
 المدرسة التركية العثمانية

 مقدمة تاريخية:- 

 

 -:مقومات التصوير العثماني   

 

 .التأثير األوربي  -2التأثير اإليراني        -1 

 

 .التأثير الصيني  -4التأثير العربي          -3 



 مميزاتها

1-  األزياء. 

2-  السحن. 

3-  العمائر. 

4-  األلوان. 

5-  الطبوغرافيابتكار األسلوب . 

6-  الواقعية. 

7-  قلة التوقيعات 

8-  الحاالت النفسية. 



 التصوير الديني 

 دولة دينية. 

)  مخطوط سير النبي ، ضرير ، مراد الثالث، -1
صورة دينية ، لطفي عبد هللا كان رئيس (814

 .المرسم السلطاني 

لقمان ، صور ( التواريخ  زبدة)  نامةسلسلة  -2
 .م 1583شخصية ودينية نفذ عام 

 .سؤال ، دار الكتب المصرية  قرق -3



 وقونيةفي بغداد  المولوية تكايامدرسة 

1-  ، عدة نسخ من حديقة السعداء ، فضولي
 .هـ 953

2-  ( .مقتل الحسين ) مقاتل الرسول 

3-  ، صور 9نفحة األنس من حضرة القدس ، جامي
 .م 1595/ هـ 1003بنسخة شستربيتي ، 

4-  جامع السير ، السهروردي. 

5-  تاريخ األنبياء والخلفاء ، طوبقابوسراي. 

6-  كرامات جالل الدين الرومي  وثواقبمناقب ،. 

7-  أخالق محسني  –روضة الصفا  –روضة السعداء
 ،..... 



 صور المعارك الحربية

 ، م، 1557/ هـ904فتوحات جميلة ، عريفي
  –تمسفار  –بج  –صور لفتح قالع ليبا 4

 عارف شلبي ، (  نامةسليمان )  نامةظفر
 م1558/ هـ 965

 .صورة قالع شرق أوربا  69   

صورة عن معارك القوقاز ، مراد 41،  نامةنصرت 
 .الثالث 

صورة عن فتوحات فارس 77،  نامة شجاعت
 .م 1586وروسيا 



 هـ ، 998رحمي  الشاهنامجي، تأليف  كنجةفتح
عشرين صورة عن حملة فرهاد باشا علي 

 .أذربيجان 

 ، صورة عن فتح بالد  104تاريخ فتح اليمن ، رمزي
 .العرب وتونس واليمن 

 طالق زادة ، حملة دمحم الثالث  نامةأكري فتح ،
صور آخرهم تجمع بين مؤلف 4علي المجر، 

 .المخطوط وناسخه ومصوره النقاش حسن 

 صور عن فتح الرومللي 5، طلوعي ،  نامةباشا
 .والقرم 



 الطبوغرافياألسلوب 

 نصوح  العراقينمخطوط بيان منازل السفر في ،
 ، المطراقي

 .صورة طبوغرافية لمدن وقري المنطقة  120       

 

 بايزيدتاريخ السلطان . 



 صور الحفالت

 هـ 990مراد الثالث ، لقمان ،  نامةمخطوط سور
 .صورة 427م ، طوبقابو ، 1582/ 

 

 هـ 1132وهبي ، وهبي ، طوبقابو ،  نامةسور  /
صورة عن حفالت ختان أبناء أحمد 127م ، 1720

 .الثالث 



 األلبومات والصور الشخصية

العثمانية ،  الشمايلاإلنسانية في  قيافات
صورة للسالطين  12م ، 1579/ هـ987لقمان ، 

 .العثمانيين 

 

صورة  90التواريخ ، دار الكتب المصرية ،  زبدة
 .بريشة عثمان 

صورة 44فاضل اندروني ، ( النساء )  نامة زنان
 لنساء 

 ، صورة لجميالت  39الحسان ، فاضل اندروني
 .االمبراطورية من شتي األجناس 

 



 أعالم المصورين

 عثمان. 

 ( .نجاري ) حيدر ريس باشا 

 حسن باشا. 

 نقاش أحمد. 

 لطفي عبد هللا. 

 المطراقجينصوح . 

 علي شلبي. 

 ( .عبد الجليل شلبي ) لوني 

 رحمي  –هايلي  –ميمي جمال  –فيضي–
 .وغيرهم ... سوني 

 









،  نامة هنرم، 1396 نيقوبوليسمعركة 
 .هـ 992،   1ج



م ، سليمان نامة 1521فتح بلغراد عام 
 هـ  965



 . موهاجمجلس حرب لويس قبل معركة 



-هونياديمراد الثاني يتخيل قتل جون 
 2ج نامة هنر



 .فتح أكري نامة   –م 1596فتح أكري 



حفل تنصيب سليم الثاني ، سفر 
 سيجتوار



مؤلف  نيساريالمصور حسن باشا مع 
 .مخطوط فتح أكري ، وناسخ المخطوط 



   وسكسارقالع التونة  – الطبوغرافي



 مدينة بلجراد 


