

 مطالرلعملثليي شدمي لف ن دمنلِ دوير لخسفدم لمدنلإ فمه ديلِغ  د لخدورصل اللل1959ف لممللل
ل م  لمنلط يقلإمم  لِِ  بل يرِفملهرل  لةمهيلرلش ري لر هلالل ىج  لووي لِقن يلرلنمهو.

شددددد لم  فددددمللقدددددبلِقن دددديلرلنددددمهول1974هفدددد لمددددملل مه جِو   ط دددددقلرلعددددملثلرل مبددددمه لهوييِو

Nanotechnologyملرل  دددن للر هلدددالل قددد نلرلورحددد لهرلعشددد ينله ع دددمير لل قددد للل كدددونلِكنولوي دددل
لب(ل-1دنط لصوي ليقثل)ر  ث.ل

ل
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ل
 ب( انبوب النانو  -1ينظر صورة رقم ) 

ل
 رخ  يلرلعمل منلي   ب ن  للهي   ي ليهي ي لرل  ف هلفوبلرلنىق لرل ملنلل1981هف لممللل

Scanning Tunneling Microscope لر يسمللبلجثلرلنمهو.هيوليفم ليقوللب  وي ل
لهش لرلعملثلريي ل ييفس  ل ه لبليلف ل ولويلد ع قلب ط, قمتلرلنمهو.ل1986هف لمملل

ِ فدددنلرل, ه  سدددويللدددو  ولل ج دددمل دددنلرك شدددمىل همب دددبلرلك  دددونلرلنمهويددديلل1991هفددد لمدددملل
لهرل  ل لف يلبشفتلفعم لف لِطويلِقن يلرلنمهو.

رلك  دددونلرلنمهويددديل دددنلق,دددتل ج ومددديل دددنلِدددثلرك شدددمىلِ ر لددد ويل همب دددبلل1998هفددد لمدددملل
لل(1)رل مح  نلف ليم عيل د ىي.

ِ فدددنلرلعدددملثلرلى سدددط ن ل ن ددد لهميىددد ل دددنلِ دددن للممل ددديل دددنلح ,  دددمتلل2000هفددد لمدددملل
 ‹‹pل››هددمهو    لهيددولرلعددملثلرلددذاليلددثلصددوي للق ددبلبجمه دد لبلدد ىلل1رلسدد  فونل صددغ يمل رتلقطدد 

ل     .(2)ى حبة لفلسطينباستخدام الذرات المفردة في االشارة ال
ل

 

لل9-8 لص2014ة بللن نلل–يرف ل ح   ل  ختلرلالمملثلرلنمهو لرص ريرتلإاللم,   (ل1)
لحجم ا لرح   لِكنولوي ملرلنمهولرل وي لرل كنولوي يلرلج د   ل ريلةنو لرل ع فيلل نش لهرل و يل لرل ي ن(ل2)
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 استخدام تقنية النانو عبر التاريخ
 له دددملرلددد طمميلبملسددد رلسددد نلرل  شدددق لظدددتللددد ر لم دددال ددد لرلع دددوي لف دددثلددددُ نلصدددنممُ ل

.لهلكنلبع ل  هيلر ىلرلسن نله لل((ل نلرآل ))رللضميرتل نلِكشفلل ُهلرل فنون للذل لُل  ل
لل(.ل1750-900ِطويلرلك   م لِثلِل د لِ ة ,  لرلك   مل ي.لهق لرل ة للف لرلى   ل)

ُ  (لةدددمنلد لدددتلرلدددالرل  شددق  نلب قدددم ليضددد بلقملددد ون ل ِقددو لر لدددطوي لرلسدددويييل نلرإل )حددُ
صددددنميلرلسدددد وى(لرلس وف ون)لف  ددد للفدددد لِ ربدددد ل ودددمير ليدددد لع ددددمي لمدددنله دددد رتلح د يدددديلةدددمنليةدددد ا

ل س ة يويمل دنلِ ربد لهل ,د ؤهرل هلدالخطدورتلصدنمميليدذرلرلسد نلرلةملد  لح ديل نله د رتلرلل دد ل
,دتلب دزي ل ل تلرلعن د لفد لصدنمميلرلسد نليدذر لفرل  لد  للرل, ملف لِ ربلرلج,تلةمهديلِشدف جع

ولللف لر ِدونلح  دالِندم ل نفدمليع ف لإ لش  لرلكمي لف ُة الرلعج نيلرل  لُيشفتل نفملرلس نلِه
لهي ةذلرلشفتل رلنميلف   نل طورميلب  الرل مهل له ع يملد مل ل لرلل د ل  رتلم د  لح الد م 

ر لم دالشدقلرلفدور  لبلسدبل دملِقدو لر لدطوي  له دنلودثليلرل ط وب له نلوثلُيج  لح الي د نلقدم ل
ُ  ( لةمل ددستلرل دد لِقددو :ل ُ   ل))ُدَ  ددللُهِددنقشلم  دد لة  ددمتل نميددم لل ل )حددُ َتلللددثليةسدد لح  دد ُلحددُ ةددُ

ن ملل ى  لل ُى لبم م ر )) لهرخ ملِقو :(( نلح تلل ى   له عد ل خدو لر لدسللرلدال((إل لرلل بل م 
للد لصدنمميليدذرلرلسد نلةدتل لُِدنق  شقلصميتلرآيمتلرلق  ه يلي لرل  شلم دالرلسد نلقد لح د   

ي دنللهرل دور للصمهع لرلس وىلف ل هيه ملح يلحمهلورليمي دنلم ال  لرلع دويلرك شدمىلة دن
رل رخ ددديلفددد لصدددنمم   لإ ل نلِ ددد لرل لدددمه تلبدددم تلبملىشدددت لهظدددتلرلسددد ل ق  ددد ر لم دددالصدددنميل
نميلرلسد نل   شق لهرونم لرلل  يلرل   , يلم البس لرلشدمللرم كىديل ج ومديل ؤلىديل دنل  فد لصدُ

دنيلفد لىلرلس وىلرل  ش  يلل س ة  فمل يتلرل  ل لمب للل ة يورلب ج وميلِضثلر للرل  شق للع  
 فددممفثلمددنل  شددقللدد لرلل  دديلرل دد  , يلم ددالرل شدد م لهةددمنلل  دد لرلسدد وىل ودد لرلسددل  لح دديل
 هفمليع يلرل   , نلدِ ع هنلخوفم ل نليذرلرلسسالرل غ  لرللجثل الرل ىعو لرلقمِت لهرك  ل مل
لح دد يثل هدد للدد سلة ددمق لرلسدد وىلرل دد لةمهدديلِددِ طثلبملدد يهيلرلغ  ظدديلف نكسدد لإنللددثلِددنجنلبشددقفم 

هره دددملةدددمنلد  دددوالةجسددد لر فعدددالهيعدددو لرلدددالحمل ددد لرلسدددمبقيل هنل نلدنكسددد لهيشدددقل يهمفدددثلودددثل
 ئمتل نلرلجورل سلبف ئيل س ش ق نليرغ, نلص هييثل هليؤهلفث لهقمللرل   , ونلبع يملبايلم ل

ي  ونلرلال , غدميثلفد ل ع فديلللد لرلسد ن لإ ل نلي  دللِ د لرل لدمه تلللف لِع ثلرل فنيللع فث
لبملىشتل يضم .بم تل

ر  ي تلصنمميلرلس وىلرل  شد  يلرب د ر ل دنلرلقد نلرلعمشد لرل د س ا لهةمهديلِ دنللهفدقل
للللللل.له خددددتليدددذرلرل  ددددط نلرلدددداللغدددمتلمدددد  ل نفددددملرلى هسدددد يل((رل  شددددقي)) لددد وبلخددددمصلُ ط ددددقلم  ددد 

((Damasquinage لهر هك  زيديل))((Damascening))هرل د لىل له دنل بد  له دم اليدذهلرلسد ول
ويددونلهرلع ملد ونل  ددتللدد نل عمهيديلهم دد لبدنلم,دد لرلعزيدزلهلددع لبددنللد  يلبألدد م لرلة ىدم لر  
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فدددد لل((طدددوبلةددددمب للددد را))ددددزر لبعضددددفمل لىوظدددم لفدددد ل  لدددفلق دددد لع دددم  لهيدددميهنلرل شدددد  له 
لرلطن,و .ل

هي ددألفلرلسدد نلرل  شددق ل ددنلرل  دد ضلرلددذالي ددنلل ددنل ددور لخددمللرخ  دد تلب قدديللضدد منل
ر   مصلرلع ملهو متلد لرل قمِت ل  تلق نلرلجم ولل هلهح  لرلقد نل هل دنلرلعدمال هلر خشدمبل

دأِ لِلديلرل  د ضلهرق ديلدد ل هل دمليسد الللفرلقمل ي لة دملُيغ د ل((لرل, جدقل)) ح مهدملبج د لط, عد  لِه
تل نلرلض  متلرلسمقطيلم الدد ه لودثلرلن دتلرل  شدق لرلةدمصلرلدذالِ  دزهل خدميىللل مييلرل قمِ

ِكدونلفد ل عظ فددمله مِ د ل  دمغيل ددنلرلدذيبل هلرلىضدي.لة ددملةمهديلِدنقشلم  دد لبعدضلرلك مبددمتل
 لف دالل)) هلر ب متلرلشدع يي لهةدذل لرلع دمي لرلشدف   ل((ر رليم له  ل لهرلى نللل))كمآيمتلرلق  ه ي

بنقدو ل دنلصدىملنل ع ه ديلفضد يلله خ د ر لرلغ د لهرلدذالُيغطدال((للد نلإ لل هلرلىقدميلإ لم  له 
ل هل ي, ي.

 ي الدمشقي:االطر 
ُيعددد لرلسددد نلرل  شددددق ل دددنل يددددو له و دددنلرلسددد وى لإ لي  ددددزُهلحددد ُهلرلقددددمطللهظفددد هلرلسدددد   ل

 د نل هلرلع يض ل للهيو لح دنلف لرل  يلر خ  ل ند لهه د  لرل  دنويل دنلرلىدو  لرل  شدق لرل 
زينللطل لهقو ل  ش  ي لهيسمم لِ      لرل نلند لم دالِى يديلرلضد  متلرل سبيلهرل  ههي لِه

بع  ر لمنلد لرل قمِت.له يثل ملي  دزلرلسد نلرل  شدق لرل عد نلرلةدمصلرل  دنويل ند لهرلدذالد دألفل
 ددنلرِلددم ل عدد ه نل لملدد  ن ل عدد نل لددو ليلددوالهسدد يلممل دديل ددنلرلكددمي ونله عدد نل بدد ضلبنسدد يل

نةىضيل نلرلكمي ونلح يليلمف لةتل نف ملم الخورص  لهق للمم ليذرلرل    ثلرلس نلم ال 
لر هلنم لب  ههيله  ييمت.
 التركيبة النانوية القديمة:

منددد لريددد ر لرل دددمح  نلل يرلدددمتلِل    ددد لم دددالرلسددد وىلرل  شددد  يلل ع فددديلِ ة ,فدددملرلك   دددمل ل
ر همب ددبلل))ح د ددي لهيدد هرلف فددملِ ة  دد لهمهويدديلِسدد الحدد د م لبددده ن  فددملرل  ف هيدديلبملدد ة رللِقن ددمتل

رل دمي لفد لل7117رل, يطمه ديلفد لمد  يملل((  Nature)) لهقد لِلد ويل ج دي((رلنمهويديلرلكمي وه ديل
رلىو  يدديلرل  شدد  يلرل دد لهريففددملرل دد  , ونللرلن ددم مددنل نلل2006لهددوف , ل)ِشدد ينلرل ددمه (ل15

 سدد   ن لةمهدديل رتللدد متلخمصدديللددثلِويدد لقدد,س لفدد لرلىددو  لر هي دد  لل  دد  لر هلددال ونددم لق ددملفثلرل
ل ددددد ر له ددددسلرلةطددددوالرل  ددددوالرل   ددددز رلددددذالُيعدددد ىلبملددددثلل((Wavy banding pattern))ِه

((damask))ُهيددد لل)) هلرلة دددمليلرل  فمه ف ددديلهرللمفددديلرللدددم  لبشدددفتلرلددد  نمل .لهيقدددو لرل ق يددد ل
مدددددددمل لرل قدددددددي ل وندددددددم لفلددددددديلم نددددددديل دددددددنلرلىدددددددو  لبملددددددد ة رللرل جفددددددد لر لك  ههددددددد ل هلرلنقدددددددتل

 هفددملِلددوال همب ددبلهمهويدديلة  وه ددي لرلددمفيلرلددال لددسللل17(لرلددذاليعددو لل قدد نلرلدددsabreرل  شددق )
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ل(1)م ددالمفددسللددمب  يل ددنلرل, ههددزلهرلنلددمل.ل((لCementiteهمهويدديل ددنلة   دد لرلل ددد لرل دد بل
ليد(-1دنظ لصوي ليقثل)

ل

ل
 جا -1ينظر صورة رقم     

ل
  

 

ل5-1 لص2016 ب هب ل   ت ليلمليلرلكن الف لم تلرلس وى ل ط عيلرلعمه  ل(ل1)
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 الخامس  المطلب
 Microscopic Investigationالفحص الميكروسكوبي 

ليع ,د ل Scanning Electron MicroscopeلSEMالميكروسكوب االلكتروناي الماساح: -1
 نل يثلرل قن متلرلل د يلرلفم يلرل  ل لغندالفد ل جدم لرل د   ثلب دى لخمصديله جدم لر ودميل
ب ى لمم يلهيوليعط نملصوي لم  قيلل شفتلرل ويفولوي لل ع نيلر و يدي لهيع ,د ل دنلرلطد مل

 غ  لرل   ىيل ه ل ليل مالإ للة  يللئ  يل نلرلع نيللىل فم.

