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  ترمیم وصیانة نموذج من اآلثار الزجاجیة المستخدمة فى األغراض الطبیة

  )دراسة تطبیقیة ( : بمتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة
  1رشا طه

  
األغراض  المستخدمة فى األدواتمنها   غراض متعددة أفى األثرى الزجاج  ستخدما :ملخص
 ونتیجة سالمى بالقاهرة العدید من هذه النماذج الطبیة المختلفة ویحوى متحف الفن اإلالطبیة 

 تعانىلما ندثار مع مرور الزمن الفقد واإل إلىقد تؤدى  التي ،المتلفة لعدید من العوامل والقوىل
 .سرعة میكانیكیة التلف في األخرى هيثریة من مظاهر تلف مختلفة تساعد اآل األواني منه هذه

 الماضيها یعكس للحاضر حالزجاجیة من تاریخ مسجل على أسطهذه األدوات ونظرا لما تحمله 
الطرق خلف أفضل  السعي البدیهيمن  والدینیة فانه واإلنسانیةبكافة جوانبه التاریخیة والفنیة 

، ویهدف هذا البحث الى دراسة أحد نماذج هذا النوع من اآلثار. لصیانتها وحفظها من الزوال
ى دراسة تجریبیة مسبقة لترمیمه من عملیات التنظیف لالقائمة عطرق العلمیة ستخدام أفضل الوإ 

  . المختلفة والتقویة
  مقدمة

 مقدمات لذلك ، بل كانت هناك دائماً أن التراث االنسانى لم یولد فجأةمن المعروف 

وقد عرف الزجاج منذ بدایة التاریخ الذى تركه االنسان كسجالت أثریة یستدل بها على  1.التراث
وهؤالء ، اء واسعة العلم عظیمة المقدرة نشأت في الشام وفارس وغیرهما طائفة من األطب. حیاته

أئمة  منوالذین یعدون  ،عن األمم األخرى، وخاصة اإلغریق الكتب الطبیة العدیدقاموا بترجمه 
وعلى یدي هؤالء وجدت بوادر صنع األدویة على أسس علمیة عند   2.العالم في هذا المجال

ا، حتى صار للمسلمین الریادة في صناعة األدویة إثم  3 ،المسلمین ا فشیئً زداد هذا األمر شیئً
خالل العصر العباسي، وساعد على ذلك أیًضا تشجیع األمراء العباسیین لألطباء على اختالف 

 وبلغت أشكال هذه األدوات وأحجامها من التنوع والكثرة مبلغاً  4،إذ أجزلوا لهم العطاء  مللهم،
اآلثار الزجاجیة المستخدمة فى األغراض الطبیة ومن أهم أشكال  5،حصر أنواعهایصعب معه 

  .وهى القارورة طویلة العنق المستخدمة فى حفظ المواد الطبیة "الحوقلة"
  النموذج موضوع الدراسة

مما الشك فیه أن عملیات الترمیم والصیانة بمراحلها المختلفة البد وأن تقوم على العدید   
من الدراسات المستفیضة المسبقة لآلثر من تسجیل وفحص وتحلیل لمظاهر التلف التى تؤثر 

                                                
 جامعة الفیوم –كلیة اآلثار  1
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یتم الوقوف على أفضل هذه  ، حیثعلیه ومن خالل الدراسة التجریبیة لمواد الترمیم المختلفة
تم تطبیقها العملى على النماذج اآلثریة المختارة وذلك لتحقیق نظریة صیانة اآلثار التى المواد وی

الوثائق  تهدف الى حمایة التراث االنسانى من أسباب التلف أطول فترة ممكنة لكى تظل دوماً 
المادیة التى ال یتطرق أدنى شك الى ما تمثله من قیم تاریخیة وآثریة وفنیة وجمالیة لكى تظل 

لألجیال على مواصلة التطور والتقدم  معنویاً  على ما حققه األجداد فى مجال الفنون وحافزاً  عثاً با
 .فى مضمار النبوغ الحضارى 

  ) 10/66802نموذج محفوظ برقم (
  :الوصف األثرى

الشكل،  ناقوسیهلها قاعدة حوقلة من الزجاج المائل للون األخضر ذات رقبة طویلة اسطوانیة 
وهذا النوع من األواني كان یستخدم . تتصل من أعالها برقبة أسطوانیة طویلة، تنتهي بفوهة بارزة

