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لخديوى إسماعيل حتى عصر فن الزجاج المعشق بالرصاص فى بعض القصور من عصر ا
 الممك احمد فؤاد االول 

  " دراسة أثرية فنية "

  نورىاف نبيؿ مصطفى أسماعيؿ   أ.د.مصمـ / مصطفى عبد الرحيـ محمد   أ.د عبد المنصؼ سالـ نجـ

 جامعة حمواف –كمية اآلداب 

 المقدمة :

ـ" وىو فف 12:11"القرف كاف بداية ظيور فف الزجاج المعشؽ بالرصاص كاف فى العصر الرومانسك 
 .iيعتمد ف  األساس عمى قواعد وتقنيات الفف الرومان  مع ظيور تأثيرات بيزنطية

ومع بداية القرف الثالث عشر و ظيور الطراز القوط   ظير أسموب جديد متطور لفف الزجاج المعشؽ  
افذ متسعة ودعامات وغشيت ىذه النوافذ بالزجاج المموف بالرصاص، حيث تـ إلقاء الحوائط واستبداليا بنو 

المعشؽ بالرصاص والتى امتازت بارتفاعيا واتساعيا وكثرة عددىا حتى صارت الكاتدرئيات القوطية )بناء 
 .iiسقفو مف حجر وجدرانو مف الزجاج(

المموف المجمع بضموع )عيداف الرصاص( مف  وتعد فكرة مؿء النوافذ والفتحات بألواح زخرفية مف الزجاج
الرصاص والت  ظيرت ف  أوروبا ف  العصور الوسطى فكرة عربية مقتبسة مف الشمسيات العربية 

                                                           
i  )، 48-47صػػػـ، 1995ضوى. 

ii  )، 49صػػػ ـ،1995ضوى. 
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اإلسبلمية، أي مف ألواح الجص المفرغ فييا وحدات زخرفية ُممئت بقطع مف الزجاج المموف وقد استبدؿ 
 .iمف الرصاص ف  الفف األوروبى  الجص ف  الفف العربى بضموع  )عيداف الرصاص (

  Augsburgكانت بداية فف الزجاج المعشؽ بالرصاص ف  العصر الرومانسك  ف  كاتدرائية أجوسبورج 
 .iii، وانتشر ىذا الفف بشكؿ كبير ف  الطراز القوط  iiـ 1065ف  المانيا والت  ترجع إلى سنة 

وقد انتشر ىذا الفف ف  القرف التاسع عشر السيما مع إحياء الطرز القديمة وال سيما طراز العمارة القوطية 
و القوطية المستحدثة، وقد كاف يطمؽ عمى زجاج )القرف التاسع عشر( اسـ الزجاج والذي أطمؽ عمي

الفيكتوري نسبة إلى الممكة فيكتوريا واالىتماـ الكبير بالعمارة القوطية مما جعؿ اإلقباؿ يشتد عمى منفذي 
 .ivطى الزجاج ف  ىذه الفترة، وقد دفع ذلؾ مصوري الزجاج أف يعيدوا استخداـ تصاوير العصور الوس

 انتقاؿ الزجاج المعشؽ بالرصاص إلى مصر :

كانت بواكير فف الزجاج المعشؽ بالرصاص ف  مصر، قد نفذ معظميا بأيدي فنانيف أوروبييف نظرًا لما  
 ليـ مف باع طويؿ ف  ممارسة ىذا الفف ف  ببلدىـ، ونجد أف موضوعات الحشوات الزجاجية، والت  تذخر
بيا القصور والمبان  المصرية إنما جاءت بعيدة كؿ البعد عف تمؾ المنفذة عمى حشوات الزجاج المعشؽ 

 vاألوروب  ف  الكنائس والمستوحاة مف القصص الدين  المسيح  

                                                           
i  ) ،145صػػػ م، 1223 نجم. 

ii
 ( Armitage(E) : Staind Glass ,London, 1959 , p.20. 

Marris (E) :Staind and decorative Glass, Newyork,1988,P26. 
iii  )  181-180صػػـ 2002، 2نجـ ، جزء. 

iv  ػ25ػػ، ص1982( زينيـ، ،سنو 

v  )، 43، صػػػ1995ضوي. 
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يعد أوؿ مثؿ لظيور الزجاج المعشؽ بالرصاص ف  مصر 
عم  بشبرا  ف  القرف التاسع عشر ىو زجاج قصر محمد

ـ، وقد نفذت معظـ زخارؼ الزجاج المعشؽ 1836سنة 
بالرصاص بأيدي فنانيف أوروبييف لما ليـ مف باع طويؿ 
ف  ىذا المضمار حيث كانوا يمارسونو ف  ببلدىـ قبؿ 

 .iمجيئيـ إلى مصر 

د كاف ىدفو زخرفيًا فقط ، لذلؾ فقد وقد  نفذ الزجاج المعشؽ بالرصاص ف  قصور األمراء والباشوات فق
التـز الفناف بالزخارؼ اليندسية والنباتية أو بعض الرسوـ المستوحاة مف المشاىد القديمة مثؿ اآلثار 

 .iiالمصرية، ومناظر مف العمارة اإلسبلمية

سة حوؿ العديد مف النماذج المنفذة بالزجاج المعشؽ بالرصاص والتى تغطى فتحات وسوؼ تدور الدرا
 العديد مف العمائر التى شيدت فى عصر أسرة محمد عمى فيذه النماذج لـ يسبؽ نشرىا لعؿ مف أىميا:

 بالرصاص المعشؽ الزجاج مف حجاب:  التحفة اسـ  
  ـىان فائقة األميرة بقصر حجاب( 1: ) الموحة رقـ. 
 بالتبن  إسماعيؿ الخديوي بنت ىانـ فائقة قصر:   التحفة مكافiiiوالتعميـ التربية وزارة حالياً  وىو 

 .ivالفمك  بشارع
 ـ1330:  القصر إنشاء  تاريخi 

                                                           
i  ،151، صػػػ 1996( نجـ. 

ii )  ،182، صػػ2، جزء2002نجـ. 

iii  ى  األميرة فايقة ىانـ االبنة المتبناة لزوجة الخديوي إسماعيؿ جشـ آفت ىانـ وقد كانت ليا مكانة خاصة ف  قمب )
نجـ صديؽ المفتش ) الخديوي إسماعيؿ  وربتيا )خوشيار ىانـ( والدة الخديوي إسماعيؿ نفسيا، وزجتيا ابف إسماعيؿ

 (.131، صػػػػ1جزء  ،2002،

iv  أنشا الخديوي إسماعيؿ ىذه السراي لفائقة ىانـ ف  قطعة أرض مساحتيا تسعة أفدنة ف  الشارع المعروؼ بالطرقة الغربى )
 (.132، صػػػػ1 ، جزء2002نجـ ،  ، وقد أنشأىا ف  النصؼ الشرق  مف التسعة أفدنة،)



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

320 
 
 

 

 

 

 مكونة بعضيا  مع متداخمة نباتية وافرع اشكاؿ بمنتصفيا مربع حجاب عف عبارة ىى:  الوصؼ 
 فوقيا ومف الذىب  بالموف عموداف الجانبيف ومف خبلفمتدا فرعاف بداخميا نباتية أفرع عمى شكؿ

 الخضراء واألفرع الورد وبداخميا وذىب ، وأزرؽ داكف بن  مف األلواف بيا تداخمت رشيقة مزىرية
 ىنا والزخارؼ مستطيؿ إطار شكؿ ف  حوليا ومف دائري نصؼ بدطار محاطة وى  الزاىية
 واألخضرلمورود واألصفر الوردي األلواف أما ، مةالمتداخ والنباتية اليندسية األشكاؿ مف بعضيا
 .واألبيض والبن  والذىب 

 المعشؽ الزجاج مف شرعات ثبلث:  التحفة اسـ 
 . بالرصاص

 فائقة األميرة بقصر باب شراعة( 0:) الموحة رقـ 
 . ىانـ

 األبواب مصاريع تعمو شراعات ثبلث:  الوصؼ 
 عقود بييئة وى  الثان  الدور لسمـ المواجية
 ويزيف وميمات، االعب الجفت زخرفة لمعقد  الخارج  اإلطار ويزيف لمتدبب تميؿ وقمتيا مستديرة
 أرضية عمى منفذة فصيف ذات ورقة منيا تخرج نباتية فروع عف عبارة نباتية خارؼ ز العقد بحر

 .الداكف واألحمر البرتقال  األصفر، األخضر، وااللواف زرقاء،
 (.  األولى الشراعة) األولى الفتحة بالرصاص المعشؽ الزجاج مف  افذنو  سبع:  التحفة اسـ 
 األورماف بسراي نافذة شراعة (5: ) الموحة رقـ . 
 بالجيزة األورماف سراي:  التحفة مكاف ii  التطبيقية الفنوف كمية مف جزء حاليا ،ى. 

                                                                                                                                                                                        
i )  ، 132، صػػػػ1، جزء 2002نجـ. 
 
ii )  ضروات والفواكو المقدمة  مف جزيرة صقمية. لتزويد قصور الخديوي بالخ 1873تأسست حديقة األورماف ف  عاـ 

(Nourhan H. Abdel-Rahman , Egyptian Historical Parks, Authenticity vs. Change in Cairo’s 

Cultural Landscapes, Conservation of Architectural Heritage, CAH” 23-27 November 2015, 

Luxor, Cairo University, Faculty of Engineering, Department of Architecture, University Street 

CUFE Campus, Giza 12316, Egypt, page 1). 