للر لك  ههددمتلبدد   ل ددنلرلضددو لح دديل هدد لمندد للددقوالر لددمللرلع  دد :ليع  دد لم ددالرلدد ة ر
ر لك  ههمتلرل ن ع يلفد لصدوي ل شدعيلرلك  هه ديلِلديليفد لةف  دمل لمدمل لم دال ال دم  ل  , دوي ل
ه ل لبزرهييل عن يلفأه ليل حلح و للفذهلر شعيل الِل  لمنل سدمييم لودثلِطدويلر  د لبعد ل لد ل

لدددن(لهرلدددذاليقدددوللبع دددتل سدددنلم دددالرلجسدددثلرل ددد ر لهرصددد نليندددملل)رل  ف هلدددفوبلر لك  ههددد لرل م
 دديل هل شددعيلِ ج ددللل كددونلرل ددوي لرل دد لِن قددتلرلددال لدديلفل دد لبمإلك  ههددمتل عط ددم له ضددمتلةف  

لدد فملي دد ر لهط عفددملوه دديلهيددذهلرل ددوي لي فددنلفل ددفمله يررل  ددوي لرل ف,دد  له نفددملرلددالشمشدديلِ ىزي
دوغ رف .لهرل  ف هلدفوبلر لك  ههد لرل ملدنليقدوللب ك, د لرلسدطنلب ييديلة, د  لِ دتل م الف  ثلفِو

 دد  لح ددال ددللر لددطنلغ دد لرل ن ظ دديلهيلدد حلرل ك, دد لِدد ييج ملح ددالي ددتلرلددالل300000رلددال
ظددمللرل  ح دديلرل ط و دديله لدد لم ددالحسددبلهوع ددمتلرل  ددفلهرل, ددويرت لة ددمل نلرل  ف هلددفوبل هله

ل ى  ل نلرلغم رتلهر بة  .
(لف   ددديلِنجسددد ند كدددونل دددنل  ددد يلل لك  ههمت)مكوناااات الميكروساااكوب االلكتروناااي الماساااح: 

م لددديلمددد ضلل-م لددديل  ولددطيل-م لدديلشددد ئ يل-ه ج ومدديل دددنلرلع لددمتل)م لددديل ج عدددي
رل دددوي (لهيويددد لفددد لرلنفميددديل سددد ق,تلل  دددوي لرلنفمل دددي لهرلع لدددمتليندددملع دددمي لمدددنلم لدددمتل

ل س يلِغذملبمل  ميلرلكف  مل ل نلرلةميا. غنمط
 د   لهقد لةمهديلل300000ِ, يلقو لرل ك, د لل   ف هلدفوبلر لك  ههد لرل ملدنللطريقة االستخدام:  

ط يقيلر خ  ميلف لرل, رييلِع   لم الِغط يلرلع نيلبغطدم ل دنلرلدذيبلرل  دميله لد لإحد رحل
يع ليس ة للرلغطدم لرلدذي, له مل دمل لدد ثلِوص تلةف  مل لل ع ني ل  ملف لر يفز لرلل د يلف ثلل

لل ميف هن.لل10 لدزي لمنلرخ  ميلرلع نيل هنلفق يملهحجثلرلع نيلرل  لد ثلرخ  مييمل
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ل
ل(4دنظ لصوي ليقثل)ل

ل
 استخدامات الميكروسكوب االلكتروني الماسح في مجال اآلثار:

 فليلي  للرل ور لر و ييلرلعضوييلهغ  لرلعضويي. -1

هر صدمبيلرل  ف ه  ولوي ديلل.ي فنل نلخسل لرل ع ىلم دالهوع دمتلرل  دفل  دتله ىدمتلرلىطد  -2
 هةذل لرل, ويرتلرل  ل ي.ل

 .لEDAXر فمه يلرل ة ر  لف لرل ل  تلر رلةمنل زه ر لبوح  ل -3

 رل ع ىلم الِىك لرل ور لرل ربطيلف لرل ةويلرل لو  ي. -4

ه سحظدديلر رلةددمنلل.يددقلم ددتلِقددم للصددنمم ِق دد ثل ددم  لهجددمالرل ددور لرل قويدديلهو مِفددملمددنلط ل -5
 ينمللرهك م لرهلرو متل هلِ فلل  ور لرل قويي.ل

 . سحظيلرلش هخلهر  ساله ظمي لرل  فلرل ة  ىي -6

لبملنس يلل  عم نليس ة لللىليلهورِ لرل   لهرلس مل . -7
ىك لرل ور لرل  وهيل نللطنلر ل مىله يرليلرل  فل -8 لرل, ولوي . يرليلرل,ف منللألص م لِه
لرل ع ىلم ال  ملِ يويلر ل مىلرلس   و ييلف لر خشمب. -9
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ل يرليلرل  وومتلرلجوييللور لف لرل   يلرهلم اللطنلرآومي.لل-10
لىلدديل ددور لرل قويدديلهرل نظ ددنلرونددم له عدد لرل دد   ثله لدد ل ددنلخددس لم ددتلِقددم للل رلدد ة ر ل-11

لصنمم لل  ور لرل قويي.
لل يلرل ور لرل قوييلرونم له ع لرل ط, ق.رل ع ىلم اللس يله  مل نم-12
فعمل دديل ددور لرل نظ ددنل ددنلمدد  فملبمل قددمالصددويللع ندديلر ودد لِلدديلرل ملددنلق,ددتلهرونددم له عدد ل-13

لرل نظ ن.
لرل ع ىلم الرلى ملب نلرل     متلرلق ي يلهر و لهىس .-14
ل للرلسطنلرل ع ىلم ال  مكنلهيو ل اليقللم الرلسطنله  ملره شمييمله يييلرِي مطفم-15
لِك,  للطنلرلع نيلهيعط لصوي ل جس يلبم بعم لرل سو ي.-16
لل(1)يعط لصوي لةم  يلل فوهمتلر و للور لمضوال هلغ  لمضوا.-17

 TME:الميكروسكوب االلكتروني النافذ
Transmission Electron Microscopy 

لللللللذيال  دددددمل دددددللِطدددددويل يفدددددز لرل ك, ددددد لرصددددد نلبمإ فدددددمنليؤيددددديلرل دددددور لم دددددالرل سددددد وملرلددددد
ل:(5)دنظ لصوي ليقثل

ل

ل
 ( المختبر 5صورة رقم )

 

للل2013سا لرل  ف هلفوبلر لك  هه  ليم عيلر  ي  لغز  للف   لحم للفل(1)
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ل
ل

ن ش .لبملنس يلل  قن يلرل  ليع تلبفدملرل  ف هلدفوبل ف نلرل جم لل كنولوي ملرلنمهولل  طويلِه
ر لك  ههدمتل دنلم ندديليق قديليد ر لهي ىممددتل عفدم لِه كددونللر لك  ههد لرلنمفدذلح دديلدنىدذلشدعميل ددن

رل وي ل نلِىممتلر لك  ههمتلرلنمفذ ل نلرلع نيلح يلي فنلرنلِك,د لرل دوي لِه ةدزلم دالشمشديل
ف وييسنيل هلم الط قيل نلف  ث لهيسد ط للرل ف هلدفوبلر لك  ههد لرلنمفدذل نليفدونلصدويلب قديل

CCDدوغ رف  ل هل نلِ صدد لبورلددطيلةدل يدد ر لرك,دد لبف  د ل ددنلِ دد لل(1)م   رلف دد دولِل    دديلممل ديفِو
رل دد لي فددنل نلهل ددتلم  فددمل ددنلرل  ف هلددفوبلرلضددول لرل ق  دد الهرلسدد,بلفدد ل لدد ليعددو لرلدددال

ل ؤيدديلِىمصدد تلل لهيددذرليجع نددملهسدد ة لليددذهلر  ر لرلطددو لرل ددوي لرلق دد  لرل  ددمحبلل لك  ههددمتل
هيددذهلرل قدديليع دديليددذرلرلجفددم ل  ر لِل    دديللق فددملرلدداليؤيدديلصددفل ددنلرلددذيرت  ل ق قدديلِ ددتلفدد ل

يم يلِس ة للف لرلع د ل نلِط, قمتلفليلر ومي لهةدذل لي فدنلرلد ة رلل ه دمالِشدغ تل ة  ىديل
ك ددبلرلك   مل دديلل ع ندديلهرل  ة ددبلرل, ددويالرفدد ليفددم لرل  ف هلددفوبلر لك  ههدد لل  عدد ىلم ددالرل  ل

لهر لك  هه لرلنمفذلريضم .
 Polarizing Microscope الميكروسكوب المستقطب

هيع ىلبمل  ف هلفوبلرل,  هي رف ل لهيس ة للف ل يرليلرل ىمتلرل   ييلل  ور لرل  , دوي ل
هيسددمم لم ددالرل عدد ىلم ددالرل غ دد لرلشدد د لفدد لحجددثلرلل,  ددمت لهيددولية  ددفلمددنلرل  ف هلددفوبل

للللللفدددددو .رلعدددددم الفددددد لرح ورلددددد لم ددددداليدددددزل  نلرلدددددمف  نلُيع فدددددمنلبملدددددثلرل سددددد قط, نل هل نشدددددوياله 
لل(6دنظ لصوي ليقثل)

ل

 

لل65رل   يلرلسمبق لصل- صىى لهلهليؤلل(1)
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ل
 ( الميكروسكوب المستقطب 6ر صورة رقم )

ل
لرل فوهمتلر لمل يلل   ف هلفوبلرل س قطب:لد كونل نل ي للل فوهمتلرلمل ي:

 رل س وملر ه لهيش  تلم ال   يلل ضو لهرل س قطبلهي ملومب  ن. - 

 رل س وملرل مه لهيش تلرلع ليلرل ج عيلهرل س الرل هري. -بل

 رل س وملرل مليلهيش تلف ليلرلش رلنلرل سمم  لهرل ل تلهم ليلبِ  ره . -تل

لرل س وملرل ربللهيش تلرلع ليلرلع ن يله فملشعِ منل  عم  ِمن. -حل
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 :تطبيقات الميكروسكوب المستقطب في مجال اآلثار
 .ل(1)رل ع ىلم الرل عم نل نلخس لصىمِفملرل   يي -1

ط يددقل يرلدديلرل فوهددمتلرل ع ه دديللفددمللددور لر لملدد يلرهلِل ددد لهددويل ددور لرل,نددم لر و يدديلمددنل -2
 رل مهوييلهرل ور لرل ربطيللل,  متلرل عم ن.

 رل ع ىلم الرل ميي لرل شوي لرلذال    لرل ة . -3

  يرليلِأو  لم   متلرل جوييلم الرل عم ن. -4

 رل ع ىلم الط, عيلرل ىممستلرلك   مل يلرل, ن يلل  عم ن. -5

هي فددنل ددنلخددس لرلىلدديلرل,  هي رفدد لرل عدد ىلم ددال ددملِع لدديللدد ل ددور لرل,نددم لر و يدديل ددنل -6
م   متلِ فل  تلرلالِغ  رتلف زيمل يلهة   مل يله  فمه ف يلف لخورصلرلع نيلر و يدي لةدذل ل

 ي فنلرل ع ىلم الر  سالرل ويو  لبملع ني.

