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شكيل وقد كان ت ،تطور وازدهار بعد الفتح اإلسالميصناعة الزجاج من الصناعات القديمة في بالد فارس والتي استمرت في  تعد
ون ويك اخنا  نتاج وزخرفة الزجاج سإو بالدمج بينهما وهما: أتين من طريقتين رئيس ةباستخدام واحد وزخرفة المنتج الزجاجي قديما  

ج خرفة الزجاوالثانية تشغيل وز  ،م هذه العمليات على مصهور الزجاجو الخيوط وتتأو األجزاء المضافة أو داخل قالب أبالنفخ الحر 
 دوات.أو باستخدام عدد و أ و النقش ويكون يدويا  أو القطع أويكون بالحفر  باردا  

اإلضافة ب ،وأثرى نتاج هذه الحضارةمما ميز ،  وكان لكل تقنية في الصناعة أو الزخرفة تأثير ومظهر مختلفين عن باقي التقنيات
ذه الطرز هكما تبلورت  ،سالمي لهاعلى بالد فارس منذ الفتح اإل المتعاقبةطرز بال متأثرةهذه المنتجات من زخارف تتميز به لما 

ي العديد فجليا  مما يعكس ذاتية الفن الفارسي القديم والذي ظهر ، سالمي عما ظهر في باقي بلدان العالم اإلوظهرت بشكل مختلف 
 من المنتجات التي تنوعت في الفترات التاريخية التي تم تصنيعها خاللها.

من محلية شركات الزجاج ال تعاني ، المائدة من الشرق والغرب أوانيواآلن أمام غزو المنتجات المستوردة لمصر من جميع أنواع 
لذا كان  ،السوق المحلي فيهم صمما أدى لتراجع حص التنافسيةها التي ترفع من قدرت منتجاتهمفي تصميمات قلة األفكار الجديدة 

المختلفة  المستوحاة من مصادر اإللهامذات التصميمات مجموعات جديدة من أواني المائدة  إنتاجبالبد من مواجهة هذه المنتجات 
نتاج إات ويعرض هذا البحث أنواع تقني ،للتصدير لبالد العالمللتصدي لهذا السيل من المنتجات في األسواق المحلية باإلضافة 

نتاج و م تصميالستفادة منها في وضع أساسيات اإللهام التي يمكن ا كأحد مصادر وزخرفة الزجاج الفارسي في العصور اإلسالمية ا 
 . االمنتجة كمي  الزجاجية لمائدة اأواني 

 -: مشكلة البحث
 رسيمقومات وجماليات الزجاج الفا استخداممن خالل  المحلي الحاجة لرفع القدرة التنافسية لمنتجات زجاج المائدة

 لفتح أسواق جديدة للتصدير.لتصميمها 
 -هدف البحث :

ارس من من خالل استخدام زخارف زجاج بالد ف وزيادة فرص التصديرالمحلية لزجاجية ا للمنتجاترفع القدرة التنافسية 
 . الزجاجيةواني المائدة أالعصر اإلسالمي ومظهرها في تصميم 

 - :أهمية البحث
لناتج ورفع ا وتنمية وتطوير صناعة الزجاج ،منتجات الزجاجية المحلية للمائدةتصميم ال فاقفتح آيسهم هذا البحث في 

  صادرات أواني المائدة الزجاجية. القومي بزيادة
DOI:10.12816/0036571 
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Introduction: 

The glass industry is one of the old industries of Persia that continued development and prosperity after 

the Islam reach Persia. The producing and decorating of the old glass products were by one of the main 

ways or merge them: production and decoration of hot glass and free blowing or in a mould or by adding 

parts or threads to the molten glass. Moreover, the second was decorating on cold glass by drilling or 

cutting or engraving either manually or by tools.1. 

Each technique used for production or for decoration were different from other techniques and 

had its own effect and appearance, which recognized and enriched the production of this 

civilization. In addition to the products of different models of decorations followed to Persia since 

the Islamic existences and these models evolved and emerged differently than appeared in the 

rest of the Muslim world reflecting subjective Persian art and has appeared in many products 

which ranged in historical periods they were manufactured in. 

And now as we see the invasion of products imported to Egypt from all kinds of tableware from 

East and West. Companies complained and the local glass factories in several interviews with the 

managers of a few new ideas for products, which led to the decline of their share of the domestic 

market, so it was imperative to confront these products in many modern products and inspired by 

all the data of nature and heritage ... To create new sets of tableware of all kinds to respond to the 

torrent of products on the domestic market as well as for the use of these elements in the 

heritage-inspired products for export to countries in the world devotee of ancient heritage. 

This paper presents a comparison between types of production techniques and decorative Persian 

Islamic glass to benefit in developing the basics of designing and producing glassware for table 

produced quantitatively. 

                                                           
1Nasser D. khalili -Islamic art and culture timeline and history-the American university in Cairo press- glass 
and rock crystal 
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Research Problem: 

The need to raise competitiveness of glass tableware products by adapting the constituents and 

the aesthetics of Persian glass.  

The lack of good sources for tableware designs produced quantified verses the fierce competition 

in the local market as well as opening up new prospects for export. 

Research Objectives: 

Reach using elements of Islamic Persian glass art aesthetic as input in the development of 

inventive design for glass tableware.  

The need to raise the competitiveness of local products, and increase export opportunities. 

Research importance: 

Development of innovative activity to the designer in the field of industrial glass products.  

This research contributes to the efficiency of the local glass product design. And the development 

of the glass industry. In addition to, raising GDP by increasing exports of glass tableware... 

