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  المطبوعةفساتين السيدات كمدخل الثراء تصميمات زخارف خزف ازنيك 
 جيهان محمد الجملأ م د/

 أستاذ مساعد _ قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز
 كلية الفنون التطبيقية_ جامعة دمياط

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

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

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

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

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

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

 ، األسود الذي استخدم في تحديد الزخارف ضافة الى اللونالبا األرجواني واألخضر الكوبالت واألحمر
والمعروفه والزخارف المحورة  الطبيعيةالشبه باستخدمت الزخارف النباتية العثمانية القريبة كما 

السمك والقواقع البحرية باالضافة الى الزخارف الهندسية ورسوم  وزخرفة قشور (95،97،ص2)األرابيسكب
 ةفى زخرفالكائنات الحية والخرافية ورسوم السفن الشراعية والقوارب والزخارف الكتابية 

ن القطعة الواحدة لفساتيتصميمات جعلها مصدرا خصبا النتاج يمما (60،ص9)األوانى والبالطات الخزفية
 السيدات المطبوعة

 
 

                                                           

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

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

           The area of textile printing in general is characterized by many different printing 

and design areas that deal with the study of all types of printed products such as clothing, 

furniture, Hangings...etc. The field of designing women's fabrics is one of the most 

important areas that address a group of consumers interested in everything that is new 

and elegant and attractive, with its psychological and moral impact, including the designs, 

decorations and colors affect the psychology and behavior of wearing, and the rare 

research on the designs of one piece For women's dresses printed in the study and 

analysis, and for the presence of some fabrics of women's dresses with beautiful and 

distinct designs, does not show the beauty of its design and the way of distribution of 

decorative elements on the model when you feel it, which leads to wasting a lot of fabrics 

and pigments...etc. To get a printed and simulated dress in a way that shows the beauty 

of the printed design and increase its elegance, as some  designs of ladies' fabrics appear 

the beautiful printed cloth, and when you feel it does not look so beautiful, only specific 

parts appear and other parts of the design disappear. Women to wear innovative dresses 

and distinctive in keeping with the fashion of the times, but sometimes does not fit the 

printed design model or show the beauty of the dress. The current research attempts to 

use digital design and printing techniques to reach a collection of designs for a single 

piece of short printed ladies' dresses, inspired by Aznik ceramic decorations for the 

production of printed fabrics that are contemporary and traditional in nature. And the 

possibility of moving the parts that represent the focus of design, or the best design parts 

that fit the form of the dress and design parts that appear clear on the model while wearing 

before printing, This leads to the recognition of the expected results of the design before 

implementation, and reduces the time and effort, in addition to the renewal and innovation 

in design helps to increase the distribution rates of printed textile products. 

Key words: 

 Aznik ceramics, ladies' dresses, Designs, printed dresses, Decorations _One piece design 

_ Printed ladies' dresses 

 
 : Backgroundخلفية البحث      
يزخر مجال طباعة المنسوجات بوجه عام بالعديد من المجاالت الطباعية والتصميمية          

...  المتنوعة التى تعنى بدراسة كل أنواع المنتجات المطبوعة من المالبس والمفروشات والمعلقات
تخاطب فئة من المستهلكين  التىالخ ، ويعد مجال تصميم أقمشة السيدات أحد أهم هذه المجاالت 

ما له من تأثير نفسى ومعنوى بما تحويه من تصميمات م، كل ما هو جديد وأنيق وجذاب بتهتم 
، ونظرا لندرة البحوث التى تناولت تصميمات على نفسية و سلوك من ترتديه تؤثر وزخارف وألوان 

القطعة الواحدة لفساتين السيدات المطبوعة بالدراسة والتحليل ، ولوجود بعض أقمشة فساتين 
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عند وديل ذات تصميمات جميلة ومتميزة ، يظهر جمال تصميمها طريقة توزيعها على الم السيدات
حياكتها ، األمر الذى يتم فيه اهدار الكثير من القماش والصبغات .... الخ للحصول على فستان 
مطبوع ومحاك بطريقة تظهر جمال التصميم المطبوع وتزيد من أناقته ، كما تظهر بعض تصميمات 

سيدات جميلة وهى قماش مطبوع وعند حياكتها ال تبدو بهذه الدرجة من الجمال حيث أقمشة ال
تظهر أجزاء محددة فقط وتختفى أجزاء أخرى من التصميم فيتغير شكل التصميم و دائما ما تسعى 

الئم موديل الفستان يالنساء الرتداء فساتين مبتكرة ومتميزة تواكب موضة العصر ، اال أنه أحيانا ال 
 ظهر جماليته . يصميم المطبوع أو الت

الوصول الى الطباعية فى التصميمية و  والبحث الحالى يحاول استخدام التقنيات الرقمية      
، مستوحاه من المطبوعة  لقطعة الواحدة لفساتين السيداتمجموعة من التصميمات المبتكرة ل

سمة تراثية  اتح العصر وذواكب رو لتصميمات أقمشة الفساتين المطبوعة تزخارف خزف أزنيك 
شكل أجزاء التصميم المطبوع التى تبدو واضحة أثناء ارتداء الفستان تحديدا دقيقا ، فيها تحدد ي، 

تالئم لومن ثم امكانية تحريك األجزاء التى تمثل بؤرة التصميم ، أو أفضل األجزاء التصميمية 
عارضة األزياء )الموديل( أثناء شكل موديل الفستان وأجزاء التصميم التى تبدو واضحة على 

قبل طباعته ، األمر الذى يؤدى الى التعرف على النتائج المرتقبة للتصميم قبل  ء الفستانارتدا
، كما أن التجديد واالبتكار فى التنفيذ ، ويقلل من الوقت والجهد المبذول فى التصميم والتنفيذ 

 طبوعة . التصميم يساعد فى زيادة معدالت توزيع المنتجات الم
 :  Problem of Researchمشكلة البحث 

 تتحدد مشكلة البحث فى السؤال األتى :
القطعة  تصميم انتاج تصميمات تالئم ازنيك فى لخزف زخرفيةال كيف يمكن االستفادة من العناصر

 ؟مطبوعة الالواحدة لفساتين السيدات 
 :  Research Hypothesesفروض البحث 
 يفترض الباحث :

 امكانية استخدام زخارف خزف ازنيك الستلهام تصميمات لفساتين السيدات المطبوعة .-1
للمنسوجات القطعة الواحدة  لتصميمات و الفنية التشكيلية القيم لهذه التصميمات إثراء يمكن-2

 .المطبوعة 
 . ئهوهيئة أجزاء التصميم المطبوعة والتى تظهر منه أثناء ارتدا تحديد شكل -3 
أجزاء التصميم جماليات  ظهريتعديل شكل التصميم بما ل التقنيات الرقمية التصميميةاستخدام -4

