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إضافات جديدة عن استخدام األلباستر في وحدات إضاءة األسقف في ضوء ثريات األلباستر

المحفوظة بقصر عائشة فهمي بالزمالك (2:39-2:33م2457-2451 /هـ) تنشر ألول مرة
(دراسة آثارية فنية)

أسماء فرج عبد المجيد عمي عاشور
الممخص

إبراىيـ صبحي السيد غندر محمد أحمد عبد الرحمف عنب

كمية اآلثار جامعة الفيوـ

تيتـ الدراسة بتوضيح استخداـ مادة األلباستر كمادة خاـ أساسية في الربع األوؿ مف القرف العشريف

الميبلدي /والقرف الرابع عشر اليجري لصناعة إحدى أشكاؿ أدوات اإلضاءة أال وىي الثريات ،إعتماداً
عمى ثماف ثريات مف األلباستر -تنشر ألوؿ مرة -والمحفوظيف بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ(-1922

1928ـ1346-1340 /ىػ) والمطؿ مباشرةً عمى الشاطئ الغربي لفرع نير النيؿ الشرقي والذي يعتبر
مف أجمؿ وأروع القصور التي ترجع إلى عصر أسرة محمد عمي باإلضافة إلى اتباع المنيج التحميمي
في دراسة المواد الخاـ المستخدمة ،وطرؽ الصناعة والزخرفة ،والتصميـ الفني ،وأماكف تعميقيا،
والعناصر الزخرفية ،وكذلؾ الدراسة المقارنة مع أقدـ النماذج التي استخداـ فييا مادة األلباستر في

صناعة الثريات.
الكممات الدالة

الثريات ،األلباستر ،قصر ،عائشة فيمي ،المعادف
أهداف البحث
نشر مجموعة لـ تنشر مف قبؿ لثريات األلباستر في عصر أسرة محمد عمي.
أف تتضمف الدراسة المواد الخاـ وفي مقدمتيـ األلباسترفي صناعة ىذه التحؼ.
أهمية البحث
ندرة األبحاث لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات المتخصصة في تمؾ الفترة.

أف المجموعة موضوع الدراسة لـ تُعرض مف قبؿ لمدراسة أو البحث.
منهجية البحث
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اتبعت الباحثة في دراسة المجموعة المنيج الوصفي لوصؼ نماذج الثريات ثـ المنيج التحميمي لممواد

الخاـ المستخدة وطرؽ الصناعة وأساليب الزخرفة وكذلؾ المنيج المقارف في تتبع ظيور واستخداـ
األلباستر في أدوات اإلضاءة.
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المقدمة
تعتبر اإلضاءة مف إحدى ضروريات الحياة عمى مر العصور ،فكانت النار ىي أوؿ وسيمة إضاءة
توصؿ إلييا اإلنساف واعتمد عمييا في رؤية ما حولو عندما تأفؿ الشمس ويحؿ الظبلـ الدامس،
ثـ المسارج( ،)2وأخذ بعد ذلؾ يطور ىذه الوسائؿ

وتوصؿ مف خبلليا إلى استعماؿ المشاعؿ

()1

(العمري1965 ،ـ) فظيرت الشماعد( ،)3والمشكاوات( ،)4واألباليؾ ،والفوانيس( ،)5وأعمدة اإلنارة،
والتنانير( ،)6والثريات( )7أو ما يسمى في العصر الحديث بالنجؼ( ،)8وقد ُذكر أف لفظ نجفة أطمؽ عمى

أدوات اإلضاءة الكريستاؿ منذ بداية القرف العشريف وخاصة عمى أدوات الكريستاؿ(الوكيؿ2005 ،ـ)،
ولكف بالبحث والدراسة تبيف أف لفظ نجؼ كاف معروؼ في بدايات القرف التاسع عشر وقبؿ دخوؿ

الكيرباء مصر ،حيث ورد ذكره في حديث الجبرتي (الجبرتي8998،ـ) عف أحداث

سنة8228ىػ8886/ـ والخاصة بتعمير بيت محمد عمي باشا في بركة الرطمي الذي اشتراه مف حسف
 -1المشاعؿ :مفردىا المشعؿ ،ويقصد بو القنديؿ ونحوه ،مجمع المغة العربية2884 ،ـ.

 -2المسارج :مفردىا المسرجة ،وىي ما يوضع فيو الفتيمة والدىف لئلضاءة ،مجمع المغة العربية2884 ،ـ.

 -3الشماعد :مفردىا الشمعداف ،وىو منارة تزيف ويرتكز عمييا الشمع حيف االستضاءة بو ،وىو إصطبلح مركب مف
الكممة العربية شمع والكممة الفارسية داف (بمعنى الوعاء أو المكاف) أي أنيا تعني مكاف أو وعاء الشمع ،مجمع المغة
العربية2884 ،ـ؛ شير8988 -8987 ،ـ.

 -4المشكاوات :مفردىا مشكاة (بكسر الميـ وسكوف الشيف) ،وىي في المغة كؿ كوة في الحائط غير نافذة يوضع فييا
ض مثَ ُؿ ُن ِ ِ ٍ ِ ِ
المصباح أو القنديؿ مصداقاً لقولو تعالى "المَّو ُنور الس ِ
اح" ،وربما يقصد بيا
صَب ٌ
ورِه َكم ْش َكاة فييَا م ْ
ُ ُ
َّم َوات َواأل َْر ِ َ
َ
ذلؾ العمود المعدني الذي يوضع المصباح أو القنديؿ عمى رأسو ،وكانت المشكاوات تعمؽ في داخؿ العمائر اإلسبلمية
وعمى األغمب كانت تنفذ عمى ىيئة بدف منتفخ انسيابي يشبو إناء الزىور ينتيي بقاعدة وتعموه رقبة عمى شكؿ قمع

متسع ،وحوؿ بدف المشكاه يوجد آذاف ذات سبلسؿ تجتمع أسفؿ كرة دائرية أو بيضاوية تعمؽ بواسطتيا في سقؼ
المكاف المراد تدليتيا فيو ،وكاف يوضع بداخؿ المشكاة مصباح أو قنديؿ يضاء بالزيت ،الباشا8999 ،ـ.
 -5الفوانيس :مفردىا الفانوس ،وىي عبارة عف مشكاة مستقمة ،جوانبيا مف الزجاج يوضع فييا المصباح ليقيو اليواء أو
الكسر ،مجمع المغة العربية2884 ،ـ.
 -6التنانير :مفردىا التنور ،وىو إصطبلح فارسي معرب ال تعرؼ لو العرب اسماً غيره ،يعني أضاء ،وقد ورد ذكره في
ؽ َعمَْي ِو ا ْلقَ ْو ُؿ َو َم ْف
َىمَ َ
ؾ إِالَّ َم ْف َسَب َ
اح ِم ْؿ ِفييَا ِم ْف ُكؿ َزْو َج ْي ِف اثَْن ْي ِف َوأ ْ
ور قُ ْمَنا ْ
قولو تعالى " َحتَّى إِ َذا َج َ
اء أ َْم ُرَنا َوفَ َار التَُّّن ُ
َآم َف َو َما َآم َف َم َعوُ إِالَّ َقمِي ٌؿ" ،شير ،ص .89
 -7ثريات :مفردىا ثريا ،ومعناها المغوي :النجفة ،أما المعنى اإلصطالحي :فيي وسيمة اإلضاءة التي تعمؽ في سقؼ
المكاف المراد إضاءتو ،وفييا عدة سرج أو قناديؿ بمورية أو نحاسية أو مجموعة مف المصابيح الكيربائية تعمؽ في

المنازؿ وغيرىا ،وقد شاع لفظ ثريا في فترة القرف التاسع عشر لكؿ أدوات اإلضاءة المعدنية المعمقة ،مجمع المغة
العربية2884 ،ـ؛ عمر2888 ،ـ؛ الوكيؿ2885 ،ـ.

 -8النجفة :معنا ىا في المعجـ مجموعة مف المصابيح الكيربية مختمفة الشكؿ متسقة الوضع باىرة الضوء وسميت
بالثريا تشبيياً بثريا السماء ،مجمع المغة العربية2884 ،ـ.
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كتخدا الشع اروي "...ووضع بو النجؼ واألشياء والتحؼ العظيمة التي أىداىا إليو اإلفرنج" "...

...فأوقدوا فييا الوقدات واألحماؿ الممتمئة بالقناديؿ...وكذلؾ بقاعة الجموس أحماؿ النجؼ والشموع
والصحب والفنيارات الزجاج "...وكذلؾ في حديثو عف أحداث سنة 8234ىػ8888/موذكره مساكف

اإلفرنج واألرمف في جيات المسمميف بخاف الخميمي والغورية والجمالية "...فإنيـ تفننوا في عمؿ
التصاوير ،والتماثيؿ...وأشكاؿ النجؼ."...
كما تطورت المواد المستخدمة في اإلضاءة فمف النار إلى الشمع ثـ الزيت فغاز اإلستصباح وأخي اًر

الكيرباء التي دخمت مصر عاـ 8389ىػ8892/ـ وأوؿ ما دخمتو الكيرباء كانت العاصمة(الوكيؿ،
2005ـ) .ومع ىذا التطور الواضح ألدوات اإلضاءة جاء ىذا البحث ليتناوؿ أحد أىـ تمؾ األنواع

وىي الثريات المصنوعة مف األلباستر والتي ضميا قصر عائشة فيمي بالزمالؾ(8928 -8922ـ/
8346-8348ىػ) ،وىو مف أجمؿ وأروع القصور التي ترجع إلى ىذه الفترة ،وقد حظى بموقع متميز

حيث يطؿ مباشرة عمى الشاطئ الغربي لفرع نير النيؿ الشرقي ،وقد أنشأ مبنى القصر الرئيس عمي
بؾ كامؿ فيمي بف عمي باشا فيمي عاـ (8922ـ8348/ىػ) ،ثـ آؿ بعد مقتمو إلى الورثة الشرعييف
وكانت مف بينيـ أختو السيدة عائشة فيمي التي اشترت أنصبة باقي الورثة لتصبح ىي سيدة القصر

وقامت بإضافة بعض الممحقات في الفترة مف (8928 -8925ـ) ،وبعد وفاتيا ُن ِزعت ممكية القصر
مف الورثة الشرعيف وتـ إقرار صفة المنفعة العامة وذلؾ بموجب قرار رئيس المجمس التنفيذي رقـ (33

لعاـ 8964ـ) ،ويشغمو اآلف مجمع الفنوف التابع لو ازرة الثقافة( .)1والقصر ي َزُخر بمجموعة متنوعة مف
الثريات سواء في أشكاليا أو موادىا الخاـ ،فمنيا ما جاء مف الخشب وأخرى مف النحاس ،وكذلؾ مف
الحديد ،وأخي اًر مف األلباستر ،وىي التي يختص بيا بحثنا حيث ينفرد البحث ألوؿ مرة بنشر ثماف
ثريات مصنوعة مف األلباستر .ونظ اًر ألف استخداـ مادة األلباستر في أدوات اإلضاءة يعد مف النماذج

