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  "بالمنیل"ترمیم الزجاج الجصي بمتحف محمد علي 
    "لیة ـ تقنیةوصفیة ـ تحلی"دراسة 

  -:مقدمة
المتنوعة وفنونها التطبيقية، فهي تضـم  القاهرة غنية بماضيها العريق وبعمارتها 

في جنباتها ما يقرب من خمسمائة أثر أو يزيد مختلفة الطرز المعمارية والفنية وكـذلك  
الغرض من إنشائها فهي تتنوع ما بين مساجد ومـدارس وبيـوت وقصـور وأسـبلة     

  .إلخ…وخانقاوات ووكاالت وقالع 
وكانت مبعثاً باهراً لعظمة هـذه  وكانت القاهرة مركزاً هاماً للحضارة اإلسالمية 

الحضارة ورمز لقوتها فالمدينة حافلة بمجموعة من اآلثار متصلة ومتعاقبة فمنذ نشأتها 
على يد جوهر الصقلي وحتى اآلن نرى فيهـا طـرز العمـارة العباسـية والفاطميـة      
 واأليوبية والمملوكية بشقيها والعثمانية ومن هذه الطرز اختار األمير محمـد علـي أن  
يبني لنفسه قصراً ليعيش فيه وأقامه على فرع النيل الشرقي فـي جزيـرة الروضـة    
بالمنيل ثم تحول هذا القصر لمتحف يعد من اجمل وأهم المتاحف المصرية التي أسست 
مستوحاة من الفن اإلسالمي فهو مقتبس من أغلب المدارس الفنية التي ظهرت بمصـر  

  .خرى مثل السورية، المغربيةوتميزت بعض غرفه بالعديد من الطرز األ
والمتحف بما يضمه من آثار فنية ـ منها الزجاج المعشق بـالجص والزجـاج    
المعشق باألخشاب والزجاج المعشق بالرصاص أو المجسمات ووحـدات اإلضـاءة ـ    
يعد مدرسة فنية جامعة لكل أعمال الفن اإلسالمي إال أن من بين ما يضـمه المتحـف   

اجية معشقة بالجص في وضع خطير وفي حالة تردى تزداد بعض النماذج لشبابيك زج
يوماً بعد يوم نتيجة ما يتركه الزمن عموماً من آثار واضحة وجلية من جراء التلـوث  
الجوي المحيط بالقصر األمر الذي يستدعي التدخل فوراً للحفـاظ علـى هـذا اإلرث    

اً ويصـعب إعادتهـا   الحضاري من االندثار وقبل أن تتلف بعض هذه األعمال تلفاً كلي
% ٢٥عمالً فنياً من الزجاج الجصي نسبة  ٩٠خاصة وان المتحف يضم ما يقرب من 

منها تحتاج إلى عمليات ترميم شاملة في الجص والزجاج وكذلك اإلطـارات الخشـبية   
ألن هذه األعمال تعبر عن تاريخ حقبة مهمة من تاريخ الفن اإلسالمي في مصر وهـذا  

اهم بقدر في عالج وترميم بعض هذه األعمال باألسلوب العلمي ما جعلنا نحاول أن نس
في سبغ نقاط هامة نصل بهـا  والتقني والفني األمثل وجعلنا نحدد دراستنا لهذه المشكلة 

  -:إلى بعض النتائج التطبيقية
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  -:الدراسة التاریخیة للقصر: أوالً 
لروضة وتبلغ يقع القصر في بقعة جميلة على فرع النيل الشرقي وجزيرة منيل ا

 ٢م٣٤,٠٠٠مسـاحة األبنيـة، و   ٢م٥٠٠٠منهـا   ٢م٦١,٧١١المساحة الكلية للقصر 
ويتكون القصر  ٢م٢٢,٧١١للحديقة أما الطرق الداخلية ومنشآت الحديقة فتبلغ مساحتها 

بجانب مباني أخرى وجميعها تشتمل على " السرايات"من أقسام متعددة يطلق عليها اسم 
ارية والزخرفية من طرز اسالمية مختلفة عالوة على ما تحويه الكثير من الفنون المعم

  .السرايات من تحف نادرة ومقتنيات ثمينة وآثار مختلفة
  -:أقسام القصر

السور المحيط للقصر، مدخل القصر، سراي االسـتقبال، بـرج   : "ويضم القصر
الساعة، السبيل، المسجد، متحف الصيد، سراي االقامة، سـراي العـرش، المتحـف    

  .لخاص، القاعة الذهبية، الحديقة الفريدة من نوعها في مصرا
وقد اشتهر األمير محمد علي بحبه للفنون وكان معروفاً بتربيته وثقافتـه رفيعـة   
المستوى وهوايته بجمع اآلثار والمقتنيات والتحف التي كان يحصل عليها عن طريـق  

إلى جانب ما ورد إليه " مانيةالمملوكية ـ العث "الشراء من المزادات من البيوت القديمة 
كهدايا من األجانب أو ما آل إليه عن طريق الوراثة وقد انعكسـت صـفات وجوانـب    
شخصية األمير محمد علي على قصره فخرج فريداً في طرازه متميزاً عـن قصـور   
أقرانه من حكام وأمراء، وقد اشترى األمير محمد علي االرض التي شيد عليها قصره 

م مبتدئاً بسراي االقامة ثم توالى بناء باقي ١٩٠١وبدأ في تشييده عام  من أحد االجانب
سرايات وأقسام القصر وقد وضع األمير جميـع التصـميمات الهندسـية والزخرفيـة     

  .وأشرف بنفسه على مراحل التنفيذ
 ً   -:الحصر الشامل لألعمال الفنیة الزجاجیة المسطحة بالقصر: ثانیا

عماالً زجاجية مسطحة مـن الزجـاج المعشـق    يضم هذا المتحف بين جنباته أ
بالجص ما يقرب من تسعين عمالً فنياً مختلفة األحجام والطراز وكذلك التصميم الفنـي  
للموضوعات التي تحتويه باإلضافة إلى عملين فقط من الزجاج المعشـق بالرصـاص   

ا يقـرب  وهو فن كما نعلم أوروبي الطابع ديني الهدف في بدايته، وذلك باإلضافة إلى م
من ثالثين شباك أو ستارة ضوئية من الزجاج المعشق باألخشـاب واالرابسـك، هـذا    
فضالً عن ما يقرب من مائة وحدة إضاءة ما بين مشكاة وقنديل وفنيـار والشـمعدانات   
التي صنعت خصيصاً لهذا القصر وهناك عدة دواليب ممتلئة بزجاج يستخم فـي أدوات  

  .زهريات وقطع فنية بهدف الزينة فقطالمائدة وزجاجات عطور وفازات وم
من هذه االعمال متهالكة وفي حاجة إلـى  % ٢٥إلى % ١٥وهناك ما يقرب من 

التدخل الفوري لصيانة الزجاج وحفظه حفظاً سليماً مع مراعاة الظروف المعرضة بها 
من إضاءة وتهوية وأسلوب عرض متحفي مع عدم اهمال الصيانة الدورية لهه اآلثـار  

  .تخصص في مجال الزجاجمن قبل م
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  -:"محمد علي"الشمسیات والقمریات في قصر األمیر 
استخدم الجص في عمل تلك النوافذ ذات الزخارف المفرغة وقد عشـقت هـذه   
الفرغات ومألت بالزجاج الملون حتى إذا سقط الضوء عليها من الخارج فإنهـا تلقيـه   

يراً جذاباً داخل المكان وربما كان للداخل باألضواء الملونة المنفذة من خالله محدثة تأث
علـى هـذا    القمریاتهذا التأثير الشاعري الساقط عليه من أعلى هو سبب إطالق اسم 