 .المطبوع 
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 :  Purpose of researchأهداف البحث 
فساتين تالئم التصميمات المطبوعة لنتاج حلول تصميمية إلتطوير أسلوب تناول التراث -1 

  .السيدات
باستخدام لفساتين السيدات النهائى المطبوع لتصميمات القطعة الواحدة لتصميم اشكل تحديد -2

 .الحاسوب
خزف ازنيك على وجه االسالمى بوجه عام و  خزفلالقاء الضوء على القيم الفنية والتشكيلية ل-3 

 .الخصوص 
 . ، باستخدام الحاسوبالقطعة الواحدة لفساتين السيدات المطبوعة تطوير أسلوب تصميم -4
 التعرف على النتائج المرتقبة للتصميم قبل التنفيذ . -5

 :Importance of Researchأهمية البحث 
  للتراث االسالمى .رفع القيمة الفنية للمنتجات الطباعية من خالل التشكيل الوظيفى والجمالى -1
و  الحاسب األلىالستعانة بخزف ازنيك بامستوحاة من زخارف  طباعيةتصميمات نتاج إ-2

  .طباعتها رقميا
 انتاج تصميمات للقطعة الواحدة تالئم فساتين السيدات المطبوعة .  -3

 : Definitions of researchحدود البحث 
 حدود مكانية :

 زنيك بتركيا. ٳسالمى الذى تم انتاجه فى يتناول البحث دراسة نماذج من الخزف اال -1
 للباحثة .يتم تنفيذ تجربة البحث على الحاسب الشخصى  -2

    حدود زمانية :
 عام  35_20تقوم الباحثة بعمل تصميمات لفساتين السيدات المطبوعة تالئم الفئة العمرية من-1
 م . 2017تالئم التصميمات ألوان موسم صيف وخريف  -2
 الخزف االسالمى الذى تم انتاجه فى ازنيك بتركيا فى يتناول البحث دراسة بعض نماذج من-3

 . 20القرن  وحتى14القرن الفترة من 
 حدود موضوعية :

وبرنامج  Windows 7تستخدم الباحثة فى التجريب جهاز حاسب آلى يعمل بنظام النوافذ -1
Illustrator CS6 . 

 من خالل الطباعة باأللوان على الورق األبيض للتصميمات جراءات التجريبية اليتم عرض ا-2
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 :  Research Methodologyمنهجية البحث 
 يتبع هذا البحث المنهج التاريخى والوصفى والتجريبى من خالل :       

مى الذى تم انتاجه فى ازنيك الوزخارف الخزف االسعرض التطور التاريخي لبعض أشكال وأنواع 
الوحدات الزخرفية المميزة لزخارف خزف وصف وتحليل و  ، 20وحتى القرن 14من القرن  الفترة في

توزيع التصميم المطبوع للقطعة الواحدة لفساتين السيدات . هيئات  وأنواع وأشكال أزنيك ودراسة 
تالئم القطعة طباعية والمنهج التجريبى فى استخدام تقنيات التصميم الرقمى فى عمل تصميمات 

 من تصميم الباحثة وتطبيق التصميمات الناتجة على عارضات األزياءالواحدة لفساتين السيدات 
 الحاسوب .، باستخدام 

 مصطلحات البحث : 
 :  Dressفستان 
يعرف الفستان بأنه رداء خارجى ترتديه النساء بتصميمات وأشكال مختلفة ، فهو يغطى         

وهو الجسم من الكتفين الى الركبه أوقد يكون أطول من ذلك تبعا التجاهات الموضة السائدة ، 
يتكون من جزئين منفصلين مثبتين معا عند خط الوسط وهما الجزء العلوى المعروف باسم 

 .الكورساج والجزء السفلى المعروف بالجونلة 
 :الرئيسية  أنماط الفستان

 نستعرض فيما يلى بعض األنماط األساسية ألشكال الفساتين : 
 :   Shirt Dressالفستان القميص  -1

بهذا االسم  وسمىالجبردين و انجلترا ، يصنع من الكتان فى  م 1964عام  شاع ارتدائه       
، ويصل طوله الى فضفاض  ميز بكونهن خطوط تصميمه مقتبسة من القميص الرجالى ، يتأل

خطى كتف مضبوطين على الجسم ، بمبرد و طرف مدبب  ول اسبور ذو مستوى خط الركبه ، بك
، بقصة عرضية عند خط الوسط يثبت عليها لوكسات تركيب الى خط الذيل يغلق بواسطة أزرار 

ينسدل الفستان باتساع الى خط و متوسطة العرض يمرر من خاللها حزام متوسط العرض ، 
بجيبين خارجيين علويين مثبتان عند مستوى خط الصدر يعلوهما قالب مستطيل الشكل  الذيل،

 قصيرين . و يزخرف الجيبين بكالونيه عند خط نصف الجيب ، بكمين تركيب
 : A A line Dressفستان شكل حرف  -2

يتميز بكونه مضبوط الساتان ،  وأ م فى انجلترا ، يصنع من الكتان1965عام استخدم        
من مستوى خط الكتف الى مستوى خط الوسط ثم ينسدل باتساع يأخذ شكل  أ  الجسم بد على
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خطي كتف و  الشكل ، فتحة عنق مستديرةبيصل طوله الى منتصف الفخدين ، و ،  Aحرف 
 كم كاب .و طويلين نسبيا ، 

 Dress : Empireفستان بقصة أمبير -3
على من محبك  كونهبميز يتو م ، يصنع من الحرير ، 1967عام ارتدته السيدات فى        
ثم ينسدل ، بقصة أمبير أسفل الصدر مباشرة ، بشكل زاويه منفرجة يعلوها كشكشة ، الصدر 

 ينظف طرفها بشريط Vباتساع بدأ من أسفل القصة األمبير ، بفتحة ديكولتيه تأخذ شكل حرف 
يمتد ليربط حول العنق من الخلف ، ، ببنستين مائلتين أماميتين أعلى مستوى القصة و )بييه( 

 سم عند خط حياكة الجنب . 3األمبير بحوالى 
 : Coat Dressفستان المعطف  -4

ترجع تسميته و التويد ،  وأم فى انجلترا وأمريكا ، يصنع من الصوف 1968عام  ظهر       
الشتاء ، ن خطوط تصميمه تشبه المعطف ، وكانت ترتديه النساء فى فصل بهذا االسم أل

يتصف بأنه مضبوط نسبيا على الجسم ، يصل طوله الى مستوى منتصف الساقين ، بخطي و 
كتف مضبوطين على الجسم ، بكول شميزييه وطرف مستدير ، بمرد بسيط يغلق بواسطة خمسة 