الفريدة والنادرة في مصر والتي ترجع لتمؾ الفترة ،ىذا باإلضافة إلى اإلىتماـ بإبراز الناحية الفنية
أقبمت عمى ىذه الدراسة وقد قسمتيا عمى النحو التالي( :دراسة وصفية
والجمالية في تصميميا .لذا
ُ
لتمؾ الثريات الثمانية ،متبوعة بدراسة تحميمية تتضمف المواد الخاـ وطرؽ الصناعة وأساليب الزخرفة

 -1محكمة عابديف الجزئية ،عقد بيع بيف عائشة فيمي وعزيزة فيمي ،سنة 8924ـ ،ص486 ،484 ،482؛ محكمة
عابديف الجزئية ،عقد بيع بيف عائشة فيمي وفاطمة فيمي ،سنة 8924ـ ،ص485،483؛ محكمة مصر الشرعية،
سجؿ قيد سندات شرعية ،متنوع جزء  4لسنة 8925 -8924ـ ،نمرة مسمسمة  ،489مادة  247ص828؛ محكمة
مصر االبتدائية األىمية ،دعوى صحة تعاقد ،رقـ  8878لسنة 8926ـ كمي مصر؛ المحكمة العميا الشرعية ،سجؿ
أحكاـ عميا ،لسنة  8938-8929ج ،2نمرة مسمسمة  ،286ص23؛ مصمحة الشير العقاري والتوثيؽ ،مكتب جنوب
القاىرة ،عقد مشير  255لسنة 8943ـ؛ محكمة استئناؼ مصر األىمية ،الدائرة المدنية التجارية ،رقـ  8382لسنة

8944ـ ،ولممزيد مف المعمومات عف قصر عائشة فيمي بالزمالؾ انظر :عاشور2828،ـ.
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وكذلؾ العناصر الزخرفية التي ظيرت عمى تمؾ الثريات موضوع البحث يمييا الخاتمة وتضـ أىـ

النتائج).

والثريات ليست مجرد وحدة إضاءة بؿ إنيا أحد العناصر الرئيسية إلضفاء الفخامة واألبية ألي مكاف،

إذ إنيا تمنحو طابعاً ممي اًز ،كما اف إضاءتيا تضفي عميو لمسة جمالية ساحرة ،ونظ اًر لما تتميز بو
مادة األلباستر مف كونيا مادة شفافة الموف تسمح بتخمؿ الضوء منيا ،لذا جاء اليدؼ مف استخداميا

في صناعة الثريات ،مما يضفي عمى المكاف شعور بالرومانسية واإلسترخاء إلى جانب الفخامة
واألبية ،وىذا ما يفسر لنا سبب اختيار أماكف تعميؽ تمؾ الثريات بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ ،حيث

جاءت في الحماـ الرئيس وحجرة المبلبس.
الدراسة الوصفية

رقم الموحة .7-2

نوع التحفة ثريا (نجفة).

مادة الصنع األلباستر ،النحاس ،حديد ،الصاج.

مكان الحفظ قصر عائشة فيمي بالزمالؾ -الطابؽ األوؿ -الحجرة الجنوبية الشرقية  -وسط السقؼ.

األلوان األبيض ،الذىبي  ،األحمر ،األخضر ،األصفر ،األزرؽ ،البرتقالي.

التاريخ (8923 -8928ـ8948-8939 /ىػ).
النشر تنشر ألول مرة.

الوصف

تتدلى الثريا (النجفة) مف السقؼ بواسطة سمسمة مف نوع حمقػة وقضػيب (شػكؿ )7ينتيػي بحميػة نحاسػية

تشػػبو المزىريػػة (لوحػػة  -2أ) ذات بػػدف منػػتفخ ُزيػػف بإطػػار مػػف ميمػػات منفػػذة بطريقػػة مجدولػػة (شػػكؿ)6
يتخممػػو أربػػع حمقػػات نحاسػػية وتنتيػػي ىػػذه الحميػػة مػػف أسػػفؿ بشػػكؿ ثم ػرة األنانػػاس (شػػكؿ ،)1أمػػا حافػػة

المزىرية فجاءت ذات تضميعات يخرج مف أعبلىا باقة مف األفرع واألوراؽ والزىػور النباتيػة مػف الحديػد
والصػػاج ،كمػػا فُ ػتح بأسػػفؿ ىػػذه الحميػػة أربعػػة ثقػػوب يخػػرج مػػنيـ األسػػبلؾ الكيربائيػػة تتػػداخؿ مػػع أربػػع

سبلسػػؿ نحاسػػية مػػف نػػوع الصػػنارة (شػػكؿ )8تتػػدلى أيض ػاً مػػف ىػػذه المزىريػػة حتػػى تتصػػؿ ببػػدف الثري ػا

(النجفة) الذي ُزِّوَد بحمقات مثبتة في حميػات نحاسػية مسػتطيمة (لوحػة -2ج) زينػت بأشػكاؿ أوراؽ سػاز
(مسننة) (شكؿ )2يتفرع مف كؿ منيـ زوج مف األذرع النحاسية ،بواقػع ثمػاف أذرع ممتويػة ألعمػى تنتيػي
بشكؿ كأسي مػف أوراؽ مسػننة يتوسػطو قاعػدة أسػطوانية يثبػت بيػا لمبػة اإلضػاءة ،أمػا بـدن الثريـا فيػو

يشبو طبؽ مستدير مقعر مف رخاـ األلباستر األبيض الشفاؼ يزينو من الخارج إطاراف زخرفياف العموي
منيم ػػا ُش ػ ِػغؿ ب ػػأفرع نباتي ػػة تحم ػػؿ ثمػ ػرة الك ػػرز (ش ػػكؿ ،)3أم ػػا اإلط ػػار الس ػػفمي يزخرفػ ػو أربع ػػة بانوى ػػات
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مسػػتطيمة زين ػػت بموضػػوعات تص ػػويرية نفػػذت بالرس ػػـ ب ػػاأللواف ،ويػػرجح أف ى ػػذه التصػػاوير تعب ػػر ع ػػف

فصوؿ السنة األربعة وجميعيـ لسيدة وأطفاؿ في مواضع مختمفة ،وىـ كاآلتي

البانوه األول (لوحة  )3يمثؿ فصؿ الشتاء ،حيث صورت سيدة جالسة بالوسط بوضع ثبلث أرباع،
وىي تحاوؿ رفع ردائيا لتغطية جسدىا مف شدة البرد ،ومف أماميا طفؿ عاري الجسد بوضع جانبي

جالساً عمى ركبتيو يقوـ بالتدفئة عمى األبخرة المتصاعدة مف الموقد الذي أمامو ،كما يظير مف خمؼ

السيدة شجرة تساقطت عنيا أوراقيا وطفبلف أحدىما واقفاً وجسده بوضع أمامي ووجيو بوضع ثبلث

وص ِّور وىو يمسؾ بكمتا يديو رداء يحاوؿ أف يستر بو جسده مف شدة البرد القارس ،أما الطفؿ
أرباعُ ،
صور عاري الجسد جالساً بوضع جانبي مقرفصاً يبدو مرتعداً مف شدة البرد.
اآلخر فقد ُ

البانوه الثاني (لوحة  )4يمثؿ فصؿ الربيع ،حيث تتفتح الورود والزىور وتنمو النباتات وتزدىر
األشجار باألوراؽ ،وقد صورت سيدة جالسة تمد قدمييا أماميا والي الخمؼ منيا سمة ممتمئة بباقات
مف الزىور ،وتمسؾ السيدة بيدىا اليمنى ِقدر وباليد اليسرى تمسؾ أحد طرفي عقد مف الزىور ،حيث
يمسؾ بالطرؼ اآلخر مف العقد طفؿ مجنح عاري الجسد يمثؿ مبلؾ ،كما يظير خمؼ السيدة طفؿ

آخر مجنح عاري الجسد وقد صور وىو يرقص ممسكاً بإكميؿ مف الزىور.

البانوه الثالث (لوحة  )5يمثؿ فصؿ الصيؼ الذي توجد بو أكثر أنواع الفاكية ،ويكثر فيو المعب
والتنزىة ،وقد صورت سيدة مضجعة وكأنيا تستمتع بما حوليا مف جماؿ المنظر ،وتتكأ بيدىا اليمنى
عمى متكأ وتمسؾ بيدىا اليسرى بعنقود عنب (شكؿ ،)4ويظير مف أماميا طفؿ يضع عناقيد العنب

في طبؽ بو أنواع متعددة مف الفاكية ،كما صور مف خمؼ السيدة طفبلف عارياف الجسد أحدىما
جالس عمى ركبتيو واآلخر جالس عمى قاعدتو وبينيما ما يشبو سمة كبيرة ،وكأنيما يشتركاف في عمؿ

واحد.

البانوه الرابع (لوحة )6يمثؿ فصؿ الخريؼ ،حيث تمايؿ بعض أوراؽ األشجار فضبلً عف كسوة

األرض بباقي أوراؽ األشجار التي فضتيا ،وقد صورت سيدة جالسة في وسط المنظر تميؿ بنصؼ
جسدىا العموي لؤلماـ متكئة بذراعييا عمى إبريؽ ،وتمد أحد قدمييا إلى الخمؼ وتقرفص القدـ األخرى

أماميا ،وعمى يميف المواجو لممنظر التصويري طفبلف عارياف الجسد أحدىما مضجع يمد يده ألعمى
بصحف بو شراب يسقيو لمطفؿ اآلخر ،وعمى يسار المنظر التصويري طفؿ عاري الجسد يحمؿ بكمتا

يديو فوؽ كتفو حزمة مف الحطب.

أما البدن من الداخل (لوحة -2ب) فثبت بتجويفو اثناف مف األسياخ النحاسية المتقاطعة بيا لمبات
لئلضاءة بحيث تتصؿ ىذه األسياخ باألسبلؾ الكيربائية التي تتدلى مف أعمى ،وقد ثبت بأعمى نقطة
تقاطع السيخاف حمية نحاسية عمى شكؿ مزىرية معدنية مفرغة يخرج منيا باقة مف األفرع واألوراؽ

والزىور النباتية منفذة بالحديد والصاج.
رقم الموحة .9-8
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نوع التحفة أربع ثريات (نجفات)

مادة الصنع األلباستر ،النحاس ،الحديد ،الصاج.

العدد المكرر أربعة.

مكـــان الحفـــظ قصػػر عائشػػة فيمػػي بالزمالػػؾ -الطػػابؽ األوؿ -الحج ػرة الجنوبيػػة الش ػرقية  -السػػقؼ -

األركاف.

األلوان األبيض ،التذىيب ،األحمر ،األخضر ،األصفر ،األزرؽ ،البرتقالي.

التاريخ (8923 -8928ـ8948-8939 /ىػ).
النشر تنشر ألول مرة

الوصف

أربع ثريات (نجفات) متشابية ثُبتت كؿ واحدة منيـ بالسقؼ بواسطة سمسمة بيضاوية الحمقات يتدلى

منيا شكؿ مزىرية نحاسية ذات بدف منتفخ يتخممو ثبلث حمقات نحاسية وتنتيي بشكؿ ثمرة توت،

ويخرج مف أعمى المزىرية باقة مف األوراؽ النباتية والزىور منفذة بالحديد والصاج ،ويتدلى مف ىذه

المزىرية ثبلث سبلسؿ بيضاوية الحمقات تتصؿ بطبؽ النجفة الذي ُزِّوَد بحمقات مثبتة في حميات
نحاسية مستطيمة زينت بوريدة (لوحة -8أ) ،أما طبؽ النجفة فيو مستدير مف رخاـ األلباستر األبيض
ذو التجزيعات الرمادية يزيف أعبله بانوىات مستطيمة يشغميا إطار مف أفرع نباتية تحمؿ ثمرة الكرز،

وبتجويؼ طبؽ النجفة ثبتت لمبات اإلضاءة (لوحة -8ب).
رقم الموحات 23-22-:

نوع التحفة ثريتاف (نجفتاف).