  . النور التي كانت مهمتها تخفيف حدة اإلضاءة إلى جانب ذلك التأثير البديع
وتعد الشمسيات والقمريات من الظواهر الزخرفية التي انتشـرت فـي العمـارة    

وصارت مميزاتها البارزة حتى إنه وصل األمر إلى إنه ال يوجد أثر اسالمي االسالمية 
في مصر سواء كان مسجداً أو منزالً أو قصراً أو بيتاً أو مدرسة اسالمية إال والبد أن 
يوجد بها شمسية أو قمرية مما يعظم أهمية هذه الشمسيات والقمريـات فـي العمـارة    

المعشق بالجص أصبح ضرورة وعالمة مميزة  االسالمية بأى طراز كانت فإن الزجاج
في المدارس المعمارية االسالمية ولقد تأثرت بالتالي شكل النافذة تبعاً للتطـور التقنـي   
والفكري والتنظيري إلى أنها تعدت مفهوم النافة من مرورها للضوء إلى أنها أصـبحت  

  .تصال جماهيرية خاصة دور العبادةوسيلة ا
  -":محمد علي"صر األمیر الطرز الفنیة لنوافذ ق

االيوبيـة والفاطميـة   "يضم القصر العديد من الطرز االسالمية المختلفـة مثـل   
وكذلك العديد من االساليب الفنية قبل التعرض للطرز " والمملوكية والعثمانية والمغربية

الفنية االسالمية تقريباً لحب األمير للفن االسالمي بصفة عامة وهي خليط من كل مـا  
رضناه وإن كانت قد اختيرت بعناية فائقة ألن االمير محمد علي كان ممارساً للفن استع

بنفسه وكان ذو ذوق رفيع في تنسيق االعمال الفنية من ناحية تناسقها وتوائمهـا مـع   
بعضها البعض فكان يضع تصميم غرفة على سبيل المثال مثل الغرفة المغربية فكانـت  

اية من تصميم القاعة واالرضيات إلى األثاث إلـى  ما تحويه الغرفة مغربي الطراز بد
تم تكسيتها بقطع زجاجيـة مؤلفـة   " النوافذ"الجدران وحتى تصميم الفراغات الجدارية 

بالجص وعليها نفس الرسومات والتأثيرات الفنية المغربيـة الطـراز وكـان يحظـى     
  .الغنسان الجالس في هذه الغرفة بإحساس بإنه في المغرب

  -:لطراز المغربيـ نوافذ على ا
لم يتأثر هذا الطرار بغيره من الطرز االسالمية تاثيراً كبيراً وإن كـان تطـوره   
بطيئاً بالنسبة لسائر الطرز االسالمية فكانت العمارة في الطراز المغربي تمتاز بعقودها 
التي على شكل حدوة حصان ترتكز هذه العقود على اعمدة دائرية لهـا تـاج مـورق    

وكانت تعلوه شرفات أو نوافذ في بعض الوقـت أو نوافـذ ذات العقـد    وقاعدة بسيطة 
  .المخموس في أوقات أخرى

  -:ـ نوافذ على الطراز العثماني



  ٣دراسات في آثار الوطن العربي 

٨٠٧ 
 

ازادت هيبة الدولة العثمانية بعد انتصارها على السالجقة واسـتمرت فتوحـاتهم   
 إلى الشرق والغرب فبسطو سلطانهم على الجزيرة العربية وامتد نفوذهم إلـى الشـام  
ومصر وشمال أفريقيا وازدهرت هيبتهم وازدهرت الفنون فيها العمائر الدينية العثمانية 

  ". م١٤/هـ ٨"ويبدو ذلك في القرن 
وفكرة هذه المساجد عبارة عن أروقة فيها اكتاف وعليها قباب صـغيرة والنـور   
 يدخل من خالل نوافذ الطراز العثماني على شكل العقد المخموس والعقد المخموس هو
العقد ذو المركزين وقد شاع استخدامه في االندلس والمغرب ومصر ومثال ذلك مسجد 
محمد علي بقلعة الجبل بالقاهرة وقد جاء تصميم هذا المسجد على نمط مسجد السلطان 

  .أحمد في استانبول
وأهم مميزات المسجد صحن المسجد مربع الشكل تتوسطه قبة كبيـرة تحملهـا   

ربعة اكتاف مربعة وتحف بالقبة أربعة أنصاف قبـاب وفـي   اربعة عقود كبيرة على أ
عنق هذه القباب توجد النوافذ التيمألت بالزجاج الملون وهو نفس الطراز الذي نفـذت  
به سراي اإلقامة ونوافذها بعناصر فنية ذات صبغة عثمانية ولكنها متـأثرة باالسـلوب   

  .دقيقةالمصري في التصميم والتنفيذ مثل تلك األعمال الفنية ال
  -:القیمة الوظیفیة في النوافذ الزجاجیة المعشقة بالجص

لقد نشأت الوظيفة منذ أن وجد اإلنسان على سطح األرض عندما بدأ يفكر فـي  
ان يصنع حاجاته بنفسه وأكدت ذلك سجالت الحضارة القديمة والوظيفية في عالقتهـا  

ترة األخيرة كما إنـه ظهـر   لها عدة اعتبارات تكشفت بعضها خالل الف" النافذة"بالمنتج 
مبدأ أن يتبع الشكل الوظيفة أى أن هذه النوافذ غرضها األساسي هو تأديـة متطلبـات   

  .الحياة الوظيفية بطريقة يرتبط فيها الجمال ارتباطاً عضوياً
وقد عرفت ان الوظيفة هي الفائدة المعينة التي تحققها هذه النوافذ هذا باإلضـافة  

بيري دائماً وتختلف أهمية الوظيفة وهذا ال يمنع مـن أن هنـاك   إلى ان لها جانبها التع
بعض النوافذ الزجاجية كانت تصمم على ان يكون لها وظيفة جوهرية تشبع اإلحسـاس  
الجمالي بهدف استخدامها في تحريك الوجدان والمشاعر العاطفية وهذا في حـد ذاتـه   

  .ناحية وظيفية ال يقلل من شأنها
ام وبإعتبارها نظرية تؤدي بنا إلى العودة للقرن الماضـي  والوظيفية بالمعنى الع

حيث بدأت بمناقشة الغرض من وجود هذه النوافذ وإزالة ما ليس له ضـرورة وذلـك   
بغرض توفير المواد واإلنتهاء من العمل على وجه السرعة إلى جانب اإلقتصـاد فـي   

عدم االسـراف  الزجاج المعشق بالجص عمل اقتصادي على جانب كبير من "التكاليف 
الذي أمر به القرآن الكريم لرخص الثمن فالجص موجود والزجاج الملون بكثـرة فـي   

  .األزمان الماضية فيحقق عمالً جميالً بأرخص األثمان
  -:الوظیفة الھندسیة لنوافذ الزجاج المعشق بالجص
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إن النوافذ الزجاجية المعشقة بالجص كانت بالدرجة األولى تهدف إلـى معالجـة   
غات الهندسية في جدران المساجد والمـدارس والمنـازل والقصـور واألسـبلة     الفرا

اإلسالمية والمقابر فكانت لها وظيفة هندسية إنشائية أال وهي تخفيف االحمـال علـى   
الجدران فكانت االعتبارات الهندسية في وظيفة الزجاج المعشق بالجص دائماً تـرتبط  

مله لظـروف العمـل وسـالمة أجـزاءه     بأداءه للخدمة التي صمم من اجلها ومدى تح
ومكوناته أو بمعنى آخر من الناحية الهندسية مالئمة االجـزاء والمكونـات ببعضـها    
البعض من الناحية التوفيقية لضمان سالمة النوافذ من الناحية االنشائية وتوافقها بـأكبر  

