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 صياغت حذيثت لتوظيف البالطاث الخزفيت اإلسالميت في الفراغاث الذاخليت 
 

غادة محمذ فتحي المسلمي    / م . د

جامعة بنيا  _ كمية الفنون التطبيقية بمدرس 
 :مقدمة

تنشأ كل حضارة في البداية  وليا طابعيا المميز وتنمو وتتبمور وتظير شخصيتيا وتترك طابعا مميزا ليا ، وقد  أثرت العقيدة 
اإلسالمية التي قامت عمى فمسفة وتصوف وعمم في الفن ، وحثت العقيدة اإلسالمية عمى مخالفة الطبيعة مما جعل الفنان المسمم يتجو 

لى خطوط وعالقات إيقاعية جديدة بعد تحميميا إلى عناصر أولية ، ثم يعيد صياغتيا بصورة إلى تجريد كل ما حولو وتفكيك الطبيعة إ
 .، واىتم الدين بالزينة والجمال مما جعل الفنان المسمم يزين العمائر الدينية والسكنية والعامة 1ىندسية 

 وطرق ة جديدةساليب فنيأ  حيث ظيرت فى ىذا العصر ة الفنية عصرا لمنيضة الممموكية القرن الثامن اليجرى فى عصر الدولويعد
ولعل السبب فى .سموب فنى وعنصر زخرفى جديد فى مصر وبالد الشامأ كةبرزىا ىو استخدام البالطات الخزفيأزخرفية مبتكرة  لعل 

 . لى مصر وبالد الشامإلى ىجرة الصناع والخزافين اإليرانيين إدى أ،وىو ما ى 705ذلك ىو الغزو المغولى إليران عام
 لدينا حتى ة المعروفة االسالميةقدم البالطات الخزفيأ (ى 221/276)تعد البالطات الخزفيو التى عثر عمييا فى حفائر سامراء 

 ة فى زخرفةما يشبو التربيعات الخزفية  فى مصر فقد استخدمت مصر الفرعوني، أما  تمك البالطات بالبريق المعدنىتاآلن ، وقد زخرف
 فى زخرفة الجدران في مصر القديمة كانت باستعمال ة الشائعةن الطريقأال إجدران بعض المعابد واألىرامات مثل ىرم سقاره المدرج ، 

 اً ال فى العصر الممموكى وكان استعماليا محدودإ فى شكميا المعروف فمم تعرفيا ةما البالطات الخزفيأفرىما فى البالد االحجر والرخام لتو
 .2ةلمغاي

 لبالطات الخزفية، وقد تنوع خاللو استخدام االعصر الذىبى لمعمارة والفنون اإلسالمية فى مصريعدنتاج الفنان الممموكىإن إ
شكال فنية جديدة ظيرت فى عصرىم ، فعمموا عمى أنما ىو تجديد وابتكار ألفكار وعناصر وإة ، وق لم يكن مجرد تقميد لفكرة سابالذي

نتاجيا وتطوير استخداميا بما يتناسب مع متطمبات العمارة والتصميم لممنشأت وتجديدىا من حيث الشكل والزخرفة واالستخدام  والخامة إ
 . نتاجيا باشكال وعناصر تتوافق وتتماشى مع روح عصرىم إو

استميم المصمم الداخمي في العصر الحديث فكرة البالطات الخزفية اإلسالمية إلحياء التراث اإلسالمي من خالل وقد 
بدع في استخدام البالطات الخزفية المستوحاة من التراث اإلسالمي  ونوع في شكميا وزخارفيا ووظف استخداميا أتصميمات معاصرة ، و

 في التصميمات الحديثة هضفت روح التراث اإلسالمي الرائع الذي نفتقدأفي العديد من التصميمات الداخمية لمعمارة بتشكيالت مبدعة 
. سموب معيشتنا وفقدنا ىويتناالعربية اإلسالميةأثرة بالغرب في الفكر والخامة واالستخدام بما اليتناسب مع بيئتنا وأمتلا

: مشكمة البحث
ى إلتجتيا الحضارات الكبرى ، وتعمد الغرب التقميل من شأن الفن اإلسالمي واتجو أ الفن اإلسالمي من أعظم الفنون التي ديع -1

اق الكثير من العرب وراء تمك الموجة الغربية التي اجتاحت البالد العربية وكادت ان تفقد ىويتيا يتفخيم الفنون الغربية ، وانس
 .العربية اإلسالمية

 ،غياب مفيوم الفكر اإلبداعي  لمطراز اإلسالمي قي صياغة وتوظيف البالطات الخزفية اإلسالمية في الفراغات الداخمية -2

                                                           

. 485: 481، ص 1934 ، 34مجمة الشرق ، المجمد : جاستون فيت -   1
. 56، ص2001الفنون اإلسالمٌة فً العصر العثمانً ، القاهرة ، مصر ، مكتبة زهراء الشرق ، : ربٌع حامد خلٌفة - 2
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 .ة في معظم األعمال الخزفية في مصر ومعظم بالد الوطن العربييانعدام اليو -3

 
: ف البحث ده
 .ر الفنان العربي في صياغة وتوظيف البالطات الخزفية داخل الفراغات الداخمية وتعظيم د -1
. ربط القيم التشكيمية لمفن اإلسالمي بتصميمات البالطات الخزفية المعاصرة لمواكبة التطورات الحديثة في عالم التصميم -2

  .اإلطار النظري لمبحث
تناولت الدراسات السابقة الخزف و البالطات الخزفية خالل العصور اإلسالمية  من جانب أثري مستعرضة :الدراسات السابقة  -1

لى تطوير تمك الصناعة وتطوير استخداميا واالستفادة منيا في العمارة إتاريخيا ووصفيا في العمارة اإلسالمية دون التطرق 
. المعاصرة إلحياء التراث اإلسالمي