 - :زجاج المائدةتعريف 
باق وأط رديةالف مثل األطباقأواني المائدة المصنوعة من الزجاج وهي تشمل كل ما يقدم فيه الطعام والشراب يقصد بزجاج المائدة  

ع الوظائف حيث تتنو ؛ بكل األحجام واألشكال على اختالفها وعلى اختالف وظائفها الكؤوس واألباريق والدوارق و واألكواب  ،الغرف
ذلك ك ،ألحيانايقدم فيها الطعام في بعض باإلضافة ألواني الطهي الزجاجية التي تتعامل مع النار مباشرة وقد  ،ها جميعا  ما بينفي

 .(1كما في شكل )المزهريات والشمعدانات  المالحات والسكريات يضاف لهذه األنواع المكمالت مثل
 

 
 (1شكل رقم )

  2تبعا  للوظيفة المائدة أوانيتقسيم 
 

 - المائدة لعدة تصنيفات أهمها: أواني وتنقسم

                                                           
 التقسيم من إعداد الباحثين( 1شكل ) 2
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باقتناء  (A) ةشرائح المجتمع الراقي اهتمامففي حين نجد  ، أواني المائدة من مكان آلخر استخدامتختلف عادات  - :الكمية -1
حسب  ةتنظيم المائدقواعد لطبقا   كل في مكانه الصحيح وبترتيب معين ووضعها على المائدة أواني المائدةكافة أنواع 

وف هذه األواني إما للظر  أنواع من ال تتعامل اال مع بعض (B) . نجد أن شرائح أخرى من المجتمعم كل منهااستخدا
 وقد ،ما بعدنظيفها فيأو لتوفير الجهد في تتيكيت( )اإل المتبعة لتنظيم أواني المائدة قواعدالالمادية أو لعدم االهتمام بتطبيق 

ناء إيدي على على الطعام واختالف األ االجتماعلكل العائلة إما لعادات غذائية كتفضيل  ا  كبير  ا  يستخدم البعض إناء واحد
  (. Cواحد كبعض الدول العربية، أو لضعف اإلمكانات المادية مثل كثير من الشريحة )

يني صن التختلف الخامات المستخدمة أيضا  تبعا  للشريحة االجتماعية فالبعض يستخدم األطقم الكاملة م - الخامات: -2
ألنها  . والبعض يفضل خامات أخرى ألسباب مختلفة فقد يفضل البعض األواني الزجاجية إماالمذهب أو المغطى بالبالتين

 كما ،خرىألسباب أأو  لجمال ألوانها وأشكالها أو أو إلمكانية دخولها الميكروويف، صحية أو أقل في الثمن من سابقتها 
 نكثير مأن ال ، أما في حالة مطاعم الوجبات السريعة فنجدلقلة ثمنها وتنوع ألوانها واني البالستيكيةيفضل البعض األ

 . وهي رخيصة الثمن جدا   أدوات المائدة يمكن التخلص منها بعد استعمال واحد
في  لونيمة اليفضل البعض األواني ذات األلوان المتنوعة والزخارف الغنية أو األواني عدأما من حيث األلوان ف - :األلوان -3

 .بدون زخارف حالة الزجاج أو الملونة بلون واحد
ي الطعام ف -لحجم الفردي منها ا -ففي حين تستخدم بعض اآلنية المسطحة  ا  معين ا  كل إناء استخدام يستخدم - :الوظيفة -4

ح ه والمالالحلو منالطعام نجد أن المقاس األكبر يستخدم في تقديم  ،والنشويات في تناول الوجبات المتماسكة مثل اللحوم
ألطباق كما تستخدم بعض ا ، واألصغر يستخدم فرديا  إما للخبز أو لتناول الحلوى.كميات أكبر لعدد أكبر من األشخاصب

اب بالنسبة لألكو أما  ألنواع معينة من الطعام المصممة لها خصيصا  مثل أطباق األسماك وبعض أطباق األيس كريم.
 روب.ومنها ما هو للمشروبات الساخنة باختالف األحجام حسب المش لمشروبات الباردة،وا فمنها ما هو للماء والعصير

ل والتي الكريستا نهاوممثل أنواع الزجاج المتميزة  ا  يدوي ا  نتاجإإلى أواني تنتج  قسم األواني الزجاجيةنت - :نتاجطريقة اإل -5
لتذهيب البارد أو باوتزخرف هذه المنتجات إما بالقطع باألحجار على ، نتاج فيها أعلى من الطرق األخرى يكون ثمن اإل

ك كذل ،  قنالنصف آلية إما بالكبس أو الطرد المركزي أو بالحو  اآللية بالطرق أغلب األنواعنتج أو بالبالتين، في حين ت
ألواني االكمية المطلوبة من و  الهيئة البنائية للمنتج يتوقف اختيار الطريقة على ،طرق زخرفتها تكون أقل تكلفةفإن 

  باإلضافة إلى تكلفة القطعة وسعر البيع المتوقع لها.  
ى أو بإحد فتترك آثارا  بارزة وغائرةا تشكيله قوالبفي  تنقش عديمة اللون زخارفإما بتزخرف األواني الزجاجية  - :المظهر -6

  .الت أو بالطباعةبالديكا زخارف مسطحة ملونة أو الكيميائي أو الميكانيكي، طرق الحفر
عدا البعض ينتج من زجاج  لزجاجية تصنع من زجاج سيليكا صودا جير مااأغلب أواني المائدة  - :التركيب الكيميائي -7