  .كفاءة ممكنة
  -:الوظیفة االستخدامیة للزجاج المعشق بالجص

معالجة االعتبارات المرتبطة باإلنسان وعالقته بتلك النافذة ومن وتلك تهدف إلى 
خالل تلك العالقة يمكن لإلنسان الحصول على أداء وظيفي لنوافذ الزجـاج المعشـق   
بالجص ولكن البد من أن يتم التعامل بطريقة سليمة حتى نحصل علـى أداء وظيفـي   

اإلمكانيات المتاحة من سليم وبسهولة ويسر وسرعة في ظل ظروف االمان وفي حدود 
  -:اداء هذه النوافذ لوظائفها التي صممت من أجلها وهي

  .ـ تنظيم دخول كمية الضوء للداخل إلى االماكن الموجودة بها هذه النوافذ
اخله وهي بهذا تحق مبـدأ  ـ منع دخول الحشرات التي تتسلل من خارج المبنى إلى د

  .يتعلق بحياة اإلنسان أمنياً 
  .بة وهبات الرياح والهواء من الدخول إلى داخل المبانيـ تمنع االتر

  .ـ إضافة نوع من الخصوصية لعالم المرأة وعزله عن مجتمع الرجال
بها النوافذ الزجاجية المعشقة   ـ إعطاء نوع من االلفة الروحية على االماكن الموجودة

  .بالجص
  -:ارتباط الشكل بالوظیفة في النوافذ الزجاجیة المعشقة بالجص

أما عن ارتباط الزجاج المعشق بالجص فقد كان هناك التزام يلتزم به الصانع او 
الحرفي المسلم وهو النسبة إلى جانب الجودة والمتانة مع االقتصاد في الخامـات دون  
أن يكون هناك معاناة او إجهاد جسماني يفوق طاقته البشرية ولقد سـبق وأن أوردنـا   

ية المعشقة بالجص ببعض األشياء الوظيفيـة وبعـادات   مدى ارتباط هذه النوافذ الزجاج
وتقاليد مجتمعه وهذا يؤدي إلى ارتباط وظيفي فلم يكن الصانع أو الحرفي يقوم بتشكيل 
هذه النوافذ وفقاً لمزاجه الخاص دون ارتباط بوظائف محددة فنجد ان الصانع المسـلم  

فـذ الزجاجيـة المعشـقة    النواارتبط على الدوام بأهداف صممت ونفذت من اجلها هذه 
  .بالجص

د  الجص بمتحف قصر محم اج المعشق ب ة من الزج الوضع الراھن لحالة االعمال الفنی
  -:علي بالمنیل
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تعد األعمال الفنية من الزجاج المعشق بالجص بمتحف قصر محمد علي بالمنيل 
اسة من أجمل األعمال الفنية المنتجة من هذا الفن وهذا يتضح مما سبق ومن خالل الدر

% ١٥المسحية لنوافذ القصر لوحظ أن القصر يحتوي على تسعين عمالً منهـا نسـبة   
على األقل تحتاج إلى تدخل فوري لترميمها والمحافظة عليها وهي موزعة على جميع 
العناصر المعمارية بالقصر ويوجد فيها أعمال في سراي االستقبال وكـذلك بالمسـجد   

بيل بالمتحف الخاص كما يوجد تهالك في الشـبابيك  وأيضاً سراي اإلقامة وايضاً بالسلس
والفقـد فـي   % ١٠الجصية من الستائر الجصية الحاملة لطبقة الزجاج الملون بنسـبة  

وكذلك تلـف الغطـارات   % ١٥:٥الزجاج الملون لهذه االعمال بنسبة تتراوح ما بين 
حالـة مـن    والشبابيك بصفة عامة بها% ١٥:٥الخشبية لتلك النوافذ بنسبة ال تقل عن 

األصلي وذلك بنسـبة تقتـرب مـن    الهشاشة وجد بعض الزجاج المستبدل بغير لونه 
٢٥.%  
 ً   -:الوضع الراھن لحالة الفتحات الزجاجیة: ثالثا

إلى وجود كمية كبيـرة مـن األتربـة     بالقصرلقد أدت العوامل البيئية المحيطة 
ن طبقة رقيقة مـن  والقاذورات واإلتساخات الملتصقة بسطح الجص والزجاج إلى تكوي

هذه اإلتساخات التصقت بهذه األسطح بفعل عدم التنظيف والصيانة المستمر ممـا أدى  
بهذه القاذورات واإلتساخات واألتربة إلى التفاعل مع سطح الزجاج والجص فأدت إلى 
تكون بعض البكتيريا الدقيقة والكائنات الحية والحشرات على سطح كالً مـن الجـص   

تحلل كربونات الكالسيوم نتيجة إلى وجـود الرطوبـة مـع هـذه      والزجاج فادت إلى
اإلتساخات التي أدت إلى تواجد بعض النباتات والكائنات الحية التي تداخلت مع بعـض  

  .الشروخ والقطع المتهالكة من النافذة
كما أن هناك بعض الطيور قد أقامت أعشاشاً لها حول الشبابيك الجصية نظـراً  

وبالتالي فهي تخرج فضالتها على الفتحات الجصية مما يـؤدي  الرتفاعها عن األرض 
إلى تلف وطمس الزجاج الملون ويؤثر ذلك على نشاط البكتيريا الدقيقة التي تنشط فـي  
تلف الجبس نتيجة لما تفرزه من إنزيمات لها تأثير حمضي متلف وكذلك تنشط ناخرات 

كل اإلطار الخشـبي للنافـذة   األخشاب في زيادة مهاجماتها لألخشاب ويؤثر ذلك في تآ
والتي تؤثر بدورها على جماليات الشكل العام للشبابيك الزجاجيـة المعشـقة بـالجص    

  .وكذلك تؤثر على ترابط الهيكل الجصي وشفافية الزجاج
  -:الریاح والعواصفـ 

هي من أهم عوامل التعرية التي تؤدي إلى انهيار وتحطـم النوافـذ الزجاجيـة    
تحمل معها حبيبات الرمال ذات الصالدة العالية ألن الجبس وهو  المعشقة بالجص ألنها

على مقياس موهز للصـالبة وتحـدث    ٢,٥المادة األساسية ودرجة صالدته ال تتعدى 
الرمال شبه إعتام للزجاج من خالل االصطدام به المرة تلو األخرى ويمكن للريـاح أن  

  .ك الروابط الجبسيةتحطم الشباك تماماً إذا كانت عدوانية بدرجة تكفي لف
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يعتبرغاز ثاني أكسيد الكبريت من أكثر الغازات الجوية إضـراراً بالمشـغوالت   
االثرية بوجه عام حيث يتحول في الجو الرطب إلى حمض الكبريتيـك وكـذلك غـاز    

المتواجد في جو المنطقة الصناعية بالقاهرة بوجه عام تؤثر  H2Sكبريتيد الهيدروجين 
دي إلى اسوداد الطبقة الجصية ويحولها إلى اللون االسـود  على سطح الجص حيث يؤ

او الرمادي الغامق جداً وكذلك تؤدي إلى النتيجة نفسـها حبيبـات الكربـون الدقيقـة     
الناتج من عملية عوادم السيارات واالتوبيسات التي تمر على جوانب القصـر  " السناج"

جصي وإنعدام الرؤية الجماليـة  طوال اليوم وتقدر باآلالف فتؤدي إلى اسوداد الشباك ال
نتيجة تعلق حبيبات الكربون على طبقات الزجاج الملون الذي يختفي أو يقل شيئاً فشيئاً 
وتؤدي في النهاية إلى طمس وتغير معالم درجات االلوان فتؤدي في النهاية إلى تشـوه  