كمين تركيب طويلين أو قد يصل طول كل منهما الى ثلثى الذراع و أزرار ، بجبين مسحوريين ، 
 بدون . يلة الشكل أو، ينتهيان بأسورة مستط

 : Jumper Dressفستان جامبر -5
يتصف بأنه فضفاض على الجسم و انجلترا ، يصنع من الجبردين ، ب فى نهاية الستينات انتشر

سم بفتحة ديكولتيه عميقه وأفقية الشكل يحاك  5، يصل طوله أسفل مستوى خط الركبه بحوالى 
و الخلف ، بقصة عرضية عند خط الوسط  فيها حمالتين عريضتين مستطيلتين الشكل من األمام

 بها كشكشة .
 :  Sweet Heartفستان-6

الن شكل مسطح الصدر يأخذ شكل االسم هذا بيصنع من القطن أو الساتان وسمى         
يتميز بتنورة فضفاضة ، بكشكشة عند خط الوسط يثبت عليها حزام متوسط العرض من و القلب 

يصل طوله الى مستوى خط الركبه وينسدل الفستان باتساع الى و شرائط الساتان تزينه فيونكة ، 
 ( 5: 1رقم ) صوروالذى توضحه  (138، 137،ص 3)الذيل ، بدون أكمام أو حماالت
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( 1ة رقم )صور 

الفستان 
 القميص

( 2ة رقم )صور 
فستان شكل 

 Aحرف 

( 3ة رقم )صور 
فستان بقصة 

 أمبير

( 4ة رقم )صور 
 فستان جامبر

( 5ة رقم )صور 
 Sweetفستان

Heart 
 تصميمات القطعة الواحدة : 

هي تصميمات تتطلب مهارة التخيل لشكل التصميم بعد تنفيذه على المنتج المطبوع وال        
وتتطلب االلمام بعناصر وأسس التصميم النسجى  ،(37، ص5)تخضع ألي أنظمة تكرارية محددة 

المطبوع ، و يمكن تنفيذها يدويا أو من خالل االعتماد على التكنولوجيا الحديثة لترجمه فكر 
واحساس المصمم بالمنتج المطبوع من خالل التصميم االفتراضى بالحاسوب لمساحة محددة تحديدا 

كل وموديل المنتج المطبوع . كما يتم تحديد حجمها دقيقا حيث يتم توزيع الوحدة الزخرفية تبعا لش
التى تظهر فقط بعد حياكة المنتج و و اتجاهها أو تكرارها على أجزاء المسطح النسجى المطبوع 

، ويمكن تحديد شكل المنتج المطبوع بعد االنتهاء من طباعته وحياكته وتستخدم هذه الطريقة فى 
والذى تعتمد عليها بيوت   prototypeلى للمنتج الطباعى القياسى األو االفتراضى تصميم النموذج 

لعدة  تصميمات القطعة الواحدة لفساتين السيدات المطبوعة ويمكن تقسيم، زياء فى التصميم األ
 :أنواع كما يلى 

 
 تصميمات تعتمد على فكرة التصميم :  -1

  حتلللفكرة التصميمة فيتبعا فى هذه النوعية من التصميمات يتم توزيع عناصر التصميم         
وحدة زخرفية أساسية  فكرة تصميمية أوعلى  التصميم أكثر المناطق بروزا فى الفستان و يعتمد

والجزء صدر المسطح على  أوانبيه وعناصر مكملة و يتم توزيعها فى وسط الفستان أوعلى أحد ج
 طولعلى وأغلب هذه النوعية من التصميمات يتم توزيعها ( ذيل الفستانالسفلى من الفستان )

 متبقىالجزء األمامى للفستان بما يمثل الثلث بينما تحتل العناصر المكمله ما يوازى عشر الجزء ال
  (.6:9) رقمتوضحه الصور  ، كما

                                                           

 .تعريف اجرائي للباحثة *
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وحدة ( 6ة رقم )صور 

زخرفية على منطقة 
 الذيل والصدر

( 7ة رقم )صور 
بطول وحدة زخرفية 

 أمام الفستان

وحدة ( 8ة رقم )صور 
زخرفية على النصف 

 السفلى للفستان

وحدة ( 9ة رقم )صور 
زخرفية على منطقة 

 الصدر واألكمام
 تصميمات تعتمد على موديل الفستان المطبوع : -2

ان توزيع الوحدات الزخرفية فى هذه النوعية من التصميمات تتم تبعا لموديل الفستان         
التى تبدو واضحة منه أثناء و قماش الموديل من مسطحات ألجزاء  ةدفتمثل هيئة محدالمطبوع ، 

أو تتوسط جزء محدد من التصميم على مسطح الصدر  وحدات الزخرفية التى يتم توزيعهاكالارتدائه 
لى حافة الجزء على شكل شريط )كنار( عوأحيانا يتم تكرار بعض الوحدات أو أجزاء منها ، 

األكمام أو محيط الخصر أى تصبح حدود الباترون هى حدود و اطار  المخصص للذيل أو
  (.13:10)رقمالتصميم التى تحوى العناصر التصميمية وتؤكد عليها و الذى توضحه الصور 
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( 10ة رقم )صور 

و  فى وسطتصميم ال
 فستان حافة ال

( 11ة رقم )صور 
الصدر  على التصميم 

 ذيلالحافة االكمام و  و

( 12ة رقم )صور 
على الصدر  التصميم

 التنورةو والوسط والذيل 

( 13ة رقم )صور 
أخذ شكل التصميم ي

 مسطح الصدر والتنورة
 
 تصميمات تعتمد على فكرة وموديل التصميم معا : -3

عناصر من خالل تبعا للفكرة التصميمة _ المطبوعة يقصد بها توزيع عناصر التصميم        
تكرارية_ ويمكن أن يتم توزيعها على أحد  وليست عناصر ةفكرة التصميمال على و تؤكد عبرت

المطبوع ليحدث نوعا من االتزان ، أويتم توزيع مسطح القماش ل األيسرالجانب الجوانب وبخاصة 
التصميم طبقا للنسب الذهبية ، أو أن تصبح حدود الباترون هى حدود و اطار التصميم  التى 

جزء مكمل للتصميم ، وأغلب هذه النوعية فستان كم اليعد تحوى الفكرة التصميمية وتؤكد عليها و 
 .(17:14)ة رقمصور توضحه  كما من التصميمات يتم توزيعها طوليا 
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توزيع ( 14ة رقم )صور 

العناصر على مسطح 
 القماش بنسبة ذهبية

توزيع ( 15ة رقم )صور 
العناصر على الجانب 

 األيسر للفستان

( 16ة رقم )صور 
توزيع الوحدة بطول 

 فستانقماش خلف ال

توزيع الوحدة ( 17ة رقم )صور 
 بطول الفستان وتؤكدها
 الزخارف على الصدر

 الفستان : األجزاء المطبوعة فى  مسطحشكل على  تعتمدتصميمات -4
 ة محددة منمساحعلى يتم توزيع الوحدات الزخرفية فى هذه النوعية من التصميمات         

