
                          

٣٢١ 

  مصر القدیمة   في المعماريالحفاظ على التراث 
  ماجدة أحمد عبدهللا. د.أ

  : ملخصال
تتعرض لھ أثار حضارات العالم القدیم  مما الشك فیھ  وكما یعلم الجمیع كل ما

أو عبث أو سرقة وتھریب لخارج حدودھا  إھمالسواء من تخریب أو تدمیر أو  ،اآلن
 اإلنسانتركھا لنا أجدادنا شامخة وعظیمة تدل على عظمة  اآلثارتلك  ،الجغرافیة

 فيید وعظمة تفكیره یالبناء والتش فيوتوضح مھارتھ الفائقة  ،ُصنعھا فيأبدع  الذي
  .بناء حضارتھ 

عدة حضارات ومن المعروف أن هللا قد أختص منطقة الشرق األدنى القدیم ب
ً، ومتزامنة أو متالحقة  ً،متجاورة جغرافیا ً فيتواصلت  زمنیا كثیر من  حضاریا

  .أحیان أخرى فياألحیان، و تصارعت 
ً  والتيوصلت إلیھ حال اآلثار المصریة القدیمة  المالحظ ماومن  تمثل تراثا

 ً ُ كبیرا لك شاھد على عظمة وقوة ت حضاريالقدیم كإرث  المصريتركھ لنا  معماریا
أو اإلساءة إلیھا  سرقتھا،ترمیمھا أو  إھمال فيونلمس ذلك  المصریة،الحضارة 
  .وبعثرتھابتحطیمھا 

ً أن   ،تركھ اآلباء واألجداد لھ القدیم قد أدرك عظمة ما المصريومن المؤكد علمیا
 ،المعماريرونقھا  وإعادة اآلثارولذلك وضع الملوك القدماء على عاتقھم مھمة ترمیم 

مثل عوامل التعریة و   طبیعيتدمیر أو تخریب  إما بسبب  أيذا لحق بھا حال إ في
أو لتعرضھا فى  ،لمصر مثل الھكسوس غازيأو لتدخل عنصر بشرى  ،شابھ ما

القدیم على  المصريأزمنة ضعف حكام البالد للسرقة والنھب، ونستدل على حرص 
ومن بینھم على سبیل المثال ال الحصر  ،من عدة نصوص مصریة قدیمة أثارهترمیم 

والملك تحوتمس  ،)م.ق ١٤٥٧- ١٤٧٢(نصوص تدلل على حرص الملكة حتشبسوت 
والملك ) م.ق١٣٤٨-١٣٨٨( والملك  أمنحتب الثالث  ،)م.ق١٤٢٤-١٤٧٩(الثالث 

  .وغیرھم كثیر ) م.ق١٢١٢-١٢٧٩(رعمسیس الثانى
وسائل الترمیم  ،لى الترمیمحول ھذا الموضوع الھام سنوضح التعبیرات الدالة ع

األجداد ومبانیھم إلى ما كانت علیھ وذلك من  أرثكیفیة أعادة  ،مصر القدیمة في
  . خالل دراسة تحلیلیة  للنصوص المصریة القدیمة

  :  دالةالكلمات ال
 ،اآلثارتدمیر   ،ترمیم اآلثار ،الملوك الفراعنة ،مصر القدیمة في المعماريالتراث 
  األحجار ،المقابر ،المعابد
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٣٢٢ 

من ، و)١(بموضوع الترمیمالحدیثة  مؤلفاتھم العلمیة فيأھتم عدد من الدارسین 
 ً حافظ علیھ فلھ تركھ اآلباء واألجداد  عظمة مال المصري القدیمك اأدرالمؤكد علمیا

 اآلثارونستدل على ذلك بشموخ  ،ھإلیاإلضافة ب، أو ترمیمھإما ببالقدر الكافي 
وحكام  ،واألمراء ،وضع الملوك القدماءو ،ظلت باقیة حتى وقتنا ھذا التيالمصریة 

مظھرھا الجمالي و المعماريرونقھا  ةوإعاد اآلثارعلى عاتقھم مھمة ترمیم  األقالیم،
الثابتة أو أثارھم مورثاتھم المعماریة ما أصاب حال إذا  فيوذلك  ،الفني إلیھاو
الزالزل  أوعوامل التعریة ك طبیعيإما بسبب خریب تدمیر أو ت أي ةمنقولال

شاعوا أالذین لمصر مثل الھكسوس  غازيدخل عنصر بشرى تأو ل ،والفیضانات
ً ألثارھا ً وتدمیرا  فيمن السرقة والنھب  اآلثارت لھ تعرضبجانب ما  ،بالبالد فسادا

  .وقیام الثورات والفتن الداخلیة بالبالدحكام الأزمنة ضعف بعض 
القدیم  المصريحرص مدى  نستدل على قدیمةخالل عدة نصوص مصریة و 

على سبیل المثال ال -من عصر الدولة الحدیثة نصوص  من خالل أثارهعلى ترمیم 
 ١٤٦٨-١٤٩٠(نحو ) كا رع –ماعت(الملكة حتشبسوت ومنھا نصوص  -الحصر 

 ،)م.ق١٤٣٦- ١٤٩٠( نحو ) رع–من خبر (الملك تحوتمس الثالث خلیفتھا و ،)م.ق
الملك كذلك و) م.ق١٣٦٤-١٤٠٢(  نحو) رع–نب ماعت ( الثالثأمنحتب والملك 

  التاسعة عشرة األسرة في) ن رع- ستب  -وسر ماعت رع(  رعمسیس الثانى
  .ثر كُ وغیرھم .... )٣(األمیر خع أم واستأبنھ و ،)٢()م.ق١٢٢٤-١٢٩٠(  

من  )٤(التعبیرات الدالة على الترمیمالكلمات وح یوضتھذا البحث ونحاول في 
سواء لآلثار الثابتة أو وسائل الترمیم  ھيما و القدیمة،المصریة  نصوصال خالل

إلى ما كانت علیھ وذلك من  تماثلیھمأو األجداد ومبانیھم  أرثكیفیة أعادة و المنقولة،
  . المصریة القدیمة تحلیلیة للنصوصخالل دراسة 

                                                             
ترجمة دمحم أحمد  ،الحفظ في علم اآلثار ،بردیكو وآخرون.مارى ك : أنظر على سبیل المثال )١(

عبد  .٢٠٠٢، القاھرة ٢٢مكتبة عامة المجلد  ،مطبوعات المعھد الفرنسي لآلثار الشرقیة ،الشاعر
المجلس األعلى  ،مشروع المائة كتاب ،ترمیم وصیانة المباني األثریة والتاریخیة ،المعز شاھین

 .١٩٩٤، القاھرة ٢٤لآلثار 
  على سبیل المثال              أنظر ین واختالفھا بین الدارس عن الحقب الزمنیة)٢(

   :E. Hornung, Grundzüge der ägyptischen Geschichte,  Darmstadt 1996, p. 162. 
س الثانى ویعنى ینوفرت من الملك  رعمس –یعتبر األمیر خع إم واست ثاني أبناء الملكة إیزیس  )٣(

أنھ قضى الجانب األكبر من حیاتھ على الرغم من " الذي یتجلى في مجده في طیبة " ویعنى اسمھ 
  :أنظر.في منطقة منف 

 ،، القاھرة١ط ،ترجمة ماھر جویجاتى ،ستیان لیبالن، زوجات رعمسیس الثانى وبناتھ وأبناؤهیكر
    ١٩٤. ، ص٢٠٠٢

. مرمھأو دار ترم شأنھا  ،إصالح الشيء الذي فسد بعضھ من نحو حبل یبلى فترمھ:  الرم ،رمم )٤(
  .١٧٣٦. ص)  ت،.د(دار المعارف  ،الجزء الثالث من ذ إلى س ،لسان العرب ،أبن منظور: أنظر 
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ثمین  لشيءمحاولة اإلصالح أن  - رحمھ هللا  –ویعتقد عبد الحلیم نور الدین
بطبیعتھ  اإلنسانفاظ علیھ ینبع من أن الح فيعطب لسبب ما أو التفكیر  صابھأ

ً بفطرتھ  ذات  المبانيأن إصالح  ویؤكد ،اقتناهوللحفاظ على ما  لالقتناءالبشریة میاال
المعابد أو الكنائس أو المساجد بھدف الحفاظ  فيوالمتمثلة  لإلنسان الروحیةالقیمة 

كما أشار عبد الحلیم ، أثریة أو تحمل ذكرى معینھ لھ وعلى أثار لھا قیمة تاریخیة أ
أما الدافع القدیم للترمیم وأخرى دینیھ،  المصرينور الدین بوجود دوافع عملیة لدى 

أما الدافع الدیني  ،الشرخ أصابھ الكسر أو الذيألثر ا إطالة عمرإلى ھدف العملي ی
ولذلك حافظ على القدیم بالعالم األخر والحیاة األبدیة  المصريفي إیمان فیتمثل 

  )٥(. معبودا تھ اإللھیة ه وتماثیلمعابدحافظ على و ،مقبرتھ من العبث
 ،الخلود في واعتقادهالقدیم  المصريعد نظر بُ بجانب  الرأيالباحثة لذلك تضیف 

دافناتھ السبب المباشر وراء إعداد بمثابة  ،)٦(وإیمانھم بالبعث والحیاة بعد الموت
 كما ،حیاة خالدة بعد الموتبحیث تساعده على بدء والحفاظ علیھا  ،بصورة جیدة

إنما یدلل على مدى أجدادھم آبائھم وحرص األبناء على الحفاظ على أثار  أعتقد أن 
وھم قد العالم األخر ب لقاؤھم في، ویظھر رغبتھم  أسالفھمشعور األبناء بواجبھم نحو 

ً سبقوھم إلیحیث نظروا الدنیا حیاتھم في  جلیال عمالقدموا لھم  ھم كما لو كانوا أربابا
 ،أثناء حیاتھمالحفاظ على أثارھم یعتبر بمثابة أعمال طیبة أن واعتبروا للعالم السفلى 

ً تویزیدھم ألخر االعالم  في ستحسانباأصحابھا  من األعمال سوف تقابل وتلك قربا
  .العالم السفلىإلیھم في 

متعدد الزى جناال ھعلى حفظ أثاثالمصري القدیم حرص ومن المعروف مدى 
ً من عصر  ،مقبرتھ و أعتبره من الضروریات في واالستخداماتاألشكال  وذلك بدءا

 المصريیعتقد أن ترمیم و )٧(- على سبیل المثال  –م.ق ٤٠٠٠نقادة األولى نحو 
 بعملمنذ عصر حضارة البدراى أو دیرتاسا محطمة ال أو ةمشروخال ھألوانیالقدیم 

ً بسلك من النحاس ترمیمھ و ،كتانیھ أربطةبو أ ثقوب حول الشرخ وربطھا معا
دلیل المحطمة ألماكن لھا بقطع من األحجار فى اللصالیات المشروخة أو ترقیعھ 

: لكنى أضیف ھنا رأىو )٨(، وإعادتھ إلى أصلھ الشيء وإصالحعلى معرفتھ للترمیم 
 تصنیع أدواتھ األولى وأوانیھ من الفخار فيالقدیم  المصريھا ھواج التيالصعوبة أن 

أصالحھا ألنھ لیس من  فأعادجعلھ حریص على إال یفقدھا بسھولھ  وصالیاتھ ونقشھا

                                                             
 محاضرة في الموسم الثقافي" والحفاظ على اآلثار  ،المصریون القدماء" عبد الحلیم نور الدین، )٥(

 WWW.nureldin.com  .٣،٤.ص ،مكتبة اإلسكندریة ،األثري الثالث
. ، ص١٩٨٠الشرق األدنى القدیم، مصر والعراق، الجزء األول، القاھرة  ،عبد العزیز صالح)٦(