لبيركس، اواني مباشرة مثل األالأما بالنسبة ألواني الطهي فلها تركيب كيميائي خاص بها لتتحمل الحرارة غير  كريستال،
 .ة أن البعض منها له زخارف مطبوعون. وعادة تخلو من الزخارف البارزة والغائرة إالالفيز والمباشرة مثل أواني 

 - :أدوات المائدة والمنافسة العالمية
 خاصةوبل سريع بشكالعالم  الذين يزداد تعدادهم في الناسهمية أدوات المائدة لما لها من اتصال مباشر بالحياة اليومية لكل أترجع 
 .رةبصفة مستم األسواق(ال يمكن االستغناء عنها في كافة )الدول النامية مما يزيد الطلب على هذه المنتجات تحديدا  في 
لمطلة على دول آسيا امنتجات وتحتل  ،تشتد المنافسة بين منتجي أدوات المائدة على مستوى العالم نتيجة للطلب المتزايد عليها 

  3نتاج العالمي.جمالي اإلإ% من  40ي حين تنتج الصين وحدها لمي من أدوات المائدة فنتاج العاالمحيط الهادي ثلثي اإل
 4.ومالءمة االستخدام –الندماجات االتحادات وا –: العالمية أهمها بتوجهاتيتميز سوق أدوات المائدة عالميا  

                                                           
 12مرجع رقم  3
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عاملة ر األيدي الجو أولية وزيادة الوقود والخامات األسعار أفي  المطردنتاج أدوات المائدة نتيجة لالرتفاع إونظرا  الرتفاع تكاليف 
سواق لأل مسواء للتقدي ولكنه يتطلب دراسة واعية، الهين العشوائي  بالشيءالماهرة مع ندرتها، فلم يعد تصميم أدوات المائدة 

هم تبقى منتجاتللذا يجاهد المنتجون  ؛واحتياجاتهم المستهلكين السريع في أذواق وذلك للتغير؛ العالمية على حد سواء  وأالداخلية 
 وسط كل هذه التحديات.  ورفع جودتها بأسعار مغرية متسعير منتجاتهبالمنافسة  داخل حلبة

ق سوالتقوية وضعها في األ معا   مريكا لدمج بعض أسواق أدوات المائدةأبا و و ور أمنتجي أدوات المائدة في بعض مما اضطر 
 .ةنا المحلياتمام منتجأالمختلفة مما زاد من مخاطر المنافسة 

 5-وهي:  أخرى تفاصيلتندرج تحتها  مهمةمشكالت  ثالث أواني المائدة ومنتجويواجه 
 .التغير السريع في التكنولوجيا – صوله للسوقالوقت حتى و  –دورة حياة المنتج  -: نتاجاإل -1
 السيولة. –التسعير  – االئتمانمخاطر  - :الموارد المالية -2
 . للمخزون تتبعالجرد و الخدمات  تحسين - :التخطيط والتنفيذ -3

دارته منتجه وضع بتحسين منتج كل يقوم أن البد كان المنافسة هذه ولمجاراة  الموردين شكاوى متابعة ذلك فمن سواء حد على وا 
 ،كذلك رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والمتابعة،  األسواق في ومنتجاتها الشركة موقف من يضعف خلل أي لتعديل والتجار والعمالء

على  بمتابعة بعض االعتباراتتقوم الشركات  الصادراتزيادة و  ا  عالميو  محليا   ولمواجهة هذه المنافسةباإلضافة لتطوير المنتجات، 
 6- :الخارجيو  يداخلالمستويين ال

ه ومن ثم واحتياجات العالميالمفهوم التسويقي أن تتحرى الشركات عن متطلبات السوق يتطلب  - :الداخلية االعتبارات -أ
كيز ول والتر نتاج في المقام األبجودة اإلالبد من االهتمام كذلك  يلبي هذه االحتياجات بصورة أفضل، يجاد المنتج الذيتحاول إ

ي باقو  ،هالتي تقوم الشركة بإنتاج ابعة مزيج المنتجاتثم مت ،على تدريب العمال ورفع مستوى األداء داخل الشركات المحلية
 ويجالتر طرق و  المنتجات الجديدة تسعيرواألسواق المستهدفة و  قنوات التوزيعالمزيج التسويقي الدولي وهي تحديد  عناصر

 تشغيل منعو  والسالمة األمن إجراءات على والحفاظ العمل ظروف مراعاة مع ،وتوقيتها إلى آخره من تفاصيل المزيج التسويقي
وكافة  ،دجدي هو ما كل ومتابعة الدائم بالتدريب الشركات في العمال مهارات زيادة على والحرص ،القانوني السن تحت األطفال

  الداخلية. أمور اإلدارة
ورة الشركة مقصمكانات الشركة، فإذا كانت أهداف الشركات المنتجة بأهداف وفلسفة وا  نتاج في ويتعلق عمق وطول خطوط اإل

يبعدها فإن ذلك يبعد الشركة عن المجازفة والتحدي والمنافسة و  ،  فقط لسوقية وتخفيض المخاطر والربحعلى تنمية الحصة ا
 كذلك عن اقتحام األسواق العالمية. 

فإن ذلك طريقها للعمل ،  المهارات اإلدارية والتسويقيةأما إذا كانت الشركة تهدف الستخدام أفضل لمواردها والتفوق التكنولوجي و 
 7في السوق الدولي.