 الخصر وأ الصدر محيطككل مثل العناصر التصميمية المساحة حوى ت بحيث، المطبوع  قماشال
تكرار بعض العناصر الزخرفية و يمكن _  على هيئة كنار _ الذيل وأاألكمام  وأ أو الكورنيش

 ( .21: 18)ة رقم صور الذى توضحه و باتجهات طولية أو عرضية 

    
( 18ة رقم )صور 

توزيع الوحدة الزخرفية 
بتدرج بطول مسطح 

 التصميم

( 19ة رقم )صور 
على  الزخارفتوزيع 

هيئة كنارات متتالية 
 األطوالعددة ومت

توزيع ( 20ة رقم )صور 
 الوحدة الزخرفية
بطول مساحة 

 الكورنيش

( 21ة رقم )صور 
توزيع الوحدة 

على محيط  الزخرفية
 و االكمام الخصر
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 :  Symmetry"السيمتريالتماثل "تصميمات تعتمد على -5
على جانبى مسطح تام تماثل توزيع الوحدات الزخرفية أو العناصر التصميمية بيقصد بها          

 مسطح القماش )الباترون(، حيث يتم توزيع التصميم على النصف األيمن لشكل القماش المطبوع 
االتجاه المقابل على النصف األيسر للباترون  فى اوعكسه )copy)عمل نسخة استنساخه ويتم 

 (25:22رقم )والذى توضحه الصور . 

    
( 22ة رقم )صور 

 ماري كاترانتزو
 طباعة رقمية

( 23ة رقم )صور 
الكسندرماكوين 

2010 

روبرتو ( 24ة رقم )صور 
 كفالى 

Roberto Cavalli 

ماري ( 25ة رقم )صور 
 2017 ربيع كاترانتزو 

 : Iznikإزنيك 
أسباب تعد بلدة إزنيك عاصمة الخزف التركي فهي أقدم مراكز صناعة الخزف، وترجع       

 لصناعة الخزف _طفلة بيضاء هشة ناعمة غير رملية_ بالقرب شهرتها الى توافر المواد الضرورية
 (76، ص23)منها ، والتى أعطت لخزف أزنيك شهرة كبيرة في رقة ومتانة أوانيها.

 أهمية خزف ازنيك :
 ون الخزف األساسى أبيض فاتح ، يستخدم كخلفية للتصميم .ل-1
أنواع مختلفة منه والتى تتم  فى درجة  3% كوارتز حيث يخلط  80_70لى عيحتوى الخزف -2

 مئوية .درجة  900حرارة 
 .(367، ص24)نواع األحجار المنصهرة بالحرارة والمخلوطة هى التى تكون الكوارتزأ-3

                                                           

 .تعريف اجرائي للباحثة *
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 ة لهذه الظروف ستخدام طرق مختلفة للزخرفة منها الحرارة و البرودة والتجمد فيولد قدرة مقاوما-4
نيك من اتحاد الكثير من المواد التى تؤدى الى تعدد ألوانه أيضا مثل األزرق يتكون خزف از -5

  .(46،47، ص3)الغامق والمائل للخضرة واألحمر المرجانى واألخضر الفاتح واللون الوردى 
األواني الخزفية ول أ ويعد خزف ميلتس، عدة أنواع من الخزف  ازنيك قد انتجت مدينة        

وتنحصر معظم أشكال هذا النوع  م(14،15التي انتجتها خالل القرنين الثامن والتاسع الهجريين )
بيضاء  كانت تصنع من طينه حمراء وتكسى ببطانة وأباريق عميقة وسلطانيات مقعرة في أطباق
اني أو األسود ثم عليها الزخارف باللون األخضر المائل للزرقه أو اللون األرجو طبق وت ثم تحرق

تطلى بعد ذلك بطبقة من الطالء الزجاجي التركواز أواألخضر أواألزرق . تحرق للمرة الثانية و 
وقد  (350،351، ص6) واني الخزفية استخدام العناصر الهندسية.على زخارف هذا النوع من األ ويغلب

فخارية حمراء هاجر بعض صناع خزف أزنيك الي مدينة جناق قلعة وصنعوا خزف من طينة 
وقد يكون لون بعضها بني فاتح أو رمادي مائل لالصفرار. وأهم ما يميز خزف جناق هو  اللون

فضالعن تنوع الموضوعات  ، األطباق والسالطين واألباريق والزهريات من األواني تعدد أشكال
مع تحيط بها كالجوا الخزف برسوم العمائر وقد تفردت أطباق ، والتكوينات الزخرفية تنوعا كبيرا

، ص 13)الفني األسلوب تتميز بوحدة في طيور،الرسوم  السرو و بخاصة أشجار و األشجار رسوم

 .(28:26رقم )و التى توضحها الصور ،  (276
 

                                                           

نسبة الى مدينة تحمل هذا االسم في منطقة جنوب االناضول عثر فيها على اعداد كبيرة من أواني هذا  *
 النوع من الخزف .

 

   
خزف ( 26ة رقم )صور 

 األخضر باللون ميلتس
 1570 إزنيك المائل للزرقه

 به ابريق( 27ة رقم )صور 
 ،الصيد لحيوانات زخارف

 1570 إزنيك

رسوم العمائر ( 28ة رقم )صور 
تحيط بها أشجار السرو متحف 

 1650زنيك ٳأغاخان 
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 :(1470-1560) كإزني خزف
 الفن تطور في األثر عظيم له كان 1453 عام في للقسطنطينية الفاتح محمد غزو ان         
 مدينة ففي ، الفنية ةر امهال عن وتعبيرا زخارفها في تحديدا أكثر العثمانية الفنون فأصبحت العثماني

 ، حرقه يتم الناصع األبيض الطين من مصنوع أبيض خزف محله يحل األحمر الخزف بدأ كإزني
 وقد . مئوية °900درجة فى الثانى للحريق فرن في وتوضع تزجج ثم الزخارف عليه تطبق ثم

 و المصابيح و والجرار واألباريق والسلطانيات الكبيرة األطباق تنفيذ فى األسلوب هذا استخدم
 . (31:29رقم ) الصور توضحها والتى (38 ص ،15 ) الشمعدانات

 

   
بالط ( 29ة رقم )صور 

 زنيكٳ 1575_مزجج 
شمعدان من ( 30ة رقم )صور 

 (27) زنيكٳ 1525_الخزف
 ، شكاهم( 31ة رقم )صور 
 1557زنيك_ٳ–األلوان ةمتعدد

         
 من الفترة فى أنواع أربع الى االزنيكى العثمانى الخزف زخرفة أساليب الباحثون صنف       

 و الثاني بيزيد و الفاتح محمد وهم حكام أربع حكم مع تتوافق التى و 1520 عام إلى 1470عام
 1470 عامى بين الفترة إلى تعود ، كإزني خزف من مجموعة أقدمو  ، القانونى وسليمان األول سليم