(Rim Hamdy et al. 2007; Delchevalerie 1899).  
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 ـ1873:  القصر إنشاء تاريخi 
 شرعات فتحات سبع عف عبارة:   الوصؼ ، 

 و لمرابعة مشابية وىى  شراعة فتحة أوؿ
 و ، والزخرفة الشكؿ فى والسابعة السادسة
 وىو الغرفة يسار عمى مف  الشراعة توجد
 بيا  أفقية واثنيف رأسية أجزاء ستة إلى مقسـ

 متداخمة دوائر عف عبارة ىندسية، زخارؼ
 األشكاؿ لتحديد واألسود والفات  الغامؽ باألزرؽ ممونة كميا دوائر، وأنصاؼ ومربعات ومثمثات

 الثانية الفتحة:  التحفة اسـ  
 . بالرصاص المعشؽ الزجاج مف( الثانية الشراعة)

 األورماف بسراي نافذة شراعة (4) الموحة رقـ. 
 مجرى عف عبارة تصورية؛ مناظر وى  أفقييف وصفيف رأسية أقساـ ستة إلى مقسمة ى :  الوصؼ 

 بيف عات الشرا ألواف الشراعيف، ذات اآلخر والبعض الواحد الشراع ذات بعضيا  مراكب بو مائ 
  .واألزرؽ الوردي األبيض، والوردي، األبيض

 بالرصاص المعشؽ الزجاج مف( الثالثة الشراعة) الثالثة الفتحة:  التحفة اسـ . 
 األورماف بسراي نافذة شراعة (3: ) الموحة رقـ.  
 ستة عف عبارة أفقييف، وصفيف ية رأ أقساـ ستة إلى مقسمة وى  الشباؾ تعمو فتحة:  الوصؼ 

 المصرية البيئة مف أخرى وطيور قرداف وأب  الطاووس  تصاوير بيف ما تنوعت الطيور فم أشكاؿ
 . واألصفر األخضر الوردي، األزرؽ، بيف ما في   األلواف أما ،

 المعشؽ الزجاج مف( الخامسة الشراعة) الخامسة الفتحة:  التحفة اسـ 

                                                           
i ا الخديوي إسماعيؿ والذي يرج  أنو تاريخ إنشاء سراي األروماف .( ىو تاريخ إنشاء حديقة األورماف والت  أسسي 
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 . بالرصاص 
 األورماف بسراي نافذة شراعة (3:  )الموحة رقـ . 
 بيا رأسية مستطيمة مساحات ست إلى ومقسمة النافذة تعمو مستطيمة فتحة عف عبارة: الوصؼ 

 وريدات بو الثانى الجزء ، بطبمة ممسكة يد بو تظير األوؿ الجزء  ونباتية؛ ىندسية زخارؼ
 منيا الرابع الجزء ، متداخمة ىندسية أشكاؿ مف الثالث الجزء بتبلت، أربع مف الشكؿ بيضاوية
  بتبلت، أربع مف الشكؿ بيضاوية وريدات مف الخامس الجزء متقابمتاف، سمكتاف فيو الُسفم  بالجزء
 بو الُسفم  الجزء أما. منو الُعموي بالجزء وطبمة متقاببلف مستطيبلف شكبلف منو جزء السادس الجزء
 لوافاأل أما. الموف أخضر نبات  فرع

 . والوردي األصفر األخضر،األزرؽ،
 المعشؽ الزجاج مف  حشوة:  التحفة اسـ 

 .بالرصاص
 األورماف بسراي حشوة( 3: ) الموحة رقـ. 
 المعشؽ الزجاج مف حشوة :الوصؼ 

 31 ،العرض سـ 132 الطوؿ ، بالرصاص
 ف  المعشؽ جالزجا قطع عدد ويبمغ ، سـ

 إطار داخؿ معشقة قطعة أربعيف ، الرصاص
 مقسمة مجمميا ف  الحشوة مستطيؿ، خارج 

 مف خاؿ   شفاؼ لوف ذو األوؿ ثبلثة إلى
 ذي بدطار محدودة البتبلت ثبلثية لوردة نباتية بزخارؼ مزخرفة ببلطات عف عبارة ؛الثانى الزخارؼ

 ثبلثية أوراؽ بييئة نباتية بزخرفة مزخرفة طاتببل عف عبارة الثالث خضراء؛ أرضية عمى أسود لوف
 وشاًحا ترتدي النظرة شاردة المصرى الريؼ مف امرأة شكؿ المربعات ىذه ويتوسط الفصوص،
 ، الموف أحمر الرقبة بفتحة بحزاـ وتتمنؽ فضفاًضا أزرؽ وجمباًبا الشعر لتغطية الموف بنفسج 
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 كنار الرقبة بفتحة ويحيط بحزاـ وتتنمؽ الموف ن ب إناء رأسيا فوؽ وتحمؿ أسود حذاء أيضاً  ترتدي
 .المصرية الريفية المرأة عادات مف وىذا  الموف، أحمر

  بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:  التحفة اسـ  
 المنتزه بقصر شباؾ (3: ) الموحة رقـ . 
 المنتزه قصر:   التحفة مكافi القصور أحد حالياً  وىو اإلسكندرية، محافظة بحري؛ بالمندرة 

 .الرئاسية
 ـ1320/ ىػػ1512:  القصر إنشاء تاريخii، 

  .الثان  حمم  عباس الخديوي ببنائو أمر
 بالرجاؿ الخاص بالسبلممؾ شباؾ: لوصؼا 

 مستطيؿ عف عبارة وىو المنتزه، سراي ف 
 ثبلث مف مكوف دائري نصؼ عقد يعموه
 واليسار اليميف عمى ضمفتاف ،يوجد ضمؼ

 زجاج فقط يوجد حيث  صورة بيما يوجد وال
  واقفة لفتاة  صورة فيزينيا المتوسطة الضمفة أما األصفر، بالموف الرصاص إطارات ف  معشؽ
 ويبدو الش ء بعض محمر بن  لوف ذو طويؿ وشعرىا الذراعيف مشمورة فضفاضة مبلبس ترتدي
 معمارية خمفية خمفيا مف ونجد أماميا، الموجودة البحيرة إلى تنظر وى  الشرود وجييا مبلم  عمى

 األشجار بعض وظيور العنب عناقيد بيا المعمؽ البرجولة ثـ خمفيا الموجود الحوض ف  ظيرت

                                                           
i ـ المعماري اليونان  "ديمتري فابريسيوس" كبير ميندس  القصور الخديوي ( قصر المنتزه  )مبنى السبلممؾ ( ىو مف تصمي

آنذاؾ،يتكوف مف دوريف حيث استوحى الميندس تصميمو مف الطرز النمساوية السائدة ف  القرف التاسع عشر وذلؾ إرضاء 
استخداـ األبراج والقباب، لرغبة زوجة الخديوي، وتميز طراز القصر بأحياء طراز العمارة القوطية، وعمارة عصر النيضة ب

أما) الحرممؾ ( ىو القصر الرئيس  بمنطقة المنتزه وىو بحؽ تحفة معمارية ليس ليا مثيؿ ، وقد تـ المزج ف  ىذا المبنى بيف 
العمارة الكبلسيكية والعمارة القوطية  بمراحميا  المختمفة ، وكذلؾ عصر النيضة اإليطال  ويتضمف المبنى بعض مبلم  

 (.190،صػػػػ2018،عبد الحميد سبلم .) الطراز اإل

ii )  ،153صػػػ،ـ 2011منشاوي. 
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 واألخضر السماوي األزرؽ مف األلواف وىندسية، ونباتية آدمية الزخرفة لعناصر وبالنسبة. أيًضا
 .المحمر البن  الموف مف وبعض بدرجتيف واألصفر الفات 

 بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:  التحفة اسـ  
 المنتزه بقصر شباؾ (2) : الموحة رقـ. 
 نصؼ عقد عف عبارة ىو المنتزه، سراي ف  بالرجاؿ الخاص بالسبلممؾ موجود الشباؾ: الوصؼ 

 الصور مف خالية واليسار اليميف مف  ضمفتاف يوجد مضمونيا و ضمؼ، ثبلث مف مكوف دائري
 نفس عف عبارة فموضوعيا متوسطةال الضمفة أما األصفر بالموف معشؽ  زجاج عف عبارة وى 
 بن  بموف طويؿ شعرىا و الذراعيف مشمورة فضفاضة بمبلبس جالسة فتاة  السابقة بالنافذة فتاة
 المتيف النعامتيف تطعـ وى   لمحمرة مائؿ
 معمارية في  الخمفية أما أماميا تقفاف
 الخضراء الصغيرة النافورة ف  ظيرت
 ببجان ويوجد خمفيا الموجود والمبنى
 خضراء أغصاف منيا يتدلى شجرة النعماتيف

 مسطحة أرضية بييئة في  األرضية أما
 األخضر بالموف مربعة بببلطات ومفروشة
 الشجر وأوراؽ الحمراء الوردات بعض منيما يخرج غصناف المقدمة ف  ويوجد األزرؽ والموف

 وطيور آدمية مف فةالزخر  وعناصر خضراء، أوراؽ منيا يخرج مزىرية الغصنيف وبجانب الخضراء
 ؛ وقاتـ الثمج  األزرؽ واأللواف المعمارية، الخمفية ف  أيًضا ومعمارية ونباتية النعماتيف ف 

  .والغامؽ الفات  البن  والموف األصفر والغامؽ؛ الفات  األخضر
 بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباكاف:  التحفة اسـ. 
 حيدر مةفاط األميرة بقصر شباؾ (13: ) الموحة رقـ . 