التسويقية  تؤكد النظريةو هذه العوامل تنشأ من خارج الشركة وتؤثر في قرارات خط المنتج.  - :الخارجية االعتبارات    -ب
ال إذا لتكيف إاوال يتم هذا  ،ياستها للتغيرات البيئية المحيطةمنشأة يرتبط بمدى مواءمة س ةعلى أن مفتاح النجاح أليالحديثة 

 اية األهميةغمما يجعل اهتمام الشركة بالبيئة المحيطة أمرا  في ،  المتاحة الفرص والمخاطردارة التسويق أن تحلل إاستطاعت 
ن اختلف معدل التغير من صناعة إلى أخرى، ومن سوق إلى أخرى، ومن أل ؛ جتمع من البيئة بطبيعتها ديناميكية ومتغيرة وا 

 آلخر. 
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نيين بها ل المعوتحديات قد تؤثر سلبا  أو إيجابا  على مستقب ا  إن هذا التغير الدائم الذي يحدث في البيئة من حولنا يمثل فرص
 اتللشرك ياة ال بديل عنه بالنسبةلذلك كان التخطيط االستراتيجي ضرورة ح ؛ لفترات مستقبلية طويلة دسواء شركات أو أفرا

تها من مكانياا  و العملية الخاصة بإيجاد والمحافظة على المواءمة بين أهداف الشركة ومواردها وهو  الواعية ذات اإلدارة الرشيدة
 كل رئيسح األساسية إنما تتمثل بشوعليه فإن أحد متطلبات النجا ،أخرى وبين الفرص التسويقية المتاحة من ناحية، ناحية 
  - في:
 . وجد فيها النشاطيوالمتابعة المستمرة للبيئة التي عملية الرصد  -
 .على قدر اإلمكان محاولة استقراء المستقبل والتكيف معه -

باتخاذ االجراءات الالزمة  اتفمن الضروري أن تقوم الشرك، تمرار ونتيجة للتغير السريع في البيئة وعدم التأكد الذي يكتنفها باس
 8- :وهي ر السلبي الذي قد ينتج عنهاالتي تكفل لها استغالل الفرص االستثمارية ومواجهة التحديات والتأثي

 أن تراقب عن قرب المتغيرات البيئية. -1
 يجاد تدفق مستمر وغزير من البيانات الدقيقة عنها.إأن تعمل على  -2
 مراجعة هذه البيانات وتنقيحها وتحليلها وتلخيصها.يتم  -3
 أن تجد طريقها إلى جميع الجهات المعنية بالشركة. -4
 اتخاذ هذه النتائج كأساس للخطط االستراتيجية المستقبلية. -5
 تعديل الخطط الحالية إذا اقتضى األمر. -6

 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المنتج النهائي مدخالت العالقة بين المتغيرات الخارجية وأثرها علىيوضح  9(2شكل )  

                                                           
 10مرجع رقم  8

 الشكل من اعداد الباحثين 9

 (2شكل )
المتغيرات الخارجية وأثرها على النشاط 

 التسويقي
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  - تصميم أواني المائدة:

من أواني )دوات المائدة أوقد تبين من الدراسات السابقة األثر الواضح لعناصر تؤثر أواني المائدة بشكل كبير على مستخدميها 
 عموتصورهم لط مستخدميهاشكالها وخاماتها وجودتها وقيمتها على ألوانها و أوغيرها( وأثر تغير  ...والزجاجاتكواب أو  وتقديمالطعام 

 واستجابتهم الحسية والنفسية له. هوكميت هوكثافت الطعام والشراب الموجود بتلك األواني
ثر ذلك على طعم المنتج المقدم بها من حيث درجة الملوحة ألوان مختلفة أواني بأنه عند استخدام أ وجد 10الدراسات هذه وفي إحدى

 واني حمراء تزيد منأفي حين نجد أن تقديم نفس الطعام في  ، ملوحة الطعام المقدم بهاإلحساس بزرق يزيد من ن اللون األأفتبين 
على المقدم به بناء على دراسات أجريت ثافة الطعام ك يؤثر على شكل اإلناءأن درجة تحلية هذا الطعام. كذلك وجد ب اإلحساس
 . المتذوقين

طعمة سواء ي نوع من األألوان تؤثر على طعم أاستخدام حتى ال يتم واني المائدة أعند تصميم  البد من االنتباهومن هنا نجد أنه 
 ا كانت أواني مخصصة لتقديم الحلوى.إال إذ -حتى ولو باإليحاء- و مالحة الطعمأكانت حلوة 

حسب أنواع  بمهارة أو تعديلها أو تقييدها لوانهاأترتيب األطعمة في مجموعات بحيث يمكن تعزيز  عندلوني تباين عمل يقترح لذا 
 . األطعمة
 - :11يتبعا  لشريحة المستهلك وهعالميا  مصنفة لمائدة ثالثة اتجاهات تصميمية ألواني اهناك 

لكريستال امثل استخدام  ، مرتفعة الثمن والتكنولوجيا المتقدمة( تستخدم فيها الخامات High designتصميمات معقدة وغنية ) -أ
 . للزخرفة الذهب والبالتين والدمج بينهماواستخدام 

 لوانها وفي نفس الوقت غير تقليدية.أغنى سعارها و أ( وتتميز باعتدال Millennialالتصميمات األلفية )  -ب
 .وتصلح ألوقات طويلة وهي تصميمات تهتم بالبيئة )الخضراء( (Sustainableالتصميمات المستدامة )  -ت
مور وتفضيل سلوب حياة الشباب في عصر االتصاالت وانفتاحهم على العالم وانتشار رؤيتهم الخاطفة السريعة لكل األأوقد تحول  

