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 الملخص:

العباسي واألموي  أحد مدارس الفنون اإلسالمية والذى استفاد منها فى مجال  الزخارف والفنون فترة العصرالفن العثماني هو 

ية وإيرانية مما كما استفاد من الثقافات السابقة للبيزنطيين واألرمن واإلغريق إلى جانب تدفق التأثيرات الشرقية من صين

ميع المصادر قة عثمانية واحدة وتشكل منها طراز فنى فريد تميز عن جأثرى الفنون العثمانية بعناصر عديدة صهرت فى بوت

عثمانية أوج التى تطور منها وبدأ ظهور الشخصية الواضحة للفن العثماني فى القرن العاشر الهجري بعد بلوغ الخالفة ال

 عظمتها وقوتها وقمة توسعاتها.

النباتية  رومي المعتمد على الزخارف المحورة من الرسوموقد تميز الفن العثماني باستخدام النمط الهندسي والنمط ال

 والحيوانية والذى أطلق عليه األوروبيون مصطلح األرابيسك وهو التوريق النباتي والحيواني.

قد وجد الفنانون فوإلى جانب الزخارف الهندسية واألسلوب الزخرفى المحور استعمل العثمانيون أسلوبا واقعياً يمثل الطبيعة 

زفية على الفروع نباتات والزهور والثمار مصدراً غنيا فاعتمدوا فى زخرفة أعمالهم الفنية من البالطات واألطباق الخفى ال

الذى حمل والزهور كزهرة القرنفل والورد والالله والرمان والعسل والسوسن والخرشوف باإلضافة إلى استخدام اللون و

 صفر والذهبي.لم بعقيدته كاألبيض واألخضر واألحمر واألزرق واألسود واألمدلوالً عقائدياً نتج عن التزام الفنان المس

وقد تناولت الدراسة نماذج متميزة من الخزف العثماني والتى تم تحليل عناصرها تحليالً فنياً وابتكار تصميمات طباعية 

راري وقد أوصت الدراسة أنه من معاصرة تحمل صفات الهوية الفنية العثمانية وتم تنفيذها بتقنية الطباعة بالنقل الح

الضروري للباحثين فى مجال تصميم طباعة المنسوجات التعمق فى دراسة فلسفة الفن العثماني بصفة عامة وزخارف 

 الخزف بصفة خاصة لما لها من أسلوب فني إسالمي متميز.
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 الكلمات المفتاحية:

 ةالنباتي الزخارف جماليات - معاصرة تصميمات – العثماني الخزف

Abstract : 

The ottoman art is the one of the Islamic arts schools that benefit from previous cultures to 

byzantine, Armenia, Greek side by side to flow Orientalize effects from Chinese and Asian. 

To in rich ottoman are to by numerous elements dissolved in one Osmanli melting pot, which 

formed unique artistic type whose singularity form all sources that developed from it. 

The clear character of Osmanli art get going to apper in the tenth century of the Hegira after 

coming the Osmanli succession becoming great, powerful, and extension to top . 

Osmanli art uniquely by using geometric, Roman types, depending on modified decorations 

from animals and plants sketching which European termed it Arabesque that is foliation. 

Besides geometric and modified decoration, the Osmanlis utilized real type of that 

representation the nature in plants, flowers, fruits. 

They depended at his art work on ceramics for employment, scrolls, branches, flowers, 

carnation, roses, tulip, pomegranate, honey flower, lily, artichoke. 

The colour adds greatly to the beauty of the ceramics and leads that denotation of ideological 

for Islamic artest like white, green, red, blue, black, yellow, and golden. 

The study recommended that it is necessary for the researchers in the field or the textile printing 

design to Depp in studying the philosophy of the Osmanlis artists as general and ceramic 

decoration as especially, it means that Aesthetics of ottoman ceramic floral ornaments are 

distingue. 

Keywords: 

Aesthetics of Plant  - Contemporary designs -Ottoman Ceramic  

 مقدمة: 

خارف إن فن تصميم طباعة المنسوجات اعتمد بشكل كبير في الماضي والحاضر على العناصر الطبيعية بصفة عامة والز

ا للقواعد ة الصياغة تبعالنباتية بصفة خاصة سواء كان بأسلوب محاكاة مطلق أو بأسلوب تجريد عن طريق التحوير وإعاد

مظهر مختلف وواألسس الخاصة بتصميم طباعة المنسوجات مستخدما التقنيات المختلفة للتطبيق مما يثري التصميم بتأثيرات 

 مع اختالف التقنية أو المادة وكذلك أسلوب الطباعة تبعا لرؤية المصمم.

الخزف العثمانى  ون الزخارف بالعناصر النباتية ومنها زخرفةولقد كان للفنان فى العصر اإلسالمى أثره البالغ في اثراء فن

ت معاصرة ، وقد تم دراسة جماليات الزخارف النباتية على الخزف العثمانى وتحليلها وإعادة صياغتها البتكار تصميما

 خاصة بطباعة المنسوجات.

  Statement of the Problemأهمية البحث:

  مجاالت الفن اإلسالمي إلستخدامها فى تطوير التصميم .أهمية فنية فى دراسة مجال من 

 إستخدامها فى ابتكار أهمية ثقافية نتيجة زيادة الوعي بالفنون االسالمية العثمانية ومعرفة العناصر المستخدمة وتحليلها و

 تصميمات لطباعة المنسوجات.

 

  Importanceمشكلة البحث: 

  عثماني المنسوجات تبحث في جماليات الزخارف النباتية على الخزف الندره وجود دراسات اكاديمية لتصميم طباعة 

 .قلة وجود تصميمات تحمل الطابع الفنى العثمانى فى األقمشة المطبوعة 
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 Objectivesأهداف البحث: 

 .ابتكار تصميمات طباعية معاصرة مستوحاه من الزخارف النباتية على الخزف العثماني 

 بالنقل الحراري لتنفيذ التصميمات المبتكرة. االستفادة من تقنية الطباعة 

 

 Assumptionفروض البحث: 

 حداث وابتكار إمكانية إعادة صياغة العناصر النباتية الموجودة على الخزف العثماني وصياغتها فنيا بشكل معاصر الست

 تصميمات معاصرة تصلح لتصميم طباعة المنسوجات.

  استخدام تقنيةTransfer printing  لوعي اوسهولة إخراج منتج منها يساعد على انتشار الفن اإلسالمي وتحقيق

 الثقافي والفني منها.

 

  Methodologyمنهجية البحث: 

 عن طريق تتبع أهم مراحل تطور الدولة العثمانية وأثرها على فن الخزف العثماني. منهج تاريخي:

ذلك التحليل باتية على نماذج مميزة من الخزف العثماني، وكفي وصف وتحليل فني للزخارف الن الوصف التحليلي الفني:

 الفنى للتصميمات المبتكرة.

تقنية من خالل تجارب ابتكار وتصميمات مستلهمة من الزخارف النباتية وتطبيقها على األقمشة ب منهج تجريـبـي:

Transfer Printing . 

 

  Limitsحدود البحث: 

 في آسيا الصغرى الدولة العثمانية الحدود المكانية:

 م.1932 –م 1300هـ إلى 1341 – 669الفترة الزمنية منذ  الحدود الزمنية:

اعتها ابتكار تصميمات معاصرة مستلهمة من الزخارف النباتية على الخزف العثماني وذلك لطب الحدود الموضوعية:

 . Sublimation Transfer Printingبتكنولوجيا الديجيتال على المنسوجات بتقنية 

 

 الخطوات اإلجرائية المتبعة للبحث:

 الفنون الزخرفية العثمانية. -1

 العوامل المؤثرة على الفن العثماني. -2

 التأثيرات الفنية المختلفة على الخزف التركي. -3

 دراسة تحليلية وصفية وخطية لنماذج من الخزف العثماني باإلضافة إلى وحدات نباتية محورة. -4

 ر التصميمة المبتكرة يدوياً.البناء التشكيلي لمجموعة األفكا -5

 نتائج البحث والتوصيات. -6

 قائمة بالمراجع المستخدمة العربية واالجنبية. -7
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 . الفنون الزخرفية العثمانية1

 األصول والنشأة :

ك األولى التي بدأ ظهور الفن التركي عندما كان األتراك يعيشون في قبائل متفرقة في أواسط آسيا ومرتبطين ببيئة األترا

جتماعية أو اترجع أصولها سواء الفني فيها أو المرتبط بظروف معيشية أو عادات وتقاليد هذا المجتمع من فنون تعبيرية 

ن التطبيقية بصرية زخرفية وهو ما يهمنا في هذه الدراسة وما كانت فنون بصرية ترتبط بالوظيفة واالستخدام _ أي الفنو

 بمفهوم العصر الحديث.

ثمانية الذي نقل في ي أحد مدارس الفنون اإلسالمية التي لم تتحدد معالمه إال مع نشأة الدولة التركية العويعتبر الفن الترك

تأثره بالبيئة  بدايته عن الفن التركي السلجوقي الذي استخدم األساليب والوحدات والعناصر متأثرا بالساسانية إضافة إلى

والصينية والفارسية  صلي كقبيلة من قبائل وسط آسيا ترتبط بالحضارات الهنديةالتركية السلجوقية ذاتها في نشأتها ومعناها األ

قة ثم تعدى ذلك عندما هاجر السلجوق إلى آسيا الصغرى وانخرط بالغرب والبيزنطيين حيث تفاعل وانصهر في  بوت

 الحضارة والتاريخ ويمكن القول أن الحضارة التركية مرت بثالث مراحل :

طنهم األصلي وما ي المرحلة األولية من الفنون البيئية حيث لم تكن هناك حضارة محددة لألتراك في مووه المرحلة األولى:

و حتى الدخول أكان به من عدم استقرار نتيجة لكثرة التنقل والترحال سعيا للرزق أحياناً وهربا من الحروب أحيانا أخرى 

ى ما وراء م استقرت هذه البيئة عند النهر قبل أن ترتحل إلفي حروب بحثا عن الرزق واألرض والمكان المناسب للعيش ث

 (1)النهر وآسيا الصغرى وتكوين دولة السالجقة .