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

323 
 
 

 

 

 

 حيدر فاطمة األميرة قصر:  التحفة مكافi ، ،متحؼ حالياً  وىو اإلسكندرية محافظة زيزينيا 
 مف الشكؿ بنفس مكرر وىو لمقصر الرئيسى المدخؿ مف البيو ف  الشباؾ ، الممكية المجوىرات

 .معشؽ غير العادي الزجاج مف شباؾ المنتصؼ وف  واليسار اليميف
 ـ1212:  القصر إنشاء تاريخ .  
 نخمية ومراوح وثمار فروع مف مكونة نباتية زخرفة:  الزخرفة  ضمفتيف مف مكونة شباؾ: الوصؼ 

 عمييا مكتوب األولى والضمفة العناقيد وأشكاؿ
 أي( NNO DOMINIA) البلتينية بالمغة
 كانت الت  قديمةال البلتينة بالمغة الميبلد بعد

 سنة وتعن  الوسطى العصور ف  تستخدـ
 يطمؽ وأحياًنا المسي  والدة سنة ألنيا الرب
( .A.D) وتختصر البداية سنة عمييا

 مكاف لنفس المقابمة بالجية الثانية وبالضمفة
 وى  أخرى حروؼ يوجد الكتابة

(MCMXXV  ) لمتقويـ رمزية وى 

                                                           
i )  األميرة فاطمة الزىراء : ى  ابنة السيدة زينب فيم  واألمير عم  حيدر، حفيدة مصطفى بيجت فاضؿ باشا شقيؽ

تيا ف  ، ولقد بدأت والد«فاطمة حيدر»الخديوي إسماعيؿ، وحفيدة محمد عم  باشا.. وقد اشتيرت أميرة القصر باسـ األميرة 
أنطونيو ». وقد بنى ىذا القصر الفناف اإليطال  1923. ثـ أكممت عمارتو فاطمة الزىراء ف  عاـ 1919بناء القصر عاـ 

، جريدة الشرؽ لعنة متحؼ المجوىرات)زاىى حواس،.وعمؿ التصميمات والزخارؼ عمى الطراز البيزنط  القديـ« الشياؾ
 ، الموقع عبر شبكة االنتر نت :2013بر ديسم 5ىػ  1435صفػر  01الخميػس االوسط ، 

https://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12791&article=752677#.Xe070Y  P7R0s( ) 
 ((.8:29pm) 8/12/2019وؿ الموقع وقراءة المقالة : االحد ، )تاريخ دخ

 

https://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=12791&article=752677#.Xe070Y  P7R0s
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 مف اتخذوا فالروماف القديـ الرومان 
 ترمز وى  واألرقاـ لؤلعداد رموًزا الحروؼ

 . ـ1203 وى  لسنة
 تنوعت ىنا:  بالشبابيؾ الزخرفة عناصر

 شرحيا تـ الت  الرموز ف  كتابية بيف ما
 بسيطة ىنا واأللواف  واليندسية، والنباتية
  .األصفر الموف مف درجتيف ف  لمغاية

 المعشؽ الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ 
 .الشكؿ دائري اصبالرص

 األميرة بقصر شباؾ شراعة (13: ) الموحة رقـ 
 . حيدر فاطمة

 لمدور الموصمة بالصالة شباؾ شراعة:  الوصؼ 
 شراعة يعموه ضمفتيف مف مكوف والشباؾ العموي
 .دائرية نصؼ

 يةمزىر  مضمونيا بسيطة نباتية زخرفة:  الزخرفة 
 . خضراء شجر أوراؽ منيا يخرج

 البن  واأللواف المزىرية شكؿ ف  وىندسية نباتية ىنا الموضوع عناصر:  الزخرفة موضوع عناصر 
 .واألبيض واألزرؽ واألخضر

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:  التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ:  الموحة رقـ  
 دائرية نصؼ شراعة يعموه ضمفتيف مف مكوف العموي، لمدور الموصمة بالصالة شباؾ : الوصؼ.  

 وزوجيا حيدر فاطمة األميرة حب قصة يجسد الزجاج عمى الموجود التصوير إف يقاؿ:  الزخرفة
 لمقصة، األولى التصويرة وىذه  الشخصية رغبتيا عمى بناءً  الزجاج عمى الفناف ليا وجسدىا
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 حبيبيا و األميرة بيف المقاء بداية الموضوع
 وحبيبيا األميرة ىنا يظير( األوؿ المقاء)

 الت  العربة أماـ إلييا التحدث يحاوؿ واقؼ
 واقؼ سائقيا العربة وأماـ األميرة ستركبيا
 العربة بجانب لنا ويظير األميرة منتظر
 العربة عمى أوراقيا تتدلى الت  الشجرة
 قصر صورة ف  تظير معمارية والخمفية
 التصوير بو الموجود الحقيق  القصر يشبو
 . اإليطال  الطراز عمى مشيد

 واألخضر البن  وىندسية،األلواف وآدمية نباتية ىنا الموضوع عناصر:  الزخرفة موضوع عناصر 
 .الذىب  البن ، واألبيض، واألزرؽ

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ (12: ) الموحة رقـ . 
 ضمفيتف مف مكوف  العموي لمدور الموصمة بالصالة شباؾ: الوصؼ  

 مزىرية عف عبارة بسيطة نباتية زخرفة  بو دائرى نصؼ شكؿ الشباؾ مف األوؿ الجزء:  الزخرفة
 بيف المقاء وأسفميا جية كؿ فى مبلكيف واليسار اليميف جنبييا ومف خضراء شجر أوراؽ منيا يخرج
 بعد بيدىا ممسؾ بجانبيا واقؼ وحبيبيا األميرة ىنا يظير مضمونيا( الثانى المقاء) وحبيبيا األميرة

 بيدىا وممسكة الخجؿ مبلم  وجييا عم  تبدو واألميرة الثانية لممرة بمقاء الظروؼ ليما سمحت أف
 ليما الخمفى والمبنى األعمدة فى المعمارية الخمفية الصورة فى لنا يظير فستانيا مف طرؼ الثانية

 حوؿ الممتفة الورود و األغصاف لنا وتظير األزرؽ بالموف سجادة وعمييا الببلط مف واألرضية
  .األعمدة
 واالبيض واألزرؽ واألخضر البنى األلواف وىندسية، ةوآدمي نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 . الذىبى البنى، واألحمر،
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 المعشؽ الزجاج مف شباؾ:  التحفة اسـ 
 .الشكؿ دائري بالرصاص

 فاطمة األميرة بقصر( 02: ) الموحة رقـ 
 . حيدر

 لمدور الموصمة بالصالة شباؾ: الوصؼ
 شراعة يعموه الشكؿ مستطيؿ العموي
   ضمفتيف مف مكوف والشباؾ دائرية نصؼ
 شكؿ الشباؾ مف األوؿ الجزء:  الزخرفة
 بيا بسيطة نباتية زخرفة بو دائري نصؼ
  وأسفميا جية كؿ فى عصفور اليسار و اليميف جنبييا ومف خضراء شجر أوراؽ منيا يخرج مزىرية
 ممسؾ بجانبيا واقؼ وحبيبيا االميرة ىنا يظير مضمونيا( الثالث قاءالم) وحبيبيا األميرة بيف المقاء
 مروحة الثانية بيدىا ممسكة واألميرة الثالثة لممرة بمقاء الظروؼ ليما سمحت أف بعد  ويقبميا بيدىا
 واألشجار بالحديقة المحيط والسور المعمارية الخمفية تظير قصر بيو فى كاف لقاءىما أف ويبدو
 وشاح لنا يظير و الببلط مف األرضية الصورة متصدر القصر لنا ويظير السور ؼخم مف والورد
 .األرض عمى أحمر

 واألخضر البن  األلواف وىندسية، وآدمية نباتية ىنا الموضوع عناصر:  الزخرفة موضوع عناصر
  .والذىب  واألحمر والبن  واألبيض واألزرؽ

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ شراعة (01: ) الموحة رقـ.  
 دائرية نصؼ شراعة يعموه الشكؿ مستطيؿ  العموي لمدور الموصمة بالصالة شباؾ: الوصؼ 

  .ضمفتيف مف مكوف والشباؾ
 .خضراء شجر أوراؽ منيا يخرج مزىرية ياب بسيطة نباتية زخرفة: الزخرفة
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 ف  وىندسية نباتية : الزخرفة موضوع عناصر
 واألخضر البن  واأللواف المزىرية شكؿ

 .واألبيض واألزرؽ
 المعشؽ الزجاج مف شباؾ:  التحفة اسـ 

 .الشكؿ دائري بالرصاص
 األميرة بقصر شباؾ ( 00) : الموحة رقـ 

 . حيدر فاطمة
 الموصمة الصالةب شباؾ:  الوصؼ 

 الشكؿ مستطيؿ  العموي لمدور
 والشباؾ دائرية نصؼ شراعة يعموه
  .ضمفتيف مف مكوف
 األميرة بيف المقاء:  الزخرفة 

 مضمونيا( الرابع المقاء)ا وحبيبيا
 واقؼ وحبيبيا االميرة ىنا يظير
 تركتيا بشمسية ممسكة كانت األميرة أف ويبدو البعض بعضيما مع ليرقصا بيدىا ممسؾ بجانبيا
 واألزىار واسعة حديقة فى كاف والمقاء الصورة ف  بجانبيا موجودة وىى حبيبيا مع لترقص

 عند الحب إلو يمثؿ وىو أكيوبيد إيدوس يظير الصورة خمفية وف  مكاف كؿ ف  حوليما واألشجار
 .الحب سيـ يمثؿ وىو سيماً  يمسؾ وىنا مجن  صغير ؿطف بييئة يمثؿ وكاف والروماف اإلغريؽ
 واألبيض واألزرؽ واألخضر البن  األلواف وىندسية، وآدمية نباتية ىنا : الزخرفة موضوع عناصر
 . والذىب  واألحمر والبن 

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة ميرةاأل بقصر شراعة (05: ) الموحة رقـ . 
 واليسار اليميف مف مبلكاف بيا ممسؾ ستائر منو وتنسدؿ لمحجرة سقؼ بالشراعة يظير :الوصؼ. 
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 .والذىب  واألبيض البنفسج  واأللواف ىندسية : الزخرفة موضوع عناصر
 الشكؿ دائري اصبالرص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ ( 04: ) الموحة رقـ.  