  .ق لحفظ المواد والعقاقیر الطبیة من سوائل ومساحی
  .سم 5: قطر الفوهه. سم 6.6:  قطر القاعدة.سم 10.5: الطول. أبعاد هذه الحوقلة الطبیة

  طرق الفحص
والتى   USB Digital Microscopeالعین المجردة وتم استخدام  لقد تم الفحص من خالل

ف على أهم مظاهر التلف لالستعانة به فى التعر  X20  :200  Xتراوحت درجة التكبیر به من 
المتواجدة، حیث بینت الصور المیكرسكوبیة طبقات الصدأ المتتالیة والمتداخلة بسطح الزجاج 

صدأ الزجاج والذى یؤكد أن هذه الطبقة تمثل طبقة باتینا  األثرى، إلى جانب تباین ألوان طبقة
  6.خبیثة والتى البد من العمل على إزالتها

 

    
  توضح فحص الحوقلة الزجاجیة بواسطة): 1(صورة 

USB Digital Microscope                  
 USB Digital Microscope بواسطة): 2(صورة 

المتتالیة بسطح         توضح شكال مكبرا لطبقات الصدأ 
  برقبة الحوقلة الزجاجیة
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توضح شكال مكبرا للصورة السابقة  لطبقات الصدأ المتتالیة  USB Digital Microscopeبواسطة ): 3(صورة 

  بسطح الزجاج بإسفل قاعدة الحوقلة الزجاجیة كما یظهر التكبیر نتیجة عملیة التآكل

      
توضح   USB Digital Microscopeبواسطة  :)4(صورة 

تداخل طبقات الصدأ داخل بعض البؤر المتأكلة بسطح رقبة 
الحوقلة الزجاجیة والتى تحتاج الى أدوات دقیقة جدًا الزالة هذه 

.                                       الطبقات دون تآثر سطح الزجاج الحوقلة 

توضح  USB Digital Microscopeبواسطة  :)5(صورة 
الحوقلة الزجاجیة من الداخل ویظهر بها بقایا بعض المواد 

الطبیة التى كانت تحفظ بداخلها باالضافة الى ظهور طبقات 
  الصدأ المتواجدة على طول رقبة

                                                             
  طرق التحلیل

 تحلیل عینة من طبقة صدأ الزجاج  -1

عینة من طبقة صدأ الزجاج المتواجدة لتحدید مكونات ونسب هذه الطبقة بواسطة تم تحلیل 
ومن تحلیل العینة   (EDX)المیكروسكوب االلیكترونى الماسح المزود بوحدة تشتیت اآلشعة السینیة

   :تبین مایلى 

 (K2O) فى حین تواجد نسبة أكسید البوتاسیوم %66.42فى العینة   (SiO2)تبلغ نسبة السیلكا
نعدام تواجد أكسید الصودیوم % 3.37بنسبة  كما تواجدت نسبة أكسید . (Na2O)وإ

وترسیبه  والذى یمثل عامل التثبیت بالزجاج السلیم وذلك یفسر نزحه % 2.03  (CaO)الكالسیوم
والذى % 4.09فى العینة بنسبة  (Cl2O)، إلى جانب تواجد الكلورإلى سطح الزجاج المتآكل
حوقلة لإلصابة باألمالح المتبلورة على طبقات الصدأ والتى نشأت عن یدل على تعرض زجاج ال

بیئة الدفن وتعرضها لإلصابة بالمحالیل الملحیة بالتربة، كما أن تواجد هذه األمالح یفسر أیضا 
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فى العینة  (Al2O) وتواجد أكسید األلومنیوم  7.تعرض طبقات الصدأ للضعف وعدم التماسك
یرجع إلى تواجد مكونات لبقایا % 21.49بنسبة   (ZnO)وتواجد أكسید الذنك % 2.60بنسبة 

بعض المواد التى كانت تستخدم طبیًا داخل الحوقلة والتى یعتبر الزنك أحد أهم العناصر المكونه 
ت الجوز للعدید من المواد المستخدمة قدیمًا فى األغراض الطبیة مثل بذور دوار الشمس وزیو 

لتئام ساسیا في تكوین الكوالجین الذي یساهم في شفاء أعنصرا واللوز حیث یعمل كونه  وإ
لى اللون البنى نیة تدرجت ما بین اللون األصفر اولقد ظهرت طبقة الصدأ بدرجات لو  8.الجروح

 یوضحا نتائج التحلیل لعینة من طبقة الصدأ)  1(والجدول رقم) 1(الشكل رقم. المائل للذهبى
  . (EDX)بطریقة تشتت األشعة السینیة