 .تحميل النتائج وتفسيرىا -2

Modern Formulation for using Islamic ceramic tiles in the Interior Design 

Abstract: 
The ceramics art is considered one of the most important craft that was performed by Arabic artist over the 
ancient times. Then, the relationship between the ceramics and Islam became very strong in various Arabic 
countries because the ceramics achieved the idea of Islamic civilization in various sides. Muslim artist could 
produce high ceramics in its artistic value. Also, it could become an alternative for the gold and silver. It used 
the metal luster that is considered special feature for Islamic ceramics. It was characterized by the beauty 
and elegancy. The methods of producing ceramics were various. The ornamentations were also very 
various. The painting with colors was used under the transparent glass painting. The painting with gold, drill, 
holes and ivory were used. No doubt that the accuracy, the high skill and the beauty of painting with brush 
on the pottery refer to specialist in the ceramics art, holes and drawing. They can paint and elaborate on the 
pottery. They ornament the pottery according to Islamic traditions. They tend to impartiality and simplifying 
and painting the surface with various units to accord with the natural form. We observe the same attitudes in 
ornamentation of textiles, metals and woods. Muslim artist used the ceramic in covering the walls and niches 
with tiles that were verified in the size and form. The artist made the ceramic tiles on square, beautiful and 
vegetarian forms to cover the walls. 
Al Mamluk era is considered the golden era according to the architecture and Islamic arts. So, Al Mamluk 
country became the raw that combined all arts and the various civilizations. Al Mamluk era combined all 
components of the top civilization from economic and political stability, delighted mind and worker hand in 
addition to the friendships between the counts and the contemporary countries. So, the friendship led to 
civilized, architectural and artistic development. 
The internal designer in the modern period inspired the idea of Islamic ceramic tiles to memorize Islamic 
heritage through contemporary designs. He was innovative in using the ceramic tiles that were inspired from 
Islamic heritage. He verified in its usage, form and ornamentation. He used it in a lot of internal designs for 
the architecture with innovative formations that gifted the spirit of Islamic heritage. We miss it in the modern 
designs that were influenced by the west in the idea and raw material. It doesn't accord with our environment 
and living way so, we missed our Islamic Arabic identity. 

: الخزف وطرق الصناعة
الخزف كممة واسعة المدلول ، فيي تطمق عمى ما يدخل في تركيبو طينة التربة المحمية وسميت بالفخار ،او طينة مصنعة 

: ثالثة أنواععة إلىوسميت بالخزف ، وينقسم الخزف من حيث المواد المصن
 مصنوع من طينة حمراء محروقة ومطمية، أو غير مطمية ، ويعرف بالفخار وينقسم بدوره إلى ثالثة أقسام ، فخار مطمى :النوع األول 

 وىي مصنعة ال توجد في الطبيعة ومكونة من طينة بيضاء جيدة  وتعرف :النوع الثاني. وفخار غير مطمى وفخار من طينة سوداء
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، ومواد خشنة ليا مفعول كيميائي يفيد في تشكيل العجينة، "الرمل"  السميكا ىمواد مرنة  محتوية عل: بالخزف ، وتتكون من ثالثة مواد 
 خزف :النوع الثالثى جسم زجاجي،إلومواد صاىرة وأىم أنواعيا الفمدسبات والجيروىي ىامة إلكساب العجينة الصالبة ولتحويل العجينة 

 .1شفاف وتعرف بالبورسمين وتمتاز بنقاوتيا  
 :مراحل الصناعة

ما الطينة المخموطة تطحن كل مكون منياعمى انفراد بحيث يكون كل منيا عمى أعداد الطينة من تنقيتيا وغسميا وتخميرىا ، إ -1
درجة واحدة من النعومة ، ويخمر كل خامة عمى حدة، ثم تصفى وتخمط مع بعضيا وتترك لتجف وتصبح عجينة صالحة 

 .لمتشكيل
 .تشكيل العجينة  -2
 .التجفيف والحرق  -3
و بالبريق المعدني ، ثم أو بالمينا أبالطات بالمون للو بعده ، ثم الزخرفة أوتطمى قبل الحرق " البطانة" الطالء بالمون األبيض  -4

 .2الزخارف المرسومة فوق الطالء الزجاجي الشفاف ، والمرسومة تحت الطالء 

، وكان تطور الخزف ةوقد شمل الخزف جوانب متعددة من احتياجات الناس اليومية، سواء إن كانت ىذه االحتياجات خاصة أو عام
نواع الطينة ، ولجأ ألى سرعة تطوره، وقد فكر الصانع في استخدام أجود إسرع من غيره من الصناعات، فكانت الحاجة إليو أدت أ

  وذلك لمحصول  ؛الى استعمال الطينة الصناعية المؤلفة من عدة مواد مما يتوفر ليا مميزات وصالبة ال تتوفر في الطينة الطبيعية
 ، واستخدم الفنان والصانع المسمم الخزف في كسوة الجدران والمحاريب 3عمى الخزف الجيد الصمب، وتطور في الطالء والدىان 

شكال أليا  أخرى  و ونجميةحجاميا، فقد صنع بالطات الخزف عمى أشكال مختمفة مربعة وسداسيةأبالطات تنوعت من بوحدات 
.  الجدران ةنباتية معشقة لكسو

: سموب زخرفة الخزف اإلسالميأرة عمى تطور صناعة وثالعوامل المؤ
: ساليب صناعة وزخرفة الفخار ومنياأثرت بعض العوامل عمى انتقال وتبادل أ

 ا اليجرات عامال تكان  الهجرات  ة الفنية بين األقطار والبمدان المختمفو فنالحظ ازدىار  الحركة المختمفةثيرات الفنيأ لنقل التميمًّ
 .فى مصر خالل عصر سالطين المماليك

 تعتبر اليدايا من الوسائل اليامو فى نقل التاثيرات الحضاريو والفنيو عمى وجو الخصوص حتى تروق تمك اليدايا لمن  وهداياال 
 .يناليا فيامرون بصناعتيا ومحاكاتيا

                                                           

. 13،14ص ، 1986اإلسالمية ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،  الفنون : سعاد ماىر محمد-  1
. 13 : 17فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية ، ص : نعمت اسماعيل عالم -  2
. 12مرجع سابق ، ص : سعاد ماىر محمد -  3
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 من الخزف الصينى قد وردت ضمن اليدايا الصينيو نتيجو ةن كميات كثيرأيضا من المؤكد أ وةالمصاىرة أدت عالقالمصاهرات
المصاىرات  )1لمخزف الممموكىة ثيرات الصينيأخر لنقل التآن ىذا الخزف الصينى كان مصدرا أ كما ةالمصاىرات الممموكيو الصيني

 . ( الصينةاطرأب قالوون وةسرأبين 

ىى مجموعة من البالطات المصنوعة من الخزف ممونة وذات زخارف متنوعة ، استخدمت فى تغطية الماذن :ةتعريف البالطات الخزفي
لى مدينة قاشان فى إيران خالل القرنين الثامن والتاسع اليجرى نسبة إوقد اشتيرت صناعتيا فى مدينة قاشان ب. والقباب والجدران 

 :بداية تطور البالطات الخزفية اإلسالمية2يرانإ
وال شك أن الدقة والميارة الفائقة في عمل الرسوم .تعددت أساليب إنتاج الخزف، كما تعددت الزخارف التي يحمى بيا ىذا اإلنتاج 

. 3 في ثقة وسيطرة وتحكمةوالزخارف المختمفة عمى األوانى بالفرشاة مباشر
كانت بدايات  العصر الممموكى استمرارا لما ساد قبمو من العصور اإلسالمية  من استخدام الزخارف المحفورة فى الحجر 