بيلة تنتمي ألحد قهي مرحلة الفن السلجوقي الذي استمد حضارته كما أسلفنا من بيئته األصلية حيث إنهم  المرحلة الثانية:

ق )بالد ا ثم هاجروا ناحية آسيا الصغرى مرورا ببالد فارس والعرافروع األتراك الذين عاشوا ونشأوا في أواسط آسي

هندية والصينية النهرين( متأثرين بالحضارة األموية والعباسية والفارسية إضافة إلى البيئة األصلية وتأثرهم بالفنون ال

ولقد كان  (2)السلجوقي  والفارسية وترعرع هذا الفن في ظل الدولة السلجوقية التي اتخذت من كل ذلك شكل خاص بالفن

لتي تفاعلوا معها السالجقة من أكبر مشجعي الفن يتذوقونه بما ورثوه من بيئتهم األولى وما اكتسبوه من البيئات المختلفة ا

المي هراه وترتب على ذلك ظهور فن واضح المعالم بارز الشخصية وهو الفن السلجوقي وكان أبرز مراكزه في العالم اإلس

م( 1308 – 1077هـ   708 – 470ي وقاشان وبغداد والموصل وحلب وقونيه والمدينة األخيرة كانت بين )وأصفهان والر

راك العثمانيون عاصمة لدولة السالجقة الروم في آسيا الصغرى وقد كان هؤالء أحد الدعامات القوية التي اعتمد عليها األت

ور واألسواق مدينة قونيه وعمارتها بالمساجد والمدارس والقص ولقد اعتنى السالجقة بتجميل (3)في مسيرتهم عبر التاريخ 

ر والحمامات وزخرفتها واحاطتها بسور من الحجر به أبراج وأبواب وأصبحت مركزا للحضارة اإلسالمية في العصو

 .(4)الوسطى

 المرحلة الثالثة:

أسلوبهم وقاموا والزخرفية وساروا على طريقتهم بدأت هذه المرحلة عندما ورث األتراك العثمانيين من سالجقة الروم الفنون 

 . (5)بدور هام في الفن اإلسالمي مما كان له أثر بالغا من تطور الفن في الشرق والغرب

 ولقد تأثر بهم األتراك بالرغم من أنه لم تكن لهم حضارة خاصة حيث تأثروا بالحضارات الصينية والفارسية والهندية

وانصهرت هذه الحضارة في بوتقة التاريخ وتفاعل معها األتراك وابرز ما أسهم به األتراك في  وتفاعلوا معها (6)والعربية

مجال الفن الطراز الزخرفي المعروف باسم الطراز الثالث من طراز سامراء ذلك الطراز الذي تبلورت فيه االتجاهات الفنية 

بقة على اإلسالم والذي ثبتت ونبتت فيه من التوريق للزخرفة اإلسالمية الخالصة من شوائب االستعارة من الفنون السا

 )أرابيسك( وهي لفظة أجنبية أطلقها مؤرخوا الفن األوربي على هذا النوع من الزخرفة اإلسالمية.
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 . العوامل المؤثرة على الفن العثماني:2

 العامل الجغرافي:  -أ

 

 )*( حدود الدولة العثمانية( 1شكل رقم )

نتاجها وإبداعها الفني بالتاريخ عبر األزمنة والعصور المختلفة وطبيعة إرتبطت الدولة العثمانية بموروثها الثقافي وبالتالي ا

( على الثقافة والفن 1كل عصر وثقافته وإبداعه وتراكم هذه المورثات التي ارتبطت أيضا بتأثير المكان الجغرافي )شكل 

أوروبا وقربها من أفريقيا وما حيث أن الدولة العثمانية لها طبيعة جغرافية خاصة ليس فقط في وقوعها على قارة آسيا و

أعطاها ذلك من خبرات ثقافية مختلفة عربية وبيزنطية وفارسية أثرت على  فنونها ولكن أيضا ألنها مرت عبر تاريخها 

الزمني بأماكن جغرافية عديدة من أواسط أسيا والبيئة الصحراوية إلى بالد فارس والحضارات الساسانية والصفوية اإليرانية 

العباسية واألموية اإلسالمية وبالد العرب وأثر ذلك على مفاهيم وثقافة األتراك بصفة عامة ثم ما توارثه العثمانيين والدولة 

بعد ذلك بصفة خاصة من مخزون وخبرات متراكمة من المعرفة والثقافة والعلم التى أثرت جميعها في األشكال الفنية للدولة 

نتاج كما أثرت في العثمانيين فنيا على حدود وفي داخل الدولة البيزنطية وما ارتبط بذلك العثمانية وفي انتاجها وأنماط هذا اإل

بتأثير وتأثر بالثقافة األوربية لذا نجد أن الدولة العثمانية دولة ذات طبيعة خاصة لديها موروث متراكم من الخبرات نتيجة 

من ترحال وحروب وفر وكر وبحث عن الرزق حتى  لمرور أصولها بمناطق جغرافية عديدة من أواسط أسيا وما في ذلك

استقروا في أسيا الصغرى وذلك عبر عصور مختلفة امتدت لفترة زمنية طويلة بل أن أيضا التغيرات المناخية من الناحية 

راوية الجغرافية أثرت على المزاج العام للفئات العثمانية وما توارثوه من مخزون متراكم من أعمال أثرت فيه البيئة الصح

أحيانا أو البيئة الساحلية  والغير مستقرة والجبلية واألجواء في تلك األماكن حرارة وبرودة وأثر ذلك على المخزون البصري 

الذهني المتراكم للفنان في الدولة العثمانية من بحار وجبال وأزهار وأوراق وحيوانات وغير ذلك من العوامل الجغرافية 

لجغرافية في حد ذاتها أثرت على الخامات المستخدمة والتي يقل أو يكثر استخدامها أو إيجاد بديل المناخية والفلكية بل إن ا

المعادن كل ذلك ارتبط بتوافر  –الخزف  –المنسوجات  –األخشاب  –األحجار  –لها تبعا لتوافرها في البيئة مثل الرخام 

ب مشكلة إلمكانية استيراد الخامات من المناطق المختلفة الخامات وأنه في فترة أوج الحضارة العثمانية لم يكن ذلك يسب

 .(9)التساع الدولة واستقرارها االقتصادي

 

 ب. العامل االجتماعي: 

لقد كانت للدولة العثمانية كمجتمع إنساني له عادات وتقاليد بعضها متوارث من األصول التاريخية والجغرافية وما كان له 

أثر في الثقافة اإلنسانية وبالتالي العادات والتقاليد أو مكتسب من جيل إلى جيل من تراكم الخبرات وذلك عبر التاريخ من 

عادات وتقاليد مكتسبة من فلسفة العقيدة اإلسالمية ذاتها وكل ذلك من مفاهيم وعادات المناطق التي عاش فيها أجدادهم و

 وتقاليد موروثة أو مكتسبة أو عقائدية كان له األثر في ثقافة الفنان العثماني 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU786LwenlAhXR8uAKHcGBAUgQMwhVKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fmawdoo3.com%2F%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9&psig=AOvVaw2EpvzPsaX9n5q-8BWUl3xi&ust=1573814250207706&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU786LwenlAhXR8uAKHcGBAUgQMwhVKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fmawdoo3.com%2F%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9&psig=AOvVaw2EpvzPsaX9n5q-8BWUl3xi&ust=1573814250207706&ictx=3&uact=3
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 وبالتالي في شكل انتاجه الفني والتى يمكن توضيحها كاآلتي: 

ها بالمباني مثل جناح لالمية في احترام وتقدير المرأة نجد أنه قد تم تواجد نتيجة اعتناق العقيدة اإلسالمية والثقافة اإلس -

لحياة خاص سمي جناح الحريم والحرملك )جناح األميرات( كذلك كثرة األجنحة والشرف بالقصور لمتطلبات المعيشة وا

دور وغير ولم وشرف ومخازن ألعداد كبيرة من األميرات والخدم استوجب تشييد البيوت الكبيرة والقصور بها أروقة وسال

 ذلك من مباني وزخرفتها. 

منابر وما يتطلب كذلك كثرة المساجد وما استلزم ذلك من اإلبداع في األعمدة والجدران والقباب والشبابيك واألبواب وال -

 من خامات خشبية ومعدنية وخزف وحجارة لعمل تحف معمارية وسجاجيد الصالة .

ي من ا من أواني ومناضد وكراسي وخزانات لألدوات والطعام وغير ذلك وما يستدعتخصيص حجرة للطعام وما يتبعه -

 زخرفة وتجميل بالزهور والنباتات والثمار.

ينية للنباتات وكذلك الرمزية الد  عادة حمل األزهار في اليد فكانت هذه العادة رمزا للرقة واإلحساس والجمال والحب -

الالله( وتبادل الورود في المناسبات ولقد ورث العثمانيين حب الزهور عن ) –السوسن  –النرجس  –منها أزهار الزنبق 

د األتراك القيتميز الزاحفين من الغرب بعد أن م( على ي840 -هـ 226أجدادهم األتراك اإليغور الذين تم القضاء عليهم )

 .(4)استمرت دولتهم مائة عام

األدوات المستخدمة  العثماني لما تطلب من زخرفة وتجميل وتعظيم لهذه كانت لهذه العادات والتقاليد وغيرها األثر في الفن -

  في تزيين أو إقامة مسجدا أو قصرا أو سجاجيد ومفروشات وأدوات وتجميل للعمارة من خشب وحجر وخزف ومعادن.