مادة الصنع رخاـ األلباستر ،نحاس

العدد المكرر اثناف.

مكان الحفظ قصر عائشة فيمي بالزمالػؾ – الطػابؽ األوؿ -الحمػاـ الػرئيس -المسػتوى العمػوي -سػقؼ

المنطقتيف(.)3 ،8

األلوان األبيض ،الرمادي.

التاريخ (8923 -8928ـ8948-8939 /ىػ).
النشر تنشر ألول مرة

الوصف
ثريتاف (نجفتاف) متشابيتاف ثُبتت كبلً منيما في السقؼ بواسطة صرة معدنية صغيرة بيا ثقب في
الوسط يتدلى منو السمؾ الكيربائي الذي ينتيي بالدواه ولمبة اإلضاءة ،فضبلً عف ثبلثة خطاطيؼ
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يتدلى منيـ ثبلث سبلسؿ نحاسية مف حمقات مفرغة مف نوع الصنارة تنتيي بحمقة كبيرة تتصؿ بحمية

عمى شكؿ وريدة مثبتة ببدف الثريا (النجفة) مف الخارج (لوحة ،)82أما بدف الثريا فيو مف األلباستر،
عمى شكؿ طبؽ مستدير مقعر أبيض شفاؼ ذو تجزيعات رمادية.
رقم الموحات 21-:

نوع التحفة ثريا (نجفة).

مادة الصنع رخاـ األلباستر ،حديد.

مكان الحفظ قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -الحماـ الرئيس  -المسػتوى العمػوي -سػقؼ
المنطقة (.)2

األلوان األبيض ،البني المائؿ لبلحمرار ،األخضر.

التاريخ (8923 -8928ـ8948-8939 /ىػ).
النشر تنشر ألول مرة

الوصف

ثُبتت الثريا (النجفة) في السقؼ بواسطة صرة معدنية صغيرة (لوحة-88ج) بيا ثقب في الوسط يتدلى

منو السمؾ الكيربائي الذي ينتيي بالدواه ولمبة اإلضاءة ،فضبلً عف ثبلثة خطاطيؼ يتدلى منيـ ثبلث

سبلسؿ نحاسية ،يتفرع كؿ منيما إلى فرعيف مف السبلسؿ مف حمقات عمى شكؿ وريدة وقضيب
(لوحة -88ب) تنتيي بحمقة كبيرة تتصؿ بحمية بارزة مف الحديد عمى شكؿ مجموعة أوراؽ نباتية
مثبتة بالبدف مف الخارج ،أما بدف الثريا فيو مف األلباستر ،عمى شكؿ طبؽ مستدير مقعر أبيض

شفاؼ ذو تجزيعات بنية مائمة لبلحمرار(لوحة-88أ) ،كما يزيف بدنيا مف الخارج إطار مف فرع نباتي
متموج (محور) بالموف األخضر(شكؿ.)5
الدراسة التحميمية

المواد الخام

يعتب ػ ػ ػػر األلباس ػ ػ ػػتر الم ػ ػ ػػادة الخ ػ ػ ػػاـ الرئيس ػ ػ ػػية المس ػ ػ ػػتخدمة ف ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػناعة الثري ػ ػ ػػات موض ػ ػ ػػوع البح ػ ػ ػػث
باإلض ػ ػػافة إل ػ ػػى اس ػ ػػتخدـ مجموع ػ ػػة م ػ ػػف المػ ػ ػواد الخ ػ ػػاـ األخ ػ ػػرى كعام ػ ػػؿ مس ػ ػػاعد أو تكميم ػ ػػي ل ػ ػػبعض

القطع ومنيا النحاس ،والحديد ،والصاج.
األلباســــــــتر

()1

( )Alabasterاأللباس ػ ػ ػػتر أو المرم ػ ػ ػػر( )2المص ػ ػ ػػري يتك ػ ػ ػػوف جيولوجيػ ػ ػ ػاً م ػ ػ ػػف كربون ػ ػ ػػات

كالسػ ػ ػػيوـ متبمػ ػ ػػورة ( )Calciteويتميػ ػ ػػز بمونػ ػ ػػو األبػ ػ ػػيض أو األبػ ػ ػػيض الضػ ػ ػػارب إلػ ػ ػػى الصػ ػ ػػفرة ويكػ ػ ػػوف
 -1األلباستر أو المرمر ،ىو حجر ابيض شفاؼ .السبلميف2882 ،ـ.
متحوؿ َّ
يتركب مف بمّورات الكمسيت ُ ،يستعمؿ في البناء ِّ
لمزينة  ،وفي صنع التماثيؿ
ي
 -2ىو صخر
ِّ
رخامي جير ّ
ّ

ونحوىا ،عمر2888 ،ـ.
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عػ ػ ػػادة معرق ػ ػ ػاً وقطاعاتػ ػ ػػو رقيقػ ػ ػػة شػ ػ ػػبو شػ ػ ػػفافو (لوكػ ػ ػػاس8998 ،ـ)  .وقػ ػ ػػد ُذ ِكػ ػ ػػر المرمػ ػ ػػر عنػ ػ ػػد ابػ ػ ػػف

ػفاء (الجمع ػ ػ ػػة،
منظ ػ ػ ػػور عم ػ ػ ػػى أن ػ ػ ػػو ض ػ ػ ػػرب م ػ ػ ػػف الرخ ػ ػ ػػاـ ال ػ ػ ػػذي يتمي ػ ػ ػػز بالص ػ ػ ػػبلبة ،وأن ػ ػ ػػو أش ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػ ً

8975ـ).

األلباستر أو المرمر أو الييصـ( )1مف أنواع الرخاـ( ،)2و جميعيـ يتكوف مف مادة كربونات الكالسيوـ

المتبمورة (حسانيف2887 ،ـ) ،ويعرؼ الرخاـ جيولوجياً بأنو مف الصخور المتحولة والتي يقصد بيا تمؾ

الصخور الرسوبية أو النارية التي ط أر عمييا تغيرات فيزيائية وكيميائية حولتيا إلى صخور جديدة ذات
خواص جديدة ،وىو صخر متبمور يتكوف أساساً مف بمورات معدف الكالسيت  CaCo3ولكف في بعض
األحياف قد يتكوف مف الدولوميت ( Ca- Mg (Co3)2عطية8995 ،ـ).

ىو مف الصخور الشائعة االستخداـ في المباني واآلثار وكذلؾ المنحوتات ،ويكوف الرخاـ أبيض أو

رمادياً الموف أو بأي لوف آخر ،فإذا كاف أبيض يكوف شفاؼ نتيجة تحولو مف صخور جيرية نقية
خالية مف الشوائب ،أما إذا كاف ممونا فيرجع ذلؾ إلى ما يحتويو الحجر الجيري األصمي مف شوائب

معدنية مختمفة األلواف أثناء عممية التحوؿ والتي تعمؿ بدورىا عمى تشكيؿ ألواف الرخاـ فمثبلً الموف
األسود يرجع إلى وجود شوائب فحمية بيتومينية سوداء والموف األحمر أو البني المحمر يرجع عادة إلى

أكسيد الحديديؾ  ،Fe2O3أما عف الموف األصفر أو الكريـ فيرجع إلى وجود الميمونيتFeo.oh

(عطية8995 ،ـ).

صفاء وغالباً ما
ومف أهم مميزات األلباستر أو المرمر ىو أنو مجزع معرؽ ،كما أنو أشد أنواع الرخاـ
ً
يكوف لونو ىو األصفر الشفاؼ الذي يميؿ إلى البرتقالي أو األصفر الباىت الشفاؼ أو الموف الرمادي

الذي يميؿ إلى الموف البني أو األحمر أو الموف األبيض الناصع ،ويعتبر األلباستر مف أشير صخور
الزينة نظ اًر لتعدد استخدامو في تبطيف الواجيات وفي صناعة التحؼ ،ويستخدـ بعد كسره كحصوة في
صناعة الببلط أو الميزايكو(حسانيف1981 ،ـ).

وأيضاً مف أىـ مميزات رخاـ األلباستر أنو أطوؿ المواد الزخرفية عم اًر لصبلدتو الناتجة عف تكوينو

الطبيعي ،مما يسيؿ عممية إعادة استخداـ القديـ منو (حسيف1981 ،ـ) ،كما أف المرمر (األلباستر)

ِ
أممَ ُس ،مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز آبادي (ت887ىػ8484/ـ) ،القاموس،
ض ْر ٌ
 -1الييصـَ :
ب مف الحجارِة ْ
2888ـ.
 -2الرخاـ مف أىـ المواد التي استخدميا اإلنساف منذ عصوره األولى ،وحتى عيود متأخرة في األعماؿ البنائية
والتزينية ،ولذلؾ ال نجد ط ار اًز معمارياً أو فنياً يخمو منو؛ وىناؾ الكثير مف الدالئؿ المادية عمى أىمية الرخاـ ،ومنيا أنو

كاف يعتبر في العصر الممموكي أحد المواد النفيسة التي ينعـ بيا السمطاف عمى أمرائو كدليؿ عمى الرضى ،كما كاف

يحرص األمراء عمى إىدائيا لبعضيـ في مناسبة إنشاء أحدىـ منشأة جديدة مثمما حدث عندما شرع األمير صرغتمش
في بناء قصره وأصطبمو ،وعندما أنشأ األمير طاز قصره ،الجمعة8975 ،ـ؛ حسيف8988 ،ـ.
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استخدـ في مصر القديمة منذ عصور ما قبؿ األسرات إلى أحد العصور المتأخرة جداً في استخدامات
عدة(.)1

وكما سبؽ القوؿ بأف الرخاـ كثي اًر ما يوجد بو عروؽ معدنية رفيعة ألكاسيد فمزية معدنية مختمفة تكسب

الرخاـ الموف والمنظر الجذاب عندما يتـ صقمو ،كذلؾ يكوف الرخاـ مجزعاً بظبلؿ مختمفة األلواف
ويرجع ذلؾ إلى ظروؼ التحوؿ .فإنو يمكننا عمؿ إسقاط ليذه المعمومة عمى الثريات موضوع البحث،

فبعضيـ مف األلباستر األبيض ذو العروؽ الرمادية مما يدؿ عمى انتشار معدف الجرافيت ،وأخرى مف
األلباستر األبيض ذو العروؽ البنية المائمة لبلحمرار مما يدؿ عمى انتشار معدف البيوتايت ،ومعدف
ىيماتيت ،كالسيت(مصطفى 2888 ،ـ).
النحاس ،والحديد ،والصاج ىـ مف المعادف( ،)2وقد يرجع تاريخ ازدىار صناعة المعادف إلى المصرييف
القدماء ،حيث نجد التماثيؿ واألواني المصنوعة مف البرونز ،ومف الحمي المصنوعة مف المعادف

النفيسة (يوسؼ2883 ،ـ).