ثم شاعت بعد ذلك فكرة استخدام الرخام فى تكسيات الجدران وقد شاع عمى وجو الخصوص  استخدام الوزرات الرخامية التى . والجص
شرطة ضيقة ، ولما كان شكل الوزرات الرخامية يبعث عمى الممل فقد عمل الفنان الممموكى عمى أتتكون من وحدات مستطيمة محاطة ب

دخال عنصر زخرفى جديد فى زخرفة الجدران تمثل فى استخدام الفسيفساء الرخاميةوىى تصنع من مكعبات صغيرة من الرخام المتعددة إ
والصدف مما يضيف شكل زخرفى جديد لتمك الفسيفساء ومن امثمتيا أاأللوان وفى بعض األحيان تكون مختمطة بقطع صغيرة من الخزف 

 4محراب قبة المنصور قالوون 
سموب زخرفى جديد تمثل فى استخدام الفسيفساء الخزفية فى أومع بداية القرن الثامن اليجري ،الرابع عشر الميالدى ظير 

 . وكان اول ظيور ليا فى رقبة قبة سبيل الناصر محمد الممحق بمجمع المنصور قالوون، زخرفة المبانى الممموكية
 ألن الفسيفساء الخزفية من الصناعات الدقيقة  ؛ نتاج وصناعة البالطات الخزفيةإوقد شجع ذلك الفنان الممموكى لإلقبال عمى 

 . لى وقت طويل إلنتاجياإالتى تحتاج 
 :استخدام البالطات الخزفية عمى العمائر الممموكية

ذنحيث تعد البالطات الخزفية المستخدمة  فى قمة مأذنة خانقاة بيبرس آبدان المإاستخدمت البالطات الخزفية فى قمم و
ذنتى آثم تالىا بعد ذلك قمتى م، ىى المثال األول الذى استخدمت فيو البالطات الخزفية فى مصر   (م  1310 /   ى709)الجاشنكير 

وذلك فى الطابق ؛ واستمر استخدام البالطات الخزفية حتى نياية العصر الممموكى ، (م 1335/ى 735)مسجد الناصر محمد بالقمعة 
 .(م1408/  ى 808)الثانى من ماذنة السمطان الغورى بالجامع األزىر 

  كانت تستخدم البالطات الخزفية فى رقاب القباب قبل العصر الممموكي، ومع بداية القرن الثامن اليجرى ظيرت الفسيفساء الخزفية     
 1326/ ى   727)ول استخدام ليا فى قبة سبيل الناصر محمد بن قالوون سنة أكاسموب زخرفى جديد لزخرفة رقاب القباب وقد  كان 

ول ظيور ليا فى اإليوان وتالىا بعد ذلك قبة السمطان الغورى والتى أثم استخدمت فى تغطية القباب فى العصر الممموكى وكان ، (م
يوان الناصر محمد بن قالوون فى القمعة وكانت مصنوعة من الخشب المغطى بالرصاص إلت لمسقوط حاليا ، وتيدمت القبة الرائعة فى آ

                                                           

 .124مرجع سابق ، ص:ربيع حامد خميفة-  1
  .32،33 ، ص مرجع سابق: نعمت اسماعيل عالم -  2

   .16، ص المرجع السابق  : نعمت اسماعيل- 3

. 54البالطات الخزفية في عمائر القاىرة العثمانية ، ص : ربيع حامد خميفة - 4
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ذن ورقاب القباب و القباب بل امتدت الى زخرفة وكسوة مساحات صغيرة من آلم يقتصر استخداميا فى تكسية الم.1والقاشانى األخضر
ثم استخدمت فى كسوة مساحة صغيرة من .  م1339/ ى 740)ول ظيور ليا كحمية معمارية فى جامع الماردانى أالجدران وقد كان 

، ثم تطور استخدام البالطات الخزفية حيث استخدمت بطريقة فنية  (م 1395/  ى 760)مساحة الجدران  فى مدرسة السمطان حسن 
  .(و طبمة العقد أالنفيس )ومعمارية  فى كسوة وزخرفة الفراغ الواقع بين العقد المسطح والعقد العاتق فى العمائر والمعروف باسم  

لقد كان لمعالقات الخارجية من مصاىرة وتجارة وىجرات لدول المماليك مع العالم الخارجى بصفة :فكرة استخدام البالطات الخزفية
ن فكرة تكسية الجدران أو. كبر األثر فى امتزاج  الفنون فى مصر وبالد الشام بعناصر فنية جديدة أعامة ودول الشرق بصفة خاصة 

ويمثل ىذا .ربعة قرونأيران قبل ذلك التاريخ بإنيا  ، قد عرفت فى أيران ، وإتت من أبالبالطات الخزفية في القرن الثامن اليجرى قد 
يدى صناع أيران عمى إ لذلك قد نقمت فكرة استخدام البالطات الخزفية من ؛يران وىجرة الصناع منيا إالتاريخ فترة اليجوم المغولى عمى 

فدين او

ن يضع موضوعو أن يراعى عدة اعتبارات قبل أذ يجب عمى الفنان إوان زخرفة البالطات الخزفية تتطمب خبرة فنية كبيرة 
ذا كانت ستستخدم إما ألوان ىادئة،أذا كانت ستستخدم داخل المبانى فتكون صغيرة الحجم و ذات إالزخرفى ومنيا الشكل والمكان بمعنى 

، ة كما تعددت موضوعاتو الزخرفي.خارج المبانى فتكون الوحدات كبيرة الحجم و ذات الوان زاىية  لتكون مناسبة عند رؤيتيا  من بعد
حيث انفردت زخارفيا برسوم تشكيالت من األرابيسك الرائعة ، ممتزجة بالخطوط والكتابات ورسوم الحياة الشعبية المصرية كموضوعات 

وقد تعددت أساليب صناعو الخزف وأساليب زخرفتو أيضا ، وتعددت أيضا .متكاممة ، تتوسطيا في بعض األحيان صور لشخصيات
 .، خاصة في العصر العباسي والفاطمي ة العصور اإلسالميةأنواع الخزف في كاف

 :أساليب زخرفة البالطات الخزفية
 :لى إن الخزف الممموكى تعدد ألوانو عمى الخزف فنجد أو أ منتجاتو ة فى زخرفة واحدة طريقالمسمملم يستخدم الفنان 

 .باد أ بخزف سمطان ة وثيقة وىو طراز ذو صلةخزف مرسوم تحت الطالء ومنو طراز تقل فيو الرسوم اآلدمي  .1
 .خزف تقميد السيالدون وىو تقميد السيالدون الصينى واإليرانى   .2
 .وذلك من حيث األسموب الزخرفى وىو المعروف باألبيض واألزرق ؛ خزف تقميد البورسمين  .3
ثر بنظيره من ألوان زرقاء وسوداء وفيروزى وبيذا النوع ثقوب يمألءىا   الطالء وىو متأخزف مرسوم تحت الطالء ذى   .4