ـ   اس الرؤية الصرية لتلك االعمال والتي من المفترض فيها أن تؤدي وترتقـي باإلحس
  .الجمال

  -:ـ اإلتالف البشري
وفيها يتم تحطيط أو إضعاف هذه النوافذ الموجودة بالقصـر وخصوصـاً فـي     

الشخشيخة التي تعلو البهو الرئيسي بسراي اإلقامة حيث تم رفع وتحريك النوافـذ مـن   
مكانها وتوضع بطريقة غير سليمة أو مناسبة لمجرد تغير وحدة اإلضاءة االمر الـذي  

دي في النهاية إلى هشاشة طبقة الجبس وعدم تماسك طبقـة الزجـاج إلـى    بتكراره يؤ
الجص نتيجة التحريك المستمر مما يؤدي إلى سقوط الزجـاج هـذا بالغضـافة إلـى     
إضعاف قوة التماسك بين األربطة الخشبية نتيجة الوضع غير السليم الذي توضع فيـه  

  .حتى تم اإلنتهاء من تغير لمبات اإلضاءة
اإلتالف البشري وعدم الوعي والدراية األثرية والفنيـة باالصـول   وكذلك يؤدي 

العلمية لعمليات الترميم ما نراه في نافذة موجودة بسراي اإلستقال بالقاعة المغربية وقد 
سقط جزء منها يقترب من النصف من الزجاج الملون بها وقد غطت بطبقة مـن ورق  

لي مما احـدث تشـوه بصـري    الكرتون ووضع خلف الكرتون قالب من الطوب الرم
وجمالي في منظر النافذة من الداخل وأصبحت من الخـارج مـأوى حيـوي لـبعض     

  .الزواحف والقوارض وبؤرة لإلنتشار إلى داخل القصر
  -:طبیعة المكان والرطوبة بھ

مباشرة بجزيرة " الشرقي"أقيم قصر االمير محمد علي على شاطئ النيل الصغير 
عة الحال بهـذا العامـل األساسـي وهـو عامـل تلـف       الروضة وبتأثر القصر بطبي

فيزيوكيميائي وهو مياة الرشح المحملة باالمالح والتي تتسرب إلى اساسيات القصر ثم 
ترتفع بفعل الخاصية الشعرية الذي ينتقل بدوره إلى األعمال الزجاجية المعشقة بالجص 

طريق امتصاص اإلطار وكذلك يؤثر على اإلطارات الخشبية الحاملة بهذه النوافذ وعن 
الخشبي وتشبعه بالماء يزداد هذا العامل خطورة مع التغير الدوري في منسـوب ميـاة   
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الرشح وقد ينتج عن ذلك تشبع في األساسات وبطبيعة الحال يتغير التركيـب البنـائي   
لألساسات وقد يحدث لها تحريك أو إحالل أو تنميل أو تصد في بعض الجدران والذي 

ؤثر في تلك النوافذ من الزجاج المعشق بالجص وأول ما يحدث فيها هـو  يؤثر أو لما ي
  .تشقق الستارة الجصية المشغولة وسقوط طبقة الزجاج الملون

للرطوبة تأثيراً سلبياً على الزجاج والجبس نظراً ألنهـا تسـاعد علـى    كما كان 
مما يؤدي  انخفاض نسبة أيونات الكالسيوم في الزجاج وتزيد من نسبة أكسيد الصوديوم

إلى هجرة أيونات الصوديوم من الزجاج ويحل محلها هيدروجين الماء مكونـاً طبقـة   
المعة تشبه سطح الزجاج الهيدروجيني ويصعب تمييز هذه الطبقـة بـالعين المجـردة    
ولكنها تظهر تحت الميكروسكوب على شكل العديد من الحفر التي تكون شـروخ فـي   

   .طبقة الزجاج
وديوم لسطح الزجاج فإنها تتفاعل مع شـق الهيدرروكسـيد   وبهجرة أيونات الص

)OH ( المكون الثاني للماء مكونة طبقة من هيدروكسيد الصوديوم والتي تفاعل بدورها
مع  ثاني أكسيد الكربون الموجود بالجو مكونة طبقة من كربونـات الصـوديوم هـذه    

طرات على سـطح  الطبقة لها قدرة عالية على امتصاص كميات من الرطوبة مكونة ق
الزجاج كمرحلة أولية للتلف وإذا لم يتم العالج سريعاً فإن الزجاج يتعـرض لتكـوين   
طبقة من االكاسيد المعدنية غير القابلة للذوبان في المادة والموجودة في تركيب الزجاج 
بجانب السيليكا التي تظهر في صورة سيليكون معلق على سطح الزجاج وتكون هـذه  

ية تكوينها في صورة طبقات رقيقة قليلة العدد علـى سـطح الزجـاج    الطبقات في بدا
وبانكسار الضوء الساقط عليها ترى األطياف األساسية للضوء حيـث تظهـر ألـوان    
الطيف على سطح الزجاج مختلف األلوان باختالف زوايا سقوط الضـوء وبـاختالف   

يزداد سمك هذه  وبمرور الوقت وجهات النظر ويعرف ذلك باسم ظاهرة تداخل األلوان
الطبقات وبالتالي يفقد الزجاج شفافيته متحوالً لزجاج نصف شفاف ثم إلى زجاج معـتم  
في حين أن الطبقة السفلية لهذه الطبقة المعتمة تكون غالباً شـفافة والزجـاج الشـفاف    
عموماً يتميز بتساوي تعامله مع األشعة الضوئية ولكن حين يصاب باإلعتام فإنه يشتت 

الضوء الساقط وال تنفذ منه أي إشعاعات وتكـون بـذلك درجـة اإلعتـام     كل أشعة 
١٠٠.%  

كما أن هناك ظاهرة يجب معالجتها في هذه الفتحات حيث أن الغـازات الناتجـة   
من الدخان ومن عوادم السيارات من أخطر الغازات التي تؤثر على الفتحات الزجاجية 

غاز ثاني أكسيد الكبريت إلـى غـاز   في وجود الرطوبة الزائدة التي تعمل على أكسدة 
   .ثالث أكسيد الكبريت الذي يتفاعل مع الرطوبة مكوناً حامض الكبريتيك

         2So3 + O2          2So3        2So3 +  2H2O                 2H2So4  
وهذا الحامض يزيد من سرعة تكوين طبقات تآكل سطح الزجاج كما يعمل غاز  

ربون الناتج من عوادم السيارات على إصابة مادة الجبس وتلوينها باللون ثاني أكسيد الك
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األسود ويساعد على تثبيت األتربة وفي وجود الرطوبة أيضاً يصنع طبقة رقيقة تعمـل  
  .على إعتام الزجاج

  -:الترمیم الخاطئ
يعتبر الترميم بواسطة مرممين غير متخصصين أو قليلـي الخبـرة والمعرفـة    

ذه النوافذ أو الغير دارسين لطبيعة مادتي الزجاج والجـص دراسـة   بأصول صناعة ه
األصول الفنية والتكنولوجية والكيميائية لتصنيع هذه األعمال الفنية من أهـم المخـاطر   
وهذا ما حدث في ترميم خاطئ لبعض نوافذ المسجد حيث تم اسـتكمال جـبس مـن    

أدى إلى تشويه الرؤية إجماليـة   العناصر الزخرفية ألحد الشبابيك استكماالً خاطئاً مما
للنافذة وكذلك استخدام الملونات الزيتية على طبقة الزجاج الشفاف وطالئـه بملونـات   
الالكيه لتركيبها واستبدال الزجاج الملون األصلي المفقود بهذا الزجاج وكذلك اسـتخدام  