أما في العصر اإلسبلمي فقد احتمت صناعة المعادف مكانة ىامة لدى المسمميف ،بؿ وكاف ليا دو اًر
رئيسياً في حياتيـ بشكؿ عاـ ،وقد ازدىرت صناعة المعادف منذ فجر اإلسبلـ في أقاليـ مختمفة

وخاصة في إيراف ،وذلؾ لوجود أعداد كبيرة مف المناجـ التي تستخرج منيا المعادف المختمفة (حسيف،

2885ـ).
النحاس()copper

عنصر فمزي ،رخو نسبياً ،قابؿ لمطرؽ والسحب ،موصؿ جيد لمح اررة والكيرباء ،يتغير ببطء في اليواء

(رمضاف8999 ،ـ) ،ومعدف النحاس كاف أوؿ المعادف التي استعمميا المصريوف ،وكانوا يستخرجونو
مف شبو جزيرة سيناء (العيسوي2888 ،ـ) ،وقد دلت مواد الحفريات المختمفة عمى أف اإلنساف استعممو

 -1استخداـ كأحد مواد البناء المساعدة منذ عصور األسرات األولى حتى عيد األسرة التاسعة عشرة عمى األقؿ وخاصة
في تبطيف الممرات والغرؼ ال سيما اليياكؿ .ونظ اًر لسيولة تشكيمو تـ استخدامو في صنع رؤوس الصوالجة ،والتوابيت
مثؿ (تابوتا الممكة ِحتِب ِح ِرس والممؾ سيتي األوؿ ،وأوعية حفظ األحشاء ،والتماثيؿ ،وموائد القرابيف ،والقدور،
والصحاؼ ،كما استخدـ بإعتباره مف األحجار شبو الكريمة في صناعة التمائـ والخرز والجعاريف منذ فترة البداري

وعصر ما قبؿ األسرات ،ورقائؽ ىذا الحجر تكوف شبو شفافة ،وكاف يستخدـ في ترصيع المصوغات واألثاث حيث
وجد عمى بعض األشياء في مقبرة توت عنخ آموف ،وىناؾ نوع شفاؼ جداً منو يسمى بالمرمر االيسمندي كاف يستعمؿ
في صنع األشياء الصغيرة مثؿ ختـ اسطواني مف عيد األسرة السادسة ،وخرزات مف عيد األسرات الثامنة عشرة

والثانية والعشريف والثالثة والعشريف عمى التوالي ،لوكاس1991،ـ.

 -2والمعدف ىو أي مادة صمبة تكونت بفعؿ عوامؿ طبيعية غير عضوية ليا تركيب كيميائي محدد وليس ثابت وليا

بناء ذري منتظـ ،الدليؿ2882 ،ـ.
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في بادئ األمر لصنع األدوات واألسمحة كالمعوؿ والخنجر والفأس الصغير  ...إلخ ،حيث أنو وجد

النحاس بشكمو الطبيعي أثناء بحثو عف الحجر الخاـ ،والحظ أف النحاس أقوى وأقسى(الدليؿ،
2002ـ).

استخدـ النحاس في الثريا (النجفة) التي تتدلى مف سقؼ الحجرة الجنوبية الشرقية بالطابؽ األوؿ

بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ لوحات ( ،)6-8وذلؾ في السمسمة التي جاءت مف نوع حمقة وقضيب

(شكؿ )7وتنتيي بحمية نحاسية تشبو المزىرية (لوحة  -2أ) ذات بدف منتفخ ُزيف بإطار مف ميمات
منفذة بطريقة مجدولة (شكؿ )6يتخممو أربع حمقات نحاسية وتنتيي ىذه الحمية مف أسفؿ بشكؿ ثمرة
األناناس شكؿ ( ،)1كما استخدـ أيضاً في الثريات األربعة بأركاف سقؼ الحجرة الجنوبية الشرقية

بالطابؽ األوؿ بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ لوحتاف ( )8-7حيث ثُبتت كؿ واحدة منيـ بالسقؼ
بواسطة سمسمة بيضاوية الحمقات يتدلى منيا شكؿ مزىرية نحاسية ذات بدف منتفخ يتخممو ثبلث حمقات

نحاسية وتنتيي بشكؿ ثمرة توت ،ويخرج مف أعمى المزىرية باقة مف األوراؽ النباتية والزىور ،ويتدلى

مف ىذه المزىرية ثبلث سبلسؿ بيضاوية الحمقات تتصؿ بطبؽ النجفة الذي ُزِّوَد بحمقات مثبتة في
حميات نحاسية مستطيمة زينت بوريدة (لوحة -8أ).
الحديد ))Iron

يعتبر العنصر الرابع شيوعاً في القشرة األرضية بعد األكسجيف والسيميكوف واأللومنيوـ ،وىو األساس
لمتقدـ الصناعي اليائؿ لمدوؿ الغنية بعد الثورة الصناعية عاـ 1121ىػ1711 /ـ ،وكاف المصرييف

القدماء ىـ أوؿ مف عرفوا معدف الحديد وكانوا يطمقوف عميو اسـ"بيا آف بيت" والتي تعني معدف السماء

(الدليؿ2002 ،ـ).

فصنِعت منو (تغشيات النوافذ ،األبواب وما يعموىا مف
وقد استخدـ الحديد في العمارة بشكؿ كبير ُ
شراعات ،الدرابزينات ،الشرفات ،أعمدة اإلنارة التي شاع استخداميا بعد دخوؿ الكيرباء ...إلخ) فضبلً
عف التحف المنقولة مثؿ (النجف ،األباليؾ ،الفوانيس ،الكونسوالت ،حوامؿ الزىور ،الشمعدانات

...إلخ).

حيث استخدـ في الثريات موضوع البحث فنفذ منو باقة مف األفرع واألوراؽ والزىور النباتية لوحة (-2

أ) ،لوحة ( -2ب) في الثريا (النجفة) التي تتدلى مف سقؼ الحجرة الجنوبية الشرقية بالطابؽ األوؿ
بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ لوحات ( ،)6-8وكذلؾ في الثريات األربعة بأركاف سقؼ الحجرة

الجنوبية الشرقية بالطابؽ األوؿ بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ لوحتاف ( ،)8-7باإلضافة إلى استخدـ
الحديد في عمؿ حمية بارزة عمى شكؿ مجموعة أوراؽ نباتية مثبتة ببدف الثريا مف الخارج والمعمقة
بسقؼ المنطقة ( )2بالحماـ الرئيس بالطابؽ األوؿ بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ لوحتاف ()88-9

الصاج ()Iron Sheet
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ُيصنع مف الحديد المطاوع وأنواع خاصة مف الصمب ،ويقبؿ التشكيؿ بواسطة اآلالت والمعدات ،وقد
يستخدـ بدوف طبلء فيعرؼ بألواح الصاج أو قد يكوف مطمي بطبلء معدني كالزنؾ أو القصدير
فيعرؼ باسـ الصاج المجمفف أو صفيح (الدليؿ2002 ،ـ).

وقد استخدـ في ثريات األلباسترالمحفوظة بقصر عائشة فهمي بالزمالك في بعض الزخارؼ المضافة
عمى ما يشبو األفرع الحديدية التي تنبثؽ مف الحميات النحاسية (لوحات .) 8-1
طرق الصناعة والتشكيل لمادة األلباستر

ك ػ ػ ػ ػػاف يػػ ػ ػ ػػتـ الكشػ ػ ػ ػ ػػؼ عػػ ػ ػ ػػف أمػػ ػ ػ ػػاكف تواجػػ ػ ػ ػػد الرخ ػ ػ ػ ػػاـ عػػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػ ػػؽ أخ ػ ػ ػ ػػذ عين ػ ػ ػ ػػات مػػ ػ ػ ػػف التربػػ ػ ػ ػػة
وتحميمي ػ ػ ػ ػػا ث ػ ػ ػ ػػـ تح ػ ػ ػ ػػدد أم ػ ػ ػ ػػاكف الحف ػ ػ ػ ػػر الس ػ ػ ػ ػػتخراج الرخ ػ ػ ػ ػػاـ وكان ػ ػ ػ ػػت تم ػ ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػ ػػثبلث م ارح ػ ػ ػ ػػؿ وى ػ ػ ػ ػػي

القطع ،ثـ النشر ،وأخي اًر الصقؿ.

كانت تتـ أوالً بعمؿ فتحات طولية متوازية في األرض عمى شكؿ مستطيؿ لعمؿ ممر مميد إلستخراج

كتؿ الرخاـ مف الجبؿ ،أما اآلف فيتـ عمؿ ىذه الحفر عف طريؽ الضغط الكيربائي والميكانيكي عمى
بعد 38ـ بيف الفتحة واألخرى وبعمؽ متريف وتوضع األلغاـ عمى عمؽ أكثر مف متريف ثـ تفجر
وتخرج كتؿ الرخاـ (سعودي8994 ،ـ) .ثـ تأتي بعد ذلؾ عممية قطع وصقؿ الرخاـ ،والذي كاف يقطع
بمناشير ال أسناف ليا وتحرؾ باأليدي وتسقى بالرمؿ والماء حتى يتـ النشر (أبو بكر8985 ،ـ) عمى

حسب الشكؿ المطموب.

ف ػ ػ ػػي حال ػ ػ ػػة تحوي ػ ػ ػػؿ األلباس ػ ػ ػػتر إل ػ ػ ػػى األطب ػ ػ ػػاؽ الت ػ ػ ػػي تس ػ ػ ػػتخدـ ف ػ ػ ػػي وس ػ ػ ػػائؿ اإلض ػ ػ ػػاءة ي ػ ػ ػػتـ حف ػ ػ ػػر
ورس ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ إس ػ ػ ػ ػ ػ ػػطوانات ث ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تقطيعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بالمخرط ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكاؿ بس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطة وأخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرى معق ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة

( ،)Cataloge,2014وبع ػ ػ ػ ػ ػػد ذل ػ ػ ػ ػ ػػؾ تح ػ ػ ػ ػ ػػؿ المرحم ػ ػ ػ ػ ػػة األخيػ ػ ػ ػ ػ ػرة وى ػ ػ ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػ ػػف طريقي ػ ػ ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػ ػ ػػتـ
الحص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى األلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف الجمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الب ارق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه المرحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقؿ الرخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

 Smoothingوى ػ ػ ػ ػ ػػي عممي ػ ػ ػ ػ ػػة تس ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ لتس ػ ػ ػ ػ ػػوية وتنع ػ ػ ػ ػ ػػيـ األس ػ ػ ػ ػ ػػطح (مص ػ ػ ػ ػ ػػطفى2889 ،ـ) ،ث ػ ػ ػ ػ ػػـ
بعد ذلؾ سد مساـ األلباستر(.)Cataloge,2014

جػ ػ ػ ػػاءت جميػ ػ ػ ػػع نمػ ػ ػ ػػاذج ثريػ ػ ػ ػػات األلباسػ ػ ػ ػػتر موضػ ػ ػ ػػوع البحػ ػ ػ ػػث عمػ ػ ػ ػػى شػ ػ ػ ػػكؿ طبػ ػ ػ ػػؽ مقعػ ػ ػ ػػر يمثػ ػ ػ ػػؿ
بػ ػ ػ ػػدف الثريػ ػ ػ ػػا يتصػ ػ ػ ػػؿ بالسػ ػ ػ ػػقؼ عػ ػ ػ ػػف طريػ ػ ػ ػػؽ مجموعػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف السبلسػ ػ ػ ػػؿ المعدنيػ ػ ػ ػػة بنياياتيػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف

أعمى حمية معدنية تُثَبت بالسقؼ.
بالبح ػ ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػ ػػي النم ػ ػ ػ ػػاذج المش ػ ػ ػ ػػابية لتم ػ ػ ػ ػػؾ الثري ػ ػ ػ ػػات وج ػ ػ ػ ػػدت ع ػ ػ ػ ػػدة ثري ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػػويد ترج ػ ػ ػ ػػع

إل ػ ػ ػ ػ ػػى ح ػ ػ ػ ػ ػ ػوالي عػػ ػ ػ ػ ػػاـ (8898ـ8387 /ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ) ،وتعتبػ ػ ػ ػ ػ ػػر ى ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػػف أوائػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ األمثم ػ ػ ػ ػ ػػة السػػ ػ ػ ػ ػػتخداـ
األلباس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتر ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أدوات اإلض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءة (لوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( ،)1()83لوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( ،)2()84لوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،)1()85وبعض ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا
1 -https://eileenlane.com/collections/lighting/products/413 Accesed 16/11/2019 at 04.55
pm
2-https://eileenlane.com/collections/lighting/products/426 Accesed16/11/2019 at 05.01 pm
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يرجػ ػ ػ ػ ػ ػػع إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى (8988ـ8327/ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ) (لوحػ ػ ػ ػ ػ ػػات/86أ-ب)( ،)2ومنيػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػ ػػا يرجػ ػ ػ ػ ػ ػػع إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى عصػ ػ ػ ػ ػ ػػر

إدوارد فػ ػ ػ ػ ػ ػػي أوائػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ القػ ػ ػ ػ ػ ػػرف العش ػ ػ ػ ػ ػ ػريف حتػ ػ ػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ( 8928لوحػ ػ ػ ػ ػ ػػة  )Hyde,2012( )87ومػ ػ ػ ػ ػ ػػف
المبلحػ ػ ػ ػ ػػظ أن ػ ػ ػ ػ ػو كمػ ػ ػ ػ ػػا اسػ ػ ػ ػ ػػتخدمت المعػ ػ ػ ػ ػػادف بمختمػ ػ ػ ػ ػػؼ أنواعيػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػػف نحػ ػ ػ ػ ػػاس وحديػ ػ ػ ػ ػػد وصػ ػ ػ ػ ػػاج
كمػ ػ ػ ػ ػ ػواد مس ػ ػ ػ ػ ػػاعدة م ػ ػ ػ ػ ػػع األلباس ػ ػ ػ ػ ػػتر ،اس ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ أيضػ ػ ػ ػ ػ ػاً القم ػ ػ ػ ػ ػػاش ى ػ ػ ػ ػ ػػو اآلخ ػ ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػ ػػع األلباس ػ ػ ػ ػ ػػتر
إلخػ ػ ػ ػ ػراج الثري ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػػكميا الني ػ ػ ػ ػػائي حي ػ ػ ػ ػػث اس ػ ػ ػ ػػتخدـ ف ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػؿ السبلس ػ ػ ػ ػػؿ الت ػ ػ ػ ػػي تعم ػ ػ ػ ػػؽ
منيا الثريات وىذا ما وجدناه في لوحات (.)86 ،85،83
استخدام األلباستر (المرمر) في وحدات اإلضاءة
أثبت األلباستر جدراتو عمى مر العصور كأحد أفضؿ المواد الخاـ المستخدمة في أدوات اإلضاءة
حيث تضفي عمى المكاف إضاءة طبيعية ساحرة وأنيقة وعممية وذلؾ مف خبلؿ انبعاث الضوء
وترشيحو مف خبلؿ عروؽ األلباستر الطبيعية ( )Duran,2005سواء أكاف ىذا الضوء طبيعياً أو

المسمط عمييا مف الممبات الكيربائية المستخدمة أثره الرائع في استخدامو في وحدات اإلضاءة ،حيث
سبؽ وأف ظيرت تمؾ الفكرة في استخدمت ألواح رقيقة مف المرمر يبمغ سمكيا (8سـ) في تغطية

النوافذ الصغيرة بقبة ضريح األمير يحيى بف حمزة (ؽ 7ىػ83/ـ) (سيؼ8991 ،ـ) والممحقة بمسجد
ُك ْحبلف عفار باليمف
ض َوراف آنس( ،)4وترجع فكرة استخداـ تمؾ األلواح الرقيقة مف األلباستر إلى
2002ـ) والممحقة بمسجد ُ
أصوؿ يمنية قديمة حيث تشير بعض المصادر أف ىناؾ بيوت عالية يرجع تاريخيا إلى قروف عديدة
()3

وكذلؾ بنوافذ قبة ضريح الحسف بف اإلماـ القاسـ (ؽ88ىػ87/ـ) (بالوؾ،

وىي ذات نوافذ صغيرة يغطييا لوح واحد أو لوحاف رقيقاف مف الرخاـ الشفاؼ يسمح بدخوؿ النور مف

خبللو دوف السماح بالرؤية الواضحة (خميفة8992 ،ـ) .وبالنسبة الستخداـ الممبات فينصح بممبات
ممكنا  -ولكف ليس أكثر مف  68وات لتجنب تغيير
ذات قدرة  48وات كحد أقصى كمما كاف ذلؾ
ً
لوف األلباستر بسبب إرتفاع درجة الح اررة (.)Duran,2005
الطرق المستخدمة في تشكيل هذه المشغوالت المعدنية

1- https://eileenlane.com/products/36
Accesed 16/11/2019 at 08.23 m
2 -https://www.loveantiques.com/
Accesed 16/11/2019 at 04.05 m
ُ -3ك ْحبلف ،تقع مدينة كحبلف عفار عمى الطريؽ الرئيسي الذي يربط العاصمة صنعاء بمحافظة حجة ،وتعد مدينة

كحبلف واحدة مف أجمؿ المناطؽ السياحية في اليمف ،حيث تقدـ منشآتيا المعمارية ط ار اًز فنياً ونموذجاً أصيبلً ألساليب

البناء وتقاليد العمارة والزخرفة اليمنية ،ويرجع تاريخ ىذه المدينة إلى ما قبؿ اإلسبلـ ،ومف أشير منشآتيا مسجدىا

الممحؽ بو ضريح األمير يحيى بف حمزة  ،لممزيد انظر ،العروسي ،المقحفي2002 ،ـ.
ض َوراف ىو جبؿ آنس المشيور باليمف والذي تقع في منتصفو جية الشماؿ مدينة ضوراف وكانت قديما عاصمة
ُ -4
معظـ األئمة القاسمييف ،ويرجع أف الحسف ابف اإلماـ القاسـ بف محمد ىو الذي أسسيا وجعميا مق ار إلمارتو وبني
جامعيا ومرافقيا حتى توفي بيا ،ودفف بالقبة الممحقة بجامعيا .لممزيد انظر ،األكوع2002 ،ـ؛ المقحفي8911 ،ـ.
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كثي اًر ما اشترؾ أكثر مف أسموب صناعي في العمؿ الواحد لموصوؿ إلى المطمب الوظيفي والجمالي
لمقطعة ،ومف ىذه األساليب الطرؽ والصب وقد استخدمتا ىاتاف الطريقتاف في تنفيذ باقات الزىور الني

تنبثؽ مف الحميات النحاسية التي تتدلي منيا الثريات الخمسة بحجرة المبلبس (لوحات-8 ،7 ، 8أ).
الطرق
عبارة عف عممية تغير شكؿ المعدف المسخف بطرقات المطرقة (الشياوي2887 ،ـ) ،واليدؼ مف ىذه
العممية تجميع ذرات المعدف حتى يكتسب مزيداً مف الصبلبة مف جية ،واعطائو الشكؿ المراد تنفيذه

مف جية أخرى (عميوة ،المعادف8978 ،ـ) ،وقد استخدمت ىذه الطريقة في التحؼ المصنوعة مف

المعادف التي يسيُؿ تشكيميا بالضرب عمييا (مرزوؽ8987 ،ـ) مثؿ النحاس.
الصب

عبارة عف صير المعدف المراد تشكيمو وصبو وىو في حالة سائمة في قوالب معدة مسبقاً حفرت عمييا
الزخارؼ واألشكاؿ الفنية المطموبة ،وقد تكوف ىذه القوالب مف الخشب أو الطيف أو المعدف ،بحيث
يمؿء المعدف السائؿ الفراغ المشكؿ في القالب ويبرد فيو ويجمد متخذ ىيئة ىذا الفراغ ،ثـ يكسر

القالب إذا كاف مف الرمؿ عقب تجمد المعدف ،أما إذا كاف القالب مف النوع المستديـ فإنو يمكف إخراج

المسبوؾ بمجرد فصؿ جزئي القالب عف بعضيما (إبراىيـ2883 ،ـ).

تتـ ىذه الطريقة بأربع تقنيات كانت معروفة لدى الصناع المسمميف ىي :الصب في قوالب مفتوحة،

الصب عمى الرمؿ ،الصب في قوالب مؤلفة مف عدة قطع ،الصب بالشمع المفقود(عبد الحفيظ،
8995ـ).

لطريقة الصب عدة مميزات منيا :إنتاج كمية كبيرة مف المنتجات المعدنية في وقت قصير ،كما تساعد
عمى إنتاج عناصر زخرفية مجسمة ،والحصوؿ عمى أجزاء ذات أشكاؿ بالغة التعقيد ،كما أنيا تعتبر

مف أرخص طرؽ التشكيؿ وأيسرىا(عبد الحفيظ8995 ،ـ).

استخدمت ىذه الطريقة في تنفيذ الحميات النحاسية ذات شكؿ ثمرة األناناس والتي يتدلى منيا الثريات

الخمسة الخاصة بحجرة المبلبس (لوحتاف -2أ.) 7 ،
المحام

يتـ بعمؿ أسناف في طرؼ مف الطرفيف المتواجييف لمحاـ ،وذلؾ بواسطة المقص المعدني .ثـ يثبت

الطرؼ المستوي بيف أسناف الطرؼ المقابؿ ،عمى أف يكوف الوضع كاآلتي :سنة مف أعمى الطرؼ
المستوى وسنة مف أسفمو ويطرؽ عمييما بالمطرقة لمتثبيت ،ثـ توضع عمييـ مادة المحاـ فيتـ بذلؾ

لحاميـ.
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وتتكوف مادة المحاـ مف بودرة نحاس ناعمة مضاؼ إلييا مادة تعرؼ بالتنكار لتنظيؼ مكاف المحاـ،

وتمؾ العممية تعرؼ بالتطيير ،بعد وضع مادة المحاـ عمى المكاف المراد لحامو ،توضع عمى النار
(فحـ الكوؾ) فينصير النحاس ويذوب ويتداخؿ بيف األطراؼ المراد لحاميا ،ثـ يطرؽ عميو ،فتتـ بذلؾ

عممية المحاـ (رمضاف9111،م).