 الميكروسكوب الميتالوجرافي )ميكروسكوب الفلزات(:
 يكروسكوب الفلزات في مجال اآلثاردامات ماستخ

 رل ع ىلم الرل  ة بلرلى زاللنوميلرل ع ه يلرل  لِ كونل نلف زرت.ل -1

رلشددفتلرل شددج  المندد لرلدد ة رللط يقدديلليظفدد لرل عدد ىلم ددالطدد مللرل ددنمميلهرل شددف تلح دديل -2
لللللللللللللرل ددددددددبلب ن ددددددددملِظفدددددددد لب ددددددددويرتلرل ور  دددددددد لمندددددددد لرلدددددددد ة رللط يقدددددددديلرلطدددددددد ملم ددددددددالرل ددددددددمي .ل

 7دنظ لصوي ليقث

 

 

 

 

ل.10صل2017 ل يمِيم رل جف ا لرل عف لرلوطن لل  كنولوي م للرلىلي ل ق  يلف لش ش ه لل   ليميمِ (ل1)
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 ( ميكروسكوب الفلزات 7صورة رقم )
 

 .(1)رل ع ىلم الرل عملجمتلرل  لِ يل ونم لم   يلرل  ن ل -3

 يسمم لف ل ع فيلبعضل  ة متلرل   . -4

 ص  لف لرللورى(.ل- ع فيلهويلرل أكتل)ص  لح, ,  -5

 كوب الئوئي واالستريوميكروسكوب: الميكروس
ر ل  يو  ف هلدددفوبلفددد لرلىلددديلرلددد ق قلل ظدددمي لرل  دددفل دددللإ فمه ددديل خدددذلرلع دددد ل دددنليسددد ة لل

رل ددويلل ع نددمتلرل دد لددد ثلفل ددفملهحىظفددملم ددالرلك , ددِو لةأحدد لرلووددملقلرل سددج   يلرل ف دديل
لللمليلر و .

  دددملرل  ف هلدددفوبلرلضدددول ل  سدددمم لم دددالرل عددد ىلهرل    دددزلبددد نلر هدددوريلرل ة  ىددديللألوددد لهةدددذل ل
فوبل دددال ظدددمي لرل  دددفلرل ددد لِغطددد لر لدددطنلرل  وهددديلهرل ذه ددديلِلددديلرل  ف هلدددرل عددد ىلم

ل.ل(2)رلضول لرلذالد كونل نلرلع لمتل
 

ل3-2 لص2018 ل و  لرلىليلرل  ف هلفو   لف  و للم, لرل مق  (ل1)
ل10-6 لص2013لف   لحم للفسا لرل  ف هلفوبلر لك  هه  ليم عيلر  ي  لغز  ل(ل2)
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السادس  المطلب  
 X-Ray Radiographyالتصوير باألشعة السينية  

ر شدددعيلرلسددد ن يلع دددمي لمدددنل شدددعيلةف ه غنمط سددد يل رتل طدددور ل وي ددديلسااااس العلماااي: األ
رلضو  لهيع   لر لمللرلع   لل   وي لبم شعيلرلسد ن يلم دالقد ي لق    لي ر لهلفملهىسلط, عيل

ر شعيلرلس ن يلم الرخ  رملر يسمللهرل ور لرل ة  ىديله ظفدميل دمليقدللِلديلرلط قديلرلسدطل يل دنل
ط قمتلِة  فلف لط, ع فملمنلرلط قيلرلسطل يله ظفميل ملبفمل نلم وبل ة  ىي لهي ثلرل سج تل

رلدددذالدددد ثلل دددو لم دددالصدددويلبدددمللجثلرلط, عددد لل جسدددثسلفدددملرللم دددالرفدددسللحسملددديلدددد ثل دددنلخ
ع  دد لقددو لرخ دد رملر شددعيلرلسدد ن يللأليسددمللم ددالطمقدديليددذهلر شددعيلفك  ددملةمهدديلطمقدديل ِ ددوي ه لِه

لل (-8دنظ لصوي ليقثل)ل.ر شعيلرلس ن يلة,   لةمهيلق ِيفملرك, لم الر خ  رم
ل

ل
 االشعة السينية ( جهاي قياس موجات أ-8) ينظر صورة رقم 

 
لوتتوقف عملية التصوير على عدة عوامل رئيسية هي:

 ل  لهة مفيلر و .ل -1

 رل سمفيلب نل   يلر شعيلهرلجسثلرل  ر لِ وي ه. -2

   نلرل ع يضللألشعي. -3

 رلوقيلرلس للل  ل  ض. -4

 طمقيلر شعيلرلس ن يلرل س ة  ي. -5

 هويلرلى  ث. -6
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 رل  وي لهرل ل  ض.خ,  له   لِلفثلر خ مل لرلقملثلبع   يل -7

ِه دد لر شددعيلقددم ي لم ددالرلنىددم لهرخ دد رملر يسددمللرل دد  يلل  ددور لرل ة  ىدديله ظفددميل ددملِلدديل
رلط قيلرلسطل يلوثلِسج   لم ال فسللحسملي لف  س لرلجز لرلضع نلرل ل والم الش هخليظف ل

ونلفمِنلم اليذرلب ونل لو لم الرلويملرللسملل  ملر  مكنل رتلرللمليلرلج   ل   فنليؤي فملب 
لرلى  ث.

 كيفية توليد االشعة السينية: 
وهددمتل وي دديلهه   ههددمتل  عم لدديلم ددالِ كددونلرلددذي ل ددنلهددور ل وي دديلرلشددلنيلِل ددوالل ل)ب ِه

د هيلحولفملرلك  ههمتللمل يلرلشلنيلف لل لل د ريرتلل طمقدي لهمند لرصدط رللرلدذي لبدأالللرلشلني( 
 م دالهي د للفجدو لبفدذرلرل د ريللkشلنمتل هلطمقيلخميي يلِل حلم   يلرودمي لهيةد ال دنلرل د ري

رلددذالطمق دد ل م ددالف نط ددقلفدد ملرلطمقدديلرونددم للLهيدد ثلِعددويضلرلة ددتلبسددقوالرلك دد هنل ددنلرل دد ري
لب(-8دنظ لصوي ليقثل)ل(1)بف ئيل شعيلل ن ي.لkرلالرل  ريلLل  ري نلري,وطفمل

ل
 ب( فر  تجفيف باألشعة تحت الحمراء -8صورة رقم )

 

 

(ل1)  MORTON, E.R, RADIOLOGY (X-Ray), ST. LOUIS, C.V. MOSBY 

COMPANY, 1918, P. 5-7 
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يفددم لِول دد لر شددعيلرلسدد ن ي:لد كددونلرلفدد ىلرل عدد ه لفدد ليفددم لِول دد لر شددعيلرلسدد ن يل ددنل
 دددنلرلطمقدديلرل  ولدد  لِ لدددو لرلددالطمقددديلل%99رلنلددمل(.لل-رلكو ملدديلل- ددور لم ددد  ل  ت)رل نجسددد ن

فقددسلد لددو لرلددال شددعيللدد ن ي.لرلقطددبلرل ويددبليددولرلفدد ىلرل عدد ه لهيفددونل وصددتلل%1ح رييدديله
 لصددى ل  ددملرلقطددبلرلسددملبلفملجفدد لرلكف  ددمل للدد لمددمل ليدد ر ل  ددمليلدد حلفدد ملبجفدد لةف  ددمل لق   دد

يف لة, د لهيند  لمدنل لد لرهطدسملر لك  ههدمتل سد ميل دنلرلقطدبلرلسدملبلرلدالرلقطدبلرل ويدبل
ل(9دنظ لصوي ليقث)ل.ل  ط للبملف ىلرل ع ه لف ن  لر شعيلرلس ن ي

ل
ل

ل
 (9ينظر صورة رقم ) 

ل
 باألشعة السينية في مجال االثار:تطبيقات التصوير 

 رل ع ىلم ال  مكنلهيو لرلش هخلهرل شققمتلهرلىجورتلف لر و . -1

 د س لمند لِ دوي يمللرل و  دمهرتلِس ة لليذهلر شعيلفد لفلديلر ودميلِه دوي يم لفىد لحملديل -2
  دمهرتلهي ضدنلبفدملرلشد هخله ندمطقلرلضدعفلولبفذهلرلط يقديلي فدنلرلل دو لم دالصدوي لل  

هرلقددو لهشددفتلرلعظددمللهرلج ج دديلهغ  يددم لهةددتليددذهلرل ع و ددمتلِع ,دد لم ددال ييدديلممل دديل ددنل
 لور لمن لِنمه لر و لهمسي لة   مل م .ل    ثلرلىمل  ل
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تلرلكشددددفلمددددنلر وددددميلهةددددذل لرلكشددددفلم ددددملبدددد رختلك ددددملِسدددد ة لليددددذهلرلط يقدددديلفدددد لهلددددمل -3
   مهرتل نلِ ملث.ولرل 

ِل د ل نمطقلرل لملله ع فيل  مكنلرل   لهل ففملهرل ع ىلم الهيو ل خميىلرلىتلط قدمتل -4
 هورِ لرل  فلف لرل عم ن.

رلكشددفلمددنلهيددو ليلددو متل قدد للِلدديلرل لددو متلرل نىددذ لهةشددف.لرل عدد دستل هلرل غ  دد رتل -5
 ىنمنلرونم لرل لثلةذل ليؤييلِوق للرلىنمن.رل  ليقوللبفملرل

 ِل د ل  مكنلرل     متلرلسمبقي. -6

رل ع ىلم اللرلل ه لرلةميي يللألو لرل س ة ال دلليدز ل دنلرل   ديل غطدالبملكم دتلإ فمه ديل -7
ف لفددمللق,ددتلرل عدد ىلم ددالحدد ه هلهةددذل ل ددملب رخ دد له ع فدديل ددملقدد لِلويدد لِ دد لرآوددميلبدد رخ فم

 ل(1)ه هنلر ل ريلبفم

 تكنولوجيا المستقبل للتنقيب عن الماضي.
ِلدددديلمنورن)ِط, قددددمتلرل كنولوي ددددملهرل دددد   ثلفدددد ل يرلددددمتلرل دددد رحلرل قددددمف (لهظ دددديله ري لرآوددددميل
رل   ييل ِؤ  ر لم ضل   لرل مح ونلرح حل مليج الر م  م لم   ل نلِكنولوي م لب ريي ل دنل

ط, قمِفم.يمل ل  هير لبمل ة رللرل  زيلهره فم  لرل سنلرلج وف زل كنولوي لِه للبملنمهِو
   نلرل ج سلر م داللنودميلرلسدمبق لهيقديلبل  ديلبعندورنللل-هرل ع ضل ل  لم, لرل ق و ل

)ِقن يلرل سنلرلج وف زيمل لف ل نطقيل ودميلِدتلح,دو (لح ديلرلد ة للهف يقد لرل ل د لريفدز لرل  دملل
 ة  فللعنمصد ل  دتلرل دةويلرل غنمط س لرلجوا)رل مين  و    (.لِه  سليذهلر يفز لرل و يللرل

هرل   يلرم  م ر لم ال ل وريمل نلرل عم ن لبنم  لم دالرخد سىلة مفديلرل جدم لرل غنمط سد لل  عد ن ل
ه دددذل لي فنفدددملرلكشدددفلمدددنلهيدددو لرل عدددم نلِلددديلر يض.لهيدددذرلرلجفدددم للددد ل هيل فدددثلفددد لقددد ر  ل

و يدديلرلق ي دديلرل شدد   لرلعنمصدد لرل ع مييدديلرل دد ليف دد لف فددملمن دد لرلل ددد ل  ددتل عظددثلرل  ددمه لر 
بملطوبلرل , ن.لهيعط لرل سنلبجفم لرل مين  و    له مل لرفضتلف لرل ينل قميهيلبمللضد للعد لل
لهيو ل ؤو رتلةم لسللرلكف  مل يلهرل ع رتلرل ع ه يل  تلرلس ميرتلرل  لمم   ل ملِض تلرلجفم .

ج وف زيددمل لفىدد لمددملله ةدد لم,دد لرل ق ددو لر   دد لل كشددوفمتلرل دد ليدد تلبملدد ة رللرل سددنلرل
ممصدد يلرلففسدوللقد ي م  لب نطقددي)ِتلِ فنديلبع د لرو يد ل ددنلِل دد ل وقدلل  دندي) هرييس(لل2010

ثليص لصوي لل   دنيلرل  فوهيلبفتل دمللل80رلض عي(لب لمفظيلرلش ق ي) ة  ول   لش ملرلقمي  ( لِه
  دد الفدد لمددملللف فددمل ددنلشددورييله  ددوتله عمبدد له قددمب .لهفدد لق يدديلقن  دد لبملشدد ق ي ليصدد لف يددق

 نلخس لرل سن لهيو ل وميل  ع   لرلىتلرلق يي ل   مليع ق ل هفملةمهيل  دنيل)ب مسد س(للل2002
ل هل  دنيل)ي س س(لرل  لبنميملي س سلرل مه .