 المحكم التصميم ذات األرابيسك بزخارف تميزت حيث الثاني بايزيد السلطان مرحلة 1480 و
 واألزرق األبيض بين تصميماتها ألوان تنوعت عميقة_ زرقاء أرضية على للغاية لمنمقةا واألزهار

 كأرضية وتركيبا تعقيدا أكثر أشكال الى النباتية الزخارف تغيرت نأ لبثت ما ثم ،(278، ص 12)
 والعصابات العقد نسج )مثل جديدة أشكال ظهرت كما ، والحدود العميقة جزاءاأل بين واضحة

  .(47 ص ،16 )الصين( الخزف  من المستمدة السحابية
 الحرفيين واستخدم سليمان السلطان عهد فى كزنيٳ فى الفنون أنواع بشتى االهتمام زاد        

 فى يظهر والذى ، لسيراميكل خارفز  عمل فى خيالهم على اعتمدوا كما متنوعة فنية مصادر
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 األزرق اللون ظهرف ، يةوالشرق يةوروباأل التأثيرات عن فضال ، العثماني نمطلل استخدامهم
 من الخزافين وتحرر االنتشار فى أخذو  ،(35ص ،14) السليمانية جامع فى استخدم الذى )التركواز(

 والذى الذهبي القرن أو توغراال أسلوب وظهر ، القديمة الزخرفة وأساليب اللون أحادية التصميمات
 نهاية فى سطنبولٳ في الذهبي القرن منطقة في انتاجها تم منه األولى العينة ألن االسم بهذا سمى
 مزينة المركز متحدة رقيقةال اللوالب من سلسلة من الزخارف من النوعية هذه وتتكون 1520 عام

 التصاميم هذه لهمتاست وقد بيضاء. خلفية على األزرق عليها يسيطر لوحة في ، صغيرة بأوراق
 يظهر خزفال من النوع هذا أن من الرغم علىو  توغرا اإلمبراطورية التوقيعات الخط،وخاصة من

 .(89 ص ، 8)ه1550 عام إلى ه 1530 عام ذمن شائعا ظل أنه إال محافظا نمطا
 . (32،33رقم ) صوركما توضحه 

 

  
_ جامع السليمانية  توغرا( 32ة رقم )صور 

 ازنيك
زخارف متعددة األلوان ( 33ة رقم )صور 

 مسجد السليمانية
األكواب والكؤوس المذهبة واألوانى الخزفية والتى يختلف أحيانا انتشرت أشكال من                 

 تالعكس ، وتعدد الغطاء من المعدن والجسم من الخزف أوصنع يفخامة جسم االناء عن الغطاء 
القناديل والكرات وكذا حوض واألقداح واألباريق والفناجين و أشكال األوانى السلطانية وأوانى الباشا 

 (376، ص11) السيراميك التى تغطى بالمعدنأطباق فى أشكال  األرجل ، وظهر تنوع كبير غسيل
 استخدمت والتى كإزني في الخزفية األطباق على رسمت التي السفن أن "لين آرثر" اآلثرى يذكرو 

 باسم والمعروفة هـ1555 -ه0215عامى بين الفترة الى ترجعو  تنفيذها فى خزفية طالءات عدة
 من واسعة مجموعة بتوظيف كإزني خزافي قام حيث ، اإلطالق على األفضل هى دمشق مخازن

 الشراعية لسفنوا والسحب، ، لألسماك الزخارف من العديد وتطوير المجردة الزخرفية المخططات
 (143ص ،7)والخيول والثعابين واألسود والبط واألرانب الغزالنك الحيوانات صيد و والطيور واألرابيسك

 (.36:34)من الصور توضحه ذىوال
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اناء خزفى به ( 34ة رقم )صور 

ازنيك _15جزء معدنى  القرن 
(28) 

طبق به رسم ( 35ة رقم )صور 
 1625 _أزنيكلسفينة

طبق به رسم ( 36ة رقم )صور 
 _ أزنيكألسد

 1610(26)  
 السالطين من كبير بتقدير حظي الذي الصيني، الخزف تقليدب يونكاألزني الخزافون أخذ         

 النماذج وكانت إلنتاجها. كنماذج السلطان( جعبة في كانت )التي األطباق وااستخدمو  العثمانيين.
 وايقتصر  ولم (467، ص 19)التمرير. وزهرة اللوتس وباقات العنب وراقأل زخارف ذات شعبية األكثر
 العثماني، البالط أساليبب المتأثرة زخارفهم استخدموا ولكنهم ، الصينية للتصاميم الدقيق تقليدال على

 فى السيراميك إنتاج أساليب على تدريجيا هيمن والذى الطالء تحت األلوان متعدد الرسم وأسلوب
 اللوتس زهرةك يةالزخرف الوحدات بعض أن حين في عشر، السادس القرن نهاية حتى ، إزنيق

 17 القرن أواخر حتى ىكزنياإل للخزف زخرفية كمفردات استمرت ، والحدود والصخور والموجة
 (.39:37) رقم الصور توضحه كما ، (59ص ، 17)

   
قارورة ( 37ة رقم )صور 

زخارف لقشور السمك  ابه
مستمدة من الفن الصينى 

 16القرن  كإزني

 به طبق( 38ة رقم )صور 
 مستمدة من الفن زخارف

 الفن متحف،كالصينى،إزني
 (33)ألمانيا برلين االسالمى

به  ابريق( 39ة رقم )صور 
 السحابية عصاباتللزخارف 
 وألبرت فكتوريا متحف1585

 إضافة فتم خزفيةال األلوان لوحة بتطوير يونكاألزني الخزافون قام ،1560 عام منتصف في      
 خزف ألوان لوحة إلى والفيروزى الكوبالت األزرقو  واألسود واألرجواني والرمادي األخضر اللون
 والورود والقرنفل الزنبق من الزهور لباقات كوينت بها طباقأل رواجا األكثر ميماتالتصو  كإزني

 والتى الخرشوف ثمار و السرو وشجرة المنجل ساز أوراق وكذا والفاوانيا واللوتس والرمان والصفير
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 حافة من السفلي الداخلي الهامش على المركز من التكوين ينشأ و ، بسطهم أشكال إلى تتحور
 الجريء التناظر مع ندفاعاالو  حركةوال األزهار لزخارف اللونى الثراءب األطباق تلك وتميزت الطبق

