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امللخص

ً
ً
ً
ضربا من ضروب فلسفة اجلمال كما أنه من
 فدراسة مجاليات اللون يعترب،مشرتكا بني أكثر من علم من العلوم
موضوعا
يعترب هذا املوضوع
 كما أن دراسة هذا، وأهمية هذا اللون بالنسبة لبعض طوائف اجملتمع يعترب من صميم علم األنثربولوجي.ضمن علوم التصوير واجلرافيك
 فاللون األزرق يعترب من األلوان األصلية اليت عرفها،اللون على القطع اخلزفية العثمانية يعترب من صميم علم الفنون واآلثار اإلسالمية
 فنجده يرمز إىل السماء والبحر والصفاء كما أن هذا اللون ميثل أهمية،اإلنسان منذ قديم العصور ويرتبط اللون األزرق بعناصر الطبيعة
ً
 ومبا أن،منعا للحسد أخذت اللون األزرق
خاصة يف املعتقدات الشعبية فنجد كثرياً من التمائم حتمل اللون األزرق كذلك العيون اليت توضع
ً
 فنجد أن اللون األزرق قد ظهر على العديد من التحف اإلسالمية،مستخدما قبل ذلك
علم اآلثار مرتبط حبياة الناس وما هو أثره اليوم كان
 حيث إن اخلزف كان من أكثر املواد اليت استخدمها اإلنسان يف حياته وعرب الصانع والفنان عن حياته، وخاصة التحف اخلزفية،العثمانية
 وسيتناول البحث اللون األزرق وأهميته يف علم الرتاث وعلم اآلثار كما سيتناول البحث،االجتماعية والفكرية من خالل تلك املصنوعات
.بالشرح والتحليل التحف اخلزفية اليت اعتمدت على اللون األزرق ومدى ارتباطها باحلياة االجتماعية
. التحف العثمانية، الفنون اإلسالمية، علم اآلثار، اللون األزرق، اخلزف:كلمات مفتاحية

Aesthetic Values the Color Blue Prevailing on the Ottoman Ceramic Artifacts:
A Study in Islamic Heritage and the Arts
Rehab Elnahas

Abstract
The blue color on the Ottoman ceramic artifacts can be studied from the perspectives of different sciences: in
terms of color aesthetics, which is a kind of philosophy of beauty, or as part of the science of photography and
graphics. Additionally, for some communities the importance of this color lies at the heart of anthropology, but
it is also at the core Islamic art and archeology. Blue is one of the original colors that humans have known since
ancient times. It is associated with the elements of nature as it symbolizes the sky, sea, and serenity. This color is
especially important in popular beliefs as we find a lot of amulets that use the blue color especially those which
are believed to avert the eyes of envy. The blue color has appeared on many of the Ottoman Islamic artifacts,
especially ceramic artifacts, since ceramics were among the most used materials in life which expressed the
social and intellectual life of both artists and manufacturers. The research will analyze the importance of the
blue color of ceramic artifacts in the study of heritage and archaeology and how these blue decorative elements
on these ceramic pieces relate to social life.
Keywords: porcelain, blue, Archaeology, Islamic Arts, Ottoman artifacts.
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رحاب النحاس

ً
أوال :مشكلة الدراسة

التحف مع عمل دراسة وصفية ألبعادها ومقاساتها ومساتها الفنية

إن األلوان تعتمد على اإلحساس والتذوق للعني واإلحساس مبدى

باإلضافة إىل الدراسة التحليلية للعناصر الزخرفية ذات اللون

أهمية اللون ،فاللون األزرق هو لون السماء واملاء ،ومن منا ال

األزرق اليت سادت على تلك التحف الفنية موضوع الدراسة.

يستطيع تذوق األلوان؛ فإن بها بهجة وسعادة تريح النفس ،ولعل
ذلك ما دفعين الختيار هذا املوضوع كوني وجدته األبعد عن
ً
علما بأنه اليوم
الثقافة العربية ومل يهتم به إال النادر من الناس

 .1القيم اجلمالية للون األزرق يف الفنون اإلسالمية
األلوان هي زينة العيون وبهجة النفوس لقد أبدع اخلالق -جل وعال-

األهم ليس يف الديكور أو التصميم الزخريف أو الفنون التشكيلية

الكون بألوان خمتلفة زاهية فاجلبال واألشجار والثمار واألزهار
والطيور ختتلف ألوانها وأشكاهلا قال تعاىل (أَلمَ ْ َت َر أَ َّن هََّ
الل أَ ْن َز َل ِم َن
َ لجْ
مَ َ
اء َف َأ ْ
ات مخُ ْ َ ً َ ْ ُ َ
ال ُ
خ َر ْ
َّ
اء َم ً
ج َد ٌد
ج َنا ِب ِه ث َر ٍ
الس َم ِ
ت ِلفا أل َوانها َو ِمن ا ِ َب ِ
َ
ْ
ْ
مخُ
َ
ُ
ٌ
َ
ٌ
ود * َو ِم َن َّ
الناس َو َّ
يب ُس ٌ
َ
َ
َ
الد َوابِّ
اب ُ
ِبيض و مُ ْ
ح ٌر ت ِلف أل َوانها وغ َر ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ٌ
ُ
َ لأْ َ ْ َ
ام مخُ ت ِلف أل َوانه ( )...فاطر.)28-27:
وا نع ِ
لقد تأثر اإلنسان بالطبيعة من حوله فبدأ يهرب إىل األلوان املرحية

ال يقتصر على املقتنيات بل ميتد إىل املعاني وأسس التذوق وخصب

للنفس فاإلنسان بطبيعته ينجذب إىل األلوان وينغرس اللون يف

التفكري واملشاعر.

ذاكرته على امتداد حياته فكل لون يشكل أحاسيس خمتلفة،

ً
ثانيا :أهداف الدراسة

فالعامل يتألف من تشكيلة هائلة من األلوان لو استطاع اإلنسان
ً
أن يوظفها بفنية عالية الستطاع أن يعرب تعبرياً
مجيال عن كل

تهدف الدراسة إىل:

مشاعره وأفكاره؛ فاأللوان هي اليت تعرب بصمت عن كل االنفعاالت

 -معرفة مدى االرتباط بني اللون األزرق واحلياة االجتماعية

ملا هلا من تأثريات ودالالت متنوعة.

والعلوم األخرى.

وللون األزرق قيمة مجالية يف الفنون اإلسالمية عامة واخلزف
العثماني خاصة ،وإذا حتدثنا عن معنى َ
الق ّي َمة جند أنها مفرد

جبانب األدب والتوصيف الروائي بل يف الفلسفة واملنطق وعلم
اجلمال.
ومن هذا تسعى الدراسة إىل التعرف على أهمية اللون األزرق لدى
العثمانيني وتوظيفه يف كل ما خيص استعماالتهم ،فاأللوان ٍعلم
واسع األبعاد يتصل باألمزجة والثقافة احلية والذوق اإلنساني وهو

 -التعرف على استخدامات اللون األزرق وأهميته يف احلياة اليومية.

ً
ثالثا :أهمية الدراسة

ِق ّي َم ويستخدم هذا اللفظ للتعبري عن كل ما هو جدير باهتمام
املرء وعنايته العتبارات اقتصادية أو سيكولوجية أو اجتماعية أو

 -إبراز الدور الذي لعبه اللون األزرق يف الفنون واملعتقدات الشعبية

وق ّي َمة الشيء من الناحية الذاتية هي الصفة
أخالقية أو مجالية ِ ،
ً
ً
اليت جتعل ذلك الشيء مطلوبا ومرغوبا فيه عند شخص واحد أو

وارتباط ذلك بالتحف اخلزفية يف العصر العثماني.
ً
تقريبا من دراسة شاملة عن خصائص
 -خلو املكتبة العربية

عند طائفة معينة من األشخاص (صليبا :1973 ،ج )212 ،2ويطلق
ً
لفظ َ
مستحقا
الق ّي َمة على ما يتميز به الشيء من صفات جتعله

األلوان وأهميتها يف جمال الفنون اإلسالمية عامة والفنون العثمانية
خاصة ،وبذلك فالبحث يتسم باجلدية واحلداثة كونه مل ُي َب ْح َ
ث

للتقدير(صليبا :1973 ،ج.)213 ،2
أما َ
اجل َمال فهو صفة ُت ْل َح َ
ظ يف األشياء وتبعث يف النفس سروراً

ترجع أهمية الدراسة إىل:

ً
سابقا يف جمال اآلثار اإلسالمية.

ورضى (صليبا :1973 ،ج )407 ،1واجلمال يبحث يف الذوق الفين

 -حماولة إلقاء الضوء على طبيعة األلوان ومدلوالتها على اخلزف

ويف أحكام القيم املتعلقة باآلثار الفنية وهو ال يقتصر على الذوق
ً
أيضا؛ ألن قيمة األثر الفين التقاس
وحده ،بل يقوم على العقل

فيها.

مبا يولده يف النفس من اإلحساس فحسب ،بل تقاس بنسبته إىل

 -تناول اخلزف العثماني والذي امتاز بالعديد من السمات

الصورة الغائية اليت يتمثلها العقل (صليبا :1973 ،ج .)409 ،1إن

واخلصائص الفنية اليت متيزه عن غرية من أنواع اخلزف اإلسالمي

حب اجلمال غريزة يف اإلنسان يرتجم عنها ميله إىل احلصول على

األخرى.

كل شيء مجيل ويدفعه إىل أن يتفنن يف إتقان مصنوعاته لتكون

العثماني وحتديد مساتها وخصائصها وتوضيح جوانب اإلبداع

مجيلة وحتوز إعجاب الناظرين إليها واملتفرجني عليها (حجاجي،

ً
رابعا :منهجية الدراسة
تتناول الدراسة القيم اجلمالية للون األزرق السائد على التحف
اخلزفية العثمانية وقد اعتمدت الدراسة يف سبيل ذلك على التحف
الفنية احملفوظة مبتحف الفن اإلسالمي ومتحف اخلزف اإلسالمي

)105 :1984

واللون مفرد ألوان ويعين َه ّي َئ ُه ولونه أي فصل بينه وبني غريه
(ابن منظور ،د.ت :ج )279 ،17واللون هو مصدر على وزن ُف ْعلة
أي ُز ْر َقة – مُ ْ
حرة – ُ
ص ْف َرة (موجز دائرة املعارف اإلسالمية:1998 ،

بالقاهرة باإلضافة إىل التحف اخلزفية مبتحف فيكتوريا والربت

ج )8856 ،28وكلمة لون عند العرب تعين (درجة) أو جانب أو ُبعد

بلندن ،والبالطات اخلزفية باجلامع األزرق (جامع آق سنقر)،

(موجز دائرة املعارف اإلسالمية :1998 ،ج )8857 ،28فلأللوان قدرة

وحتتوي تلك املتاحف وكذلك اجلامع على جمموعة من اخلزف

على التأثري يف الكائن البشري كما أن اإلحساس باللون إحساس
ً
ً
مجاعيا؛ فهناك مثة رابطة تربط بني
إحساسا
فردي قبل أن يكون

ميتزج فيها اللون األزرق مع األلوان األخرى ،وتتناول الدرسة هذه

اإلدراك احلسي لدى البشر والقدرة على االستثارة واحلياة النفسية

العثماني بعضها يسود فيه اللون األزرق فقط ،والبعض اآلخر
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وقد اعتاد الناس منذ زمن سحيق استخدام األلوان كمنظومة

صاحبه بالقوة واحلظ السعيد والربكة ،وكل من الداليات والتمائم

لتوصيل الفكر بوصفها عالمات ورموز لألفكار اجملردة (موجز
دائرة املعارف اإلسالمية :1998 ،ج  )8870 :28وقد لعبت األلوان دوراً
ً
مهما للغاية يف الطقوس والسحر واخلرافة ،كما أنه ليس بوسعنا

تعرب عن مضامني اجتماعية مؤثرة ،قد ترمز وتعرب عن ثقافة
الشعب وعاداته ،أو كرمز ثقايف للمجتمع ذاته (قريطم.)115 :2007 ،

جتاهل تأثريات اللون النفسية والفسيولوجية والفيزيقية؛ إذ

 .2,1اللون األزرق يف اخلزف والفنون العثمانية:

إن لغة اللون اليت تظهر يف الفن تكشف عن دور تلعبه الدرجات

استخدم الفنان العثماني اللون األزرق بكثرة على حتفه اخلزفية؛

اللونية وهلا قدرة على التفاعل ال غنى عنها لفن الرسم والتذويق

فاللون األزرق يعترب سيد األلوان فهو اللون املفضل لدى الكثري ،كونه

والزخرفة (موجز دائرة املعارف اإلسالمية :1998 ،ج ،)8870 ،28
وقد ورد ذكر اللون يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل َ
(و َما َذ َرأَ َل ُك ْم
فيِ
ان ُه إ َّن َذل َ
الأْ َ ْرض مخُ ْ َتل ًفا أَ ْل َو ُ
ك لآَ َ َي ًة ِل َق ْوم َي َّذ َّك ُر َ
ون) (النحل.)13 :
ِ فيِ ِ
ِ
ِ
ٍ
والقيمة اللونية هي عملية إبداعية لتحقيق التوازن واالنسجام

ُمستوحى من الطبيعة ويبعث على الشعور بالراحة واالسرتخاء،

به عن التوتر أو العصبية ملا تثريه يف النفس من إحساس باهلدوء

على سطح العمل الفين ويف تصميم اخلزف ميكن استخدام الدائرة

والثبات والراحة والفرح والتوازن والتأمل واالنسجام .واألزرق لون

اللونية لتحديد درجات اللون كما أنه ميكن استبدال أو تغيري أي
ً
حفاظا على درجة سطوعها
جمموعة من األلوان للتصميم الفين

بارد وعميق وروحي فالسماء والبحر زرقاوان ومن ينغمس فيهما
يضيع يف الالنهاية؛ ألن عمقهما ال حدود له (موجز دائرة املعارف

من حيث اإلضاءة والتباين والتوافق ( .الشورجبي.)674 :2006 ،

اإلسالمية :1998 ،ج ،)8873 ،28فاألزرق يف السماء مسو وعمق ويف

كما أنه يضفي حالة من اهلدوء النفسي؛ ألنه لون السالم والنقاء
والصفاء واالنسجام ،وهو من األلوان املرحية للشخص حيث ُ
تبعد

املياه برودة وارتواء ويف الغيوم خري وأمل فهو يبعث على التفاؤل،

 .1,1اللون األزرق يف الرتاث والفنون الشعبية:

ويشري اللون األزرق إىل اإلخالص والوفاء ونبل األخالق كما يقلل

استخدم اإلنسان منذ احلضارة املصرية القدمية التمائم والداليات

الشعور بالغضب (اجلوادي.)14 :2015 ،

ورمز العني والكف (اخلمسة واخلميسة) الزرقاء؛ وذلك لطرد

ويعد اللون األزرق من األلوان األساسية اليت ال ميكن أن تنتج عن

العني احلسودة أو الشريرة ،حيث كان يعتقد اإلنسان ومازال أن

خلط لونني وهي متوفرة بطبيعتها ومنها تنتج مجيع األلوان

هذه األشياء حتمل صفات سحرية حتقق له احلماية وجتلب له

األخرى ،وبذلك فقد حاول الفنان العثماني املبدع حماكات األلوان

َ
شائع
النفع واخلري (قريطم )101 ، 93 :2007 ،واليزال اخلرز األزرق

املوجودة يف الطبيعة حيث ربطها بعواطفه وأحاسيسه؛ ومن ثم

االستخدام حتى اآلن كتمائم لألطفال وللخيل وحتى للسيارات،

قام برتمجتها يف صورة صادقة عن نفسة من خالل حتفه اخلزفية
ً
غالبا ما يستعملها يف حياته اليومية ،فكل واحد سواء أكان
اليت