 

ل2017-2016عيلرلنف ين ل ليم Physics Of  Diagnostic X-Ray  لل ملمسها ل م,(ل1)
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تل تلر ب ضلِه تلح,و لِه هف لل نم ل ي ييلةشوفمتلرو ييلهرلعيلف ل نمطق:لبن له يثلِه
 ق ل  ك ل نلم  لر لد  لرل ملدعيلمشد  ل دنلم د لللرلغمبيلِه فنلرلى يقلرل ل  ل نلرل ة را

لم.ل.1185رلالل1292رل هليلرلل د يلهرل  لحف يل   ل نل
لذرلُِع ليذهلرل قن متلووي لف ل جم لرل نق بلهرلكشفلمنلر ومي لفف لِوف لمش رتلرلسن نل

ل نلرل نق بلف لبمطنلر يض.
 نلريفز لرل  دمللوسو ديلر بعدم  لل-  د ل وميلرلقنط  لبش م لل نم لل-هش الل  لم, لرلع  ث

 نل يثلرل قن متلف ليذرلرل جم .للGPS هلر تلرل  وي لرل ق  يلههظمللِل د لرل ورقللرلجغ ر  يل
لددمم تلرلع  ددم لخددس لرلسددنورتلر خ دد   لل-ه هلددنل نلينددمللِط, قددمتل جمه دديل  ددتليويددتلإددد حل

بمل ددويلرل  محدديلم,دد ليددذهلرل ط, قددمت ل دد سلقددم تلرل ددويلرلجويدديلرلددالرلكشددفللر و يددونللنيسدد ع 
مدددنلرك,ددد ل عمبددد لرلددد ل ملرلورقدددللبق عددديلرل   )بسددد مِ  لر ه (ل دددنلر لددد  لرلسم لددديلهرلعشددد ينلرل ددد ل

م.ل لب نطقي)ِتل فن (لغ بلقنم لرلسدويسلبمِجدمهل  دنديلل663م.للح الللل525لل فللحف يل   
رخ ملِسمم لم الح مييلرلقطللرل ع ه يلرلىضد يلهرل, ههزيديل دنل ودميلرلدز نلِكنولوي ملللل(1)رلقنط  .

هيددول ددملهيدد لرل دد لبددمح ونل ددنلة  دديلرلفن لدديلبجم عدديلِويينددولفدد لريطمل ددمل جفددو رِفث لفع  ددورلم ددال
لِطويللِط, قمت)ِقن يلرل,س  م(لل لىمدلم الرلقطللرل ع ه ي.ل

ِوصدد ورلرل دد  لهيددولقدد ي ليددذهللرل قن دديل ددملل-يل سدديلرلى يددقلرل ل دد ل-هم لدديلإي ددملرهج  ندد 
نظ دنلرلقطدلل هنل رلك   مل يلم الصنللط قمتلح مييلغ  ل  ل يلم الرلقطدللر و يديلرل ع ه ديلِه

لر ل ريلب ىمص  فملرهلِغ   لِ ة ,فم.
  عنوا :تحت نشرت انجليني أبحاثها 

لد نلل سد يلصدم ي لمدنلل(رل آكتلهرل لمفظديلم دالرل د رحلرل قدمف لل قطدللر و يديلرل ع ه دي)
قو :2015)ر ِلم لر هي  لل  آكت(لف  ل لِه

هي لر مل نلِكونلشىمفيلرهللِع تلِقن يلرل,س  ملم الِكوينلط ق للل مييلر و ل نلرل آكت 
لِل تلهىسللونلر و  لِه ل تلرل غ  رتلرلجويي لة ملِس ة للف لِ   ثلر يزر لرل  آك ي.

 ددللرهج  ندد لم ددالرلدد هيلرل فددثلل  قن ددمتلل- دد د ل  ةددزلِطددوي لرلى ددزرتلل-هي ىددقلطدد ل طدد 
 دديلهرل دد لغمل ددم ل ددملرلل د دديلفدد لِنظ ددنلر وددميلهصدد مه فمل قميهدديلبمل قن ددمتلرل  فمه ف دديل هلرلك   مل

لِ  تلخطوي لم الر و .
هيضد ن:لبملدد ة رللِكنولوي ددملرل  ددزيلي فددنلصددنللط قديلشددىمفيلم دداللددطنلر ودد للل مد دد  ل
ك ملي فنلرل ة رلليفدم لرلىلديلبدمل  زيلل ل دو لم دالصدوي لوسو ديلر بعدم ل القطعديلرو يدي ل

 

ل1 لص2016رل س ق,تلل  نق بلمنلرل مل  لل ع ث لرلقمي   لفميهم ل رل م:لرل كنولوي مل(ل1)
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.لهيسد ة للرل  دزيلريضدم له  عمههديلوثلرل ع ىلم دالرل جدمهينلهرلشدقوملرل رخ  ديلغ د لرلظدمي  لف فدم
عويضلر يزر لرلنمق يل نلرلقطللر و ييلب ور ل طمبقديل  ييمتلرلل ري لرل ِ ىعيللعسالرلشقوملِه

لل  ور لرل  نوميل نفملرلقطلله نىسلشف فملر ص  .
شدد ال ههددمِ سلةددمف زرل   هيلل- دد د لرل عفدد لرلعددمل لل دد   ثلر وددميلهرللىددمدلم  فددملب ه ددمل-ِه

يلرلسد ن ي لإ لِسد ة لللىلديلر ود لهرلكشدفلمدنل فوهمِد لرل رخ  ديل  دمليسدفتلرلكشدفلمدنلر شدع
ر ودد لبشددفتلهرلددن ل  ددمليسددفتلِ    دد لبددنىسلرل قن دديللي دد رلشدد هخلرل رخ  دديلفدد لرلقطددلله ع فدديلِ ة

لرل  لصنللبفم.
 Ray-X        وييديف ل جم لر شعيلرلس ن يله نفدملرلى هرشميتلةمف زرل لرلال ملِثلرهجم هل

     fluorescenceهيددوليفددم لِل  ددتلط ىدد ل ل ددو لي فندد ل يرلدديلر وددميلفدد ل فمهفددمل هنل ال ل
لو .لألل ل نلرل ىمتلرل  ة , يلهرل وه يلِغ  

هرل ع ليلريضمل هيلر شعيلِليلرلل  ر لفد لفلديلرل  ة  دمتلرلجزيئ ديلل  دور لرل فوهديل
فددددمله ع فدددديلِ ة ,فدددددمل بفددددد ىلِل  للألودددد .لهخمصدددديلر حجددددميلهر خشدددددمبلرلق ي دددديله ددددور لرلطددددس 

لرلك   مل  لةةطو ل ف يلبمِجمهلم   يلرل    ث.
  ملح مييلر وميل نلرل  وومتلرل, ئ يلرل  لرص ليلِشفتلخط ر لح    م لم  فم لفكمنل لويل

 دد د لمددملل عم ددتلرل دد   ثلبددمل  لفلرل  دد الرلك, دد  لإ لرلدد ع ضلرلنق دديلل-حدد ديلع سددال يدد رن
لع  م لل ور لهمهو   ي لي د  لي فدنلرلد ة ر فملفد لم   ديلِد   ثلر ودمي للفدملرل  لرح وفملِلض  لر

 و ل قوملبف   ل نلرل ور لرل ق   يي له نفدملرلنمهو دميرللويد لهرلنمهولد   فمل دللرل دور لرللج يدي لهرلندمهول
م داللل   و ل للرل دور لرلةشد, يليقدو لع سدال يد رن:لِ   دزليدذهلرل دور لرلنمهو   يديلبقد ِيفملرلىملقدي

 و له نلوثلرصسالرلش هخلرلع  قديلرل د ل لِ دتلرل فدملرل دور لرل ق   يديل  دمليلد لرل غ غتل رختلر
ل نلرح  مل يلمو  لرلش خ.

ىددميلِك ى فدملمملقددم لر ددملل هيد مل هدد لبدمل غثل ددنلرل   دزرتلرلع ددد  لل  دور لرلنمهو   يدد .ليشدفتلرِي
لرل ة ر فملبف مفيلف لرل    ثلر و ا.

 نل  ركزلرل لوحلف ل   لل لض  ل ور لهمهو   ي ليخ  يلرل ك ىديلي فدنلينملل  م يرتلل
ل.(1)رل ة ر فملف لطس لر وميلِه    فم

 

ل   يلرلسمبق.فميهم ل رل م لرل(ل1)
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 الثاني  المبحث

 تاريخ نشأة وتطور علم الترميم 
 

لر ه :لرل    ثلف لرلع  لرلق يثل)ر هسمنلرلق يث(لرل ط ب
لرل مه :لرل    ثلف لم  لرلى رمنيلرل ط ب
لرل ملي:لرل    ثلف لرلع رملرلق يثلرل ط ب
رل ربل:لرل    ثلف لرلع  ينلرل وهمه لهرل ه مه للرل ط ب

لهرلع ويلرلولطال
رلةم س:لِ   ثلبعضم ل نلرلقطللر و ييلف للرل ط ب

لرلق ه نلرلعش ينلهرللم الهرلعش ينل
ل(لل1950-1900هشأ لرل    ثلف لرلق نلرلعش ينل) -
ل

ل
ل
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 االول  لمطلبا
 الترميم في العصر القديم )االنسا  القديم(

 ه لل ددمل لددد ق لر هسدددمنلرلقددد يثلمدد ىلة ف ددديلبندددم لرل سدددمكنلح دديلةدددمنليسدددفنلفددد لةفدددوىل
صددة ي  لهرِجدد لبعدد ل دد هيلرلوقدديلرلددالِع ددثلة ف دديلبنددم لرل نددم  لهرل  ددمه لهرل ق ن ددمتلرل ة  ىدديل ددنل
 ودمحلبسدد طيلهةمهدديلرل, ددوتل , ندديلم دداليددذهيلرلنة ددتل هلر شددجميل ددللِسدد  نلرلسددطنلرلةددميي ل

غ (لرل دد لرلدد ة  فملقددومل لرلل-رلةددزرلل-  ددتل)رل ددىميط  دد لبن مِددمتليمفدديل ة  ىدديلبسددعفلرلنة ددتلِه
قوييلرل,نم ل لل ر هسمنلرلق يثلف لِس  نلرلج يرنلرلةميي يلل سقفل هفملِسمم لف لخزنلرل  مهلِه
رمطدم ليرللدديلي   دد لفدد لرل نددمطقلرل دد للددفنفمله قددملل سدد وطنمتلفدد لرل نددمطقلرلسددفن ي له عدد ل لدد ل

 دد لِ غ غددتل هلِظفدد لرلدد ة لل ددم  لرلطدد نلهرل دد,نلرل دد لِسددمم لفدد لم   دديللدد لرل غدد رتلهرلع ددوبلرل
 رخددتليددذهيلرلنة ددتلهر شددجمي.لبعدد ل لدد لبى دد رتل  ن دديلقددملللددفمنلرلع دد لرلق يث)ر هسددمنلرلقدد يث(ل
ب ش   لبنميمتلة,   ل  تلرلق م لِه  م لِ  لرل,نميمتلبمل سبيله  مل يلرك  ل نلرل,نميدمتلرل سد طيل

لقددد يثلةمهددديل ق  ددد  لم دددال دددمتلرل ددد   ثلرل سددد طيلرل ددد لرلددد ة  فملر هسدددمنلر  هيغدددثل لددد لفدددمنلم
خ مطدديلوو دد لِه دد  نلبعددضليدد يرنل نم لدد له عددضللالبعددضلر يددزر لرل سدد طيلرل ملىدديل ددنرصددس

ر  هرتلرل نزل يلهرلزيرع يله ق ن مِ  للدثلدد  فنلر هسدمنلرلقد يثل دنل عملجديلرل ندم  لرل د لِع لديل
لرلل رلقلهغ  يم.لل ِسىلبس,بلرلز   له  ضمهمتلر هفميلهر ممص  لهرل ورمقلرل م ييلهل

هةدددتلِ ددد لرلى ددد رتلرل ددد ل ددد لبفدددملر هسدددمنلرلقددد يثلفددد ل جدددم لرل ددد   ثليقدددم لفددد لرلك  ددد ل دددنل
رل هريمتلرلعمل  يلهرلالهق ندملرللملد ل نلف د  لرلع د لرلق يث)ر هسدمنلرلقد يث(ليد ل ه لهشدأتلم دثل

ل.ل(1)رل    ثلرل  لرل ة  فملف لرصسال نم ل لهف لح مِ لرل و  ي
ل

  

 

 ل دد  ل ل دد لم,دد لرلفددم ا ل يرلددمتلم   دديلفدد لِدد   ثلهصدد مهيلر وددميلغ دد لرلعضددويي ل ف  دديل يدد ر لرلشدد م ل(ل1)
ل30ص
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 لثانيا طلبالم
 ترميم القطع في فترة الفراعنة)حئارة وادا النيل(

ع ,د ل ِع لف   لرلى رمنيلف ل جم لرل    ث)م ثلرل    ث(لي لومه لح  يلبع لر هسمنلرلق يث.لِه
دد   ثلرم ددملفثل ف دد  لرلى رمندديل ددنل شددف له بدد  له فضددتلف دد رتلمنميدديلهري  ددمللرلى رمندديلفدد لرصددسالِه

ددميثله و  ددم  رتلرلكفندديلهرل  ددول لهيددذهلر م ددم لم ففددملرلى رمندديلبعدد لف دد  لقدد لرلع مييدديلهخمصدديل ِو
لِ تلق نل هلق ه نل هل قتل نلرلق نلق لِ تلرلالف   لوسويلمقو ل هلمق دنل نلرلدز ن لهقد لقدمل

رلى رمندديلبفددذهلر م ددم لل لىددمدلم ددال و  ددم رتلحفددم فثلهحمك ددمِفثل ددنلرل  ددفلههقددويلرلسدد قيل ددنل
ل م ر لر ل لرللمك ي.