 األخضر من خلفية على ورسمت للتصميم رأسي وضع ىف بإحكام والمنسق المنظم والتكوين
 القرن أوائل في بيضاء أو زرقاء بأرضية أحيانا استبدالها تم والتي ، ىالفيروز  األخضر أو الزمردي

 .( 42:40رقم ) الصور توضحه والتى ، 17
   

   
خزفى  طبق( 40ة رقم )صور 
 الزنبق لزهور زخارفبه 

، 18)1575زنيكٳ،والفاوانيا

 (200ص

طبق خزفى ( 41ة رقم )صور 
 ازس ألوراق  زخارفبه 

 لقرنفلا زهور و المنجل
  زنيكٳوالفاوانيا_

 طبق خزفى( 42ة رقم )صور 
 تظهر به حركة النباتات

 متحف أغاخان 1570زنيك ٳ
(30) 

 
 : (1650 - 1560) اإلزنيكي الخزف
 المباني تشييد فى العثمانيين السالطين بدأ ، ه1453 عام في القسطنطينية غزو بعد       

 كبيرة كميات استخدمتف باشا، رستم والوزير سليمان السلطان ببنائها كلف التي وخاصة ، ةضخمال
 في أحمد السلطان مسجدو  توبكابي قصرو باشا رستم مسجد زخرفة فى البالط من

 طابع تغير الى أدى مما ، خزفية بالطه 000,20 على يحتوي والذى _ األزرق سطنبول_المسجدٳ
 إلى الخزفية األوانى من اإلنتاج تركيز وتحول ،ه1550 عام فى ىكزنياإل السيراميك صناعة
 السداسي الشكل اختفىو  هاأحجام وتقلصت متزايد بشكل موحدة السيراميك أشكال صارتو  ، البالط
 .( 3:454رقم )توضحه الصور ذى وال (50، ص10) المربع الشكل وانتشر للبالط

                                                           

مسجد روستم باشا ) روستيم باشا كاميي ( هو مسجد عثماني من القرن السادس عشر يقع في  *
 سطنبول ، تركيا .ٳفي حي تاهتاكالي ، من حي الفاتح في   ısışÇarهاسيركالر 
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قيشانى ( 43ة رقم )صور 

 مسجد رستم باشا
،  قيشانى( 44ة رقم )صور 

 رستم باشا مسجد،  إزنيك
،  قيشانى( 45ة رقم )صور 

 رستم باشا مسجدإزنيك، 
      
 المحاريب. جدران وخاصة ، الداخل من المساجد لزخرفة جديدة إمبراطورية تصميمات ظهرت      
 اللون ظهر و واألرجواني األخضر اللون واستخدم  واضح بشكل البالط نوعية تحسين وتم

والتى توضحها  ،(132 ص ،21)الخزف انتاج في تعقيدا األكثر الصخرية األلوان أحد يعد والذى األحمر
 .( 48:46رقم )الصور 

   
 من لوحة( 64ة رقم )صور 

 زنيكٳ الخزفية بالطاتال
 الحياة شجرة( 47ة رقم )صور 
 المسجد إزنيك -)السرو( 

  األزرق

 من لوحة( 48ة رقم )صور 
 زنيك_ٳ  الخزفية البالطات

 الرومان شجرة
       

 كان والذى ، عشر السابع القرن نهاية فى يكاإلزني خزفال على شخصياتال تصوير بدأ        
 جالسون وهم ، المزهرة الحدائق في النساء بتصوير خزافونال قام حيث ،1675 عام قبل مافي نادرا

 ، الشباب واألزواج التدخين، وأنابيب واألسلحة، رسائل،ال يحملون والرجال الدف، أو العود يعزفون
 انسحابو  العثمانية. اإلمبراطورية نحاللال يكاإلزني خزفلا تراجع ذلك تال الرماح. مع والفرسان
 اإلزنيکي االقتصاد علی حتما أثر الذى اإلمبراطوري الطلب من والحد للسلطان الرسمية الرعاية
 رفيعة صناعة النتاج تعمل خزفية ورشة 15 حوالى ظل عشر السابع القرن منتصف وبحلول
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 مع يتفاعلوا أن الخزافون وحاول يكاإلزني الخزف تالشى عشر السابع القرن أواخر وفى المستوى.
 الخزف وتفوق جديدة ميماتتص وجود وعدم ، اإلنتاج جودة ضعف ولكن ، االقتصادية الصعوبات

  .(578 ،ص20)الصناعة ركودهذه تدريجياإلى المستورد،أدى الصيني
 :خزف أزنيك زخارف 

ال تفصلها عن بعضها البعض حدود زمنية بل ان عناصرها  كزنيٳان طرز الفن الخزفى فى      
 هى : طرزالزخرفية هى التى تميزها ، وتنقسم الى سبعة 

 :الطراز الهندسى -1
على اختالفها وتعدد النجمية  واألطباقالهندسية  شكالفيه الخطوط بأنواعها واأل تاستخدم      

تحديد وتقسيم عتمد على موضوعا زخرفيا قائما بذاته فهو يحوى يكن ي أضالعها ، اال أنه لم
 ( 49:51رقم )الصور  ( 89ص ،25)هندسية  الموضوع الزخرفى الى وحدات

   
 ، طبق خزف( 49ة رقم )صور 

 هـ1510 كإزني، نمط بابا نقاس
 متحف اللوفر

طبق ( 05ة رقم )صور 
رف هندسية ازخ ، خزف

 ه1575 إزنيك

طبق خزف ( 15ة رقم )صور 
ينية تصميم هندسى بتأثيرات ص

 1585 كإزني ،
 الطراز الرومى :-2

أطلقه السالجقة على الزخارف المحورة من الرسوم الحيوانية  كمايقصد به الطراز الرومانى ،     
وقد حورت فيه العناصر  ، وأطلق عليه األوربيون كلمة أرابيسك )أى عربى(بوجه عام والنباتية 

كما هو موضح فى  (32) معرفتها صولها وأصبح من العسيرالزخرفية الى درجة أبعدتها كثيرا عن أ
 (.52صورة )
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بالطة قاشانى من الطراز الرومى ( 52ة رقم )صور 

 Metمتحف 1578
  :(hatai)طراز الهاتاى -3

وراق النباتية المحورة بالطريقة الصينية استخدم السالجقة أسلوبا زخرفيا يعتمد على الزهور واأل      
)بالد  hatai سلوب هم سكانوكان أول من استخدم هذا األوالتى يصعب معرفة أصولها ، 

األزرق بدرجاته على أرضية بيضاء ومحددة باللون  باللون تلون وزخارفهالتركستان الشرقية( 
، كما هو  على قطعة خزفية واحدةاألسلوب الرومى والهاتاى  الجمع بين وأحيانا يتم األسود.

