
متحـف منيـل ( قـصر منيـل الروضـة منـشيءهو ، ث مراتالثانى ، ولى عهد مصر لثالث مرات وكذلك الوصى على العرش ثاليهدف البحث إلى إلقاء الضوء على حياة األمير محمد على توفيق ابن الخديوى توفيـق وشـقيق الخـديوى عبـاس حلمـى     :ملخص البحث    جامعة قناة السويس–كلية السياحة والفنادق     أحمد صديقبسمة  علي توفيق األمير محمدترجمة  -------------------------------------------------------------------------------------   )18 – 11 :  (               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  نـة هـانم إلهـامى كريمـة األميـر ابـراهيم  والدتـه األميـرة أمي،األصغر للخديوى عباس حلمـى الثـانى ، وابـن عـم الملـك فـاروق األول م ، بمدينـــة القـــاهرة وهـــو ابـــن الخـــديوى محمـــد توفيـــق باشـــا ، والـــشقيق 1875ولـــد األميـــر محمـــد علـــى باشـــا توفيـــق فـــى    :مقدمة  ------------- ------------------------------------------------------ -------  . األوسمة والنياشين– متحف منيل الروضة –األمير محمد على توفيق :  الكلمات الدالة  .والنياشين التى حصل عليهاوطـــراز هـــذا القـــصر مـــن خـــالل جولـــة ســـريعة فـــى قاعاتـــه ، ودراســـة عـــن الزخـــارف وطـــرق صـــناعة االوســـمة ، ) الروضـــة األن تلك الرحالت طيلة حياته بأسفاره ورحالته حول العالم العربى والعالم األوروبى، وقد استطاع أن يدون   محمد علياألميرأشتهر   .سواءاعالء شأن األمة اإلسالمية فى مختلف ارجاء العالم األوروبى والعالم العربى على حد عــرف األميــر بغيرتــه الدينيــة وفكــره اإلســالمى فقــد كــان دومــا حريــصا علــى قــد و، واأللمانيــة ، وكــان واســع األطــالع ومــشجعا لــه كان األمير محمد على علـى درجـة بالغـة مـن الثقافـة فكـان يجيـد العديـد مـن اللغـات األوروبيـة مثـل الفرنـسية والتركيـة واإلنجليزيـة   ."بأم المحسنين" والتى كانت تلقب إلهامى ابن عباس حلمى األول ، فضال 2 الرحلة إلي شمال وجنوب أفريقيا، الرحلة إلى الصين واليابان ، رحلة الصيف إلى البوسنة والهرسك ، 1لة الشامية حالر  :فى مذكرات موجزة نشرت من تأليفه وبذلك أثري المكتبة العربية واألجنبية بالعديد من المؤلفات القيمة ومنها األستكشافية  المرة األولي استمرت سبع سنوات حتي تولي اخيه االكبر عباس حلمي الثاني ، والمرة الثانية : تولي والية العهد ثالث مرات  غير مؤلفاته األجنبية هذا  - 4     تربية الخيول العربية   - 3 حدائق القاهرة ومتنزهاتها - 2 تاريخ رسمي لشطر حياتنا الماضية  - 1  :المعربة والمترجمة عن مؤلفاته  كما سعي من أجل تجديد  ،اإلسالمية ساهم األمير فى اصالح المسجد االقصى من خالل تبرعه بالمال الالزم لألنفاق على طيلة حياته عاشقا للفنون واآلثار عاش األمير، ) م1891-1888(ي رئاستها منذ عام واقامة المالجئ والمستشفيات فقد تولشارك األمير محمدعلي في المحافل الماسونية وهي مساعدة أبناء الماسون في ضيقتهم عن طريق األنفاق علي تعليم أبنائهم   . ونزول الملك فاروق من عرش مصر 1952 ، والثالثة عقب اعالن ثورة يوليو بعد عزل اخيه بسويـسرا عـن عمـر ينـاهز اثنـان وثمـانون م ، خارج مصر بمدينة لـوزان 1955 مارس 18توفى األمير محمد على في      :وفاة األمير محمد على     .وترميم جامع عمرو بن العاص ــة المالك بــشارع العفيفــي بــصحراء المماليــك ة الواقعــة يــعامــا ، ثــم أعيــد جثمانــه إلــى أرض الــوطن ليــدفن فــى أحــدى مــدافن العائل     "ٕقصر األمير محمد على باشا نجل المغفور له محمد توفيق إحياء للفنون اإلسالمية واجالال لها انشأ هذا ال"   :اللوحة التأسيسية التى تعلو المدخل الرئيسى للقصر ونقرأ منها    ماتؤكده  وهذافهو يعد من طرازه المعماري بمثابة مدرسة فنية جامعه لعناصر الفن اإلسالمى   .صورة حية لما كانت عليه حياة أمراء األسرة الملكية السابقه  فترة هامه من تاريخ مصر الحديث ويعكس يعد متحف قصر المنيل من أجمل وأهم المتاحف التاريخية فهو يعبر عن  قصر األمير محمد على  .قبة أفندينا" المعروف بأسم 
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،  2م6171يقع قصر المنيل فى بقعة جميلة فى حي منيل الروضة على فرع النيل الشرقى بالقاهرة  مساحته الكلية   : مكان وموقع القصر   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  �
�	 أ��د �د�ق                                                                             ا���ر ���د �� �و	�ق  �ر���  نى تــشبه المكاســل التــي توجــد عنــد مــداخل بعــض بمــستطيالت مــن الرخــام ، كمــا توجــد أربــع ارآئــك مــن الحجــر المكــسو بالقاشــامــــصفحان مــــن الخــــارج بالنحــــاس المؤكــــسد المــــشغول بزخــــارف هندســــية علــــى شــــكل أطبــــاق نجميــــة، أمــــا بهــــو المــــدخل فمكــــسو ) خوخـة(وللمدخل باب كبير من الخشب بدلفتين يحتوى علـى بـاب أصـغر )  الفرسة حدود( لمدخل عقد علي شكل تتقدم فتحة ا  .مختلفة ، ويظهر من خلف الشرفة خمسة عقود تتقدم خمس نوافذ من الزجاج  الملون المعشق بالجصأهله أمام كل هالل نجمة ، ويقع اسفل العلم شريط كتابى بنص قرآنى يليه  شرفة من الرخـام المـشغول بـالتفريغ بإشـكال هندسـية مـن الحجـر بداخلـه ثالثــة " و علــي شـكل  فرانتـون أعلـى المـدخل وهـ  العلـم  المـصري هوللقـصر مـدخل يحـف بـه برجـان ويتوســط  .كتابات ألسماء اهللا الحسنى وأجزاء من اآليات القرآنية منفذة بالخط الكوفى البارز ومسنمة من الحجر الرملى شديد الصالبة ويعلو الـسور فـى الجهـة الـشمالية شـرفات الحراسـة  ، وبالجهـة الـشمالية والغربيـة  منـه يحـيط بالقــصر ســور مـن جهاتــه األربعــة ، شـيد علــى طــراز حـصون القــرون الوســطى مـن الحجــر الجيــرى مكـسو بقطــع مــستطيلة  3متحف الصيد - 6  محمد علي   يوجد بهذا المتحف نفائس الفنون الجميلة والتحف الثمينة الخاصة باألمير :المتحف الخاص  - 5 محمد علي إلي عباس حلمي الثاني حسب توليهم حكم مصرالتي تحوي علي صور الحكام من : قاعه العرش  - 4 سراى االقامة  - 3 المسجد  - 2  سراى األستقبال وبرج الساعة - 1  :يتكون القصر من خمسة أبنيه منتشرة فى أرجاء حديقته وهذه المبانى هى : أقسام القصر   .نوعها فى مصر  من أكبر الحدائق العالمية والوحيدة من وهي تعتبر ، 2م22711يقة ومنشآتها ومساحة الحد 2م5000مساحة االبنية الموجودة   ، " محمــد علــي"  ، ويتــدلي مــن الرقبــة قــالدة *)رتبــة لــواء(ت عليهــا نجمــة وســيفان متقاطعــات بــشراشيب مــن القــصب المــذهب يثبــالحريـــر ، ويرتـــدي جاكـــت بدلـــة اســـطنبولي طويـــل أســـود اللـــون عـــامر بـــأدوات الزينـــة ، الكتافـــة مـــن الحريـــر ذات أهـــداب تنتهـــي  تتكــون مــن طربــوش أحمــر طويــل بــزر أســود مــن تــيبدلــة التــشريفة الكبــرى الب محمــد علــي ويظهــر فيهــا األميــر )1شــكل رقــم (   .رفته أفرع نباتية زخقوام مستطيل مذهب ،  ، داخل برواز" محمد علي توفيق"صورة زيتية علي القماش لألمير   107:  رقم السجل -  . م 20/ هـ 14ق:  التاريخ-  . سم 155 سم ، سمك 87 × 137:  المقاس-  ) المتحف الخاص ( متحف قصر المنيل :  المتحف -  صورة زيتية لألمير محمد علي ببدلة التشريفة  .4 حديث يعد تحفه فنيه نادرة ونموذج للفن المعماري اإلسالمي القديم وال، فهواسطنبول  بين األصالة والمعاصرة  فجنباته ذكرتنا بقصر الحمراء بغرناطة وقصور األمويين في دمشق والعثمانيين في جمع هذا القصر   .المساجد المملوكية والعثمانية تنتهـي بحليـة علـي شـكل عـصا مذهبـة ، أمـا ) ضـفائر(والجانب األيمن من الجاكت مزين بكـردون مـن جـدائل الحريـر علـي هيئـة  بــت هندســية قوامهــا ثالثــة نجــوم خماســية األطــراف ، واألســورة مزينــة بزخــارف نباتيــة قوامهــا ورقــات رمحيــة مــسننة ،  والجاكــت مثوشــاح عــريض مــن الحريـــر األخــضر المتمــاوج بحاشـــيتين مــن اللــون األبـــيض ينتهــي بوريــدة معقـــودة ، واألكمــام مزينــة بزخـــارف مـن الكتـف األيمـن مـسترسال إلـي الجانـب األيـسر ثبت عليه مجموعة من األنواط والنياشـين ، ويتـدلي فالجانب األيسر من صدره    . سم 8.3 سم ، الرصيعة 6الوسام : المقاس -       . 18ذهب عيار من الوسام ورصيعة  -  )2شكل (. 5، ووسام في نهاية الوشاح" محمد علي"يرتدي من الجهة اليسرى رصيعة   . سم علي الساققفازا أبيض ، ويرتدي بنطلون أسود مجمن الذهب تنتهي بزخرفة نباتية لشجرة السرو ويتدلي من السيف شرابية من الحرير المذهب ، ويمسك األمير أيضا بيـده اليـسرى  ويمسك بيده اليـسرى سـيف طويـل ذو مقـبض ذهبـي ، كعبـه مـزين بتلبيـسة ، علي الوسط بحزام عريض ذهبي من الحرير المقلم 