الكمنلر لى رمنيليس ة يونل حشدملفملهرل   قد ل دنلر يدزر لرل د لر رلِ ةديل رخدتليسدثلرل دِو
هرل و  م رتلهي ل  مكنلرلج ج يلهرلقىيلرل  ياللوىلِس,بلمىنلِه فلرل و  م  له ع لإ رليل
ر حشم لد ثلرلمفيلحشورتل رختلرلقىيلرل  يالهف رغدمتلرلد طنلهي ج ديلرلد  للبقطدلل ق شديل

ه لدددمفورل  دددنلرلنطددد هنللسددد لرلى رغدددمتللكددد لِع دددتلم ددداللرلددد رِن ول(لب دددم  لرلك دددمنلرل نقوي) غ ددد
عىدنلريسدمللرل و  دمت.لبعد لف د  ل الح ال لِسد,بلِ دفلِه ر   مصلرل  مهلرلزرل  ل نلريسمللرل ِو
هي ز لخمىلرلى رمنيلرلق  م ل نلخطدوي لرلعور دتلرلط, ع ديل دنل ممصد  لي   ديلهرشدعمممتلرلشد سل

هيطو ديلرل د رفنلرل  ك ديلرل د لِ   دقلم دالرلنقدو لرلج رييديلبسد,بلر لدورنلخمصيلحد ري لرلشد سل
رل  لِل والم ال كمل  لرل عم نلهةذل ل فنلرلل د لهر هرهد لرلىةمييديلرل د لِل دوالم دالرل عدم نل

رخ فدمل  يدميله هيرملرلعندبل ع ه ديلفد ل للجمه,فمل هيرمله غ منله مِ ديلهيد ريكذل ل غط يل ع ه يلب
دددمتلهرل ق ن ددمتلرل ع ه ددديلهرلزه,ددق لقددمللر لى رمنددديلبع   دديلرل ددد   ثل ددنلخددس لطدددس لرلجدد يرنلهرل نلِو

هر غط ددديلرل ع ه ددديلهرل وحدددمتلرلج رييددديلرل ددد لِل دددوالم دددالرلدددورنلف فدددملركملددد  ل ع ه ددديلح ددديلقدددملل
لل.(1)رلى رمنيلبمل ة رلل م  ل   لرل, ضلف لم   يلرل    ث

 نل ب  لم   متلرل    ثلي لِ   ثل ع, لِه  م ل ب لقمللرلى رمنيلب    ثلرل  مو تلهرل عمب  لهل
رلفو لرلذالِعد ضلرلدالمور دتلِ دفل ة  ىديله ب  يدملمد لليؤيديلِ  دم ل بد لرلفدو لبولدوالبسد,بل
ِغط يلرل   م لبملك  منلرل    يلرل  لل,, فملر ممص  لرل    ي.له ب  لف د  لظفد تلفد لِد   ثل ع,د ل

(لم.ل.لقدددمللرلى رمنددديلبع   دددمتل2664-2689رل ربعدددي)ِه  دددم ل بددد لرلفدددو ليددد لف ددد  لحفدددثلر لددد  ل
رل ددد   ثلفددد لف ددد  لر لددد  لرل ربعددديلب نظ دددنلي للِ  دددم ل بددد لرلفدددو له  رلددديلر ِ  ددديلهرلك  دددمنلرل    ددديل
نظ نللبعضلر يسمللرل    قيلم الرل   م ل  تلب ر لرلط وي.لةمنلرللفملليأ  هنلرل    ونل ِه

 

(1)ل -1 Abd EL-Hady, M. (ل1986)ل , The duibility of the limes and 

sandstone monuments in atmospheric conditions in Egypt, warsaw 

univ. Poland, p. 52-54 
ل
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 ولثل نل ورلثلرلعورصفلرل    يلِه   ثلر يزر لرل ملىيللم الِ   ثل ع, ل ب لرلفو لهرل   م لةت
نظ دنل ع,د ل نلرل   م  لهحسبلرل هريمتلرل ميية يلينمل لحدمكثل صد يل هر د لبع   دم تلرل د   ثلِه

رلفددو ل ددنلرلك  ددمنلرل    دديلهرصددسالر يددزر لرل ملىدديل ددنلرل   ددم .لهقددمللرل  دد لِلدد  سللِه  ددم ل بدد 
دللم.ل(لل1420رل ربل)  لرل وحديلرلج رييديلرلف  هغ  ف ديلرلق ي ديلرلج ره   ديلرل قم ديل  دمللحسبل مل ةِ 

ل فدمم ِ  م ل بدنلل حدو لرل ع,د لهرل   دم لبسد,بلخوفد ل دنللد قيللرلفدو  لقدملليدذرلرل  د لب,ندم للدوي 
ة يبلرل   م لهل قيلةنو ل ع, لهي يلرللفمللهرلكفنديل دنل مد ر لرلى رمندي. ةدتلِ د لرلى د  لرل د للِه

م.ل(لحسدبلهيفدديلل1223-1290ل دد   ثلإ ل نلف د  لحفددثلي سد سلرل ددمه )حد ويلف فددملم   دمتلر
-2689م.ل(لهف د  لحفدثلر لد  لرل ربعديل)ل1420 نلف   لحفثلِل  سلرل ربلل)للهظ الل قيلةس ل

ف   لرل  د لِلد  سلرل ربدلليدتليدولللثلُِل  لل ُلرلفو ل هل م.ل(لف لم   متلِ   ثلِ  م لربلل2664
م.ل(ل لليددتليددول ددنللددسليلر لدد  لر هلددال للرل مه دديلرللل1420حمك ددملفدد ليددذرلرل ددميي ل)لبل ددهُل

ذة لفدد لرل هريددمتلرلعمل  دديلهرل ميية دديلف دد  لره فددم لحف دديلرهل ل   دد للددذل للددثلدددُ رل مل دديل للرل ربعددي.لِه
لب ريمتلحف  لههفمِ .

ف ددد  لحفددددثلرل وهددددمنللفدددد لرلفددددو ل هشدددف تل قدددد للم   دددمتلرل دددد   ثلرل قم دددديللجسدددثلِ  ددددم لربددد
هرل ه منلح يلُةس يليورهبلرل   م لرلسى  يلب نم لة  يلحج يديل دنلرللجد لرلج د الِشد  لرلطدوبل

لبس,بلِع ضلرل   م لهيوره  للعور تلرل يمالهرلك  منلرل    ي.
-161)لل(Marcusرل  ك نلرل ه مه  نل ميةولل)ف لف   لهق لح ويلم   متلرل    ثليذهلل

ل.(1)ل(211-191(ل)septimusل,  ولل)لل(له م   لرل   180
  

 

ل11-10 لص2019رلجز لر ه  ل ؤلسيلين رها لل-حسن لل  ث ل ولوميل   لرلق ي ي(ل1)
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 الثالث  المطلب
 الترميم في العراق القديم

 نددذل نلمدد ىلر هسددمنلر لدد ق ريلهرل ددأهملهمددميشلرلعور ددتلرل, ئ دديلهرلكددوريحلرلط, ع دديلرل دد ل
رلطِ  لل  ل اله لمهل  لل  قدم لهصد مهيل دأهرهلهح صد لم دالرلل دم لرنليدذهيلم   دمتلرل د مهيل
ِ   لرلالرك  ل نلم  لرللضمي ل رِفم لهرنلهظد  لرلدالِدميي لحضدمي لهر الرل رفد دنلِؤةد ل نليدذهل

  لةمهيل ويو  لف ليذهلرللضميرتل     يلبألمل بلم د  ل ي فملفك  لرلعنمييلبم بن ديلرل ف ديلرلىك
ل.ل(1)كمل عمب لهرلزقويرتلهرلق وي

هق لِج يلظمي  لرل  مهيلف لم  لرل   لرهيه دول ؤلدسللدسليل هيلرل مل ديلح ديلةشدىيل
 لبنددم هلل دد رتلم ددد  لب  لدديلمتلر و يدديلمددنلِشدد   ل ع,دد لر يفددويلفدد ل  دندديل هيلرلددذال م دد دد نقرل 

ل.(2)رلط قمتلرل  عمق يلرل  لِع ولرلط قيلر هلالل ,نم 
دد لفدد ل  دندديلهىدد لم ددال هقددمضل ب ندديل قدد لل نفددم لهةددذل لشدد  لرل  دد ل هيه ددول هرمددم لبنددم ل قوِي

ل.(3) ,نالب يلر لورالهي  لرل ,نالف لم  لرل   لر ميل ن
 ره دديلة, دد  ل نفددملصدد مهيل يلدد متللددمحيل ع,دد لرآلدد لك ددملقددمللرل  دد لرل ددمب  لح ددويرب لبأم ددم لم 

بام ميللهف لرلعف لر شويالرِي سلرلثلرل   لر شوياللنلمييبلل.(4)ره  تله نم ل ةملللمح  
ج د ل بن  فملرلق ي ي لهف لف   لحف  ل ص ليله نومل نل مظثلمورصثلرلشد مل   دنيله نوملِه

ييبلفدد ل ع,دد لرآلدد له ةددم لفدد لر  هددالرلقدد يث له ددنلرم ددم لرل ج ددد لرل دد لقددمللبفددملرل  دد للددنلم
ولفدد ل  دندديله نددوم لق م دد لبامددم  لبنددم لرل ع,دد لة ددملهي لفدد لرلددنيلرل ددمل ل))فدد ل لددد لِ    دد

 ن د لربدنلولهرلدذالبندمهلش  ع, لرآل له ةم لف ل  دنيلِ    دلل ل لل- سلل-قيلةمنل يفم رلول
ددملرلددذاللدد قن لفدد لرللفددثل صدد نل فدد  م  ليدد ل  لدد لليل  شددويلهمصدد  م لرل ددمه لرنلِددوة   لِنوِي

هم لفملهرحد لل(5)لقطع ل نلر يضل سمح فملرون نل  مِوللرل ع, لة  لههص يل لس له ألتل
 للرك دد ل  ددملةددمنلم  دد لل- ددسل- سددمحيلرل ع,دد لرلسددمبقلههلددعيل يفددم ر ددمِولهرلددمف فملرلددال

 

 دد رحلرل ع ددميالفدد لرلعدد رم ل يرلدديلِقوي  دديلل جددميبلرللىددمدلم ددالكددمظث لينددمنلم,دد لرلويددمب لرللىددمدلم ددالرل(ل1)
 ل1989رل  رحلرل ع ميالف لبغ ر  ليلمليل ميس    لغ  ل نشوي  ليم عيلبغ ر  لة  يلرلفن لي لقسدثل ع دميا ل

ل.6ص
م.ل( ليلددمليل ميسدد   لل2096-2113رلشددفوره  ل  يددميلم,دد لرل ط ددن ل هيه ددول ؤلددسللددسليلرهيلرل مل دديل)(ل2)

ل102 لص2003 نشوي  ل عف لرل ميي لرلع   لهرل  رحلرلع   لل  يرلمتلرلع  م لبغ ر  لغ  ل
ي ل ل هلمللبل  لرلزقدوي لظدمي  ل   دز لفد لرلعد رملرلقد يث ليلدمليل ميسد    لغ د ل نشدوي ليم عديلبغد ر  لة  ديل(لل3)

ل.34 لص1998ر  ربلقسثلر ومي ل
(ل4)  George, A.R, House, Most high the temples of Ancient Mesopotamia, Printin 

USA, 1993, P.23 

ل  مِول ال مليعم  ل   ل نلهح  لرل  مللرل   ال(ل5)
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لمبقم له ع تلرل,نمل نلرل ف  لش  ِ له ك    لرب  ر ل نل لس لهره فم لبقع  لههلعيلف لهلط لل
للل.ل(1)ِ  م لرآل له ةم لل  لرلقو لرل ل  لله ق يل قم  لرل  جت((

بد لفد لرلع دد لم شدويلبمه  دم لب د   ثله ندم لرل عةميييلهرل  لِش  لرلدالق دمللك ملِذة لرلن وصلرل ذل
 نل  نلبس لهر الرل رف دن لة ملهيد لري  م د لرلع  رهد لرلدال عمبد ل  دنديلبمبدتلبشدفتلخدمصل
ه ل لل ملِ   للب ليذهلرل  دنديل دنل  ةدزلحضدمياله دند لفد لرلقسدثلرلجندو  ل دنلبدس لهر ال