وذلك جللب الرزق واخلري واحلماية من احلسد ،ولعل ذلك يؤكد
ً
ً
وثيقا بني األحجار الكرمية وما حتمله من قوى
ارتباطا
بأن هناك
سحرية تتيح حلاملها القوة واحلماية كالرموز اجملردة مثل اخلرز
األزرق فهو جمرد خامة جمردة ربطها اإلنسان يف املعتقدات الشعبية

الفنان الذي أبدع يف فنه أو الرسام الذي استوحى من الطبيعة
لرسم وتزيني أعمالهٌّ ،
كل منهما أتقن استخدام األلوان لتصبح أكثر

ً
ً
ً
ورونقا ،فاأللوان اليت تصدر عن نفس الفنان
مجاال
وضوحا وأكثر
ً
صدقا يف تفسري األلوان ،ونرى الفنان كثرياً
تكون أكثر تعبرياً وأكثر

باحلماية وجلب الرزق واخلري ،ويؤكد لنا ذلك أن هناك دالالت فنية
ً
ً
تؤثر يف اإلنسان تأثرياً
وهاما (قريطم.)101 :2007 ،
قويا

ال يلتزم بواقعية األلوان وحقيقتها وإمنا يرتك ألوانه تعرب عن

وقد استخدم اإلنسان اخلرز األزرق يف العقود واألساور منذ عصر

مشاعره وأحاسيسه بالكيفية اليت يراها مناسبة ،فعندما تشبع

البدارى يف مصر القدمية كما كانت تستخدم يف اجلزيرة العربية
ً
تقريبا ،وهو االعتقاد بأنه حيمل
قبل اإلسالم وذلك للغرض نفسه

العني من رؤية اللون ومتلك كل إحساسه وخياله ينعكس ذلك على
الطابع الداخلي لإلنسان (عبد الناصر.)24 :2010 ،

يف ثناياه قوى سحرية حتفظ وتصون اإلنسان واحليوان من السحر

وهكذا استطاع الفنان العثماني أن يعرب عن إحساسه ومشاعره اليت
مزجها بالطبيعة من حوله كما استطاع أن يخُ ْ ِرج ذلك يف منتجاته
اخلزفية اليت كان أغلبها أواني يستعملها يف حياته اليومية أو كانت

الشريرة ،حيث كان اإلنسان يعتقد أن رسم اليد (اخلمسة ومخيسة)

بالطات من القاشاني يزين بها اجلدران داخل املساجد واملنازل،

أو العني الزرقاء على خمتلف أدواته ومقتنياته إمنا تبعد الشر

لقد برع الفنان العثماني يف إبراز مجال اللون األزرق على منتجاته

واحلسد وجتلب له اخلري والسعادة (قريطم.)103 :2007 ،
ويف جممل القول ،فإن هذه التمائم والداليات توضح لنا مضموناً
ً
ً
معينا يعرب عن اخلوف أو التفائل أو التشاؤم أو الفرح كما
اجتماعيا

اخلزفية والتفريق بني درجاتها ومراعات التآلفات الدقيقة
ً
إرهافا يف
والتباينات يف درجات اللون واليت ال يشعر بها إال من أوتي
احلس والقدرة على ابتكار النظم اللونية الفاتنة فنجده يستخدم

توضح مدلوالت تارخيية ،وكل هذه الفنون تستعمل بغرض الزينة

اللون األزرق بدرجاته كالفريوزي والرتكوازي واألزرق الكوباليت

أو كوسيلة للتهادي يف املناسبات االجتماعية اليت تؤكد الرتابط
االجتماعي داخل النسق الثقايف يف اجملتمع ،وتلك التمائم ُت ْر َت َدى

واألزرق الفاتح واألزرق الداكن (لوحة  ،)1وعادة ما كان يراعى أن
ً
ً
مقبوال
انطباعا
تكون األلوان متناسقة ومتناسبة حبيث تعطى

كحلي بغرض احلماية ودرء األذى واألخطار غري املتوقعة وكانت
ً
أيضا لدفع الشر وأعمال السحر وفكه ،كما كانت متد
تستخدم

عند األفراد ويقصد بالتناسب هو مراعاة النسبة بني أجزاء العمل

واملكاره ومنها احلسد (قريطم ،)104 :2007 ،وكانت هذه الداليات أو
التمائم الزرقاء تعلق يف الرقاب محاية من خمتلف أنواع احليوانات
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الفين واجتالء التناسب يف املوجودات الطبيعية ويعترب التناسب

رحاب النحاس

ً
مهما جداً يف العمل الفين الواحد؛ ألنه ركن من أركان
والتناسق

ضيقة باإلضافة إىل السالطني املقعرة والقنينات وبالطات القاشاني

مجال تلك التحف اخلزفية (عبد الناصر.)28 :2010 ،

( ،)Lane,1957:256وميتاز خزف مدينة أزنيك باستخدام اللون
األزرق واألبيض وكذلك الزخارف املرسومة باللون األزرق بدرجاته

 .2اخلزف العثماني:

املختلفة وحمدد باللون األسود على أرضية بيضاء أو العكس أي أن

اخلزف هو الرتمجة العربية لكلمة سرياميك وتطلق على كل ما

األرضية زرقاء والزخارف باللون األبيض (ماهر.)33 :1977 ،

يصنع من الصلصال وحيرق ليكتسب صفات الصالبة؛ فالفخار نوع

ويستخرج اللون األزرق من أكسيد الكوبالت ومع الدهانات

من اخلزف مسامي هش غري المع حمروم من الرنني أما البورسلني

الرصاصية حنصل على اللون األزرق الداكن ومع القليل من أكسيد

أو الصيين فهو نوع من اخلزف مصمت شديد الصالبة المع له

األلومني حنصل على اللون األزرق الرتكوازي وإذا أضيف إليه أكسيد

رنيني خالب (العطار ،)8 -7 :1979 ،ويغلب على اخلزف طابع

الزنك أعطى اللون األزرق الفاتح (ماهر.)49 :1977 ،

الفنان يف طريقة إبداعه ويف أدواته وخاماته وتعبرياته وأهدافه

ويصنع خزف مدينة أزنيك من عجينة بيضاء مطلية بطبقة

وانفعاالته ومجالياته (العطار.)17 :1979 ،

خفيفة من الطالء الشفاف كبطانة ترسم عليها الزخارف وميتاز

واخلزاف هو الذي يتوىل الطني ويفتته إىل مسحوق ثم يقوم

هذا الطالء برقة مسكه وشفافيته وعدم تشققه ،وأنه خال من

بعجنه وتصفيته وإضافة املواد املختلفة اليت تتفق ونوع الصلصال

جتمع الدهان على شكل نقط يف نهاية اإلناء ويغطي الطالء اإلناء

املطلوب واهلدف املراد تشكيله ثم متابعة العمليات التفصيلية

كله ماعدا حافة القاعدة (ماهر ،)34 :1977 ،وبعد ذلك ترسم

واملعقدة حتى خترج اآلنية إىل الشكل النهائي ،ثم يتوالها املصور

الزخارف املتعددة إما فوق الدهان أو حتت الدهان وهذا الدهان
ً
ً
ملونا وقد حتدد الرسوم
شفافا أو
عبارة عن طالء زجاجي يكون

املختلفة على تلك األواني ،وبذلك يضعون أمجل األسس لتزاوج

باللون األسود حتى ال ختتلط األلوان بعضها بالبعض أثناء عملية

األلوان وتآلفها وتباينها وتنظيمها (العطار )17 :1979 ،مما يضفي

اجلفاف (ماهر 49 :1977 ،و ،)60وهكذا برع اخلزاف الرتكي يف إنتاج

على التحفة اخلزفية اخلصوبة والعطاء والفتنة واجلمال والذاتية

قطع زخارفها مرسومة حتت الدهان وفوقه يف نفس الوقت ،ومعنى

(العطار.)22 :1979 ،

ذلك أنه قد وصل إىل درجة رفيعة يف معرفة خواص البطانات

لقد عرب الفنان يف العصر العثماني من خالل اخلزف الذى استخدم

السائلة والصبغات املختلفة واألكاسيد املعدنية ودرجة انصهار كل

فيه اللون األزرق سواء مبفرده أو مع ألوان أخرى عن خلود الروح
َ
خل تلك التحف جبماهلا السرور
والتصوف والسمو واالرتقاء ف ُت ْد ِ

منها ومدى توافق بعضها مع البعض اآلخر (ماهر.)61 :1977 ،
وقد اعتمد الصناع العثمانيون يف تنفيذهم للزخارف على األواني

على النفوس لكل من رآها ،فقد امتاز اللون األزرق على اخلزف

اخلزفية على ثالثة أساليب فنية ،األسلوب األول :يقوم على

العثماني بالنقاء وهي النسبة بني اللون وكمية األبيض املوجودة

االستعانة بنموذج ورقي مرسوم باليد ومفرغ يستخدم يف إنزال

به ،وبالنصوع ويقصد بها كمية الضوء املنقولة أو املنعكسة من

الزخارف على اخلزف (لوحة  )3 ،2وهذه النماذج الورقية ترجع

اللون على التحفة اخلزفية ،كما امتاز بالقيمة وهي درجة اللون

يف أصوهلا إىل أصول تيمورية حيث عثر على العديد من النماذج

فاحتة كانت أو غامقة  ،وامتاز بالشدة وهي درجة التشبع من اللون

الورقية اليت كانت تنفذ على اخلزف يف منطقة الرتكستان الصينية

وذلك بقربه أو ابتعاده عن النقاء (حجاجي.)176 :1984 ،

ويف منطقة مشال إيران .األسلوب الثاني :يقوم على تقليد وحماكات

وبذلك استطاع اخلزف العثماني أن يكون مدرسة من مدارس

زخارف األواني اخلزفية الصينية وخاصة أواني البورسلني

اخلزف اإلسالمي كان هلا مركز القيادة يف القرن (10هــ16/م) ويرجع

والسيالدون الصيين من عهد أسرة منج ،ولكن على الرغم من

ذلك إىل االنتصارات اليت أحرزها السلطان سليم األول يف إيران

شدة وضوح تأثر األواني اخلزفية العثمانية املزخرفة باللونني

واستيالئه على مدينة تربيز سنة (920هــ1514/م) فقد أحضر عند

األبيض واألزرق بأواني البورسلني الصيين إال أن املقارنة بني

رجوعه إىل القسطنطينية مايربو على سبعمائة أسرة من أمهر أسر
ً
الصناع مبدينة تربيز اليت كانت تعترب يف ذلك الوقت مركزاً
هاما

أسلوب وزخارف هذه األواني العثمانية وخزف البورسلني الصيين
الذى يرجع تارخيه إىل فرتة أواخر القرن (8هــ14/م) وأوائل القرن

من مراكز الصناعة يف غرب إيران على أن بعض الصناع اإليرانيني

(9هــ15/م) تدل على وجود اختالف يف طريقة التقليد .األسلوب

الذين أتوا مع السلطان سليم إىل القسطنطينية قد استوطنوا بعد

الثالث :يقوم على اجلمع بني عناصر خمتلفة امتزجت ببعضها
ً
وأشكاال جديدة مبتكرة مل تكن مألوفة من قبل
مكونة تصميمات

مميزاته اخلاصة يف مدينة أزنيك خالل القرنني (11-10هــ17-16/م)

على اخلزف (خليفة ،64 : 2007 ،مرزوق.)91 :1987 ،

(ماهر.)20 :1977 ،
ً
ويذكر بعض املؤرخني أن تربة مدينة أزنيك تنتج أنواعا من

ولذلك فقد قمت بدراسة األواني اخلزفية العثمانية ذات اللون
األزرق املصنوعة مبدينة أزنيك حيث ساد فيها اللون األزرق الناصع

أواني الزهور واملشكاوات اخلزفية يعجز البنيان عن وصف مجاهلا

القريب من الطبيعة بينما ساد اللون األزرق املائل إىل األسود بعد

ويصعب التميز بينها وبني البورسلني الصيين (ماهر)22 :1977 ،

ذلك يف خزف جناق قلعة وخزف إستانبول والذي صنع بعد خزف
ً
متاما عن الطبيعة.
أزنيك مما أبعده

واملزخرف والرسام واملزوق الذين ينفذون الزخارف واأللوان

ذلك مبدينة أزنيك وإليهم يرجع الفضل يف ظهور خزف تركي له

ً
أنواعا خمتلفة من األواني اخلزفية من
وقد أنتجت مدينة أزنيك
أطباق مسطحة وعميقة وقليلة العمق بعضها ذو حافة عريضة أو
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القيم اجلمالية ّ
للون األزرق السائد على التحف اخلزفية العثمانية...

 .3الدراسة الوصفية للتحف اخلزفية العثمانية ذات اللون

ويتوسط الطبق زهرة رمان كبرية هلا ساق عريضة ويتفرع منها

األزرق:
ميكننا تتبع ذلك من خالل التحف اخلزفية العثمانية اليت

أوراق شجر حمورة ومفلطحة من ستة فصوص ،كما زخرفت حافة
ً
أيضا بست أوراق شجر من نفس النوع ولكنها ظهرت بدون
الصحن

وصلتنا واستخدم فيها اللون األزرق ،فعلى بعض التحف والبالطات

فروع أو أغصان ،ويتخلل أوراق الشجر والزهرة الوسطى أشكال

استخدم الفنان اللون األزرق بدرجاته مع األبيض فقط ،ويف البعض

هندسية صغرية متثل ثالث دوائر فوق بعضها وكأنها الصخور يف

اآلخر استخدم اللون األزرق مع ألوان أخرى من األمحر واألخضر
ً
منوذجا للدراسة من
واألسود ،وبناء على ذلك ختريت عشرين

األرض وتنبثق األزهار من األرض حول الصخور ،ورمست الزخارف
حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

األواني والبالطات اخلزفية اليت استخدمت اللون األزرق؛ وذلك ألن

 -لوحة رقم ( )6قنينة من اخلزف مؤرخة سنة (947 -942هــ-1535 /

اللون األزرق مكرر يف عدد كبري من التحف والبالطات اخلزفية
ً
حتفا خزفية عثمانية دون أن يكون فيها
العثمانية ،ويندر أن جند

1540م) صنعت مبدينة أزنيك حمفوظة مبتحف فيكتوريا والربت
بلندن ،رقم السجل ،70-1866 :املقاسات :القطر 10سم واالرتفاع

اللون األزرق.

45سم)Victoria and Albert Museum( .

وقسمت التحف موضوع الدراسة إىل نوعني:

قنينة ذات بدن كروي ورقبة أسطوانية ذات جزئني وفوهة متسعة

النوع األول :التحف اخلزفية العثمانية اليت استخدمت اللون األزرق

إىل حد ما وقاعدة مستديرة كبرية وزخرفت القنينة بزخارف

بصفة أساسية مع اللون األبيض.

ذات اللونني األبيض واألزرق على أرضية زرقاء وحددت الزخارف

النوع الثاني :التحف اخلزفية العثمانية اليت استخدمت اللون

باللون األسود ،ويزخرف البدن زخارف األهلة باللون األزرق اليت

األزرق مع غريه من األلوان األخرى ،وبناء على هذين النوعني

يتفرع من كل منها زوج من أزهار الالله باللون األبيض املنقط

سأقوم بوصف التحف والبالطات ثم الدراسة التحليلية لعناصرها

باللون األزرق ،ويفصل البدن الكروي عن الرقبة شريط عريض

الزخرفية.

زخرف بأزهار كف السبع اليت يفصل كل اثنني منها زخارف
حمورة على شكل القلب ،أما الرقبة فيتوسطها إطار بارز زخرف

 1,3النوع األول :التحف اخلزفية العثمانية اليت استخدمت

بأزهار صغرية حمورة باللون األسود على أرضية من اللون األزرق

اللون األزرق بصفة أساسية مع اللون األبيض.