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والعالقــة تتــصل ) ويــت ويــت( قطعــة مــاس 120الملونــة ويتــدلي مــن القــالدة عالقــة سداســية الــشكل ، إطارهــا الخــارجي مرصــع  متنوعـة كالترصـيع والتفريـغ والنـشر واللحـام والمينـا عن طريق اللحـام ، والقـالدة عـامرة بالزخـارف التـي نفـذها الفنـان بأسـاليب فنيـةمفصـصة نجميـة ومربعـة ، مثبتـة فـي الحلقـات الذهبيــة " لقـم"حلقـات مـن الـذهب علـي هيئـة جـدائل دقيقـة يتخللهـا منــاطق هندسـية  من العقيق األخضر والقـالدة دائريـة الـشكل متـصلة ببعـضها بواسـطة 64اقوت األحمر و  قطعة من الي64كاملة من الفيروز و  قطـع 8و) ويـت ويـت( قطعة ماس من نـوع 120 قطعة من الماس نوع برلنتي ، و14مرصعة بـ 18عياروهي قالدة من الذهب   .نهضة مصر الحديثة القــالدة مقامــا رفيعــا بــين بــاقي القــالدات ، فقــد صــنعت تخليــدا لــذكرى محمــد علــي باشــا مؤســس األســرة العلويــة وباعــث كــان لهــذه   .  سم 8,6 العليقة ل سم ، طو49,4قطرها  مقاس  : )3شكل (قالدة محمد علي باشا   ) . الجود – العدل –الرأفة  ( كتابةنصها محمد علي في الوسط  بالماس واألحجـار الكريمـة ، والمركـز بـه كتابـة ةأما الرصيعة فتتخذ نفس الشكل مع وجود إشعاع حول النجمة الوسطى ومرصع  )ب/ أ2شكل رقم ( .الخضراء وفــي الوســـط دائــرة بهـــا اســم محمــد علـــي لهــا إطـــار عبــارة عـــن حبيبــات متماســة مـــن الــذهب وتطلـــي األرضــية بالمينـــاء ) الجــود  – العـدل –الرأفـة ( المينا في زخرفة أجـزاء مـن الوسـام وفـي وسـط الـشكل النجمـي دائـرة بيـضاء اللـون عليهـا كتابـة بـالخط الثلـث ألخــضر مــع اســتخدام بزهــرة اللــوتس وبــين كــل رأس وآخــر فــص مــن الزمــرد ابــشكل يتخــذ الوســام شــكل نجمــة بــستة رؤوس تنتهــي  -------------------------------------------------------------------------------------   )18 – 11 :  (               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  " مــد علــيمح"عــن طريــق اللحــام ، ويتوســط العالقــة جامــة مكتــوب عليهــا بخــط الثلــث البــارز " زردة"بــالقالدة بواســطة حلقــة ذهبيــة  ويرجــع تــاريخ هــذه " الجــود-العــدل -الرأفــة "ثالثــة تحــصن الملــك "ومغطــي فوارغهــا بالمينــا الزيتــي ، ويحــيط بهــا نــص كتــابي تقــرأ  مستدير الشكل بأطراف متماوجة ويتألف محيطه من أقواس دوائـر يفـصل ) 5شكل رقم (  نوط محمد علي الذهبيويرتدي األمير   . مشع يخرج منه ستة رؤوس وكل الشكل المشع مرصع بالماس وفي الوسط دائرة من الذهب الثانية عبارة أيضا عن شكل  .)4شكل(الوسط دائرة من الذهب يتوسطها دائرة بيضاء اللون ويخرج منها أربعة أزرع ملونة بالميناء الحمراءويرتدي األمير رصعتين من الفضة األولي عبارة عن شكل مشع يخرج منه ستة رؤوس وكل الشكل المـشع مرصـع بالمـاس وفـي    .محافل علي أزياء التشريفة بها في المناسبات وال هـ ، ونظرا للمقام الرفيع لقالدة محمد علي باشا ، فقد حرص ملوك وسالطين األسرة العلوية علي الظهـور 14القالدة إلي القرن  ثـم تـاريخ " مـصر"  أسم صاحب النوط فوق الدائرة سـيف وتحتهـا كلمـة  عليهافي وسط الوجه اآلخر دائرة ملكية منقوشو ،النوط  هـي سـنة إنـشاء 1333وتحتهـا " ف الـنفسالـشجاعة مـن شـر " ا علـي أحـد وجهيهـمكتـوببين كل منها وبـين اآلخـر أسـنة محـددة  وبهامش الدائرة دائرتين صغيرتين يعلوها نص كتابي بالخط " خيركم أنفعكم" وهو نوط علي هيئة دائرة مكتوب عليها بالخط الثلث . سم 4.3: المقاس    -    . غير مدموغ 18وهو نوط من الذهب عيار  7نوط الجدارة الذهبي ويرتدي -   .6ويعلق النوط بشريط من لون الوشاحبه التي حصل فيها األنعام  / هــ 1335( فل شـكل األورمـة الملكيـة تـاريخ عبارة عن دائرة بمركزها هالل وثالثة نجـوم يعلوهـا التـاج الملكـي أسـ: أما الظهر -  " نوط الجدارة"الثلث البارز  ملـك مـصر ، " فـؤاد األول"  الثلـث البـارز بمالبـس التـشريفة الملكيـة ، ومكتـوب بالهـامش الخـارجي بخـط" للملك فؤاد"نصفية  ســم وهــو عبــارة عــن دائــرة نقــش علــي أحــد وجهيهــا صــورة 4.3 مقــاس قطــره  : 8نــوط الرضــا الــذهبي والفــضي كمــا يرتــدي  -  .