للرل رف دن.
 دنلحف د لبملسد  لم دالخطدال ب د لرل  د ل لد ح هنلفد لللهلق لب  لرشوي مه  م لف لرلسنورتلرل  فد  

لل.ل(2)م.ل(ل667-688ك م لِ    متلرل  مه لرلقمل يلف ل  دنيلبمبتله ل لممل)ر
ل

ل
ل
ل
ل
ل

  

 

م.ل(ليلدددمليل ميسددد   لغ ددد ل نشدددوي  ليم عددديلل681-704ح, دددب لطملدددبل دددنعث للدددنلمييبللددد ِ  له نجزرِددد )(ل1)
ل39 لص1986مي لبغ ر  لة  يلرآ رب لقسثلر و

م.ل(ليلددددمليل ميسدددد    لغ دددد لل627-669رلدددد هيا لييددددمضلم,دددد لرلدددد ح ن ل شددددويلبمه  ددددم للدددد ِ  له نجزرِدددد ل)(ل2)
ل75.لص1986 نشوي  ليم عيلبغ ر  لة  يلرآ رب لقسثلر ومي ل
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 الرابع  طلبالم
 ترميم القطع االثرية في العصرين اليوناني والروماني. -1

ِع لف د  لرل وهدمه  نلهرل ه دمه  نلوملديلف د  لفد ل جدم لِد   ثلرلقطدللر و يديل دنلب دوتللدفن يل
ع ,ددد لف ددد  لرلعفددد دنلرلقددد ي  نلرل وهدددمه لهرل ه دددمه ل دددنللهم دددمل   ة  ىددديلِه مو دددتله عمبددد لهق,دددوي لِه

نلنلهرلىندمهولول فضتلرلى  رتلل      نلهرل فن ل نلف لم   متلر صسحمتلهرل    ث.لةمنلرل فن لد
يقو ونلب    ثلرل نشآتلهرل لفلرل  لِ ع ضلل   فلهرلعور تلرلط, ع يلرل ؤو   لهةمنلينمللقمهوهم ل

ر لفدديلهرلكفندديلهرل  ددول لهيع قدد للد  عوهدد لرلكفندديلهرل  ددوللرلددذاليشدد  لرلددالر ي  ددمللب دد   ثلِ مو ددت
فدد لرل وهددمنل  ددتلرو نددملرل  ددوللبددأنلِ دد لرلقددوره نلرل  ع قدديلب دد   ثلر وددميلهرل عمبدد لهرل دد نلرل شددفوي ل

ه هل ,ددوللُ ة ددمي ل ددنلق,ددتلر لفددي لهيع قدد لرلنددمللبددأنلرل فن لدد نلهرلىنددمه نلرلددذاليقو ددونلبام ددم ل
لرل    ثلل  عمب لهخمصيلِ مو تلر لفيلبأهفثلُ ة ميهنل نلق,تلرل لرلل ر  لهر م مي)ه ىسي(.

لهرل   تليذهلرل قمل  لح الهص يلرلال  دنيل و نم.ل
بلرلنددمللل ىنددمه نلهرل فن لدد نلفدد ل.ل(1)ندديلحف  دديلر لفدديله  ك فم) و نددم( و نددمليدد ل  د  ر لحددُ

  دندديل و ندددم.لشدددفتلرلىندددمهونلهرل فن لدددونلطورلدددفل هل ج ومددمتلح   ددديله عددد رتلخمصددديلبفدددثلفددد ل
نلب قس ثل هىسفثلرلدال جدم  لل ة  ىدي لولنلهرل فن لولرم م لرل    ثلف ل  دنيل و نم.لقملليؤ  لرلىنمه

هةتل ج وميل نليذهلرل جم  للِع تلبأل و فملرلةمصلف لرم م لرل    ثللك لِ, نلةتل ج وميل
 نلم  فملرلىن لف ل جم لِ   ثلرل  مو تلهرل عمبد لرفضدتلهرحسدنل دنلرل جدم  للر خد م.لةدتليدذهل

قس ثل هىسف ثلرلال جم  للف لرم م لرل    ثل  تلرلالر م م لرل  لقمللبفملرل فن لونلهرلىنمهونلِه
لِ    ل يثله شف له ق للرل وحمتلرلزخ   يله ب  يمل خ فيل)ف يسفو(.

(ل نلرلىندددددمه نلهرل فن لددددد نلرل وهدددددمه  نلقدددددم ورلBatchlor ةددددد تلرلعمل ددددديلهرل مح ددددديلرلشدددددف   )
خ   ي)ف يسدفو(لبع   متلرل    ثلب ملل دفثل دنلخ,د رتله فدميرتلفد ل م دم لرل د   ثلبندزيلرل وحديلرلزل

رل  لةمهيل رختل ع, ل و نمله  هفملهق وييم لةمهيلرل وحيلُ ع قديلبلور دتلرلجد يرنلرل د لِع لديل
لعور ددتلرل  ددفلرلشدد د   لبسدد,بلق ددم فثلبددمه زريل سددمحمتلة, دد  ل ددنلط قددمتلر لددورنله ب  يددملر يددزر ل

ِعدددد ضلرل وحدددديليلهرحدددد   له  تليددددذهلرلع   دددديلرلددددالعددددرلسددددى  يل ددددنلرلط قددددمتلهقددددم ورلبدددد  جفملبقط
رلزخ   ي)ف يسفو(لرلالمور تلِ فلش د  لف لي  دلل يزرلفدملبسد,بليفدتلرلىندمه نلهرل فن لد نلفد ل
ك ف يلرل عم تل لليذهلرل وحيلرلج ريييلرلزخ   يل هفمل لِل مالرلالره زريل سمحمتلة,   ل نلفومل

رلدد ة رللِقن ددمتللرللور ددتلح دديلرهفددملِل ددمالرلددال قدديله فددمي لة, دد  لهم ددتلفندد لمددمل لهخ,دد رتلفدد 
يجدددبل نل له قددد لرل دددوللم دددالرلىندددمه نلل خمصددديلفددد لره دددزريلرل وحددديلرلزخ   ددديل)ف يسدددفو(لفددد لي دددد

 

ل25-23 لص2007قم هل لمزتل ة  ل  ختلرلالم ثلر وميلرل وهمه يلهرل ه مه ي لر لفن ييي ل(ل1)
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رلل د دديللهرل فن لد نلرل وهددمه  نلرلقدد  م لفدد لِدد    لبعددضلريدزر لرلزخ فدديل هفددثللددثلي   كددورلرل قن ددمتل
ل متلرل    ث.هم لل ع ف فثلبأهوريلم  

 االثرية في العصور الوسطى.ترميم بعض من القطع  -2

رلىندمهونل هلرلة,د ر ل))رلكنملسلرل دن ي(لم دالرل د    نللقدبلل ط قورلف لِ  لرلى   حقبة أوربا:   -أ
 لهةدددمنللفدددثل هيليدددمللفددد لإمدددم  لِ دددوينل عظدددثلرلوريفدددمتلهرم دددم لرلنلددديلرلىن ددديل(رل    دددونل

رل ميية دديلرلسدد   لرلعددذير لرل ة  ىدديلرل ويددو  ل رخددتلرلكنددملسلرل ميية ددي له بدد  لرلكنددملسلرل دن دديل
هيدد لِل ددتلربنفددملرلسدد  لرل سدد نلع سددا)م   لرلسددسل(لهصددوي لرلق يسدد نلهرلشددف ر لهرل سلكددي ل

 ِ  لرل شمي لِ  تلرلعنمص لرل ع ميييلهرلزخ فيلرلىن يلرل ع هفيلف لرلىنلرل س ل .

 صد  يلهلكدنلل سديلِشدمب لر لدورنلرلم لهق ل لمىلرلىنمهونلرل    دونلرلدالرم دملفثلفد لرل د   ثلرلورهد
دددمتلهرل لددفل هفدددملِع لدديللع   ددديلرل نددمو لرلك   دددمل ل بددنىسلرل دد يالر صددد  للأللددورنلل  نلِو
بس,بلإلقمالر شدعيلفدوملرل,نىسدج يل دنلرلشد سل  دمل  ملرلدالإظفدميلبعدضلرل شدوييلِه دفل
هرخىدددم لبعدددضلرل لدددو متله ي فدددملرلويددد لهرلع دددونلهةدددمهورليقو دددونلب  ددد لر م دددم لرلددد نم ر لرلدددال

ليليم يل ع هفيلف لرهيه ملرلولطال نلرلىنل سة للة  يلرل بلهرلكن سي. ق ح
بد ل دنللتلرلكندملسل  نومديلفد ل م دم لرل د   ثله شدف ل دملِ  دزلل-كمهيلف د  لرل د   ثلفد لح  ديل هي دم

تلم   دديل هلق دديل  دد م ددم لرلع ددمي لرل  ددوي ييلرلىن دديليدد لرل وحددمتلرلج رييدديلرل دن دديلرل ة  ىدديل
  دد لرلسددسل(لرلددالرلسدد م لق,ددتلصدد    له ع ةدديلع سددا)م   لرلسددسل(للدد ليفددللرلن,دد لع سددال)م

فد لِ د لرلى د  .لرم قد لةدتلليدذهلرل سد  يللرل س نلرل يم )لوحيلرل  م ي(لرل  لةمهيلُيط قلم  فدم
 نلرلقسمهليلهرل  ولل نل م دم لرل د   ثلرل د ليقدوللبفدملرل    دونلرلىندمهونل هفدملهريدبللة  ديل

يلف ل م م لرل    ثلِه   ثلر وميلر  د  .ليغثليذهلرل قمل  لرل   عيلب وتلرل بلهرل سمكنلرلعم 
رلىن دديلرل دن دديلرل دد لِع لدديلل   ددفل)رل لىوظدديل رخددتلرلكنددملس(له صددلمبليددذهلرل ج ومددمتل
ع لديل خميففدمل رلىن يلرلةمصيلفأنليذهلر م م لرلىن يلِع ليلرلالم   يلِد   ثلخمطئدي لِه

هر لدورنلهرل لدو متللرل رِنجد ط قمتلل  فيل نلرلدويه شله شمي يملرلىن يلرل  لرخ ىيلِليلل
لرلج دددددددد  لرل ددددددد لُيلددددددد يلبددددددد   ل دددددددنلرل لدددددددو متلر صددددددد  يل هفدددددددثلرلددددددد ة  ورليدددددددذهلر  هرتل

(لفددد لرم دددم لرل ددد   ث لهقدددمللرل    دددونلب  ددد لر م دددم لفددد لِ ددد لرل رِنجددد رل دددذةوي ل)رلدددويه شلل
لرلكنملس(.ل-رلى   )رهيه م

(للدثلِق  د لف د  ل م دم لRossa Manaressiحسدبلي الرل مح ديلهرلعمل ديلفد لرل د مهيلهرل د   ث)
ددمتل هلر يقوهددمتل ددمتلرلق ي دديلم ددالرلىنددمه نلرل دد    نلم ددالِ ددوينلِ دد لرل نلِو ِ ددوينلرل نلِو
رل  نوميلهرل ة  ىي ل  م لِ مو تلرلسد   ل د يثلرلعدذير لهيد لحم  ديلربنفدملع سدا)م   لرلسدسل( ل

ي لرلق يسددددد نلهرلشدددددف ر لهرل سددددد ل  ن.لهلكدددددنلقدددددمللرل    دددددونلرلىندددددمهونلهخمصدددددي لشددددد م له شددددم
( لقدمللرل    دونلب  دوينلرل  مو دتلرللج يديلرل دزي  نلرلقدوطالهرل ه مهسدفا هي دم)ف   لرلع د ينل
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لِعدو لرلدالرلىدنلرلقدوطالهرل  ليرل يلشمِي ه نل ب  يملِ مو تلرل,وربيلرلغ   يل)رل  ك ي(لف لةمِ ل
ع , له و يم لم يقم ل نلل(لل1145) ع , لِ مو تلوويييلف لهل فملِه ع , ل نلرهرلتلرل  مو تلِه ِه

كدددونلِ ددد لرل  مو دددتلرللج يددديل رخدددتلرلكندددملسلرلغميددديل نفدددملِددد   ثلرلدددطلفمل  ي دددم لرلنلدددمِ ن لِه
رلةميي يلب غط  فملبط قيل نلرلويه شلهر لورنلإمطملفمل نظ ر لب رقم له ديلرلسد هيلفد لهىدولل

لل(1)رل شمي دن
 في الفترتين القر  الثالث عشر وأواخر الرابع عشر الميالدا :ترميم القطع  -ب

بعددد لره فدددم لرلى ددد رتلر هلدددال دددنلم   دددمتلرل ددد   ثلفددد لم ددد لرلنفضددديلفددد ل هي دددملهرلطورلدددفل
.لُِعدد لف دد  للالهرل ه مهسددفارل دن ددي)كنملسل هي ددم(لهشدد م ل هي ددم ل  ددم لف دد  لم دد ل هلطملىدديلرلقددوط

ه هرخددد لرل ربدددللمشددد ل بددد  ل هل ك ددد لِطدددوير لفددد لرم دددم لرل ددد   ثللى ددد  لم ددد لرلقددد نلرل ملددديلمشددد ل
لرلنفضي)كنملسل هي م(.

