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 : INTRODUCTIONمقدمة 
منذ فجر التاريخ اال  ايتهاالرغم من بدعلى و بشرية ، ها التالخزف أحد أهم الفنون التى عرففن يعد        

من الناحية التقنية والزخرفية  هاساهم فى تطوير و تمكن من معرفة أسرار صناعتها قد أن الفنان المسلم 
تميز بتصميمات مبتكرة ودقيقة مما جعل وتتلك الحقبة الزمنية ، تمثل واللونية فظهرت ابداعات فنية خزفية 

مكانة مرموقة وشخصية فريدة جعلت  ذولخزف العثمانى على وجه الخصوص اعامة و االسالمى الخزف 
حول فاكتسب جماال خاصا ،  (17، ص1) متنوعةجمالية ذات سمات زخارف فنية يتميز بمنه فنا قائما بذاته 

التى تظهر جلية فى  ولى هيئات وأغصان وزهور تعكس بهجة الحياه االقطع الخزفية من طين وألوان 
خزافى أزنيك هم أول من أنتج أواني خزفية زينت فقط باللونين األبيض واألزرق ف، Iznik خزف ازنيك 

 كما استخدمواالمتأثر بزخارف الخزف الصيني مثل طائر الكركي والكائنات الخرافية كالتنين والعنقاء . 
والنباتات مثل زهرة ورسوم الزهور  (178، ص 4)األسلوب الزخرفي العثماني المحور بقسميه الرومي والهاتاي 

القرنفل واألوراق المسننة وزهرة الالله شقائق النعمان وزهرة السوسن والسنبل البري باالضافة الى رسوم 
الكوبالت  أزرقو ون األزرق التركواز استخدامه لل واقتصر ، أشجار السرو ونبات الخرشوف وعناقيد العنب

استخدمت كما  ، األسود الذي استخدم في تحديد الزخارف ضافة الى اللونالبا األرجواني واألخضر واألحمر
وزخرفة  (95،97،ص2)األرابيسكوالمعروفه بوالزخارف المحورة  الطبيعيةالشبه بالزخارف النباتية العثمانية القريبة 

السمك والقواقع البحرية باالضافة الى الزخارف الهندسية ورسوم الكائنات الحية والخرافية ورسوم  قشور
جعلها مصدرا يمما (60،ص9)األوانى والبالطات الخزفية ةفى زخرفالسفن الشراعية والقوارب والزخارف الكتابية 

 . القطعة الواحدة لفساتين السيدات المطبوعةتصميمات خصبا النتاج 
  

                                                           

تقع في أقصى شمال غرب األناضول في مدينة بورصة و تطل على بحيرة إزنيك، أحد أكبر خمس  *
بحيرات في تركيا وتضم معالم آثارية متنوعة تعود لحقب تاريخية مختلفة كالرومانية واليونانية والسلجوقية 

لها والذى اكتسب  مشغل خزف بها ، ويعد المسجد األخضر رمزا 300والعثمانية ، وتثبت الحفريات وجود 
 لقبه بسبب اللون الفيروزي للقيشانى المستخدم فى صنعه .
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