
 دراسة تقنٌه  لترمٌم الزجاج المعشق بالرصاص فً مصر  

وزارة التربٌة والتعلٌم (–)تطبٌقا علً قصر فائقه هانم   

من مقدم بحث  

ابراهٌم بدوي ابراهٌم/ م.د         

تالبح ملخص  

 والطرز المبانى زمن على كشاهد إلٌنا لٌصل واالندثار والزالزل والشٌخوخة الزمن قاومت التى الرائعة القصور من واحد هو 

 ابنة هى القصر فصاحبة إسماعٌل الخدٌوى حكم فترة وهى مصر تارٌخ من هامة حقبة على أٌضا وكشاهد.. الجمٌلة المعمارٌة

 لتقٌم «فائقة» المتبناه البنته بإنشائه إسماعٌل الخدٌو أمر عندما 4781 لعام تارٌخه ٌرجع الذى القصر ......بالتبنى الخدٌوى

 فقد الداخلى أو الخارجى الشكل فى سواء رائعة معمارٌة تحفة فجاء المفتش إسماعٌل ابن باشا مصطفى من تزوجت عندما فٌه

.4781 عام الحكم تولى منذ والتعمٌر لإلنشاء حبه يالخدٌو هذا عن عرف  

، 

البحث مشكلة   

مما ادي الً تهشه وفقد نسبة كبٌرة من القطع  4991وحدوث زلزال اكتوبر   طوٌلة زمنٌة لفترات الصٌانة وعدم االهمال

 االزجاجٌة الفنٌة وتدمٌر الجزء االخر لتخزٌنة بأٌدي غٌر مدربة مما ساعد علً فقد نسبة كبٌرة من تلك اللوحة الفنٌة الرائعة

  حالتها الً االعمال تلك اعادة علً والعمل ثرٌةاال والحالة الفنٌة للحاله فٌها والتعرض القصر عن دراسة تقدٌم الً دعنا مما

ً مجال ترمٌم الزجاج  مستفٌدا االولً   بالعدٌد من الطرق الفنٌة واالسالٌب التقنٌة الحدٌثة ف

البحث هدف  

ً الحدٌث وأعادة تأهٌلها  ً األهمٌة من تارٌخ مصر الفن أعادة ترمٌم تلك الروائع الفنٌة الزجاجٌة والتً تؤرخ لفترة فنٌة غاٌة ف

  واستخدامها من جدٌد فً وظٌفة الً جانب المظهر الجمالً 

ً  تقنٌةافضل الطرق ال اٌجاد الً التوصل  الً الدراسة هذة فً نتعرض وسوف  بالقصر المعشق الزجاج مٌمتر المستخدمه ف

الخطوات التالٌة  طرٌق عن    

المعلومات كل وتدوٌن  والتوثٌق واالثرٌة والثقافٌة الفنٌة  المعلومة طرٌق  وعن والتشخٌص الفحص   

الفوتوغرافً والتصوٌر وتوثٌقها الحفظ حالة تقدٌر و التقنٌة   

 المعملٌة االجهزة بكل الملئة المادة وطبقة ورصاص زجاج من الفنً العمل المكونات لكل المعملٌة التحالٌل  عمل وكذلك

 وكذا البشرٌة والتدخالت الزمنٌة العوامل بفعل تغٌرات من علٌها طراء وما الفنٌة العناصر مكونات علً للتعرف الحدٌثة

ابه والفنٌة  الزخرفٌة للعناصر نً مد  الف التحلٌل  

 

 

 

A3R   والترمٌم المعماري للتجمٌل     بمركز المشروعات مدٌر    