 دائرية نصؼ شراعة يعموه الشكؿ مستطيؿ  العموي لمدور الموصمة بالصالة شباؾ: الوصؼ
 . ضمفتيف مف مكوف والشباؾ
 دتستع حجرتيا ف  وى  األميرة تظير:  الزخرفة
 ف  ويظير وصيفتيا بمساعدة فستانيا الرتداء
 والخمفية الخياط مثؿ أنو يبدو شخص الصورة
 .بنفسجى شباؾ بييئة وأثاثياوالخمفية األميرة حجرة

 وىندسية آدمية  : الزخرفة موضوع عناصر
 والبن  واألبيض واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف

 .والبنفسج  واألحمروالذىب 
 المعشؽ الزجاج مف شباؾ راعةش:  التحفة اسـ 

 .الشكؿ دائري بالرصاص
  بقصر شباؾ  شراعة (03: ) الموحة رقـ 

 . حيدر فاطمة األميرة
 ،والشباؾ دائرية نصؼ شراعة:  الوصؼ
 مف مكوف  العموي لمدور الموصمة بالصالة
 .ضمفتيف

 شجر أوراؽ يامن يخرج مزىرية:  الزخرفة 
 عصفور واليسار اليميف جنبييا ومف خضراء

 . جية كؿ ف 
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 ف  وىندسية نباتية : الزخرفة موضوع عناصر
 واألخضر البن  واأللواف المزىرية شكؿ

 .واألبيض واألزرؽ
 المعشؽ الزجاج مف شباؾ:  التحفة اسـ 

 .الشكؿ دائري بالرصاص
 ةاألمير  بقصر شباؾ ضمفة ( 03: ) الموحة رقـ 

  .حيدر فاطمة
 نباتية والخمفية ألحانو منيا يعزؼ موسيقية نوتة وأمامو موسيقية آللة عازؼ ىنا يظير  : الوصؼ 

  .رائعة
  . واألبيض واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف وآدمية نباتية : الزخرفة موضوع عناصر

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:  التحفة اسـ  . 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ ضمفة( 03: ) الموحة رقـ . 
 رائعة نباتية والخمفية ليا ينظر بجانبيا واقؼ وحبيبيا األميرة ىنا تظير: الوصؼ. 

 . واألبيض واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف وآدمية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
  دائري نصؼ عقد بييئة بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ . 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ  شراعة( 03: ) الموحة رقـ  
 الوصؼ : 

 أوراؽ منيا يخرج مزىرية مونيامض:  الزخرفة 
 مف طوقاف منيا ويخرج وصفراء خضراء شجر
 اليسار و اليميف مف وأيًضا جنبييا مف الورود
 .الطوؽ بذلؾ ممسكاف مبلكاف
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 واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف المزىرية شكؿ ف  وىندسية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 . واألصفر واألبيض

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر (02: ) الموحة رقـ .  
 واألزىار واسعة حديقة فى كاف والمقاء ليا ينظر بجانبيا جالس وحبيبيا األميرة ىنا يظير: الوصؼ 

 مبلؾ شكؿ عمى صغير تمثاؿ لنا يظير الصورة خمفية وف  مكاف كؿ ف  حوليما واألشجار
 .قصر منظر والخمفية

 وآدمية نباتية: الزخرفة موضوع عناصر
 واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف وىندسية
 . والذىب  واألحمر والبن  واألبيض

 المعشؽ الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ 
 .الشكؿ دائري  بالرصاص

 األميرة بقصر شباؾ شراعة (52: ) الموحة رقـ 
  حيدر فاطمة

 حمراء وردات منيا يخرج المزىرية: الوصؼ 
 .خضراء شجر أوراؽ وحوليا وصفراء
 وىندسية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر

 واألحمر البن  واأللواف المزىرية شكؿ فى
 .واألبيض زرؽواأل واألخضر

 المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ 
 . الشكؿ دائري بالرصاص

 األميرة بقصر شباؾ (51)   : الموحة رقـ 
  .حيدر فاطمة



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

313 
 
 

 

 

 

 وحبيبيا األميرة ىنا يظير :الوصؼ 
 ف  كاف والمقاء ليا ينظر بجانبيا واقؼ
 حوليما واألشجار ألزىاروا واسعة حديقة
 .قصر منظر الخمفية وف  مكاف كؿ ف 

 وآدمية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 واألخضر البنى واأللواف وىندسية
 . والذىب  واألحمر واألبيض واألزرؽ

 الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ 
 .الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ

 حيدر فاطمة األميرة بقصر  شباؾ شراعة (50: ) الموحة رقـ . 
 مف الورود مف طوقاف منيا ويخرج وصفراء خضراء شجر أوراؽ منيا يخرج مزىرية: الوصؼ 

 .الطوؽ بذلؾ ممسكاف مبلكاف واليسار اليميف مف وأيًضا جنبييا
 واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف ةالمزىري شكؿ فى وىندسية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 .واألصفر واألبيض

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ. 
 األميرة بقصر شباؾ (55: ) الموحة رقـ 

 .حيدر فاطمة
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  مف كبير عدد بيف المقاء ويجمع ليا ينظر بجانبيا واقؼ وحبيبيا األميرة ىنا يظير : الوصؼ 
 .معمارية والخمفية حفمة فى وكأنيـ األفراد

 .والذىب  واألحمر واألبيض واألزرؽ البن  واأللواف وىندسية آدمية:  الزخرفة موضوع عناصر
 الشكؿ دائري  بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة ةاألمير  بقصر شباؾ  (54: ) الموحة رقـ  
 لمدور الموصمة بالصالة شباؾ: الوصؼ 

 نصؼ شراعة يعموه الشكؿ مستطيؿ العموي
 . ضمفتيف مف مكوف والشباؾ ، دائرية
 أزىار منيا يخرج مزىرية:  الزخرفة 

 شجر أوراؽ حوليا ومف األلواف متعددة
 الزرقاء اءلمسم وخمفية الموف خضراء
 وحبيبيا األميرة  بيف المقاء وأسفميا الصافية
 الخادـ يقؼ األميرة وخمؼ يقبميا واقؼ
 مف كأس وعمييا بصينية يده فى ممسؾ
 المنظر عف بوجيو ويشي  العصير
 المناظر كؿ كالمعتاد الحبيبيف وبجانب
 سور والخمفية حبيما قصة عمى شاىد وكأنيا فروعياوأغصانياعمييما تتدلى التى والشجرة السابقة

 .مكاف كؿ ف  واألشجاروالزرع الجميمة القصة بيذه فرًحا الصافية والسماء الحديقة ف 
 واألبيض واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف وىندسية وآدمية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 .والذىب  واألحمر والبرتقال 
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 الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ 
 . الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ

 بقصر شباؾ  شراعة( 53: ) الموحة رقـ 
 . حيدر فاطمة األميرة

 منيا يخرج مزىرية:  الزخرفة: الوصؼ 
 منيا ويخرج وصفراء خضراء شجر أوراؽ
 مف وأيًضا جنبييا مف الورود مف طوقاف
 بذلؾ ممسكاف مبلكاف واليسار اليميف
 .الطوؽ
 واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف المزىرية شكؿ ف  وىندسية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 .واألصفر واألبيض

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ ( 53: ) الموحة رقـ  
 بفستاف والعروسة الزفاؼ بزي العريس بعضيما بيد ممسكاف وىما وزواجيما الزفاؼ حفؿ: الوصؼ 

 وىما حوليما واألشجار الزىور بينما القصر حديقة ف  والحفؿ الفستاف بذيؿ ممسؾ والخادـ الزفاؼ
 .وحبيبيا األميرة بيف المقاء حيث القصر إلى داخبلف
 واألبيض واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف وىندسية وآدمية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 .والذىب  واألحمر والبرتقال 

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ شراعة:  التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ  شراعة( 53: )  الموحة رقـ . 
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 خضراء شجر أوراؽ منيا يخرج مزىرية :الوصؼ 
 .جية كؿ ف  عصفور واليسار اليميف جنبييا ومف

 شكؿ ف  وىندسية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 واألزرؽ واألخضر البن  واأللواف المزىرية
 .واألبيض

 بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ 
 . الشكؿ دائري

 األميرة بقصر شباؾ  ضمفة (53: ) الموحة رقـ 
 . حيدر فاطمة

 ليا يقدـ وىو السف تقدـ آثار عمييما ويظير الزواج بعد وزوجيا لؤلميرة صورة : الزخرفة: الوصؼ 
 والخمفية صاع عمى يتكئ وىو العمر تقدـ ومع سنوات مرور بعد حتى ليا حبو عف تعبيًرا وردة

 .الحديقة
 واألبيض واألزرؽ واألخضر يالبف واأللواف وىندسية وآدمية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 . والذىب  واألحمر والبرتقال 

 الشكؿ دائري بالرصاص المعشؽ الزجاج مف شباؾ:   التحفة اسـ. 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر شباؾ ضمفة (52: ) الموحة رقـ. 
 مف الثان  الجزء ى   :الوصؼ 

 وى  األميرة ى  السابقة التصويرة
 بعد زوجيا مف الوردة تاخذ بينما خجولة
 بسجادة ممسكة وى  بيما العمر تقدـ
 .قصرىما وخمفيا بيدىا
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 واألبيض واألزرؽ خضرواأل البن  واأللواف وىندسية وآدمية نباتية: الزخرفة موضوع عناصر
 .والذىب  واألحمر

 الشكؿ دائرية  بالرصاص المعشؽ الزجاج مف نوافذ ثبلث:  التحفة اسـ . 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر نوافذ ثبلث (42: ) الموحة رقـ. 
 بالقصر الثان  لمطابؽ الموصؿ بالسمـ دائري نصؼ شكؿ عمى نوافذ ثبلث: الوصؼ. 