ال بعد االستقرار ر إالعامل اإلنساني وهو شخصية الفنان ذاته واتجاهاته التي تبلورت في الشخصية العثمانية وهذه لم تظه -

م( 1561 -ـ ه 493النوعي لقبائل التركمان وقيام دولة السالجقة وانتصار السالجقة على البيزنطيين في موقعة مالذكرد )

ثاث وغيرها مما وحيث بدأ اإلنشاء للعديد من المباني للسكن أو العبادة أو المباني اإلدارية والمنسوجات والمفروشات واأل

ة األتراك شخصية الفنية لتجميل وزخرفة هذه األعمال لتؤدي وظيفتها المادية  والمعنوية واستمرت هجراستدعى ظهور ال

د المغول من موطنهم األصلي وأواسط أسيا والبالد المختلفة إلى األناضول وبعد أن سقطت دولة السالجقة الروم على ي

 .(7)م2431 –ه 641معركة )كوسه داغ( األيلخانين في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميالدي في 

 

 ج. العامل الفنى :

عة مالذ بدأت صفحة جديدة من تاريخ الفن بأسيا الصغرى وذلك عقب إنتصار األتراك السالجقة على البيزنطيين فى موق

ئر التركية فى والعماكرد وبزيادة هجرة القبائل التركية المتتالية إلى األناضول تم إنشاء العديد من المراكز الصناعية 

م، فى 13هـ/ 7األناضول بالرغم من تعرض سالجقة الروم لهزيمة ساحقة على يد المغول اإليلخانين فى منتصف القرن 

ية كبيرة م ولكن استمرت هجرة األتراك وإقامة الصناعات والعمائر مما أدى إلى نهضة فن1243هـ/ 641معركة كوسة داغ 

 .(7)فى بالد الناضول

م ، من توحيد بقية اإلمارات وورث العثمانيين الحضارات السابقة عليها فى 15هـ/ 9مارة العثمانية خالل القرن نجحت اإل

األناضول من حضارات سالجقة الروم واإلمارات التركمانية مما أمد العثمانيين بالعناصر والخبرات الالزمة من حرفيين 

 وتجار وفنانين .

قافات السابقة وأضافوا اليها مثل البيزنطية واألرمينية واإلغريقية إلى جانب تدفق التأثيرات ولقد استفاد العثمانيين من الث

الشرقية من صينية وفارسية وعباسية وأموية مما أثرى الفنون العثمانية بعناصر عديدة صهرت فى بوتقة عثمانية واحدة 

ا، وبدأ ظهور الشخصية الواضحة للفن العثمانى وتشكل من ذلك طراز فنى فريد تميز عن جميع المصادر التى تطور منه
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م بعد بلوغ الخالفة العثمانية أوج عظمتها وقوتها وقمة توسعاتها بعد فتح القسطنطينية حيث انصهرت 16هـ/10فى القرن 

 خبرات .مع حضارات العالم االخر المطلة على البحر المتوسط وامتزاج فنون العثمانيين مع تقاليد البالد األخرى وتبادل ال

فنية وبعد فتح مصر والشام ونقل شيوخ الحرف ورؤساء الصناعة المتخصصين إلى اسطنبول أنتجت الكثير من التحف ال

مشغوالت  –ذات خصائص فريدة وذلك فى مجال الخزف والمعادن والسجاد والمنسوجات، األخشاب ، العاج ، الزجاج 

 .(12)جلدية وغير ذلك فكانت مدرسة فنية عثمانية

 

 . العامل السياسي واإلقتصادي:د

ية والعربية من العوامل الهامة التى أثرت في الفن العثماني هو العامل السياسي حيث انصهرت الحضارات الشرقية والغرب

لسادس عشر في بوتقة الحضارة والفن مؤثرة في الفن العثماني لتتبلور له شخصية بلغ عصرها الذهبي أوجه في القرنين ا

 .(13)الميالدي والسابع عشر

آت صناعية وتمويل كما ساعد تدفق الثروة في أنحاء االمبراطورية العثمانية نتيجة الفتوحات واستغالل األموال في إقامة منش

وللنهضة  المصنوعات وزخرفتها وتجميل المدن والعمارة كل ذلك ساعد على بلوغ مرتبة عالية من الفن ورعاية للفنانين

 .(14)الفنية

الفن بعمل  إلى اهتمام السالطين بالفن وكان السلطان الحاكم المركزي السياسي والذى كان يقوم بتوجيه حركةباإلضافة 

 .(15)نماذج فنية يتم تطبيقها في كل إقليم على حدة بأسلوبه المميز

 

 هـ. العامل الديني :

امل مع الطبيعة العصر العثماني على التع أثر الوصف القرآني للنعيم والجنة باألعناب والزيتون والرمان على الفنانين في

لى أن اللون إمن نباتات وأزهار وثمار ووضعها في وحدات زخرفية محورة أثراً في ظهور الطراز الفني العثماني باإلضافة 

 ا.لبيت وهكذاأصبح في هذا الفن له مدلول خاص مرتبط باإلسالم واإليمان كاألبيض بالنقاء والنور والسالم واألخضر بآل 

 

 التأثيرات الفنية المختلفة على الخزف التركي

 ( خزف األتراك السالجقة وزخارفه:1

يمتاز االسلوب الزخرفى للخزف السلجوقى بأنه تطور لبعض العناصر الزخرفية التى كانت موجودة فى الفن االسالمي فنجد 

فيها الحياة والحركة واصبحت نصف المروحة ( قد بعثت Scrollsمثال انصاف المراوح النخيلية وغصون العنب الملتوية )

النخلية نصف ورقة )أرابيسك( مبالغ فى رسمها وورق العنب يرسم فى مجموعات مكونة زهرة تشبه فى شكلها المروحة 

( وكانت الكتابات الكوفية ذات الزوايا ترسم Spiralsالنخيلية الكاملة كما كثر استعمال الفروع الملتويه على شكل حلزوني )

لى ارضية من أوراق الشجر واالغصان أما الخط النسخى ذو االستدارة فكان يستعمل ع

عندما يراد أن تمأل الكتابة الفراغ كله كذلك استعملت الرسوم االدمية والحيوانية بأحجام 

كبيرة كموضوع رئيسى ولكن سرعان ما فقدت هذه الرسوم االدمية والحيوانية شخصيتها 

                                                                 .(16)رفىواصبحت تستعمل كعنصر زخ

 

 بالطة من الخزف باألسلوب السلجوقى )*(  (2)شكل       
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 ( الخزف العثماني وتأثره بالخزف الصيني2

قام فنانو الخزف العثماني بتقليد البورسلين الصيني والذى يعرف بأنه نوع خاص من الطين النقى 

يمتاز بأنه يتحمل درجة عالية من الحرارة عند تسويته، ويعرف بإسم )الكاولين( وهو اساس  الذى

البروسلين ومن هنا كانت األواني المصنوعة منه رقيقة الجوانب ، خفيفة الوزن كما أن لها رنين 

 مثل رنين المعدن وقد يكون البورسلين غير مزخرف فيتجلى جماله وشكله فى نقائه وصفائه ولونه

األبيض الناصع أو يكون مزخرفا وملون باللون األزرق لذا اشتهر باللونين األبيض واألزرق وقد 

نجحت مصانع الخزف العثمانية فى تقليد هذا البورسلين وذلك يرجع لتوافر مادة الكاولين فى بعض 

 خزف أسرة ينج تشنج )*(  (3)شكل   .(19)األماكن فى تركيا العثمانية مثل مدينة أزنيك

 

 ( الخزف العثماني وتأثره بالخزف اإليراني3

نجح الفنانون العثمانيون في إنتاج األواني الخزفية اإليرانية والبالطات الخزفية )القاشاني( والذى 

 .(11)وضحت فهي الرؤية اإليرانية في زخرفة البالطات بالتوريق )األربيسك(

 محراب من بالطات خزفية )*( (4)شكل                                                                                                    

 ( الخزف العثماني فى دمشق :4

وينسب إلى مدينة دمشق تحف خزفية عثمانية تمتاز ببياضها الناصع وأستخدم اللون األزرق 

النخلية والمزهريات واألخضر الزيتوني والبنفسجي في الزخارف التى قوامها المراوح 

واألزهار السيما القرنفل وثمرة الخرشوف كما نري بعض الزخارف المنسوبة غلى دمشق 

 .(17)محتوية على زخرفة تشبه قشر السمك وزخرفة السحب الصينية المعروفة

 طبق من خزف دمشق )*( (5)شكل                                                                                                                        

 ( األرمن وأثرهم فى صناعة الخزف العثماني :5

األرمن لعبوا دورا هاما فى صناعة الخزف العثمانى، فقد عثر على بالطات القاشانى مرسوم عليها موضوعات دينية مسيحية 

كوتاهية وذلك لتغشية كنيسة الجالية األرمينية ببيت المقدس ووجدت  ومكتوب عليها أنها صنعت بامر أحد األرمن بمدينة 

 1843وسنة  1838بالطات قاشانى عليها كتابات باللغة األرمينية باسم كنيسة القديس يعقوب ببيت المقدس ومؤرخه سنة 

 .(20)، مما يثبت استمرار صناعة الخزف بكوتاهية حتى القرن التاسع عشر

 

 للخزف فى الدولة العثمانية : أهم المراكز الصناعية

 خزف ازنيك .1

 
 بالطة خزفية وطبق خزفى إنزنيك )*(  (6)شكل 

 