 .الخزف االيرانى 
الفيروزى وىى –األخضر –  بمون واحد األزرق ةلى بالطات خزفيةإ تقميد البورسمين األبيض واألزرق باإلضافةبالطات خزفي .5

 ة  وقد استخدمت فى تزيين العمائر الممموكية بمثيالتيا اإليرانيةثرأمت
 :زخارف البالطات الخزفية

 ة كالطاووس واألسد والسمكة عمى معان رمزية قبل الفتح االسالمى لمداللة تستخدم فى العقائد المصريةكانت الزخارف الحيواني
حكامو كان الفنان قادرا عمى التكيف مع ىذا أ في الزخرفة، فعندما جاء اإلسالم بةواألرنب وكان يضفى عمييا الفنان لمسات جمالي

جد الرسوم ن فةتطور جديد مع حفاظو عمى التقاليد القديمفي ةحكامو فعبر عن الزخرفأالوضع الجديد حتى عندما اتبع تعاليم الدين و
 كعناصر ة وكان الفنان يرسم ىذه الكائنات الحية والحيوية بالحركةفى رسوم الطيور والغزالن واألسماك واألرانب وىى مميئةتمتمئ بالحيا

 ةخوذأنيا مةأىا ولعل السبب الحقيقى وراء ىذه الزخارف الحيوانيء الذى يسعى وراةغراضو الزخرفيأ يكيفيا ويحورىا بحيث يحقق ةزخرفي

                                                           

. 163:165ص ، 2006 الفنون العربية اإلسالمية في مصر ، مكتبة مدبولي، القاىرة ، : عاصم محمد رزق - 1
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و حول رقبتيا ومعظم الطيور أ فيى تراث زخرفى عبر عنو  واستعمل و رسميا مع فرع نباتى  يتدلى من منقارىا ة المحميةمن البيئ
 يعنى الفنان إذ لموالحيوانات التى رسميا الفنانون المسممون كانت من الحيوانات والطيور التى يتم صيدىا او تستعمل فى الصيد، 

ولكنو عبر عنو بصورة بسيطة مجردة غير ، زاؤه تعبيرا صحيحا  أج عن ة لطبيعتو ومعبرة مطابقةالمسمم فى البدايو برسم الحيوان كصور
 . ةطبيعي

لى البعد عن إتقانا ىو الذى دفعو إكثر أخراج موضوع زخرفى إنتاج وإن رغبة الفنان الممموكى فى أ :طريقة الزخرفة لمبالطات الخزفية
 وذلك لقمة عدد البالطات الخزفية المستخدمة  ؛نتاج البالطات الخزفيةإاستخدام الفسيفساء الخزفية  وشجعتو عمى االتجاه واإلقبال عمى 

 1.لى عامل فنى فى صناعتيا وزخرفتيا وفى تثبيتياإن الفسيفساء الخزفية تحتاج ألى إافة ضتكوين الموضوعى الزخرفى ، باإلالفى 

زخرفة البالطات الخزفية  
ن يتم تنفيذه عمى أموضوع زخرفى مسبق يتوافق مع المكان المراد تغطيتو قبل تصميمًا لتتطمب زخرفة البالطات الخزفية -1

 .البالطات الخزفية
 . لييا المكان والمساحة المراد تغطيتياإو الموضوع المراد تنفيذه عمى عدد البالطات التى يحتاج أيتم تقسيم الوحدة الزخرفية  -2
 .ترسم كل بالطة عمى حدة ليكمل الرسم ويغطي  جميع البالطات  -3
 :ويتم  ذلك بطريقتين الخزفية تشكيل البالطات  -4

لى حد كبير طريقة رسم المنظر إ من قبل فيتم تشكيميا مباشرة ، وىى بذلك تشبو ة     تكون فييا البالطات معد:األولى  
 لى جانب بعضيا البعض ،ويتم عن طريقإلى بالطات منتظمة الشكل ثم لصقيا بعد ذلك ه إالتصويري ثم تقطيع

رسم الموضوع التصويرى عمى ورق مقوى ويمون ثم يقطع ، وتؤخد كل قطعة ويعاد رسميا عمى بالطة خزفية منفردة تمون بنفس المون ثم 
ثم  (بالطات)تطمى بطبقة الطالء الشفاف ثم توضع فى الفرن لتحرق لممرة الثانية، وبذلك يكون ا لمنظر التصويرى مقسم عمى عدة 

 2تجمع تمك البالطات وتثبت بجانب بعضيا البعض 
لواح خزفية كبيرة كل منيا ذات لون واحد ، وفى ىذه أ  وتتكون من مجموعة من البالطات الخزفية المقطعة من  :الثانية 

  .اً الحالة يحرق كل لون فى درجة حرارتو المناسبة مما يكسبو جودة ولمعان
  -: لى قسمينإيمكن تقسيم البالطات الخزفية من حيث الزخرفة 

و  ألوان ذلك القسم ما بينالمون األخضرأوقد تنوعت ،  بالطات خزفية ذات لون واحد فقط وتخمو من الزخرفة: القسم األول
وفى بعض األحيان كانت تستخدم تمك البالطات كبالطات مساعدة داخل الموضوع الزخرفى العام المراد تنفيذه بحيث .المون األزرق 

خذ شكل مثمثات فى أنيا تفصل بين البالطات وبعضيا البعض وفى ىذه الحالة تإو أتوضع فى اإلطارات المحيطة بالموضوع الزخرفى ، 
  .غمب األحيانأ

و األسود عمى أرضية بيضاء ، أ وممونة بالمون األزرق عمى النباتية والحيوانيةالزخارف ب بالطات خزفية مزخرفة : القسم الثانى
 .3(1،2،3لوحات  )رضية خضراء ،كل ذلك تحت طالء زجاجى شفافأ

                                                           

 124ص,1977, كمية االثار جامعة القاىرةرسالة ماجستير, البالطات الخزفية فى عمائر القاىرة العثمانية : ربيع حامد خميفة -  1
 .123ص, البالطات الخزفية ,  خميفة  حامدربيع-  2
 .69، ص 2002التأثٌرات المختلفة على الخزف اإلسالمً فً العصر المملوكً ، كلٌة اآلثار، جامعة القاهرة ، : عبد الخالق شٌحة-  3
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بالطة خزفية سداسية مزخرفة  (1لوحة )

بالزخارف النباتية والحيوانية مرسوم تحت 
 الطالء الشفاف

بالطة خزفية سداسية مزخرفة  ( 2لوحة  )
يرسم طائر يحيط بو زخارف ألفرع وزىور 

 نباتية مرسوم تحت الطالء الشفاف

 الشفاف خزف مرسوم تحت الطالء( 3لوحة)
لبالطة خزفية سداسية مزخرفة بألوان متباينة 

 بين األخضر واألزرق عمى أرضية بيضاء
 (18 : 4لوحات  ): يمكن تقسيم الموضوعات الزخرفية عمى النحو التالى       