 لحبيبتو راكع وىو الحبيب بو يظير المتوسط الشباؾ ونجد الشكؿ مضموف لحبيبيف منظر:  الزخرفة
 النباتية الخمفية خمفيما ومف لو وتنظر بالمروحة ممسكة السور عمى جالسة وى  الحديقة سور عمى

 بو الشباؾ مف واأليمف األيسر والجزأف لمحديقة
 .النباتية والخمفية السور شكؿ باق 

 وآدمية نباتية:  الزخرفة موضوع عناصر
 وأبيض وأزرؽ وأحمر أخضر واأللواف وىندسية،
 .ذىب   وأصفر وبنفسج 

 المعشؽ الزجاج مف نافذة:  التحفة اسـ 
 .بالرصاص

 فاطمة األميرة بقصر نافذة (41: ) الموحة رقـ 

 . رحيد
 األوؿ الحماـ ف  موجودة نافذة ى : الوصؼ 

. الشكؿ مستطيمة الثان  بالطابؽ الموجود
 داخؿ وسيدة رجؿ لشخصيف منظر:  الزخرفة
 آلة يدىا ف  تمسؾ والسيدة البحيرة ف  مركب
 .الصافية والسماء البحر والخمفية العود تشبو
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 مثؿ وطبيعية آدمية:  الزخرفة موضوع عناصر
 األزرؽ واأللواف الصافية، ءوالسما البحر

 .والفات  الغامؽ والبن  بدرجاتو
 الزجاج مف لئلضاءة منور:  التحفة اسـ 

 . بالرصاص المعشؽ
 فاطمة األميرة بقصر سقؼ( 40: ) الموحة رقـ 

 . حيدر
 موجود الشكؿ مربع  لئلضاءة منور: الوصؼ

 .الثان  بالطابؽ الموجود لثان ا الحماـ ف 
 خامس وىنا بشعرىا ممسؾ وأحدىـ األربعة الصغار المبلئكة وحوليا تجمس األـ المبلؾ:  الزخرفة
 ويحيط خمفيا شجرة وغصف عصفور ويوجد السماء فى ومحمقوف الموف غامؽ وىو بقدميا ممسؾ
 .مربع إطار ف  وردات بداخميا أخرى إطارات ثبلثة و ورد بداخمو اليندسية الزخارؼ مف إطار بيا

 وأبيض وأصفر وبن  أزرؽ ىنا األلواف وآدمية، بسيطة وىندسية نباتبة : الزخرفة موضوع عناصر
  .والغامؽ الفات  بدرجتيف وبن 

 بالرصاص المعشؽ الزجاج مف لئلضاءة ومنور نافذة:  التحفة اسـ . 
 يدرح فاطمة األميرة بقصر وسقؼ نافذة( 45: ) الموحة رقـ  

 .الثان  بالطابؽ الموجود الثان  الحماـ ف  بيضاوى والمنور مستطيمة نافذة: الوصؼ
 كأنيا بقدميا ممسكاف واثناف أحدىـ تقؼ: وثبلثة البحر أماـ اثناف: خمسة أشخاص عدة:  الزخرفة 

  .والشاطئ المبان  وبعض البحر والخمفية ممزوقة
 وأخضر ورمادي وأصفر وبن  أزرؽ واأللواف وىندسية، وحيوانية آدمية : الزخرفة موضوع عناصر
 .وأبيض

 بالرصاص المعشؽ الزجاج مف نافذة:  التحفة اسـ . 
 حيدر فاطمة األميرة بقصر نافذة  : (44)   الموحة رقـ . 
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 الثان  بالطابؽ الموجود الثالث الحماـ ف  الشكؿ دائرية مستطيؿ النافذة:ؼالوص. 
 الشكؿ مثمثة أشجار عف عبارة والخمفية الشاطئ وأماميـ يحرسيـ شخص ومعيما سيدتاف:  الزخرفة
 .الصافية والسماء
 ات ف وأخضر وغامؽ فات  وأزرؽ بدرجاتو بن  واأللواف ونباتية، آدمية : الزخرفة موضوع عناصر
 .وغامؽ

 بالرصاص المؤلفة الزجاجية الحشوات صناعة أساليب
 ":Designأواًل التصميـ "

يبدأ عمؿ الحشوات الزجاجية المؤلفة بالرصاص بوضع التصميـ المناسب لمفتحة المعمارية بالمساحة 
 .iالمطموبة بنسبة مصغرة بالقمـ الرصاص مع تمويف المساحات الزجاجية باأللواف المائية

 ":  cartoonثانيًا الرسـ التنفيذي "

يتـ تكبير التصميـ، لطريقة المربعات حيث يقسـ التصميـ المصغر إلى مربعات متساوية المساحة ثـ ترسـ 
 .iiلمتنفيذ عمى ورؽ مقوى

 ":Cutting the glassع الزجاج"ثالثًا قط

يتـ تقطيع الحشوات الزجاجية مف خبلؿ الخطوط 
المحددة لخط منتصؼ الرصاص والمعروفة بخطوط 

                                                           
i ) 68، صػػػ 1995فت ، الص. 

 .54-52،، صػػ1995زينيـ ، ، 

ii  ، 69، صػػػ1995( الصفت. 
 55، صػػػ1995زينيـ ،



 
  جامعة الفيوم –لسياحة  والفنادق كلية ا تصدرها -( IJHTHالدولية للتراث والسياحة والضيافة) مجلةال

 2020( يونيو 1(، العدد )14المجلد )
 

300 
 
 

 

 

 

 .Diamond Cutter"iالقطع، ويفضؿ استخداـ عجمة القطع الت  بيا قطعة ماس "

 ":Waxing Upرابعًا التشميع "

بعد االنتياء مف تقطيع جميع الحشوات الزجاجية يتـ تثبيتيا عمى لوح زجاج  شفاؼ وفقًا لمتصميـ لتوفير 
الرؤية السميمة لجميع الحشوات الزجاجية الممونة وعبلقتيا مع بعضيا البعض ، ، ويمكف استخداـ خامة 

تخدـ لذلؾ حامؿ لمزجاج مكوف " بدال مف مصيور الشمع ف  عممية التثبيت ، ويسPlasticineالببلستوسيف"
مف قائميف خشبييف بيما وحدات تعميؽ ذات خطافات حديدية لتعميؽ لوح الزجاج الشفاؼ ثـ يوضع ف  

 .iiمواجية الضوء

 ":Etchingخامسًا الحفر"

سطة حامض يستخدـ الحفر عمى سط  زجاج الفبلش حيث يتـ إزالة الطبقة العميا الممونة منو بوا
 .iiiالييدروفموريؾ أو الرش ببودرة الكربورأندـ أو الرماؿ الناعمة فتظير الطبقة السفمى غير الممونة

 ":Paintingسادسًا التمويف "

يتـ التمويف عمى األسط  الزجاجية باستخداـ الصبغات والطبلءات الزجاجية الت  تكوف عبارة عف أكاسيد 
ئة مسحوؽ يضاؼ إليو الماء وقميؿ مف الصمغ العرب  ثـ يستخدـ ف  التمويف بتأثيرات مختمفة عمى عمى ىي

 .ivسط  الزجاج ويحرؽ بعد ذلؾ فيصب  الطبلء وكأنو جزء مف الزجاج

 ":Firingسابعأ الحرؽ"

                                                           
i  )، 70، صػػػ 1995الصفت. 
 .55، صػػ1995زينيـ ،  

ii  ، 71، صػػػ1995(  الصفت. 

iii  ، 72، صػػػ 1995( الصفت. 

iv  ، 73، صػػػ 1995( الصفت. 
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ؿ ألوانيا ثابتة حيث تندمج مع سط  تستخدـ عممية حرؽ حشوات الزجاج الممونة بالطبلء أو الصبغات لجع
" سواء منيا الكيربائية أو Kiln Furacesالزجاج وتصب  جزًءا منو، ومف المفضؿ استخداـ أفراف القمائف "

 .iالغازية وتعتبر عممية التخمير أو التبريد ذات أىمية بالغة حيث يتـ تبريد الزجاج تدريجيًا وببطء

 ":Leading Upلتجميع بالرصاص "ثامنا ا

 إلجراء عممية التجميع:

 أواًل رص قطع الزجاج عمى الرسـ .

ثانيا نقؿ الرسـ التنفيذي عف طريؽ الشؼ بورؽ الشفاؼ استعداًدا إلجراء عممية التجميع عمييا وضع  
 التصميـ عمى المنضدة المعدة لمتعشيؽ .

جراء عممية الت  عشيؽ كؿ قطعة عمى حدة مع تثبيت مؤقت بالمسمار ثالثا تبدأ عممية شد الرصاص وا 
زلة المسمار المثبت كمما استمر التعشيؽ ف  الجزء الذي يميو إلى أف تتـ عممية تعشيؽ الوحدة  الصغير وا 

 .iiالتصميمية

 ": Solderingتاسعًا المحاـ"

بواسطة فرشاة التنظيؼ، يتـ وضع طرؼ سبيكة المحاـ عمى نقطة التقاء  تنظيؼ نقط التقاء الرصاص
الرصاص ويوضع فوقيا طرؼ مكواة المحاـ فينصير جزء مف السبيكة مناسب لعممية المحاـ بحيث ال يزيد 

 .iiiأو يقؿ عف المطموب

 ":Cemeningعاشرًا استخداـ المعجوف " 
                                                           

i  ، 78، صػػػ1995( الصفت. 

ii  ، 60-58، صػػ 1995( زينيـ. 
 .81-80، صػػػ1995الصفت ، 

iii  ، 82-81، صػػػ 1995( الصفت. 
 .60، صػػ 1995زينيـ ، 
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بعد انتياء عممية المحاـ وتشطيبو بالصورة المطموبة يتـ تجييز المعجوف الخاص بتدعيـ الحشوة الزجاجية 
وتعتبر تمؾ المرحمة ى  النيائية لمحصوؿ عمى العمؿ الفن  ، ويتـ وضع مادة المعجوف مف الواجيتيف بيف 

 .iالزجاج وقطع الرصاص 

 حادى عشر المناولة:

نظرًا الختبلؼ خامة الزجاج عف أي خامة أخرى ، لذلؾ يجب الحرص الشديد فى حمؿ ومناولة تمؾ 
 .iiالحشوات أثناء عممية التنظيؼ والعبلج والنقؿ مف مكاف آلخر

 :"Cleaningثان  عشر التنظيؼ "

ى سط  الزجاج قبؿ أف يجؼ ويمتصؽ بالزجاج ومف ثـ يصعب إزالتو، وتستخدـ ويتـ إزالة الزوائد مف عم
 .iiiعادة لذلؾ فرشاة مف الببلستؾ بحيث ال تخدش قطع الرصاص أو تنثر عمى سط  الزجاج

 ثالث عشر الحفظ والنقؿ:

 .ivمرحمة ثـ يكوف الحفظ والنقؿ النيائ  وىذا يتطمب تغميفًا مبدأيا عند انتياء كؿ

 رابع عشر التثبيت :   

آخر مرحمة مف مراحؿ إعداد الحشوة الزجاجية حيث إنو بعد نقميا يتـ فؾ الحشوة ووضعيا ف  المكاف 
 المخصص ليا بكؿ دقة .