برونزي يأخذ نفس شكل النوط الذهبي يختلف في لون الشريط الفضي والبرونزي باللون البنفسجيالفضي والمــن الــذهب يتحــرك بــأبرة لتثبيــت النــوط علــي الــزي ، وللنــوط شــريط عــريض أزرق مثبــت بجريــدة ملحومــة بالمــشبك ، أمــا النــوط وبدن النوط تتصل بالمشبك بواسطة حلية ذهبية شـكلت علـي هيئـة رجـل غـراب وملحـوم خلـف المـشبك كرسـي محـوري ) م1916 " نـوط الرضـا" والوجه اآلخر يتوسطه شكل األورمـة الملكيـة بـداخلها هـالل وثالثـة نجـوم ومكتـوب فوقهـا بخـط  الثلـث البـارز    .عكست تلك الزخارف حرص الصناع علي زخرفة اسطح هذة التحف والتي بلغت درجة عالية من األناقة واألبداع لمختلفة وخط الثلث وقد تعددت هذة الزخارف من زخارف نباتية وهندسية فضال عن الزخارف الكتابية كالخط الكوفي بأنواعه انجح الفنان في استخدام العناصر الزخرفية المتنوعة لزخرفة األزياء وأدوات الزينة من نياشين وأوسمة وقالئد وحلي وسيوف وقد   تحليل العناصر الزخرفية واألساليب الصناعية : أوال   .كان األمير قوي البنية ، ممشوق القوام ، متقدم السن ، ذو شارب أبيض ، قمحي اللون  - .واألورمة محاطة بغصن الزيتون 
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ن ظهرت العناصر النباتية في أشكال مختلفة من اغصان وأوراق الشجر كالورقة الرمحية المسننة ، والورقة المروحية ذات األسنا    :الزخارف النباتية  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  �
�	 أ��د �د�ق                                                                             ا���ر ���د �� �و	�ق  �ر���  تب واسع في تزيين أدوات الزينة واألزياء ، كما كانت النجمة ضمن مكونات العلم المصري ، وصممت عليها شارات الرونياشين وقالئد ، وأشكال المربعات والمثمنات  التي ظهرت أيضا علي أدوات الزينة ، والشكل النجمي الذي استخدم علي نطاق ي استخدمت في زخرفة أدوات الزينة من أونواط كالخط المستقيم والمنحني والخطوط المنكسرة وأمواج البحر والزجزاج والت   :الزخارف الهندسية   14) .شقائق النعمان (، وزهرة الآلله  ،  وزرهرة اللوتس كما في رصيعة محمد علي 13 والخشخاش وزهرة السرو12 والهاتاي 11ومن الزخارف النباتية  زخرفة الرومي   .أين تبدأ وال أين تنتهي الذي اليعرف الناظر إليها من  وأنواع أخري من الزهور والثمار المتدلية 10مراوح نخيلية ذات فصين تتداخل جميعها بطريقة هندسية منسقة وأغصان متقاطعة  والتي تتألف من عناصر زخرفية محورة من أنصاف 9) األرابيسك ( العريضة ، والمراوح النخيلية ، والزخرفة العربية المورقة  وقد ألق عليه سيد الخطوط  ) شعر الخيل( وهو خط مطور عن خط النسخ يبلغ ثمان شعرات من شعر البرزون والخط الثلث،  قواعد بنسب هندسية وقياسية ألشكال الحروف  الذي أدخل الفنانون عليه كثير من التحسينات وطورره علي أساسوالخط النسخ المورق التي تنتهي سيقانه ورؤس حروفه بزخارف نباتية ، الخط الكوفيوطور الفنانون المسلمون الخط العربي فجعلوا منه   .ية او مفصصة ، وتارة أخري داخل أشرطة زخرفية أو علي مهاد من الزخرفة النباتية بيضاوتشكيل حروف الكتابة بحسب المساحات المخصصة للكتابة وزخرفت بشتي األساليب الزخرفية فتارة نجدها داخل جامات كانت للكتابات العربية دورا هاما كعنصر زخرفي لما تتميز به حروفها من جمال ومرونة للتشكيل ، فقد أطلق الفنان عنايته في     :الزخارف الكتابية  .العسكرية  ة  وهو يتميز بالليونة واألنسيابيوالخط الديوانيوالذي ظهر علي الوشاح األكبر لمحمد علي ، والنوط الفضي لمحمد علي ،  ويدخل في نسجه خيوط الذهب والفضة والنحاس المذهب ، وكان يعرف ) سداته ولحمته من الحرير الخالص(القماش الحريري وهو نوع من 18) الديباج (كما استخدمت األلياف المعدنية ذات الليونة في التشكيل  كالذهب والفضة ومن أشهر هذة األقمشة   ) .كالحرير والصوف والجلد(واأللياف الحيوانية ) الكتان والقطن( وفرة المواد الخام ، ووفرة الصناع المهرة لهذة الصناعة فقد استخدم في صناعة المنسوجات األلياف النباتية ، ساعدهم علي ذلكوقد استخدموا اصنافا عديدة من المنسوجات الحريرية والصوفية من موشي ومطرز بالذهب والفضة ومرصع باألحجار الكريمة  من أقدم الصناعات التي بلغت العناية بها شأنا كبيرا وقد شغف الحكام والخلفاء علي اقتناء أفخر الثياب 17تعد صناعة النسيج      األزياء : ة وأدوات الزيناألساليب الصناعية الواردة علي األزياء :ثانيا  .