 ، وقدوقتها يدي العاملة الماهرةوفرة األلوالبعد عن التعقيد والتفاصيل التي كانت تميز العصور السابقة  ،البساطة في كل اختياراتهم
عها الشباب بصفة كثر بساطة وعفوية للمنتجات التي يتعامل مأدى هذا الحراك السريع في المجتمع النتشار وقبول التصميمات األ

وقد تبع هذا االتجاه عدم االرتباط بشكل  هرت األلوان الباستيل لتزين أواني المائدة.فظ .ةمن ألوان وأحجام بسيط مخاصة بما يناسبه
 - Mixبينها ) االختيار فيماالعديد من التصميمات المتوافقة التي يمكن أصبح هناك ولكن  ، طقم أواني المائدةأواحد لكل 

Match) . ومن االتجاهات الحديثة في التصميم أيضا  التعاون مع المصممين العالميين لخطوط الموضة للحصول على تصميمات
 12مميز.  اتجاهنيقة ألدوات المائدة لها أ

 -: الفارسي اإلسالمىالزجاج 
نها جدرا ،طةفتح اإلسالمي بسيفي بالد فارس قبل ال القدم، وكانت األواني الزجاجية ذنفس األهمية من ألواني الزجاجيةللقد كان 

ون تها بد، غالبيةحظ أن أبدانها كروية أو اسطوانيشكال فيالبها، أما األ ىعتن  منتظمة الشكل وم   ةبعضها من نوعية جيد ةسميك
ستعملت كما ا ،من النوع البسيط مثل شريط مقرنص يدور حول رقاب القناني تستخدم زخرفةفغالبا  ما  تزخرفوعندما كانت  ةزخرف

خضر األ خالل تلك الفترة فهي اللون يةالزجاجلوان التي كانت تغلب على القطع أما األ ،ف التي تشبه خاليا النحلبعض الزخار 
 . سودالمختلفة وكذلك اللون البني واأل بدرجاته

                                                           
 12المرجع رقم  10

 13المرجع رقم  11

 13مرجع رقم  12
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 صناعة الزجاجمعه نقل  أسالمية مثل مصر والشام بدمن الدول اإلوعند دخول الفتح اإلسالمي وبدء دخول الحرف اليدوية 
ل ، مما أدى إلحداث الكثير من التداخوالشام في جمال المنتجات وتنوعهاصبحت تضاهي مصر أوتطورها إلى بالد فارس حتى 

 ير.بين منتجات المنطقتين وتشابه بعضها لحد كب
 فيما بينها.ومقارنة المنتج في بالد فارس بعد الفتح اإلسالمي نتاج وزخرفة الزجاج إوسيعرض البحث فيما يلي طرق 

 - :األواني الزجاجية اإلسالمية في بالد فارس نتاجإطرق  - أواًل:

 - :همهاأسالمي ومن الفارسية في العصر اإل واني الزجاجيةنتاج األإتعددت طرق 
 ثم ادفع الهواء بداخلهيقوم العامل الماهر برة التشكيل و وهو جمع المصهور الزجاجي بطرف صفا بالنفخ الحر التشكيل .1

قد ومن ذلك يمكن القول بأن اختراع طريقة النفخ في صناعة الزجاج  ،ةمنتجات مختلف إلىن يتم تشكيله أ ىلإ اتحريكه
 ةحجام مما جعل المنتجات الزجاجيوبمدى كبير من األشكال واأل ،ن صناع الزجاج من تصنيع األواني بسرعه أكبرمك  

 13متاحة لقطاع أكبر من المجتمع.
ة الزجاجية وتتلخص هذه الطريقة في صهر العجين ظهرت هذه التقنية بظهور الزجاج المنفوخ قالبال في بالنفختشكيل ال .2

ناع ص تمكن وقد ،داخل هذا القالب ليتم اكتمال تكوين الشكل المطلوب للمنتج نفخ فيهاي  ثم  قالبالفي  وضعهاثم 
تلف تخ زخارفو  تصميمات حتوي علىتي تالالب و نفس الق المتماثلة الناتجة من األوانيمن الكثير من صناعة  الزجاج

بعض األوقات لثري صنع في تو  (4كما في شكل ) اتنتاج هذه المجموعإلعد خصيصا  كانت ت يتوال من قالب آلخر
تكرار تجنب لي   تلك اآلنية ابه تنتجي أ  تالب الو للتخلص من الق كان يدعوهم الذي سببالوذلك ؛  ليقتنيها وحده أو حاكم

إن فعلى ذلك  عالوة ، قليلة تعد لذلك فالمعلومات عن القوالب في هذه الفترة ؛حرصا  منهم على الخصوصي انتاجهإ
 قبلالقالب  حيث يصنع عليهالم تكن بالسهولة التي تبدو  األواني الزجاجيةهذا النوع من  إلنتاجالمستخدمة التكنولوجيا 
عمله عليه  فقبل أن يبدأ صانع الزجاج ،  إلى حد كبيرخط اإلنتاج في هذه التقنية معقد  وقد كان ،زجاجالمرحلة إنتاج 

 ،ين الصناع والحرفيين في الصناعات المختلفةأن يحصل على القالب من صانع القوالب ويعكس ذلك مدى التواصل ب
 وقد تم تحسين عيوب تلك 

 لمعانا   هاإلكساب أحيانا  كان يعاد تسخين اآلنية بالنار  كما ،بعد اإلنتاج الطريقة بإضافة مراحل صقل وتلميع الزجاج
  بها بأعداد كبيرة. متماثلة أوانينتاج إمكانية إوكان مما يميز هذه الطريقة  ،وبريقا  أكثر بعد الصقل