البرشمة

استخدمت طريقة الوصؿ بمسامير البرشاـ منذ القدـ وشاع استخداميا لسيولة التنفيذ بيا عمى البارد
والساخف ،كما أنيا تعمؿ عمى زيادة القوة والمتانة في وصؿ األجزاء المعدنية ،وفي معظـ األحياف

تستخدـ مسامير البرشاـ مف معدف مماثؿ لمعدف التحفة(الدسوقي 2882 ،ـ).

أساليب الزخرفة التي نفذت بمادة األلباستر في الثريات المحفوظة بقصر عائشة فهمي بالزمالك
ورد منيا طريقتيف ىما :الحفر الغائر ،والرسـ باأللواف (حسانيف2007،ـ).
طريقة الحفر
تتـ بعد عممية صقؿ السطح المراد زخرفتو ،ثـ ترسـ الوحدات الزخرفية المطموبة وتحدد إطاراتيا بحزوز

خفيفة ،ثـ تحفر ىذه الوحدات الزخرفية والتي تتخذ طرقاً متعددة حسب نوعية الزخرفة ذاتيا.

في الثريات المحفوظة بحجرة المبلبس فقد استخدمت طريقة الحفر الغائر لتنفيذ وحدة البانوىات التي
بتمؾ الثريات(لوحة ،)8وىنا يتـ حفرىا وتترؾ األرضية عمى حاليا (الجمعة1975،ـ).
طريقة الرسم باأللوان
كانت تتـ عف طريؽ حفر زخارؼ في الرخاـ عمى ىيئة خطوط رفيعة غير عميقة ثـ يتـ تموينيا
باأللواف المختمفة(حسانيف2007،ـ) ،وقد نفذ ىذا األسموب في الرسومات اآلدامية التي ظيرت عمى

الثريا التي تتوسط سقؼ حجرة المبلبس( ،لوحات )6-3بالوريدات المنفذة عمى بدف الثريا الوسطى
بحجرة المبلبس(لوحة  ،)4وكذلؾ في األفرع النباتية عمى بدف الثريا الوسطى الخاصة بالحماـ الرئيس

(لوحة-88ب) .

األساليب المستخدمة في زخرفة المشغوالت المعدنية

أسموب الحز

يتـ إحداث زخارؼ بواسطة ألة مدببة (مرزوؽ8987 ،ـ) ،وىو عبارة عف إجراء حزوز أو نقوش خفيفة

غير غائرة عمى سطح المعدف وفقاً لرسـ معيف يعده الصانع قبؿ تنفيذه ثـ يقوـ بنقمو عمى سطح

المعدف تمييداً لحزه بآلة الزنبة التي يستعمميا الصناع الحاليوف(عميوة2888 ،ـ).
الحفر البارز
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يتـ عف طريؽ حفر ما حوؿ األشكاؿ الزخرفية التي يراد إظيارىا بارزة عمى سطح المعدف (الحارثي،

8989ـ).

العناصر الزخرفية الواردة عمى الثريات

أوالا العناصر الزخرفية النباتية

الوريدات

يعود استخداـ الوريدات ذات الفصوص أو الوريقات إلى الفنوف القديمة السابقة فقد وجدت بيف زخارؼ
الفف البيزنطي في كؿ مف مصر والشاـ ،كما استخدمت في الفف األخاميني والفف الساساني فيما بعد
بإيراف والعراؽ كما ظير في بقايا مدينة برسبوليس القديمة التي تعود إلى القرف الخامس قبؿ الميبلد

(حسيف1981 ،ـ).

قد استمر استعماؿ ىذه الوريدات في الفف اإلسبلمي في مختمؼ عصوره ومدارسو واف كاف شكميا
يختمؼ تبعاً إلختبلؼ عدد وريقاتيا واف كاف مف الصعب تحديد عدد معيف مف الوريقات كانت ترسـ

أورقاً عديدة في
بو في عصر بعينو أو بمد دوف آخر ،ذلؾ أنو في العصر الواحد كانت الوريدات تضـ ا

بعض الرسوـ وأوراقاً قميمة في بعضيا اآلخر (حسيف1981 ،ـ) ،وقد نفذت ىذه الوريدات بعدة طرؽ

منيا:

 -بالرسـ باأللواف عمى بدف الثريا الوسطى بحجرة المبلبس(لوحة .)4

 بالطرؽ في الصاج والصب بالقالب ،في باقات الزىور الني تنبثؽ مف الحميات النحاسية التي تتدليمنيا الثريات الخمسة بحجرة المبلبس (لوحات -8 ،7 ، 8أ)
أوراق الساز "("Saz Leavesلوحة -3ج) (شكل)3
ترجع أصوؿ أوراؽ الساز إلى إيراف ،حيث اشتقيا اإليرانيوف مف عرائس النيؿ المقدسة ،ووجد ىذا

العنصر الزخرفي بكثرة عمى السجاد اإليراني ،أما عف أصوؿ اسموب الساز فترجع نشأتو األولى إلى
مدينة ىراة حاضرة الدولة التيمورية في إيراف خبلؿ القرف 9ىػ85/ـ وتبريز في عصر التركماف ثـ ترؾ

أثره في العصر الصفوي في القرف 88ىػ86/ـ ،وذاع صيتو خبلؿ العصر العثماني في القرف
88ىػ86/ـ ليصبح ممي از في تطوره (سعيد2882 ،ـ) ،وقد ظيرت بالثريا (النجفة) التي تتدلى مف
سقؼ الحجرة الجنوبية الشرقية بالطابؽ األوؿ بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ لوحات (()6-8لوحة-2ج)
األفرع النباتية (شكل)6
استخدمت األفرع النباتية في زخرفة الثريات موضوع البحث السيما المتموجة منيا التي ترجع ألصوؿ
ىمينستية ،واستمرت في العصور اإلسبلمية حيث ظيرت بالعصر األموي عمى باب خشب مف تكريت

(حسيف1981 ،ـ) ،وقد نفذت ىذه الزخرفة عمى بدف الثريا الوسطى الخاصة بالحماـ الرئيسي بطريقة
الرسـ باأللواف (لوحة -88ب) .
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ثمرة األناناس (شكل)2
ثمرة استوائية ذات شكؿ ىرمي لونيا أصفر ليموني ،تـ اكتشافيا لممرة األولى في قارة أمريكا الجنوبية
لكنيا كانت مجيولة وظموا متعجبيف منيا لعدة سنوات ،وعندما تعرفوا عمييا بدأت محاولة التعرؼ عمى
كيفية زراعتيا ،وتـ نقميا إلى أماكف أخرى مف العالـ ،استخدمت كتعبير زخرفي تتشابو في شكميا العاـ

مع كوز الصنوبر ،وثمار الخرشوؼ (سعيد2012،ـ) .وقد استخدمت في قصور القرف التاسع عشر
وبدايات العشريف ،وقد نفذت ىذه الزخرفة بالحميات النحاسية التي تتدلي منيا الثريات الخمسة الخاصة

بحجرة المبلبس بطريقة الصب بالقالب( .لوحة -2أ.) 7 ،
عناقيد العنب (شكل)5

عرؼ ىذا العنصر الزخرفي في الفف اليمينستي ،وسميت شجرة العنب كرما لكرمو ،وقيؿ إف أوؿ مف
زرع الكرـ نوح عميو السبلـ ،كما إرتبط العنب في األساطير اإلغريقية باإللو (ديونسيوس) إلو الخمر

عند اإلغريؽ وعرؼ عند الروماف باسـ باخوس (موسى ،)2884 ،وساد استخدامو في الفف المسيحي،

ثـ استخدـ في العصور اإلسبلمية حيث ورد عمى األشرطة العموية والسفمية بواجية قصر المشتى
الذي يرجع إلى العصر األموي ،وعمى قبة الصخرة وفي العصر العباسي (الحارثي8994 ،ـ) ،وانتشر

استخداميا طواؿ العصور اإلسبلمية حتى نياية عصر أسرة محمد عمي سواء عمى العمائر الثابتة أو
التحؼ المنقولة ،وقد نفذت ىذه الزخرفة عمى بدف الثريا الوسطى الخاصة بحجرة المبلبس بطريقة

الرسـ باأللواف (لوحة)5
ثمرة الكرز (شكل)4
وجدت ىذه الثمرة عمى التحؼ التطبيقية العثمانية ،وقد مثمت ىذه الثمرة بواقعية شديدة بمونيا األحمر

الطماطمي الجذاب مع أوراقيا النباتية الخضراء ،ومثمت كعنصر زخرفي مستقؿ (سعيد2012 ،ـ) ،وقد
نفذت ىذه الزخرفة عمى بدف الثريات الخمسة الخاصة بحجرة المبلبس بطريقة الرسـ باأللواف.
(لوحة-8ب.)7 ،
ثاني ا األشكال الهندسية

الجدائل (شكل)6

تعتبر ىذه الوحدة اليندسية نمط متطور مف زخرفة السبلؿ المجدولة التي عرفت في الفف القبطي

وانتقمت إلى الفنوف اإلسبلمية بأشكاؿ مختمفة تمثؿ أشكاؿ الجدائؿ والضفائر واألشرطة الممتفة

(الباشا1999،ـ) ،ويرجع أصميا إلى ما قبؿ اإلسبلـ ،حيث كانت معروفة في العصور القديمة في
العراؽ ومصر الفرعونية ،وربما كانت ىي مصدر اإليحاء بالجدائؿ اإلغريقية(عبد الشافي2112 ،ـ)،
وتطورت في العمارة الرومانية ثـ انتقمت إلى الطراز البيزنطي والى عمارة أوربا في العصور الوسطى،
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إال أنيا كانت تختمؼ كثي اًر عما عرؼ منيا في العمارة اإلسبلمية التي استوحت منيا بعض مظاىرىا
وطورتيا تطوي اًر كامبلً جعؿ وجو الشبو بينيما بعيد (شافعي1994 ،ـ).