إهتم آل عثمان باألواني الخزفية وما تعكسه من مهارة وفن وجمال والدليل على ذلك أن معظم قصورهم كانت بها مراسم 

يشتغل بها فنانون مهمتهم الرئيسية هي رسم الزخارف للصناع ليزينوا بها األواني والمتاحف غنية بالصحون المصنوعة في 
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ما أخرجته يد االنسان فى هذا المجال وكان اللون األحمر الطماطمي أهم ما أزنيك والتى تسموا فى جمالها الفنى على كل 

وهناك مجموعة من بالطات القاشانى  (19)يميز خزف هذه المدينة سواء فى االواني أو فى المصنوعات الخزفية االخرى

ت منها األواني لمدة تعتبر من أحسن ما أنتجته مصانع أزنيك من حيث الخامة التى صنع (1)تسمى مجموعة خزف أزنيك

قرن على وجه التقريب وهي تشبه عجينة خزف القاشاني البيضاء الزجاجية وهي مطلية بطبقة خفيفة من الطالء الشفاف 

. وتمتاز زخارف مجموعة أزنيك بأنها  (8)كبطانة تأتي عليها الزخارف ويمتاز هذا الطالء برقة سمكة وشفافيته وعدم تشققه

 المائل إلى السواد وقد برع الخزاف في استعمال اللون األزرق بدرجاته.مرسومة باللون األزرق 

 

 خزف كوتاهية: .2

لم تكن منتجات كوتاهية الخزفية أقل جماال من منتجات أزنيك وكانت مصنوعاتها الخزفية     

من فناجين وأوانى وقنينات ذات رقاب طويلة يحفظ فيها ماء الورد والعطور وقد لعب اللون 

األصفر دورا بارزاً فى هذه المصنوعات ويلفت النظر فى عناصرها الخزفية أنها صغيرة الحجم 

، وازدانت بالصور األدمية للسيدات والرجال وتشبه هذه الصور إلى حد كبير الصور نسبياً 

 . (1، 19)الملونة في المخطوطات التركية المعاصرة من حيث األلوان وأسلوب الرسم

 منتجات خزف كوتاهية )*(  (7)شكل                                                                                                    

 خزف رودس : .3

تدل بالطات القاشانى التى صنعت والتى تعرف بخزف رودس على أن مصممى الرسوم والزخرفة كانوا على درجة كبيرة 

من المهارة والذوق الفنى العالى ومن أهم مميزات خزف رودس احتواؤه على لونين جديدين هما اللون االخضر المائل إلى 

والذى كان يستخرج من النحاس والذى حل محل اللون التركوازي الباهت واللون الثاني هو االحمر بدرجاته المتعددة الزرقة 

الطماطمي والقرمزي وغيرهما ، والذى يشبه الشمع االحمر والواقع أن اللون االحمر يختلف عن الصباغات االخرى فهو 

بارزة عن جسم الخزف كما يمتاز هذا اللون بأن له بريقا ليس  يتكون من طمى طبيعي عرف فى أوروبا وإن رسومه تكون

 . (1)له مثيل فى الصبغات االخرى

 

 خزف بروسه : .4

تعتبر مدينة بروسه أهم مدينه لصناعة الخزف فى القرن الخامس عشر بل وأول مركز لصناعة الخزف فى الدولة فبدأت 

للون األزرق واالصفر واالخضر واالبيض ويحيط بها إطار بصناعة بالطات من القاشانى خالية من الزخرفة وملونة با

مذهب وقد استمر استعمال هذا النوع من القاشانى الخالى من الزخرفة حتى تم لألتراك العثمانيين االستيالء على القسطنطينية 

ألزهار وخاصة ، وإمتازت زخارف قاشاني بعد ذلك على احتوائها على زخارف نباتية محورة وإن كانت رسوم ا1453سنة 

السوسن مرسومة بأسلوب طبيعي وغالبا ما يحيط بالبالطات ذات الرسوم النباتية شريط مزخرف برسوم هندسية وعليه 

 .(20)نصوص كتابية

 
 (*سقف الجامع األخضر ببروسه )  (8)شكل 

 



 2022العدد الثالث والثالثون                           مايو  –لمجلد السابع ا –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

495 

 زخارف الرسوم النباتية والزهور المستخدمة فى الزخارف العثمانية بصورتها الطبيعية:

كثروا من وجد الفنانون في نباتات وزهور بالدهم مصدرا غنيا يأخذون منه عناصر أسلوبهم ومن الزهور التي فضلوها وأ

عسل ]شكل [ . وال9، والورد ]شكل (4)استعمالها زهرة القرنفل والورد والصنوبر والالله وزهر الرمان وزهرة النسرين 

 [.12[ والخرشوف ]شكل 11[ والسوسن ]شكل 10

 

 

 

 

 

 

 
 (*)لوردا -( 9شكل )  (*)هرة العسلز -(10شكل )  (*)هرة السوسنز -(11شكل )  (*)هرة الخرشوفز -(12شكل )

 

 وتتكون زخارف الزهور من خمسة أجزاء رئيسية هي: 

 الفروع  -أ 

تطيع أن يكون [ واألوراق والبراعم ثم الزهور. لذلك فإن الفنان يس32( ]شكل Serollsالفروع الكبيرة والفروع الصغيرة )

 موضوعا زخرفيا كامال، قوامه زهرة واحدة بأجزائها الخمسة السابقة. 

الموضوع  وتعتبر الفروع النباتية الهيكل العظمي أو العمود الفقري للموضوع الزخرفي لذلك فإن الفنان التركي يسمي

أي ذي الخط  (Tekiplikiفروع المستعملة فيه فيسمي الموضوع الذي استعمل فيه فرعا نباتيا واحدا باسم )الزخرفي بعدد ال

أي  (Utchiplikli( أي ذو الخطين وإذا تكون من ثالث فروع سمي )Tchifliplikliالواحد وإذا تكون من فرعين سمي )

 ذو الخطوط الثالثة.

 

 (*)أفرع نباتية   -( 13شكل )

 الزهور   -ب

اتاية والطراز وقد أكثر الفنانون األتراك من رسم بعض الزهور في موضوعاتهم الزخرفية باألساليب المختلفة الرومية واله

أهم هذه  الواقعي حتى أضحت هذه الزهور طابعا مميزا للزخرفة التركية وذلك اعتمادا على األسلوب الذى رسمت به ومن

 [16[ وزهرة كف السبع ]شكل15، وزهرة الرمان ]شكل [14الزهور زهرة القرنفل]شكل 

 

 
 
 

 

 

 

هرة القرنفل ز -(14شكل )  (*)زهرة الرمان  -(15شكل )  (*)كف السبع  زهرة - (16شكل )
(*) 
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 زخارف زهرة الالله: 

خذوها أاألتراك  مقاال عن زهرة الالله ذكر فيه أن (cevad ructu[ وقد كتب )17( ]شكل laleوتعرف بالتركية باسم )

هذا القول  عن الهولنديين على يد سفير النمسا في إسطنبول في القرن السابع عشر في عهد السلطان محمد الثالث إال أن

 لسادس عشر.يدحضه التاريخ والواقع المادي فالتاريخ يقرر أن الهوالنديين عرفوا زهرة الالله من األتراك في القرن ا

 
 )*( ليب )الالله(زهرة التيو -( 17شكل )

 زهرة الالله المعممة )عمامة السلطان(

 

ركي منذ أواخر أما الواقع المادي الذي ال يدع مجاال للشك فهو وجود زهرة الالله ممثلة على الخزف والنسيج والسجاد الت

والنديين وأخذه استنبته الهالقرن الخامس عشر ولكن سفير النمسا كان يعني بما ذكره في مقاله نوعا معينا من زهرة الالله 

 منهم األتراك في القرن السابع عشر

السلطان  ولقد أكثر العثمانيون من استخدام هذه الزهور في موضوعاتهم الزخرفية في القرن الثامن عشر وخاصة في عهد

ذه الزهرة هواة ه أحمد الثالث حتى أصبح هذا العصر يعرف في تاريخ الزخرفة التركية باسم عصر زهرة الالله فقد تبارى

 .(3)في استنبات أنواع جديدة منها 

 

 األشجار:  -جـ 

ومن العناصر الهامة في الزخارف النباتية رسوم األشجار وهي تتكون من ثالثة أجزاء رئيسية 

وهي: الساق والفروع واألوراق ومن األشجار التي كثر استعمالها في الزخارف التركية شجرة 

 .(3)الدوم والنخيل [ وأشجار 18السرو ]شكل 

 )*(شجر السرو -[ 18] شكل                                                                                                           

( وهي من األشجار التي تزرع في الجبانات ولهذه الشجرة مقام خاص عند Selviوتعرف شجرة السرو بالتركية باسم )

األتراك فهي رمز الخلود في عقيدتهم وذلك لدوام خضرة أوراقها في كل فصول السنة وهي بذلك تعبر عن الحياة المتجددة 

رة في زخرفة األجزاء المقدسة الخالدة من ثم نشأ تقديس األتراك للون األخضر ولهذا السبب أكثر الفنانون برسم هذه الشج

من المباني والعمائر كالمحاريب والميضات كما رسموها على سجاجيد الصالة وكان الفنان يراعى دائما أن يكون رسمها 

 . (22)على سجاجيد الصالة في وضع رأسي 

ذه الشجرة على شكل ( ويرسم األتراك هAgadji Hourmaكذلك استعملوا رسوم شجرة الدوم التي تعرف بالتركية باسم )