ظهرت غالبا علي مقابض السيوف كارسوم األسود والصقور والنسور ، ورسوم الخيول التي ظهرت في أغلب صور األسرة العلوية  ، وزخرفة الثعبان التي للكائنات الحية بل اتبع الفنان تنفيذها التماثل والتوازن والتحوير  استخدم الفنان بعض العناصر الزخرفية :الزخارف الحية  -  ) .اهللا(والشرف ، وكتابات دينية تتضمن آيات قرآنية ، ولفظ الجاللة التاريخ بالتقويم الهجري والميالدي ، وكتابات تشتمل علي أدعية للحاكم وتمجيده ، وكتابات تتضمن معاني الوفاء واألخالص  التي صنعت له، ويسجل عليها  وكان يتم عليها كتابات تسجيلية تؤرخ أدوات الزينة حيث يذكر اسم الحاكم16: الطغراء  -   .15طردا وعكسا بحيث يمكن قراءتها من اليمين إلي اليسار والعكس  يتميز بليونة حروفه ويعرف بأسم الكتابة المنعكسة حيث تقرأ والخط المثنيوالتداخل والتشابك كزخرفة األوسمة والنياشين ،  ، وروعة األلوان وجمال الزخرفة ، وقد استخدم الفنان الكثير من األساليب في زخرفة بأسم الديباج الرومي وامتاز بجودة الصنع    والمنسوجات المطبوعة ، 19يوضع عليه عرز من الخيط المعدني الذهبي أو الفضي وتكون عكس اتجاه الغرزة التي قبلها قوب مسحوق طباشير ملون حيث تظهر الرسم المنفذ ويثبت بغرزة اللفق ويتم وضع طبقة ثانية ثم علي الخطوط ويرش فوق الث يتم بشد قطع النسيج علي الطارة ثم ينقل التصميم المطلوب عن طريق عمل ثقوب التطريز األستمبوليفي التطريز ، وطريقة بخيوط معدنية من الذهب أو الفضة  وعادة ما تكون مادة خيوط التطريز أغلي من المادة المصنوع منها األقمشة التي تستخدم لمعدن وذلك  في زخرفة القماش بواسطة ابرة الخياطة المصنوعة من العظم أو العاج أو اطريقة التطريزوقد استخدم الفنان   .والصباغة ، وأيضا منسوجات القطيفة واألطلس ، والهاطاي  النسيج كالتطريز والطباعة
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مة ، ويتم التنعيم بطرق المعدن بالدق علي السند للحصول علي درجة عالية طرقا خفيفا حتي تبرز علي السطح وتصبح مجسالطريقة بأن ترسم الزخارف علي األلواح المعدنية اللينة من النحاس أو الذهب او الفضة ، ثم تطرق هذة الزخارف من الخلف لية الطرق ثم يطرق بمطرقة تشبه الشاكوش الصغير وذلك لتجميع ذرات المعدن حتي يكتسب مزيدا من الصالبة وتتم هذة عم وتتم بوضع ألواح المعدن علي السندال المصنوع من الحديد والمنتهي عند طرفه بجزء من الصلب ليتحمل :طريقة الطرق  .ويتجمد المعدن وتتم عملية الزخرفة علي سطحه  تبدأ بعمل رسوم تمهدية لحفر قوالب معينة من المعدن تتخذ نفس الشكل المراد تنفيذه ، ثم يصب فيه المعدن :الصب طريقة   :الطرق الصناعية ألدوات الزينة  . من المصادر النباتية أو الحيوانية المنسوجات المصبوغة ، 20والقالب ذو النقوش الغائرة هو القالب السلبي وتحدث الزخرفة بغمس القالب اإليجابي في مادة الصباغة ثم طبع النسيج  القالب ذو الزخارف والنقوش البارزة هو القالب اإليجابي  والتي تتم بحفر الوحدة الزخرفية المراد تنفيذها علي القالب ويكون -------------------------------------------------------------------------------------   )18 – 11 :  (               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  ي أنه يتم عمله باأليدي مباشرة دوق الدق علي أقالم الحفر ، ويحدث انخفاضا في سطح يختلف عن الحفر ف:  الحز -2  . يقوم الفنان بحفر ما حول األجزء المراد اظهارها وبذلك يبدو العنصر الزخرفي في وضع بارز: الحفر البارز -ا  -:  ويتم الحفر علي المعادن بطريقتين  :الحفر   .21من النعومة  رقة أو شاكوش وقد استخدمت في زخرفة األنواط والنياشين والقالئد عن طريق الدق عليها بمط) مثقاب(ذات حافة حادة قاطعة  التفريغ هو قطع الزخرفة المراد تنفيذها علي المعدن وذلك بعد تحديدها أوال ثم قطع ما حولها بواسطة آله :التفريغ أو القطع   .22 المعدن  لمع بقطعه من القماش حتي تظهر الزخرفة  وبعدها تمأل المناطق المنخضة بمادة النيلو سطح المعدن وبعد أن تبرد التحفة توهي مركب ساخن من معدن النحاس أو الرصاص أو الكبريت مضافا اليها النشادر وتتم بأن تصب في الحزوز الموجودة علي الصغيرة والضيقة من الزخارف وفي الحالتين تنزل مادة التكفيت في األماكن المخصصة لها وتستخدم فيها مادة النيلو السوداء زاء  تستعمل في زخرفة المناطق الكبيرة أو العريضة أو علي هيئة أسالك رقيقة تستخدم في زخرفة األج:علي هيئة رقائق دقيقة   :تكون أغلي من المادة التي صنعت منها التحفة وكان التكفيت بالنحاس األحمر واألصفر والفضة والذهب ويتم في صورتين  األجزاء المحفورة بمادة التكفيت التي ثم تمأل) بالشق(تحفر الرسوم بقلم خاص يدق عليه بمطرقة خشبية وتسمي هذة العملية  تتم هذة الطريقة بأن تثبت التحفة علي طبقة لتكتسب قوة احتمال عند الطرق علي سطحها لعمل الزخارف ، ثم  :23التكفيت   .