رشددد ف تلريطمل دددملبأم دددم لرل ددد   ثلهظفدددويلرلىندددمهونلرل    دددونلرلدددذدنلقدددم ورلبأم دددم لرل ددد   ثل
ددمتلهرل  مو دددتلرللج يدديلرلضدددة يلحددو لرلكندددملسله رخ فدددم لهربدد  ل  دددم لِ  ددم لرلسددد   ل ددد يثل ل نلِو

لر لهربنفملع سال)م   لرلسسل(له شف لرل   بلف ل  ختلرلكن سي.رلعذيل
رش ف تلريطمل ملبويو لحفمللح يلقم ورلبمإش رىلم الرل     نلهرمطملفثل هر  لبمل    ث.ل

دددمتلرللج يددديلهرل  مو دددتل)ِ دددوينلللCinnio, Toesca ةددد لرل مح دددمنل رنلم دددم لرل ددد   ثلل  نلِو
ددمتلبددألورنل ة  ىددي(لفدد لريطمل دد خدد لرلقدد نلملر  دد ل ددنلرلقدد نلرل ملدديلمشدد لرل دد س الرلددال هررل نلِو

رل سددؤهل نلر يطددمل  نل صدد يهرل هر دد يثلرلدداللإنَللCinnioمىلرل محدديلرل ربددللمشدد لرل دد س ا ل لدد
رل     نلف ل هرخ لرلق نلرل ربللمش لبامم  لِ وينل لطنلرل  مو تلرللج ييلرل ش   لفد لرل  دم دنل

ك لِعط لرل  مو تلب يقم لُ شعم لمن  ملِسقسلم  فمل شدعيلرلشد سلرلذي, يلللعم يلبالمفيلر كمل  للر
,ف لرلنمللمن ل شمي  ليذهلرل  مو ت. لل(2)ِه

ل
 ترميم القطع االثرية في القر  الخامس عشر الميالدا:  -ت

ددمتل  يللحفددمللريطمل ددمل نلِ ددوينل رللج يدديلبددألورنل ة  ىدديللرل  مو ددتلرللج يدديلهي  ددللرل نلِو
ددمتل رل دد لقددمللبفددملرل    ددونلرلددذدنلِ قددورلر  دد ل ددنلرللفددمللر يطددمل  نل  ملرلددالفقدد رنلِ دد لرل نلِو

ظف تل ح رحل ف يلفد لرلقد نلرلةدم سلمشد لرل د س الح ديلحد حلهق للق   فملرلىن يلهرل ميية ي لل
دددمتلرللج يددديلِطدددويلفددد لرلدددذهملرلىنددد لرلعدددمللمنددد لرل ددد    نلر يطدددمل  نلِجدددمهلِددد   ثل لقدددم وررل نلِو

 

ل8-6 لص1993حسنل لم   لرل ويزلف لم ثلر ومي لرلف ئيلرل   ييلرلعم يلل ك مب ل(ل1)
رلط مي ل ل  لشعسن ل وميلرلع ويلرلكسل ف يلر غ ي  ي ليم عيل  شق ل ط عديلرلد ره ا لل–رلزينل ل ل  ل(لل2)

ل1997-1998
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ددمتل ددنلر ِ  دديلهر  ددسالهح,  ددمتلرلسددنمالهغ  يددم لهلددثليضدد ىورل ب نظ ددنل لددطنلرل  مو ددتلهرل نلِو
ددمتلرللج يدديللكدد للرلورهددم لرلددالِ دد لر لددطنل ي ددد  لِنى ددذر ل هر دد لرل سددؤهل نلبعدد لِ ددوينليددذهلرل نلِو

لن يلرل ميية ي.ِظتل ل ىظيلبألورهفملرلط, ع يلر ص  يلرلق ي يلهق   فملرلى
س لحسدددبل فكدددميهل كمهدديلرل ق ن دددمتلرلىن دديلهر و يددديلهر هي  دديلرل ددد لقدددمللب     فددملرل    دددونلةددُ
رلىن دديلرلةمصدديل هنلر ي  ددمللهرللدد صلم ددال ددملِ   ددزلبدد ليددذهلرل ق ن ددمتلر و يدديل ددنلقدد ثلي مل دديل

دمتل رللج يديلهرل دويللهرفكميل و يي.لِ  لر م م لرل  لقمللبفدملرل    دونل  تلرلدالِعد ضلرل نلِو
رلج ريييلرل  ل ينيلرلكنملسلرلق ي يلف لريطمل ملهي لِعو لبعضفملرلالرهرلدتلم د لرلنفضديلهفدنل

ح دديلِع لدديلل  شددوي لهرخ ىددم ل عظددثلمنمصدد لرلزخ   دديلبسدد,بلرم ددم لرل دد   ثلرلةمصدديللرلقددوطا
ميية ددديلهفن  دددي(.لقدددملل)قدددمللبفدددملرل    دددونل دددنلِ قدددم لرهىسدددفثل هنلرل يدددويلرلدددال لملددد متلم   ددديلِه

رل    ونلب غط يل لطنلِ  لر م م لرلىن يلبط قمتل نلرلويه شلهقم ورلب لثلفدومليدذهلرلط قدمتل
ل نمظ ل ة  ىي.

ف لرلكشفلمنلر م م لرلةمطئديلفد ل جدم لرل د   ثلرل د لقدمللللvassariِ   تليفو لرلعملثلل
ل.(1)م  لرلنفضي(بفملرل    ونلف لِشوي لبعضلرل ق ن متلر و ييلهرلىن يلف لريطمل م)ف   ل

ترميم القطع االثرية في الصين)حئارة الصين القديمة في الفترتين القر  الساادس عشار   -ث
  :(والسابع عشر

ددمنل ددنل يددثلرلى دد رتلح دديلظفدد تلف فددمل مظددثل م ددم لرل دد   ثلفدد لرللضددمي ل ُِعدد ليمِددمنلرلى ِ 
رل دددددددد   ثلهخمصدددددددديلِدددددددد   ثللرل دددددددد ن يلرلق ي ددددددددي لرشدددددددد ف لبعددددددددضلرل دددددددد    نلرل دددددددد ن  نلبأم ددددددددم 

لرلق ي ي.لمتلل  ن(لهر هره لرلزيمي يلهرل ةطوطمتلهرل وحرلةزى)رل,ويل
 لةدددمهورليسددد ة  وهفملفددد ل م دددم لرل ددد   ثلور لرلسصدددقيلرل ددد دددلقددد للدددجتلرل ددد ن ونل لددد م لرل

وطددددمتلهل دددقلرل,ويلددد  نلرل فسدددويلهرلددد ة  ورل يضدددملرل دددم  لرلسصدددقيلفددد لل دددقلبعدددضلرل ةط
رل  ن يلرلق ي ي.لينمل ل ةطوطيلص ن يلق ي يلِعو لرلالف   لرلق نلرلسم للمش لرل  س الرل  ل

:ل ةدد ل نلThe potteries of chinaِلديلمنددورنللللG.sayerقدمللب  ي  فدملرلعددملثلهرل محديل
نلةمهورليس ة  ونل ق دقلرلق دنلرل ة دوالب دم لرلج د للع دتلمج نديللزيديلُِ  دقل نلرل  ن  رل    

لر ي لرل  زهالبز  لرل, ض.ل ق قلبفملر هره لرل,ويل  ن يلرل فسوي لهرل ة  ورل يضم ل م  
ندددويلفددد ل جدددلزتلبم  يدددمي ددده دددنلرلج دددد لبملدددذة ل نلف ددد  لرلقددد نلرلسدددمبللمشددد لرل ددد س الِ   تلمِه

رل    ثلل  نشآتلر و ييلف لرل  نلهرب  لِ  لرل نشآتلي للويلرل  نلرلعظ ثلرلذالخضلل
ع ,دد لف دد  ل  م ددم لرل دد   ثلفدد لمفدد لرللضددمي لرل دد ن يلفدد لرلع دد لرلق يث)يندديلرل ددؤيخ ن(لِه

 

(ل1)  Baldinucci, O. (1981)  Vocabolario dell, art dell disegno, soc. Tip. Classici Italiani, 

Milano p.64 
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 ددم لرل دد   ثلرل دد لرل دد نلرلق ي دديل)ف دد  لرلع ددويلرلولددطالرلقدد نلرلسددمبللمشدد (ليدد ل خدد ل م
 رتلهرلع دوبلهرل شدققمتلب دور لإلد ن  يلب رل ديل  دتلرلسد نيلرل,د رل لرل  دزهالي ييلل دأللرل غد ُل

ِد   ثللب ق قلرل  له ور لمش, يلهخش, يلحسبل مل ة ُهلرلعملثلرل  ن ل هلرل مبمه ليمهل نلف د  
هرلالدو نمليذرلفق للويلرل  نلرلعظ ثليلمش لل يلمش للسليللرلسويلل قيلرلسسليلرلسمبع

   ل نلي يره لرل سوي.للثليُقثلرل مح  نلب    ثلرلسويلبشفتلةم تلهره ملرك ىورلب    ثلقورمد لرلك
لل(1)لرلج يرنله عضلرل غ رتلهرل شققمت.

ل
  

 

2. (1) Mrs Beeton's Book of Household Management vintage cooking cookbook 

Recipes Mrs Beeton 2252 pages, LONDON. E. C, 1928. 
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 الخامس  طلبالم
 ترميم بعئًا من القطع االثرية في القرنين العشرين والحادا والعشرين 

ل
 م( 1950-1900نشأة الترميم في القر  العشرين) 

ب  تل لمه تلرل د   ثلر و يديلفد لبد ريمتلرلقد نلرلعشد ينلهةمهديل  طدوي لرك د ل دنلرلقد هنل
رلسددمبقي.لبدد  تل م ددم لرل دد   ثلبعدد لره فددم لرللدد بلرلعمل  دديلر هلددالهرل مه دديلح دديلِورفدد لرلع ددد ل ددنل

لرلش ملر هلس له ب  لِ  لرل ه :رل مح  نلهرلع  م لف ل جم لرل    ثلرلال ه ل
ل.(1)    لرلع رم للوييم لر ي ن

 هلال م م لرل    ثلف لرلع رمللِ  لرل  لقم يلبفدمل رلد  لرل د رحلهر ودميلرلع رق ديلفد ل ط دلل
ري ع نمتلرلقد نلرلعشد ينلفد ل  دنديله ندوملر و يديلمند  ملِدثلإمدم  لبندم لبوربديله ةدم لرلورقعديلشد م ل

 لدددوهس(لبألدد وبلرم  دد لم ددالِةطدد سلِة  دد لل,وربددمتل  دندديلبمبددتلبع دد ر لمددنل ددملرل  دندديل)ِددتلرلن,دد
رك شددفل ددنلبقميددملرل,وربدديلر صدد  يلهرل دد لرم دد لبنمؤيددملبملدد ة رلل ددور لرهشددمل يلح د دديله ة  ىدديلمددنل
ر ص  ي.لة ملقم يل رل  لر وميلهرل  رحلبأم م لص مهيلِه   ثلف ل وقلل  دنيلرللضد لهرلدذاللدثل

بع دديلرين, دديلإ ددملل عدد هلمددنل  ركددزلرل دد نل هلبسدد,بلمدد للفف فددثلِددميي لهشددو ل   كدديلِع ددتلبدد ل ال
دد   ثلق دديل ئذهدديل رللضدد .لة ددملقم دديل رلدد  لر وددميلهرل دد رحلب دد مهيل وقددللرل   كدديل)قدد هللدد را(لِه

لل.ل(2)رلل بم لف لخ س نمتلرلق نلرل مل 
  

 

رلج م  ل  هرنللملث ل لمل بلِ   ثلرلع مل لهص مه فملف ل نطقيلرل وصتلرط هحيل ة ويره ليم عيلرل وصدت ل(لل1)
ل18 لص2010

لدد   من لمددم   له ددمل لحضدد يمتليم عدديلرل وصددتلفدد لرلددوريله نددوم ل ج دديل  ربلرل رفدد دن ليم عدديلرل وصددت ل(ل2)
ل45 لص1971
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 الخاتمة
رل قن متلرلل د ديلهخمصديلفد ل جدم لم دثللق لِطويلم ثلرآوميله ص نليع   لم الرل ة رلل