راغات لسد الف" بنفس مواصفات الجبس المصنوع منه النافذة"جبس حديث وغير معالج 
البينية الناتجة من حدوث شروخ مما أدى إلى انفصال طبقة الجبس الذي أضيف علـى  
الشباك القديم وكذلك استخدام األسمنت مع الجبس ليزيد من قـوة صـالبة وحـدث أن    
معامل تمدد وانكماش األسمنت يختلف عن معامل تمدد وانكماش الجبس فحدث انفصال 

د شبابيك رقبة القبة الخاصة بضريح السيدة زينـب  لهذه الترميم الخاطئ الجديد في أح
ولذلك يجب أن تكون الدراسة والتخصص هما العنصر الفاصل فـي التـرميم الـدقيق    
لألعمال الفنية التطبيقية في العمارة وخاصة في مجال ترميم الزجاج األثري وذلك من 

ذا باالضـافة إلـى   ه خالل إتباع المناهج العلمية والفنية لطبيعة مادتي الزجاج والجبس
إصابة اإلطار الخشبي بحالة تشقق ووجود بعض الحشرات التي تمكنت من اإلضـرار  

  . بالخشب ويظهر فيها تأثير ناخرات األخشاب ومدى التلف الذي حدث لها
وبعد هذه الدراسة كان علينا إتباع منهجاً علمياً للترميم يتحدد في المنهج التحليلي 

ات الترميم ثم المنهج التجريبي السـتنباط وتصـنيع مـواد    للمواد المستخدمة في عملي
مشابهة لتلك المواصفات المستخدمة في صناعة هذه األعمال األثرية ثم إجراء عمليات 

  .التجريب العلمي الدقيق لهذه النتائج على عينات تتشابه مع ظروف األثر القديم
  -:جصیةتلف اإلطارات الخشبیة ودورھا في سقوط او تحطم النوافذ ال

لإلطار الخشبي في النوافذ الزجاجية المعشقة بالجص أهمية كبـرى ألنـه هـو    
الدرع الحامي للنافذة من السقوط والتحطم وعن طريقه تم تثبيت النافذة فـي الجـدران   
ويتلف اإلطار الخشبي لهذه النوافذ وذلك لعدة عوامل فيها التعرض المباشـر للشـمس   

غير في درجات الحرارة صيفاً وشتاءاً وكـذلك عـدم   والرطوبة واإلطار والتفاوت والت
معالجة االطار الخشبي عند التصنيع بمادة مقارنة للمياة أو الرطوبـة وكـذلك وجـود    
الغراء الحيواني عند تجميع الرؤوس الخشبية مع الماء يحدث له تعفن وتنشط البكتيريا 

قابلة للصدأ يؤدي وناظرات االخشاب في وجوده وعدم استعمال مسامير مجلفنة وغير 
في النهاية إلى ضعف عام وبصورة واضحة في التماسك بين األلياف ووجـود بعـض   



  ٣دراسات في آثار الوطن العربي 

٨١٣ 
 

مناطق بها تسوس ونخر ومناطق غير سليمة عند بداية التصنيع وبه ضـعف تسـاعد   
الحشرات وناخرات األخشاب التي تتغذى على اللجين الموجـود فـي الخشـب علـى     

ن أن          مع الشباك كامالً وبعد التأكـد  مهاجمتها مما يحدث به ضعف ومن الممك
والتوصيف للوضع الراهن للفتحات الزجاجية الجصية تأتي المرحلة الهامـة لعمليـات   

  .الفحص والتحليل للخامات المستخدمة
 ً   -:الدراسات التحلیلیة العلمیة لعناصر ومكونات الفتحات الجصیة: رابعا

الحديثة لتحليل وفحص األثر للتأكـد  يجب إتباع بعض الطرق والوسائل العلمية 
من التركيب الكيميائي والتحقق من مواد تصنيعه ونوعيته وكـذلك لتحديـد التغيـرات    
المختلفة التي قد تطرأ على التركيب البنائي لها ومن هنا يجب أيضـاً التعـرف علـى    

التقويـة  المواد المشابهة التي يمكن االستفادة بها في عمليات الترميم وكذلك في عمليات 
والحفظ العزل وتحديد أهم هذه المواد التي تتوافق والخـواص الفيزيائيـة والكيميائيـة    

اتباع طرق التحليـل والوسـائل   للخامات المستخدمة في األثر ومن أجل تحقيق ذلك تم 
العلمية الحديثة فقد تم استخدام أحدث جهاز في عملية تحليل عينات الجـبس والزجـاج   

تشتيت األشعة السينية وهذه الطريقة تستخدم في تحليـل المـواد   بطريقة وهو التحليل 
سواء كانت متبلورة او غير متبلورة وتحتاج لعينات صغيرة جداً  األثرية الغير عضوية

من األثر سواء في جسم صلب أو في صورة مسحوق العينة األثرية وأهم عناصـرها  
ل لعينة من الجبس وعينـة مـن   الكيميائية ونسبتها بالعينة ويظهر ذلك من خالل التحلي

الذي يوضح تحليل عينات مـن الجـبس   ) ب١) (أ١(الزجاج األحمر وذلك بالشكل رقم 
فيوضح نتيجة التحليل لعينة مـن الزجـاج   ) ٢(بجهاز االسبكتروجراف أما الشكل رقم 

  . األحمر بطريقة تشتت االشعة السينية
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  ) ب١(شكل 
 

  ) أ١(شكل 
 

  يوضح تحليل عينات من الجبس بجهاز االسبكتروجراف) ب١) (أ١(شكل 
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نة بنتيجة أي تحليل آخر من العينات القديمـة  وتعتبر نتيجة التحليل قياسية بالمقار
والتـي تزيـد    CoSo4فالمكون الرئيسي األساسي هو مجموعة كبريتات الكالسـيوم  

والـذي   Siوتعتبر نسبة مثالية وكذلك نسبة ثاني أكسيد السـيليكون  % ٤٣نسبيتها عن 
مع الجبس وكـذلك تعتبـر نسـبة الكالسـيوم     % ١,٢وجد كشوائب فيها ال تزيد عن 

نسبة مثالية في التركيب البنائي للجـبس وكـذلك   % ٥٦,٧٥موجودة وهي تزيد عن ال
وجود بعض الشوائب األخرى، أما العينة الثانية فتكاد تكون متطابقة مع خلـو العينـة   

  .الجديدة من أى نسبة من الكربون
  -: (EDX)التحلیل بطریقة تشتت األشعة السینیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

EDAX ZAF Quantification (Standardless) 
Element Normalized 
SEC Table: Default. 