أيضا في الفنوف
استخدمت الجدائؿ كإطارات لمعناصر الزخرفية في الفنوف السابقة عمى اإلسبلـ ،و ً
اإلسبلمية حيث ظيرت باألُطر المحيطة بكتمة محراب السيدة رقية عاـ ٧٢٥ىػ8832/ـ(نصر،

2888ـ) ،وقد نفذت زخرفة الجدائؿ بطريقة الحفر بأنواعو عمى الحمية النحاسية بالثريا الوسطى بحجرة
المبلبس (لوحة-2أ).
حبات المسبحة
عبارة عف وحدات صغيرة لمغاية عمى شكؿ حبيبات متراصة دائرية أو بيضاوية وتعرؼ أحياناً

بالخيزرانة ،وشاعت ىذه الزخرفة في الفف الساساني ،وانتقمت منو إلى الفف اإلسبلمي ،وعرفت باسـ
(المؤلؤة) أو زخرفة الخرز واألقراص (( )Beaded Filleإبراىيـ2888 ،ـ) ،وقد نفذت ىذه الزخرفة في
الصرة المعدنية (لوحة-88ج) التي تتدلى منيا الثريا الوسطى بالحماـ الرئيسي (لوحة.)9
ثالث ا التصاوير اآلدمية

جمعت بيف تصاوير السيدات واألطفاؿ العارية الجسد والمجنحة وسط الطبيعة حيث األشجار والزىور،
وىـ ذات مبلمح يونانية ،وكانت ىذه التصاوير الصفة السائدة في رسومات تمؾ الفترة سواء استخدمت
عمى الفنوف التطبيقية أو عمى العمارة ،وقد ظيرت ىذه الرسومات عمى الثريا التي تتوسط سقؼ حجرة

المبلبس ،وقد نفذت بالرسـ باأللواف (لوحات.)6-3
الخاتمة والنتائج
بعد أف تناولت بالبحث والدراسة موضوع إضافات جديدة عف استخداـ األلباستر في وحدات إضاءة

األسقؼ في ضوء ثريات األلباستر المحفوظة بقصر عائشة فيمي بالزمالؾ ،يتضح مدى ما تمثمو ىذه

المجموعة مف أىمية ،حيث كانت ىذه القطع بمثابة المرآة التي عكست بوضوح وصدؽ استخداـ

األلباستر في نوع جديد مف االستخدامات بعيداً عف استخداماتو المعتادة سواء في تنفيذ األواني وغيرىا
مف تمؾ االستخدامات المتعراؼ عمييا ،وقد تبيف مف الدراسة أف ىذه المجموعة تعتبر مف أبرز وأىـ

المجموعات الفنية التي إنفرد بيا قصر عائشة فيمي دوف غيره في تمؾ الفترة الزمنية ،وقد أثمرت

دراسة ىذه المجموعة دراسة وصفية وتحميمية مقارنة عف العديد مف النتائج وىي:

 ينفرد البحث بدراسة ونشر ألوؿ مرة عدد ثمان ثريات مصنوعة مف األلباستر محفوظة في قصرعائشة فيمي بالزمالؾ.

 أثبتت الدراسة ندرة استخداـ مادة األلباستر في أدوات اإلضاءة في مصر في تمؾ الفترة مما يجعؿىذه الثريات الثمانية مف النماذج الفريدة والنادرة.
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 أظيرت الدراسة أف فكرة استخداـ األلواح الرقيقة مف األلباستر كوسيمة لئلضاءة ترجع إلى أصوؿيمنية قديمة حيث استخدمت في تغطية النوافذ الصغيرة في البيوت العالية بموح واحد أو لوحاف رقيقاف

مف الرخاـ الشفاؼ يسمح بدخوؿ النور مف خبللو دوف السماح بالرؤية الواضحة وذلؾ منذ قروف
عديدة ،كما ظيرت في تغطية النوافذ الصغيرة بقبة ضريح األمير يحيى بف حمزة الممحقة بمسجد

كحبلف عفار باليمف وكذلؾ بنوافذ قبة ضريح الحسف بف اإلماـ القاسـ الممحقة بمسجد رضواف آنس

 -أوضحت الدراسة أنو نظ اًر لما تتميز بو أسطح األلباستر(المرمر) المصقولة مف خاصية البريؽ

الطبيعي والتي تزداد جماالً عندما يسقط عمييا الضوء المنبعث سواء أكاف طبيعياً أو المسمط عمييا مف
الممبات الكيربائية المستخدمة أثره الرائع في استخدامو في وحدات اإلضاءة.

 -تبيف مف خبلؿ البحث والدراسة أف لفظ نجفة كاف معروفاً في بدايات القرف التاسع عشرالميبلدي

وقبؿ دخوؿ الكيرباء مصر ،حيث ورد ذكره في حديث الجبرتي عف أحداث سنة8228ىػ8886/ـ

وسنة 8234ىػ8888/ـ ،وليس كما ذكر بعض الباحثيف أنو عرؼ مع بدايات القرف العشريف.

 ألقت الدراسة الضوء عمى مجموعة مف األساليب الصناعية المستخدمة في عمميات تشكيؿ الثرياتالمصنوعة مف األلباستر بالمجموعة قيد البحث ،وتمثمت في عممية استخراج وقطع وصقؿ الرخاـ،

وطرؽ الصب في القالب ،والطرؽ ،والمحاـ ،والبرشمة بالنسبة لممعادف.

 أوضحت الدراسة أف جميع نماذج ثريات األلباستر موضوع البحث جاءت عمى شكؿ طبؽ مقعريمثؿ بدف الثريا يتصؿ بالسقؼ عف طريؽ مجموعة مف السبلسؿ المعدنية بنياياتيا مف أعمى حمية

معدنية تُثَبت بالسقؼ ،كما أستخدـ القماش أيضاً في شكؿ أحباؿ لتعميؽ الثريات
 بينت الدراسة تنوع األساليب الزخرفية المستخدمة في تزييف الثريات موضوع البحث والتي تنوعت مابيف الحز والحفر والرسوـ باأللواف والتي استخدميا الفناف بمنتيي الدقة والميارة.

 -أثبتت الدراسة استخداـ كافة أنواع الزخارؼ المعروفة في الفنوف التطبيقية في تمؾ الفترة ،مف

زخارؼ نباتية وىندسية ورسوـ الكائنات الحية والخرافية.

 -أوض ػ ػػحت الد ارس ػ ػػة ظي ػ ػػور موض ػ ػػوعات زخرفي ػ ػػة مس ػ ػػتوحاه م ػ ػػف التػ ػ ػراث الع ػ ػػالمي الق ػ ػػديـ والوس ػ ػػيط

ك ػ ػػاألوربي والساس ػ ػػاني واإلس ػ ػػبلمي ،إذ ظي ػ ػػر رس ػ ػػوـ الكائن ػ ػػات اآلدمي ػ ػػة الخرافي ػ ػػة ،وروس ػ ػػوـ المبلئك ػ ػػة

المجنح ػ ػػة ،والنس ػ ػػاء العاري ػ ػػات واألطف ػ ػػاؿ ،وعناقي ػ ػػد العن ػ ػػب وثم ػ ػػار الفاكي ػ ػػة ،باإلضػ ػ ػافة إل ػ ػػى اس ػ ػػتخداـ
الزخ ػ ػ ػ ػػارؼ ذات الص ػ ػ ػ ػػبغة اإلس ػ ػ ػ ػػبلمية كالنبات ػ ػ ػ ػػات المح ػ ػ ػ ػػورة ،باإلض ػ ػ ػ ػػافة إل ػ ػ ػ ػػى األش ػ ػ ػ ػػكاؿ اليندس ػ ػ ػ ػػية
البسيطة والمركبة كالجدائؿ وحبات المسبحة وغيرىا.
قائمة المصادر والمراجع
وثائق تنشر ألول مرة
مصمحة الشير العقاري والتوثيؽ ،مكتب جنوب القاىرة ،عقد مشير  255لسنة 8943ـ.
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محكمة مصر االبتدائية األىمية ،دعوى صحة تعاقد ،رقـ  8878لسنة 8926ـ كمي مصر.

المحكمة العميا الشرعية ،سجؿ أحكاـ عميا ،لسنة  8938-8929ج ،2نمرة مسمسمة  ،286ص .23
محكمة مصر الشرعية ،سجؿ قيد سندات شرعية ،متنوع جزء  4لسنة 8925/8924ـ.

محكمة عابديف الجزئية ،عقد بيع بيف السيدة عائشة فيمي والسيدة عزيزة فيمي8924 ،ـ.
محكمة عابديف الجزئية ،عقد بيع بيف السيدة عائشة فيمي والسيدة فاطمة فيمي8924،ـ.
المصادر
الجبرتي (عبد الرحمف بف حسف الزيمعي الحنفي) ت 8248ىػ8824/ـ :عجائب اآلثار في التراجـ
واألخبار ،تحقيؽ عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ ،عف طبعة بوالؽ ،مطبعة دار الكتب المصرية
بالقاىرة4 ،أجزاء8998 ،ـ.
المراجع العربية
الباشا  ،حسف(1999ـ) :موسوعة العمارة واآلثار والفنوف اإلسبلمية ،أوراؽ شرقية ،بيروت ،لبناف ،مج
 ،2الطبعة األولى.

حسيف ،محمود إبراىيـ (2005ـ) :الفنوف اإلسبلمية في العصريف الفاطمي واإليوبي ،دار الثقافة

العربية.،

خميفة ،ربيع حامد (1992ـ) :الفنوف الزخرفية اليمنية في العصر اإلسبلمي ،الدار المصرية المبنانية،

الطبعة األولى.

السبلميف ،زياد (2882ـ) :معجـ المصطمحات اآلثارية المصور (انجيميزي -عربي) ،دار ناشري.

شافعي ،فريد محمود (1994ـ) :العمارة العربية في مصر اإلسبلمية (عصر الوالة) ،المجمد األوؿ،

الييئة المصرية العامة لمكتاب.

ش ػػير ،السػػػيد ادي (1988 -1987ـ) :األلف ػػاظ الفارسػػػية المعربػػػة ،ط ،2المطبع ػػة الكاثوليكيػػػة لؤلبػ ػػاء
اليسوعييف ،بيروت.
العروسي ،محمد عمي (2002ـ) :إبراىيـ أحمد المقحفي ،كحبلف ،الموسوعة اليمنية ،ج ،4مؤسسة

العفيؼ الثقافية ،صنعاء ،ط.2

عميوة ،حسيف عبد الرحيـ (1970ـ) :المعادف ،القاىرة تاريخيا ،فنونيا ،آثارىا ،مؤسسة األىراـ،

القاىرة.

عمػػر ،أحمػػد مختػػار (2888ـ) :وفريػػؽ معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاص ػرة ،الطبعػػة األولػػى ،عػػالـ الكتػػب،

القاىرة.
العيسوي ،منى كامؿ (2008ـ) :مف التراث الشعبي ،المشغوالت المعدنية ،الطبعة األولى ،الجيزة،
عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.
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القاموس المحيط (2888ـ) ،تعميؽ الشيخ ابو الوفا نصر اليوريني المصري الشافعي

(ت8298ىػ8874/ـ) ،راجعو أنس محمد الشامي ،زكريا جابر أحمد ،دار الحديث ،القاىرة.
مجمع المغة العربية ،المعجـ الوسيط :مكتبة الشروؽ الدولية ،2884،ط .4

مرزوؽ ،محمد عبد العزيز(1987ـ) :الفنوف الزخرفية اإلسبلمية في العصر العثماني ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب.

المقحفي ،إبراىيـ (8911ـ) :معجـ المدف والقبائؿ اليمنية ،دار الكممة ،صنعاء.
يوسؼ ،نبيؿ عمي (2003ـ) :أشغاؿ المعادف ذات النمط الثابت في أىـ آثار القاىرة اإلسبلمية،
مكتبة مدبولي ،الطبعة األولى.

المراجع المعربة
بالوؾ ،بروس ،ريا الصكار(2002ـ) :جامع الحسف بف القاسـ في ضوراف دراسة تاريخية ومعمارية
لجامع يمني مف القرف السابع عشر ميبلدي ،ترجمة ونشر المعيد األمريكي ِلمدراسات اليمنية والمعيد

الفرنسي لآلثار والعموـ اإلجتماعية بصنعاء ،اليمف.

لوكاس ،الفريد(1991ـ) :المواد والصناعات عند قدماء المصرييف ،ترجمة زكي اسكندر ومحمد زكريا
غنيـ ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،الطبعة األولى.