٣٦٥  
 .٣٧- ٣٣.ص ،القاھرة ،ترجمة عكاشة الدالى ،جیفرى سبنسر، مصر فى فجر التاریخ  )٧(
  WWW.nureldin.com .٧،٨.المرجع السابق،  ص: الدین عبد الحلیم نور )٨(
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جعلتھ یحاول عالجھا  التي ھيأو بمعنى أخر حاجتھ إلیھا  ،عمل غیرھا الیسیر علیھ 
یستوعب فكرة القدم ھذا الزمن السحیق  فيو شرخھا ولكن لم یكن أن كسرھا م

الحفاظ على أشیائھ التي یرى أنھا ال تقدر بثمن من فكره ینصب على بل  ،بعدالترمیم 
ً جھدألنھ بذل فیھا  ،وجھة نظرة    . لتصنیعھا ا

ً بأن  وھناك من اختلفت عنده وسائل الترمیم ومواده القدیم قد  المصريیؤكد أثریا
ً لمادة األثر المرممة عجینة من الزجاج لترمیم أجزاء زجاجیة  أستخدمف ،وذلك طبقا

أو أجزاء من  ،لألثار الحجریة المحطمة قطع من األحجار إضافة أو ،مكسورة
تغطیة األماكن المكسورة باأللوان  أو )٩(،التماثیل الخشبیة فيالخشب لملء الفجوات 

حالة تمثال شیخ  في، وأن كنت أعتقد أن )١٠( لتغطیتھا علیھا الذھبياللون إضافة أو 
والثقبین  )١١(،)١شكل (عصر األسرة الخامسة والمؤرخ  ببدایة  )عبر -كا(  دالبل

القدیم لترمیمھا  المصريیعنى قصد  ال ،الشكلالدائریة ب شبھ باألخشا المملئتین
الصولجان  استكمالوإال كان من باب أولى  )١٢(،ھالخشب نفس بذرولكن ھي معالجة ل

 ،المنسوب لشیخ البلد الثانيمعالجة شروخ التمثال أو  ،المفقود من یده ألعصاهأو 
 المصريومن الواضح معرفة  )١٣(.)٢شكل (  یخص زوجتھ الذيخر األتمثال الو

ُرف بالمسلة الناقصة  ُرف بعیوب التصنیع وفى ذلك مثال واضح ھو ما یع القدیم لما یع
  )١٤(.ركھا في موقعھا بمحجرھا في أسوانلم یكتمل العمل بھا وت التي

  
  

                                                             
على سبیل المثال ال الحصر تمثال شیخ البلد األسرة الخامسة المصنع من خشب شجر الجمیز  )٩(

عبد  . ٥صورة رقم  ١٦٩، ١٦٨. ، ص٢٠٠٤القدیم، القاھرة تاریخ الفن في العالم  ،على رضوان
  WWW.nureldin.com. ٨.المرجع السابق،  ص: الحلیم نور الدین

 .نفس المرجع )١٠(
الھرم (م الملك أوسركاف عثر على ھذا التمثال فى مصطبة تقع شمالي سقارة بالقرب من ھر )١١(

  .٥صورة رقم ١٦٩، ١٦٨. المرجع السابق، ص ،على رضوان) المخربش
یظھر بالنجارة من المعروف أن الخشب وخاصة الخام من األشجار عند نحتھا أو العمل علیھا  )١٢(

ولذا یحرص النجارون حتى  ،باللغة العامیةكما تُعرف ) أو الشجر(نفسھ  بما یعرف ببذر الخشب
ھا یتمختلط بھا نشارة  وتغط) الغراء(ملئھا بمادة صمغیةمعالجة تلك األجزاء لضعفھا إما ب اآلن على

بإضافة جزء من نفس الخشب جسم ھا بشكل ال یظھر ھذا العیب ببمعجون خاص بالخشب أو تكسین
  .الباحثة. )خابور خشبي( مادة الخشب إلیھا وحشوھا بھ وھو المعروف بأسم 

نھایة  منذ أقدم عصوره حتى ،الفن المصري القدیم: دمحم أنور شكرى : عن تلك التماثیل أنظر  )١٣(
  .١٥٥ – ١٥٢صور . ١٢٣، ١٢١ ،١٩٩٨القاھرة  ،٣٠٦لف كتاب الثاني الدولة القدیمة، األ

ترجمة أحمد عبد  ،مسالت مصر ناطحات السحاب فى الزمن الماضى ،لبیب حبشى: أنظر )١٤(
 ،٣٦- ٣٤. ، ص١٩٩٤، القاھرة ٢٣مشروع المائة كتاب  ،مراجعة جمال مختار ،الحمید یوسف

 .٨شكل 
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   :القدیمةالنصوص المصریة  فيالبناء  وإعادةلة على الترمیم االتعبیرات الد:  أوالً 
البناء أو  وإعادة ،القدیم عدة تعبیرات للداللة على البناء المصريأستخدم 

 في )١٦(،Qd ""قد"كلمة  االستخدام في اوأقدمھ تلك التعبیرات ومن أشھر،)١٥(الترمیم
كان یستخدم منذ عصر األھرامات للداللة على "   smAwy"  سماوى" تعبیرحین أن 

 )١٨(،للغةعصر المتأخر النفس المعنى حتى ستخدم بی واستمر، )١٧(التجدید أو الترمیم
  : التالیة المعانيتعبیر عن للعدة سیاقات نصیة  فيتلك الكلمة  استخدمتوقد 

" منو"    إلى كلمة بإضافتھا اآلثارمجال  فيوخاصة   ،عمل جدید ،أعادة تجدید" 
Mnw  smAwj "،  وحم سماوى" أو أضافتھا إلى "wHm smAw   " بمعنى أعادة

أعادة " تعنى"   "smAwj mnw jrj.n" ن.سماوى منو إرى " أما مع تعبیر  ،تجدید
  smA   " سما"مشتقة من الفعل "  سماوى" ونعتقد أن كلمة  ،" )١٩(تجدید الرسومات

مھا ل عند استخدالتد معاني جمیعھاو ،)٢٠("یساعد، أو یربط ،یوحد ،یضم"الذى یعنى 
)  بموقعة شيءأو ربط  ،لمكانھشيء أو أعادة  ،ما شيءدعم ( فى سیاق خاص بالبناء

كان علیھ   على أعادة ترمیم أو أعادة البناء إلى ما وأعتقد أن جمیعھا یھدف للداللة
  .األثر

للداللة على معنى  "   "smAwtسماوت " كما ذكرت تلك الكلمة بصورة مؤنثة 
ً  وأ ،تجدید  المصريومن المالحظ أن عند كتابة تلك الكلمة رسم  ،)٢١( ترمیم أیضا
 باإلضافة ، smA  المنجل عالمة برسم " سما"تنطق التصویریة التي عالمة الالقدیم 

بردیة "تعنىكما   mDAt " مجات" تنطق والتينھایة الكلمة  في البرديإلى رسم لفة 
أن  للداللة على إنما اتالمخصصتلك بتصویرھاوأعتقد الھدف من  )٢٢( "أو كتاب

 المعدات وباستخداموالرسومات  المبانيتخطیط الترمیم یتم عن طریق مراجعة 
ً لخطة مسجلة ومعلنة للمرممینو ،الالزمة ً  كما توضح ،یتم طبقا أن الترمیم یتم بناءا

  . على أمر صادر بمرسوم ملكي مسجل في بردیة 
 ،مختلفة منھا تجدید یقدم معاني   srdتعبیر الظھر فى عصر اللغة المتأخر  
فى حین أن  )٢٣(.مباشربشكل كما یعنى أیضا الترمیم  النمو،یسبب أو إحیاء ؟  ،زیادة

                                                             
)15( Wb VI, 1971, pp. 17-18.                                                                                                          
)16( Wb V, 1971, p. 72. Rainer. Hannig, , Die Sprache der Pharaonen , Groβer 

Handwörterbuch Ägyptisch- Deutsch (2800-950v.Chr.), Mainz 1995 , p.   867.                    
)17( R. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1964, p. 227. 
)18( L.H.  Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, Vol. III, USA 1987, P. 48.                                                                     
)19( R. Hannig, Op.cit., p704.                                                                                    
)20( R. Faulkner , Op.cit., p.225.                                                                                                         
)21( R. Hannig, Op.cit., p704.                                                                                                                
)22( A. Gardiner,  , Egyptian Grammer, Oxford1979, pp.516,  533 (U; 1- Y;1).   

 )23( Op.cit, Vol. III,  P.73.  L.H.  Lesko,   
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أي اإلصالح وإعادة  )٢٤(. یقوى أو یعافى  ،یجدد " : معاني یدل على  srwdتعبیر 
  )٢٥(.، والترمیم األحیاء

ً في التعبیر عن عدم األضرار  الغیر  بآثاروبلغ حرص المصري القدیم واضحا
 –) األسرة العاشرة (الملك خیتى الرابع ألبنھ مرى كارع وجھھا  التينصائح الفي 

  :بقولھ –)٢٦(األول  االنتقالعصر 
محاجر  ،، لذلك ال تحطم أثار اآلخرینعاقةلك بدون إ یأتيألحمر االجرانیت " 

ألن ما تفعلھ سوف یفعل  ،وال تشید مقبرتك بالتحطیم المتعمد ،طره فياألحجار 
  .)٢٧("معك

حسن من  بنيمنطقة  في الثانى " خنوم حتب" مقبرة من نص حین جاء فى  في
  )٢٨(".جمیل ترمیم أسماء األجداد : "  قائالعھد الملك سنوسرت الثانى 

ً لنصوص أمنحتب  العام مفھومھ  في " الترمیم"أن  الثانيومن المؤكد وطبقا
ً للمكان   یظھر كما )٣٠(،نصوص فةوربما یعنى بالجمال أضا )٢٩(،المرممیضیف جماال

 ً ُ   ،nfr"  نفر" إذ أن كلمة  للمبانيأخر الجمال بعدا المصریة القدیمة الكتابات  في دلت
أو " حیاتھ" ولذلك الترمیم یعید لألثر ، )٣١(" جمیل ،ُحسن ،جید" :على تعبیرات 

   ."یحیى األثر"بمعنى أخر 
على وجود وظائف بالدولة لمھن حرفیھ نستدل من األلقاب المصریة القدیمة و

  :"مشرف على النحاتین " :المثالخاصة بأعمال البناء والترمیم من بینھا على سبیل 
 imy –r wart n gnwtyw،  " ومشرف على قطاع البنائین "imy – r wart n 

Qdw، الذھب  صانعيمشرف على " و"imy-r wart n nbyw، مشرف على " و
                                                             

)24( Ibid., p. 71.                                                                                                                                         
 . ٦.ص" ، والحفاظ على األثارالقدماءالمصریون "،عبد الحلیم نور الدین)٢٥(
 WWW.nureldin.com 
كما یوجد نسخ )  1116A(النص الرئیسي على بردیة في حوزة متحف سان بتسبرج برقم )٢٦( 

 :أنظر.وكارسلبرج  ،أخرى لھا من عصر األسرة الثامنة عشرة بمتاحف موسكو
W.K.Simpson, The Literature of Ancient Egypt, An Anthology of Stories, Instructions 
Stelae , Autobiographies, and Poetry, AUC press , Cairo 2003, pp. 152, 153.    
[[

(27) Ibid., pp.159, 160         
  WWW.nureldin.com . ٦. المرجع السابق،  ص: عبد الحلیم نور الدین )٢٨(
نص مشابھ من عھد الملك أمنحتب الثانى خاص بلوحتا عمدا وألفنتین مؤرخ بالعام الثالث من   )٢٩(