وقد نفذت الزخارف النباتية بحيث تنبع من الركن السفمى لمبالطة ثم تنمو وىى تحمل ثمار الفاكية صغيرة : زخارف نباتية    
تنوعت ما بين خط النسخ   و المراوح النخيمية،نقوش كتابيةأو زىور الموتس ، أو نباتات مائية ، أوراق نباتية مسننة ، أو أاو كبيرة ، 

 .والكوفى والثمث
والتى حازت عمى نصيب وافر فى تزيين البالطات الخزفية ، وقد تنوعت تمك الزخارف اليندسية ما    : زخارف هندسية     

 .شكال نجوم سداسية وثمانية الرؤوسأشكال مربعات ومستطيالت ومسدسات وأبين 
طائر الطاووس والعصافير   ىمياأاألفرع النباتية واالشجار ومن بين طيور للزخرفت برسم   : رسوم الطيور والحيوانات    

. 1لى بعض رسوم الحيوانات مثل األرنب ، والتنين الصينى  والثعمب البرىإالمتقابمة والمتدابرة ، باإلضافة 
،حيث ظير فى مصر والشام  خالل القرن التاسع  (2ثير الصينى كان واضحا فى مجال وصناعة الخزف الممموكىأن التإ

سموب فنى  جديد أثم طور من شكمياوبذلك ظير ،اليجرى مجموعة من البالطات الخزفية السداسية ذات زخارف منفذة باألسموب الصينى
ثيرات الصينية عمى البالطات الخزفية الممموكية فى النقاط أبراز التإثير الصينى الوافدويمكن أيجمع بين األسموب الممموكى المحمى  والت

 -: التالية
ثيرات  الصينية األكثر  عمى زخرفة البالطات الخزفية ىو استخدام األلوان الصينية خاصة المون أبرز التأ لعل : األلوان: وال أ

  .  من خزف البورسمين الصينىاً ثيرأ تدرضية بيضاء وىو ما يعأاألزرق عمى 
ثيرات الزخارف النباتية الصينية أثيرات اإليرانية عمى البالطات الخزفية الممموكية من خالل تأبرزت الت:الزخارف النباتية: ثانيا  

ثيرا و أبرز العناصر النباتية الصينية تأالمرسومة عمى الطراز الصينى كانت  : زىور الموتس الصينية   : والتى يمكن تفصيميا كالتالى
ثرت الزخارف الممموكية المصورة عمى البالطات الخزفية وصور مختمفة أشكال تأظيورا عمى البالطات الخزفية الممموكية وقد ظيرت ب

س أوراق نباتية خماسية وسداسية مستدقة الرأاألوراق الصينية الطرازرسمت   وراق النخيل،أشجار الصفصاف وأثمار الخوخ والرمان ،امنو
رضية بيضاء ومن أرق عمى ز،رسوم الحيوانات الخرافيةرسمت بالمون األ رضية بيضاءأنيا صورت بالمون األزرق عمى ألى  إباإلضافة

 .ىذه الحيوانات رسم التنين الصينى 

                                                           

 73ص, التاثيرات المختمفة : عبدالخالق شيخة -  1
 . 318ص ,م 1977 , القاىرة, دار االىرام , القاىرة تاريخيا اثارىا فنونيا : حسن الباشا واخرون -  2

https://civilizationlovers.files.wordpress.com/2012/09/clip_image048.jpg
https://civilizationlovers.files.wordpress.com/2012/09/clip_image068.jpg
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التأثير الصيني لمبالطات الخزفية  (4لوحة)

في رسوم الزخارف واأللوان البني واألزرق 
 واألخضر عمى خمفية بيضاء

بالطة خزفية نجمة  (5لوحة)
ثمانية مزخرفة بزخارف نباتية 

 متأثرة بالتأثير الصيني

بالطة خزفية إسالمية تحتوي عمى إطار بو شريط   (6لوحة )
من زخرفة زرقاء فوق خمفية بيضاءو تحتوي النجمة عمى 

 طائر يحيط بو زخرفة نباتية وطالء بريق معدني

 
 

 
نجمة مثمنة خزفية تحمل شكل  (7لوحة)

حصان عمى خمفية الزخارف النباتية وتشعل 
 .الزخارف المساحة كميا

نجمة سداسية تحمل  (8لوحة)
زخرفة لغزال ويحيط بيا أفرع 

 نباتات بسيطة

نجمة ثمانية خزفية ليا إطار فاتح يحتوي عمى  (9لوحة)
زخارف بسيطة وداخل النجمة زخرفة نبتية تشغل كامل 

 المساحة بألوان متباينة

   
بالطات خزفية إسالمية في   (10لوحة)

شكل نجوم ثمانية مزخرفة بالزخارف النباتية 
 داخل إطار يحتوي عمى زخارف بسيطة

بالطات خزفية  (11لوحة)
إسالمية  ممتدة الزخارف 
 المقسمة عمى البالطات

توظيف متجدد لتنسيق البالطات الخزفية اإلسالمية  (12لوحة)
المتنوعة في الشكل والتصميم الزخرفي لمبالطات ليعطي 

 تصميمًا مريحًا لمعين في شكمو وتناسق ألوانو
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بالطة خزفية إسالمية سداسية  (13لوحة)

برسم تحت الطالء ذات التأثير الصيني في 
 الزخارف واأللوان

بالطات سداسية  (13لوحة)
إسالمية مزخرفة بزخارف نباية 

 مرسوم تحت الطالء

بالطات خزفية إسالمية مربعة مزخرفة بالزخارف  (15لوحة)
 النباتية بالمونين األبيض واألزرق بدرجاتو

   
ألوان متضادة زاىية المون مربعة  (16لوحة)

وعند وضعيا إلى جانب مثيمييا تكمل 
 الزخرفة اليندسية

بالطات خزفية تحمل  (17لوحة)
 4روح الفن اإلسالمي وكل 

 بالطات تتمم الشكل الزخرفي

بالطات سداسية تحمل روح الزخارف اإلسالمية  (18لوحة)
تنسق بأساليب متنوعة لتعطي العديد من التصميمات 

 المستخدمة عمى المسطحات الداخمية والخارجية
 :جماليات التشكيل في استخدام البالطات الخزفية عمى المسطحات الرأسية واألفقية

 البالطات الخزفية اإلسالمية وطور استخداميا في التصميم الداخمي والخارجي لمعمارة المعاصرة لتأصيل الداخميمناستميم المصمم 
 بإضافة األلوان الزاىية ووحدات زخرفية متنوعة من حيث المون والتصميم واعتمد عمى أسس جماليات التصميم من اتزان الفن اإلسالمي