السماوي ،وزخرفت الفوهة بشريط من زخارف هندسية جمدولة

(أ) األواني:

أما القاعدة فزخرفت بشريط من زخارف هندسية زجزاجية،

 -لوحة رقم ( )4طبق من اخلزف مؤرخ سنة (952 -942هــ-1535/

ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

1545م) ،صنع مبدينة أزنيك ،حمفوظ مبتحف فيكتوريا والربت

 -لوحة رقم ( )7طبق من اخلزف مؤرخ سنة (916هـ1510/م) ،صنع

بلندن  ،رقم السجل ،1902- 713:قطره 24سمVictoria and Albert(.

مبدينة أزنيك  ،حمفوظ مبتحف فيكتوريا والربت بلندن ،رقم

.)Museum

السجل ،986 -1884 :املقاسات :القطر  25سم Victoria and Albert(.

طبق عميق ذو حافة ضيقة زخرف برسوم السفن الشراعية ذات

.)Museum

اللون األزرق بدرجاته على أرضية بيضاء ،ويتوسط الطبق سفينة

طبق كبري قليل العمق له حافة عريضة مستديرة واستخدم يف

شراعية كبرية من النوع الذى يطلق علية اسم (القرقور)Cercure -

عمل زخارف هذا الطبق اللون األبيض على أرضية باللون األزرق

وقد رمسها الفنان يف مركز الطبق وكأنها تسري ناشرة أشرعتها

الفريوزي ،وزخرف مركز الطبق بزخارف من أنصاف املراوح

وسط األمواج حييط بها عدد كبري من السفن الصغرية يطلق عليها

النخيلية وزخارف األزهار احملورة وزخارف اهلاتاي اليت شاع

اسم (الغليون )Galleon -ويتخلل هذه السفن أشكال صغرية عبارة

استخدامها يف الفن العثماني ،أما حافة الطبق فزخرفت باألزهار

عن ثالث دوائر ترمز للجزر وكأن هذه السفن تسري حول اجلزر يف

املتعددة البتالت واألزهار احملورة اليت وضعت بالتناوب وتتصل

البحر ،وحيدد هذه السفن إطار عبارة عن أنصاف دوائر متماسة،

ببعضها بواسطة الفروع واألغصان النباتية ،وحيدد زخارف مركز

وزخرفت حافة الطبق بشريط من زخارف السلسلة اهلندسية ،أما

الطبق شريط من زخارف مسننة كما جنده حيدد حافة الطبق

اجلوانب اخلارجية للطبق فتظهر منتفخة نتيجة لعمق الطبق

ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف ،ويزخرف

ويزخرفها أزهار متعددة البتالت تتصل ببعضها بواسطة العروق

اجلوانب اخلارجية للطبق أزهار حمورة باللون األبيض على أرضية

والفروع النباتية اليت ينبثق منها أوراق نباتية صغرية ،وختلو

زرقاء.

قاعدة الطبق من الزخارف فيما عدا بعض اإلطارات املزدوجة ذات

 -لوحة رقم ( )8طبق من اخلزف يرجع تارخيه إىل فرتة النصف

اللون األزرق  ،ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

الثاني من القرن 10هـ16/م وبداية القرن 11هـ17/م ،صنع مبدينة

 -لوحة رقم ( )5طبق من اخلزف مؤرخ سنة (983هــ1575 /م )،

أزنيك ،حمفوظ مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ،رقم السجل،15864

صنع مبدينة أزنيك ،حمفوظ مبتحف فيكتوريا والربت بلندن ،رقم

قطره 27‚5سم (هزاع ،78 :2005 ،لوحة .)33

السجل  ،1745-1892 :قطره 22سم )Victoria and Albert Museum(.

طبق كبري له بعض العمق ذو حافة ضيقة مستديرة وقد استخدم

طبق عميق ذو حافة عريضة رمست زخارفه باللون األزرق

يف زخارف هذا الطبق اللون األزرق الكوباليت على أرضية بيضاء

بدرجاته على أرضية بيضاء وحددت زخارفه باللون األسود،

وزخرفت حافة الطبق بأنصاف وريدات ،أما قاع الطبق الداخلي
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فزخرف بأربع من أزهار الورد اليت يتفرع منها فرعان نباتيان

الطالء الزجاجي الشفاف.

على شكل قلب خيرج منها أوراق نباتية حمورة وأوراق رحمية

 -لوحة رقم ( )11جتميعات من بالطات خزفية مؤرخة سنة

مسننة وهي تلتف حول وريدة وسطى متعددة البتالت ورمست

(1062-1061هــ1652-1651/م) ،صنعت مبدينة أزنيك ،توجد على

الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

جدار القبلة باجلامع األزرق (جامع آق سنقر) ،مقاساتها 24×24سم.

 -لوحة رقم ( )9سلطانية من اخلزف يرجع تاريخ صناعتها إىل

عبارة عن جتميعة من بالطات خزفية تشغل جدران جامع آق

فرتة القرن 11هــ17/م ،صنع مبدينة أزنيك حمفوظة مبتحف الفن

سنقر الواقع بالقرب من قلعة اجلبل فيما بني باب الوزير والتبانه

اإلسالمي بالقاهرة ،رقم السجل  ،154املقاسات  :الفوهة  40‚5سم،

(املقريزي :1998 ،ج( )303 ،3أثر رقم )123 :أنشأه األمري آق سنقر

االرتفاع 22سم (هزاع :79 ،لوحة .)35-34

الناصري سنة (747هـ1347/م) وهو أحد كبار أمراء امللك الناصر

سلطانية كبرية احلجم ذات عمق كبري وحافة مستديرة وقاعدتها

حممد بن قالوون فقد كان من مجلة األوشاقية يف أول أيام امللك

أصغر من فوهتها ويزخرف السطح اخلارجي هلا زخارف نباتية

الناصر بن قالوون ثم أمري آخور ثم نقله منها وجعله شاد العمائر

رمست باللون األزرق الفاتح والرتكوازي وقوامها زهور الورد وأزهار

السلطانية وجعل على اجلامع عدة أوقاف فعزل وأخرج من مصر

الفاونيا اليت تتصل ببعضها بواسطة الفروع واألغصان ويتفرع

إىل حلب ومنها إىل دمشق إىل أن مات بها سنة أربعني وسبعمائة

منها أوراق نباتية حمورة ونفذت باللون األزرق الفاتح واألزرق

(املقريزي :1998 ،ج.)302 ،3

الداكن والرتكوازي على أرضية بيضاء ويزخرف حافتها شريط

تدهور املسجد فعمره وجدده إبراهيم أغا مستحفظان أحد كبار

حيتوي على وريدات نباتية باللون األبيض على أرضية زرقاء

موظفي مصر العسكريني ،وأثبت ذلك على النص التأسيسي الذي

ونفس الزخارف على الشريط من أعلى القاعدة ،ورمست الزخارف

يعلو مدفنة من اخلارج ،ومشلت عمارته إضافة هذه البالطات ذات

حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

اللون األزرق سنة 1061هـ1651/م ،ولذلك عرف اجلامع باسم اجلامع

أما السطح الداخلي للسلطانية فنجد أسفل الفوهة شريط زخريف

األزرق نسبة لتلك البالطات (عبد الوهاب. )155-154 :1946 ،

حيتوي على أوراق نباتية رحمية مسننة حمورة باللون األزرق

وتعد هذه البالطات من أمجل جمموعات البالطات اخلزفية اليت

الفاتح والداكن وأزهار الفاونيا باللون األزرق الداكن والرتكوازي

استخدمت يف كسوة جدران العمائر العثمانية مبدينة القاهرة

على أرضية بيضاء وتتبادل األزهار مع األوراق الرحمية ،ويزخرف

خالل القرن(11هـ17 /م) ،وتكمن أهمية هذه اجملموعة يف أنها
ً
خصيصا هلذا املسجد ،ويتضح ذلك يف تكامل األطر ومتاثل
عملت

اجلوانب الداخلية للسلطانية بائكة من العقود املفصصة باللون
ً
فرعا
األزرق الداكن ،وشغلت كوشات العقود بزخارف نباتية متثل

الزخارف اليت نفذت باللون األزرق بدرجاته من األزرق الداكن

ً
نباتيا خيرج منه ثالث أزهار من أزهار الفاونيا باللون األبيض

والفاتح والفريوزي والرتكواز على أرضية بيضاء ،وتكسو هذه

واألسود والرتكوازي ويف نهايتها وردة حمورة باللون األبيض

البالطات جدار القبلة بأكمله وكذلك املدفن الذى قام إبراهيم أغا

واألسود .وزخرفت بواطن العقود بزخارف على شكل زهرية

مستحفظان بإنشائه على ميني الداخل من الباب الرئيسي للمسجد

خيرج منها أوراق نباتية وأزهار تتفرع على جانيب غصن مركزي

عند نهاية اإليوان اجلنوبي الغربي (خليفة.)43 :2004 ،

متثل أزهار الالله واألقحوان وأزهار القرنفل وذلك باللون األزرق

وكسيت اجلدران ببالطات خزفية مربعة ذات تصميم متكرر

الفاتح والرتكوازي واألزرق الداكن على أرضية بيضاء ،أما القاعدة

يتكون إما من زهرة كبرية مركبة تتوسط البالطة حييط بها

نفسها من الداخل فتضم أشكال جامات يتخللها وردة نباتية حمورة

ورقتان مسننتان متوجة بزهور الالله (لوحة -11أ) ،أو من

باللون األبيض واألزرق الفاتح على أرضية تركوازية ،ويفصل بني

زهرية خترج منها زهور القرنفل على شكل حزمة ويفصل هذه

اجلامات فرع نباتي خيرج منه وريدات نباتية بعضها فوق بعض

الزهريات عن بعضها أشجار السرو املسننة (لوحة  -11ب) ويتخلل

باللون األبيض واألسود على أرضية زرقاء.

هذة الكسوات اخلزفية جتميعات مستطيلة تأخذ شكل عقود نصف
دائرية زخرفت كوشتيها بزخارف األزهار املتعددة البتالت وأزهار

(ب) البالطات اخلزفية:

العسل وأزهار عرف الديك واألوراق الرحمية املسننة ،ويتدىل من

 -لوحة رقم ( )10بالطة خزفية مؤرخة سنة (1009 -957هــ-1550 /

العقود زخارف املشكاوات وشغلت هذه التجميعات إما برسوم أواني

1600م) ،صنعت مبدينة أزنيك ،حمفوظة مبتحف فيكتوريا والربت

الزهور اليت خترج منها األفرع املنتهية بزهور متعددة البتالت

بلندن ،رقم السجل ،478-1900 :املقاسات :طول كل ضلع 10سم.

أو أشجار السرو املرسومة بأسلوب واقعي (لوحة -11ج) ونفذت

()Victoria and Albert Museum

الزخارف باللون األزرق بدرجاته من األزرق الداكن والفريوزي

بالطة سداسية الشكل رمست زخارفها باللون األزرق الداكن

والرتكواز على أرضية بيضاء ورمست الزخارف حتت الطالء

والفريوزي على أرضية بيضاء وزخرفت برسوم السحب واألقمار أو

الزجاجي الشفاف (خليفة ،)44 :2004 ،وهناك جتميعة خزفية

الربق والكور وزخرفت األقمار من الداخل بزخارف قشور السمك

أخرى (لوحة  -11د) توجت بعقد مفصص ويشغلها زهرية تتفرع

ولونت رؤوس األقمار باللون األزرق الفريوزي ،كما وضعت أربع

منها الفروع واألغصان اليت تتماوج حبرية وحركة وكأن الرياح

نقط خضراء حمددة باللون األزرق كفاصل بني رسوم السحب وبني

حتركها وينبثق منها األزهار املتعددة البتالت وأزهار الورد املركبة

الثالث أقمار اليت تتوسط البالطة اخلزفية ورمست الزخارف حتت

واألوراق الرحمية املسننة.
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فيتوسطها زهرة متعددة البتالت باللون األزرق الكوباليت ويتفرع

ويتضح من خالل انسجام زخارف هذه البالطات وتكامل إطاراتها
ً
خصيصا لكسوة جدران اجلامع كما يتضح من خالل
أنها عملت

على جانبيها أوراق شجر باللون األخضر ،ورمست الزخارف حتت

جودة هذه البالطات واملميزات الفنية العالية من ناحية الزخارف

الطالء الزجاجي الشفاف.

واأللوان اجليدة غري املختلطة وطينة البالطات البيضاء ونقاوة

 -لوحة رقم ( )13طبق من اخلزف مؤرخ سنة (1545/ 952م)

الطالء الزجاجي الشفاف وخلوه من الشوائب أنها بالطات
ً
حمليا (خليفة ، )44 :2004 ،وإمنا
مستوردة من تركيا ومل تصنع

صنع مبدينة أزنيك ،حمفوظ مبتحف فيكتوريا والربت بلندن،

رقم السجل ،c.1995-1910 :قطره  30‚5سمVictoria and Albert( .

صنعت مبدينة أزنيك واليت ظلت املركز الرئيس لصناعة اخلزف

.)Museum

والبالطات حتى نهاية القرن (11هـ17/م) (خليفة. )45 :2004 ،

طبق كبري له بعض العمق ذو حافة عريضة وزخرف الطبق
خبمس أزهار كبرية من أزهار اخلرشوف باللون األخضر الزييت

 2,3النوع الثاني :التحف اخلزفية العثمانية اليت استخدمت

وبأزهار الفاونيا املرسومة باللونني األخضر الزييت واألزرق

اللون األزرق مع غريه من األلوان األخرى:

ويتخلل هذه األزهار أزهار الالله املرسومة باللون األزرق الداكن

هي التحف اليت استخدمت اللون األزرق مع غريه من األلوان من

واألوراق الرحمية املسننة وأوراق الشجر املدببة الطرف ورمست

األمحر الطماطمي واألخضر الزييت أو الزرعي واألسود واألبيض،

باللونني األخضر الزييت واألزرق الفريوزي ،وتظهر براعة الفنان

ومع ذلك فقد كانت السيادة يف األلوان للون األزرق مما يدل على

يف رمسه لزهرة القرنفل باللونني األزرق الداكن والفريوزي داخل

عشق الفنان الرتكي هلذا اللون وإحساسه بالراحة لوجوده على
ً
غالبا ما كان يستعملها يف حياته اليومية أو
أوانيه اخلزفية اليت

زهرة اخلرشوف ومأل الفنان الطبق بالفروع واألغصان اليت تصل
بني األزهار ،ورمست الزخارف على أرضية بيضاء حتت الطالء

يف داخل القصور والبيوت اخلاصة بهم أي أنه يستخدمها باستمرار

الزجاجي الشفاف.

ويراها باستمرار؛ لذلك كان يفضل استخدام األلوان اليت تريح

 -لوحة رقم ( )14طبق من اخلزف مؤرخ سنة (1009 -999هــ-1590/

البصر وتبعث على اهلدوء والسكينة واالستقرار ،ولعل اللون األزرق

1600م) صنع مبدينة أزنيك ،حمفوظ مبتحف فيكتوريا والربت

قد أخذ هذا اجلانب يف حياته العامة ورمبا كان ذلك نتيجة لوقوع

بلندن ،رقم السجل ،c.2044-1910قطره 32سم (Victoria and Albert

تركيا على ساحل البحر املتوسط مما جعل الصانع يستمد منه

.)Museum

اللون الذى غالبا ما يراه أو اعتاد على رؤيته فأراد أن يعكس ذلك

طبق كبري عميق ذو حافة عريضة زخرف برسم إبريق باللون

على كل ما صنعته يداه من أواني أو بالطات خزفية.