الحكم  اثناء فترة 14( نموذجين من القوالب التي استخدمت في تشكيل الزجاج في بالد فارس3) ويوضح شكل رقم
وعلى الرغم من أن  .ةالزجاجي ةنيالكثير من قوالب تشكيل اآل ىحيث لم يعثر عل النادرةالنماذج  من دانسالمي ويعاإل

بعض عمليات البحث والتنقيب عثرت على نوع واحد فقط من القوالب وهو قالب يشبه الكوب إال أنه من الواضح على 

                                                           
 11مرجع رقم  13
 11مرجع رقم  14

 (3شكل )
  نتاج الزجاجقالبين إل

 

 (4شكل )
 ينأاجات منتجة بالنفخ في قالب من جز زج
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خط رأسي ذلك من خالل يتضح ن و ءيداخل قوالب من جز  نتاجها بالنفخإتم  قدالمنتجات الزجاجية التي تم العثور عليها 
 من التصميم.  ا  يكون جزءظهر على جوانب المنتج ويستحيل أن ي

رف اخالز  عليهمجوف  ين معدنيين أحدهماءقالب مكون من جز بواسطة  بالكبس الزجاج تشكيل تمي -: ي قالبفالكبس  .3
 يوضع الزجاج المصهور ،غير محفورة واآلخر مصمت ،غائر عكس المظهر المطلوب على الزجاجالبارز و بال ةمنحوت

ظل بالزخرفة المطلوبة وي الزجاجية لآلنية السطح الخارجيويضغط عليه بالجزء اآلخر فيحفر  في القالب المحفور
  غير محفور. الداخل
 يتم تصنيع القوالب من خامتي الرمل والطين كي يسهل تفتيتها بعد إجراء مرحلة التشكيل وإلمكان إذابتها بالماء وأحيانا  

  15.واألنواط والرنوك والمكاييل طباقوذلك للحصول على األواني مثل األ ؛
وتتلخص في  ،والتي استخدمت في العصور اإلسالمية الزجاج نتاجإمن أقدم طرق  ووه البارد والقطع بالصب التشكيل .4

صهر مواد الخلطة المصنع منها الزجاج ثم يتم صبها إلى كتلة حتى تبرد ثم يتم تكوين الشكل المطلوب بواسطة إجراء 
مجوهرات بهذا األسلوب قد تم إنتاج جميع أشكال ال هونجد أن ،بعض عمليات القطع للجوانب واألطراف والحواف

 16.واألختام وخرزات القالئد
ناء تشكيل ثأ ى صفارة التشكيللععلى المصهور الزجاجي  الموزاييك أن يلتقط نتاج األواني إماإفي  الموزاييكم ااستخد .5

نية ولكن استخدام الموزاييك بأٍي من هاتين الطريقتين في تشكيل اآل ،أو بإعادة جمعه وتشكيله في قالب الزجاج
 .الزجاجية لم يكن منتشرا  كالطرق السابقة

 - :يالعصر اإلسالم يف ةالفارسي ةاألواني الزجاجي ةزخرفطرق  -ثانيًا: 
 زجاجيةنتجات الللم جذابا  ضافت مظهرا  أالعديد من أساليب الزخرفة التي  سالمية الفارسيةواني الزجاجية اإلللزخرفة على األ استخدمت

  - وهي:
 - :17الزجاج ىعل الحفر -1

 فالزجاج المحتوي على نسبة عالية من أكسيد الرصاص،  نوعية الزجاجلف كل منها في هناك عدة طرق للحفر على الزجاج تخت
ميلها  داة المستخدمة وزاويةواأل الزجاج سمككذلك و  يختلف في مظهره تماما  بعد الحفر عن الذي ال يحتوي على أكسيد الرصاص،

 - :كما يلي على سطح الزجاج مما نتج عنه أساليب متنوعة للحفر
 -:الحفر الخطي  -1-1
لذي ا الحفرون ك ما يوغالبا   ،حفر الرسوم مباشرة بعمق غير كبيرتحكم يدوي ويتم فيها  ةداأو أ ةقراص دوار أ يتم الحفر من خاللوفيه 

 ك طبقا  اتساع الحفر وشكل المقطع ويكون ذل من حيث يمكننا أن نجد تنوعا  كبيرا  فيهولكن  ، ضحل صنع في تقنية الحفر الخطيي
فر ح أمكنهم التقنيةوبواسطة هذه  ،وشكل الحد القاطع فيها وزاوية تقاطع القرص مع سطح الزجاج ةالدوار قراص لشكل وحجم األ
 يكونفما المقطع في الحفر المتوسط أ ،(v)شكل حرف  ىج الحفر الخطي في الزجاج مقطع علوينت ،ةوالهندسي ةالخطوط البسيط

 مما يزال عند حفر خط بسيط.أكثر زال قدر من سطح الزجاج  وفيها يستواءا  اكثر أو  تساعا  أر ثكأ
       - :الحفر المستوي  -2 -1

زالة طبقات من الزجاج إالزجاج وكانت تتم عن طريق  على زخرفةالصناع الزجاج في بالد فارس تقنية الحفر المستوي في  ستخدما
 .بيضاويةو أ ةشكال دائريما تكون األ وغالبا  حفر مستوي  غالبا  نتج والذي كان ي   ةكل المطلوب وكان يتم بأحجار محدبحسب الش ىعل
و أ المحفورةكثر من الدوائر أو أوالذي يشكل عن طريق صفين  من أهم ما يميز الزجاج الفارسي بيوت النحل القطع على هيئة دعيو 