وتناسق وتكرار وتضاد لوضع التصميمات المتجددة المستميمة من الفن اإلسالمي في إحياء التراث العربي اإلسالمي بصورة حديثة 
 .تناسب العصر

: األلوان في البالطات الخزفية  واستخدامها في العمارة الداخمية والخارجية 
بداعات جمالية ال حدود ليا كجزء متمم لنظام اإلدراك الحسي ، فالمون يؤثر إالمون أبيج المدركات في الطبيعة ، وىو يسيم في 

 لذلك فإن استخدام األلوان في تصميمات  البالطات الخزفية من ؛  إليو ففي اإلنسان تأثيرًا نفسيا وتعطي رونقًا وجمااًل لكل سطح أضي
أىم عوامل نجاح تصميماتيا جماليا ووظيفيا،  فالتباين والتنوع من أىم عناصر التشكيل الجمالي فاستخدام األلوان في التكوينات 

والتشكيالت لمبالطات الخزفية في العمارة الداخمية يبعث البيجة والسرور لمحيز الداخمي، حيث استخدمت األلوان المتباينة في البالطات 
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الخزفية فتباين األلوان والتي ليا قيمة ضوئية والتضاد بينيا يجذب االنتباه الييا، ويؤدي ذلك التصميم الموني إلى الوحدة  واالتزان وذلك 
م األنغام بسبب تنسيقيا ءإن األلوان ربما تتواءم كما تتوا" رسطو أ، ويقول (19لوحة )عن طريق ىيمنة المون عن طريق المساحة

. 1و ائتالفياأ، وىذا التنسيق المبيج المقصود بو بانسجام األلوان "المبيج
:  الذي يتحقق في حالتين لوان  فن انسجام األChevreulسس  أقد 

 .إذا كانت األلوان متكاممة أو متضادة- 2.إذا كانت ااأللوان متشابية -1
لى التوازن ، ويمكن استخدام التباينات المونية سواء في تصميمات إ المتكاممة  ويؤدي لوان  يحقق األ Contrastفالتضاد الموني  

، فيمكن استخدام التباين بين المون المعتم والمون المضئ ، (20لوحة )ا والتنويع في استخداميا هالبالطات الخزفية أو طريقة توزيع
 بحيث  عمى المسطحاتوبين األلوان الباردة والساخنة، وبين األلوان المكممة والمتممة، يمكن استخدام البالطات المتباينة في األلوان

 ، ويمكن استخدامو عن طريق تباين األلوان فالمون النقي يجذب األنظار أكثر الحيزو خارج أتكون مالئمة لمغرض الوظيفي داخل 
لى الوحدة عن طريق ىيمنة المون عن طريق المساحة المستخدم إمن األلوان القاتمة ، وتوضع البالطات في تصميم لوني يؤدي 

. بيا

  
استخدم المصمم الداخمي التباين في األلوان لمبالطات  ( 19لوحة  )

الخزفية  مع بعضيا ووحد لون الخمفية بمون أزرق  ليظير جمال 
 .تصميم البالطات الخزفية ويجذب االنتباه ليا

استخدام البالطات المتباينة في األلوان والزخارف    (20لوحة )  
وطريقة توزيعيا بين المزخرفة والخالية من الزخرفة ووضعيا 
 متضادة  مع لون الخشب لكي يظير جمال تصميم البالطات

: اإليقاع  في استخدام البالطات في الحيز الداخمي  -1
 اإليقاع من األسس الرئيسية في جماليات التشكيل ، فالطبيعة حافمة باإليقاعات الكونية  المنتظمة كالمد والجزر وحركة 

، ولذلك ....فصول السنة وتتابعيا وحركة أمواج البحر بين الحركة وتالحق سرعات شديدة االختالف بين الحدة والمين  والقوة واليدوء 
ن انتظام الطبيعة في التغيير ىو اإليقاع المنتظم، واإليقاع مرتبط بالتنوع سواء في أفالطيبعة بيا نماذج من اإليقاع الذي الحصر لو و

                                                           
1- Jordan Patrick,  Designing Pleasurable Products ( an introduction to the new human factors ), Tailor& Francis, 2000. 
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فالمسافات بين وحدات الزخرفة في البالطات الخزفية والتجاذب الذي يحدث بينيا والنسب بين 1و النظام كما أنو مرتبط بالتناسبأالشكل 
 . (24:21لوحات  ) إليقاع أيضًا بالحركة واألبعادامساحتيا وأحجاميا ، ويرتبط 

 
تباين في األلوان  الزاىيةلمبالطات الخزفية  مما  (21لوحة  )

 يجعل السطح مبيجًا وتنوعًا في الزخارف اليندسية والنباتية

 
التشكيل بالتباين الموني والزخرفي لوحدات  (22لوحة )

 .ةالبالطات الخزفية المزخرفة بزخارف تحمل الروح اإلسالمي

 
استخدام أسموب التباين بين ألوان البالطات   (23لوحة)

 الخزفية و بعضيا وتصميمات الوحدات الزخرفية المتنوعة 

 
 لوحدات  باإليقاع غير المنتظمالتشكيل ( 24لوحة  )

 ةالبالطات الخزفية المزخرفة بزخارف تحمل الروح اإلسالمي
 اإليقاع في تنسيق البالطات الخزفية عمى الطراز اإلسالمي بإيقاعات متنوعة  بحيث يكون بيا التواصل  أسموبيمكناالستفادة من

يقاعية خالل إ وذلك يجعل عين المشاىد في حالة حركة  ؛الحركي الناتج عن توزيع البالطات المتضادة في المون والمممس والحجم 
 يقاعاتإالمساحة التشكيمية الفنية المستخدم فييا البالطات بأسموب التكرار ثم التكرار بالتبادل ثم التماثل والترديد والتناظر،  والتنوع في 

الطات يثري  العمل التصميمي من خالل تكرار الوحدات الزخرفية بوالتجاذب بين وحدات ال.  الزخرفية لوحدات اتصميم أشكال

                                                           
1 - Paul Aumer – Ryan ,Understanding emotional design: origins, concepts, and implications, 2005 . 
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  البالطات بطريقة منتظمةتنسيقلمبالطات بإيقاعات منتظمة لربط التصميم بصورة متكاممة  ومتناغمة ، ويكسر حدة التكرار الرتيب في 
.    والمممس مساحة ومتساوية في قوة المون والومتكررة

 الوحدة في العمل الفني تتحقق بارتباط جميع العناصر التي :الوحدة والتناسب في التصميمات الداخمية لمبالطات الخزفية -2
و أ، ويمكن تحقيق الوحدة من خالل تكرار الشكل أو المون كًا يتكون  منيا التصميم ، مما يجعل التصميم متكاماًل ومتماس