األسرة  ،المجلد الثانى ،سجالت تاریخیة من مصر القدیمة ،جیمس ھنرى  برستد: حكمھ، أنظر
، ٢٠٠٩القاھرة  ،مراجعة وتصدیر جاب هللا على جاب هللا ،ترجمة أحمد محمود ،الثامنة عشرة
 . ٧٩٣،٧٩٤، ٧٩١فقرات أرقام

من المعروف أن الملك تحوتمس الثالث ترك ھذا المعبد بدون نصوص وربما ھذا ما یقصد بھ  )٣٠(
  ).ا(، ھامش ٣٩٨. نفس المرجع، ص" . جمل" من تعبیر 

)31( Gardiner, op.cit., p574.                                                                                        
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-imy" الجلیز  صانعيمشرف على "و ،"imy-r wart n Hmtyw" النحاس صانعي
r wart n THntyw"،  من القدیم بھ أعداد  المصريویدل ذلك على أن المجتمع

والترمیمات الالزمة وأنھم بلغوا  اإلنشاءات فيالحرفیین والصناع المتُخصصین 
   )٣٢(.ونستدل علیھ من أعمالھم وأثارھم الشامخة حتى اآلن  أداؤھم في رفیعمستوى 

  :الحجارین  مجموعةكما ظھر فى عصر الدولة الوسطى لقب المشرف على 
 imy –r sA n ikyw   فيالحمامات  واديوسجل بین ألقاب البعثات المتجھة إلى 

  . )٣٣(ذلك العصر
  -mمثل كلمة للداللة على الترمیم أو التجدید  استخدمت أخرىوھناك تعبیرات 

mAw حین أن كلمة  في )٣٥(،أو كلى جزئيسواء بتغیر )٣٤(تعنى التجدید  التيsmnx  
ً  ،تعنى تأسیس أو تزین وتجمیل   .  )٣٦( )امت( أو تثبیت وجعل الشيء ممتازا

 ً  :عصر الدولة القدیمة  اآلثار في ترمیم: ثانیا

والمسئول على حمایة  ،ھو حور على عرش البالد المصريالملك  باعتبار أن
، فكان من )٣٧(بل أرتبط بعضھم بالنسب إللھ الشمس رع مباشرة ،والده أوزیریس

 .  تھدم منھا أن یحرص الملوك على أنشاء معابد لإللھة وترمیم ما الطبیعي
ً من عصر الدولة القدیمة ذكرت النصو تلك الحقبة مھتمین ص أن ملوك وبدءا

ً أنفسھم كما اعتبروا  ،شییدوالت بناءبال ولم یكونوا ملوك ھدم وإھمال  ،مرممین أیضا
وأعتبر الملك المسئول عن تفقد األعمال الداخلیة بالبالد وبخاصة  ،وتخریب

ومنھا ما تتمتع بھ مصر من تكوینات حجریة اإلنشاءات  لتركیز السلطة والثروة 
مما ساھم فى تنفیذ المشاریع المعماریة الضخمة   ،یدهوصخریة وجمیعھا ملك 

 .)٣٨(بدقة

" متن "موظف یدعى  ،)٣٩()م.ق٢٥٦٥-٢٥٨٤(من عھد الملك زوسرویتضح لنا  
 لكيالملك من صدرت لھ بمقبرتھ بسقارة أن أوامر  المدونةسیرتھ الذاتیة في  ذكر

                                                             
)32( S. Quirke,  Titles and bureau of Egypt 1850-1700 BC, London 2004, pp. 77-78 
)33( Ibid., p. 81.                                                                                                                                            
)34( H.  Lesko,  Op.cit., Vol. I  , P.206.                                                                                                         

  WWW.nureldin.com. ٧.ص  ،المرجع السابق نور الدین، عبد الحلیم )٣٥(
)36( L.H.  Lesko, Op. Cit.,  Vol. III., , P. 51.                                                                                                            

 ،ترجمة فاطمة عبدهللا محمود ،ن وأسرار السلطةالفرعو ،و أنى وفورجو ،مارى أنج بونیم)٣٧(
  .١٢٤- ٩٨. ص ،٢٠٠٧مراجعة محمود ماھر طھ، القاھرة 

منذ أقدم العصور حتى نھایة عصور األسرات  ،حضارة مصر القدیمة ،رمضان عبده  على )٣٨(
  .١٧٩، ٣٣٢. ، ص٢٠٠٤ل، القاھرة الجزء األو ،الوطنیة

الجزء األول،  منذ بدایة األسرات  ،وحضارة مصر القدیمةعبد الحلیم  نور الدین، تاریخ  )٣٩(
  .٦٣٧.ص ،٢٠٠٩القاھرة  ،وحتى نھایة الدولة الحدیثة
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یسبقھ  وتسجیل األسماء وكل ذلك، وزرع الحدائق ینشأ عدد من المدن والمعابد
بالبناء  بعد أن تحقیق أحالم الملوك  )٤٠(لبدء العمل بالترمیم" مرسوم ملكي" إصدار 
ً من ذلك العصر على ید المھندس بالحجر    .  )٤١(الوزیر إیمحوتب وبدءا

ً للمصادر المصریة القدیمة یتضح أن المھندسین المعماریین قد تمتعوا  وطبقا
كبیر القضاة والوزیر وكبیر المھندسین " بسنجم أی"ى الملوك ومن  بینھم بحظوة  لد

- ٢٣١٢عھد  الملك أسیسى  من عصر األسرة الخامسة  نحو  فيالمعماریین 
وبامتیاز  حسناحیث أوضح أنھ أدى كل عمل أمر بھ جاللتھ أداء  )٤٢(م.ق٢٢٨٣

والبناء والترمیمات  التشییدوھذا یعنى أن عملیة  ،)٤٣(.حسب رغبة قلب جاللتھ تجاھھ
ً  راقبة الملك بنفسھكانت تتم تحت م بل  ألھوائھ،وال یترك المھندس یتصرف طبقا

 المصريكما یبدو أن  )٤٤(.وضعوا بأنفسھم التخطیط لتلك األعمال الملوك قدیعتقد أن 
ھو جدید رغم وجود  تشید ما في المبانيیستخدم األحجار القدیمة من  القدیم كان ال

إال أن تعالیم الملك واح  ،الروحانیة الدینیة على المكان إلضفاءنظریة تدعو إلى ذلك 
كارع  ینصحھ بأال  مرىھرقلیولیس إلى أبنھ  في ) أو الرابع الثالث(كارع خیتى 

  )٤٥(.كما سلف الذكر  یخرب اآلثار القدیمة
 ً   :الثاني االنتقال فى عصر الدولة الوسطى  وعصر اآلثارترمیم : ثالثا

 - من األسرة الحادیة عشرة  -)إنتف الثانى ( نصوص الملك واح عنخ  فيجاء 
أعمالھ المجیدة لآللھة وذلك على اللوحة المقامة فى ھرمھ   )٤٦(م.ق ٢٠٧٤-  ٢١٢٣

من أجل تقدیم  األوانيبكل نفیس من ) آمون( مألت معبده : " بمدینة طیبة 
 ً  ،ھاوأعدت بناء بواباتوشیدت معابدھم وصنعت درجاتھا ...المشروبات قربانا

  )٤٧(". وأوقفت علیھا قرابینھا المقدسة لألبد
حسن مسئول  بني إقلیمحاكم " الثانيخنوم حتب "ومنھم  حكام األقالیمكما أعتبر 

ً على  ً ألسمھ ولیس  رغبتھعن الترمیمات بناءا ً على أوامر الملك الخاصة وتخلیدا بناءا
  : یليحسن ترمیمھ لمقابر أسالفھ كما  ببنيمقبرتھ  فيفقد سجل  الثانيأمنمحات 

                                                             
  .١٧٣ ، فقرة رقمالمجلد األول ،جیمس ھنرى برستد،  المرجع السابق )٤٠(
. ص ،١٩٨٨القاھرة  ،ترجمة دمحم العزب موسى ،إیمحتب إلھ الطب والھندسة ،ج،  ھارى )٤١(

٣٠- ٢٥. 
  .٦٣٩. عبد الحلیم نور الدین، تاریخ وحضارة مصر القدیمة، ص )٤٢(
 . ٢٧٠فقرة  ،المجلد األول ،جیمس ھنرى برستد،  المرجع السابق )٤٣(
  .٢٧٢،٢٧٣، ٢٧١ ات،  فقر:نفس المرجع )٤٤(
عصر االنتقال األول والدولة الوسطى  وعصر  ،تاریخ العمارة المصریة ،أسكندر بدوى )٤٥(

القاھرة  ،مراجعة محمود ماھر طھ ،ترجمة صالح الدین رمضان دمحم ،الجزء الثاني ،االنتقال الثاني
 ،٦٤-٦٣. ص ،٢٠٠٣

  .٦٤١.عبد الحلیم  نور الدین، المرجع السابق، ص  )٤٦(
 .٦٦ -٦٣. صالمرجع السابق،  ،أسكندر بدوى )٤٧(
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حیث (،قد ُمحیت من المداخلوجدتھا  التيوھى  ،حیة آبائيأبقیت أسماء " 
ً مكان  ،القراءة فيدقیقة  ،)الشكل( من حیث  مقروءة) جعلتھا ولیس أحدھا موضوعا
خنوم حتب  ،أبن نحرى ،اآلالفأنظر إنھ أبن عظیم یستعید أسماء  ،اآلخر

ً وسجل  فيأنھ شید مبان  انجازاتھبل أن من بین  . )٤٨(".المرحوم وسط مدینتھ  ومعبدا
  :بنفس المقبرة 

ُ وسط مدینتي: إنجازات األمیر خنوم حتب "  وبنیت قاعة أعمدة  ،أقمت أثرا
وخلدت علیھا  ،باألعمدة المنقوش علیھا أسمىأقمتھا من جدید  ،)خربة(    وجدتھا

   )٤٩(".أعمالي على كل أثر] سجلت[أسم أبى 
كما أھتم الملوك القدماء بترمیمات المعابد ونظافتھا مثلما ذكر بنص أخر 
لسنوسرت الثالث  حیث أرسل خادمة  سبك حتب إلى أمراء مدینة ثنى بالجنوب كى 

وطاھرة أثناء العید النصف  الشھريتكون نقیة أثناء العید ل ،بتطھیر المعابدیقوموا 
بوابة الملك  smAwجدد " الختاعة أنھ  فيذكر الملك فى نص لھ  كما ،شھرى

حكم نحو  الذيجده األكبر ومؤسس األسرة الثانیة عشرة  )٥٠(" أمنمحات األول
التطھیر یشمل أو  اھذ مفھوم الترمیم ویبدو أن )٥١(). م.ق ١٩٦٤- ١٩٩٤(

ً  بنص  ،تلوین المناظر الدینیة وإعادة ،الترمیمات البسیطة ونستدل على ذلك أیضا
 - م .ق١٧٨١( األسرة الثالثة عشرة– الملك خنجرللموظف أمینى سنب من عھد 

(!!!...)٥٢(  -   ُ   : حیث أرسلھ جاللتھ لمعبد أبیدوس قائال
 ،لتتعاقد معھمبتطھیر المعبد وسوف نمدك بالعمال المھرة أنتبھ  لقد أمرت " 

ثم قمت بتطھیره فى ... ومع طبقة الكھنة فى المناطق الخاصة بمخازن  القرابین 
ویمأله  ،وكذلك جدرانھ من الخارج ومن الداخل ،المسكن السفلى والمسكن العلوى

كل ما أمر بھ ملك مصرالعلیا ویرممون  ،، وبالمعجون...الرسامون باأللوان،
لترمیم أعمال ا امتدتوھكذا  ،"ول المنتصر  ببنائھ والسفلى  خبر كارع سنوسرت األ

