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فساتين السيدات المطبوعة كمدخل الثراء تصميمات زخارف خزف ازنيك   

Ornamentations of Aznik ceramics as an input to enrich 

Designs of printed ladies' dresses 

 أ.م.د/ جيهان محمد الجمل

مساعد _ قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيزأستاذ   

 كلية الفنون التطبيقية_ جامعة دمياط

-المقدمة:   

ٌعد فن الخزف أحد أهم الفنون التى عرفتها البشرٌة ، وعلى الرغم من بداٌتها منذ فجر التارٌخ اال أن الفنان المسلم        

قد تمكن من معرفة أسرار صناعتها وساهم فى تطوٌرها من الناحٌة التقنٌة والزخرفٌة واللونٌة فظهرت ابداعات فنٌة 

مٌز بتصمٌمات مبتكرة ودقٌقة مما جعل الخزف االسالمى عامة و الخزف العثمانى خزفٌة تمثل تلك الحقبة الزمنٌة ، وتت

على وجه الخصوص ذو مكانة مرموقة وشخصٌة فرٌدة جعلت منه فنا قائما بذاته ٌتمٌز بزخارف فنٌة ذات سمات جمالٌة 

صان وزهور تعكس بهجة ، فاكتسب جماال خاصا حول القطع الخزفٌة من طٌن وألوان الى هٌئات وأغ (17، ص1)متنوعة 

، فخزافى أزنٌك هم أول من أنتج أوانً خزفٌة زٌنت فقط باللونٌن Iznik الحٌاه و التى تظهر جلٌة فى خزف ازنٌك 

األبٌض واألزرق المتأثر بزخارف الخزف الصٌنً مثل طائر الكركً والكائنات الخرافٌة كالتنٌن والعنقاء . كما 

ورسوم الزهور والنباتات مثل زهرة  (178، ص 4)نً المحور بقسمٌه الرومً والهاتاي استخدموا األسلوب الزخرفً العثما

القرنفل واألوراق المسننة وزهرة الالله شقائق النعمان وزهرة السوسن والسنبل البري باالضافة الى رسوم أشجار السرو 

رق الكوبالت واألحمر األرجوانً ونبات الخرشوف وعناقٌد العنب ، واقتصر استخدامه للون األزرق التركواز و أز

واألخضر باالضافة الى اللون األسود الذي استخدم فً تحدٌد الزخارف ، كما استخدمت الزخارف النباتٌة العثمانٌة 

وزخرفة قشور السمك والقواقع البحرٌة  (95،97،ص2)القرٌبة الشبه بالطبٌعٌة والزخارف المحورة والمعروفه باألرابٌسك

زخارف الهندسٌة ورسوم الكائنات الحٌة والخرافٌة ورسوم السفن الشراعٌة والقوارب والزخارف الكتابٌة باالضافة الى ال

مما ٌجعلها مصدرا خصبا النتاج تصمٌمات القطعة الواحدة لفساتٌن (66،ص9)فى زخرفة األوانى والبالطات الخزفٌة

 السٌدات المطبوعة .

 

                                                           
تقع فً أقصى شمال غرب األناضول فً مدٌنة بورصة و تطل على بحٌرة إزنٌك، أحد أكبر خمس بحٌرات فً تركٌا وتضم معالم  *

مشغل خزف  366آثارٌة متنوعة تعود لحقب تارٌخٌة مختلفة كالرومانٌة والٌونانٌة والسلجوقٌة والعثمانٌة ، وتثبت الحفرٌات وجود 
 ا لها والذى اكتسب لقبه بسبب اللون الفٌروزي للقٌشانى المستخدم فى صنعه .بها ، وٌعد المسجد األخضر رمز