  

  
یوضح نتائج تحلیل نواتج التلف وطبقة الصدأ المتكونة بالحوقلة الطبیة بنمط تشتت طاقة اآلشعه ) 1(شكل رقم 

 (EDX)السینیة 

  
یوضح نتائج تحلیل نواتج التلف وطبقة الصدأ المتكونة بالحوقلة الطبیة بنمط تشتت طاقة اآلشعه ) 1(جدول رقم
 (EDX)السینیة 

  
 :تحلیل عینة من بقایا المواد الطبیة الملتصقة بداخل الحوقلة -2

الة تم التحلیل بواسطة التحلیل الطیفى باألشعة تحت الحمراء وذلك للتعرف على المجموعات الفع
المتواجدة بالعینة بعد عمل تحالیل لمواد مختلفة والتى كانت تستخدم قدیمًا فى األغراض الطبیة 

الطبیة القدیمة لتكون عینات قیاسیة یتم من  لوصفاتوورد ذكرها فى المخطوطات اإلسالمیة وا
تعرف على خاللها المقارنة للتعرف على بعض المواد المتواجده بالعینة وبعد تحلیل العینة تم ال

، وتم التعرف على مادة الریحان والتى خالل مقارنتها بالعینات القیاسیةأقرب هذه المواد من 
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والجدول ) 2(الشكل رقمتخدمت قدیمًا فى األغراض الطبیة، كانت ضمن مجموعة المواد التى أس
یوضح نمط التحلیل الطیفى باألشعة تحت الحمراء لعینة من المواد الطبیة الملتصقة ) 2(رقم 

  . بداخل الحوقلة

   
  )2(جدول                         )                   2(شكل 

المجموعات الفعالة لنمط التحلیل باألشعة تحت الحمراء لعینة من بقایا المواد المحفوظة بالحوقلة  ایوضح
  اجیة الطبیة اآلثریةالزج

   
  )3(جدول                         )                  3(شكل 

  من مادة الریحان  القیاسیة المجموعات الفعالة لنمط التحلیل باألشعة تحت الحمراء لعینةا یوضح
  

  بقایا المواد الطبیة بالعینة اآلثریة الریحان بالعینة القیاسیة
 المجموعات الفعالة 1- األطوال الموجیة سم  المجموعات الفعالة 1- األطوال الموجیة سم 

  
3842.47  
3738.33 
3403.74 
2932.23 
1637.27  
1408.75  
1323.89  
1247.72  

 

  
N ـــ H 
N ـــ H 
N ـــ H 

OH 
C = O 
C = H 

C ـــ OH 
C ـــ OH 

 

  
3861.76  
3397.96  
------- 
------- 

1720.19  
1447.31  
1334.5  

1208.18  
 

  
N ـــ H 
N ـــ H 

------- 
------- 
C = O 

C ـــ OH 
C ـــ OH 
C ـــ OH 

 
 
یوضح مقارنة بین المجموعات الفعالة فى كًال من عینة بقایا المواد الطبیة اآلثریة وعینة قیاسیة ) 4(جدول رقم 
  من الریحان
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  مراحل المعالجة والصیانة
  التنظیف -1

 التنظیف المیكانیكى 

واإلتساخات المتواجدة على السطح وداخل الحوقلة اآلثریة تم من خالله إزالة األتربة 
وتم إستخدامهم بحرص شدید  ،والمشرط واألبر الرفیعه 9،بإستخدام الفرش الناعمه الزجاجیة

كما تمت عملیة إزالة طبقة صدأ الزجاج الهشة المتكونة على  نظرًا لتعرض الزجاج للتأكل،
وذلك نظرًا ألن طبقة صدأ الزجاج  .نسیومالسطح من أمالح كبریتات الكالسیوم والماغ

حیث أنها طبقات  ،المتواجدة بهذه الحوقلة الزجاجیة صنفت على كونها طبقة باتینا خبیثة
دریجى حتى الوصول بشكل ت هشة متتالیة ومتداخلة بسطح الزجاج فقد تم إزالتها میكانیكیاً 

زالة بقایا المواد الطبیة التى ، كما أسهمت عملیة التنظیف المیكانیكى فى إإلى سطح الزجاج
  .كانت محفوظة داخل الحوقلة بدرجة كبیرة