ً للمعبد مكافأة لھ ، وتم تعیین أمی...كل أنحاء المعبد  في  بتعینيأمر " ، :..نى مفتشا
ً  كل تفتیش یتم بھذا المعبد بأشرافك ونفذت كل ما أمر بھ   ورممت كل مقصورةقائال

وكذلك مائدة القرابین  بخشب األرز وجددت مذابحھم ،خاصة بكل إلھ داخل المعبد
  )٥٣(. وقد أثنى علیھ الملك...)"اإللھ( العظیمة التى كانت أمام 

                                                             
  .٦٣٤فقرة المجلد األول،  ،جیمس ھنرى برستد،  المرجع السابق )٤٨(
  .٦٣٧فقرة المجلد األول، نفس المرجع،  )٤٩(
 WWW.nureldin.com. ٦. المرجع السابق،  ص: عبد الحلیم نور الدین )٥٠(
  .٦٤١. ص ،عبد الحلیم نور الدین، تاریخ وحضارة مصر القدیمة، الجزء األول )٥١(
  .٦٤٣. عبد الحلیم نور الدین، المرجع السابق، ص )٥٢(
جیمس : أنظر ترجمة أخرى للنص فى .٦٦-٦٥ ،الجزء الثانى ،المرجع السابق ،بدوى أسكندر )٥٣(

 .٧٨٤،٧٨٧، ٧٨١،٧٨٢،٧٨٣ھنرى برستد، المرجع السابق، الجزء األول فقرة، 
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نقش على لوح من أبیدوس یؤرخ كما جاء من نفس عصر األسرة الثالثة عشرة 
ما یدل على أن  )٥٤(،حكم نحو خمسة عشرة عاما الذي) األول(بعھد الملك  نفر حتب 

  )٥٥(.رمیمات وما تم بشأنھا فى المعابدالملك بنفسھ یتجول بالبالد لمتابعة أعمال الت
 ً والعصر )  م.ق ١٠٦٩-١٥٤٩(الدولة الحدیثة   عصري فياآلثار ترمیم  : رابعا

  : )٥٦() م.ق ٣٣٢- ١٠٦٤(المتأخر
حرص على ؤكد عصر الدولة الحدیثة ما ی فيالنقوش والكتابات  نستدل من 

الملك  ومن بینھا على سبیل المثال ال الحصر ،أثارهالقدیم على ترمیم  المصري
كما  ،)٥٧(" رممت ما كان قد تھدم : "  ذكر واحد من نصوصھ فيتحوتمس األول 

، )٥٨()م.ق ١٤٥٧- ١٤٧٢(نقوش من عھد الملكة حتشبسوت ذكر الترمیمات في جاء 
خربھا الھكسوس  التيلمعابد مصر المنتظمة ترمیمات الملكة النقوش  حیث سجلت 

ً ألسمھا وإ بأعمالھم  فيلى  قوة جاللتھا ویؤكد ع لإللھة رضاءالوحشیة  وھذا تخلیدا
  :  )٥٩(أداء مھامھا
ُمت ھى سجالت قوتھا على  ،لقد رسُخ أسمھا  رسوخ السموات" ..... وعظ

 لديبغرب لھبھ خلف  - -  -األجنبیة حتى طلوع  األراضي لإللھةاألرض الحمراء 
 فيل ك ،كافة اآللھةرغبة من  –والھیاكل توسع  ،المذابح تُفتح"   )٦٠(،"التالل 

  . )٦١(" أحبھ  الذيحیازة المسكن 
  :فجاء بھ )٦٢(كما جاء فى نفس النص ما یؤكد على ترمیمھا لمعبد فى القوصیة 

األرض قدس  ابتلعتمنھ الخراب وقد أخذ ینال  الذي" القوصیة" معبد سیدة " 
ً  ،حتى بات األطفال یلعبون فوق داره ،أقداسھ المھیب  ،لم یعد الثعبان یخیف أحدا

                                                             
 .٦٤٣ . ص ،، تاریخ وحضارة مصر القدیمةعبد الحلیم نور الدین)٥٤(
  .٧٦٤،٧٦٥فقرة  األول،الجزء ،المرجع السابق ،جیمس ھنرى برستد )٥٥(
 .٦٤٩-٦٤٧. ص ،، تاریخ وحضارة مصر القدیمةعبد الحلیم نور الدین )٥٦(
 . ٦.ص" والحفاظ على األثار  ،المصریون القدماء" ،عبد الحلیم نور الدین )٥٧(
 WWW.nureldin.com  
  .٦٤٧. ص ،القدیمة، الجزء األولعبد الحلیم نور الدین، تاریخ وحضارة مصر  )٥٨(
المرجع  ،ھنرى برستدجیمس : ، أنظر)أسطبل عنتر(نقصد ھنا نص معبد سبیوس أرتمیدوس  )٥٩(

  .٢٩٦فقرة  المجلد الثانى، ،السابق
  .٢٩٧فقرة  ،نفس المرجع،  المجلد الثاني )٦٠(
  . ٢٩٨فقرة  : نفس المرجع )٦١(
المدن الكبرى  ،دمحم بیومى مھران: أنظر. مصر العلیا قلیم الرابع عشر فى اإلتقع القوصیة في  )٦٢(

 .٩٥،٩٦.ص،)ت.د(اإلسكندریة  ،)مصر( الجزء األول  ،في مصر والشرق األدنى القدیم



                          

٣٣١ 

وبعد أن  ،لقد زینتھ ،مواكب) تسر(ولم  ،)غطاء(ـ ال في) --- (ـ وأحصى الفقراء ال
  .)٦٣(...." .أحمى مدینتھ كي ،الذھببوكسوت تمثالھ  ،بنیتھ من جدید

 " باقت" مقصورتھا الخاصة بعبادة اإللھة فيوفى نقش للملكة حتشبسوت 
حسن ذكرت ترمیمھا لكل المعابد  بنيجنوب شرق  )٦٤("أرتیمیدوس " عنتر  بإسطبل

  :ھدمھا الھكسوس بقولھا  التي
وكذلك ما كان قد تھدم فى الوقت الذى فیھ  ،لقد أقمت ما كان قد تداعى" 

بین  ینشروا المتجولةم وكانوا بجحافلھ ،یحكمون فى أواریس فى الشمالاألسیویین 
 ً ً و ،الناس فسادا   )٦٥(".محطمین ما كان قائما

 المصريتظھر دور الملك وبذلك یتضح أن حتشبسوت ومن خالل  النصوص 
 ،كمرمم  لكل ما خربھ الزمن  بفعل عوامل التعریة أو الھبوط فى القشرة األرضیة

الغزاة األجانب أمثال الھكسوس بعد أن  أتلفھبجانب ترمیم ما  ،أو التغطیة بالرمال
ً ما بداخل المعابد من مقاصیر ،سیطروا على مصر وتبنى موائد قرابین  ،وترمم أیضا

ولیبقى أسمھا  ،اإللھةوھذا إلسعاد قلب  ،وتقدم المخصصات لكل معبد على حده
 ً وتؤدى تلك  ،أوقاتھا المحددة فيالدینیة والرسمیة  االحتفاالتوإلقامة  ،راسخا

المختلفة  بإلھتھم االھتماممدى وتشعرھم  ،األعمال إلى السعادة والسرور ألبناء الوطن
ونؤكد أن ھذا السلوك   ،بمعابد ممیزة رضائھاإومكانتھا وتقدیرھا بوالرسمیة  اإلقلیمیة

 إلھةبمكانتھا فعندما یرتفع شأن   واعتزازھایعود بالنفع على الشخصیة المصریة 
تعلو  ،والمزودة بكل ما ھو طیب ونفیس ،معابدھم المزینة المرممةمصر وتشرق 

 اإلطالقلم تكن أقل منھا على  والتيمعھ شأن حضارتھم بین حضارات العالم القدیم 
ً  ومنھا على سبیل المثال  العراق وسوریا فى منطقة  حضارتيبل منافسھ لھا أحیانا

   .)٦٦(الشرق األدنى 
وقد حددت  ،)٦٧(سنموت" ووزیرھا  المعماريذلك على مھندسھا  فيواعتمدت 

معبد موت  فيالملكة ووضع  إیاهنقش على تمثال أھدتھ  فيتلك المھام المكلف بھا 
  : یلى  بالكرنك وسجل علیھ ما

.... یدیر أشغال الملك فى الكرنك  الذيمدیر الدار األكبر سنموت ھو ) كان" (
ً على آثار ) حضرة( وفى وأعمال توسعة  ،سید األرضیینھذا اإللھ المھیب حفاظا

                                                             
  .٣٠٣ - ٣٠٠ات فقر: عنفس المرج )٦٣(

)64( PM IV, p. 163-164, fig. 150.                                                                                                    
 . ٦.ص" والحفاظ على األثار  ،المصریون القدماء" ،عبد الحلیم نور الدین )٦٥(
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 ١٠٩ - ٣٨. ، ص١٩٩٧القاھرة  ،ترجمة السید یعقوب ،الحضارات السامیة ،تینو موسكاتىسب )٦٦(

)67( C.D. Noblecourt,, , La Reine Mystérieuse Hatshepsut , Paris 2002, pp. 54, 55, 61, 72. 



                          

٣٣٢ 

بناء على كل ما أمر بھ الملك لھ الحیاة ) ولكن( ،بال صمم----  وترمیم أشغال
   )٦٨(".والصحة واالزدھار

عھد الملك تحوتمس الثالث ولم یقوم بتلك  فيسیاسة الترمیمات  واستمرت
بھا كبیر المھندسین خص   ھندسيبل على أساس  عشوائيبشكل  اإلنشاءات

  .)٦٩(معبد آمون وكاھن آمون من خبر رع سنب  في المعماریین
ً على  أو ترمیم  اإلضافةویبدو من خالل الدراسة أن الترمیم لم یكن مقصورا

المعماري بالكامل إذا ولكن تعداه إلى إحالل وتجدید الموقع  ،لقائمةلقدیمة اا المباني
اللوحات الجرانیتیة أزالتھ للخرائب وتنظیف  إحدى نص على فيذكر لزم األمر، إذ 

  :النص  فيأجزاء من الكرنك وتحت أشراف وتخطیط مھندسھ السالف الذكر فجاء 
كان من قبل  بناء ) كما (وأرضیتھ بما أقمتھ لھ  ،)ــھ(شیدتھ بناء على رغبتـ"

حیط للمبنى من السور الم جاللتيلقد وجد  ،أنظر. ھذا المعبد  شرقيمقصورة 
 ،لقد نظفتھ ،أوسع ھذا المعبد كياللبن )  الطوب) (أزلت جدار ( ـ ـ ،وب اللبنالط

  )٧٠(...." كان بجانبھ الذيوأزلت سیاجھ  ،الخربة) أجزاءه( وأزلت 
بنائھ معبد بتاح داخل ر إلى أن الملك تحوتمس الثالث یشینقش أخر  فيكما ذكر 

ً من  ،الكبیر الكرنك وھو الواقع إلى الشمال مباشرة من بھو األعمدة وكان مبنیا
وشرع  ،وأخذ الخراب ینال منھمن الخشب  أبواب وعضاضاتالطوب اللبن وبأعمدة 

 وانتصارهبعد عودتھ من حملتھ األولى على مجدو أوامره بتجدیده   إصدار فيالملك 
یؤكد على أن الملك  نص التكریس المدون على جدار بمعبد  بتاح  ما فيونقش بھا 

والتجدید لما تم بناؤه من قبل بمواد  واإلحالل، الخربة للمبانيفكرة  الترمیم متبنى 
ً ألسمھ وإ مبانيبجانب بناء  ،ھشةبناء  فقط انھ لم یكن  أي  لآللھة رضاءجدیدة تخلیدا