األمحر الطماطمي يتوسط الطبق وعلى رقبته وبدنه زخارف
نباتية حمورة عن الطبيعة نفذت باللون األبيض ويظهر يف رمسها

(أ) األواني:

التقابل والتدابر ويفصل الرقبة عن البدن إطار بارز باللون األخضر

 -لوحة رقم ( )12سلطانية من اخلزف مؤرخ سنة (968 -963هــ/

أما قاعدة اإلبريق فتبدو مثلثة وهلا إطار باللون األزرق وحييط

1560-1555م) صنعت مبدينة أزنيك ،حمفوظة مبتحف فيكتوريا

باإلبريق أزهار الورد وأزهار الفاونيا باللون األزرق واألمحر وأوراق

والربت بلندن ،رقم السجل ،c.1991-1910املقاسات :الفوهة  40‚5سم،

رحمية مسننة باللون األخضر الزرعي واللون األمحر وتتصل

واالرتفاع30سم ()Victoria and Albert Museum

ببعضها بواسطة فرع نباتي يلتف بشكل دائري حول اإلبريق ،أما

سلطانية كبرية احلجم ذات عمق كبري وحافة مستديرة وقاعدتها

حافة الطبق فتبدو متسعة وزخرفت باخلطوط املنحنية من أعلى

أصغر من فوهتها ويزخرف السطح اخلارجي زخارف نباتية على

ومن أسفل واملتخذة شكل حرف ( )Sباللغة اإلجنليزية ،ورمست

أرضية باللون األزرق ،وتبدأ الزخارف من القاعدة بشريط من

باللون األبيض واألزرق الفريوزي كما زخرفت بأشكال القواقع

زخارف هندسية زجزاجية يعلو ذلك زوج من أزهار الالله احملورة

البحرية باللون األبيض احملدد باللون األسود ورمست الزخارف

املنفذة باللون األبيض ويفصل أزهار الالله زهرة الفاونيا احملوره

على أرضية بيضاء حتت الطالء الزجاجي الشفاف .أما اجلوانب

املنفذة باللون األزرق الكوباليت ،أما البدن الكروي فزخرف بزهرة

اخلارجية للطبق فتبدو منتفخة وزخرفت بأزهار صغرية متعددة

القرنفل املنفذة باللون األبيض واليت يتوسطها زهرة الورد باللون

البتالت باللون األزرق الرتكوازي يفصلها أوراق شجر صغرية حمورة

األمحر الباهت املائل إىل البين ويتفرع منها الفروع واألغصان اليت

باللون األخضر.

ينبثق منها أوراق الشجر املسننة املرسومة باللون األخضر كما

 -لوحة رقم ( )15إبريق من اخلزف مؤرخ سنة 952هــ1545 /م،

تظهر األزهار املتعددة البتالت باللون األزرق الرتكوازي ،ونشاهد

صنع مبدينة أزنيك حمفوظ مبتحف فيكتوريا والربت بلندن،

أنصاف املراوح النخيلية املنفذة باللون األبيض تفصل بني أزهار

رقم السجل، .2012c -1910 :املقاسات :القطر 15سم ،االرتفاع 32

الفرنفل أما حافة السلطانية فزخرفت بأوراق شجر صغرية

سم(.)Victoria and Albert Museum

باللون األبيض ،وزخرف قاع السلطانية من الداخل بزوج من

إبريق من اخلزف يتكون من بدن كمثرى ورقبة أسطوانية وفوهة

أنصاف املراوح النخيلية املنفذة باللون األبيض وعلى قمتها رمست

تتسع إىل حد ما عند حجم الرقبة وقاعدة مستديرة ويد على شكل

زخارف اهلاتاي باللون األبيض ويكتنفها األزهار املتعددة البتالت

حرف ( ،)Sويزخرف البدن زخارف نباتية ألزهار الفونيا املنفذة

باللون األزرق الكوباليت واللون األسود ،أما أنصاف املراوح النخيلية

باللون األزرق الرتكوازي وداخلة باللون األمحر املائل إىل البين
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ومركزها باللون األسود ويتخلل أزهار الفاونيا زخرفة نباتية متثل

( )Sباللون األبيض يتوسطه نقاط مطموسة باللون األمحر على

هيئة وريدة رباعية الفصوص باألزرق الرتكوازي وهي عبارة عن

أرضية سوداء ،ونالحظ يف رسم الورقة الرحمية املسننة املرسومة

أربع أزهار زنبق رمست متدابرة ومتعاكسة بشكل حموري يظهر

على الرقبة بعض الظالل باللون األزرق الباهت ورمبا ظهرت

على هيئة وريدة رباعية الفصوص ،أما القاعدة فزخرفت بأزهار

نتيجة خطأ يف توزيع األلوان من الصانع فأدى إىل تداخل األلوان

متعددة البتالت وأخرى رباعية الفصوص وضعت بالتناوب،

مع األرضية البيضاء.

ورمست الزخارف على أرضية باللون األزرق الداكن متثل زخارف

 -لوحة رقم ( )18طبق من اخلزف يرجع تارخيه إىل فرتة النصف

قشور السمك احملددة باللون األسود ويفصل القاعدة عن البدن

الثاني من القرن 10هـ16/م وبداية القرن 11هـ17/م ،صنع مبدينة

شريط من زخارف هندسية خلطوط متشابكة ،ويظهر نفس

أزنيك حمفوظ مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ،رقم السجل ،15858

الشريط يفصل البدن عن الرقبة كما حيدد فوهة اإلبريق شريط

قطره 29‚5سم (هزاع  72-71 :2005لوحة.)26

من زخارف هندسية جمدولة رمست باللون األبيض احملدد باللون

طبق كبري مسطح له حافة عريضة متماوجة بربوز ،ويزخرف

األسود ،ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

حافة الطبق أشكال القواقع البحرية باللونني األبيض واألسود على

 -لوحة رقم ( )16دورق من اخلزف مؤرخ بالنصف الثاني من القرن

أرضية زرقاء داكنة متثل شكل أمواج منكسرة وهي من العناصر

10هـ16/م وبداية القرن 11هـ17/م صنع مبدينة أزنيك ،حمفوظ

الزخرفية اليت ظهرت بكثرة على حواف الصحون العثمانية

مبتحف الفن اإلسالمى بالقاهرة ،رقم السجل ،6282املقاسات:

وكانت ترسم على هيئة أمواج متالصقة تتكسر عند تالقيها

القطر 11سم ،االرتفاع  21سم (هزاع  ،48 :2005لوحة .)8

بالصخور واألصداف احللزونية (منصور )84 :1994 ،ويتخلل هذه

دورق من اخلزف يتكون من بدن إسطواني وفوهة متسعة

األمواج املنكسرة أنصاف جامات حمددة باللون األسود على أرضية

وقاعدة مستديرة حبجم الفوهة ومقبض مربع ويزخرف البدن

بيضاء ،ويزخرف قاع الطبق حزمة من األوراق النباتية باللون

زهرة القرنفل باللون األمحر الطماطمي واألخضر ،وتتفرع

األخضر خيرج منها ورقيت من األوراق الرحمية املسننة باللون

األزهار من أفرع نباتية تظهر وكأنها تنبثق من قاعدة الدورق،

األزرق الفاتح متثل شكل قلب تشغل مساحة سطح الطبق الداخلي

ويكتنف زهرة القرنفل أزهار اإلقحوان الصغرية ذات اللونني

بأكمله ويزخرف األوراق الرحمية فرع نباتي باللون األمحر

األمحر واألزرق الكوباليت ويكتنفها أنصاف أوراق رحمية مسننة

تنبثق منها أنصاف أزهار كف السبع وخيرج من األوراق الرحمية

باللون األزرق الكوباليت ،وحددت الزخارف باللون األسود ،وحيدد

أفرع نباتية حتمل زهرة اخلرشوف باللون األمحر واألزرق الداكن

الدورق شريطان األول :عند القاعدة والثاني :حتت الفوهة وهي

وزهرتي قرنفل باللون األزرق واألمحر الطماطمي ويتوسط
ً
ً
معينا باللون
شكال
الطبق من أسفل عنصر زخريف حمور ميثل

باللون األزرق واألخضر وحددت باللون األسود ،ويزخرف املقبض

األمحر احملدد باللون األزرق وعلى رأس املعني رمست زهرة اللوتس

تهشريات باللون األخضر الزيتوني ،ورمست الزخارف حتت الطالء

باللون األمحر ورمست الزخارف على أرضية بيضاء حتت الطالء

الزجاجي الشفاف.

الزجاجي الشفاف.

 -لوحة رقم ( )17مشكاه من اخلزف يرجع تارخيها إىل فرتة النصف

 -لوحة رقم ( )19قنينة من اخلزف يرجع تارخيها إىل فرتة

الثاني من القرن 10هـ16/م وبداية القرن 11هـ17/م ،صنعت مبدينة

النصف الثاني من القرن 10هـ16/م وبداية القرن 11هـ17/م صنعت

أزنيك ،حمفوظة مبتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة ،رقم السجل،4112

مبدينة أزنيك حمفوظة مبتحف اخلزف اإلسالمي بالزمالك ،رقم

املقاسات :القطر  14سم ،االرتفاع  31سم (هزاع  :2005لوحة  ،1حسن

السجل ،132املقاسات :القطر6سم ،االرتفاع  45سم( .هزاع-45 :2005 ،

 ،431 :1968لوحة .)245

 ،46لوحة )5

مشكاة من اخلزف تتكون من بدن كمثرى وهلا قاعدة وفوهة متسعة

قنينة ذات بدن كروي ورقبة أسطوانية ذات جزئني وفوهة ضيقة

وثالثة مقابض ويفصل البدن عن الرقبة شريط بارز من زخارف

وقاعدة مستديرة  ،ويزخرف البدن حيوانات تظهر وكأنها تعدو

هندسية ألشكال مستطيالت ذات أضالع مقعرة وحمدبة باللون

خلف بعضها يف الغابة من أسود وغزالن التفت رؤوسها حنو اليسار

األزرق الكوباليت ويزخرف البدن الكمثرى أربع ورقات رحمية

كما تظهر األرانب والطيور باللون األزرق حول احليوانات اليت

مسننة باللون األخضر واألمحر الطماطمي تشكل هيئة جامة

رمست باللون األبيض احملدد باللون األسود وتظهر األوراق الرحمية

بيضاوية يتوسطها زهرة الورد املركبة باللون األزرق الكوباليت

املسننة بشكل حمور باللون األمحر بني رسوم احليوانات والطيور،

واللون األمحر الطماطمي ويتفرع من الورقتني الرحميتني أنصاف

ورمست الزخارف على أرضية باللون األزرق الفاتح ،ويفصل البدن

وريدات محراء وخيرج من كل ورقة فرع نباتي حيمل أزهار كف

عن الرقبة أشكال سداسية متتابعة متثل زخرفة السلسلة اهلندسية

السبع فوق بعضها البعض يف شكل متناسق ،ونفذت الزخارف على

نفذت باللون األبيض واألمحر وحددت باللون األسود ويف أسفل تلك
ً
شريطا من القواقع باللون األزرق الداكن،
الزخرفة اهلندسية جند

وجند نفس الزخارف املوجودة على البدن موجودة على الرقبة

وزخرفت الرقبة بزهرة مخاسية الفصوص باللون األبيض على

حيث قصد الفنان التماثل بني البدن والرقبة.

أرضية محراء وزهرة الالله باللون األبيض على أرضية زرقاء وقد

أشرطة منكسرة تكون زخرفة السلسلة يف تتابع وانتظام ونفذت

أرضية بيضاء ،ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف،

وحييط بفوهة املشكاة شريط زخريف جمدول على شكل حرف

وضعت بالتناوب حول الرقبة ويعلوها شريط بارز باللون األزرق
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الفاتح تعلوه زخارف متماثلة للموجودة على بدن القنينة ،وحتت

بالطة خزفية مربعة الشكل يتوسطها جامة مفصصة باللون

الفوهة شريط آخر حيتوي على رسومات زجزاجية باللون األبيض

األزرق بداخلها رسم طاووس يقف بطريقة شاخمة بني األغصان

واألمحر واألزرق ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

النباتية اليت ينبثق منها أزهار كف السبع باألزرق الفريوزي

 -لوحة رقم ( )20إبريق من اخلزف يرجع تارخيه إىل فرتة النصف

احملدد باألسود ،ولون مركز الوريدات باللون األمحر ،وعند منبت

الثاني من القرن 10هـ16/م وبداية القرن 11هـ17/م ،صنع مبدينة

األغصان تنبثق أوراق الشجر املدببة الطرف ويتفرع منها أزهار

أزنيك ،حمفوظ مبتحف اخلزف اإلسالمي بالزمالك ،رقم السجل،137

القرنفل ذات اللون األمحر الطماطمي ،ورمست الزخارف على

املقاسات :القطر  10‚5سم ،االرتفاع  30‚5سم (هزاع  ، 53 :2005لوحة

أرضية بيضاء ،وعند كل زاوية من زوايا املربع تتفرع زهرة لوتس

.)15

باللون األبيض ومركزها باللون األزرق على أرضية باللون األمحر

إبريق ذو بدن كمثرى ورقبة إسطوانية وفوهة متسعة وقاعدة

الطماطمي وزخرف كل ضلع من أضالع املربع بزخارف نباتية

مستديرة ومقبض على شكل حرف ( )Sويزخرف البدن شكل

حمورة ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

جامات بيضاوية تتميز باالستطالة حتتوي على أوراق نباتية

 -لوحة رقم ( )23بالطة خزفية مؤرخة سنة 1009-957هــ-1550 /

حمورة باللون األخضر ويتوسط اجلامة الكبرية جامة أخرى

1600م ،صنعت مبدينة أزنيك حمفوظة مبتحف فيكتوريا والربت

صغرية باللون األمحر واألبيض على أرضية بيضاء ،أما اجلامة

بلندن ،رقم السجل ،421 -1900املقاسات 25 ×20 :سم (Victoria and

الكبرية فرمست باللون األبيض على أرضية زرقاء وحددت

.)Albert Museum

الزخارف باللون األسود ،ويفصل البدن عن الرقبة شريط ذو

بالطة خزفية مربعة الشكل يتوسطها زهرة الورد وحييط بها

زخارف من نقاط سوداء على أرضية بيضاء ويزخرف الرقبة

أغصان نباتية يتفرع منها أوراق شجر صغرية وينبثق من كل

نفس الزخارف املوجودة على البدن ولكن اجلامات الصغرية احلجم

زوج من األغصان النباتية زهرة الالله وزهرة الورد واليت وضعت

يتوسطها وريدة رباعية الفصوص باللون األمحر الطماطمي على

بالتناوب ،ويتفرع من هذه األزهار أوراق رحمية مسننة بداخلها

أرضية بيضاء وأسفل فوهة اإلناء شريط حمدد خبطني أسودين
ً
متاما من الزخارف،
ال يتخلله أي زخارف ،أما قاعدة اإلناء فتخلو

ثالثة أزهار مخاسية البتالت باللون األبيض ومركزها باللون
األمحر ورمست األزهار باللون األزرق الداكن ومركزها باللون

وزخرف املقبض بتهشريات باللون األزرق ورمست الزخارف حتت

األمحر الطماطمي ،كما رمست أوراق الشجر واألوراق الرحمية

الطالء الزجاجي الشفاف.

املسننة باللون األزرق الداكن ونفذت الزخارف على أرضية بيضاء
اللون ورمست الزخارف حتت الطالء الزجاجي الشفاف.