 .( 55:53موضح الصور )
 

   
قاشانى  بالط( 53صورة رقم )

طراز الهاتاي والرومى ، يجمع بين 
 قصر طوبكابى

زخارف ( 54صورة رقم )
أوراق العنب من طراز 

 زنيكٳهاتاي 

( 55صورة رقم )
زخارف قاشانى من 

 زنيك ٳطراز هاتاي 
 طراز الرسوم الحيوانية و اآلدمية : -4

استخدم الرسوم الحيوانية المحورة لدرجة أنه أصبح من العسير يعتمد هذا الطراز على         
لعصر الذى صنعت لحيوانات الصيد ، بينما تنوعت الرسوم اآلدمية تبعا  و بخاصة، تمييزها أحيانا 

ين شخاص على خزف القرنفيه سواء من ناحية األسلوب التصويرى أومن ناحية الزى فرسوم األ
ية من حيث السحنة والزى ، وبخاصة العمامة الكبيرة التى رسوم األشخاص الصفو  تشبه 15،16

كما أكثر بداوة كما أنها رسوم كاملة  18تغطى الرأس ، وهى غالبا رسوم نصفية بينما رسوم القرن 
 .(58:56هو موضح بالصور رقم )
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طبق ( 56صورة رقم )

رسم لحيوانات به خزف، 
 (31)1650الصيد ،

طبق خزف، ( 57صورة رقم )
 17شخاص القرن ألرسم 

 متحف بينكي_أثينا

طبق خزف ( 58صورة رقم )
المتحف القومى  17القرن 

 اسكتلندا
 طراز الرسوم النباتية والزهور : -5

، ووجدوا فى نباتات وزهور بالدهم أسلوبا واقعيا فى تمثيل الطبيعة  كزنيٳخزافى استخدم         
و الصنوبر والالله و  كرزوالفكثر استعمال زهرة القرنفل والورد  ةتصميمخصبا لعناصرهم المصدرا 

وزهر الرومان والسوسن وزهرة النسرين وتنقسم الزخارف النباتية الى خمسة أجزاء  شقائق النعمان
، فباستطاعة الفنان عمل  والثمار رئيسية هى : الفروع الكبيرة والصغيرة واألوراق والبراعم والزهور

والفروع النباتية تعد الهيكل األساسى للتصميم ، جزائها الخمسة أزهرة واحدة ب باستخدامتكوين كامل 
الزخرفى و يسمى الموضوع تبعا لعدد أفرع النبات المستخدمة فيه ورسمت الزهور بعدة أساليب 

كيا تر  زرع أكثر من مائتى نوع منها فىكان يالتى القرنفل  كالرومية والهاتية والواقعية وبخاصة زهرة
( 62 :59رقم )و التى توضحها الصور و التى رسمت على كافة منتجاتهم الفنية  18القرن  فى
. 
 

    
( 59صورة رقم )

 زهرة القرنفل 
زهرة ( 61صورة رقم ) الورد( 60صورة رقم )

 كف السبع
زهرة ( 62صورة رقم )

 السوسن
واألوراق _ بكثرة فى زخرفة الخزف  _ الساق والفروع جزاء الرئيسية لألشجاراستخدمت األ       

لدى األتراك لدوام خضرة  الدوم والنخيل وبخاصة أشجار السرو والتى تحتل مكانة كبيرة مثل أشجار
أوراقها فى كل فصول السنة ولرائحتها النفاذة فرسمت بكثرة فى المحاريب والميضات وعلى سجاجيد 



 لعدد التاسعا                                                      مجلة العمارة والفنون                
 

21 
 

ورسوم وم و قد أحنت الرياح قمتها ، كما أستخدمت رسوم شجرة الدالصالة فى وضع رأسى . 
قائم بذاته  لم ترسم الثمار كموضوعو  الكفاف. من أشجار الجنة وهى رمزهى أشجار النخيل ف

التفاح والكمثرى وبخاصة ثمار أوانى الزهور وأطباق الفاكهة  علىترسم غالبا ولكنها عنصر ثانوى و 
ترسم أحيانا على شكل التى  و المحورة وتوجد زخارف ألوراق العتر  والخوخ والتين والرمان والبلح .

كما ظهرت زخارف ألوراق الغار  ،ورقة ذات ثالثة فصوص وأحيانا أخرى ذات خمس فصوص
رقم و التى توضحها الصور وكثر استعمال أوراق نبات الساز بتحويرات متعددة  والكنكر والعنب .

  ج ، د، ه، و(ب، أ، _63)

  :   Laleطراز زهرة الالله -6
 15الالله فى زخرفة الخزف والنسيج والسجاد فى أواخر القرن  تراك رسوم زهرةاستخدم األ       
هناك أكثر من ألف نوع منها فى اسطنبول  استنبتت واستهجنت أنواع عديدة منها حتى صار ، وقد

 (95، ص22) وألوان متنوعةعديدة زخرفية ، و لجمالها وقدسيتها لديهم رسمت بأشكال 18فى القرن 
 .( ج ، ب أ،_ 64رقم )والتى توضحها الصور 

 

   
 جـ ب أ

 زخارف خزفية متنوعة لزهرة الالله( 64صورة رقم )
 
 
 

      
 و ه د جـ ب أ

 وراق نبات الساززخارف خزفية متنوعة أل( 63صورة رقم )
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 طراز الباروك : -7
االزنيكية وافدة من أوروبا على العناصر الزخرفية الخزفية ظهرت عناصر زخرفية غريبة           

وهى من والجامات وقرن الرخا ، وتتمثل فى األصداف والقواقع والشماعد واألوراق المعقوفة 
سلوبهم أالزخرفية ورسموها ب بعناصرهمزنيكيون الباروك فمزجها اال العناصر الرئيسية فى طراز

 ( .65:67رقم )والذى توضحه الصور ( 29) الباروك التركىفظهر طراز  التقليدى

   
 طرازقنينة،( 65ة رقم )صور    

 متحفالباروك التركى 
 1862،فكتورياوالبرت

 قارورة ،( 66ة رقم )صور 
 التركى طراز الباروك
 18القرن 

اناء خزفى ( 67ة رقم )صور 
  19كوتاهيا القرن 

ى على وجه الخصوص كزنيباالشارة أن الخزف التركى على وجه العموم واالوجدير                
وألوان بأشكال ) الهالل ( الشارة المميزة لدولتهم فى زخرفة األوانى والبالطات الخزفية استخدم 
 .( 70:68رقم )و التى توضحها الصور متنوعة 

   
زخارف ( 68ة رقم )صور 

الهالل ، قاشانى قصر 
 طوبكابى

قاشانى ( 69رقم )ة صور 
زخارف الهالل مع تأثيرات 

 للسحب الصينية

تفصيل من ( 70ة رقم )صور 
اناء خزفى لزخارف الهالل 

 على خلفية بيضاء
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 التجربة الفنية :    
متنوعة يتم تنفيذها باستخدام مسطحات من  موديالتان فساتين السيدات المطبوعة ذات          