 عنصر الرصاص : 

                                                           
i  ، 82، صػػػ1995( الصفت. 

 .63-62، صػػ 1995زينيـ ، 

ii  ، 83، صػػػ1995( الصفت. 

iii  ، 84، كمية الفنوف التطبيقية ، صػػػ1995( الصفت. 

iv  ، 84، صػػػ 1995( الصفت. 
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توظيفو كمغة ليا أصوليا التقنية والجمالية ف  ىذا  نظرًا لطوعية معدف الرصاص فدنو مكف الفناف مف
االختصاص فيو يقسـ الحشوة طوال أو عرضًا لمساحات تساعد ف  بناء التصميـ حتى ال تضعؼ الحشوة 

 .iكما أنو يجمع بيف المساحات المونية حسب خطة التصميـ

 طريقة إعداد الرصاص :

خاصة بو، يصب الرصاص بعد صيره ف  قالب لو فجوات عمى شكؿ حرؼ يصير الرصاص ف  بوتقة 
(H يعاد تشكيؿ القضباف بعد أف تبرد ف  ماكينة سحب  يتـ يشد قبؿ استخدامو بواسطة الشدادة حتى ، )

 iiيستقيـ وال يكوف فيو أي اعوجاج أثناء عممية التعشيؽ

 :  الزخرفية العناصر
 :  النباتية خارؼالز  أوال

 ( :واألكاليؿ األزىار عقود) المزىريات شكؿ .1
 ما العقود ،وىذه الباروؾ طراز ف  كبير بشكؿ األزىار وباقات واألكاليؿ األزىار عقود انتشرت لقد
 الزخرف  العنصر ىذا مر ،وقدiiiزىور أكميؿ أو طوؽ شكؿ تعط  معمقة زخرفية تشكيمة إال ى 

 النيضة بطراز متأثرة القاىرة ف  وصمت حتى مصر، إلى يأت  أف قبؿ أوروبا ف  كبير بتطور
 ، ىانـ فائقة قصر ف  الرصاص ف  المعشؽ الزجاج عمى ظيرت ، iv سواء حد عمى والباروؾ
 . حيدر فاطمة قصر

 :الطبيعة مف مناظر .2
 مناظر ، صيد ومراكب نيمية مناظر ، لمريؼ مناظر مف بيا المحيطة الطبيعة عف تعبر مناظر ى 

 تسر المتألقة الزاىية بألواف الصور ىذه وتميزت خبلبة وخضرة ،أزىار لمقصر حديقة وحوليا لمنافورة
 . األورماف بسراي بالرصاص  المعشؽ الزجاج عمى المناظر ىذه انتشرت  ليا الناظر

                                                           
i  20، صػػ1984،  ( سعيد. 

ii  ، 50، صػػ 1995( زينيـ . 
iii
 (Ware (D.) : A short dicitionery of Architecture, Newyork, 1945, p.47. 
iv  ) ، 132،صػػ2، جزء2002نجـ. 
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  ثانيًا زخارؼ تمثؿ الكائنات الحية 

 المصورة القصص .1
 : غرامية قصص - أ

 بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى جاءت كما  واحدة قصة تمثؿ  وىى النوافذ بعض فى ظيرت
  باشا حيدر بنت فاطمة قصر بنوافذ
 :اليومية اةالحي مناظر - ة

 مف سيدة صورة االورماف سراى فى بالرصاص المعشؽ النوافذ عمى االحياف بعض فى ظيرت
 .المصرى الريؼ لمزى المرتدي المصرى الريؼ
 : القصور مشاىد - د

 جاءت كما مختمفة مواقؼ فى اشخاص عدة صورة فى بالرصاص المعشؽ الزجاج فى ظيرت
 .بقصرالمنتزه

 : طئوالشوا البحر مناظر - س
 ظيرت عمى الزجاج المعشؽ بالرصاص مناظر عديدة بقصر فاطمة حيدر.  

 : المبلئكة رسـ .2
 عند الحب االلو كيوبيد احيانا فظيرت بالرصاص المعشؽ الزجاج  عمى المبلئكة رسوـ ظيرت
 .باألسكندرية حيدر فاطمة بقصر جاءت كما اثنيف او بشخص تحيط مبلئكة أو االغريؽ

 : واالسماؾ والحيوانات ورالطي تصاوير - ط
 قرداف ابو مرة فظير بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى الحيوانات و الطيور تصاوير ظيرت
 .االورماف بسراي وجدت األسماؾ واحيانا

 :وكتابات اليندسة أشكاؿ تمثؿ زخارؼ ثالثاً 
 أواًل أشكاؿ اليندسة:
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شؽ بالرصاص ظير لنا نوافذ قائمة بحد ذاتيا لعبت الزخارؼ اليندسية دوًرا ىاًما ورئسيًا ف  الزجاج المع
عمى الزخارؼ اليندسية دوف تدخؿ مف اى عنصر اخر عمى خبلؼ ماكانت عميو فى العصور السابقة 

االطباؽ النجمية  –لعصر اسرة محمد عمى لقد وجد العديد مف الزخارؼ اليندسية )عناصر ىندسية متداخمة 
 المثمنات(. –العمود الكورانث  –ؿ النجمية االشكا -الكندات والموزات –المعينات  –

 : المتداخمة اليندسية االشكاؿ .1
 واحيانا ومربعات ومستطيبلت دوائر مف المتداخمة اليندسية االشكاؿ مف زخارؼ عف عبارة ىى

 الزجاج عمى العناصر ىذه ظيرت و العناصر ىذه كؿ مف متداخؿ شكؿ فى فظيرو مثمثات
 .ورمافاال سراى فى بالرصاص المعشؽ
 ثانيا الكتابات :

 : المونوجراـ زخرفة .1
 بيا تأثر التى البلتينية، األحرؼ ذات الزخرفية الكتابية العناصر أىـ مف المونوجراـ عنصر يعد

 الفنوف عمى األوربية لمتأثيرات نتيجة ذلؾ وكاف ، عشر التاسع القرف خبلؿ الفنانيف بعض
 زخرفة وجدت ،i األغريقى والفف لؤلدب ترجع العنصر ليذا الفنية واألصوؿ القرف، ذلؾ وعمائر

 .حيدر فاطمة االميرة قصر فى بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى المونوجراـ
 :العمائر تصاوير  تمثؿ زخارؼ رابعاً 

 :  الكورنثى العمود .1
 وقاعات واجيات تزيف جدتو  التى األعمدة أنواع أىـ مف الكورانثية التيجاف ذات األعمدة تعد

 فى واستخدموا أيضا االغريؽ اختراعو الكورانثى والطراز والباشوات، األمراء قصور وحدائؽ
 يستخدموف كانوا ما وغالبا جزءيف بشكؿ إبرازه فى ييتموف الروماف كاف وقد عديدة فترات

 األعمدة أنواع طوؿأ الكورانثية التيجاف ذات األعمدة وتعتبر سواىا دوف  الكورانثية األعمدة

                                                           
i ، 275ـ، صػػػ2010( محمد. 
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 فى بالرصاص المعشؽ الزجاج زخرفة فى الكورانثى العمود وجد ،قد iالمظير فى وابسطيا
 .حيدر فاطمة ةاالمير  قصر

 :  الفرندات .2
 معدنية قضباف عمى وترتكز ماتستند غالباً  السط  عمى مفتوحة قاعة عف عبارة ىى الفراندة
 وىى( لوجيا) باسـ تعرؼ االيطالية القصور  فى  الفراندة البناء،وكانت مقدمة فى دائماً  وتكوف
 ،ظيرت iiالرجاؿ مف زائرييفال إلستقباؿ كقاعة ويستغؿ مكشوؼ مكاف عف عبارة الحقيقية  فى

 .حيدر فاطمة االميرة قصر فى بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى الفرندات تصاوير
 :  االيونية االعمدة .3

 فاطمة االميرة قصر فى بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى االيونية االعمدة تصاوير ظيرت
 . حيدر

 : العمائر تصاوير .4
 ولكنيا المعشؽ الزجاج تزيف كانت التى التصاوير مف العديد خمفيات ائرتمثؿالعم ىذه وكانت
 ليا ليس العمائر ىذه تكوف وقد عمييا التعرؼ مف الباحثة تتمكف لـ مبيمة عمائر جميعيا
 تصاوير ظيرت وقد ، معمارية خمفيات أنيا لمجرد فقط رسميا الفناف ولكف الطبيعة فى وجود

 . حيدر فاطمة االميرة بقصر بالرصاص شؽالمع الزجاج عمى العمائر

 التأثيرات الفنية عمى الزجاج المعشق بالرصاص 

 اواًل التأثيرات األوربية

 :  الغرامية القصص (1
 .حيدر فاطمة قصر فى بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى ظيرت غرامية مناظر عف عبارة ىى

                                                           
i )  ، 16-15صػػ، 2،ج2002نجـ. 

Sewall (J.I): A history of western art newyork, 1963,p.92-93. 