(ب) البالطات اخلزفية:
 -لوحة رقم ( )21بالطات من اخلزف مؤرخة سنة 988هــ1580/م،

 .4الدراسة التحليلية للعناصر الزخرفية ذات اللون األزرق

صنعت مبدينة أزنيك ،حمفوظة مبتحف فيكتوريا والربت بلندن،

على التحف والبالطات اخلزفية العثمانية:

رقم السجل  ،1900-24-401املقاسات 20 ×20 :سم (Victoria and

احتوت التحف والبالطات اخلزفية موضوع الدراسة على العديد

.)Albert Museum

من العناصر الزخرفية املرسومة باللون األزرق ومن خالل الدراسة

هي عبارة عن جتميعة من بالطات خزفية وضعت جبوار بعضها
ً
ً
زخرفيا عبارة عن شكل بيضاوي باللون
شكال
البعض حبيث تألف

الوصفية وتفريغي لألشكال وجدت أنها اشتملت على زخارف
نباتية وهندسية وعناصر معمارية ورسوم حيوانية باإلضافة إىل

األمحر الطماطمي وبداخلة زوج من أزهار الالله وضعت متقابلة

العناصر الزخرفية ذات الطابع احلضاري ومن هذه الزخارف ما

ومتدابرة يتوسطها زهرة الفاونيا ويكتنف هذا الشكل البيضاوي

يلي:

فروع وأغصان يتفرع منها أزهار كف السبع باللون األزرق
الكوباليت ،ويلي هذه األزهار زهرة كبرية حمورة يتفرع منها زوج

 1،4الزخارف النباتية:

من أوراق رحمية كبرية مسننة باللون األزرق الفريوزي وبداخل

احتلت الزخارف النباتية مكانة كبرية يف الفن اإلسالم عامة

كل ورقة رمست زهرة الالله باللون األمحر ،ويظهر إبداع الفنان

والفن العثماني خاصة ،وذلك باعتبار األشجار واألزهار عناصر

يف التماثل والتطابق بني الزخارف على امتداد البالطات اخلزفية

جمردة متثل براءة الطبيعة حيث أخذ الفنان يرسم ويستنبط

بأكملها وعلى الرغم من استخدام اللون األمحر الطماطمي إال أن

من الزهور أنواعا عديدة ويلونها بألوان خمتلفة وفق أسلوب
ً
ً
ً
وغالبا ما
أحيانا أخرى (عدلي،)181 :2006 ،
أحيانا وخيال
واقعي

الفريوزي والكوباليت ورمست الزخارف على أرضية بيضاء حتت

كان الفنان يرسم األزهار ويربط فيما بينها بالسيقان والفروع

الطالء الزجاجي الشفاف.

احللزونية املتداخلة املزينة باألوراق ويف بعض األحيان كانت زهرة

 -لوحة رقم ( )22بالطة خزفية مؤرخة سنة 993 -988هــ -1580/

واحدة تكفي لتكوين موضوع زخريف وذلك إما برمسها منفردة

1585م ،صنعت مبدينة أزنيك ،حمفوظة مبتحف فيكتوريا والربت

أو بتكرارها وربطها باألرضية والسيقان املتشابكة املزينة باألوراق

بلندن ،رقم السجل ،1900-407املقاسات 25 ×25 :سم (Victoria and

(ماهر ،)72 :1977 ،ومن الزخارف النباتية اليت رمست باللون

.)Albert Museum

األزرق على التحف اخلزفية:

السيادة يف العناصر الزخرفية كانت للون األزرق بدرجتيه من
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 -زهرة الالله :وتعرف هذه الزهرة باسم شقائق النعمان نسبة

اإلبريق يف لوحة  ،15شكل  ،7وبدت بتالتها باللون األزرق الفريوزي

إىل النعمان بن املنذر ملك احلرية ومسيت بالشقائق نسبة إىل

وداخلها باللون األمحر املائل للبين ومركزها باللون األسود وقد

شقيق الربق (الدينوري ،)71-70 :1973 ،كما عرفت باسم عمامة

برع الفنان يف رمسها بثالثة ألوان ليلفت النظر إليها بشكل مجيل

السلطان؛ ألنها تتكون من عدة طبقات من البتالت مما جيعلها

يزخرف اإلبريق وذلك على أرضية باللون األزرق.

تشبه العمامة (عيسى )17 :1981 ،وأطلق األتراك على هذه الزهرة

 -زهرة القرنفل :ترجع أصول هذه الزهرة إىل اهلند ولكن يزرع

اسم (الله) حيث حظيت مبكانة عقائدية بارزة يف حياتهم وعلى

أجود أنواعها يف الصني (الدينوري )206 - 205 :1973 ،إذ ارتبطت

فنونهم؛ وذلك ألن حروف امسها وهي (االم واأللف والالم واهلاء)

عندهم بعقائدهم القدمية واعتربوها ترمز للسعادة واحلكمة

هي نفس حروف اسم اجلالله (اهلل) (مرزوق )54 :1987 ،ونتيجة

واملعرفة (عبد الدايم .)65 :1989 ،كما استخدمت يف إيران على

الهتمام العثمانيني بهذه الزهرة ُعرف عصر السلطان أمحد الثالث

العديد من املنحوتات يف العصر الساساني ()Pope 1967: PL.171.B

(1143-1115هــ1730-1703/م) باسم عصر الالله ،وترجع أصول هذه
ً
ً
معينا من زهرة
نوعا
الزهرة إىل اهلولنديني الذين استنبطوا

وقد رمسها الفنان باللونني األزرق الداكن والفريوزي مغلقة ذات
بتالت مسننة أو مشرشرة كعنصر زخريف يشغل وسط أزهار

الالله فأخذه عنهم األتراك يف القرن (11هــ17/م) (ماهر)77 :1977،

اخلرشوف ذات اللون األخضر الزييت وذلك على الطبق اخلزيف يف

وظهرت زهرة الالله بشكلها التقليدي الذي يشبه الكأس أو اجلرس

اللوحة  ،13شكل  ،8كما رمسها الفنان باللون األزرق الداكن بشكل

املقلوب طويلة البتالت أوراقها مضمومة وكأنها مغلقة تتفرع

جتريدي وكأنها مغلقة مل تتفتح بعد مع احتفاظها بالساق الطويلة

من أصيص الزهور الذي يشغل بواطن العقود املفصصة بداخل

املشدوخة تتحد مع عناصر نباتية أخرى وتتفرع من الزهرية

السلطانية اخلزفية بلوحة  9وشكل  ،1وقد راعى فيها الفنان مبدأ

اليت تشغل بواطن العقود اليت تزخرف السطح الداخلي للسلطانية

التقابل والتدابر على جانيب غصن مركزي خيرج من وسط آنية

اخلزفية يف اللوحة رقم  ،9شكل ،9ورمست بشكلها التقليدي باللون

الزهور .كما جندها بنفس الشكل باللون األزرق الداكن تتفرع من

األزرق الداكن على هيئة حزمة من األزهار تتفرع من الزهرية

الفروع واألغصان اليت تشغل الطبق اخلزيف بلوحة  13وشكل ،2

اليت تشغل التجميعة اخلزفية باجلامع األزرق (لوحة  -11ب،

ورمست متقابلة ومتدابرة باألزرق الفريوزي وبداخلها تهشريات

شكل ،)10كما رمست متقابلة تتفرع من األوراق الرحمية املسننة

على البالطات اخلزفية باجلامع األزرق لوحة  -11أ ،شكل  ،3كما

اليت تشغل وسط الطبق اخلزيف بلوحة  ،18شكل .11

رمست باألزرق الفريوزي تتفرع من سيقان دقيقة تشغل الشكل

 -أزهار الورد :هي عبارة عن أزهار تعددت بتالتها وتدرجت يف

البيضاوي يف التجميعة اخلزفية بلوحة  21وشكل  4ورمست باللون

أطواهلا وتناوبت مع بعضها البعض ،وترجع يف أصوهلا إىل بالد

األزرق الداكن بشكل حموري عبارة عن أربع أزهار تقابلت رؤوسها

فارس حيث كانت تستخدم بكثرة على حتفهم التطبيقية وأطلقوا
عليها اسم َ
(كل وكافه تقرأ جيم ُ
جل) (الدينوري،)333 :1973 ،

وبتالتها مسننة على البالطة اخلزفية بلوحة  ،23و شكل .5
 زهرة الرمان :وتعد من النباتات احلولية اليت تتخذ بتالتها شكالًً
ً
مدببا حول نواة مستديرة متثل مركز الزهرة وترجع
مسننا أو

يف لوحة رقم  ،8شكل ،12حيث رمسها الفنان بشكل حموري عبارة

أصوهلا إىل إيران يف الفن الساساني (ماهر ،)32 :2005 ،إذ كانت متثل

عن أربعة أزهار حمورية يتوسطها وريدة متعددة البتالت يتفرع

يف الديانة السامانية يف آسيا الوسطى مركز العامل وميثل الرمان

منها الفروع واألغصان واألوراق الرحمية املسننة ،كما رمسها الفنان

املعلق يف شجرة احلياة اجلنة ،وبذلك اعتقدوا أنها عربة تنقل

تعرب عن احليوية واحلركة تتفرع بني األغصان النباتية اليت

الروح إىل العامل اآلخر(بهجت :2002 ،ج ،)48 ،3وانتقل استعماهلا

تزخرف السطح اخلارجي للسلطانية يف لوحة  ،9ورمست أزهار

بعد ذلك يف الفن اإلسالمي وشاع استعماهلا يف الفنون العثمانية.

الورد بشكل مركب وبصورة دائرية متتابعة خلف بعضها ويتفرع

و رمست تتفرع من ساق عريضة مقوسة ينبثق منها أوراق نباتية

من وسطها أوراق رحمية مسننة تدور حول اإلبريق الذي يتوسط

حمورة وذلك باألزرق الفاتح والفريوزي وهلا بتالت ذات نهاية

الطبق اخلزيف يف اللوحة  ،14شكل  ،13كما رمست أزهار الورد بصورة

مسننة وتشغل وسط الطبق اخلزيف يف لوحة  ،5شكل.6

مركبة وبداخلها ثالث أزهار مخاسية البتالت تشغل بدن املشكاة

 -زهرة الفاونيا :هي نبات عشيب حولي له أوراق مستديرة الشكل

يف لوحة  ،17شكل  ،14ورمسها الفنان تشغل مركز البدن والرقبة

ويرجع أصل هذه الزهرة إىل الصني حيث استخدمت بشكل رمزي

وحوهلا األوراق الرحمية املسننة ،كما رمست بنفس الشكل تتوسط

يف أسرة سونج عام 1903م (، )http://wikipedia/wiki/peony

التجميعة اخلزفية باجلامع األزرق (لوحة  -11أ ،شكل  .)15كما

واالسم الشائع هلذه الزهرة هو عود الصليب؛ وذلك ألنها كلما كسرت

رمست بشكل حموري باألزرق الداكن على أرضية بيضاء كل اثنني
ً
متدابران طرداً
وعكسا وقد تتابعت بتالتها فوق بعضها البعض

الزهرة باللون األزرق بشكلها التقليدي املكون من أوراق مستديرة

وذلك على البالطة اخلزفية يف لوحة  ،23شكل .16

الشكل تتفرع من األغصان النباتية اليت تتحرك حبرية وتشغل

 -األزهار املتعددة البتالت :هي األزهار اليت تنوعت بتالتها ما بني

البدن اخلارجي بالسلطانية اخلزفية بلوحة ( )9ورمست باللون

ثالث أو أربع أو مخس ووصلت إىل عشر بتالت وترجع أصوهلا إىل

األزرق الداكن والفريوزي ،ورمسها الفنان بنفس الشكل كبرية

الفنون الرومانية والقوطية حيث عثر على العديد من أمثلتها

احلجم على أرضية من زخارف قشور السمك على بدن ورقبة

على شواهد القبور يف تلك الفنون (مالدونادو ،)143 :2002 ،وقد

وجدت بداخلها خطوط كالصليب (عيسى )132 :1981 ،ورمست

ورمست أزهار الورد باللون األزرق الكوباليت على الطبق اخلزيف
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رمسها الفنان باللون األزرق الكوباليت بصورة مركزية تتوسط

آالف السنني ( ،)http://ar.wikipedia.orgورمست بشكل جتريدي

الطبق اخلزيف بلوحة  8شكل  ،17وحييط بها أربع أزهار من الورد

وكأنها مغلقة باللون األزرق الكوباليت تتفرع من ساق مشدوخة

اليت تتفرع منها األغصان واألوراق الرحمية املسننة ،ورمست

على جانبيها أوراق شجر وتظهر وكأنها تنبت من قاعدة الدورق

تتفرع من ساق مشدوخة مزدوجة من الزهرية اليت تشغل

باللوحة  ،16شكل .25

بواطن العقود اليت تزخرف السطح الداخلى للسلطانية اخلزفية

 -األشجار :ومنها أشجار السرو واليت رمست بشكل واقعي قريب من

يف اللوحة  ،9شكل.18

الطبيعة رشيقة قائمة هلا ساق طويلة مشدوخة تقف شاخمة على

ورمسها الفنان حبرية تتفرع من الفروع واألغصان النباتية وذلك

جانيب التكوين الزخريف الذي شغل برسم املزهرية اليت يتفرع

باللون األزرق الفريوزي تزخرف السطح اخلارجي للسلطانية

منها األزهار والفروع واألغصان ويتوجها العقود النصف دائرية،

اخلزفية بلوحة  ،12شكل  ،18كما رمست بشكلها التقليدي على

وذلك بالتجميعة اخلزفية اليت تشغل جدار القبلة باجلامع األزرق

القاعدة الداخلية لنفس السلطانية اخلزفية يف لوحة  ،12شكل ،20

لوحة -11ج ،شكل .26

ورمسها الفنان بصورة صغرية باللون األزرق الرتكوازي متتابعة

كما رمسها الفنان مسننة عبارة عن حمور مركزي يفصل أواني

ومتكررة تتناوب مع أوراق شجر صغرية حمورة تزخرف اجلوانب

الزهور اليت يتفرع منها حزم ألزهار القرنفل وذلك بالتجميعات

اخلارجية للطبق اخلزيف بلوحة  .14كما رمست مركزية بصورة

اخلزفية باجلامع األزرق لوحة  -11ب ،شكل .27

متفتحة تتوسط البالطة اخلزفية بلوحة  ،23شكل .21

 -زخارف الفروع واألغصان :تنتشر الفروع واألغصان النباتية بني

 -زهرة الزنبق :يوجد بزهرة الزنبق املوجودة بالطبيعة عادة

الزهور واألوراق حيث استخدمت كحامل للزهور واألوراق ،وأطلق

مخس بتالت وسداة بارزة وتأخذ زهرة الزنبق شكل القبعة

عليها األتراك اسم ( )Lplikوتعين اخليط أو الفرع أما الزخرفة

الرتكية أو شكل البوق وتشمل الزنابق على حواىل 200جنس و4000
ً
نوعا ،وترجع
نوع ولكن أنواع الزنبق احلقيقية ال تتجاوز حنو 80

املكونة من فرع واحد أو ساق واحد فقد أطلق عليها ذات اخليط
الواحد وتعين ( )Tekiplikأما الزخرفة املكونة من ساقني أو فرعني

أزهار الزنبق يف أصوهلا إىل أواسط آسيا واهلند والصني حيث كانوا

فأطلق عليها ذات اخليطني ( ،)Tchifliplikliأما الزخرفة املكونة

يستخدمونها عند دفن األشخاص؛ العتقادهم أنها ترمز للبعث

من ثالثة أفرع فيطلق عليها ذات اخليوط الثالثة ()Utchiplikli

واخللود ( ،)http://ar.wikipedia.orgوقد ظهرت زهرت الزنبق

ً
وأحيانا يكون هناك نوعان أو ثالثة من السيقان املتداخلة على

بشكلها التقليدي املكون من سداة بارزة وبتالت جانبية مقوسة
ً
قليال ،وقد رمسها الفنان باللون األزرق الرتكواز بشكل
تنثين ألسفل