الرسائل العممية
إبراىيـ ،محمد أحمد عبد الرحمف (2011ـ) :عمائر األميرة شيوه كار الباقية بمدينة القاىرة (دراسة
آثارية فنية مقارنة) ،رسالة ماجستير ،جامعة القاىرة ،كمية اآلثار ،قسـ اآلثار اإلسبلمية.

إبراىيـ ،محمود مسعود (2003ـ) :الميداليات المصرية المصنوعة في عيد محمد عمي وأسرتو"دراسة

أثرية فنية" ،مخطوط رسالة دكتوراه ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

أبو بكر ،نعمت محمد (1985ـ) :المنابر في مصر في العصريف الممموكي والتركي ،رسالة دكتوراه،

قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

الجمعة ،أحمد قاسـ الحاج عبد اهلل (1975ـ) :اآلثار الرخامية في الموصؿ خبلؿ العيديف األتابكي
واإليمخاني ،رسالة دكتوراه ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

الحارثي ،عبد الرحمف عمي عبد الرحمف (1994ـ) :دراسة وصفية لمزخارؼ المنفذة عمى المشغوالت
الخشبية اإلسبلمية في العصريف العباسي والفاطمي ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،كمية التربية

بمكة المكرمة ،قسـ الدراسات العميا.

الحارثي ،ناصر عمى عيضة (1989ـ) :األواني واألدوات المعدنية في العصر اإلسبلمي ،رسالة
دكتوراه ،قسـ الدراسات العميا التاريخية والحضارية ،كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية ،جامعة أـ

القرى.
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حسانيف ،إبراىيـ وجدي إبراىيـ (2007ـ) :أشغاؿ الرخاـ في العمارة الدينية في مدينة القاىرةفي عيد
محمد عمي وخمفائو (دراسة أثرية فنية) ،رسالة ماجستير ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة

القاىرة.،

حسيف ،حسيف مصطفى (1981ـ) :المحاريب الرخامية في قاىرة المماليؾ البحرية (دراسة أثرية فنية)،
رسالة ماجستير ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

الدليؿ ،عمياء وفيؽ عمر (2002ـ) :الحديد في العمارة الداخمية ،رسالة ماجستير ،جامعة حمواف ،كمية

الفنوف الجميمة.

رمضاف ،زينب سيد(1999ـ) :زخارؼ التحؼ المعدنية السمجوقية في إيراف (دراسة أثرية فنية) ،رسالة

دكتوراه ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلداب ،جامعة طنطا.

سعودي ،عطيات إبراىيـ السيد :الرخاـ في مصر في عصر دولة المماليؾ البحرية (دراسة أثرية فنية)،

رسالة دكتوراه ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

سعيد ،ىند عمي عمى محمد (2012ـ) :الزخارؼ النباتية عمى الفنوف التطبيقية في آسيا الصغرى
خبلؿ العصر العثماني ،رسالة ماجستير ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة .

سيؼ ،عمي سعيد (1998ـ) :األضرحة في اليمف مف القرف الرابع اليجري /العاشر الميبلدي وحتى
نياية القرف العاشر اليجري /السادس عشر الميبلدي “دراسة أثرية معمارية” ،رسالة دكتوراه ،كمية

اآلداب ،جامعة صنعاء.

الشياوي ،أمؿ مختار (2007ـ) :أواني الشرب الفخارية والخزفية والمعدنية في العصريف الممموكي
والعثماني في ضوء مجموعة متحؼ الفف اإلسبلمي ،مخطوط رسالة دكتوراه ،كمية اآلثار ،جامعة

القاىرة.

عاشور ،أسماء فرج عبد المجيد عمي (2020ـ) :قصر عائشة فيمي بالزمالؾ (دراسة آثارية فنية

مقارنة) ،رسالة ماجستير ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة الفيوـ.

عبد الحفيظ ،محمد عمي (1995ـ) :أشغاؿ المعادف في القاىرة العثمانية في ضوء مجموعات متاحؼ

القاىرة وعمائرىا اآلثرية ،مخطوط رسالة ماجستير ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

عبد الشافي ،حسني (2012ـ) :مقتنيات األمير يوسؼ كماؿ الفنية المحفوظة في متاحؼ القاىرة
واإلسكندرية في ضوء مجموعات جديدة لـ تنشر مف قبؿ – دراسة أثرية فنية – مخطوط رسالة دكتوراه

 ،كمية األثار ،جامعة القاىرة.

 -عثماف ،مصطفى أبو الفضؿ (2008ـ) :دراسة عبلج وصيانة النافورات الرخامية في العصر

العثماني تطبيقاً عمى بعض النماذج المختارة مف الوجو البحري بمصر ،رسالة ماجستير ،قسـ ترميـ

اآلثار ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.
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عطية ،أحمد إبراىيـ (1995ـ) :عبلج وصيانة الفسيفساء تطبيقاً عمى فسقية مف الفسيفساء الرخامية
بالمتحؼ القبطي ،رسالة ماجستير ،قسـ الترميـ ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

مصطفى ،نجاح ميدي محمد (2019ـ) :دراسة أثرية فنية لمتحؼ المصنوعة مف األحجار الكريمة

و الرخاـ فى عصر أباطرة المغوؿ فى اليند 1274-932ىػ1858 -1526/ـ فى ضوء مجموعات
جديدة ،رسالة دكتوراه ،قسـ اآلثار اإلسبلمية ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة.

موسي ،رمضاف شعباف (2014ـ) :تأثير األساطير القديمة وزخارفيا ،رسالة ماجستير ،جامعة

أسيوط ،كمية اآلداب ،قسـ اآلثار ،شعبة اآلثار اإلسبلمية.

نصر ،أحمد رياض عبد الراضي (2010ـ) :التحؼ الخشبية في عصر أسرة محمد عمي في ضوء

مجموعة التحؼ الثابتة والمنقولة المحفوظة بمتحؼ قصر المنيؿ– بالقاىرة (دراسة آثرية – فنية(،
رسالة ماجستير ،جامعة القاىرة ،كمية اآلثار ،قسـ اآلثار اإلسبلمية.
الدوريات

األكوع ،إسماعيؿ :ضوراف (2882ـ) ،الموسوعة اليمنية ،ج ،3مؤسسة العفيؼ الثقافية ،صنعاء ،ط.2

العمري :آماؿ أحمد حسيف (1965ـ) :وسائؿ اإلضاءة في العصر اإلسبلمي ،مركز تحقيقات
كامبيوتري عموـ إسبلمي ،إيراف ،ص ص.874-878

عبد العزيز ،شادية الدسوقي (2012ـ) :طاقـ مكتب مف النحاس المموه بالمينا ينسب لؤلسرة العموية

لـ يسبؽ نشره ،مجمة كمية اآلثار ،كمية اآلثار جامعة القاىرة ،العدد  ،16مطبعة جامعة القاىرة.

الوكيؿ ،فايزة (2005ـ) :أدوات اإلضاءة مف عصر الخديوي إسماعيؿ إلى األمير محمد عمي توفيؽ،
مجمة كمية اآلثار ،العدد العاشر ،كمية اآلثار ،جامعة القاىرة ،ص ص.228-277

المراجع األجنبية
- Cataloge of Basic Source,Architectural lighting, Frannkfurt, Jermany, 2014 .
- Christopher Hyde, Cataloge of lighting for prestige interior, London 2012.
- Joe Duran, Cataloge of Classic lighting, Dallas showroom designed by U.S.A. 2005.

المواقع اإللكترونية
in 16/11/2019 at 04.55 pm
in 16/11/2019 at 05.01 pm
in 16/11/2019 at 08.23 m
in 16/11/2019 at 04.05 m

https://eileenlane.com/collections/lighting/products/413
https://eileenlane.com/collections/lighting/products/426
https://eileenlane.com/products/36
https://www.loveantiques.com/
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شكؿ ( )1ثمرة األناناس -عف لوحة (-2أ)
(عمؿ الباحثة)
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شكؿ ( )2ورقة الساز -عف لوحة
(-2ج)(عمؿ الباحثة)

شكؿ ( )3ثمرة الكرز – عف لوحات ()7 ،1
(عمؿ الباحثة)

شكؿ ( )4عنقود عنب -عف لوحة
(()5عمؿ الباحثة)

شكؿ ( )5فرع نباتي متموج -عف لوحة (-11ب)
(عمؿ الباحثة)

شكؿ ( )6زخرفة الميمات منفذة بطريقة مجدولة عف لوحة (-2أ)
(عمؿ الباحثة)
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شكؿ ( )7سمسمة مف حمقة وقضيب عف لوحة ()1

عف عنايات الميدي ،فف أشغاؿ المعادف والصياغة ص 464

شكؿ ( )8سمسمة الصنارة عف عنايات الميدي ،فف أشغاؿ المعادف والصياغة ص462

لوحة ( )1قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -حجرة المبلبس – وسط السقؼ
 -منظر عاـ لثريا مف األلباستر ( -تصوير الباحثة -تنشر ألوؿ مرة)

(ب) أثناء الترميـ عف شركة المقاولوف العرب

(أ) تصوير الباحثة
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لوحة ( )2قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -حجرة المبلبس – وسط السقؼ
أ) عمؿ الباحثة

 -تفاصيؿ لثريا مف األلباستر( تنشر ألوؿ مرة)

(ب) أثناء الترميـ عف شركةالمقاولوف العرب (جػ) أثناء الترميـ عف شركة المقاولوف العرب

لوحة ( )3قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -حجرة المبلبس – وسط السقؼ-
تفاصيؿ عف لوحة ( -)1رسومات زيتية تمثؿ فصؿ الشتاء (تصوير الباحثة -تنشر ألوؿ مرة)
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لوحة ( )4قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -حجرة المبلبس – وسط السقؼ -تفاصيؿ
عف لوحة ( - )1رسومات زيتية تمثؿ فصؿ الربيع (تصوير الباحثة -تنشر ألوؿ مرة)

لوحة ( )5قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -حجرة المبلبس – وسط السقؼ -تفاصيؿ
عف لوحة ( -)1رسومات زيتية تمثؿ فصؿ الصيؼ (تصوير الباحثة -تنشر ألوؿ مرة)

لوحة ( )6قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -حجرة المبلبس – وسط السقؼ -تفاصيؿ
عف لوحة ( -)1رسومات زيتية تمثؿ فصؿ الخريؼ(تصوير الباحثة -تنشر ألوؿ مرة)

لوحة ( )7قصر عائشة فيمي بالزمالؾ – الطابؽ األوؿ -حجرة المبلبس– األركاف األربعة لمسقؼ
 منظر عاـ لثريا مف األلباستر ( -تصوير الباحثة -تنشر ألوؿ مرة)(ب) أثناء الترميـ عف شركة المقاولوف العرب
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Abstract
The research reflects a new study for the rare and unique usage of alabaster as a main
material in the 1st quarter of 20th century A.D. and the fourteenth century AH for
manufacturing one of the lighting shapes which is the chandeliers, depending on eight
chandeliers made of alabaster – are published for the first time –They are saved in palace
of Aisha Fahmy in Zamalek (1922-1928AD)/ 1340-1346AH). This study will follow the
descriptive approach in documenting these eight Chandeliers, in addition to following the
analytical and comparative approach of the perspective of the used material, the ways of
manufacturing, the artistic design, and the decoration elements.
Key words
Chandeliers, Alabaster, Palace, Aysha Fahmi, Metal
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