والسيوف    .25 وكأنها مرصعة باألحجار الكريمة  تمأل بالمينا ذات األلوان المختلفة ويتم الزخرفة علي األسطح المراد تشكيلها فتبدو  يستخدم في هذا األسلوب شرائط رقيقة من المعدن أو أسالك يتم لحامها بالقصدير لتقسيم السطح إلي خاليا :أسلوب الخاليا   .طح الشريحة المعدنية ، بحيث يظهر سطح المعدن من أسفل طبقة المينا عليها حتي تقوم المينا بتغطيه سالمعدن ويتم ملئها بالمينا ، وتتستخدم هذة الطريقة المينا الشفافة التي يتم حرقها عدة مرات فوق المساحة التي يتم وضعها  تنفذ بطريقة النحت البارز بحيث تكون األسطح غائرة ويتم عمل فجوات علي سطح :أسلوب الباستيل أو األسلوب البارز   :ين  يتم الحصول علي عدة ألوان من المينا بأستخدام األكاسيد المعدنية وتتم علي طريقت:التلوين بالمينا واألكاسيد المعدنية   .العثمانية ، وكانت الطغراء تحدد معيار الذهب والفضة وتؤرخ زمن السلطان آنذاك ي مؤسسة خاصة تجاور ورشة الصياغة لغرض رسم رسم الفضة والذهب بالطغراء كانت المصوغات الذهبية والفضية تدمغ فو  بالزهور ويقوم الصانع بالربط بين هذة الوحدات بأفرع نباتية دقيقة ويقوم بتفريغ سطح المعدن وفقا لتصميم معين يعده الصانع يتم تثبيت هذة الفصوص عن طريق أسالك صغيرة تشكل بهيئة تشبة بتالت الزهرة بحيث تصبح األماكن المرصعة أشبه  وتثبت بها الفص بواسطة الضغط عليا باألصابع أو الطرق الخفيف ، وفي بعض األحيان) سنبرة(أجزاء صغيرة يطلق عليها الفص يتم بواسطة عمل مواسير ضيقة من البالتين تسبك علي النار ثم توضع فوق ماكينات الخرط فتقطع هذة المواسير إلي ن نفس المعدن الخاص بالحلية ويطلق عليه بيت يتم الترصيع بثبيت الفصوص علي التحفة التي يتم زخرفتها بداخل بيوت لها م  .الفنان وكانت األجحار المستخدمة في الترصيع هي الياقوت ، الماس ، الزمرد ، الفيروز ، الزبرجد، واللؤلؤابض السيوف وتعد عملية الترصيع باألحجار الكريمة من العمليات الدقيقة التي تتطلب مهارة من األنواط والنياشين والقالئد ومق يعد الترصيع من أجمل األساليب الزخرفية التي استخدمها الفنان في زخرفة أدوات الزينة خاصة :الترصيع باألحجار الكريمة   .24بينما يظل المعدن بلونه الطبيعي 
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دائمة التطور وهو آلية ثقافية في خدمة المجتمع ، والذي يعطي لتلك المتاحف أهميتها علي  مؤسسه يعد المتحف فلذلك  -     تحتل متاحف القاهرة أهمية كبري في تأصيل حركة تواصل الخضارات والثقافات عبر العصور   الخاتمة  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  �
�	 أ��د �د�ق                                                                             ا���ر ���د �� �و	�ق  �ر���   .ها الكثير نالسياحية التي اليعرف ع مرشدين سياحيين للمزارات راهد السياحة والفنادق لتوفيمعقافة مع هيئة تنشيط السياحة وكليات وتضامن جهود وزارة الث - الرغبة في زيارة المتاحف ضمن برنامج السفراعداد المطبوعات والنشرات وتوزيعها بالمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للهيئة العامة لتنشيط السياحة لتكون وسيلة لخلق  -  .والعمل علي تنشيطهاي المتحفي من خالل برامج التربية المتحفية وتدعيمها وترسيخها  تنمية الوع من لذلك البد - .الوسيط األمين في عالقات التبادل السياحي والثقافي إن للمتحف دور في مجال التنمية السياحية والثقافية فهو الحارس التقليدي للهوية الثقافية الذي يمكن أن يصبح بمثابة  -  .، واعمال الحفظ والصيانة ، والتخزين والتوثيق ، والتسجيل العرض المتحفي الخريطة الدولية هو 
Abstract 
 The study aims to focus The life of AL Amir Mohamed Ali Tawfek the son of khedive 
Tawfik and the brother of Khedive Abbas Helmi the second , who is the founder of mainel 
palace, and the palace unique style through a quick tour in it’s chamber. 