 .المساحة ، ويظير تناسب بين حجم ودرجة لون البالطات 
  استخدم  المصمم الداخمي التكرار لبعض البالطات الخزفية عمى الطراز اإلسالمي  في بعض المسطحات لكي  : التكرار  -3

د إما المون أو مقاس  تحقق التصميم  المطموب ، واستخدم تكرارًا لبعض البالطات األخري عمى مسطحات مجاورة ولكنو وحَّ
 (.25،26لوحة  )البالطة  أو الوحدة الزخرفية عمى البالطات الخزفية لعمل الربط في التصميم 

 :المتعة واإليجابية لالستخدام غير النمطي لمبالطات الخزفية 

اعتاد المتمقي عمى أسموب نمطي في تشكيل البالطات التي تكسو الجدارن أو تغطي األرضيات بشكل تقميدي اليؤثر إيجابيًا عمى 
المستخدم لمحيز سواء الداخمي أو الخارجي ، فعند استخدام المصمم لألسموب غير التقميدي في تشكيل البالطات بالمون واألبعاد 

،  (28لوحة )أو يشغمو  بالكامل   ( 27لوحة  )والمممس والتصميم سواء وضعو داخل إطار أو بدون أو إنو ال يشغل كل المسطح 

 
استخدام البالطات بأسموب التكرار في الحجم  ( 25لوحة )

والمون والزخرفة في جانب من الجدار، والجانب اآلخر 
استخدم المصمم تكرار وحدة زخرفية مختمفة تتفق مع 

 البالطة األولى في المون وتختمف معيا في الحجم والزخرفة

 
استخدم المصمم  اسموب التكرار لشكل الوحدة  (26لوحة)

الزخرفية وأبعاد البالطة الخزفية ولكنو استخدم  أسموب التباين في 
 األلوان بين النجوم  اإلسالمية  وبعضيا والخمفية الموضوعة عمييا 

 .ليظير جمال التصميم
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، كما استخدم في (30لوحة )كما يمكن استخدامو عمى المسطحات األفقية كالدرج  (29لوحة)واستخدامو كشريط زخرفي عمى الجدار
 (.32، 31لوحة )األرضيات 

 ، ويجعل المكان أكثر 1انو يتفاعل معو بشكل إيجابي لوجوده  بو حيث يجذب انتباه المتمقي في تناولو غير النمطي الجذاب 
، وتتحقق المتعة النفسية باأللوان الزاىية الجذابة المبيجة والتناول المختمف الذي يسبب  (33،34لوحة  )تفضيال عن أي مكان آخر

 لالستخدام الذي يسبب طاقة ونشاطًا 2السعادة والتفاؤل ويساعد عمى إنجاز األعمال  نتيجة التجديد والخروج عن الموروث التقميدي
 .يكتسبو الفرد نتيجة لتحقيق أىدافو النفسية   

 
توظيف البالطات الخزفية  بأسموب غير نمطي في  ( 27لوحة )

استخداميا الذي ال يشغل المسطح بالكامل والتنوع بين البالطات 
في أبعادىا المختمفة المقاسات والتنوع في الزخارف واستخدام 

البالطات الممونة الخالية من الزخرفة والتنوع في المممس الذي 
 .يؤدي إلى إثراء التصميم المتجدد الستخدام البالطات الخزفية 

 

 

 
الستخدام البالطات الخزفية والتي تشغل مساحة (28لوحة )

الجدار و يظير بيا التباين والتنوع لكل من المون وأبعاد 
البالطات والتشكيل الزخرفي مما يكسب مظيرًا جديدًا وغير 
تقميدي الستخدام البالطات الخزفية عمى المسطحات الرأسية 

 .في العمارة الداخمية

 
صياغة جديدة الستخدام البالطات الخزفية  ( 29لوحة  )

اإلسالمية في المطبخ أعمى الخزائن الخشبية حيث وضعت 
 .البالطات في شكل شريط زخرفي لتتمم التصميم

 

 
استخدام البالطات الخزفية المختمفة في التصميم  (30لوحة )

الزخرفي عمى قوائم الدرج واإلطار حول باب الدخول والربط 
 بينيم بنفس تصميمات البالطات

. 

                                                           
1 - Norman Donald: ( Emotional  Design ) Why we love or hate everyday things , basic books , 2004, p. 13. 

 .50، ص 1989دراسة فً تفسٌر السلوك اإلنسانً ، دار المعرفة الجامعٌة، األسكندرٌة، " علم النفس الفسيولوجي: عبد الرحمن محمد عٌسوي-  2
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صياغة البالطات الخزفية في شكل شريط   ( 31لوحة )
 زخرفي أعمى الخزائن الخشبية بألوان متباينة

 
استخدام البالطات الخزفية المتباينة في المون  (32لوحة )

 والزخرفة في األرضية وترد عمييا بشريط عمى الجدار

 
بالطات خزفية  صممت عمى شكل تصميم  زخرفي  (33لوحة)

 إسالمي لوحدات الموزاييك الممونة مستخدمة في المطبخ 
 

بالطات خزفية ذات ألوان متجانسة واستخدم  (34لوحة)
 فييا زخارف متدرجة متنوعة متكررة في كل شريط أفقي 

، ولعب  والمطابخ وغرف المعيشة في تجمييل الحمامات  التي تحمل في طياتيا روح الفن اإلسالمي استخدمت البالطات الخزفية 
في شكل جديد غير متكرر يبعث ية المتأثرةبالطراز اإلسالمي فاأللوان والزخارف في تنسيق البالطات الخزفي  بالتباين  الداخميالمصمم

عمى الشعور بالسعادة ، وأضاف المصمم الداخمي تصميمًا لألحواض برسوم نباتية وىندسية بألوان متباينة ليتكامل التصميم مع 
) ، كما استخدم التأثير الصيني  لنقوش الخزف ووضع بالطات خزفية ذات المونين األبيض واألزرق  (35لوحة  )البالطات الخزفية 

في تصميم البالطات والعناصر المكممة ليا من أحواض وصنابير ، ووظف المصمم البالطات الخزفية في شكل إطار  (37، 36لوحة 
، وقد جدد المصمم في استخدامو لمبالطات الخزفية (38لوحة  )لممرايا مع استخدام نفس األلوان في بالطات األرضية ليتمم التصميم 

عمى المسطحات الداخمية بتنسيق متجدد حيث استخدم البالطات المتنوعة في الزخرفة والمون بشكل متناغم ويضفي عمى المكان شعورًا 
 (.  39،40لوحة  )بالسعادة في استخدام غير نمطي في الحمامات 
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تكامل في التصميم لمبالطات الخزفية المتأثرة بالفن  (35لوحة)

 اإلسالمي و تصميم الحوض وتباين األلوان بو
استخدام النجمة المثمنة اإلسالمية  والزخارف (36لوحة )