Element Wt% At% K-
Ratio 

Z A F 

NaK 11.76 15.71 0.0558 0.9993 0.4611 1.0063 
AlK 2.52 2.87 0.0142 0.9941 0.5963 1.0217 
SiK 57.49 62.61 0.4087 1.0231 0.6964 1.0024 
KK 13.47 10.68 0.1084 0.9744 0.8087 1.0036 
CaK 4.59 3.24 0.0326 0.9960 0.8078 1.0014 
Zan 10.67 4.89 0.0931 0.9952 0.9952 1.0005 
Total 100.00 100.00 - - - - 

  .يوضح التركيب الكيميائي للعناصر المستخدمة في تكوين الزجاج) ١(جدول 
  -:عینة الزجاج األحمر

 والنسـبة  % ٥٧,٤٩لت إلـى  يالحظ انخفاض نسبة السيليكا بمقدار كبير حيث وص
المتعارف عليها في زجاج سليكات الصـوديوم والكالسـيوم تتـراوح مـا بـين       

  .وانخفاض نسبة السيليكا يقلل من متانة الزجاج % ٧٣:٦٨
  فهي نسبة متوسطة وهي في نفـس  % ١١,٧٦أما بالنسبة ألكسيد الصوديوم نسبته

  .الوقت تساعد الزجاج على مقاومة تأثير الرطوبة 

يوضح نتيجة التحليل لعينة من الزجاج االحمر ) ٢(شكل 
  بشخشيخة سراي االقامة
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 وهي نسبة كبيرة جـداً  % ١٣,٤٧الجانب اآلخر ارتفعت نسبة البوتاسيوم إلى  على
  .في ظل وجود أكسيد الصوديوم القلوي

  وهي تعتبر ضعيفة جـداً بالنسـبة للمتعـارف    % ٤,٠٩أما نسبة أكسيد الكالسيوم
  .عليها

  فتعتبر أحد العوامـل  % ١٠,٦٧أما بالنسبة لتواجد أكسيد الزنك والتي بلغت نسبته
  .ونة للزجاجالمل

  -:التحلیل بطریقة حیود طیف االسبكتروجراف
وتستخدم هذه الطريقة في التحليل الكيفي والكمي للعناصر المختلفة بـأي عينـة   
أثرية وتعتمد نظرية عمل هذا الجهاز على اختالف طاقة االنبعاث لجميـع العناصـر   

المدارات الذرية عند المعروفة في الطبيعة وهذه الطاقة تنتج من حركة اإللكترونات في 
اكتسابها الطاقة ثم فقدانها في صورة انبعاث ويتم فصل األطوال الموجية المختلفة لهذه 
الطاقات حيث تعتبر األطوال الموجية عن الطاقة الخاصة بكل عنصر معين ويتميز بها 

  -:عن العناصر األخرى وقد استخدمت هذه الطريقة في تحليل العينات اللونية اآلتية
مس عينات األولى من الزجاج بخمس ألوان مختلفة وأيضاً أماكنهـا مختلفـة   الخ

يوضــح نتــائج التحليــل بطريقــة حيــود األشــعة الطيفيــة ) ٢(والجــدول رقــم 
 ."االسبكتروجراف"

 1 2 3 4 5 
Major>10

% 
Si Si Si Si Si 

Minor 
1-10% 

Al, B, Ca, Co, 
Mg, 

Mn, Na, P, Pb 
Al, B, Cr, 
Cu, Mn, 
Na, Pb 

Al, As, 
Ca, Cr,  
Mn, Na, 

Pb 

Al, As, B, Co, 
Ni, P, Pb 

Al, As, B, Cd, Cr, 
Pb 

Trace 
0.1-1% 

Crm Cu, Ni, Bi As, Ba, 
Bi, Ca, C, 

d 
B, Ba, Cu Ba, Bi, Ca, Fe, 

H, g, Ag, Bi, 
Mg, Mn, Na, 

Zr 

Ca, Na 

Faint.T. 
0.01-0.1% 

As, Bi, Cd, Hg, 
Ti, Zn, Zr. 

Fe, Mg, 
Ag, P, Zr 

Bi, Cd, 
Fe, Mg 

Ag, Cd, Cr, Sn, 
Ti, Zn 

Ag, Bi, Co, Fe, 
Mg, Mn, Sn, Ti, 

Zn 
Very F.T. 

0.001-
0.01% 

Ag, Ba, Fe, Sb, 
Sn 

Co, Hg, 
Ni, Sb 

Ag, Co, 
Ni, P, Sb, 
Sn, Ti, Zn 

Cu, Sb, v Zr, Ba, Cu, Ni, P 

Very.V.F.T 
0.0001% 

- Sn, Ti, V  - Hg, Sb 

  
  

يميائي للعناصر المكونة للمواد المسـتخدمة تـم   وبعد الحصول على التركيب الك
دراسة أهم أسباب التلف واهم الطرق الخاصة بعمليات العالج لها وذلـك مـن خـالل    

 "االسبكتروجراف"یوضح نتائج التحلیل بطریقة حیود األشعة الطیفیة ) ٢(جدول 
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خطة البحث في المرحلة الخامسة وبدراسة فتحتان من فتحات القصر سوف يتم إجراء 
اي نتائج البحث عليهما وهم من الفتحات الموجودة بشخشـيخة البهـو الرئيسـي لسـر    

  .اإلقامة
 ً   -:أسباب التلف وطرق العالج ومرحلة الترمیم والوقایة: خامسا

اتضح لنا ان مجموعة الفتحات الجصية في حالة سيئة جداً نتيجة للعوامل الجوية 
التي أثرت على الفتحات وأيضاً الزلزال االخير الذي حطم الكثير من هياكل الفتحـات  

يع االتجاهات وكذلك سـقوط العديـد مـن    الجصية مما نتج عنه شروخ كبيرة وفي جم
القطع الزجاجية الملونة بالفتحات بين الفراغ الموجود بالزجاج الشفاف الحامي لخلفيات 
الفتحة وأيضاً فقدان الكثير من قطع الزجاج وتهشم وتحلل ألجزاء كثيـرة مـن مـادة    

هتـزازات  الجبس نتيجة لعوامل أخرى كاالمطار والرطوبة مما أفقد الجبس مقاومة اال
كذلك اتضح أن الشبابيك في حاجة إلى معالجة شبة كاملة لوجود بعـض التصـدعات   
والشروخ األمر الذي شكل انفصالية في بعض أجزاء الجبس واإلطار الخشـبي الـذي   
وجد أيضاً في حالة سيئة جداً مما يهدد بفنـاء االعمـال الموجـودة بالقصـر وتلفهـا      

  . وانهيارها
محاوالت الترميم السابقة بطريقة خطأ وذلك باسـتبدال  ولوحظ إنه قد تمت بعض 

بعض أنواع الزجاج الملون بالزجاج الشفاف الملون ببوية الزيت أو اسـتبدال بعضـها   
بالزجاج االصفر المصري االنجليزي وكذلك محاولة عالج اإلطار الخشبي عن طريق 

كذلك ساعد التغيـر  المسامير بالزوايا مما أدى إلى ضعف مقاومة االخشاب في الزوايا 
في العوامل الجوية إلى تهالك المادة الحافظة والمغطى للطالء االخشـاب وبعـد هـذا    
التحديد للعناصر التي ادت إلى تلف الفتحات الجصية تم إجراء التجارب التطبيقية على 
إحدى هذه الفتحات الموجودة بسراي اإلقامة بالشخشيخة اعلى النافورة وفـي وجـود   

هيئة اآلثار ثم إتباع األسلوب العلمي التطبيقي لتـرميم هـذه الفتحـة     المتخصصين من
سـم  ٤٢,٥×سم١٠١وهي عبارة عن مستطيل ينتهي بعقد دائري ذو مركز واحد بمقاس 

  .مصمم من العناصر النباتية والزهور في فازة متماثلة
  -:حالة الشمسیة قبل البدء في عملیة الصیانة والترمیم

مسية وجد أنها متهالكة وبعض أجزائها متحللـة أى نسـبة   بالمعاينة المبدئية للش
وإنها ضعيفة جداً فالبد من إجراء ترميمها فـي مكانهـا   % ٧٥اإلصابة فيها تصل إلى 

أى على الوضع الرأسي والبد من ان نقوم بعمل نقل هذه الشمسية من مكانهـا حتـى   
صحيح لترميم مثل هـذه  يتثنى لنا اتخاذ إجراءات الصيانة والترميم في الوضع األفقي ال