 And a detailed study of the decorations medal and laurels, and decorations elements and 
the manufacturing methods.   
The key words:  AL-Amir Mohamed Ali Tawfek – the Mainel palace – the medals and laurels.  قالدة األمير محمد على               على القالدة             نيشان األمير محمد على             )3شكل رقم (                    )                                     2شكل رقم (                                   صورة زيتية لألمير محمد على توفيق  )1(شكل رقم                         األشكال     
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وكان يمنحون مبدأيا النشان العثماني من الدرجة الثالثة وبعده النشان المجيدي " سيدي صاحب السعادة "  كان يطلق علي رتبة أمير لواء * 15م ، ص1986/ه1406، 111سهيلة زين العابدين حماد ، متحف قصر المنيل بالقاهرة ، مجلة الفصيل ، العدد 4  50حمدعلي ، ص شيرين فوزي ، قصر األمير م3  .42 شيرين فوزي عبد الرحمن ، قصر األمير محمدعلي وملحقاته ، ماجستير ، كلية اآلثار ، جامعة القاهرة ، ص2  50، ص2002علي أحمد كنعان ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : م، تحقيق 1910 األمير محمد علي الرحلة الشامية 1                                                              :الهوامش         أنواط األمير محمد على             وشاح األمير محمد على                                 )6شكل رقم   (             )                                   5شكل رقم (                                  قالدة األمير محمد على توفيق    )4شكل رقم (                 -------------------------------------------------------------------------------------   )18 – 11 :  (               الصفحات2018 ديسمبر - الثاني  العدد -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  ) 71( المعدل باألمر الملكي رقم – 1923لسنة ) 80(ان الملكي بعابدين ينظم هذا النوط األمر الملكي رقم النوط بعد وفاة صاحبه ، الديووالبرونزي ، ويعلق النوط علي الصدر من الجهة اليسرى ، ويكون مقام هذا النوط في الترتيب بعد النياشين واألنواط الحربية واليرد هذا  يمنح لمكافأة األشخاص الذين يقومون بخدمة الحكومة فترة طويلة ويشتمل النوط علي ثالثة طبقات الذهبي والفضي : نوط الجدارة 7   ،47 – 45 ص2001 ، 1مقال عن األوسمة والنياشين واألنواط والقواعد الخاصة بحملها ، العدد  ، مجلة مصر المحروسة ، بحث وتجميع ماجد محمد فرج ، 7مجموعة األوامر الملكية الخاصة بالرتب المدنية والنياشين واألنواط ، ص 6   .6 ، ص1927ة األميرية ، القاهرة ، مجموعة األوامر الملكية الخاصة بالرتب المدنية والنياشين واألنواط ، المطبع 5 .  عابدين ، الرتب العسكرية العثمانية 160دار الوثائق ، دفتر دواوين صادر أما إذا كان من أربابا األقدمية فيمنحون النشان العثماني من الدرجة الثانية ثم النشان المجيدي من الدرجة األولي ، من الدرجة الثانية ،      .114 ، كتاب المراسم ، ص1982لسن 
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يمنح للمدنيين أو العسكريين ممن هم في خدمة الملك أو أعضاء األسرة المالكة ، مكافأة لهم علي صادق خدمتهم ويشتمل : نوط الرضا  8                                                                                                                                                                                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  �
�	 أ��د �د�ق                                                                             ا���ر ���د �� �و	�ق  �ر���  دور بالغ في تشكيلها ، عاصم محمد رزق ، معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية ، مكتبة الدقة نظرا لما كان لألوراق النباتية عرفت عند مؤرخي الفنون اإلسالمية بعده أسماء الرقش والتوشيح والتوريق ، وكلمة التوريق هي أقرب األلفاظ العربية إلي :  األرابيسك 9  .1928لسنة ) 80(لنوط علي ثالثة أنواع الذهبي والفضي والبرونزي وينظم هذا النوط األمر الملكي رقم ا حسن الباشا ، دراسات في الزخرفة اإلسالمية ، بحث ندوة عن الزخرفة اإلسالمية ، كلية التربية الفنية ،  ؛ 13، 12، ص2000مدبولي ،   189 ، ص1995جامعة حلوان ، 