شجرة السرو وقد أحنت الرياح قمتها أما أشجار النخيل فقد كانت لها عند األتراك معنى ديني خاص، وذلك أنهم يعتبرونها 

من أشجار الجنة وهي رمز الكفاف، فإن العربي ساكن الصحراء يستطيع أن يعيش على ثمارها وحدها دون غيرها. ولذلك 

 .(4)األماكن المقدسة مثل المحاريب والمساجد والمقابر كما نجدها على سجاجيد الصالة وغيرها فإننا نجد رسومها كذلك في
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 الثمار:  -د 

لم يكن للثمار أثر واضح في الزخارف الكالسيكية التركية وأول ظهور لها كان في عصر 

ثانوي  زهرة الالله على أن الثمار لم تكن ترسم كموضوع قائم بذاته ولكنها تستعمل كعنصر

وهي ترسم غالبا مع أواني الزهور أو أطباق الفاكهة بدون أوراق أو فروع ومن الثمار التي 

استعملها األتراك في زخارفهم الكمثرى والخوخ والتفاح والتين والرمان وبصفة خاصة 

 البلح ويعتبر األتراك البلح والرمان من فواكه الجنة وعناقيد العنب

 )*(ثمار عناقيد العنب -( 19شكل )     وف.[ وأيضا ثمار الخرش19]شكل 

 

 األوراق:  -هـ 

( Berki itriومن األوراق النباتية التي كثر استعمالها في الزخارف التركية ورقة العتر )

التي كثيرا ما رسموها باألسلوب الزخرفي المحور الذي يصعب معه في كثير من األحيان 

التركية فأحيانا ترسم على شكل ورقة ذات ثالثة معرفتها ولهذه الورقة شكالن في الزخارف 

( كذلك استعمل penberk( وأحيانا أخرى ترسم بخمسة فصوص )seberkفصوص )

[ على أن هذه األوراق األخيرة لم تظهر بكثرة 20األتراك أوراق الغار والساز والعنب]شكل 

 )*(ورق نبات العنب -( 20شكل )                       (22) في الزخارف التركية إال في القرن الثامن عشر مع أسلوب الباروك

 

 وحدات رسوم محورة لزخارف نباتية عثمانية

 

 

 
 زخارف نباتية محورة لزهرة الالله  زخارف نباتية محورة لزهرة القرنفل
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 زخارف نباتية محورة لزهرة كف السبع  زخارف نباتية محورة لزهرة الرمان

 

 

 

 نباتية محورة لورقة نبات الساززخارف 

 
 زخارف نباتية محورة لزهرة السوسن 

 

 

 

 زخارف نباتية محورة لزهرة الورد  زخارف نباتية محورة لزهرة العسل
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 . دراسة تحليلية وصفية وخطية لنماذج من الخزف العثمانى باإلضافة إلى وحدات نباتية محورة.4

  ( 1نموذج رقم) 

 
 (1)م 61 -هـ  10بالطة من الخزف العثماني القرن 

 (1شكل )

 

 
 التحليل الخطي

 (1-1شكل رقم )

 

 التحليل الوصفى:

وأوراق  مجموعة من البالطات الخزفية من مدينة أزنيق عليها زخارف نباتية محورة لزهور كف السبع وزهرة الالله -

تح نفذت على بألوان من األحمر الغامق واألزرق الغامق واألزرق الفاالساز مع األوراق النباتية والفروع لهذه الزهور 

 أرضية بيضاء تحت طالء زجاجي .

 .هائى للتصميمكسة لتكون الشكل النيتكون هذا العمل من مجموعة من البالطات مربعة الشكل تتكرر بصورة متقابلة ومتعا -

تنوعة من زهور الورد وبراعمها وزهور الالله واألوراق وتحتوي كل بالطة مربعة على مجموعة من العناصر النباتية الم -

النباتية والفروع باإلضافة إلى الفروع النباتية التى تتشكل على هيئة مزهرية . وقد حقق تكرار األربع بالطات نوعا من 

 اإلتزان المتماثل والمنعكس .

لفية البيضاء فى تية إلى جانب استغالل لون الخوقد استخدم الفنان اللون األحمر واللون األزرق الفاتح بالزخارف النبا -

لزرقاء ذات زخارف المساحة باللون األحمر لربط األشكال باألرضية وكذلك ظهر اللون األزرق الغامق لتحديد المساحات ا

 الدرجة الفاتحة .

هرة كف السبع خدامه لزويالحظ فى هذا العمل الرائع أن الفنان استعان بثالثة مستويات من أحجام أشكال الزهور فى است -

لفنان ثالثة اذات الشكل المستدير وزهور الالله التى تأخذ شكل مستطيل وأوراق الساز ذات الحجم الكبير وبذلك فقد وزع 

 لزهور .أحجام مختلفة وذلك لتحقيق التنوع فى األشكال ويالحظ أيضاً استخدام اللون األحمر المائل للبنى لفروع ا

 ده مع التنوع فى توزيع الشكال واأللوان والخلفية .وقد حقق هذا العمل وح -

 ( :2نموذج رقم )

 

 (1)( بالطة من الخزف العثماني 2شكل )

 

 

 ( التحليل الخطي1-2شكل رقم )
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 أ [ التحليل الوصفى :

 وراقهاتجميع لشكل زخرفى على بالطتين خزفيتين من عناصر نباتية محورة لعناقيد من ثمار العنب على فروعها وأ -

زرق الغامق النباتية مع زهور لنبات كف السبع متفتحة وأخرى على براعم مغلقة بألوان من األحمر الطوبي واألخضر واأل

 على أرضية بيضاء .

 تركيا العصر العثماني  -مدينة ازنيق  -

ناقيد العنب ع تم بناء الشكل فى إتجاه افقي فى تجميع من بالطتين خزفيتين باستخدام وحدات نباتية محورة لثمرات من -

نها أيضاً باللون األحمر الطوبي تتدلى من أفرع باللون األخضر تخرج من سيقان باللون األزرق الغامق وأيضاً يخرج م

 أوراق نباتية لثمرة العنب مع استخدام زهور محورة وأوراق نباتية أفرع لنبات كف السبع .

لفاتح امغلقة وذلك بإستخدام درجات من اللون األزرق رسمت الزهور لنبات كف السبع بشكل براعم متفتحة وبراعم  -

قرب للهندسي أوالغامق للبتالت مع رسم الزهرة باللون األحمر الغامق ، ولقد تم تحوير أفرع وسيقان النبات بشكل زخرفي 

جميع تفى بعض المساحات وكذلك تم تكوين شكل زخرفى محور من أوراق وأفرع نباتية ليعطي شكل قبة محورة تتكون من 

مق ، كما تم البالطتين فوق بعضهما فى أقصى يمين الشكل وذلك بإستخدام ألوان من األحمر الغامق واألزرق الفاتح والغا

تمرارية توزيع العناصر على أساس سيقان رئيسية لكل من نبات العنب وزهور كف السبع لنبات العنب تمر افقياً فى اس

تحة ومغلقة فى ع واألوراق النباتية وسيقان فرعية تحمل براعم اعالها الزهور متفبخطوط مرنة وانسيابية تخرج منها األفر

 لشكل كلياً.توزيع إنسيابى متدفق مع مراعاة المساحة والفراغ وتناغم لوني وذلك على خلفية البيضاء فى ترابط ووحدة ا

 

 (3نموذج رقم )

 
 (1)بالطة من الخزف العثماني 

 (3شكل )

 

 
 التحليل الخطي

 (1-3شكل رقم )

 أ [ التحليل الوصفى :

 راقبالطة من الخزف العثماني رسمت عليها ورقة نباتية محورة وجزء من رسم محور لزهور الورد والرمان وأو  –

ى مساحة الشكل فنباتية بلونين من األزرق الفاتح والغامق على خلفية من األرضية البيضاء والتى شكلت أحياناً لون أبيض  

 نفسه .

 تركيا. –مدينة أزنيق  –

الشكل عبارة عن وحدة زخرفية لورقة نبات محورة لزهور كف السبع باللون األزرق الغامق رسم فى داخلها فرع مستمر  -

رأسياً فى انسيابية ومرونة تتناسب مع انحناءات الورقة ويحمل هذا الفرع زهور لنبات كف السبع المحورة وتخرج منها 

ة األبيض مما شكل اتزانا بين المساحة والفراغ داخل وخارج ورقة الساز النباتية ويخرج من أوراق نباتية بلون األرضي
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جوانب الورقة النباتية الرئيسية فى مركز البالطة جناحين لجزء من زهرة الرمان باللون األزرق ومتقاطع فى خلفية أحد 

 أجزاء ورقة الساز ورقة نباتية أخرى .

هرة ورد محورة زالتأكيد على شكل الوحدة المستخدمة وفى جانبي البالطة يميناً ويساراً  هذا فى مركز البالطة كنوع من -

 على اليسار وزهرة رمان محورة مع بتالتها على اليمين ، تم تطعيمهم بزخارف من زهو وكف السبع محورة .

ى الشكل فاد عالقة متزنة وكذلك تنتشر أجزاء من أوراق نباتية محورة على أطرف البالطة لشغل مساحة الفراغ وإيج -

 على البالطة الخزفية بين المساحة والفراغ .

ته وذلك على خلفية وتم استخدام اللون األزرق الغامق والفاتح فقط كنوع من السيادة اللونية فى الشكل للون األزرق بدرجا -

جد نوعاً من داخل األشكال مما أومن أرضية بيضاء واستغالل اللون البيض نفسه الذى شكل الفراغ كمساحة لونية أحياناً 

 الترابط واألتزان عن طريق التبادل فى التوزيع بين المساحة والفراغ مما حقق األتزان.