األعمال ولقد تبين لنا أن الشمسية في حالة سيئة للغاية والسطح الجصي شـبه منهـار   
ونظراً للتصدعات والشروخ الطولية والعرضية بكل انحاء الشمسية وكـذلك األجـزاء   
المفقودة والغير موجودة في الجزء الخاص قاعدة مزهرية في التصميم مـن الجانـب   



  ٣دراسات في آثار الوطن العربي 

٨١٧ 
 

ى فقدان ما يقرب من ثلث البدن تقريباً من الجانب االيسر لتصميم فـي  اإليمن إضافة إل
  .منتصف الشمسية باإلضافة إلى الشرخ الواصل إلى اإلطار الخشبي لها

أما بالنسبة للزجاج فقد وجدت كميات كثيرة منها غير موجودة وخاصة بالزجاج 
زجـاج األصـفر   األزرق في قاعدة مزهرية في المنطقة السفلية وكذلك عدم وجـود ال 

بالشريط الهندسي وهناك أجزاء متفرقة من الزجاج بالتصميم ليس لهـا وجـود كـذلك    
وجود تشققات وتهالك باإلطار الخشبي وانفصال الرؤوس الخشبية عن بعضها وعـدم  
وجود دهان على اإلطار الخشبي نظراً لتعرضه للشمس الشـديدة وتقلبـات العوامـل    

ضد التلف والعوامل الجوية ممـا أدى إلـى وجـود     الجوية وعدم دهانها بطبقة عازلة
  .بعض البقع والشروخ على سطح اإلطار

  
  -:مرحلة ترمیم وصیانة الشمسیة

ـ تم رفع الشمسية من مكانها ووضعها على قطعة من الزجاج المسطح الشفاف أكبر 
مم ويعلو سطح هذه القطعة الزجاجية عدد ٦من مساحة الشمسية وهي زجاج شفاف 

سم بنفس طول القطعة الزجاجيـة كوسـائد ليـتم وضـع     ٢,٥فنج سمك فرخ أس ٢
  .حتى يتثنى لنا بدء العمل في مرحلة الترميم والعالج الشمسية الجصية عليها

ـ تم التعامل مع الشمسية من الجهة الخلفية أى تم وضع وجهة الشمسية على االسفنج 
له وكذلك محاولة عـالج  حتى يتثنى لنا الحفاظ على القطعة الزجاجية الموجودة بداخ

  .الشروخ وسقوط قطع من الجهة الخلفية
ـ تم فك المسامير الخلفية المثبتة في اإلطار الخشبي وذلك لفك قطعة الزجاج الشفاف 
الحامي لهذه الشمسية كما تم حصر القطع الزجاجية الموجودة مـا بـين الزجـاج    

الـة األتربـة والسـناج    ، ثم إز"الزجاج الساقط من مكانه"الحامي وخلفية الشمسية 
بواسطة التنظيف الميكانيكي وذلك عن طريق استخدام بعض الفرش الناعمة إلزالـة  

في إزالة االتربـة التـي   " الشفاط الكهربائي"االرتبة وبعد ذلك تم استخدام السيشوار 
تركتها الفرش الناعمة باستخدام الهواء البارد وأثناء عملية إزالة االتربة لوحظ فـك  

  .قطع الزجاجية من السطح الخلفي للشمسيةمعظم ال
ـ تم بعد ذلك تثبيت الزجاج الملون الساقط من عملية التنظيـف الميكـانيكي بنـوع    

  .خاص من االلرديت واليبوكسي المخصص في لصق الزجاج قبل عملية التقوية
ـ تمت عملية التقوية تمتللسطح الخلفي للشمسية كامالً عن طريـق تجهيـز عجـائن    

" السيشـوار "طابقة للعينة الناتجة من التحليل ثم بدأنا في استخدام جهـاز  الجص الم
لتجفيف سطح الجص من الماء واألمالح المحتوى عليها عن طريق تعريض سطح 
الشمسية من الجهة الخلفية لتيار من الهواء الساخن لفترات تقـرب مـن السـاعتين    

للمياه وهي نوع من أنـواع   يومياً لمدة أسبوع مع دهان السطح الخلفي بمادة طاردة
ايديبكس االمر الذي أدى لصعوبة التعامل مـع   A.D.Bالسيليكا باإلضافة إلى مادة 
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سطح الجص قبل استكمال تجفيف الماء بتعريضه إلى الشمس ألطول فترة ممكنـة  
لضمان خلو الجص من اكبر كمية من الماء التي قد اكتسبتها من العوامـل الجويـة   

ايـديكريت   A.D.Cتم بعد ذلك عمل عجائن خاصة من مـادة   كالرطوبة واألمطار
باإلضافة إلى بعض المواد االيبوكسية لعـالج الشـروخ والتصـدعات الموجـودة     
بالجص قبل عالجها عن طريق عجائن الجص التي تم تجهيزها مطابقة للتحليل فتم 
ملء هذه الشروخ عن طريق الحقن بالمواد المذكورة حتى نجعل الشرخ يقـل عـن   

 A.D.Cملي يتم عمل عجـائن خاصـة مـن مـادة      ١,٥السطح الجص بحوالي 
اديكونبكسل مع بعض المواد االيبوكسية ويتم خلطها مع بعضها الـبعض أوالً ثـم   

ثم يضاف إليها نسبة من  ٥:١أو الفنافيل مع الماء بنسبة  P.V.A يضاف إليها مادة 
عجينة الخاصـة بمـلء   الكحول األبيض ثم يضاف إليها الجص بودرة ويتم عمل ال

الفراغات في الشروخ والتصدعات وذلك عن طريق أدوات وفرر خاصـة بتشـكيل   
  .مادة الجص ويضاف أيضاً الكحول األبيض إلى هذه الخلطة كمضاد فطري فقط

ـ تم عمل عجينة من الجص مع الفنافيل الذائب يف الماء والمضـاف إليهـا نسـبة    
زء الجصي المفقود فـي بـدن وقاعـدة    الكحول كمضاد فطري لعملية استكمال الج

المزهرية ثم تم طبع التصميم وتم تفريغ الجص عن طريق آالت خاصة بالجص في 
  .التفريغ

ـ تم بعد ذلك عملية استكمال الزجاج عن طريق تثبيت القطع الزجاجية بمادة البـولي  
ثم تم عمل عزل للسطح بعد االسـتكمال بالزجـاج حسـب     P.V.Aفينيل اسيتيت 

 A.B.Bم المبين بمادة مركبة من السيليكا الذائبة في االسـيتون مـع مـادة    التصمي
اديبوندكريت لتقوية ترابط تعشيقات الجص مع الزجاج واستخدمت العجينة الخاصة 

لعالج الفاصل بين الزجاج الشفاف الحامي واالطار الخشبي الذي  A.D.Cمن مادة 
  .شفاف الحاميتم عمل معالجة خاصة له ولك بعد تثبيت الزجاج ال

ـ تم استعدال الشمسية وتغير الوضع التي هي عليه والبدء في المعالجة من السـطح  
االمامي للشمسية وذلك بإجراء عملية التنظيف عن طريق بعض الفـرش الناعمـة   
ولكن السطح كان سيئاً للغاية نتيجة لألبخرة والملوثات الجوية التي أظهـرت لـون   

سواد ثم أجريت عملية تهذيب وملء للفراغات الناجمـة  الجص باللون البني المائل لل
عن الشروخ والتصدعات بنفس العجائن المستخدمة في الوجه الخلفي للشمسية وبعد 
تهذيب وتسوية هذه الشروخ وعالجها تم إجراء عملية نظافة كيميائية لسطح الجص 
من ذلك السواد الذي غطى معظم سطح الشمسـية وتـم اسـتخدام مركـب مـن      