Martin (R.): Living Architecture Greek London, 1962,p.137. 
ii  ،111،صػػ1996( نجـ. 
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 :اليومية الحياة مناظر (2
 المعشؽ الزجاج عمى جاءت كما مختمفة اقؼمو  فى اشخاص عدة صورة  فى ظيرت

 .المنتزه بقصر بالرصاص
 : والشواطئ البحر مناظر (3

 .  حيدر فاطمة قصر فى بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى ظيرت
 "(:Mono - Gram" المونوجراـ زخرفة)   اليونانية بالحروؼ الكتابة (4

 بيا تأثر التى البلتينية، األحرؼ ذات الزخرفية الكتابية العناصر أىـ مف المونوجراـ عنصر يعد
 الفنوف عمى األوربية لمتأثيرات نتيجة ذلؾ وكاف عشر، التاسع القرف خبلؿ الفنانيف بعض
 الفف التقط ،وقد األغريقى والفف لؤلدب ترجع العنصر ليذا الفنية واألصوؿ القرف، ذلؾ وعمائر

 مف القبطى و المسيحى الفف فوأ خاصة فنونو عمى وطبقيا الفكرة ىذذه والقبطى المسيحى
 ، iالعنصر مصربيذا فى الميبلدى عشر التاسع القرف فنوف تأثرت ثـ ومف ، الرمزية الفنوف
 .حيدر فاطمة قصر بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى ظيرت

 : الكورانثى العمود (5
 العمارة فى ظيوره بداية وكاف والبناء دالتشيي بداية مع يظير لـ بأنو الكورانثى الطراز تميز قد

 قبؿ األوؿ القرف نياية فى الروماف عند رشده وبمغ الميبلد قبؿ الخامس القرف فى كانت اليونانية
 التى القصور فى مفضؿ الكورانثى الطراز كاف ،وقد iiاليمنستى العصر فى بعد فيما وازداد الميبلد

 االميرة قصر فى بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى ظير وقد ،iii الجديدة الكبلسيكية إحياء فييا تـ
 .حيدر فاطمة

 (: الزىور باقات) واالكاليؿ االزىار عقود (6

                                                           
i  ، 275، صػػػ2010( محمد 

ii
 ( Fletcher(b.): A history of Architecture – First puplished 1896 ,twentieth edition –university 

of London , 1990, p 137. 
iii  ) ، 16، صػػ2ج،2002نجـ. 
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 فيى القديمة الجذور ذات العناصر مف واألكاليؿ األزىار عقود تمثؿ التى الزخرفية وحداتال تعد
 تميز فقد ، الباروؾ طراز فى كبير بشكؿ انتشرت وقد ، والفواكو النباتات فروع مف أساسا متطورة

 اؽاألور  حساب عمى األزىار انتشار الى باالضافة والرقة بالرشاقة النيضة طراز عف طرازالباروؾ
 .ىانـ فائقة قصر فى الرصاص فى المعشؽ الزجاج عمى ظيرت وقد ، i والفواكو

 (:المسيح  األوروبى التأثير) السمؾ (7
 تكوف اليونانية بالمغة اهلل ابف المسي  اسـ مف األولى حروؼ الخمسة ألف المسي  إلى السمؾ يرمز
 المسيحى ،كذلؾ الماء فى اال يعيش ال السمؾ الف لمعماد رمزاً  ضااي السمؾ استعمؿ ، سمؾ كممة
 وظير ،iiصياداً  كاف ألنو بطرس القديس صور فى أيضا السمؾ يظير ،كما العماد بدوف يعيش ال

 .ورمافاال بسراى الرصاص فى المعشؽ الزجاج عمى
 : الحب الو كيوبيد  (8

 اإللية ابف ىو وكيوبيد ،القديمة اليونانية االساطير احد صاحب ىو اإلغريؽ عند الحب إلو كيوبيد
 البشر بو يصيب وسيـ قوس يحمؿ الجماؿ شديد صغير طفؿ شخصية فى أشتير وقد فينوس
 .باالسكندرية حيدر ةفاطم بقصر الرصاص فى المعشؽ الزجاج عمى وظير ،iiiالحب فى فيوقعيـ

 : المبلئكة رسوـ  (9
 اثنيف او بشخص تحيط مبلئكة فظيرت ، بالرصاص المعشؽ الزجاج  عمى المبلئكة رسوـ ظيرت
 . باألسكندرية حيدر فاطمة بقصر جاءت كما

 :  الفرندات  (10
                                                           

i  )143-142، صػػ2، ج 2002 ،نجـ 

ii 59،60( جورج فيرجبستوف ، ترجمة :يعقوب جرجس نجيب ،الرموز المسيحية ، صػػػ. 
 

iii  ، أكتوبر  07الجمعة إلغريؽ يصيب البشر بسيامو ليوقعيـ فى الحب ،يحكى اف .. "كيوبيد" إلو الحب عند ا (انفراد
 12/12/2019،) تاريخ قراءة المقالة : الخميس  /https://www.innfrad.com/News/41 ـ، 03:04 2016

(11:15p.m..)) 

https://www.innfrad.com/News/41/
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 ثحي النيضة عصر فى اإلنجميزية المنازؿ ميزت التى المعمارية المبلم  مف الفراندة تعد 
 عمى بسبللـ الييا ويصعد البرامؽ بيا تحيط التى والمرتفعة المتسعة الكبيرة بالفرندة تمتاز كانت

 المعشؽ الزجاج عمى الفرندات تصاوير ظيرت ، i وجميمة منسقة حديقة عمى وتطؿ جانبييا
 .فاطمة االميرة قصر فى بالرصاص

 :  االيونية االعمدة  (11
 إحياؤه تـ الذى الطرازاالغريقى تميز كانت التى اليونانية األعمدة طرز أىـ أحد ىو األيوانى زالطرا
 ولـ بالفائؼ تسمى التى الرشيقة بالحمزونات تاجو يتميز كاف الذى عشر التاسع القرف فى مصر فى
 بلتالطب تسمى قطاعات مف تتكوف كنت ولكنيا الرخاـ مف واحدة قطعة مف مصنوعة األعمدة تكف
 عمقاً  أكثر الرأسية وقنواتيا الدورية االعمدة مف رشاقة أكثر األيونية األعمدة أبداف كانت وقد

 فى بالرصاص  المعشؽ الزجاج عمى االيونية االعمدة تصاوير ظيرت ،iiمقعرة قواعد عمى وتحتوى
 . حيدر فاطمة االميرة قصر

 : االوربية االزياء  (10
 الموجود منيا اشخاص بيا وكاف ادمية رسوـ عمى احتوت التى النوافذ فى االوربية االزياء ظيرت

 عمى ظيرت االوربى الطابع ذات االزياء فى كبير تنوع فيظر الوحدة النافذة ومنيا حكاية بو
 .حيدر فاطمة قصر فى بالرصاص المعشؽ الزجاج
 : لتركيةا التاثيرات ثانيا
 مع قدـ الذى مصر الركوكو طراز خبلؿ مف قدـ الذى الثانى اإلتجاه التركى الرومى الطراز يمثؿ

 إلى الطراز ىذا نقمت التى والبعثات واإليطالييف الفرنسييف خاصة مصر إلى وفدوا الذيف  االجانب
 إلى جاء فقد ركىالت الرومى أو التركى الركوكو طراز أما أوربا فى عميو كاف الذى بشكمو مصر
 اف أجانب وعماؿ بمعمارييف إلستعانتو كاف فقد ، باشا عمى محمد ىو أدخمو مف أوؿ و مصر

                                                           
i  ،111،صػػػ 1996( نجـ. 

ii
) Martin (R.): Greek Architecture, London, 1967,p.84. 
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 بانو تميز الذى الرومى الطراز ىو و مصر فى وجوده يسبؽ لـ ، العمارة فى جديد طراز ظير
 .i التركى طابع بيف و اليوناف جنوب فى اإلنشاء طابع بيف يجمع

 :نباتية افرع (1
 غالبا والتى البعض بعضيا مع المتداخمة النباتية الزخارؼ استخداـ بكثرة التركى الطراز اتسـ
 فى المعشؽ الزجاج عمى ظيرت ،ii الشديدة بالرقة أشكاليا تمتاز التى الفروع مف تتكوف ما

 .ىانـ فائقة بقصر الرصاص
 لتأثيرات االسبلمية:ثالثًا ا

أعيد إحياء الطراز اإلسبلمى فى القرف التاسع عشر عمى يد معمارييف أوربييف حيث أعججبوا بيذا الطراز 
وقمده وقد رأينا العديد مف مبانى القاىرة التى شيدىا األجانب بصفة خاصة شيدت عمى الطراز االسبلمى ، 

ت و األعياف األبية و العظمة وظير بوضوح اإلسراؼ وفى عيد الخديوى إسماعيؿ احب العديد مف الباشوا
فى مظاىر الحياة الغربية المترفة وأثثوا منازليـ بأثاث أوربى إال أف ذلؾ لـ يمنع العديد منيـ مف أف يبنوا 
منازليـ وقصورىـ وفقا لمطراز اإلسبلمى الغنى بالزخرفة ،وقد تحققت ىذه الرغبة عمى يد المعمارييف 

 .iiiـ1870عاشوا فى القاىرة سنة  األوربييف الذيف

وكاف مف رواد األوربييف الذيف نفذوا الطراز اإلسبلمى فى مدينة القاىرة وىو المعمارى بودرى والمعمارى 
( وقد Alexandre Marsetوكذلؾ المعمارى إلكسندر مارس )( Ernest Jaspar)ت جاسبر الشيير أرنس

 .   ivشارؾ األخيراف فى بناء مستشفى ىميوبمس عمى الطراز اإلسبلمى المغربى 

 : والميمات البلعب الجفت (1

                                                           
i  ) ، 218صػػ، 2،ج 2002نجـ. 

ii ) ، 232،  صػػ2،ج 2002نجـ. 
 
iii  ، 306،307، صػػػ2006( نجـ. 