 النباتية بالمونين األبيض واألزرق في تصميم الحوض الخزفي

 
تناول غير نمطي في تنسيق البالطات  (37لوحة)

 المزخرفة وبينيا بالطات بيضاء خالية من الزخرفة

 
استخدام البالطات في إطار المرايا وتكراره في  (38لوحة)

 الجدار واستخدامو لنفس األلوان في بالطات األرضية

 
استخدام غير نقميدي لمبالطات الخزفية في الحمام  (39لوحة )

 .بتنوع البالطات المختمفة الزخرفة واأللوان  المتباينة
 

تجديد لتوظيف وتنسيق البالطات الخزفية في الحمام  (40لوحة)
 .بشكل متناغم لمبالطات باأللوان الزاىية والزخارف المتنوعة
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أضاف المصمم الداخمي إلى جانب استخدامو لمبالطات الخزفية التي تحمل روح الفن اإلسالمي في تكسيات العمارة الداخمية  
ووظفيا في العمارة الخارجية وكسيت بيا الجدارن الخارجية بحيث تشغل جزءًا من الجدار في أشكال عقود إسالمية كسيت داخميا 

، وزخرفالمصمم الجدار في شكل بانوىات بألوان زاىية ومتضادة  لتشغل جزءًا من  الجدار أو تكسو (41،42لوحات  )وخارج العقود 
، كما جدد في استخداميا في تكسية األبواب الخشبية وكخمفية في غرف النوم بنفس أسموب التشكيل (49: 43لوحة  )الجدار بالكامل 

 (55،56لوحة)، كما استخدمت عمى الطاوالت وبعض قطع األثاث  (53،54لوحة  )السابقة 

  
تنسيق البالطات الخزفية بألوان متضادة في  (41لوحة)

 شكل عقد مدبب وكسيت بو جزء من الجدار الخارجي
استخدام البالطات الخزفية الصغيرة داخل وخارج  (42لوحة )

 -  لعقد المدبب لتأصيل جماليات العمارة والفنون اإلسالمية

 
تشكيل عمى الجدار بتكرار لمبالطات الخزفية ( 43لوحة )

 ةشعاعي ويحيط بو شريط من الزخارف اإلسالميإفي شكل 
 ليعمل عمى توازن التصميم

 
توظيف البالطات الخزفية والتي تشغل جزءًا من  (44لوحة )

الجدار في تنسيق متجدد في شكل شرائط رأسية لكل 
 مجموعة من الزخارف ووحد المصمم ألوان البالطات
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تجديد الستخدام البالطات الخزفية في تنوع  (45لوحة)

 زخارف البالطات وألوانيا المتباينة 

 
بالطات خزفية متنوعة في تصميم زخارفيا  (46لوحة )

 وألوانيا ويمكن استخداميا لتكسية األرض أو الجدار

  
استخدام غير تقميدي في تنسيق البالطات  (47لوحة  )

 الخزفية حيث لعب المصمم بتنوع اتجاىات رص البالطات
تجانس في تنسيق وتوظيف البالطات الخزفية  (48لوحة )

 في تشكيل متجدد في تنوع الزخارف لكل مجموعة بالطات

  
تنسيق البالطات الخزفية في شكل وحدة زخرفية  (49لوحة )

 إسالمية  نباتية بحيث تكون البالطات في شكل بانوراما
استخدام لمبالطات الخزفية ذات الزخارف  (50لوحة )

 اإلسالمية في شكل جدارية لتكمل التصميم المتجدد
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جدارية من البالطات الخزفية في شكل دائرة  (51لوحة  )

 في المنتصف ويحيط تنسيق البالطات في شكل أفقي
استخدام لمبالطات الخزفية بألوان متضادة مع (52لوحة  )

 خزائن المطبخ  الزاىية لتظير جمال التصميم

  
استخدام البالطات الخزفية  بشكل متجدد ( 53لوحة  (

 بالزخارف اإلسالمية في كسوة الباب الخشبي
توظيف البالطات الخزفية في بانوراما تشكيمية ( 54 لوحة )

 خمف السرير في غرفة النوم بألوان متجانسة

  
استخدام البالطات الخزفية بزخارف  (55لوحة  )

إسالمية لكسوة المناضد الخشبية إلكسابيا شكاًل جديدًا 
ويمنحيا صالبة في االستخدام الشاق في المنشآت 

 ,( كارفور المعادي–مطعم تشيميز )التجارية 

 استخدام عالقات تشكيمية لمبالطات الخزفية (56لوحة  )
ى الطراز اإلسالمي بين البالطات التي تحتوي عمى لع

وحدات زخرفية والبالطات ممونة بمون واحد وخالية من 
تصوير - كارفور المعادي– ليز يمطعم تش )الزخرفة 
 (الباحثة
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 :النتائج
حياء التراث العربي اإلسالمي في جميع المجاالت من الفنون والعمارة مستميمين الوجدان إ العمارة الداخمية إلعادة واانتبو مصمم -1

نتاج بالطات خزفية مستوحاة من إالعربي األصيل ، ممقين الضوء عمى جمال الفن والتشكيل والعمارة اإلسالمية من خالل 
 .بداع حديث معاصر واستخدامو في التصميمات الداخميةإالتراث اإلسالمي إلحياء آصالة التراث اإلسالمي ب

تفعيل دور المصمم من ناحية تنوع واختالف التشكيل لمبالطات الخزفية والتي تعمل كجدارية عمى الحوائط  أو األرضيات مما  -2
ليا من تأثير عاطفي جمالي عمى المسطحات الرأسية واألفقية ، حيث يؤثر عمى تطوير الفكر الجمالي لممتذوق وتفاعمو 

ايجابيا معو لمتشكيل غير التقميدي سواء من األلوان أو التصميمات الزخرفية أو لتنوع تنسيق لمبالطات الخزفية المستميمة من 
 .الفن اإلسالمي األصيل

 يؤثر الجانب التشكيمي غير النمطي المستخدم لمبالطات الخزفية لممسطحات الرأسية واألفقية في العمارة عمى ذوق وسموك  -3
 .المتمقي

 :التوصيات
يجب االىتمام بالناحية التشكيمية الجمالية  في تكوين التشكيل بالبالطات الخزفية عمى المسطحات األفقية والرأسية في العمارة  -1

 .الداخمية عمى روح التراث العربي اإلسالمي بشكل جديد ومتنوع في تناول استخدامو
 .ضرورة اىتمام المصمم بالعممية التصميمية غير التقميدية ومدى تأثيرىا اإليجابي عمى المتمقي -2
البد من التواصل بين المصمم الداخمي ومصانع المنتجات التطبيقية إلنتاج تصميمات جديدة مبتكرة غير نمطية لمخروج عن  -3
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