فتمت معالجة السطح عن طريق هـذا   ٣:١وروفورم مع الكحول اإليثيلي بنسبة الكل
  . المحلول الذي يأتي بنتيجة جيدة جداً مع استخدام االسبيداج مباشرة

وعن طريق استخدام فرش من النوع المبطط النـاعم وعمـل عمليـة احتكـاك     
ات وعند إزالة جزء باالسبيداج لسطح الجص فهذه العملية لها القدرة على إزالة االتساخ



  ٣دراسات في آثار الوطن العربي 

٨١٩ 
 

كبير من االتساخات اتضح لنا انه تمت محاولة لترميم هذه الشمسية مـن قبـل وذلـك    
النفصال جزء من الشريط السفلي لقاعدة المزهرية فوجدت أنها تحتوي على مادة لونها 
أصفر يرجح أنها بودرة حجر صناعي تم إضافتها الجص لتزيد من صالدته ولكنها لـم  

الجص مما شكل انفصاالً للجزء كله فتم إزالة هذا الجزء عن طريـق  تنسجم مع طبيعة 
تم عمل لحام جميع  A.D.Cالمشارط الطبية وعمل عجائن خاصة من الجص مع مادة 

الفواصل والشروخ بهذه المادة مع دهان سطح الجص األمامي مرتين بمـادة السـيليكا   
ك تم دهـان السـطح بمـادة    الذائبة في االسيتون وذلك لتقوية ترابط الجص ثم بعد ذل

A.D.B العازلة لسطح الجص والمقوية له.  
كما أن اإلطار الخشبي لهذه الشمسية كان له النصيب االكبر من التلف واإلصابة 
بالفطريات فقد تمت إزالة االتربة العالقة بسطح الخشب وإزالة طبقة الدهانات المتحللـة  

الخشبي لفتـرة متوسـطة عـن    من على سطح الخشب ثم تمت عملية تسخين لإلطار 
طريق الهواء الساخن عن طريق جهاز تسخين حراري ثم تم استخدام محاليل كيميائيـة  
مخصصة في إبادة حشرات الخشب وذلك باستخدام محلول البـاراد أى كلـور بنـزين    

  .في الكيروسين% ٠,٥بنسبة  D.D.Tمضاف إليه ال % ٥بنسبة " المارادكس"
م سد الثقوب التي احدثتها الحشرات ثم يد هذه الثقـوب  وبعد تمام عملية اإلبادة ت

إلى الزنك وتم عمل معجونة خاصة ثـم   D.D.Tمع إضافة ال A.D.Cباستخدام مادة 
تمت عملية تنقية الشقوق والشروخ ثم تمت عملية التقوية لإلطار الخشبي عن طريـق  

فترات متكـررة   على% ٥استخدام محاليل مخففة من اللدائن الصناعية بنسبة ال تتعدى 
حيث أن قابلية األخشاب المتصاص المحاليل يزداد فـي اتجـاه أليافهـا وكـان مـن      

  .الضروري إيضاح تلك النقطة
تم استخدام مادة البولي يوريثان المخففة في االسيتون وهذه المواد أو المركبـات  

قـة  دقي ١٥سوائل قليلة اللزوجة تتبلمر في داخل مسام الخشب بعد وقت ال يزيد عـن  
ولكنها مع التكرار تعطي الخشب صالبة مناسبة يتم بعدها دهان األخشاب بنفس درجة 
اللون األثري الذي كان يغطي سطحه قبل أن تحلل طبقة الـدهان ويتعـرض اإلطـار    
الخشبي للتلف أما بعد هذه العملية يتم تركيب الزجاج الشفاف الحامي للشمسـية ويـتم   

عينة في االركان بواسطة أحد أنـواع السـيليكون   تثبيتها عن طريق اللصق من نقاط م
الحامي واإلطار الخشبي بمعجونـة  "رابر ثم يتم ملء الفراغات ما بين الزجاج الشفاف 

خاصة من الزيت والزنك والغراء حتى ال تتسرب إلى الشمسية أى مياة مرة أخرى ثـم  
المسامير التي بعد ذلك يتم ربط الزجاج الشفاف الحامي في اإلطار الخشبي عن طريق 

تم فكها قبل البدء في مرحلة العالج ولكن بعد تغير المسـامير وكـذلك تغيـر أمـاكن     
التثبيت ثم تم رفع الشمسية وتركيبها في الفراغ المعماري المخصص لذلك مع تثبيـت  

يوضح مـدى  ) ٤(، ) ٣(الشمسية من خالل مفصالت في الحلق الخشبي واألشكال رقم 
) ٥(أما الشكل رقـم  . الجصية والشروخ واألتربة على الفتحة التلف الموجود بالفتحات
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أما الشكل رقـم  . فيوضح الشمسية بعد معالجة الشروخ وتجهيزها لعملية تقوية الجص
أمـا  . فيوضح المشربية بعد إزالة األتربة واالتساخ والعيوب الظاهريـة بـالجص  ) ٦(

لخـارجي واسـتكمال   فيوضح الشمسية بعد معالجة الجص واإلطـار ا ) ٧(الشكل رقم 
فيوضح الشمسية بعد االنتهـاء مـن تركيـب    ) ٨(أما الشكل رقم . بعض قطع الزجاج

  .الزجاج
  . وتعد هذه المراحل هي الهامة في عمليات ترميم الشمسية الموجودة بسرايا اإلقامة

  -:نتائج البحث
   تم التوصل إلى توصيف وحصر لألعمال الزجاجية المعشقة بـالجص

  .د علي بالمنيلبقصر االمير محم
  تم التوصل إلى تحديد اسلم الطرق العلمية لترميم الفتحات الجصية بعد

 .التطبيق على الشمسية الموجودة بسراي اإلستقبال
  -:توصیات البحث
   يوصي البحث بأن الترميم عملية تكنولوجية فنية هندسية أثرية ويجـب

كاملـة بهـذه    أن تكون مجموعة الفنيين القائمين على الترميم على درايـة 
  .العلوم
     يوصي البحث بعمل حماية من الزجاج المعالج خلـف كـل األعمـال

 .الجصية الموجودة بقصر االمير محمد علي للحماية والحفظ
  -:المراجع

محمد علي حسن زينهم، التغيرات المناخية وتاثيرهـا علـى الزجـاج     .١
 المعشق بالجص وطريقة الوقاية والعالج، بحث مقـدم للمـؤتمر الخـامس   

  .م١٩٦٦للدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 
حسن الباشا، فنون التصوير االسالمي في مصر، دار النهضة العربية،  .٢

 .م١٩٧٣
سلوى جاد الكريم، دراسة ترميم وصيانة اآلثار الزجاجية في مصـر،   .٣

 .م١٩٩٥رسالة دكتوراة، كلية اآلثار، جامعة القاهر، 
المباني األثرية والتاريخية، مطـابع   عبد المعز شاهين، ترميم وصيانة .٤

 .م١٩٩٤المجلس االعلى لآلثار، 
محمد زينهم، األزهر الشريف متحف للفنون االسـالمية مـن عصـر     .٥

الفاطميين إلى عصر حسني مبـارك، الهيئـة العامـة المصـرية للكتـاب،      
 .م١٩٩٨

ابراهيم بدوي ابراهيم، االستفادة من االسس العلمية والفنية في تـرميم   .٦
وصيانة الزجاج الجصي، رسالة ماجستير، كلية الفنـون التطبيقيـة،    وحفظ

  .م١٩٩٨جامعة حلوان، 
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  )٣(الشكل رقم    
  )٤(الشكل رقم 
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  )٦( الشكل رقم   )٥(الشكل رقم 

  )٧(شكل رقم ال  )٨(الشكل رقم 