Tarek (M.R.S) : Early Twentielh Century Islamic Arhitecture in Cairo (A.U.C) 1992, P.12. 
iv

 ( Raymond(A): The Glory of Cairo, (A.U.C) 2000 , P.399. 
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 األطر ىذه وخضعت نتوء بشكؿ ظير حيث االموى العصر فى  ظيرت التى الزخرفة مف
 ىذا عم  يطمؽ أصب  و صغيرة قناة وبينيا مزدوجة أصبحت حتى لمتطور الحجرية
 أطمؽ( ميمات) بدوائر اإلطار ىذا المعمار ذود وعندما الجفت إسـ النتوءيف ذو االطار
 .ىانـ فائقة بقصر بالرصاص المعشؽ لزجاجا عمى ظيرت ،i البلعب الجفت  إسـ عميو

 رابعًا تأثيرات مف البيئة المصرية:

شيد القرف التاسع عشر إحياء لجميع الطرز المعمارية و الفنية القديمة ، وكاف مف أىـ ىذه الطرز التى تـ 
يدت فى إحياؤىا ىو الطراز الفرعونى ، فقد رأينا ىذا الطراز يتألؽ فى بعض القصور و السريات التى ش

القاىرة فى القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف بؿ أف ىناؾ بعض المعمارييف المصرييف كانت لدييـ 
 .iiرغبة ممحة فى إحياء ىذا الطراز فى عمائر القاىرة مف جديد 

ورأينا بعض العمائر مصممة عمى ىذا الطراز فقد كاف إحياء طراز العمارة الفرعونية فى نياية القرف التاسع 
عشر وبداية القرف العشريف جزء مف اإلطار الفكرى لمحركة الوطنية ووجدنا بعض الميندسيف ينادى 

  iiiبضرورة العودة إلى ىذا الطراز

 :المصرية البيئة مف االشخاص اشكاؿ (1
 عمى فظيرت بيـ محيطة مصرية وبيئة مصرية مبلم  ذات الشخاص تصوير ىى

 . االورماف بسراى بالرصاص المعشؽ الزجاج
 : قرداف ابو (2

                                                           
i  )، 185،صػػػ 1996نجـ. 

ii  )،295،صػػػ 2006 نجـ. 
Tarek (M.R.S): Early Twentielh Century Islamic Arhitecture in Cairo,P.16. 

iii ) 43،صــ1221،الوه ب عبد. 
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 و الديداف يصتاد النو البلرض فى لو المبلزمة لمفبلح الصديقة الطيور مف ىو
 بالرصاص المعشؽ الزجاج عمى ظير حالفبل و لبلرض مبلزماً  دائماً  فكاف الحشرات

 .االورماف سراى فى
 : المصرية البيئة مف ازياء (5

 عمى ظيرت وقد الريفية المصرية البيئة مف مبلبس  مرتدية اشخاص عف عبارة ىى
 .المصرى الريؼ مف لسيدة منظر االورماف بسراى  الرصاص فى المعشؽ الزجاج

 رابعًا أىـ النتائج: 

فف الزجاج المعشؽ بالرصاص  فى عمائر عصر اسرة محمد عمى دراسة أثرية فنية بعد تناوؿ موضوع 
 مقارنة برزت النتائج التالية :

اواًل: قامت الباحثة بنشر عدد كبير مف التحؼ الزجاجية ذات الزجاج المعشؽ والتى لـ يسبؽ نشرىا مف 
 قبؿ.

ف التى وفدت عمى مصر فى نياية القرف ثانيًا: اثبتت الدراسة أف فف الزجاج المعشؽ بالرصاص مف الفنو 
 واستمرت فى عمائر القرف التاسع عشر والقرف العشريف حتى نياية عصر أسرة محمد عمى . 18

ثالثًا: أثبتت الدراسة أف الزجاج المعشؽ بالرصاص تأثر بالتأثيرات األوربية الوافدة و التأثيرات التركية 
 مية.باإلضافة إلى التاثيرات اإلسبلمية و المح

رابعًا: أثبتت الدراسة أف الزجاج المعشؽ بالرصاص تأثر بالتأثيرات األوربية وجاءت معظـ الزخارؼ المنفذة 
 عميو إما مناظر طبيعية أو مناظر غرامية أو مناظر الحياة اليومية أو مناظر مف الكتاب المقدس.

 خامسًا: تناولت الدراسة أساليب وزخرفة الزجاج المعشؽ فى الرصاص.

ادسًا: أثبتت الدراسة أف التأثيرات األوربية تجسدت فى الحروؼ البلتينة ،وطراز األعمدة االغريقية س
 ،ومناظر الغراـ ،وعقود وأكاليؿ األزىار.
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سابعًا: أثبتت الدراسة أف التأثيرات التركية العثمانية تجسدة فى إستخداـ ، االفرع النباتية وىى مف العناصر 
 عمى الفنوف العثمانية فى مصر.الزخرفية التى انتشرت 

 ثامنًا: أثبتت الدراسة أف التاثيرات الفنية اإلسبلمية تجسدت فى إستخداـ الجفت البلعب والميمات .

تاسعًا: اثبتت الدراسة أف تأثير البيئة المحمية تجسد فى فف الزجاج المعشؽ بالرصاص وقد ظير ذلؾ فى 
 ة مثؿ أبوقردف ، أزياء  نساء مصرية )الريؼ المصرى( .العناصر الزخرفية المرتبطة بالبيئة المصري

 قائمة المراجع العربية 

 الكتاب سنابؿ ،مكتبة(أسرار -كنوز  -تاريخ)مصر ف  الرئاسية القصور ، الحميد عبد فرج أحمد (1
،0213. 

 .  المسيحية ،الرموز نجيب جرجس يعقوب: ترجمة ، فيرجبستوف جورج (2
  المدينة لعمراف وثائقية أثرية دراسة) والسريات القصور مدينة حمواف ، نجـ سالـ المنصؼ عبد (3

 .0223، ،القاىرة الشرؽ زىراء مكتبة ،( والمندثرة الباقية وآثارىا
 دار عشر، التاسع القرف ف  القاىرة مدينة ف  والباشوات األمراء قصور ، نجـ سالـ المنصؼ عبد (4

 .م0220 ،0 جزء الشرؽ، زىراء مكتبة النشر
 .1223 ، لمكتاب العامة الييئة ، القاىرة ، الزجاج فف تكنولوجيا ، زينيـ حسف محمد (5

 الرسائل العممية 

 أوال رسائل الماجستير 

 مف االوؿ والنصؼ عشر التاسع القرف فى القاىرة مدينة فى  العمارة تطور ، الوىاب عبد أحمد (1
 .1221، العمارة قسـ ، االزىر امعة،ج اليندسة كمية ماجستير، رسالة ، العشريف القرف

 القاىرة بمدينت  والقبطية اإلسبلمية العمائر عمى القوطية التأثيرات منشاوي، مجاىد احمد أمينة (2
 ، ماجستير رسالة ، العشريف القرف مف األوؿ العقد وحتى عشر التاسع القرف خبلؿ واإلسكندرية

 .رةالقاى جامعة ، ـ0211اآلثار، كمية ، منشورة غير
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 مف االوؿ النصؼ حتى نشأتو منذ بالقاىرة والمنيرة االنشاء حى ، محمد الفتاح عبد شيماء (3
 ،جامعة االثار كمية ، منشورة غير ماجستير رسالة ،" أثارية حضارية دراسة"العشريف القرف
 .ـ0212 ، القاىرة

 غير ماجستير، سالةر  ،"  فنية معمارية دراسة" السكاكينى قصر نجـ، حسف سالـ المنصؼ عبد (4
 .1223 ، القاىرة ،جامعة االثار كمية ، منشورة

 المعاصر الزجاج تصميـ ف  الوظيفية القيـ عمى المسيحية الفنوف أثر زينيـ، حسف محمد (5
 ،سنو حمواف جامعة التطبيقية، الفنوف كمية ماجستير، رسالة المسيحية، الدينية بالعمارة وعبلقتو
1230. 

 الزجاج مف الفنية األعماؿ وترميـ لحفظ التكنولوجية المتطمبات الصفت ، محمد إبراىيـ ماىر (6
 شعبة/  الصناعية التصميمات قسـ) التطبيقية الفنوف كمية مصر، ف  بالرصاص المؤلؼ
 . م1223، ، منشورة غير ، م جستير رس لة ، حمواف جامعة ،(الزجاج

 و االزالة طريؽ عف الناتج الزجاجى السط  فى الموف تأثير ، سعيد محمد الرحيـ عبد مصطفى (7
 التصميمات قسـ)  التطبيقية الفنوف كمية ، الحديثة المعمارية بالفتحات وعبلقتو االضافة
 .1234 ، حمواف جامعة ،(  الزجاج شعبة/  الصناعية

 ثانيا رسائل الدكتوراة 

 نماذج عمى تطبيقاً  مصر فى الزجاجية األثار وصيانة ترميـ دراسة ، ضوى  الكريـ جاد سموى (1
 .1223، القاىرة جامعة ، الترميـ قسـ ، االثار كمية ، منشورة غير ، دكتوراة رسالة ، مختارة
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Abstract  

The Thesis has discussed The Art of Stained Glass in some of The ArchitectureFrom the era of 

Khedive Ismail to the era of King Ahmed Fouad I"Artistic Archeology Study".The Thesis has 

been divided into several parts, the first part deals with pieces of stained-glass using lead in the 

architecture of the era of the family of Muhammad Ali.  

 

The Second Part of the Thesis has clarified methods of industry and decorations of stained 

glass. A detailed show of geometric, floral and comic views decorations installed on the glass is 

introduced.  

 

Third Part has explained Artistic influences on the stained-glass using lead at the era of 

Muhammad Ali Family. This part is divided into three chapters. First chapter has explained 

European and Turkish influences. Second Chapter has explained Islamic Influences. Third 

Chapter has explained Egyptian Environment Influences on this art. The Thesis ends with 

conclusion with the most important results. 
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