ً  أسس  ً مقاتال ً عسكریا   )٧١(  .مترامیة األطراف إمبراطوریةقائدا
ذھن الملوك المصریین باألبدیة  فيتبطت یبدو أن عملیات الترمیم ار وعلى ما 

قدس أقداس من الحجر  :" أحد نقوشھ أنھ أقام فيلھم ولذلك أكد تحوتمس الثالث 
 جاللتيلقد أقامھ  ،مكانھ المعتاد الخاص بالبدایة األولى)  في( األبیض الفاخر  الرملي

ً " ......، "عسى أن یوھب لذلك الحیاة لألبد  ،من جدید ً بھیا ً لھ مقرا للبدایة مقیما
ً  أسس ،األولى عسى أن یوھب الحیاة  ،حین وجد جاللتھ أنھ بدأ یتھاوى ،عمالً أبدیا

  .)٧٢(" لألبد مثل رع

                                                             
  .٣٥١- ٣٤٥المجلد الثاني، فقرة ،المرجع السابق ،ھنرى برستدجیمس  )٦٨(
 .وما یلیھا  ٧٧٢وانظر فقرات  ٦٠٥فقرة  ،المجلد الثاني نفس المرجع،  )٦٩(
  .٦٠٧نفس المرجع، فقرة  )٧٠(

)71( E. Hornung , op.cit, pp. 84-87.                                                                                                   
  .٦١١،٦١٤فقرة  ،المجلد الثاني ،المرجع السابق ،ھنرى برستدجیمس  )٧٢(



                          

٣٣٣ 

عھد الملك تحوتمس  فيتتم على نطاق واسع یبدو أن سیاسة التشیید والترمیم و
األحجار  واضعي:" وورد بنصوصھ  ،تنفیذھا فيالثالث فأستخدم أعداد من  أسراه 

مھره فى  ،یبنون بأصابع حقیقیة....أعداد ال حصر لھا  ،الذین یحضروھا من الحقل
خلفھ  وصفكما . )٧٣("  ویمدھم بالخبز والجعة، وكل نوع جید..... أداء مھامھم 

:" نفسھ على نقش بلوحة عمدا بقولھ)٧٤() م.ق ١٣٩٨-١٤٢٤(  الثانيالملك أمنحتب 
  )٧٥("كافة  اآللھة لمبانيأنھ ملك ذو قلب محب 

 باسمیعرف  على ما )٧٦()م.ق ١٣٨٨- ١٣٩٨( وسجل الملك تحوتمس الرابع 
حور م " كیف أن اإللھ    )٧٧(تمثال أبو الھول  قدميوضعھا بین  والتيلوحة الحلم 

ً بفضل األمیر الشاب حینذاك فى إزالة " أخت قد رفعھ على العرش وذلك اعترافا
  وتحركات الرمال،غطت جسد التمثال الضخم بفعل عوامل التعریة   التيالرمال 

" ... حیث أتى اإللھ للملك فى الحلم  ونبأه بتولیھ عرش البالد واشتكى لھ حالھ بقولھ 
ً  ،فیك ورغبتي ،ھو وجھك وجھيإن   كأنيھو  حالي) ذلك أن(سوف تكون لى حامیا

أنا علیھا بلغت منى  التياء الصحر ھذهرمال  ،)ـ(كلھا  أطرافي فيالمرض یسرى 
 ً   )٧٨(".وأنا أعلم أنك أبنى وحامینى  ،تأمر بعمل ما رغبت فیھ كيأنظر إلى  ،مبلغا

سیاسة الترمیم  )٧٩()م.ق ١٢٩٨-١٣٢٨(كما أنتھج خلیفتھ الملك حور أم حب 
ً آللة ل یدیشوالت فجاء فى نقش على ظھر تمثال للملك  ،آمون على نطاق واسع أیضا

 -التي یعتقد أنھا أخت الملكة نفرتیتي –موت نجمت الملكة حور أم حب وزوجتھ 
  :یلى  ما ورینتویعرض بمتحف 

 " ً  ،لقد نظم ھذة األرض ،أنظروا ،أختيصورة حور  باعتباراقلع جاللتھ شماال
تا ( حتى النوبة برك المستنقعات ) من( لقد رمم المعابد  ،وتكیف حسب زمن رع

حیث زاد الجمال فیما  ،أكثر من ذى قبل) بأعداد( وشكل تماثیلھا  كافة ) بدت
لقد  ،كما أقام معابدھا ،وجدت خربة من قبل التيتلك  ،لقد أبتھج حین رآھا ،صنعھ
 ،وبكل ما ھو رائع وثمین من األحجار،صحیحة جمیعا)  ـھا(تمثال أجسامـ ١٠٠شكل 

كما كانت علیھ  وأثثھا ،كان فى مناطق من ھذه األرض الذيبحث عن حرم اآللھة، 

                                                             
)73( Magda Abdalla, , The Foreign Captives in Ancient Egypt, PhD. Thesis Unp.  , Faculty 

of Archeology, Cairo. University,  Cairo 2000 .pp.56, 133-134-135,136,173.  
 .٦٤٨.عبد الحلیم نور الدین، تاریخ وحضارة مصر القدیمة، الجزء األول، ص )٧٤(
  .٧٩٣فقرة  ،المجلد الثانى ،المرجع السابق ،ھنرى برستدجیمس  )٧٥(
  .٦٤٨.المرجع السابق، ص عبد الحلیم نور الدین،)٧٦(

 )77( Betsy Bryan, , The Reign of Thutmose IV, London 1991, PP., 10 ff.                                             
 .٨١٥فقرة  ،المجلد الثانى ،المرجع السابق ،جیمس ھنرى  برستد  )٧٨(
 . ٦٤٨.ص ،عبد الحلیم نور الدین، المرجع السابق )٧٩(



                          

٣٣٤ 

ثم أضاف في النص أنھ زودھا بالكھنة وأفراد من  ...... " ، منذ زمن البدایة األولى
  )٨٠(.الجیش والماشیة، وبالمعدات

األول  سیتيعن األسرة التاسعة عشرة  فجدیر بالمالحظة أن الملك  فيأما 
ً لمدة ستة على )٨١() م.ق ١٢٧٩ - ١٢٩٦( ً عسكریا الرغم من أنھ كان محاربا وقائدا

ً عن حدود مصر وشارك فى الكثیر من الحروب ً مدافعا إال أن ھذا   ،)٨٢(عشرة عاما
ً الدینیة ونحت تماثیل المعبودات  المبانيلم یبعده عن دوره فى  بناء العدید من    ،أیضا

وھو أنھ ترك  توجیھ وأستن سنھ جدیدة  ،تھدم من معابد ومقاصیر بل وترمیم ما
على العرش من الملوك و األمراء بأال یھملوا منشأتھ وإال سوف یعرضوا  لخلفائھ

، )٨٣(الردیسة  فيأنفسھم لغضب إلھة ھلیوبولیس ومنھا على سبیل المثال نص بمعبده 
معبد بتاح بالكرنك مثلما فعل سلفھ  فياألول ترمیمات   سیتيكما أجرى الملك 

  )٨٤(.تحوتمس الثالث
قد  )٨٥()م.ق١٢١٢-١٢٧٩(  الثانيمسیس أن الملك رع على وتدلنا النصوص

 )٨٦(، لمنشات والتماثیل والمسالت أیضاترمیم المباني وا فيعھده طفرة  فيحدث 
 "اإلنشائیةالمراقب لحسن سیر األعمال " شغل منصب  عُرف عن الملك بأنھ و

 مباني واستكمالخالل عھد والده، وقد ساھم بشكل مباشر  فى ترمیم أثار أجداده 
   )٨٧(.األول سلفھ المباشر على العرش سیتيوالده 

أشار عبد الحلیم نور الدین فى بترمیم التماثیل مثلما  في عھده نیكما أھتم الفنان
فى  )٨٨(وجھ الصقر حورس مضاف ب أماميوضع جزء منفصل منحوت كجزء 

                                                             
األسرة التاسعة  ،المجلد الثالث ،سجالت تاریخیة من مصر القدیمة ،جیمس ھنرى برستد )٨٠(

 فقرة رقم، ٢٠٠٩القاھرة  ،مراجعة وتصدیر جاب هللا على جاب هللا ،ترجمة أحمد محمود ،عشرة
٣١.  

 .٦٤٨. ،صالمرجع السابقعبد الحلیم نور الدین،  )٨١(
  . ٥٤٧.ص نفس المرجع، )٨٢(
   .١٨٠فقرة رقم ،الجزء الثالث ،جیمس ھنرى برستد، المرجع السابق )٨٣(
 .٢٤٦-١٩٩زء الثانى، فقرات أرقام الج ،نفس المرجع )٨٤(
  .٦٤٨.صالسابق،عبد الحلیم نور الدین، المرجع  )٨٥(
 . ٩،١٠ص" والحفاظ على األثار  ،المصریون القدماء" ،عبد الجلیم نور الدین )٨٦(

WWW.nureldin.com 
مراجعة  ،ترجمة أحمد زھیر أمین ،فرعون المجد واألنتصار ،رمسیس الثانى ،كنت كتشن. أ  )٨٧(

 .٧٤،٧٥، ٦٢،٦٣. ص ،١٩٩٧القاھرة  ،محمود ماھر طھ
 . ٩.ص" والحفاظ على األثار  ،القدماءالمصریون " ،عبد الحلیم نور الدین )٨٨(

WWW.nureldin.com  



                          

٣٣٥ 

عند مخالب كطفل والجالس )  سو –مسى  –رع ( التمثال المجسد ألسم الملك 
  .)٨٩(بالقاھرة المصريیعرض بالمتحف  والذيحورون بھیئة الصقر 

للملكة  الثاني االبن" خع إم واست " الترمیم أبنھ األمیر  ھ فينھجنفس وأتبع 
ً "یمكن أن یطلق علیھ  الذيإیزیس نوفرت  ً  فيعالما ً "المصریات أو أثریا ، ومرمما

ً للمؤسسة العسكریة في بجانب مسئولیتھ عن  )٩٠(،المقام األول آلثار أجداده وحامیا
ً عن   ،رعمسیس الثانىللملك  الثالثینیة االحتفاالترئاستھ وإعالنھ عن  وكان مسئوال

ً ألن األمیر )٩١( ،یوبیلیة احتفاالتنحو خمس   فيمضى وقتا من عمره وأعتقد نظرا
ربما تأثر بالمدینة وأربابھا وبخاصة بتاح  ،منطقة منف وشغل وظائف ھامة بھا

ً لھذا العمل النبیل في حد ذاتھ"  الترمیم"وأنخرط  بھذه الحرفة  والدلیل على  ،أجالال
الرئیس المدبر للنشاط " شغل وظیفة ذلك أنھ فى العام الثالثین من حكم الملك 

وأعمال ضخمة إلعداد السرابیوم  ،دفن عجل أبیسوباشر فى تلك السنة " الحرفي
ً  فيبما قام بھ وأفتخر    :أحد النقوش بمعبد بمنطقة السرابیوم قائال
والذین  ،الحيشیدتھ من أجل أبیس  الذيالذین سیدخلون إلى ھذا المعبد أیھا " 

وكأنھا نقم عظیمة ،من الحجر) المبنیة ( سیشاھدون انجازاتي المنقوشة على الجدران 
  )٩٢( ".وفعالة 

فى جبانة منف فرمم كل أثار الملوك  ترمیميكما نفذ األمیر خع إم واست برنامج 
خوفو  ھرميكما یبدو أنھ رمم  ،بسقارة" زوسر" جسر ھرم :  التالیة أسماؤھم