                                                           
 2مرجع رقم  15

 2رقم مرجع  16

 11مرجع رقم 17
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شفاف  تميز به الزجاج الساساني المحفور والذي كان غالبا   والذي نتج عنه شكال   عرضيا   ةتكون موصول ما البيضاويات والتي عادة
 سطح الزجاج جراء عملية الحفر. ىلتحمل التوترات التي تحدث عل فٍ عديم اللون وذو سمك كا

 - :الحفر البارز  -3 -1
 ،ياه بارزا  إر تاركة عنصال ةخلفيبإزالة  ةودقة التفاصيل وتطبق هذه التقني ةالعالي ةالجود ةبهذه التقني ةكثر ما ميز القطع المزخرفأكان 

طيور ال ةجنحكأ ةجزاء الداخلييزخرف بالدوائر والنقاط واأل فالخط الخارجي مثال   ،  بمزيد من التفاصيلطعم ت   البارزةوكانت المناطق 
 ةاصر النباتيالنخيل والعنوراق أ تقنيةال هذه في تطبيق ةالمستخدم ةمثلة الوحدات الزخرفيأومن  ،دقيقةود تزخرف بخطوط سولبدة األ

حيان األ كثرأ فقد كانت في ةرانب البريسود واألوالخيول واألة الحيوانات الخرافي أما ،وكانت في الغالب تستخدم لزخرفة الكؤوس
 ىاجدها علكثر تو  فقدالظبيان  أما والطيور كان يكثر استخدامها لزخرفة زجاجات العطور،. طباق والسلطانياتفي زخرفة األستخدم ت  
 ،ةقببالتي يطلق عليها الزجاجات الم بتقنية الحفر البارز المزخرفةأخرى من المنتجات  ةهناك مجموعو  ،سطح جدران الزجاجاتأ

 .ةقواس التي تشبه العقود المعماريوكانت تزخرف عادة باأل
 ةديما عمو إت والحدود في الحفر البارز كان ،والصقل عيتلملل تحتاج ففي الغالب كانت ةعالي ةتقنية الحفر البارز تتطلب مهار  كانتو 
 .ةو مائلأ

 ىوهي نفس تقنية الحفر البارز التي شاع استخدامها ولكن تنفذ عل cameo glass(18(تقنية الكاميو  في كما استخدم الحفر البارز
خضر خري من الزجاج األأ ةثناء تشكيله بطبقأناء عديم اللون في الغالب تتم بتغطية اإلوكانت  ،نالو األ ةمختلفال زجاج متعدد الطبقات

 الزخرفلتظهر من ورائها طبقة الزجاج عديم اللون تاركة  أثناء الحفر ةالملون ةالطبقمن  الزخرف خلفيةثم بعد التبريد تزال ، زرق و األأ
 .بالزجاج الملون

بتقنية  هاعنصناع الزجاج  أن يستعيضإلى ى دأمما  ، ةونادر  جدا   ةمكلف لذلك كانت ةخاص ةن تقنية الحفر البارز تتطلب مهار إوحيث  
 .ولكن بدون لون قلأ ةكلفتبقل و أللحفر في وقت  جدا   قريبا   والتي تعطي شكال   ةالقوالب المحفور 

 - :الحفر المائل -1-4
هذه  ن فيإحيث  (v) شكل حرف ىذو مقطع عل ا  ومتسع مائال   ا  نها تتضمن حفر إحيث  أنها األنجح بصريا   على الطريقةتصنف هذه 

 ر.لذلك يكتسب السطح الشكل الناعم للحفميل أو انحراف بسيط داة الحفر مع سطح الزجاج بأيتم تقابل طرف  الطريقة
  - :19زخرفة الزجاج باألختام -2

بعض القطع  وفي بعض األحيان يقترب الزخرف أن يكون ثالثي األبعاد. لٍ إن الزخرفة بهذه التقنية ينتج عنها بروز عا 
لمنتج افة على ولكنها مختلفة عن قوالب تشكيل اآلنية ففي هذه التقنية ال تنفذ الزخر  ،منتجة بالنفخ وأخرى منتجة باستخدام القوالب

 ةالماشب شبيهةالزخرف إلى المنتج وهي لخاصة بنقل تشكيله يكون دور األداة ا نتهاءاشكيل من خالل القالب ولكن بمجرد أثناء الت
 زال لينا   ما وهووبالضغط بها على جدران المنتج ، يكون الزخرف فيه غائرا   والطرف اآلخر ا  أحد أطرافها الزخرف بارز بكون حيث ي

  .زخرف غائرو زخرف بارز واآلخر ذو تنتقل الزخرفة إلى جدران القالب بنفس الكيفية فيكون أحد أوجه الجدار ذ
 ختاموتزخرف باألوالتي عادة تصنع من زجاج غير ملون  انياتس والشفاشق والسلطوتعد أفضل القطع المزخرفة بهذه الطريقة الكؤو 

  .تكون واسعة الفوهة أن اآلنية هذهتحتاج و 
  - :20المضافة بالخيوط الزخرفة -3
نتاج وأضاف اإل ،سالمينتاج الزجاج اإلإفي  ةكانت شائع ةمموجو  ةومنكسر  ةعلى شكل خطوط منحني بالخيوط الزجاجية الزخرفةن إ