يتم اختيار أجزاء محددة من قماش التصميم المسطح بحيث تتوسط الوحدة و القماش المطبوع ، 
الزخرفية مسطح الصدر أو الجزء األمامى من الفستان أو األكمام أو تأخذ شكل كنار ألجزاء 

بالتالى زيادة و  و... األمر الذى يتكلف كميات كبيرة من القماش والصبغاتمحددة ... الخ ، 
اذا ماتم تنفيذه بأى  ، وال يبدو تصميم الفستان كذلك مميزو جيد بشكل تصميم الدو حتى يبالتكلفة 
من مسطح القماش ، وتحاول الباحثة من خالل التجربة الفنية وضع تصميم عشوائية أجزاء 

الوحدات تحديد شكل و فستان ، التنفيذ فى  هالقماش المطبوع المستخدمجزاء مسبق ألافتراضى 
التى تبدو واضحة و التصميم المطبوع  محددة منمساحة زنيك على ٳالمستوحاه من خزف  يةالزخرف

، باالستعانة بالحاسوب ، ومن ثم امكانية تحريك أفضل األجزاء التصميمية حتى  ئهأثناء ارتدا
تالئم شكل موديل الفستان واألجزاء التى تظهر منه أثناء ارتدائه على عارضة األزياء قبل طباعته 

التعرف على النتائج المرتقبة للتصميم قبل التنفيذ ، ويقلل من الوقت ، األمر الذى يؤدى الى 
والجهد المبذول فى التصميم والتنفيذ ، وكذلك التكلفة المادية للفستان المطبوع ، والحصول على 

 .)الموديل(نتائج تصميمة مثالية ، وتنفذ تجربة البحث بتطبيق تصميم الفستان على عارضة األزياء 
 ( : 1التصميم رقم )

 
 توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل المقترح القماش تصميم                  

 القطنالقماش المقترح : 
 سنة 30_ 20السن :  

 وقت االستخدام :  الصباح وبعد الظهر 
  نشطة بالصبغات ال : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة
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 ( : 2التصميم رقم )

 
 توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل تصميم المقترح ال                 

    القطنالقماش المقترح : 
 سنة 30- 20السن :  

 وقت االستخدام :  الصباح وبعد الظهر 
  نشطة البالصبغات  : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة

 ( : 3التصميم رقم )

 
 توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل تصميم القماش المقترح                  

 القماش المقترح : حرير الساتان   
 سنة 30_ 20السن :  

 وقت االستخدام :  المساء وبعد الظهر 
 بالصبغات النشطة : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترحطريقة 
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 ( : 4التصميم رقم )

 
 بطرق مختلفة توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل تصميم القماش المقترح       

 القماش المقترح : حرير   
 سنة 35_ 25السن : 

 وقت االستخدام :  المساء وبعد الظهر 
 بالصبغات النشطة : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة

 ( : 5التصميم رقم )

 
 بطرق متنوعة  توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل      تصميم القماش المقترح 

 حرير  الالقماش المقترح : 
 سنة 30_ 20السن :  

 وقت االستخدام :  المساء الصباح وبعد الظهر 
 بالصبغات النشطة : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترحطريقة 
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 ( : 6التصميم رقم )

 
 تنوعة م بأحجام مختلفة وطرق الوحدة الزخرفية على الموديلتوزيع   تصميم القماش المقترح  

    القطن والكتان القماش المقترح : 
 سنة 30_ 20السن :  

 وقت االستخدام :  الصباح وبعد الظهر 
  مشتتة . بالصبغات ال : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة

 ( : 7التصميم رقم )

 
 بطرق متنوعة  توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل       تصميم القماش المقترح  

    القطن القماش المقترح : 
 سنة  35_ 25السن :  

  .وقت االستخدام : المساء الصباح وبعد الظهر
 .نشطة بالصبغات ال : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة
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 ( : 8التصميم رقم )

 
 بأحجام مختلفة وطرق متنوعة  توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل  تصميم القماش المقترح  

 القماش المقترح : القطن والكتان 
 سنة 30_ 20السن :  

 وقت االستخدام :  الصباح وبعد الظهر 
 . نشطةالبالصبغات  : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة

 ( : 9)التصميم رقم

 
 بطرق متنوعة  توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل تصميم القماش المقترح

 حرير الالقماش المقترح : 
 سنة 30_ 20السن :  

 وقت االستخدام :  المساء 
 بالصبغات النشطة : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة
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 ( : 10التصميم رقم )

 
 بأحجام مختلفة وطرق متنوعة  توزيع الوحدة الزخرفية على الموديل  تصميم القماش المقترح  

    القطن أو الحرير القماش المقترح : 
 سنة 35_ 25السن :  

 وقت االستخدام :  المساء الصباح وبعد الظهر 
  بالصبغات المشتتة أو النشطة .  : طباعة بالنفث الحبرى ةالطباعة المقترح طريقة

 :Results of Researchنتائج البحث       
امكانية االستفادة من العناصر الزخرفية لخزف ازنيك فى انتاج تصميمات تالئم القطعة الواحدة  -1

 .لفساتين السيدات المطبوعة 
إثراء القيمة التشكيلية لتصميمات القطعة الواحدة لفساتين السيدات المطبوعة المستلهمة من  - 2

 زخارف خزف ازنيك .
 تحديد النتائج المرتقبة لتصميمات الفساتين المطبوعة قبل تنفيذها باالستعانة بالحاسوب.  -3
  ئهأثناء ارتداالتى تظهر منه  التصميم يمكن تعديل شكل التصميم بما يوضح جماليات أجزاء -4
استخدام التصميم الطباعى الرقمى ، يعطى طالقة للتصميمات النسجية المطبوعة ويوفر فى  -5

 الخامات النسجية والطباعية .
 : Recommendations of Researchتوصيات البحث 

 تشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية فى التصميم . -1
االهتمام بتدريب الطالب والخريجين على استخدام تقنيات التصميم الطباعى بالحاسوب ،  -2

  كأحد متطلبات سوق العمل .
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المتقدمة فى تنفيذ المنسوجات المطبوعة لتحقيق أعلى درجات التدريب على الطرق واألساليب  -3
 االنتاج المتميز بأيسر وأسرع الطرق .

وبيوت الخبرة والمصانع لتحديد مزايا وعيوب المنتجات النسجية  ينعمل استبيانات للمستهلك -4
وبالتالى تحقيق أفضل عائد  المطبوعة من أجل تحقيق أفضل شكل للمنتج النسجى الطباعى،
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