وھرم  ،نى أوسر رع ،ساحورع ،أوسركاف ،،شبسكافبجانب أھرامات  ،وخفرع
ً )٩٣(سقارة فيأوناس  أسماء أجداده للحیاة بترمیم  ةعادبإ ، وأخذ على نفسھ عھدا
 في، وأعتمد )٩٤(المخصصة إلقامة الطقوس الدینیة والجنازیة الخاصة بھم مبانیھم 

ورؤساء العمال األحجار  وقاطعي ،ذلك على فریق عمل مكون من الحرفین
الجنوبیة لھرم أوناس  الواجھةوسجل فى نقش على  ،ومجموعة متنوعة من الحرفین

على  ،والبحري القبليملك الوجھین " أوناس" دون أسم  الذي) فھو:" ( نص جاء فیھ
" سم"وقت لم یعد أحد یجد أسمھ ألن خع إم واست الكاھن  في ،واجھات ھرمھإحدى 

ً بترمیم عمائر ملوك الوجھین  ،أبن الملك ً شدیدا ً ولعا التى  ،والبحري القبليكان مولعا

                                                             
 . ٢٠، تمثال رقم ١٧٤. ص المرجع السابق،على رضوان،  )٨٩(
  .١٩٧، ١٩٤. ص ،المرجع السابق ،كریستیان لیبالن )٩٠(
 .١٥٧، ١٥٤- ١٥٢. ص ،كنت كتش، المرجع السابق. أ )٩١(
  .١٩٨. ص :نفس المرجع )٩٢(
ً . ١٩٨. ، صالمرجع السابق ،كریستیان لیبالن )٩٣( " ،عبد الحلیم نور الدین: وأنظر أیضا

كنت كتش، . أ. WWW.nureldin.com. ١٠. ص" والحفاظ على األثار  ،المصریون القدماء
  .١٥٦-١٥٤.، صالمرجع السابق

 ١٩٨. المرجع السابق، ص ،كریستیان لیبالن )٩٤(
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وحد قائمة بقرابینھ اإللھیة على (...) بخرابھا سبق أن أقاموھا والتى تنذر أحوالھا 
العام الخمس والخمسین من عھد والده  فيألمیر قد توفى ویبدو أن ھذا ا)٩٥((....)".

  ) ٣شكل ( )٩٦(.رعمسیس الثانى 
مھمة الترمیمات  كانت )٩٧()م.ق ١٢٠١-١٢١٢(الملك مرنبتاح  عھد في أما  
الدفاع عن حدود  فيالملك  النشغالوربما ذلك  ،على عاتق كبیر كھنة آمون ملقاة

العام الخامس من حكمھ نحو  فيوشعوب البحر المتوسط  وذلك  ،اللیبیینمصر ضد 
حجرة  فيالمسجل "  روى" ویتضح  من نص الكاھن األكبر آلمون  )٩٨(م .ق ١٢٢٠

مدمرة ) عت(الدار  ھذهوجدت " : یلي مابالكرنك  تقع للشرق من الصرح الثامن 
 ً  ،وعضادات األبواب الخشبیة متھالكة ،ونجارتھا فى حالة رثة ،جدرانھا منھارة ،تماما

( ووسعتھا و ،وعلیتھا ،كل مكان منھا فيبزیادة ) خططتھا(لقد  ،)بھت لونھ(والدھان 
ً من  ،الرمليوجعلت لھا عضادات أبواب من الحجر  ،)ثبتھا وركبت علیھا أبوابا

ً أفضل  ،ن  للخبازین  والخالطین الذین فیھا) مكا( ،الحقیقيألرز ا لقد جعلتھ عمال
  )٩٩(".اإللھة، رب )خدم آمون (من أجل حمایة  ،مما كان

سرة العشرین وعلى رأسھم الملك ألملوك ا واستمرت سیاسة الترمیم فى عھد
أنتھج الملك نفس سیاسة أسالفھ و )١٠٠( )م.ق ١١٥٣-١١٨٥ (نحوعمسیس الثالث ر

ً لنصوص مختلفة من عھده أحیى الملك الدولة بأكملھا  ترمیم المعابد  بسیاسة وطبقا
مصر العلیا  لھاتوا ،أمر بتنظیف جمیع المعابد من أجل آبائھ آلھةكما  ،المھدمة
ً  منھا، وذلك وأن یعاد بناء ما أنھار  معابدھم،وأمر بإصالح وترمیم .... ،والسفلى وفقا

وعلى الرغم من أن ھذا القرار  ،خالل العام الخامس من حكمھمنھ لألوامر الصادرة 
ً ألن مصر  قد أتُخذ فى العام الخامس لحكمھ إال أنھ نفذه فى العام الخامس عشر نظرا

طوال عشر سنوات حروب ضد شعوب البحر وغیرھم من أعداء مصر  )١٠١(خاضت
 ،أمنھامصر أن تسترجع  استطاعت ،لحربیةا انتصاراتھویبدو فى عھده أنھ بفعل 

بردیة ھاریس األولى أن الملك قد وضع برنامج بناء وإعادة تنظیم واسع  فيوجاء 
ً من زمن بعید، بل  إنبعد  ،ترمیم  ما تھدم من مبانِ  وإلعادةالمدى  صارت أطالال

                                                             
 .١٩٩. ، صنفس المرجع )٩٥(
                                 أنظر: باالستناد على نص مكتوب بالسرابیوم    )٩٦(

A. Mariette, Le Serapeum de Memphis I, Paris 1882, P.145.F.Gomaà, Chaemwese ,Sohn 
Ramses'II, Und Hoherpriester von Memphis, Ä A 27, Wiesbaden 1973. P. 42,  fn. 6.   

  .٦٤٨. ص،المرجع السابق ،عبد الحلیم نور الدین )٩٧(
)98( Magda Abdalla , Op.cit.,pp.  134-135,136.                                                                               

  .٦٢٥المجلد الثالث، فقرة  ،المرجع السابق ،جیمس ھنرى برستد )٩٩(
 .٦٤٩. ص٢عبد الحلیم نور الدین، المرجع السابق،  )١٠٠(
مراجعة  ،ترجمة فاطمة عبدهللا محمود ،قاھر شعوب البحر" رمسیس الثالث ،بییر جراندییھ )١٠١(

  .٢٠٤-٢٠٣، ١٩٩- ١٩٧. ص ،٢٠٠٣القاھرة  ،محمود ماھر طھ
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ومن  ،أكدت النصوص على  أن الملك شید معابد جدیدة وأدخل تحسینات على أخرى
یقع في حیز منطقة مدینة  ھا معبد صغیر لملوك األسرة الثامنة عشرةمرم التيبین 
  :نص البردیة فيفجاء   ،ھابو

 فيمعبده  فيالمستقر " آمون رع باھر المقر" لقد صنعھ كترمیم ألثر أبیھ " 
 فيمرى آمون ملك األبدیة  –بیت مالیین السنیین الخاص بوسر ماعت رع "حرم 

یتحول إلى  عندما وجده جاللتھ على وشك أن ،غرب طیبة في "بیت آمون
  )١٠٢(.."أطالل
ً لنص تلك البردیة أن أعمال   لمعابد جدیدة ونحت التماثیل   اإلنشاءاتویبدو طبقا

القدیمة وزیادة العبید والقرابین للمعابد ھى من بین واجبات  المبانيوترمیم  لإللھة
یحمى حدود بالده من المعتدیین أمثال شعوب  عسكريالفرعون بجانب واجبھ كقائد 

  :فجاء بالبردیة )١٠٣(واللیبیینالبحر 
 ،حاملین ضرائبھم لتوصل إلى طیبة ،باألرض موحدة من أجلك أتیتلقد " 

اآللھة  ،أحیاء مصر وكانت من أجلك فيلقد ُصنعت من أجلك تماثیل  ،المدینة العجیبة
ابد وحدائق تحتوى على بساتینھم بنیت من أجلھم مع ،الذین یحفظون ھذه األرض

لقد ضاعفت التقدمات اإللھیة  ،كانت مھدمة التيلقد رممت معابدھم ...............
،  كما رمم )١٠٤("السابق فيالمقدمة إلى كاواتھم كزیادة فى التقدمات الیومیة عما كان 

المعبد في واحد  افتتاحھیكلة ممتلكاتھ وحضر  وأعادمنف  فيالملك معبد بتاح القدیم 
  )١٠٥(.الیوبیل عید ب من احتفاالتھ

بل أضاف لمسات جمالیة  یدیشوالتالملك رعمسیس الثالث بالترمیم  یكتفيولم  
 ،وزراعة البساتین ،بیت الذھب في لإللھةتماثیل  مثل نحت وإضافة لألماكن العبادة
 )١٠٦(وحفر القنوات 

وضع ھذا البرنامج الضخم  الذيویعتقد بییر جراندییھ أن الملك رعمسیس الثالث 
ً على   ھيمصر  إلھةأیدیولوجیة معینة  باعتبار أن جمیع  اعتباراتللترمیم  بناءا

من ھؤالء  أليوأن ملوك مصر یعلنوا عن بنوتھم  ،عبارة عن تجلیات لإللھ الواحد
وسعھم من أجل تمجید  في حتمت علیھم الضرورة أن یعملوا بكل ما وبالتالي ،اآللھة

                                                             
 .١٧٩الرابع فقرة رجع السابق، الجزء جیمس ھنرى برستد، الم )١٠٢(
المشروع القومى  ،ترجمة ماھر جویجاتى ،الفراعنة إمبراطوریة الرعامسة ،كلیر اللویت )١٠٣(

  .٤٨٦- ٤٧٦. ص ،٢٠٠٩القاھرة  ١٢٨٠للترجمة رقم 
  .٢٢٠فقرة ،الجزء الرابع ،المرجع السابق ،جیمس ھنرى برستد )١٠٤(
 .٣١٤فقرةنفس المرجع،  )١٠٥(
   .٣٥٩ -٣٥٧، ٣١٦،٣٣٥، ٣١٤ات فقر:المرجع السابق، الجزء الرابع ،جیمس ھنرى برستد )١٠٦(
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والترمیمات  اإلنشاءاتأعمال  فيوذلك یتجلى  ،استثناء أيجمیع اآللھة  دون  وإجالل
  .    )١٠٧(لممتلكاتھم وزیادة مخصصاتھم

وبخاصة ، )١٠٨(وكھان یلیھ من ملوك  أعمال الترمیمات فى عھود ما واستمرت
 ،)١٠٩() م.ق ٦٦٤-٦٩٠(األسرة الخامسة والعشرون نحو  عھد الملك طھارقا فى

وترمیمھا وتجدید عدد  المباني نشیدقام ب )١١٠("الكاھن منتو محات "حیث یتضح أن 
سیاسة  فياستمر ملوك األسرة السادسة والعشرین ، كما )١١١( لإللھةكبیر من التماثیل 

أمر بترمیم قصر  الذي)١١٢() م.ق ٥٢٥-٥٢٦(نحو  الترمیم حتى عھد بسماتیك األول
لقد سمع جاللتھ أن بیت المتعبدة : " وجاء فى نقش " كاھنة آمون " أبنتھ نیتوكریس 

كمدیر " أیبا"  وأمر الملك بتعیین شخص یدعى ،" بدأ یتداعى أطالالً  اإللھیة ألمون
 ،ورمم البیت وحجراتھ بالحجر ،ومختص بالترمیماإللھیة  عظیم لبیت أبنتھ الزوجة

كما أمر الملك بترمیم معبد  )١١٣(،"لكتروم واألحجار الكریمة باإلماؤه ورصع س
عثر  الذيمن حكمھ وسجل النص   ٥٢وذلك فى العام ) السرابیوم( أوزیریس أبیس 