شكل حلزوني مرتاكب ( ،)Arseven, 1935 :57ورمست الفروع

متقابل ومتدابر عبارة عن أربع أزهار زنبق وزعت بشكل حموري
ً
كل اثنتني متدابرتان طرداً
وعكسا وذلك على اإلبريق اخلزيف
بلوحة  ،15شكل .22
ً
ً
ً
 -زهرة كف السبع :تتخذ هذة الزهرة شكال بسيطا مكونا من

واألغصان باللون األزرق بدرجاته على التحف اخلزفية موضوع
الدراسة حيث رمست حبرية وحركة تربط العناصر النباتية مع
بعضها البعض ،ففي التجميعة اخلزفية اليت تشغل جدار القبلة
باجلامع األزرق بلوحة -11ج جندها خترج من الزهرية يف أسفل
التجميعة وتتفرع حبرية يف مجيع االجتاهات بطريقة عشوائية

مخسة فصوص صغرية تشبه آثار أقدام بعض احليوانات ذات

منفذة بأسلوب الباروك والركوكو األوروبي لتمأل التجميعة
ً
ميينا ويساراً
اخلزفية بأكملها ،كما جندها تتفرع حبرية متجهة

احلوذان ،كف اهلرة ،كف الضبع ،كف الضفدعة) (عيسى-122 :1981 ،

لرتبط أزهار الورد والفاونيا واألوراق النباتية على السطح

 ،)153 ،124وقد وزعها الفنان حبيوية وحركة فبدت وكأنها تنبثق

اخلارجي للسلطانية اخلزفية بلوحة رقم  ،9ورمست السيقان

من األرض وتنبت من ساق رفيعة تتفرع من بني العناصر النباتية

والفروع واألغصان النباتية بشكل أقواس متتابعة لرتبط األزهار

األخرى ورمست مخاسية البتالت باألزرق الكوباليت يتفرع منها

واألوراق الرحمية على البالطة اخلزفية بلوحة رقم .23

أوراق مدببة رفيعة تشبه املخالب وذلك على التجميعة اخلزفية

 -زخارف األوراق :تعد الزخرفة باألوراق من أهم العناصر

يف اللوحة  ،21شكل  ،23كما رمست بنفس الشكل على هيئة شجرة

الزخرفية اليت ظهرت بني الزخارف النباتية؛ وذلك ألن الفنان

تنبت من األرض وهي تتفرع من أغصان وفروع تلك الشجرة

يستطيع أن يشغل بها أي فراغ بني الوحدات الزخرفية ،كما أن

ورمست مخاسية البتالت وبداخل كل بتله شرخ يشبه خمالب

االهتمام بزخارف األوراق إمنا يرجع إىل حماولة الفنان متثيل

بعض احليوانات وذلك باللون األزرق الفريوزي احملدد باللون األسود

النباتات بصورة قريبة من الطبيعة ومن األوراق اليت رمست

على البالطة اخلزفية يف اللوحة  ،22شكل .24

باللون األزرق على التحف اخلزفية موضوع الدراسة ،مايلي:

 -زهرة األقحوان :األقحوان نبات عشيب له ساق مضلعة ملساء

 -األوراق الرحمية املسننة :تعرف باسم ورقة الساز  Sazأو الورقة

تنبثق منها أزهار مستديرة الوسط أوراقها جمنحة ومسننة تعرف

املشرشرة ،وهي ورقة طويلة تشبه الرمح وجوانبها مسننة أو

باسم زهرة األقحوان أو زهرة اللؤلؤ وتعرف يف دمشق باسم زهرة

مشرشرة ( ،)Arseven 1935: 67وقد تعددت أشكاهلا على التحف

الغريب كما عرفت باسم الكافورية بابونج البقر ورجل الدجاجة

اخلزفية موضوع الدراسة ،فقد راعى الفنان يف رمسها مبدأ التقابل

وشجرة مريم (عيسى .)48 :1981 ،وتزرع يف أوربا وآسيا وترجع

والتدابر والتماثل وذلك على جانيب أزهار الورد اليت تشغل الطبق

هذه الزهرة يف أصوهلا إىل الصني حيث استخدمت هناك منذ

اخلزيف بلوحة  ،8شكل ،28كما رمست متتابعة ومتكررة باللونني

املخالب ،واختذت هذه الزهرة عدة مسميات منها (كف السبع،
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األزرق الداكن والرتكوازي تتناوب مع أزهار الفاونيا وذلك على

املقعرة و احملدبة كإطار بارز يفصل البدن عن الرقبة وذلك يف

الشريط الزخريف أسفل احلافة بالسطح الداخلي للسلطانية
ً
ميينا ويساراً
اخلزفية بلوحة  ،9شكل  ،29ورمست حبرية تتحرك

زخارف املشكاة اخلزفية بلوحة  ،17شكل  ،41ورسم الفنان هذه
املستطيالت متماسة ومتتابعة يف تكرار ونظام وذلك باللون األزرق

وتتفرع بني األزهار والفروع واألغصان وتنبثق من الزهرية اليت

الكوباليت .

تشغل التجميعة اخلزفية باجلامع األزرق (لوحة  -11د ،شكل.)30
كما رمست متدابرة على جانيب زهرة الورد املركبة على البالطات

 3،4العناصر املعمارية:

اخلزفية باجلامع األزرق لوحة  -11أ ،شكل ،31ورمسها الفنان كفاصل

اشتملت التحف اخلزفية العثمانية على عناصر معمارية استخدمت

بني الوحدات الزخرفية النباتية حيث جاءت على هيئة نصف

بغرض الزخرفة وهي تعكس بدورها العناصر املعمارية اليت كانت

ورقة طويلة باللون األزرق الكوباليت وكأنها تنبت من قاعدة

سائدة يف تلك الفرتة ومنها:

الدورق اخلزيف بلوحة  ،16شكل .32

 -زخارف العقود النصف دائرية والعقود املفصصة اليت تتوج

ورمست نصفية على هيئة أنصاف أوراق رحمية مسننة باللون

التجميعات اخلزفية اليت تكسو جدار القبلة باجلامع األزرق (لوحة

األزرق الفاتح تنبثق من حزمة من األوراق النباتية وتتفرع على

 – 11ج ،د) شكل .42

جانيب قاع الطبق اخلزيف مكونة هيئة شكل قلب لوحة  ،18شكل ،33

 -زخارف بائكات العقود :وتظهر على هيئة أشكال عقود صغرية

كما رمسها الفنان مركبة بصورة متقابلة ومتدابرة باللون األزرق

ترتكز على أعمدة ومكررة يف صف أفقي تأخذ شكل احلنايا أو
ً
ً
ً
مجاليا على التحف
زخرفيا
شكال
احملاريب الصغرية فتعطي

اخلزفية باللوحة  ،21شكل .34وجاءت متدابرة باللون األزرق

التطبيقية (النحاس ،)353 : 2013 ،وترجع هذه الزخارف يف أصوهلا

الداكن تنبثق من قمة أزهار الورد ،وبداخلها أزهار كف السبع

إىل الفن الساساني الذى استخدم فيه بكثرة ومنها انتقل إىل الفن

الصغرية باللون األبيض ورمست كإطار حيدد العناصر النباتية اليت

اإلسالمي (بهجت  :2002ج ،)145 – 143 ،3وقد رمسها الفنان على

تشغل البالطة اخلزفية بلوحة  ،23شكل .35
 -أوراق شجر حمورة :ظهرت بشكل جتريدي مفلطح عبارة عن

التحف اخلزفية موضوع الدراسة باللون األزرق الداكن على هيئة
بائكة من العقود املفصصة متثل عقوداً صغرية تتكئ على أعمدة

أوراق من ستة فصوص تتفرع من سيقان مقوسة رفيعة تنبثق

تزخرف السطح الداخلي للسلطانية اخلزفية يف لوحة  ،9شكل .43

الفريوزي وبداخلها أزهار الالله باللون األمحر وذلك بالتجميعة

من ساق غليظة لزهرة الرمان الوسطى اليت تشغل وسط الطبق
اخلزيف بلوحة  ،5شكل .36

 2،4الزخارف اهلندسية:

 4،4رسوم احليوانات :
تعترب رسوم الكائنات احلية من أبرز السمات اليت متيز بها خزف
ً
وغالبا ما كانت احليوانات ترسم مبفردها أو وهي
مدينة أزنيك،

ً
وهذه الزخارف ال تشكل عنصراً
قائما بذاته بني عناصر الزخرفة

تعدو أو تقفز خلف بعضها أو وهي تنقض على فرائسها (خليفة،

على التحف اخلزفية موضوع الدراسة وإمنا تشرتك يف الغالب مع

 .)77 :2007وقد ظهرت رسوم بعض احليوانات الواقعية باللون

العناصر الزخرفية األخرى ،ويستخدم هذا النوع من الزخرفة

األزرق على التحف اخلزفية ومنها رسوم األرانب والعصافري اليت

بصفة أساسية يف تزيني األشرطة الضيقة أو اإلطارات اليت تزخرف

رمست باللون األزرق بشكل صغري يتخلل رسوم احليوانات اليت تعدو

حواف األطباق أو فوهات وقواعد األواني أو تلك اليت حتدد املناطق

من أسود وغزالن على البدن الكروي للقنينة اخلزفية يف لوحة ،19

الزخرفية (خليفة )77 :2007 ،ومن أمثلتها:

شكل ،44كما رسم الفنان الطاووس باللون األزرق الفريوزي يتوسط

 -اخلطوط املنحنية من أعلى وأسفل بهيئة تشبه حرف ( )Sباللغة

البالطة اخلزفية بلوحة  ،22شكل  ،45ونالحظ أنه رسم بشكل
ً
شاخما بني العناصر النباتية اليت
جانيب وقد ارتفعت رأسه ووقف

اإلجنليزية وقد رمسها الفنان متتابعة ومتكررة تفصلها عن بعضها
أشكال القواقع البحرية وذلك على احلافة اخلارجية للطبق اخلزيف

ً
قريبا من الطبيعة إىل حد كبري.
تتفرع من الطبق اخلزيف مما جعلة

يف لوحة رقم  ،14شكل  .37كما ظهرت األشرطة الزجزاجية على
شكل أمواج البحر باللون األزرق تزخرف حافة الطبق اخلزيف يف

 5،4العناصر الزخرفية ذات الطابع احلضاري:

لوحة  ،18شكل ،38ورسم الفنان بداخلها أشكال القواقع البحرية

وقد أمسيتها بهذا االسم؛ ألنها تتضمن العناصر الزخرفية احلضارية
ً
متاما عن الزخارف النباتية واهلندسية واملعمارية ،ولكن
وتبعد

 -زخارف قشور السمك :وهي من العناصر الزخرفية اليت

وجودها يدل على فرتة زمنية معينة ظهرت فيه بكثرة وانتشرت

استخدمها الفنان العثماني باقتدار يف زخرفة األواني والتحف

ومنها:

اخلزفية وظهرت تغشى سطح اإلبريق اخلزيف بأكمله يف لوحة ،15

 -زخارف السفن الشراعية :عرفت رسوم السفن الشراعية يف تزيني

شكل  ،39ورمست باللون األزرق وحددت باللون األسود ورمست

اخلزف العثماني ،ولعل ذلك يرجع إىل وقوع تركيا على ساحل

تتخللها زخارف األزهار .كما رمست قشور السمك كعنصر زخريف

البحر املتوسط الذى كان له أثره يف اختاذ مثل هذه املوضوعات

بداخل الكور يف زخارف الربق والكور بلوحة  ،10شكل .40

البحرية حيث إن منظر اإلحبار يعترب من املناظر اليومية املألوفة

 -زخارف املستطيالت :ظهرت رسوم املستطيالت ذات األضالع

لدى سكان تركيا؛ لذلك كان استخدام رسوم السفن الشراعية من

مما يدل على تأثره بالبيئة احمليطة به يف الشكل واأللوان.
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القيم اجلمالية ّ
للون األزرق السائد على التحف اخلزفية العثمانية...

املوضوعات املألوفة يف زخارف اخلزف العثماني الذى أنتجته مدينة

إىل الفن اهللينسيت ثم انتشر استعماهلا يف الفن اإلسالمي (شافعي،

أزنيك يف فرتة النصف الثاني من القرن (10هـ16/م) والنصف األول

.)152 :1970

من القرن (11هــ17/م) ،إذ أقبل صناع اخلزف على تزيني بعض

وتظهر أواني الزهور على شكل أصيص ذي عمق كبري وحافة

األطباق الكبرية برسوم السفن الشراعية الكبرية أو الصغرية واليت

مستديرة وقاعدتها أصغر من فوهتها وتنبثق الفروع النباتية

كانت تسري ناشرة أشرعتها وسط األمواج أو حول اجلزر يف البحر

احلاملة لألزهار من هذا األصيص وحيتضن التصميم الداخلي
ً
للزهرية عقداً
مفصصا يكون بائكة من العقود املفصصة وكل

وقد رسم الفنان العثماني السفن الشراعية بطريقة بديعة تبهر

أصيص داخل عقد من تلك العقود ويزخرف ذلك السطح الداخلي

األبصار وزعها يف الطبق اخلزيف بلوحة  ،4ورمسها باللون األزرق

للسلطانية اخلزفية بلوحة  ،9شكل .1

الفاتح والداكن والرتكواز حيث قام برسم سفن شراعية ناشرة
ً
فضال عن اختالف أشكال
أجنحتها مع اختالف أشكاهلا وأحجامها

كما رسم الفنان الزهرية داخل أصيص مستدير الشكل ذي
حافة متسعة وزخرف بدن الزهرية بالعناصر النباتية الدقيقة

وأنواع الشرع ويظهر يف رسم هذا الطبق سفينة شراعية كبرية

ويتفرع من الزهرية األزهار واألوراق النباتية اليت تربطها الفروع

تتوسط الطبق تعرف باسم قرقور واجلمع قراقر وهي نوع من

واألغصان وذلك بالتجميعات اخلزفية اليت تكسو جدار القبلة

السفن التجارية اليت امتازت بالفخامة املفرطة ،وتعد من قائمة

باجلامع األزرق لوحة -11ج ،شكل  ،49كما رمست الزهرية بشكلها

سفن البحر األبيض املتوسط ومتتاز بوجود الشروع اليت حتركها

التقليدي تتفرع منها الفروع واألغصان والفروع النباتية واألوراق

الرياح العاصفة ،وذلك لكربها وثقل محلها وكانت مهمتها األساسية

الرحمية املسننة بالتجميعة اخلزفية باجلامع األزرق (لوحة  -11د،
ً
أيضا بنفس اجلامع بشكل صغري
شكل  )50ورمست آنية الزهور

 ،4شكل.)46

خترج منه حزمة من أزهار القرنفل لوحة  -11ب ،شكل.10

(خليفة.)105 :2007 ،

نقل املؤن والذخرية لألسطول (النخيلي( ،)124 -120 :1974 ،لوحة
وحييط بالقرقور عدد كبري من السفن الصغرية يف نفس الطبق