 

 ( :4نموذج رقم )

 
 (1)طبق من الخزف العثماني 

 (4شكل )

 

 
 التحليل الخطي

 (1-4شكل رقم )

 أ[ التحليل الوصفى :

 طبق من الخزف .  –

له بزخارف نباتية محورة الطبق على شكل دائرى مسطح والزخارف عبارة عن زهور الآلطبق من الخزف تم زخرفته  –

البنفسجى والعسل والقرنفل وكف السبع مع أوراقها النباتية وبراعمها وبتالتها بألوان من األخضر واألزرق الغامق و

 والبرتقالى واألزرق وذلك على خلفية بيضاء تحت غطاء شفاف مزجج .

 تركيا العصر العثماني .  -مدينة أزنيق  –

وراق والزهور اعتمد بناء الشكل على مجموعة من األوراق النباتية تمثل قاعدة تصميم الطبق تخرج منها أفرع تحمل األ -

نفل والعسل وذلك فى إتجاهات مختلفة فى إيقاع متناغم وقد استخدم الفنان زخارف محورة لزهرة الالله وكذلك زهرة القر

منها الزهور  حجام مختلفة وأيضاً اتجاهات مختلفة وزوايا مائلة مع فروعها التى تحمل براعمها وتخرجوزهور كف السبع بأ

ة ويالحظ أن فى توزيع مرن وانسيابي ، وهذا التباين فى االتجاه والحجم شكل تشكيالً مميزا بين وحدات الزهور المختلف

لطبق لزيع بما يحقق تصميم متوازن بين مساحة الفراغ الفنان وضع فرع القرنفل فى وضع منعكس  للمحافظة على التو

خنة مثل األزرق واألحمر واألورق النباتية المحورة ، وكما حققت األلوان المستخدمة اتزاناً متناغماً بين األلوان الباردة والسا

 والبرتقالى كذلك توزيع هذه األلوان فى مساحات مناسبة لدرجاتها وقوتها .
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 (5نموذج رقم )

 
 (1)طبق من الخزف العثماني 

 (5شكل )

 

 
 التحليل الخطي

 (1-5شكل رقم )

  أ [ التحليل الوصفى :

 ازنك العصر العثماني. –طبق من خزف  -

طبق من الخزف مسطح تم زخرفته داخل إطار دائري بعناقيد من العنب وأوراق نبات العنب وسيقان وأفرع رسمت  -

 خارج اإلطار الدائري الداخلي أشكال زخرفية محورة من عناصر نباتية .بطريقة زخرفية كما رسم على حواف الطبق 

 وهذه الزخارف تم تلوينها جميعها باللون األزرق على أرضية بيضاء . -

ى شكلت رسم على الطبق فى مركزه عناقيد من العنب تتدلى من فروعها المركبة والخارجة من األفرع الرئيسية الت -

ين بزخرفية على شكل خطوط مرنة تحركت بإنسيابية ومرونة فى مساحة الفراغ وربطت حركة ديناميكية رسمت بطريقة 

ضع فى األشكال وبعضها من عناقيد عنب وأوراق نبات العنب التى انتثرت فى شكل دائري محيط بعناقيد العنب التى و

 منتصف الطبق للتأكيد البصري أعلى الشكل الرئيسي .

غير  رة التى تترابط مع باقي األشكال واألفرع ورسمت هذه األوراق بتوزيعكذلك رسمت بعض أوراق العنب الصغي -

 منتظم داخل مساحة الشكل لكسر حدة الفراغ فى هذه المناطق .

ك تم تطبيق هذه الزخارف على مساحة الطبق داخل إطار داخلي مرسوم بخط مزدوج زخرفي بإنحناءات مرنة وكذل -

لطبق رسمت ظم متناغم مع الخطوط المرنة وخارج هذا الخط فى المحيط الخارجي لانكسارات عند مسافات محددة بإيقاع منت

 زخارف نباتية محورة من  أوراق نباتية .

للشكل الرئيسي  وكان اللون الكحلي هو اللون السائد )سيادة اللون الواحد( على أرضية بيضاء من الخزف مما أعطى تأكيد -

 بتمركزها فى منتصف الشكل . هو عناقيد العنب إضافة إلى التاكيد عليه

ر لألفرع واإليقاع المنتظم ألوراق نبات العنب داخل اإلطار المحيط بالشكل أي على أطراف الشكل مع اإليقاع الح -

رئيسي من عناقيد المتشابكة المرنة واألنسيابية شكلت تناغماً بصرياً مما أعطي الشكل وحدة وترابط فى اتزان حول الشكل ال

 احد .ابكت وتفاعلت مع باقي أجزاء الشكل من خالل هذه األفرع وتوحدت معه ككل من خالل اللون الوالعنب التى تش
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 نماذج عناصر زخرفية رسمت بيد الباحث نقالً عن )عناصر زخرفية نباتية عثمانية محورة(

 الوصف العنصر

 

زهرة الالله رسمت محورة بشكل زخرفى متفتحة على برعمها 

حيط ورقتي النبات من اسفل البرعم بامتداد الفرع تتحيط بها 

اطراف قمة الزهرة واألوراق  –بالزهرة فى مرونة انسيابية 

ثل النباتية تتماهي جنبا غلى جنب مع الخط الزخرفي الذى يم

 االطار للشكل

 

زهرة السوسن رسمت محورة بشكل زخرفي متفتحة على برعمها 

بسيطة  ومتوجة بثالث أوراق نباتيةالممتد ببتالت تحيط بالزهرة 

ويخرج من الفرع أوراق نباتية بسيطة محورة  –فى شكل زخرفي 

 لملئ الفراغ وكسر حدة طول الفرع

 

رسمت زهرة عمامة السلطان بشكل زخرفى محور متفتحة على 

ى يحيط برعمها وتنتهي عند جزء من باالطار المتموج الدائري الذ

 سمت عليه أوراق نباتية بسيطةبالشكل ويحمل الزهرة فرع ر

احة محورة وزعت بطريقة تبادلية لكسر حدة طول الفرع وملئ مس

 الفراغ فى هذه المنطقة

 

رة أفرع عليها أوراق نباتية بسيطة وجزء من براعم رسمت محو

ى فبطريقة زخرفية لكسر حدة طول األفرع وملئ مساحة الفراغ 

على  الدائري المتموج كإطارهذه المنطقة قرب اإلطار الزخرفي 

 حواف الشكل

 

ليها ورقة نباتية لنبات الساز مرسومة بشكل محور وأيضا رسم ع

 تيةزهرة الالله على ساقها التى تخرج منها أفرع وأوراق نبا

 

رج عنقود لثمرات عنب مرتبط بأفرع ثانوية على فرع رئيسي تخ

 من ساق النبات
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 الوصف العنصر

 

ية ها وتخرج منها أوراق نباتزهرة كف السبع متفتحة على فرع

 بسيطة محورة

 

ليها ورثة نباتية محورة لنبات الساز رسمت كشكل رئيسي ورسم ع

 فرع لزهور كف السبع وأوراقها

 

جزء من شكل محور لزهرة الورد وعلها زخارف لزهور كف 

 السبع

 

جزء من شكل محور لزهرة الرمان وعليها زخارف لزهور كف 

 السبع

 

 أوراق الالله متفتحة على برعمها فى أعلى الفرع يخرج منهزهرة 

 

 زهرة القرنفل متفتحة على برعمها
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 الوصف العنصر

 

زهر العسل حورت بأسلوب زخرفى على برعمها وأعالها ورقة 

 نباتية بسيطة محورة

 

 ورثة نبات العنب بشكل محور

 

بتالت زهرة الخرشوف محورة بشكل زخرفى فى تماثل رأسي 

 التماثل()نصف 

 

زهرة الخرشوف متفتحة على برعمها حورت بشكل زخرفى مع 

 أوراقها النباتية

 

أعلى زهرة القرنفل متفتحة على برعمها يحيط بها ورقتى نبات و

 الزهرة ومتوج بوقتى نبات

 

زهور ورد محورة بشكل شبه هندسي تخرج من فرعها ومتوجة 

 بوقف نبات
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 الوصف العنصر

 

 برعمها الممتد حولها بشكل زخرفىزهرة السوسن محورة على 

 

 زهرة الالله محورة متفتحة على برعمها

 

 البناء التشكيلي لمجموعة األفكار التصميمية المبتكرة يدوياً:

الها المختلفة على وفيما يلى مجموعة من األفكار التصميمية باإلستفادة من جماليات تشكيل الزخارف النباتية بأنواعها وأشك 

صياغتها  العثماني سواء كانت منفذة على بالطات خزفية أو أدوات استخدامية حيث تم دراستها وتحليلها وإعادةالخزف 

أقمشة المالبس  بإسلوب يالئم االتجاه المعاصر تمهيدا لتنفيذها بأسلوب الطباعة الرقمية )بأسلوب النقل الحراري( لتالئم

 والمفروشات.

زهرة  –زهرة الالله  –سيقان  –زهور  –زخارف النباتية العثمانية من أوراق وأفرع وقد استخدمت في تلك التصميمات ال

هرة السوسن وذلك لبناء أفكار تصميمية بصياغة معاصرة ز –رف الديك ع –زهرة الرمان  –زهرة الورد  –القرنفل 

 تتناسب مع وسائل التنفيذ.

 (:1البناء التشكيلي للفكرة التصميمية رقم )

 
 (1النهائى الشكل رقم )التصميم 

 
 (1المجموعة اللونية الشكل رقم )

 
 (1-1التكوين األولى الشكل رقم )

 
 (2-1الشكل رقم ) البناء الخطي

 

بناء  يتكون هذا التصميم من عناصر زخرفية لزخارف وعناقيد العنب وأوراقه كما استخدمت أوراق نبات الساز في -

ة لمأل كف السبع وزهرة الالله وأفرع وسيقان نبات العنب وتوزيعها كعناصر مساعدالتكوين وأيضا تم استخدام زهور 

 مساحات الفراغ في التصميم.