وأنھ  ،معبده فيأمر جاللتھ بالترمیم :  " علیھ على لوحة  السرابیوم الثانیة وجاء فیھ 
  .)١١٤("یجب أن یكون أجمل مما  كان علیھ  من قبل 

ً لما یتعرض لھ ذلك ت ،بإتقانمعابد اآللھة  تتم  فيوأصبحت الترمیمات  جنبا
 )١١٥(،الزمنبفعل دم لما ھُ طبیعیة كالفیضان أو ترمیمات  إخطارالمعابد سواء من 

لم یقتصر ھذا العمل على  لإللھةتظھر التقرب  التيمن بین  أعمال التقوى  باعتبارھا
ً  المبانيبترمیمات  اھتمواالملوك فقط بل أن األفراد  كما یبدو على تمثال نذرى  ،أیضا
العصر  في) أھناسیا المدینة(من ھیراقلیوبولیس  عسكريلشخص یدعى حور قائد 

                                                             
  . ٢٠٤-٢٠٣. ص ،المرجع السابق ،بییر جراندییة )١٠٧(
 ،جیمس ھنرى برستد ،أنظر على سبیل المثال أعمال الكاھن األكبر والملك باینجم األول )١٠٨(

 .٦٥٩فقرة  ،نفس المرحع ،والكاھن منخبرع، ٦٤٩-٦٣١فقرات  ،الجزء الرابع ،المرجع السابق
ً  .٦٥٢ص ،عبد الحلیم نور الدین، المرجع السابق )١٠٩( " ،عبد الجلیم نور الدین :وأنظر أیضا

 WWW.nureldin.com. ١٢.ص" ماء، والحفاظ على األثار المصریون القد
. ١٢. ص ،WWW.nureldin.comعلى موقع فى مقالھ  أشار عبد الحلیم نور الدین فى المقال  )١١٠(

منشأتھ جھود المصري القدیم في صیانة وترمیم " ، دمحم عبد الرافع سلیمان: إلى دراسة مقدمة من 
آلداب المعماریة واآلثار المنقولة، ماجستیر غیر منشورة، إشراف أد عبد الحلیم نور الدین، كلیة ا

  .١٩٩٥جامعة طنطا، 
  .٩٠٥- ٩٠٢جیمس ھنرى برستد ، المرجع، المجلد الرابع، فقرات  )١١١(
  ٦٥٢. .ین، المرجع السابق، صعبد الحلیم نور الد )١١٢(
 .ك ٩٥٨  فقرة ،)٤( جیمس ھنرى برستد، المرجع السابق )١١٣(
 . ٩٧٣-٩٦٦،٩٦٧فقرات : نفس المرجع )١١٤(
 المصریون" الخامسة والعشرین، عبد الجلیم نور الدین،أنظر لوحة شباكا عصر األسرة  )١١٥(

  WWW.nureldin.com. ١٤-١٣.ص" والحفاظ على األثار  ،القدماء
  .٨٠-٧٩. ، ص١٩٩٤سلیم حسن، مصر القدیمة، الجزء الحادي عشر، القاھرة : أنظر النص في
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 ھذهلقد فعلت : " وجاء بنصھ رمم أجزاء من معبد مدینتھحیث ذكر أنھ  ،الصاوي
 مجيءھیراقلیوبولیس حتى  فيبینما أسمى باق ......األشیاء بقلب سعید

   )١١٦(."األبدیة
 ً   :نتائج البحث: خامسا

على تفعیل الملوك المصریین القدماء حرصوا  من خالل تلك الدراسة یتضح لنا أن
لعدد من  المعابد ترمیم المباني المھدمة وذلك التخطیط ببجانب  والبناءید یتشالسیاسة 

 ً ً لذكراھم ولتظل أعمالھم شاھدة  ،ألسمائھموالمقاصیر تخلیدا أعین  مامأوتخلیدا
  .ولكي یمنحوا األبدیة والخلود  ،الجمیع

اللغة المصریة القدیمة   فيالقدیم عرف معنى الترمیم   المصريمن المالحظ أن 
أو أعادة الوحدة وذلك  ،الربط وإعادة ،وقد ربط بینھ وبین تعبیر البناء ،بعدة مسمیات

فى حد ذاتھ ترمیم كما أظھر فى نصوصھ أن ال ،إلى أصلھ الشيءللداللة على أعادة 
، وزھاء ألوانھوبھاؤه رونقھ  للشيءیقصد  بالجمال أعادة  الجمال أویؤدى إلى 

  .وإحیائھ كما لو كان الترمیم یعید الروح لألثر من جدید
ً لخطط موضوعة  ،كما دلت النصوص المصریة القدیمة أن الترمیم كان یتم طبقا

ً ل ،مراسیم ملكیةو ویتم تحت  ،القدیمة لألماكن المقدسةالمعماریة رسومات لوطبقا
ً  ،وحكام أقالیمبل وأمراء إشراف الملك ورجال بالطھ من مھندسین ووزراء  وأحیانا

ً، الكھان  النقش والنحت والتلوین بجانب  فيوینفذ بعمالھ ماھرة  متخصصة  أیضا
عنھا حكام األقالیم  مسئوالبعض أوقات  كان  فيللبناء، وتلك الترمیمات  احترافھم

ً ألوامر الملك، أنفسھم داخل أقالیمھم وتنف كثیر من  فيومسئولیة  كبیر كھنة آمون یذا
أن رؤیة  أي عصور الضعف فيسواء بتكلیف من الملك أو بدون  وذلك األحیان 

حال عدم وجود أمر من  فيتتفجر بنزعة ذاتیھ فردیة تنفیذ الترمیم لألثر یمكن أن 
للقیام بالترمیم باعتبار أن ھذا أألمر واجب أنساني بالدرجة األولى  السلطة األعلى

  .نحو أرث األجداد
أجراء الترمیمات  بجانب أحجار صلبة  فيالقدیم مواد ثمینة  المصريأستخدم 

ولم یبخل على تطعیم أثاره بالمعادن  ،وأخرى ممیزة بیضاء اللون الرمليكالحجر 
بجانب األخشاب القیمة ومن بینھا األرز، بل  ،رومالنفیسة  من الذھب والفضة واإللكت

ً لقوة الدولة  فيأن تلك المواد كانت تزید  ومدى  ،اقتصادیاثرائھا أو تضعف طبقا
 اإلمبراطوریةانتشارھا على الساحة الدولیة  للحصول على الجزیة من أقطار 

 ً تأمین  فيكما أن خطة الترمیمات تظھر مدى قوة الدولة   ،الخاضعة لھا عسكریا
  .للحصول على المواد الالزمة للترمیم وبعثات التحجیر وذلك  ،البعثات  التعدینیة

                                                             
  .٩٧٣فقرة )  ٤( السابقجیمس ھنرى برستد، المرجع  )١١٦(  
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ً للنصوص  تجمیل حروف  فئبلغت الدقة بالمرمم الذكر نجد أن  السالفةوطبقا
ً وتحسین األلوان  ً صحیحا وذلك  ،الزاھيبرونقھا  وإظھارھاالكتابات وترتیبھا ترتیبا

 الذيود عبر السنین، وبتخلیده یُخلد معھ أسم  الفرعون كلھ لمنح األثر البقاء والخل
القدیم على عملیة الترمیم  كلمة تطھیر  المصريكما أطلق  ،اآلبدینأمر بترمیمھ ألبد 

ولكن  ،وتنظیف الموقع نفسھاأللوان إضافة  فيوھى  ،لیظھر أنھا مرحلة من  الترمیم
  .أساسات جوھریة بالمعمار  فيال تعنى العمل 

كان یرتكز على قاعدتین أولھما على أساس   الفراعنةویبدو أن الترمیم عند  
ً لمذھب  ،عقائدي ً  ،وتربوي أخالقيوثانیھما تطبیقا األول منھما ھو التقرب ارضاءا
سواء كانت آلھة رسمیة للدولة مثل آمون وبتاح أو آلھة  ،كل ربوع مصر في لإللھة
ً من  ،بوھم  كل الخیراتوذلك حتى ینالوا رضاھم  ولیھ ،إقلیمیة ویمنحوھم مزیدا

تدخل السرور على الترمیمات واألعمال  على األعداء فى مقابل تلك  االنتصارات
  .قلوبھم

على  اإلباءبفضل  اعترافاالترمیم ھو  في التربويوالمبدأ  األخالقيأما الجانب 
وك أن أقل ما فوجد المل  ،ومساندتھم حتى وصولھم للحكم والنشأةالتربیة  فياألبناء 

أثارھم وما شیدوه والحفاظ على   استكمالیمكن أن یقدموه لذكرى أباؤوھم ھو 
ولتخلد روح أباؤوھم وأجدادھم  ،مبانیھم من أن تتحول إلى أطالل فأعادوھا بالترمیم

 والطقوسالدینیة  الحتفاالتلمن العالم السفلى بھا عند حضورھا األرواح  ولتستریح 
  .الجنازیة المكرسة لھم

علم الترمیم حیث ترك لنا أثار شاھدة حتى  فيالقدیم مدى تقدمھ  المصريأثبت 
أجزاء  وإصالححتى أنھ لم یقتصر على البناء  ،الیوم على معجزاتھ ودقة أداؤه

ً عمل كل ما یتطلبھ األثر من  تزین باألخشاب والنحاس  المباني من الحجر بل أیضا
ھیكلة المعابد وعمل مخصصات لھا وتزوید  وإعادة ،إللكتروموا والفضةوالذھب 

ر بكل وتجھیز المعابد والمقاصیوالحراس،  ،والكھنة ،وإمدادھا بالعبید ،د القرابینموائ
  .ھو ثمین وفتحھا لزیارة أبناء الشعب لیتمتعوا بھا  ما

ً من أبواب الترمیم  يالمصرطرق  ً جدیدا إلیھ الظروف عندما   اضطرتھالقدیم بابا
 ً فأمتد علمھ آللیة الحفاظ على  ،تعرضت المومیاوات للعبث والسرقات قدیما

ً   وإعادةالمومیاوات    .تكفینھا ودفنھا، وترمیم أثاثھا الجنازى أیضا
ً  للنصوص أن أعمال   لإللھةلمعابد جدیدة ونحت التماثیل   اإلنشاءاتویبدو طبقا

العبید والقرابین للمعابد  كانت من بین واجبات  القدیمة وزیادة المبانيوترمیم 
یحمى حدود بالده،  عسكريوذلك بجانب واجبھ كقائد  ،الفرعون الداخلیة نحو شعبھ

أو تنقص  كانت تزید أو  یدیشوالتومن خالل تلك الدراسة أتضح لنا أن حركة الترمیم 
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ً تنعدم  ً لقوة الدولة السیاسیة والعسكریة ومدى قوة اتماما قتصادھا وامتالء طبقا
  .خزانتھا بالثروات 

عصر الدولة الحدیثة على أعمال  فيالفراعنة وخاصة  انتصارات انعكستإذ 
بل  ،الترمیمات فيكل ما ھو نفیس وصلب ومتین  استخدمواالترمیم وسجلوا أنھم 

ً لذكراھمال والمبانيالمعابد  في التوسعیاتأضافوا   رضاءوإ ،مختلفة وذلك تخلیدا
  . االنتصاراتعلى منحھم  اإللھةولشكر  ،ولشعبھم ،وألھتھم آلبائھم

أن الملك رعمسیس الثالث  مثالً وضع  فيكما نتفق مع رأى  بییر جراندییھ  
ً على   إلھةأیدیولوجیة معینة  باعتبار أن جمیع  اعتباراتبرنامج ضخم للترمیم  بناءا

