
 البالطات واألواني الخزفية

 .مراحل صناعة الخزف  -:أوال 

 ( مرحلة إعداد الطينة أو العجينة ) المرحلة األولي  -1

مرحلة التشكيل باليد أو بالعجلة أو ) المرحلة الثانية  -2

 ( بالصب

 (مرحلة الحرق او التجفيف ) المرحلة الثالثة  -3

 ( مرحلة الطالء والزخرفة) المرحلة الرابعة  -4

 



 األنواع   -:ثانيا 

 

 

  –البالطات الخزفية  –الفسيفساء الخزفية     

 

  –: تاريخ االستخدام     

الصب ، تحت الطالء ، الفواصل  -:طريقة الصناعة والزخرفة 

 التذهيب  –البريق المعدني  –مينائي  –( كورداسيكا ) الجافة 



 مالحظات علي البالطات

 أهميتها لكونها بعمائر مؤرخة -1•

 .مراعاة حجم ونوعية زخارفها مسبقا  -2•

 .مراعاة ألوانها مسبقا  -3•

 .فرمانات سلطانية بأوامر صناعتها  -4•

 ( .كوتاهية  –أزنيق ) أشهر مراكز صناعتها  -5•

 .جنسية الصناع واشهر أعالمهم  -6•

 .التأثيرات الفنية  -7•



 منهج دراستها 

 -:م 14/ هـ 8بالطات من القرن •

 .في بورصة  أورخانمسجد   

 . أزنيقمسجد مراد األول في   

 -:م 15/ هـ 9بالطات من القرن •

 .الجامع األخضر في بورصة   

 .في أدرنة  المراديةمسجد   

 .جامع الفتح في إستانبول   



 -:م 16/هـ 10بالطات من القرن •

 .مسجد وضريح سليم األول   

 .فسيفساء وبالطات قبة الصخرة بالقدس   

 .باشا باستانبول  رستممسجد   

 . بأدرنة السليميةجامع    

 . طوبقابوسرايبقصر  الحرملك   



 -:م 17/ هـ 11بالطات من القرن •

 .مسجد السلطان أحمد األول باستانبول      

 

 . طوبقابوسرايكشك بغداد بقصر     

 

     



 -:م 18/ هـ 12بالطات من القرن •

 

  –سراي  تكفورمصنع     
 

 .وبالطات أيقونات الكنائس  كوتاهية   

 

 .  بالطات الحرمين المقدسين     

 

 .التدهور والتأثيرات األوربية   



 األواني الخزفية –ثانيا 

 -:التأثيرات الفنية  -1•

 .أوربية  –سلجوقية  –إيرانية  –صينية •

 -:أقسام الخزف العثماني  -2•

 .تقليد لبعض أنواع الخزف الصيني وااليراني  -القسم األول  •

 .ابتكر فيه العثمانيون في الزخارف واأللوان  –القسم الثاني •

 -:مراكز الصناعة •

 -: أزنيقخزف   -1•

 -: أزنيقاألنواع المنسوبة لمراكز أخري وهي من إنتاج     

 .رودس  –دمشق  – كوتاهية – ميلتس  •

 

 



 .قلعة  جناقخزف  -2•

 

 .خزف استانبول  -3•

 

   



 . م13/  هـ7 طاي قرهفسيفساء خزفية بمدرسة 



 .سلجوقي ، أباد  قبادبالطة بقصر 

 



 . م15/  هـ9الجامع األخضر في بورصة 

 



 . م1536-1435/  هـ840-839 بأدرنةبالطات جامع مراد الثانى 



 . م16/  هـ10 إزنيق





 . م16/  هـ10،  إزنيقبالطات من 



 . م16/  هـ10، القرن باشا  رستمبالطات من مسجد 



 . م16/  هـ10، القرن باشا مسجد على 



 . م16/  هـ10، القرن  طوبقابوبالطات بجناح الحريم بقصر 

















 . م17/  هـ11 أغلر قرهاليسرى من مسجد 



 . م18/  هـ12القرن  كوتاهيةبالطتان من 



 . م15/  هـ9 ملتسالمنسوب خطأ الى  إزنيق



 . م15/  هـ9المنسوب خطأ الى رودس  إزنيق



 . م15/  هـ9المنسوب خطأ الى رودس  إزنيق



 . م15/  هـ9المنسوب خطأ الى رودس  إزنيق



 . م15/  هـ9المنسوب خطأ الى رودس  إزنيق



 . م15/  هـ9المنسوب خطأ الى رودس  إزنيق



 .دمشق المنسوب خطأ الى  إزنيق



 .واألبيض ، مرسوم باللونين األزرق  كوتاهيةالمنسوب خطا الى  إزنيق















 . م18باألبيض واألزرق  كوتاهيةمشكاتان خزف 





 . م18القرن  كوتاهية



 .قلعة  جناق





   الصفويالخزف 

 : األواني  –أوال •

 .مراكز صناعتها  –ألوانها  –زخارفها  –أشكالها 

 -:طرزها  -ثانيا  

 .الخزف ذو البريق المعدني  -1 

 

 ( .مبكر ومتأخر ) بنوعيه  كوبجيخزف  -2 



 .الصيني  البورسلينتقليد  -3  

 

 .الصيني  السيالدونتقليد  -4   

 

  -:البالطات الخزفية  –ثانيا   

مسجد الشاه ، قصر جهل ) الدينية والمدنية  الصفويةالعمائر  
أعالم مصوري  –( األلوان السبعة ) هفت رنكي  -( ستون 

 .العصر الصفوي الثاني 






















