 -زخارف املشكاة :املشكاة يف اللغة :هو ما حيمل عليه أو يوضع

يطلق عليها اسم الغليون وهي كلمة معربة عن اإلسبانية Galeon

فيه القنديل أو املصباح ،وقد أطلق علماء اآلثار اإلسالمية كلمة

وهي نوع من السفن الشراعية العالية األطراف متتاز بعظم املقدم

املشكاة على الزجاج أو اإلناء الذى يوضع بداخله املصباح بهدف

واملؤخر وقد برز هذا النوع من املراكب احلربية الكبرية يف الفرتة

احملافظة على الشعلة من هبات النسيم ،ولتحويلها يف الوقت نفسه

املمتدة من أواخر القرن (9هــ15/م) إىل أوائل القرن (12هـ17/م) فقد

إىل ضوء ينتشر بهدوء يف أرجاء املكان ،وهكذا كانت وظيفة املشكاة

كانت الغليون تشكل إحدى قطع األساطيل العثمانية واألوروبية يف

يف الفن اإلسالمي متمثلة يف مهمتني األوىل :احلفاظ على استمرارية

البحر األبيض املتوسط وقد استمر هذا النوع من السفن يعرف بهذا

اإلضاءة ،والثانية :فنية هدفها اجلمال والزينة (زيدان23 :2003 ،؛

االسم حتى أوائل القرن 17م ثم عرف فيما بعد حتى أواخر القرن

عبد الدايم .)84 :1989 ،وقد شاع استخدام املشكاوات كعنصر زخريف

19م باسم القباق (النخيلي( ،)113 ، 112 :1974 ،لوحة  ،4شكل.)47

يف أغراض تتصل بصفة خاصة بالنواحي الدينية اإلسالمية

وتعكس رسوم هذه السفن مهارة اخلزافني حيث جنحوا إىل حد

فقد استعملت يف تزيني واجهات املساجد ،واألضرحة ،وشواهد

كبري يف رسم هذه السفن اليت كانت تعمل يف األساطيل العثمانية

القبور ،وسجاجيد الصالة ،واملخطوطات الدينية ،هذا باإلضافة

يف هذه الفرتة كما وفقوا يف تزويدها مبظهر احليوية واحلركة من

إىل مناذجها املعروفة اليت استخدمت يف إضاءة املنشآت املعمارية

خالل الشرع اليت انتفخت بفعل الرياح واألعالم اليت ترفرف على

وخاصة املساجد ( ياسني.)220 :2006 ،
ُ
ُ
وقد ورد لفظ املشكاة يف القرآن الكريم يف قولة تعاىل (اهلل ن ُ
ور
َ لأْ َ
َ ْ َ
َُ ُ
اة ِف َ
ص َب ٌ
الس َم َ
يها ِم ْ
َّ
اح) (النور)35 :
او ِ
ور ِه ك ِمشك ٍ
ض َمثل ن ِ
ات وا ْر ِ
كما ظهرت أشكال املشكايات تزين العديد من التحف التطبيقية

من دوائر مفتوحة من جزئها العلوي أو السفلي أو اجلانيب فتعطي

والعمائر اإلسالمية يف مصر (فكرى :1965 ،ج ،102، 1لوحة 45ب؛
ً
وغالبا ما كانت
ياسني 220 - 219 :2006 ،؛ حسن :1968 ،شكل .)148

أو احلدوة عند السالجقة كعنصر زخريف أو كرنك أو شارة ألحد

تظهر بشكلها العام الذي يشبه إناء األزهار حيث الرقبة منفرجة

أمرائهم أو أتابكيتهم (النحاس.)490 -489 :2013 ،
ً
ً
وقد ظهر اهلالل بشكله التقليدي البحت مفردا مفتوحا ألعلى

تنتهي بفوهة متسعة على هيئة خمروط ناقص ،والبدن منسحب
إىل أسفل يرتكز على قاعدة تبدو على هيئة حلقة مستديرة

ويتفرع منه أوراق نباتية وزوج من أزهار الالله ورسم اهلالل

(زيدان.)24 :2003 ،

باألزرق الرتكوازي احملدد باللون األسود وذلك على القنينة اخلزفية

وتظهر زخارف املشكاة على التحف اخلزفية موضوع الدراسة

بلوحة  ،6شكل .48

حيث رمسها الفنان تتدىل من قمة العقد النصف دائري الذي يشغل

 -زخارف املزهريات أو أوان الزهور :هي عبارة عن أواني خترج منها

التجميعة اخلزفية اليت تكسو جدار القبلة باجلامع األزرق لوحة

عروق وحلزونات تنتشر فتمأل بها املساحات املطلوب زخرفتها

 -11ج  ،شكل  ،51وزخرفت بدن املشكاة بالعناصر النباتية الدقيقة
ً
ً
ً
بديعا يتماشى مع شكل الفروع
زخرفيا
طابعا
احملورة مما أضفى

(دمياند )48 :1993 ،ثم انتقلت بعد ذلك إىل الفن البيزنطي ومنها

واألغصان اليت تتفرع من الزهرية أسفل املشكاة.

صواريها فبدت وكأنها تبحر بالفعل على صفحة املاء.
 زخارف األهلة :يعترب اهلالل من األشكال الزخرفية اجملردة اليتكانت ترسم على هيئة حمورة ال حتاكي الطبيعة ولكنها تتكون
شكل اهلالل أو ما يطلق علية حدوة الفرس ،وقد عرف رسم اهلالل

وترجع أواني الزهور أو املزهريات يف أصوهلا إىل الفن اهلندي
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رحاب النحاس

ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج أن اللون األزرق من األلوان

اليومية كاألطباق من عميقة ومسطحة وأخرى ذات

اليت احتلت مكانة بارزة يف الفنون عامة ،فهو حبق لون مميز لدى

حافة متسعة وضيقة والسالطني واألباريق واملشكاوات

الكثري من البشر ملا حيققه من قيمة مجالية عالية ،وهو من األلوان
الزاهية املمتعة للنظر فبه َت َ
كت ِسب املصنوعات الفنية من التمائم

واملزهريات والقنينات ،وحتى يف أماكن العبادة اخلاصة بهم

ً
أو الداليات أو التحف والبالطات اخلزفية العثمانية مظهراً
مجيال
مما يرتتب عليه إعجاب الناظرين واقتنائهم لتلك املصنوعات.

كاملساجد ،وأرجعت الدراسة ذلك إىل تأثريات اللون النفسية
والفسيولوجية على النفس البشرية.
5 .5أكدت الدراسة على مهارة اخلزافني يف مدينة أزنيك حيث

ولذلك ُع ِرف اللون األزرق بأنه رمز احلكمة والصدق واخللود
واهلدوء واإلخالص واستحسن عند غالبية الناس؛ ألنه لون
حمبوب ومميز؛ نظراً ألنه لون البحر الصايف والسماء الزاهية؛

والزخارف املعمارية ،كما وفقوا يف رسم السفن اليت كانت

ولذلك كان من أهم األلوان اليت استخدمت يف الفنون والزخرفة

تستخدم يف األساطيل وتزويدها مبظهر احليوية واحلركة من

(حجاجي.)178 :1984،
ً
ً
ً
ً
وبذلك َق َّد َم اللون األزرق قيمة مجالية حتمل تعبريا روحيا يعكس
ً
فكراً
ومنطقا وعقلية فلسفية للفنان العثماني الذي استطاع أن

الشرع اليت انتفخت بفعل الرياح وكأنها تسري
خالل رسوم
ُ

جنحوا إىل حد كبري يف رسم كل أنواع العناصر الزخرفية
باللون األزرق من األزهار الواقعية والزخارف اهلندسية

بني اجلزر عرب أمواج البحر.
6 .6أثبتت الدراسة أن ظهور اللون األزرق ببالطات جامع آق

ً
ً
خاصا انعكس ذلك على حتفه اخلزفية وعناصرها
طابعا
ُيكون له

سنقر (اجلامع األزرق) إمنا تعطي طاقة إجيابية للمصلني؛

الزخرفية اليت كان يستمدها من الطبيعة سواء يف أشكاهلا أو ألوانها،

ألنها تريح النفس وتشعرها بالطمأنينة والسكينة مما يدخل

حيث عرب من خالل تلك التحف عما بداخله؛ لذلك جاءت حتفة

الراحة على نفوس املصليني حيث حيتاج الشخص إىل األلوان

اخلزفية حتفة فنية مميزة عن أنواع اخلزف األخرى يف العصور

وميكن أن تصل الفائدة من اللون من خالل حلظات التأمل
والرتكيز وبهذه الطريقة يمُ َ ْنح اجلسد حاجته من اللون

اللون األزرق يف تلك التحف بني حبه للطبيعة من خالل لون

ويكتسب طاقة جديدة َ
لي َس َعد بصحة بدنية فهو لون جعله
ً
اهلل يف الكون مثرياً للبهجة ومميزا لألشياء عن بعضها.

وتفضيلهم له يف األخراز والتمائم والداليات والقالئد ملنع السحر

7 .7قدمت الدراسة ما يقرب من ثالث وعشرين لوحة فنية
ً
ً
توضيحيا جلميع
شكال
للتحف اخلزفية وإحدى ومخسني

وبذلك استطاعت الدراسة أن تربط بني علم الرتاث والفنون

عناصر الزخرفة املنفذة باللون األزرق على التحف اخلزفية

الشعبية وعلم اآلثار والفنون اإلسالمية وقد جنحت الدراسة يف

موضوع الدراسة.

اإلسالمية املختلفة ،فقد استطاع الفنان العثماني أن يربط
البحر والسماء وبني الواقع الذي يعيشه كحب الناس لذلك اللون
واحلسد وجلب اخلري.

ذلك إىل حد كبري ،مما يؤكد ترابط العلوم االجتماعية واحتادها
ً
ً
مع بعضها البعض لتنتج ً
ومجاال.
مجيال يثري النفوس بهجة
فنا

8 .8قدمت الدراسة الوصفية والتحليلية للخزف العثماني بذلك
ً
ً
هاما يف حالة فقد بعض البالطات أو التحف الفنية
سجال
أو تعرضها للتلف إذ تربز لنا الدراسة املادة اخلام والطالءات

أهم نتائج البحث:
.1

1ألقت الدراسة الضوء على اللون األزرق ودالالته على التحف

ودرجات األلوان وأهم الزخارف اليت استخدمها الفنانون يف
تلك الفرتة وأبدعوا يف رمسها لتزيني التحف وجتميلها.

اخلزفية العثمانية وأثبتت أنه كان سيد األلوان على تلك
التحف الفنية ،وأنه لون واحد محل مميزات فريدة عن غريه

املراجع

من العناصر املوجودة يف حميطه ،استطاع الفنان العثماني

املراجع العربية:

استخدامه إليصال رسائل بصرية حمددة للمجتمع تغين عن
املئات من الكلمات.

القرآن الكريم

2 .2أكدت الدراسة على أهمية اللون األزرق يف الفنون واملعتقدات
الشعبية ومدى ارتباطه بالتمائم والداليات والتعاويذ

كرم األنصاري (711-630هـ)،
ابن منظور ،مجال الدين حممد بن ُم َّ

السحرية ملنع احلسد والسحر وجلب النفع واخلري.

بدون تاريخ  ،لسان العرب ج ،17طبعة مصورة عن طبعة بوالق

3 .3أكدت الدراسة على حذق العثمانيني لصناعة األواني اخلزفية

الدار املصرية للتأليف والرتمجة ،القاهرة.

ذات اللون األزرق ،وأنهم أتقنوا زخارفها وألوانها بطريقة
رائعة تدل على أن مصممي تلك األواني والبالطات اخلزفية

اجلوادي ،عالء ،)2015( ،مالحظات يف فلسفة األلوان واستعماالتها،

كانوا على درجة عالية من املهارة والذوق فقد حرصوا على

مؤسسة النور ،بغداد.

أن تكون الوحدات الزخرفية ذات ألوان زاهية قريبة من
الطبيعة وألوان هادئة ترتاح هلا النفس.
4 .4أثبتت الدراسة أهمية اللون األزرق لدى العثمانيني
وحرصهم على تواجده باستمرار لديهم سواء يف مقتنياتهم

الدينوري ،أبى حنيفة ،)1973( ،كتاب النبات القسم الثاني ،اعتنى
جبمعها حممد محيد اهلل ،املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية،
القاهرة.
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اللبناني ،بريوت.
الشوربج ،مصطفي حممد ،)2006( ،رؤية حديثة للرموز الشعبية
كقيمة تشكيلية وتوظيفها يف تصميم مكمالت أقمشة املفروشات

عبد الناصر ،أماني مجال ،)2010( ،داللة األلوان يف شعر الفتوح

املطبوعة ،املؤمتر العلمي األول لكلية الرتبية النوعية جامعة

اإلسالمية يف عصر صدر اإلسالم ،رسالة ماجستري يف اآلداب،

املنصورة 13-12إبريل “مؤمتر التعليم النوعي ودورة يف التنمية

اجلامعة اإلسالمية ،غزة.

البشرية يف عصر العوملة“ الصفحات .694 -670
عبد الوهاب ،حسن ،)1946( ،تاريخ املساجد األثرية اليت صلى فيها
العطار ،خمتار ،)1979( ،ساحر األواني الفنان سعيد الصدر ،مطابع

فريضة اجلمعة حضرة صاحب اجلاللة امللك الصاحل فاروق األول،

مؤسسة روز اليوسف ،القاهرة.

ج ،1دار الكتب املصرية ،القاهرة.

النحاس ،رحاب حممد :)2013( ،العناصر الزخرفية على الفنون

عبد الدايم ،نادر حممود ،)1989( ،التأثريات العقائدية يف الفن

التطبيقية يف العمائر الدينية العثمانية باإلسكندرية حتى نهاية

العثماني ،رسالة ماجستري ،كلية اآلثار جامعة القاهرة.

عصر أسرة حممد على .دراسة أثرية فنية ،رسالة دكتوراه يف اآلداب
جامعة اإلسكندرية ،مصر.

عدلي ،هناء حممد ،)2006( ،احملاريب يف مصر يف العصر العثماني
وعصر حممد على ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة.

النخيلي ،درويش ،)1974( ،السفن اإلسالمية على حروف املعجم،
جامعة اإلسكندرية ،مصر.

عيسى ،أمحد ،)1981( ،معجم أمساء النبات ،دار الرائد العربي
بريوت ،لبنان.

بهجت ،منى بدر ،)2002( ،أثر احلضارة السلجوقية يف دول شرق
العامل اإلسالمي على احلضارتني األيوبية واململوكية مبصر ،ج،3

فكرى ،أمحد ،)1965( ،مساجد القاهرة ومدارسها ،ج(1العصر

الفنون الزخرفية ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة.

الفاطمي) ،دار املعارف ،اإلسكندرية.

حجاجي ،إبراهيم حممد ،)1984( ،أصباغ مصر وأحبارها عرب

قريطم ،عبري عادل الطيب ،)2007( ،الدالالت األنثروبولوجية

العصور ،مكتبة سعيد رأفت ،جامعة عني مشس.

وعالقتها ببعض الفنون التشكيلية الشعبية دراسة يف أنثروبولوجيا
الفن ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.

حسن ،زكى حممد ،)1968( ،أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير
اإلسالمية ،بغداد.

ماهر ،سعاد ،)1977( ،اخلزف الرتكي ،اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية
واملدرسية والوسائل التعليمية ،القاهرة.

خليفة ،ربيع حامد ،)2004( ،فنون القاهرة يف العهد العثماني،
مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة.

ماهر ،سعاد ،)2005( ،الفنون اإلسالمية ،مكتبة األسرة ،القاهرة.

خليفة ،ربيع حامد ،)2007( ،الفنون اإلسالمية يف العصر العثماني،

مالدونادو ،باسيليون بابون، )2002( ،الفن اإلسالمي يف األندلس،

مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة.

الزخرفة النباتية ،ترمجة على إبراهيم املنويف ،مراجعة :حممد
محزة احلداد ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاهرة.

اإلسالمية،
دمياند( ،م.س) ( ،)1993دراسات يف الزخرفة العربية ٍ

أصل طراز سامراء الثاني الزخريف( ،ترمجة) :على مسعود

مرزوق ،حممد عبد العزيز ،)1987( ،الفنون الزخرفية اإلسالمية

البلوشي ،آثار العرب ،العددان السابع والثامن ،الصفحات .51-44

يف العصر العثماني ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.