 ألينوا عن بنوتھم وأن ملوك مصر یعل ،عبارة عن تجلیات لإللھ الواحد ھيمصر 
وسعھم من  في حتمت علیھم الضرورة أن یعملوا بكل ما وبالتالي ،من ھؤالء اآللھة

 اإلنشاءاتأعمال  فيوذلك یتجلى  ،استثناء أيجمیع اآللھة  دون  وإجاللأجل تمجید 
  .      والترمیمات لممتلكاتھم وزیادة مخصصاتھم

وبذلك یتضح أن الترمیم خالل العصور القدیمة كان من األھمیة بمكان للحفاظ 
حتى وصلت لنا تلك سواء الثابتة أو المنقولة كالتماثیل والمسالت  والمباني اآلثارعلى 

ولكن الزال الدمار  ،الحضارات شامخة أمام أعین الجمیع وباقیة بقوة  حتى اآلن
أو اإلھمال أو  ،أو المیاه الجوفیة ،مل التعریةإما بسبب عوایحیط بھا من كل جانب 

أو تدمیرھا وذلك  ،أو باالستیالء علیھا وسرقتھا ،لتدخل عنصر بشرى بالعبث بھا
  .حتى یومنا ھذا لألسف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                          

٣٤٢ 

   ً   :قائمة االختصارات األجنبیة :  أوأل
Ä A: Ägyptologische Abhandlungen , Herausgegeben von W. Helck und E. 
Otto,  Wiesbaden.                                                         
JEA: Journal of Egyptian Archeology, London. 
PM IV:  B. Porter and R. L. B. Moss, Topographical Bibliography of 
Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, IV, Lower and 
Middle Egypt (Delta and Cairo to Asyut), Oxford 1986.  
Wb : Erman , A, und Grapow, H., Wörter Buch der Aegyptischen Sprache, 
Band 1-  VI, Berlin.1961- 1971.  
ZÄS: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, Leipzig , 
Berlin.  

  : قائمة  مراجع اللغة العربیة والمعربة : ثانیاً 
  .) .ت.د(دار المعارف  ،الجزء الثالث من ذ إلى س ،لسان العرب ،أبن منظور

مراجعة  ،ترجمة أحمد زھیر أمین ،فرعون المجد واألنتصار ،رمسیس الثانى ،كنت كتشن. أ
  . ١٩٩٧القاھرة  ،محمود ماھر طھ

عصر االنتقال األول والدولة الوسطى  وعصر االنتقال  ،تاریخ العمارة المصریة ،أسكندر بدوى
 .٢٠٠٣القاھرة  ،مراجعة محمود ماھر طھ ،ترجمة صالح الدین رمضان دمحم ،الجزء الثاني ،الثاني

مراجعة محمود  ،ترجمة فاطمة عبدهللا محمود ،قاھر شعوب البحر" رمسیس الثالث ،بییر جراندییھ
 .٢٠٠٣القاھرة  ،ماھر طھ

 . ١٩٨٨القاھرة  ،ترجمة دمحم العزب موسى ،إیمحتب إلھ الطب والھندسة ،ج،  ھارى
  .القاھرة  ،ترجمة عكاشة الدالى ،جیفرى سبنسر، مصر فى فجر التاریخ 

 ،األسرة الثامنة عشرة ،جلدات أربع م ،سجالت تاریخیة من مصر القدیمة ،جیمس ھنرى  برستد
 ، ٢٠٠٩القاھرة  ،مراجعة وتصدیر جاب هللا على جاب هللا ،ترجمة أحمد محمود

منذ أقدم العصور حتى نھایة عصور األسرات  ،حضارة مصر القدیمة ،رمضان عبده  على
  .٢٠٠٤القاھرة  ،الجزء األول ،الوطنیة

 ، ١٩٩٧القاھرة  ،ترجمة السید یعقوب ،الحضارات السامیة ،سبتینو موسكاتى 
 ١٩٨٠الشرق األدنى القدیم، مصر والعراق، الجزء األول، القاھرة  ،عبد العزیز صالح

  . ١٩٩٤القاھرة  ،الجزء الحادي عشر ،مصر القدیمة ،سلیم حسن
لى المجلس األع ،مشروع المائة كتاب ،ترمیم وصیانة المباني األثریة والتاریخیة ،عبد المعز شاھین

  .١٩٩٤، القاھرة ٢٤لآلثار 
محاضرة في الموسم الثقافي "، والحفاظ على اآلثار المصریون القدماء" عبد الحلیم نور الدین،

  WWW.nureldin.com  ،مكتبة اإلسكندریة ،األثري الثالث
منذ بدایة األسرات وحتى نھایة الدولة  ، الجزء األول،تاریخ وحضارة مصر القدیمة ،نفس المؤلف

 ،٢٠٠٩القاھرة  ،الحدیثة
  . ٢٠٠٤القاھرة  ،تاریخ الفن في العالم القدیم ،على رضوان

 ،، القاھرة١ط ،ترجمة ماھر جویجاتى ،كریستیان لیبالن، زوجات رعمسیس الثانى وبناتھ وأبناؤه
    ١٩٤. ، ص٢٠٠٢

المشروع القومى للترجمة  ،ترجمة ماھر جویجاتى ،ةالفراعنة إمبراطوریة الرعامس ،كلیر اللویت
 .٢٠٠٩القاھرة  ١٢٨٠رقم 
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 ،ترجمة أحمد عبد الحمید یوسف ،مسالت مصر ناطحات السحاب فى الزمن الماضى ،لبیب حبشى
  .١٩٩٤، القاھرة ٢٣مشروع المائة كتاب  ،مراجعة جمال مختار

مطبوعات المعھد  ، أحمد الشاعرترجمة دمحم ،الحفظ في علم اآلثار ،بردیكو وآخرون.مارى ك 
 . ٢٠٠٢، القاھرة ٢٢مكتبة عامة المجلد  ،الفرنسي لآلثار الشرقیة

 ،ترجمة فاطمة عبدهللا محمود ،الفرعون وأسرار السلطة ،و أنى وفورجو  ،مارى أنج بونیم
 . ٢٠٠٧مراجعة محمود ماھر طھ، القاھرة 

األلف كتاب  ،عصوره حتى نھایة الدولة القدیمة منذ أقدم ،الفن المصري القدیم: دمحم أنور شكرى 
 ،١٩٩٨القاھرة  ،٣٠٦الثاني 

 ،)مصر ( الجزء األول  ،المدن الكبرى في مصر والشرق األدنى القدیم ،دمحم بیومى مھران
 ) .ت.د(اإلسكندریة 

جھود المصري القدیم في صیانة وترمیم منشأتھ المعماریة واآلثار "، دمحم عبد الرافع سلیمان
 ،كلیة اآلداب جامعة طنطا ،إشراف أد عبد الحلیم نور الدین ،ماجستیر غیر منشورة ،المنقولة
١٩٩٥.  
 ً   :قائمة المراجع األجنبیة : ثالثا
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Erman , A, und Grapow, H., Wörter Buch der Aegyptischen Sprache, Band 1-  VI, 
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Faulkner, R., A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1964. 
Gardiner,  A., Egyptian Grammer, Oxford 1979.   
Gomaà, .F.,  Chaemwese ,Sohn Ramses'II, Und Hoherpriester von Memphis, Ä A 
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Hannig,  Rainer, , Die Sprache der Pharaonen , Groβer Handwörterbuch 
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Hornung, E., Grundzüge der ägyptischen Geschichte,  Darmstadt 1996. 
Lesko, L.H., A Dictionary of Late Egyptian, Vol. III, USA 1987.   
Magda Abdalla, , The Foreign Captives in Ancient Egypt, PhD. Thesis Unp.  , 
Faculty of Archeology, Cairo. University,  Cairo 2000.   
Mariette, A.,  Le Serapeum de Memphis I, Paris 1882,  

Noblecourt, C.D., La Reine Mystérieuse Hatshepsut , Paris 2002.  
                Porter, B.,  and Moss, R. L. B., Topographical Bibliography of Ancient 

Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, IV, Lower and Middle Egypt 
(Delta and Cairo to Asyut), Oxford 1986. 
Quirke, S., Titles and bureau of Egypt 1850-1700 BC, London 2004. 
Simpson, W.K., The Literature of Ancient Egypt, An Anthology of Stories, 
Instructions Stelae , Autobiographies, and Poetry, AUC press , Cairo 2003.    

  :اإللكترونیة المستخدمة بالبحثقائمة المواقع : رابعاً 
WWW.nureldin.com  
http://www.coptichistory.org/new_page_3816.htm    
http://www.coptichistory.org/new_page_3816.htm 
https://de.wikipedia.org/wiki/Chaemwaset_(Sohn_von_Ramses_II(. 
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مصنوع  –األسرة الخامسة مؤرخ ب – بالقاھرة المصريالمتحف  –عبر - تمثال كا )  ١( شكل

  :أنظر الموقع  .خشب الجمیزمن 
http://www.coptichistory.org/new_page_3816.htm  

  
 –األسرة الخامسة مؤرخ ب –المتحف المصري بالقاھرة عبر  -تمثال زوجة كا ) ٢(شكل 

  .الجمیزخشب مصنوع من 
  http://www.coptichistory.org/new_page_3816.htm  : أنظر الموقع 
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وأمھ الملكة إیزیس نوفرت  ،الثانياألمیر خع إم واست مع والده الملك رعمسیس ) : ٣(شكل 

ً بحالة سیئة  –اإللھ خنوم وأمام  ،على لوحة بأسوان   .حالیا
  .٢٠٦. ص،٤٩شكل  ،وبناتھ وأبناؤه الثانيزوجات رعمسیس : كریستیان لیبالن : أنظر 

  :التاليالمنظر من الموقع ھذا 
https://de.wikipedia.org/wiki/Chaemwaset_(Sohn_von_Ramses_II(.  
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Preserving the architectural heritage in ancient 
Egypt at the Pharaoh's period   

Prof. Dr. Magda Ahmed Abdalla 
Abstract:  

Undoubtedly, everyone knows what happens to our 
civilizations today, its destruction, negligence or scatters, 
sometimes; it has been stealing to sale outside its geographical 
boundaries. 

These civilizations bequeathed to us by our ancestors, it shows 
their greatness and how they were excelled in buildings, it shows 
their skill in the construction as well. 

God has favored our land in Near East with several ancient 
civilizations, it was contiguous geographically, and sometimes 
those civilizations were conflicted or communicated together. 

It is remarkable what we have reached by our ancient 
Egyptian antiquities, which represents a significant architectural 
heritage left to us as a legacy of the ancient Egyptian, it indicate 
their civilized thought, it has witness to the greatness and 
strength of those Egyptian, and we see now how it has been 
neglect restored or stolen, or scatters on the ground. 

Certainly the ancient Egyptian has realized the greatness of 
their Heritage which their parents and grandparents leaved to 
them; the ancient Egyptian kings have put their planes to make 
the restoration of their great monuments, to return its 
architectural glory, in case it has destroyed by   any destruction 
natural, or by human such as the Hyksos.  

I assured that , ancient Egyptian concerned  with restoration 
and that is clear at  several ancient Egyptian texts , for example,  
as we see in the time of, Queen Hatshepsut (1472-1457 B.C), 
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King Thutmose III (1479-1424 B.C), King Amenhotep III (1388-
1348B.C) and King Rameses II (1279-1212B.C) beside many 
others different periods . 

On this important topic, I will explain the words which 
indicate "the restoration" in ancient Egyptian texts, and I will 
declare how they had restored their ancient different buildings in 
Egypt, and how they reserved their legacy to us, I will researches 
this idea through an analytical study of ancient Egyptian texts. 
Key words:  
Architectural heritage in ancient Egypt, kings of the pharaohs, 
the restoration of monuments, the destruction of monuments, 
temples, tombs, stones. 

 

  

  
  