وقد وزعت العناصر المختلفة توزيعاً حرا غير محدد االتجاه حيث شغلت بعض العناصر أماكن محددة مثل عناقيد العنب  -

ساحات دائرية متماسة بالتجاور ومتراصة بجوار بعضها في التى مألت مساحة الفراغ في أحد أركان الشكل كأشكال لم

مجموعات واصطفاف رأسي متوالي تماسي بالتجاور أيضا ومتداله من أفرع يمر فوقها ورقة نبات العنب التي مثلت 
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هذا مساحات فراغ النحناءات خطية متحركة للداخل والخارج في انسيابية شكلت مساحة الورقة النباتية لتمأل الفراغ في 

 المكان. 

كما شغلت ورقة الساز الجانب المقابل لهذه العناقيد في تراكب عليها مقسمة إلى أربعة أجزاء متقابلة متضادة وذلك في  -

الجانب األيمن من التكوين يعلوها ورقة نباتية أخرى لنبات الساز في وضع شبه أفقي متعامد عليها ويغطي الجزء األسفل 

بيضاوية وخطوط منحنية مكونة مساحات مغلقة غير هندسية بأحجام واتجاهات مختلفة وأيضا  األيسر لها زخارف في أشكال

أشكال قوسية متراكبة ومتموجة بسيطة وحلزونية كسرت حدة الفراغ في هذه المنطقة بتناغم بين العالقات المختلفة في الحجم 

سبع وزهرة الالله كعناصر زخرفية مساعدة في والشكل واالتجاه واللون، بينما وزعت أوراق نبات العنب وزهور كف ال

باقي مساحات التكوين لملئ مساحة الفراغ أحيانا أو كسر حدة المساحات اللونية الكبيرة بعناصر ومساحات صغيرة متباينة 

لونيا، وشكلت هذه المساحات أشكال لونية بيضاوية ودائرية وخطوط منحنية مغلقة غير منتظمة وأخرى قوسية وأيضا 

 ط سميكة مزدوجة ومتموجة في انسيابية وتناغم مع باقي المساحات.خطو

فقة قوية وفي واأللوان المستخدمة في هذا التصميم تترواح بين األحمر الفاتح واألحمر في مساحات قليلة كألوان متوا -

ئة كما استخدم وان الدافنفس الوقت استخدمت األلوان األخضر واألخضر الفاتح في توافق بينهما وتباين كألوان باردة واألل

 اللون البنفسجي في مساحات كبيرة لتعطي إيقاعاً متناغماً من حيث التوافق والتباين مع باقي األلوان.

 

 (: 2البناء التشكيلي للفكرة التصميمية رقم )

 
 (2التصميم النهائى الشكل رقم )

 
 (2المجموعة اللونية الشكل رقم )

 
 (1-2الشكل رقم )البناء الخطي  

 
 (2-2التكوين األولى الشكل رقم )

 

 

العناصر الزخرفية المستخدمة هي زخارف نباتية محورة لورقة نبات العنب وعناقيد وثمار نبات العنب، زهور كف  -

 السبع.

تم بناء التكوين للتصميم النهائي باستخدام العناصر المختلفة وتوزيعها في مساحة الفراغ المحددة بحيث قاعدة التكوين  -

دائرة تمثل زهرة كف السبع يتوجها شكالن بيضاويان يمثالن أوراق نباتية بسيطة محورة ثم تمتد خطوط سميكة متموجة 

ول هذه األفرع بدوائره على امتداد الفرع تمثل زهور كف السبع معلقة مزدوجة تعبر عن أفرع النبات، وتم كسر حدة ط

على براعمها، وكذلك أشكال أوراق نباتية ومساحات غير منتظمة أساسها أشكال محورة ألوراق نباتية متنوعة، ويخرج من 

وجة متفرعة يخرج منها هذه الخطوط المتموجة التي تمثل السيقان أفرع بسيطة تم هيكلتها على أساس خطوط مستقيمة مزد
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دوائر صغيرة متجاورة ومتماسة في صفوف متتالية متضائلة العدد من أعلى ألسفل مثل عناقيد ثمار العنب يتوجها ورقة 

 نباتية للعنب مستطيلة يعلوها ورقتان نبات بسيطتان متخذتان الشكل البيضاوي وهذا الشكل على الجانب األيسر للتكوين.

قد خرج من القاعدة التي تمثل زهرة كف السبع أيضا سيقان سميكة يبرز منها أنواع تحمل زهور أما الجانب األيمن فل -

كف السبع بمسقط أفقي ليظهر برعمها في صورة دوائر متداخلة بخطوط مموجة ويتوج هذه الزهور أوراق نباتية بسيطة 

نب على يمينها أشكال بيضاوية مسننة ومنحنية بأشكال بيضاوية في أعلى يمين الشكل بشكل دائري نجمي يمثل ورقة نبات الع

للتناغم بالتباين مع الخطوط الحادة المنكسرة لحواف ورقة نبات العنب أما يسارها فتم تتويج مساحة الشكل بإغالقها من أعلى 

كال بفرع يحمل عنقود وثمار العنب في دوائر متراصة بشكل دائري متجاورة يتوجها أوراق نباتية بسيطة حررت في أش

بيضاوية بخطوط انسيابية منحنية وأيضا أقواس هاللية في تنوع يحقق االختالف في اإليقاع لتنظيم التناغم بين مفردات القيم 

 الجمالية للشكل.

وان الباردة من أزرق التصميم النهائي ثم توزيع األلوان بإيقاع غير منتظم ولكن اعتمد على المساحات اللونية الكثيرة لألل -

بنفسجي الفاتح تح والتركواز والتركواز الفاتح، حيث تم كسر حدة المساحات اللونية بمساحات لونية فاتحة مثل الوأزرق فا

ان أعمق مثل والبنفسجي واألزرق الفاتح داخل األزرق وفي نفس الوقت إبراز المساحات اللونية الفاتحة جداً بخطوط أللو

ه المساحات في مساحته اللونية بخطوط خارجية للون البنفسجي وانتشرت هذ اللون البنفسجي المائل لألحمر الفاتح تم احاطة

ة وقليلة للون األحمر حيز الفراغ للتصميم النهائي لتحقيق التوازن مع األلوان الباردة فى تنظيم اإليقاع اللوني بمساحات صغير

 الداكن كألوان دافئة لها قوتها في تنظيم اإليقاع لتحقيق التناغم اللوني.

 (: 3البناء التشكيلي للفكرة التصميمية رقم )

 
 (3التصميم النهائى الشكل رقم )

 
 (3المجموعة اللونية الشكل رقم )

 

 
 (1-3البناء الخطي  الشكل رقم )

 
 (2-3التكوين األولى الشكل رقم )

 

 برعمها فوق الساق.عناصر هذا التصميم كانت عبارة عن زخارف نباتية محورة لزهرة الخرشوف على  -

ال عن طريق إلم يختلف التكوين األولي لهذا التصميم كثيراً عن الشكل األساسي للعناصر المستخدمة في عملية بناءه  -

هرتي الخرشوف تحريك التكوين بأحجام مختلفة متقاربة في التباين وفي اتجاهات مختلفة من مساحة التصميم حيث تم هيكلة ز

تماس والتداخل ن يربط بينهما خط منحني، ثم بناء شبكة من التحريك للتكوين عن طريق التراكب والعلى شكل دائرتين كاملتي

ائل أقرب محيث تم استخدام زهرتان من الخرشوف أحدهما على برعمها المتوج لنهاية ساق الزهرة المنحني بشكل انسيابي 

شكل أبسط، ختلفة لزهرة الخرشوف التى تم تناولها بلألفقي تمتد منه أوراق نباتية لتتالمس مع شكل آخر محور برؤية م

ي تناغم فووضع الساق الممتد وتالمس ورقة النبات للزهرة األخرى أعطى الشكل ترابطاً منطقياً مما أعطى وحدة كلية 

 وانسيابية.
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وان الدافئة من األلوان المستخدمة في التصميم النهائي، تم توزيعها بأسلوب أعطى إحساساً بالتناغم بين درجات األل -

األحمر والبني والبني المائل لألحمر الفاتح بإضافة األبيض إليه والبنى الفاتح وبين درجات األلوان الباردة من الزيتي 

والزيتوني واألزرق الفاتح وإن كانت هناك سيادة لونية في الشكل لأللوان الدافئة من خالل المساحات التي تشكلها مما حقق 

 يالحظ فى التصميم نوعا من االيقاع غير المنتظم .التناغم اللوني و

   

 (4البناء التشكيلي للفكرة التصميمية رقم )

 
 (4التصميم النهائى الشكل رقم )

 

 (4المجموعة اللونية الشكل رقم )

 
 (1-4البناء الخطي  الشكل رقم )

 
 (2-4التكوين األولى الشكل رقم )

 

ية استخدام أوراق زهرة الخرشوف منفصلة إلى جانب زهور كف السبع وأوراق زخرفتقوم فكرة هذا التصميم على  -

لتشكل  متنوعة وذلك بأحجام متقاربة بحيث تنتشر فى مساحة التصميم وتتقارب زهور كف السبع إلى جانب بعضها البعض

 مجموعات وكذلك بتالت زهرة الخرشوف ذات االحجام االكبر.