زيدان ،خالد خلف ،)2003( ،املشكوات درة فن الزجاج اإلسالمي،

املقريزى ،تقى الدين أمحد (ت845.هـ) ،)1998( ،املواعظ واالعتبار

الفيصل ،العدد  ،319الصفحات .30 –23

بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية ،ج ،3حتقيق:
حممد زينهم ومدحية الشرقاوي ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.

شافعي ،فريد ،)1970( ،العمارة العربية يف مصر اإلسالمية عصر
الوالة ،اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر ،القاهرة.

منصور ،آمال ،)1994( ،التأثريات اإليرانية والساسانية على خزف
أزنيك خالل القرنني العاشر واحلادي عشر اهلجري (17-16م) رسالة

صليبا ،مجيل ،)1973( ،املعجم الفلسفي،اجلزان ،2 -1دار الكتاب
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الشرق ،القاهرة.
موجز دائرة املعارف اإلسالمية ،)1998( ،ج  ،28املشرف العام ورئيس
التحرير د .حممد مسري سرحان ،املراجعة واإلشراف العلمي د.
حسن حبشي ود .عبد الرمحن عبد اهلل الشيخ ود .حممد عناني،

املراجع االجنبية:

مدير التحرير :خلف عبد العظيم السيد املسريي ،اإلشراف الفين:

Arthur, Lane, (1957), The ottoman pottery of isnik, ,Ars

حممد اهلندي ،طبعت برعاية كرمية مسو الشيخ الدكتور سلطان

orientalis,Vol.2, pp.247281-.

بن حممد القامسي ،مركز الشارقة لإلبداع الفكري.

Arseven, Celal Esad, (1935),Les Artsdecoratifs Turcs,Istanbul.
هزاع ،حسام ،)2005( ،التحف اخلزفية الرتكية واملدافئ يف القصور

Pope,A.U ,1967, Asurvey of Persian art ,vol.iv,oxford

العثمانية مبصر دراسة أثرية حضارية ،جامعة حلوان ،القاهرة.

university press,London and new yourk

ياسني ،عبد الناصر ،)2006( ،الرمزية الدينية يف الزخرفة

Victoria and Albert Museum

اإلسالمية دراسة يف ميتافيزيقا الفن اإلسالمي ،مكتبة زهراء

http://wikipedia/wiki/peony
http://collection.vam.ac.uk

املالحق
 -1األشكال:

شكل ( )2زهرة الالله أوراقها مضمومة وكأنها مغلقة تشغل
الطبق اخلزفى بلوحة ( ،13عمل الباحثة)

شكل ( )1زهرة الالله رمست مغلقة تتفرع من أصيص الزهور
الذى يشغل باطن العقد املفصص داخل السلطانية اخلزفية
بلوحة ( ،9عمل الباحثة)

شكل ( )4زهرة الالله تتفرع من ساق دقيقة تشغل الشكل
البيضاوى فى التجميعة اخلزفية بلوحة ( ،21عمل الباحثة)

شكل ( )3أزهار الالله متقابلة ومتدابرة وبداخلها تهشريات
على البالطات اخلزفية باجلامع األزرق (عمل الباحثة)

شكل ( )5زهرة الالله بتالتها مسننة رمست بشكل حموري على
البالطة اخلزفية بلوحة ( ،23عمل الباحثة)

شكل ( )7زهرة الفاونيا بشكلها التقليدي على بدن ورقبة
اإلبريق يف لوحة (،15عمل الباحثة)

شكل ( )6زهرة الرمان تتفرع من ساق عريضة مقوسة وتشغل
وسط الطبق خلزيف يف لوحة ( ،5عمل الباحثة)

1

شكل ( )8زهرة القرنفل ذات بتالت مسننة أو مشرشرة على
الطبق اخلزيف يف لوحة ( ،13عمل الباحثة)
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شكل ( )9زهرة القرنفل بشكلها التجريدي تشغل
بواطن العقود التى تزخرف السطح الداخلي
للسلطانية اخلزفية فى اللوحة رقم ( ،9عمل الباحثة)

شكل ( )11أزهار القرنفل املتقابلة تشغل وسط الطبق اخلزيف
بلوحة ( ،18عمل الباحثة)

شكل ( )10حزمة من أزهار القرنفل تتفرع من الزهرية التى
تشغل التجميعة اخلزفية باجلامع األزرق (عمل الباحثة)

شكل ( )13أزهار الورد املركبة يتفرع من وسطها أوراق رحمية
مسننة على الطبق اخلزيف يف لوحة ( ،14عمل الباحثة)

شكل ( )12زهرة متعددة البتالت يتفرع منها الفروع واألغصان
واألوراق الرحمية على الطبق اخلزيف بلوحة ( ،8عمل الباحثة)

شكل ( )15زهرة الورد املركبة تتوسط التجميعة اخلزفية
باجلامع األزرق (عمل الباحثة)

شكل ( )14زهرة الورد املركبة وبداخلها ثالث أزهار مخاسية
البتالت تشغل بدن املشكاه يف لوحة ( ،17عمل الباحثة)

1

شكل ( )16زهرة الورد بالبالطة اخلزفية يف لوحة ( ،23عمل
الباحثة)
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شكل ( )18زهرة متعددة البتالت تتفرع من الزهرية التى
تشغل بواطن العقود اليت تزخرف السطح الداخلي للسلطانية
اخلزفية بلوحة ( ،9عمل الباحثة)

شكل ( )19زهرة متعددة البتالت تزخرف السطح اخلارجي
للسلطانية اخلزفية بلوحة ( ،12عمل الباحثة)

شكل ( )20زهرة متعددة البتالت تزخرف القاعدة الداخلية
للسلطانية اخلزفية يف لوحة ( ،12عمل الباحثة)

شكل ( )21زهرة متعددة البتالت رمست متفتحة تتوسط
البالطة اخلزفية بلوحة ( ،23عمل الباحثة)

شكل ( )22زهرة الزنبق بشكل حموري كل أثنتني متدابرتني
ً
طرداً
وعكسا وذلك على اإلبريق اخلزيف بلوحة ( ،15عمل الباحثة)

1

شكل ( )23زهرة كف السبع مخاسية البتالت يتفرع منها أوراق
مدببة رفيعة تشبة املخالب وذلك على التجميعة اخلزفية يف
اللوحة ( ،21عمل الباحثة)

شكل ( )25زهرة األقحوان بشكل جتريدي وكأنها مغلقة تتفرع
من ساق على جانبيها أوراق شجر -11ج على الدورق اخلزيف
باللوحة ( ،16عمل الباحثة)

شكل ( )24زهرة كف السبع مخاسية البتالت وبداخل كل
بتله شرخ يشبة خمالب بعض احليوانات وذلك على البالطة
اخلزفية يف اللوحة ( ،22عمل الباحثة)

شكل ( )26شجرة السرو تقف شاخمة على جانبى التكوين
الزخريف بالتجميعة اخلزفية اليت تشغل جدار القبلة باجلامع
األزرق باللوحة (عمل الباحثة)
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شكل ( )27شجرة السرو مسننة تفصل أواني الزهور اليت
يتفرع منها حزم أزهار القرنفل وذلك بالتجميعات اخلزفية
باجلامع األزرق بلوحة  -11ب( ،عمل الباحثة)

شكل ( )28ورقة رحمية مسننة تشغل الطبق اخلزيف بلوحة ،8
(عمل الباحثة)

شكل ( )29أوراق رحمية مسننة تتناوب مع أزهار الفاونيا وذلك على
1
بالسطح الداخلي للسلطانية اخلزفية
الشريط الزخريف أسفل احلافة
بلوحة ( ،9عمل الباحثة)

ً
ميينا ويساراً تشغل التجميعة
شكل ( )30أوراق رحمية تتحرك
اخلزفية باجلامع األزرق

شكل ( )31أوراق رحمية متدابرة على جانيب زهرة الورد
املركبة على البالطات اخلزفية باجلامع األزرق لوحة  -11أ،
(عمل الباحثة)

شكل ( )32نصف ورقة رحمية مسننة على الدورق اخلزيف
بلوحة ( ،16عمل الباحثة)

شكل ( )33أنصاف أوراق رحمية مسننة مكونة هيئة شكل قلب
على الطبق اخلزيف بلوحة ( ،18عمل الباحثة)

شكل ( )34أوراق رحمية مسننة متقابلة ومتدابرة وبداخلها
أزهار الالله باللون األمحر وذلك بالتجميعة اخلزفية باللوحة ،21
(عمل الباحثة)

شكل ( )35أوراق رحمية مسننة متدابرة تشغل البالطة
اخلزفية بلوحة ( ،23عمل الباحثة)
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شكل ( )36أوراق شجر مفلطحة من ستة فصوص تشغل وسط الطبق اخلزيف
بلوحة ( ،5عمل الباحثة)

1

شكل ( )37اخلطوط املنحنية بهيئة تشبة حرف ( )Sباللغة
اإلجنليزية على احلافة اخلارجية للطبق اخلزيف يف لوحة ،14
(عمل الباحثة)

شكل ( )38األشرطة الزجزاجية على شكل أمواج البحر
تزخرف حافة الطبق اخلزيف يف لوحة ( ،18عمل الباحثة)

شكل ( )39زخارف قشور السمك تغشى سطح اإلبريق اخلزيف
بأكملة يف لوحة (،15عمل الباحثة)

شكل ( )40زخارف قشور السمك كعنصر زخريف بداخل الكور
يف زخارف الربق والكور بلوحة ( ،10عمل الباحثة)

شكل ( )41زخارف املستطيالت ذات األضالع ملقعرة و احملدبة كإطار بارز يفصل
البدن عن الرقبة وذلك يف زخارف املشكاة اخلزفية بلوحة ( ،17عمل الباحثة)

شكل ( )42العقود النصف دائرية والعقود املفصصة اليت تتوج التجميعات اخلزفية
اليت تكسو جدار القبلة باجلامع األزرق ( لوحة  – 11ج  ،د) (عمل الباحثة)
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شكل ( )43بائكة من العقود املفصصة متثل عقود صغرية تتكئ على أعمدة
تزخرف السطح الداخلي للسلطانية اخلزفية يف لوحة ( ،9عمل الباحثة)

شكل ( )44رسوم العصافري على البدن الكروي للقنينة اخلزفية
يف لوحة ( ،19عمل الباحثة)

شكل ( )45رسم الطاووس يتوسط البالطة اخلزفية بلوحة ،22
(عمل الباحثة)

شكل ( )46سفينة شراعية كبرية من نوع القراقر تتوسط
الطبق اخلزيف بلوحة ( ،4عمل الباحثة)

شكل ( )47سفن شراعية من نوع الفليون تزخرف الطبق
اخلزيف بلوحة ( ،4عمل الباحثة)

1
ً
مفتوحا ألعلى وذلك على
شكل ( )48اهلالل بشكلة التقليدي
القنينة اخلزفية بلوحة ( ،6عمل الباحثة)
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شكل ( )49الزهرية داخل إصيص مستدير الشكل ذو حافة متسعة وذلك
بالتجميعات اخلزفية باجلامع األزرق بلوحة ( -11ج) (عمل الباحثة)

رحاب النحاس

شكل ( )50الزهرية بشكلها التقليدى بالتجميعة اخلزفية
باجلامع األزرق (لوحة  -11د )

شكل ( )51زخرفه املشكاه تتدىل من قمة العقد النصف دائري الذي يشغل
التجميعة اخلزفية اليت تكسو جدار القبلة باجلامع األزرق لوحة -11ج
(عمل الباحثة)

 -2اللوحات:
لوحة ( )1اللون األزرق بدرجاته املختلفة

لوحة ( )2منوذج ورقي مرسوم باليد يوضح طريقة رسم الزخارف قبل إنزاهلا على اخلزف

1
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لوحة ( )3طريقة تلوين الزخارف على التحفة اخلزفية بعد إنزال الزخارف عليها

لوحة ( )4طبق عميق من اخلزف – متحف
فيكتوريا والربت .عن املوقع اإللكرتوني:

http://collection.vam.ac.uk

لوحة ( )5طبق عميق من اخلزف – متحف
فيكتوريا والربت .عن املوقع اإللكرتوني:

http://collection.vam.ac.uk

لوحة ( )6قنينة من اخلزف – متحف
فيكتوريا والربت .عن املوقع اإللكرتوني:

http://collection.vam.ac.uk

لوحة ( )7طبق من اخلزف – متحف فيكتوريا والربت ،عن املوقع اإللكرتوني:

http://collection.vam.ac.uk
الوجه
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الظهر

رحاب النحاس

لوحة ( )8طبق من اخلزف -متحف الفن اإلسالمي
(عن :حسام هزاع ،التحف اخلزفية ،لوحة)33

لوحة ( )9سلطانية عميقة من اخلزف –مبتحف الفن اإلسالمي-
(عن :حسام هزاع ،التحف اخلزفية ،لوحة )35،34
السلطانية من الداخل

لوحة ( )10بالطة خزفية – متحف
فيكتوريا والربت ،عن املوقع اإللكرتونى :

السلطانية من اخلارج

http://collection.vam.ac.uk

البالطات اخلزفية اليت تكسو اجلدران جبامع آق سنقر (اجلامع األزرق) (تصوير الباحثة)
لوحة  - 11أ

لوحة  - 11ب
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البالطات اخلزفية اليت تكسو اجلدران جبامع آق سنقر (اجلامع األزرق) (تصوير الباحثة)
لوحة  - 11د

لوحة  - 11ج

لوحة ( )12سلطانية من اخلزف صنعت مبدينة أزنيك – مبتحف فيكتوريا والربت ،عن املوقع اإللكرتوني:

http://collection.vam.ac.uk

السلطانية من الداخل

السلطانية من اخلارج

لوحة ( )13طبق من اخلزف صنع
مبدينة أزنيك  -متحف فيكتوريا
والربت ،عن املوقع اإللكرتوني:
http://collection.vam.ac.uk

192

لوحة ( )14طبق عميق من اخلزف – صنع مبدينة أزنيك – مبتحف فيكتوريا والربت ،عن
املوقع اإللكرتونيhttp://collection.vam.ac.uk :
الوجه

الظهر

رحاب النحاس

لوحة ( )15إبريق من اخلزف -متحف فيكتوريا
والربت .عن املوقع اإللكرتوني:

http://collection.vam.ac.uk

لوحة ( )17مشكاة من اخلزف
متحف الفن اإلسالمي( .عن :حسامهزاع ،التحف اخلزفية ،لوحة)1

لوحة ( )16دورق من اخلزف -متحف الفن
اإلسالمي( .عن :حسام هزاع ،التحف اخلزفية،
لوحة )8

لوحة ( )18طبق مسطح من اخلزف -متحف
الفن اإلسالمي( .عن :حسام هزاع ،التحف
اخلزفية ،لوحة)26

لوحة ( )19قنينة من اخلزف –متحف
اخلزف اإلسالمي (عن :حسام هزاع،
التحف اخلزفية ،لوحة ) 5
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لوحة ( )20إبريق من اخلزف –متحف
اخلزف اإلسالمي( .عن :حسام هزاع،
التحف اخلزفية ،لوحة )15

لوحة ( )22بالطة خزفية – متحف فيكتوريا والربت.
عن املوقع اإللكرتونيhttp://collection.vam.ac.uk :
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لوحة ( )21بالطات خزفية -متحف فيكنوريا
والربت بلندن .عن املوقع اإللكرتوني:

http://collection.vam.ac.uk

لوحة ( )22بالطة خزفية –متحف فيكتوريا والربت.
عن املوقع اإللكرتونيhttp://collection.vam.ac.uk :