  
  توضح نموذج الدراسة التطبیقیة یظھر بھ طبقات الصدأ المنتشرة على سطح القنینة الزجاجیة ) 6( صورة رقم

 التنظیف الكیمیائى 

إلكمال عملیة  بعد إنتهاء عملیة التنظیف المیكانیكى تم إستخدام التنظیف الندى والكیمیائى
زالتها من خ زالة ما تبقى من مظاهر متلفة لم یتم التمكن من التخلص منها وإ الل التنظیف وإ

، ولقد تم إستخدام القطن الطبى المبلل بالماء المقطر لتطریة العوالق التنظیف المیكانیكى
لى متواجدة عالمتواجدة القابلة للذوبان فى الماء واللتخلص من بقایا األتربة واإلتساخات ال

، كما تم إستخدام الكحول اإلیثیلى فى إزالة التكلسات الطینیة سطح الحوقلة الزجاجیة وداخلها
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المتواجدة بداخل الحوقلة باإلضافة إلى إستخدام مادة الردة المحمصة المخلوطة بالماء فى 
  .إزالة ما تبقى من هذه المواد الطبیة والتى أعطت نتائج جیدة جداً 

  
  توضح نموذج الدراسة التطبیقیة  بعد عملیة التنظیف المیكانیكى )7( صورة رقم

  إستخالص األمالح -2

نظرًا لتواجد أمالح الكلوریدات فى تحلیل عینة من طبقة صدأ الزجاج المتواجدة فقد تم 
العمل على إستخالص هذه األمالح المتواجد بسطح الزجاج وذلك عن طریق كمادات من ورق 

المبلل بالماء المقطر لكون أمالح الكلوریدات تعد من أنواع األمالح الذائبة فى التشیو الیابانى 
الماء ویراعى أن تكون كمیة الماء قلیلة ویتم تغییرها بشكل متكرر على فترات متقاربة وفى 

  .النهایة یتم إستخدام محلول الكحول اإلیثیلى فى إزالة الماء وبشكل سریع
 التقویة -3

تم التوصل إلى نتائج أكدت  (EDX)طه تشتت اآلشعة السینیة من خالل التحلیل بواس
ضعف البنیة الداخلیة لزجاج الحوقلة الطبیة والذى سبق شرحه تفصیًال لذلك كان البد من إجراء 

  :الخطوات التالیة من خالل عملیة التقویة 
سلیكات % + 3الذائب فى األسیتون  10 72بـآلنیة الزجاجیة بمادة البارالوید تقویة وعزل ا

  11.ولقد تمت عملیة التقویة بإستخدام فرشاه ناعمة) 1:1(بنسبة %  5اإلیثیل الذائب فى الكحول 

  
  توضح القنینة الزجاجیة األثریة بعد عملیات الترمیم) 8(صورة 
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  :النتائج 
 
  تباین ألوان طبقة صدأ الزجاج المتتالیة والمتداخلةظهور طبقة الباتینا الخبیثة المتمثلة فى 

 .الحوقلة الزجاجیة والتى تم إزالتها لما تمثله من أضرار بالغة لآلثار الزجاجیة سطحب

 تأثیر بیئة الدفن على الحوقلة الزجاجیة ظهر جلیًا من خالل تواجد أمالح كلورید الصودیوم. 

  ًإستخدام أكسید الذنك فى تركیب بعض المواد الطبیة قدیما.  
 حان أحد المواد التى أستخدمت قدیمًا فى األغراض تواجد المجموعات الفعالة المكونة للری

 . FTIRباألشعة تحت الحمراء الطیفى نتیجة التحلیل الطبیة

  بحرص شدید فى عملیة التنظیف المیكانیكى والعمل على إستخدام األدوات الحادة إستخدام
 .الفرش الناعمة لعدم خدش سطح األثر

  بسطح اآلثار  اإلتساخات والعوالق المتكلسةإستخدام الكحول اإلیثیلى فى إزالة بقایا
 .الزجاجیة

  بقایا المواد الطبیة نتائج جیدة جدا إزالة ما مادة الردة المحمصة المخلوطة بالماء أعطت
 .المتواجدة بداخل األثر

  إستخالص أمالح الكلوریدات من خالل ورق التشیو الیابانى المبلل بالماء المقطر. 

 5سلیكات اإلیثیل الذائب فى الكحول % + 3الذائب فى األسیتون  72ـأثبتت مادة البارالوید ب 
  . كفائتها فى تقویة وعزل اآلنیة الزجاجیة) 1:1(بنسبة % 
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