رل دد   ثلهرل دد مهيلر و يدديلرلددذاللدد لفملدد  لم   دديلهم   دديلل  لمفظدديلم ددالرلقطددللر و يدديله عملج فددمل
قوي فم. لِه

هقددد لِطدددويتل لدددمل بلِددد   ثله عملجددديلر ودددميلهخمصددديل هرخددد لرلقددد نلرلعشددد ينله  ريددديلرلقددد نل
رل دد   ثلهرل دد مهيلبشددفتلخددمصليسدد ى  ل ددنلرللددم الهرلعشدد ين له صدد نل جددم لر وددميلبشددفتلمددمللهل

رل ع مييدددي لهةدددذل لر ح دددم لهرلفن لددديل لبعدددضلرلع دددوللرل ط,   ددديلر خددد مل  دددتلرلى زيدددم لهرلك   دددم لهل
ددمتله لددمل بلرلنلدديلهرل لددثلهر  هرتلرل سدد ة  ي.لرلدد ن جيللرلىنددونل رلج   دديلل ع فدديلِددميي لرل نلِو

ِقن دديل هلمن دد لط, عدد لرلددذالد وريدد لفدد لل ددنلخددس ليددذرلرل لدديلرل  ورلددلل نلِقن دديلرلنددمهوليدد 
رل  ة بلرلذياللعن  لرلكمي ونلرلذالِثلرك شمف لمنلط يقلرل  فيل نلق,تلرلى رمنيلرلق  م لمنل
ط يددقلخ ددسلبعددضلرل  ة ددمتلرل دد لِل ددوالم ددالرلكددمي ون له مقدد,فثلرل وهددمه  نلرلددذدنلقددم ورلبطددس ل

لرل  س ا.لرلكؤهللرلزيمي يلرل  لِثلرك شمففملف لرلق نلرل ربلل
فدد لرلوقدديلرللدددمل لِددثل فدددللمن دد لرلكدددمي ونلرلنددمهوال دددلل يفددز لِلضددد  ل ه,ددوبلرلكدددمي ونل
دمتلرلج رييديلفد ل رلنمهوالهيس  متلرلنمهولهرل ة ر فملف ل جم لرل    ثلهخمصيلف لِد   ثلرل نلِو

لرل عمب لهرل قمب لر و ييلهغ  يم.
هرل ن جيل نلِل  تلر ط مىلرلضدول يلرلل رييديلهرلشد د  لرللد ري لهرل د لقد لِ دتلرلداليدز ل
سدد اليددذهلر ط ددمىلبمإشددعمممتلرل  زييدديلهرل دد لِقسددثلرلددال بسدد سل ددنلشددعميلرلشدد سلرلكددوه  لِه
أو  يددم.لهيجددبل خددذلرللددذيلمددنلرلدد ة ر فملفدد ل جددم لر وددميلهخمصدديل فددملِه خ سدديل هددوريلحسددبلقِو

ِنظ ددنلرلقطددللر و يدديل  ددملدددؤ الرلددالِدد    لرلقطددللر و يددي لهرنلمدد للر دد سللل جددم لرل دد   ثلفدد 
لرل ع و متلرلكم  يلمنلرل  زيلق لِؤ الرلالح هحلِشويمتلف لرلجسثل لي فنلرلشىم ل نفم.

هق لةمنل خ د ريليفدم لرل ل  دتلل عدملثلير دمنل ي  ديلة, د  لفد ل جدم لرل د   ثلهرلدذالرلد ة لل
ل ين.ف لرلق نلرللم الهرلعش

ةددددأ ر لل شددددة يلرلقطددددللر و يدددديلرلعضددددوييلهغ دددد لهرلدددد ن جيل نلرل  ف هلددددفو متلِسدددد ة لل
لرلعضوييللغ ضل يرليلرلع نمتلرل أخو  ل نلبعضليذهلرلقطل.

ع ,دد ل ددنل يددثلر يفددز لرل قن دديل كددذل ل نل يفددز لر شددعيلرلسدد ن يلِسدد ة للةددأ ر لِشة  دد ي لِه
 لل قطدددللر و يددديلهرك شدددمىلرلع دددوبلهرل قدددوبلرلل د ددديلح ددديلِسدددمم هملم دددالِىسددد  لرلنسددد  لرلددد رخ 

لهرل شققمتل رختليذهلرلقطللر و ييللك له  فنل نل عملجيلِ  لرلع وب.
ل 
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 المقترحات
هرل شدميةيلفد لرلد هيرتلرل د لِقدمللفد لرلد ه لر خد مللل تلِد   ثلر ودميإقم يلرل هيرتلفد ل جدم -1

طوي لرل ع و متلف ليذرلرل جم .ل  ه ل لل  ييبلرلكور يلرل  ة  يلِه

خدد ل سدد ج رتل جددم تل رل شددميةيلفدد لرل ددِؤ  رتلرل ل  دديلهرل هل دديل ددنل يددتلر طددسيلم ددال -2
 رل    ثلهرل لوحلهرل قن متلرلل د يلرل س ة  يلف لِ   ثلر ومي.

دد ييبلِجف ددزل هل -3 رلدد لرل دد رحلهر وددميلبددم يفز لرلل د دديل لدد ة ر فملفدد ل جددم لِدد   ثلر وددميلِه
فددد ليدددذرلرل جدددم لفددد ل ه لل فدددملهر لددد ىم  ل دددنلخ,ددد رتلرل  ة  ددد نرلكدددور يلرل  ة  ددديلم 

 رلعملثلرل ة  ىي.

رل  مبعديلرل هييديلل   دمه لر و يديلهمدسالحدم تلرل  ددفلفد لرلقطدللر و يديلرلنمِجديلمدنلرل  ددوحل -4
  مهلهر ح م لرل جف ييلرل ق قي.هرل 

مق لرلن هرتل نلق,تل نظ متلرل ج  للرل  ه لهرلد هرل لرل ف  ديلب جدم لر ودميله لد لل ع يدنل -5
رل ج  دددللبأي  ددديلهق  ددديلر ودددميلبمم  مييدددملهريفددديلحضدددميييلهوقم  ددديلهلددد مح يلل ددد,س  لهرمطدددم ل

ال  دددمكنلل  ددد لر هلدددمخلرل وي فدددمتلبم ي  دددمللبفدددذهلر ودددميلهمددد للرلع,ددديلبفدددملرهلِلوي فدددملرلددد
 رهيم لرل مش يلف فمل  ملدؤ الرلالِغ   ل عمل فمله س لفملر و يي.

ل
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MU/ Faculity. Siteرب ره ث لهجوم لخ مليلرل  زي ل -1 ل2014 ل  

  مه ل ل   لبعضلرل ط, قمتلرلع   يلرلل د يلرلوريبلرل ة ر فملف ل جم لِ   ثللل بولة هي   -2
 هص مهيلرلقطللر و ييل ج يلرلع مي لهرلىنون لرلع  لرلعمش .

ط, قمِ لف لر وميلهرل    ث لرلقمي   ل -3 ل 2012ب ها ل ج ال ن وي ل  م ئلرل  زيلِه  

دم  ل لش ش ه  يميمِا لل -4  ل ق  يلف لرلىليلرل جف ا لرل عف لرلدوطن لل  كنولوي دم ل يمِي
2017هوف , ل  

يدد ل ل هلددمللبلدد  لرلزقددوي لظددمي  ل   ددز لفدد لرلعدد رملرلقدد يث ليلددمليل ميسدد    لغ دد ل نشددوي  ل -5
ل.1998يم عيلبغ ر  لة  يلرآ ربلقسثلر ومي ل  

قديلرل وصدت ل ط هحديل ة دويرهلرلج م  ل  هرنللملث ل لمل بلِ   ثلرلع مل لهص مه فملف ل نط -6
ل.2010غ  ل نشوي  ليم عيلرل وصت ل  

م.ل(ليلددمليل ميسدد   لغ دد لل681-704ح, ددب لطملددبل ددنعث للددنلمييبللدد ِ  له نجزرِدد ل) -7
ل.1986 نشوي  ليم عيلبغ ر /لة  يلرآ رب لقسثلر ومي ل  

فيلل نش لهرل و يل للحجم ا ل ح   لِكنولوي ملرلنمهولرل وي لرل كنولوي يلرلج د   ل ريلةنو لرل ع ل -8
 ر ي ن.

ل.2019رلجز لر ه  ل ؤلسيلين رها لل-حسن لل  ث ل ولوميل   لرلق ي ي -9  

10- ل.1993حسن لم   لرل ويزلف لم ثلر ومي لرلف ئيلرل   ييلرلعم يلل ك مب ل  

11- ل.2016 ب هب ل   ت ليلمليلرلكن الف لم تلرلس وى ل ط عيلرلعمه  ل  

12- م.ل( ليلدددددمليلل627-669 م للدددد ِ  له نجزرِددددد ل)رلدددد هيا لييدددددمضلم,دددد لرلددددد ح ن ل شدددددوي مه 
ل.1986 ميس    لغ  ل نشوي  ليم عيلبغ ر  لة  يلرآ رب لقسثلر ومي ل  

يؤهى لهصددى  لرل  ددزيللددو لرل سدد ق,ت لرل ؤلسدديلرلع   دديلرلل د دديلل ط ددللهرلنشدد لهرل و يددلل ل-13
ل.1998رلقمي  هل  

14- ط, قمِ  ل ريلرلىك  ل ل.1989  شق لرل يس ل ة يلم, لرلل  ث لرل  زيلِه  

15- رلط دمي ل ل دد لشدعسن ل وددميلرلع دويلرلكسلدد ف يلر غ ي  دي ليم عدديل  شددق لل-رلدزين ل ل دد ل
.1998-1997 ط عيلرل ره ا لل  

16- ل.2013لف   لحم للفسا لرل  ف هلفوبلر لك  هه  ليم عيلر  ي  لغز  ل  

17-  دن ليم عيللل   من لمم   له مل لحى يمتليم عيلرل وصتلف ل لوريله نوم ل ج يل  ربلرل رف
ل.1971رل وصت ل  
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18- م.ل( ليلمليلللل2096-2113رلشفوره لر يميلم, لرل ط ن ل هيه ول ؤلسللسليل هيلرل مل ي)
ل.2003 ميس   لغ  ل نشوي  ل عف لرل ميي لرلع   لهرل  رحلرلع   لل  يرلمتلرلع  م لبغ ر  ل  

 ش  من لدولفلحس ن ل شعيلرل  زي لة  يلرلع ول/ليم عيلِك ييل-19

20-  Al-Adab عددديلح يدددز ل هيلرل قن دددمتلهرلع دددوللرل ط,   ددديلفددد لِطدددوي لم دددثلر ودددمي رلط ,ددد  لي

Journal .7 لصل2018 ل  
21- ل.2018م, لرل مم ل ل و  لرل ة ر متلرل  زيلف لِنظ نلِه   ثلر ومي لف  و ل  

22- ل.2013 ل و  لرلىليلرل  ف هلفو   ليم عيلر  ي  لغز  للم, لرل مق    

23- ل.2014ة بللن ن لل-م, ل  ليرف ل ح   ل  ختلرلالمملثلرلنمهو لرص ريرتلإا  

Physics of Diagnostic م,   لل ملمسها ل-24 ل.2017ل-2016 ليم عيلرلنف ين ل  

25- ل.2016قمي   لفميهم ل رل م لِكنولوي ملرل س ق,تلل  نق بلمنلرل مل  لل ع ث لرل  

26- ل.2007قم هل لمزتل ة  ل  ختلرلالم ثلر وميلرل وهمه يلهرل ه مه ي لر لفن ييي ل  

كمظث لينمنلم, لرلويمب لرللىمدلم الرل  رحلرل ع دميالفد لرلعد رم ل يرلديلِقوي  ديلل جدميبل-27
رللىدمدلم دالرل دد رحلرل ع دميالفد لبغدد ر  ليلدمليل ميسدد    لغ د ل نشدوي  ليم عدديلبغد ر  لة  دديل

ل.1989لفن لي لقسثل ع ميا لر  

كنولوي دمله ود هلم دال-28 ل,  ل  تلرب ره ث لإو ر لبعدضل ولدوممتل نفدمالرلع دوللب ط, قدمتلرلنمهِو
ل- س وملرل قمفيلرلع   يللط  يلرل فلرللم المش لف لغز  ليلمليل ميس    ليم عيلر  يد 

.2013غز  ل  
29- ط, قمِ  ليم عيلرللرل ل2012ق م لرل ل مه  للعو لبنلح    لرل  زيلِه  

30- ل2 لا1987  ش تلِكس لق يلرل  زي ل ؤلسيللجتلرلع ب لب  هت ل  

كنولوي ملص ليلرلع  لهح دو لرل سد ق,ت لرل قدم لرلع  د لرل دمه ل-31 ي مه  ل ينلبنلحسن لرلنمهِو
10لك  يلرل    ي لصل  
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