ل بحيث تمثل التراكب أو التماس بل االنتشار مع ترك فراغات من االرضية بين االشكا ولم يعتمد فى هذا التصميم على -

 تلك الفراغات مع االشكال الملونة عالقة متوازنة للشكل واالرضية .

الباردة التي  األلوان المستخدمة في هذا التصميم هي اللون األزرق ودرجاته إليجاد درجات لونية متوافقة من األلوان -

لوان الدافئة واأللوان مع األلوان الدافئة من المائل لألحمر والبرتقالي المائل لألصفر إليجاد نوع من االتزان بين األتباينت 

يها تبعاً لقوة اللون الباردة في توزيع تناغم لتحقيق الترابط بين المساحات اللونية للشكل والتي اختلف حجم البقعة اللونية ف

لمساحات اللونية اجي والبنفسجي الفاتح وأيضا البني بدرجة لها من القوة ما يحقق االتزان بين كما استخدمت األلوان البنفس

 الدافئة والمساحات اللونية الباردة.

 (5البناء التشكيلي للفكرة التصميمية رقم )

 
 (5التصميم النهائى الشكل رقم )

 

 (5المجموعة اللونية الشكل رقم )

 
 (1-5رقم )البناء الخطي  الشكل 

 
 (2-5التكوين األولى الشكل رقم )
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يتكون هذه التصميم من مجموعة عناصر لزهور الورد وزهور الاللة وزهور كف السبع وزهرة القرنفل وزهرة السوسن  -

المنحنية كعنصر من عناصر إلى جانب اوراق نباتية بنائية بسيطة وافرع نباتية كما استخدمت مجموعة من الخطوط 

 .التصميم

االولى كوحدة  ويالحظ فى التصميم اختالف احجام العناصر وكذلك اشكالها بما يحقق عالقات جمالية وقد استخدم التكوين -

ائى بحيث تأخذ للتصميم بعد رسم الخطوط المنحنية تحدد مسار الوحدة ومن تكرار اجزاء من الوحدة يتم تكوين التصميم النه

 الخطوط . ت زهور كف السبع بأحكام مختلفة متتابعة لتشكل مساحة تأخذ اتجاهاالشكال اتجاهات منحنية متقطعة واستخدم

تم توزيع االلوان المستخدمة فى تناغم بحيث نقطع الخطوط المنحنية والمستقيمة أجزاء من التصميم لكي يتم الحصول  -

المجموعة اللونية  –قيمة المتقاطعة على تنوع فى المساحات الملونة وتنظيم االيقاع اللونى من خالل الخطوط المنحنية والمست

متقاربة الدرجات سواء بالنسبة لأللوان الساخنة أو الباردة فتتراوح ما بين االخضر الفاتح والغامق والبنى المائل لألحمر 

 الفاتح ومتوسط الدرجة اللونية .

 

 Heat Transfer Printingالطباعة باإلنتقال الحراري 

 األخيرة وخاصة طباعة األقمشة المصنوعة من األلياف الصناعية.تقدمت الطباعة فى السنوات 

 وتعني أي االنتقال )انتقال الرسومات( من الحامل )الورق المطبوع( إلى القماش 

انه على وفيها يتم تجهيز الرسم المطلوب بجميع الو Orbisطريقة طباعة أربس  1923ظهرت هذه الطريقة فى روسيا عام 

طريقة ستار  1948يها األلوان المختلفة كاملة ثم تطبق يدوياً على القماش. كما ظهرت فى ايطاليا عام اسطوانة الطباعة وعل

Star  استخدمت طريقة الثرماكروم  1965على قطعة من الورق. وفى عامTherm Charome Process  ويستخدم

 Thermophlasticوبالستيكية فى هذه الطريقة حامل من الورق واستخدمت صبغات البجمنت مع مادة الصقة ثيرم

Binder  وفى نهاية الخمسينات استطاع العالم بالسN.de Plasse امي استخدام الصبغات المنتشرة ذات درجات التس

 وبأسلوب طباعة حديث على الورق تم تنفيذه على المستوي الصناعي .

الجاهزة.  خطوط الموضة فى صناعة المالبس وهذه الطريقة لها عدة مزايا اقتصادية فى التشغيل وايضا طباعة ما تتطلبه

اه وكيفية وأيضا هذه الطريقة حلت مشكلة كانت فى الماضي تواجه الطباعين والصباغين وهي كيفية التغلب على نقص المي

 التخلص من بقايا المحاليل من الصبغات وعمليات الغسيل لألقمشة سواء كانت المصبوغة أو المطبوعة.

لطباعة بعد الطباعة تغني عن تلك العمليات من تثبيت وغسيل وتجفيف ويطلق على هذه الطريقة احيث أن هذه الطريقة 

 باالنتقال الحراري.

اعة القطع ويتم طباعة التصميم على الورق ثم نقله بطريقة الكبس الحراري على القماش بواسطة مكابس حرارية خاصة لطب

نتقل الرسم حيث يمر الورق مطبق على القماش خالل سلندرات حرارية فيأو على ماكينة طباعة مستمرة باالنتقال الحراري 

بواسطة التسامي  على القماش بواسطة االلتصاق بمواد ثرموبالستيكية فى حالة الطباعة بالبجمنت على ألياف طبيعية أو ينتقل

لباحث حيث ال اما قام باستخدامه فى حالة طباعة ألياف صناعية أو مخلوطة لذا تستخدم الصبغات المنتشرة المتسامية وهذا 

 تعطي هذه الطريقة أي ملمس مع مظهر جيد وزهاء األلوان.

وبتطور التكنولوجيا الرقمية ، يتم األن طباعة الورق على ماكينة الديجتال وذلك بسبب عوامل ازدهار وزيادة أهمية الطباعة 

ولة االنتاج اللوني واقتصادياته، وتزايد االتجاه نحو انشاء حيث تزايد االتجاه نحو تنفيذ االعمال الملونة وسه (25)الرقمية

واستخدام شبكات االتصال ونقل المعلومات الرقمية بين أكثر من جهاز ونظام داخل المكان الواحد ومن مكان وآخر فى 

تكاملة(، كما )الشبكة الرقمية للخدمات الم ISDNمختلف أنحاء العالم عبر شبكات االنترنت واألقمار الصناعية وشبكة 
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على ربط األنظمة واالجهزة معا ونقل  Adopeمن شركة  1985والتى ظهرت ألول مرة عام  Post scriptساعدت لغة 

المعلومات الرقمية بينها بسالسة وسهولة، وتقدم وانتشار أنظمة النشر المكتبي وأجهزة الكمبيوتر مع زيادة سرعاتها التشغيلية 

 م أجهزة المسح االلكتروني والبرامج التشغيلية المختلفة وتوافرها باألسواق بأسعار مناسبة.وقدرتها التخزينية، أيضا تقد

( وأقراص الفيديو الرقمي وشرائط السمع الرقمي CDكذلك تقدم وتعدد وسائل التخزين الرقمية مثل األقراص المدمجة )

علميات الطباعية التى تصل إلى المطابع على هيئة وفالشات وزيادة استخدام مكتبات وبنوك الصور الرقمية مع زيادة عدد ال

 ملفات رقمية.

ومن مزايا الطباعة الرقمية القدرة على التحكم فى كل نسخة مطبوعة من حيث المحتوي وقدرته على طباعة كافة األلوان 

و مساحة الورق أو حتى الوان البانتون الخاصة وأيضاً تتميز بعدم محدودية حجم أ RGBأو  CMYKالممكنة سواء كانت 

المطبوع عليها فى وقت مناسب وتوفير عالم الوقت والسعر للكميات القليلة حيث أنها ال تمر بخطوات معقدة وال تحتاج لمواد 

 .(23)كيميائية وتحضير يستهلك الكثير من الوقت والمال

ى القماش ية يتم كبس الورق علبعد طباعة الورق الحراري على ماكينات الديجتال سواء بالملونات الملتصقة أو التسام

لمداد بواسطة مكابس خاصة أو سلندرات حرارية، وقام الباحث بتنفيذ أعمال عن طريق طباعة الديجتال على الورق با

 Sublimation transferالمتسامية ثم تطبيعها على أقمشة ستان بواسطة الكبس على سلندر حراري وهي تسمى طريقة 

Printing . 

 التطبيقات المطبوعة للتصميمات المبتكرة من عمل الباحث : وفيما يلى بعد -

 نماذج لتطبيقات للتصميمات مطبوعة

   

 (3نموذج رقم ) (2نموذج رقم ) (1نموذج رقم )
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 (5نموذج رقم )  (4نموذج رقم )

 

 نتائج البحث :

تية الموجودة عليه إلى لجماليات الزخارف النباتوصل البحث بعد دراسة نماذج مميزة من الخزف العثماني والتحليل الفني 

 االتي:

 ابتكار تصميمات طباعية تحمل صفات الهوية اإلسالمية المتمثلة في الفن العثماني بطريقة معاصرة. (1

مجال تصميم طباعة  أكد البحث على األهمية الفنية للعناصر الزخرفية النباتية فى الفن العثماني كوحدة فنية تصلح إلثراء (2

 المنسوجات.

 استخدام تقنية النقل الحراري ساعدت على إخراج التصميم بجميع إمكانيات الفنية الدقيقة. (3

 

 التوصيات :

 االهتمام بأسلوب الزخارف النباتية للفن العثماني فى مجال طباعة المنسوجات. (1

 ناصر فنية .إجراء مزيد من الدراسات على زخارف الخزف العثماني واستخالص جماليات آخري جديدة كع (2

اعة المنسوجات استخدام التقنيات الحديثة لعجائن الطباعة مثل األلوان المذهبة والبارزة ليتم التكامل بين تصميم طب (3

 وجماليات الخزف.
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