10Dominique clevennot,Ornament and decoration in Islamic Architecture,Thomas&Hudson,NewYork,2009,p.135 11  ر ، ويختلف أسلوب هاتاي عن الرومي أنه يقتصر علي أسلوب الزهور واألوراق النباتية ، سعاد ماه) هاتاي(اول من استعمل سكان  12 66، ص1977ماهر ، الخزف التركي ، الجهاز المركزي للكتب الجامعية ، القاهرة ، لقه األتراك علي الزخارف المحورة من الرسوم النباتية والحيوانية ، سعاد م ولفظ رومي اصطالح فني يط11البيزنطية الرومانية في القرن المعني الحرفي لكلمة رومي هو روماني وهو األسم الذي اصلقه السالجقة علي األناضول عندما استولوا عليها وانتزعوها من الدولة سم هذة خضرة أوراقها في كل فصول السنة ، فهي تعبر عن تجدد الحياة ومن ثم نشأ تقديس اللون األخضر ، وقد أكثر الفنانون من ر وهي من األشجار التي لها مقام عند األتراك ، فهي رمز الخلود في عقيدتهم ، وذلك لدوام  sepviتعرف بالتركية بأسم : شجرة السرو  13 66الخزف التركي ، ص وكان ) طوبقابي(، فقد أنشاء السلطان أحمد الثالث لهذة الزهرة حديقة خاصة داخا أسوار قصره ) اهللا(من الالم والهاء هي نفس اسم الجاللة كان لألتراك اهتمام كبير بهذة الزهرة ليس فقط لجمالها بل ارتباطها ببعض المتعتقدات الدينية  بل أسم الزهرة المكونة :  شقائق النعمان 14  120-118الشجرة في العمائر الدينية والفنون التطبيقية ، سعاد ماهر ، الخزف التركي ، ص المدافئ في القصور العثمانية بمصر "يقام لها حفالت ليلية تضاء فيها حقول هذة الزهرة بمصابيح صغيرة ، حسام هزاع ، التحف الخزفية  أي نسيج وعلي ذلك يكون النسيج دقيق الصنع ال يستطيع نسجه إاال ) باف(أي الجن ، ومن ) ديبو(فارسية من ) ديبا(قيل : الديباج 18  11 ، 10، ص1977الشعب ،  دارساسيين في جميع أنواع األنسجة ، سعاد ماهر محمد، النسيج اإلسالمي ، مطابع منتظما وتعتبر السدي واللحمة هما العنصرين األ تقاطع  weft تتشايك أ وتتعاشق مع خيوط عرضية تعرف بأسم اللحمةwarيتكون من مجموعة خيوط طولية علي النول تسمي السدي يط أو عدة خيوط أخري وتحت خيوط أخري متجاورة متوازية وبطريقة متوالية ، والمنسوج عبارة عن جسم مسطح رقيق تعني خ: النسيج  17  3 ، ص2003وسيادته ، سمية حسن محمد ، األوسمة والنياشين في أسرة محمد علي في ضوء مجموعة الفن اإلسالمي ، دار الكتب ، وتوضع الطغراء علي الفرمانات والبراءات والقوانيين والمسكوكات والقرارات الرسمية ألعطائها الصفة الرسمية ومظهر من مظاهر سلطته صقر بمعني الصقر الباسط جناحيه ، والتوقيع يشبه رسمه ال) توغرول(هو توقيع السلطان العثماني والكلمة في التركية : الطغراء  16  18، ص�1988
�ن )�د ا�ر��م )'�وة ، ا��&���ت ا$#ر�	 ا��ر��	 ، درا
	 "! ا� �ل وا����ون ، �ط��	 ا����وي ، ا���ھرة ،  15  26، 25، ص2002امعة حلوان،، رسالة ماجستير ، كلية السياحة والفنادق ، ج ديباج سداه واحدة وأكثر من لون اللحمة للزخرفة ، سعاد ماهر ، مشهد األمام علي بالنجف وما الجن كناية عن امتيازه ويستخدم في نسج ال     .277)�د ا��ز�ز �رزوق ، ا�/.ون ا�ز,ر"�	 "! ا���ر ا+
��! ، ص 25 22، ص2003، مكتبة مدبولي ، بالقاهرة  اإلسالمية  اآلثارلنمط الثابت في أهمنبيل علي يوسف ، اشغال المعادن ذات ا 24 47، ص1999، مركز الكتاب للنشر ، ص) التحف المعدنية(عبد العزيز سالم ، الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي  23  371  ، ص1970حسين عبد الرحيم عليوة ، المعادن ، كتاب القاهرة تاريخها وفنونهاوآثارها ، مطابع األهرام ، القاهرة ، 21Racelward,Islamic metalwork ,British press,1993,p.p 29-31    22  103ه ، ص1320المطبوع باصمه أي الطباع ، محمد علي األنسي ،الداراي  الالمعات في منتخبات اللغات العامة ، القاهرة ،  وهي كلمة تركية األصل أي القماش المنقوش أو basma-  yarmaنفيذها في القوالب الخشبية تسمي  كانت الوحدة الزخرفية المراد ت20  38، ص1965 حميدة محمد الغرباوي ، التطريز في النسيخ والزخرفة ، األنجلو المصرية ، القاهرة ، 19 238، ص1968به من الهدايا والنجف ، دار المعارف ، 
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