 -في المنتج ةضروري ةولكن لها وظيف المضافةجزاء باأل الزخرفة – ةضروريباألخص أجزاء  ةة الزجاج ولهذه التقنييراني لصناعاإل

                                                           
 8مرجع رقم  18
 11مرجع رقم 19

 11مرجع رقم  20
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 ةتم تطبيقها لتكون عناصر وظيفي ةلوحدات زخرفيوكالهما مثال أ اإلضاءة أو للتعليق كما في وحدات رقاكاليد للتناول كما في الدو 
 مظهر وقيمة المنتج. لتقوي

  نماذج من أواني المائدة المنتجة والمزخرفة بالطرق المختلفة (3، 2، 1)وتعرض الجداول 
 
 21(1) جدول

 أواني منتجة في القالب 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( من اعداد الباحثين1،2،3الجداول ) 21

 المنتج

 
   

 طبق عميق طبق مسطح طبق عميق دورق اتالمنتج

 ةالخيوط المضاف ةطريقة الزخرف
في اليد وزخارف 
في القالب على 

 البدن

باألحجار الحفر 
 حفر بارز()

 على الحفر السطحي
 سطح الزجاج

 لبازخرفة في الق

 خطية هندسيو نباتي  حيوانيو نباتي  نباتية ةنوع الزخرف
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 (2جدول رقم )

  المشكلة بالنفخ الحر األوانيمجموعة من 
 

 

 (3جدول رقم )
 واني منتجة بالموزاييك متعددة األلوان منتج في قالبأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنتج

 

 

 

 
  

 بريقأ قارورة كوب كوب ةزجاج كأس المنتج
تقنية 

الزخرفة 
 المستخدمة

الحفر البارز 
زجاج  ىعل
 حادي اللونأ

الحفر 
 ىالمستوي عل

حادي أزجاج 
 اللون

 ىالحفر عل
الزجاج متعدد 
 الطبقات )الكاميو(

الضغط 
باألختام 

سطح  ىعل
المنتج وهو 
 .مازال لينا  

الضغط 
 علىباألختام 

سطح المنتج 
 أثناء التشكيل

ح سط ىعل ةزخرف
البدن بالخيوط 
 ةالزجاجية المضاف

ضافة يد إمع 
 لسهولة التناول

أصفر  لون الزجاج
شاحب 
نصف 
 شفاف

أصفر شاحب 
 نصف شفاف.

زجاج رمادي فاتح 
من  ةبطبق ىمغط

خضر الزجاج األ
 الزمردي

صفر أ
 شفاف معتم

أزرق فاتح 
معتم ذو 
 مظهر متقزح

أخضر شاحب 
نصف شفاف 

ومزخرف بخيوط 
ذات لون  ةمضاف

 أزرق داكن

 شكل المنتج

   

 طبق عميق طبق عميق طبق عميق المنتج

تعتمد على شكل قطع  ةنوع الزخرف
 إنها حيثالموزاييك 

 عشوائية ةدائري

تعتمد على شكل قطع 
 ةدائرينها حيث إ اييكالموز 

 عشوائية

على شكل قطع  تعتمد
ييك وفي هذا المنتج الموزا

 ةالقطع عشوائي
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 -الفارسي: تصميم أواني المائدة المستوحى من الطراز 
تميل  التيالعالمية في التصميم  تجاهاتواال ،سالمينتاج والزخرفة للزجاج الفارسي في العصر اإلوبعد هذا العرض لطرق اإل

مجموعة  . توصل البحث لعملمن كل مكان أواني المائدة منتجي بين المحلية والعالمية سواقوالمنافسة الشرسة في األللبساطة 
 المالمس والحفاظ على العالمي تجاهاالللتوافق مع  من الزجاج الفارسي مع تبسيط للعناصر الزخرفية ةمن التصميمات المستوحا

 .والتأكيد على الهويةوذلك لرفع معدالت التصدير  ؛الفارسية المختلفةنتاج التي تم الحصول عليها بطرق اإل
 

 -:( 1) رقم التصميم
 ة، وهي الوحدينيزجاج منتجينمن خالل تحليل  ةبسيط ةزخرفي ةوحد اختيارتم  -1

 في زخرفة العديد من المنتجات بتنوع تكنولوجيا التصنيع ستخدمتاوالتي  ةالحلزوني
 .(5شكل ) ةوالزخرف

 
 

 
طار دائري وتم وضعها إفي  والتي كانت دائما   ةصلياأل ةالزخرفي ةتم تحوير الوحد  -2

 .(6شكل ) طار مربع ومستطيلإفي 
 
 
 
 
 
 
 
لتصميمين نتجا عن الوحدتين  ينمقترح تم التوصل الي ةهذه الوحدات الجديد باستخدام -3

في  أحدهما .ةبأحجامها المختلف ةالمائد ألوانيلبساطة ل العالمي االتجاه اليالئم السابقتين
  (7شكل )

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل )

 الوحدات المحورة

 (5شكل )

 1األواني المختار زخرفتها لتصميم 

 (7شكل )

 التصميم الناتج
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 -الرسم التنفيذي للتصميم األول ألواني المائدة المقترحة وتحتوي على:  -4
 -مسقط افقي مربع وهي : المساقط األفقية والرأسية ألواني مائدة زجاجية ذات    

 طبق عميق. -1
 طبق مسطح كبير. -2
 سلطانيه. -3
 طبق مسطح صغير. -4

 
 -:(1)  للتصميم طريقة اإلنتاج والزخرفة

ظهر ليالقالب  ما بالبارز والغائر فيإق هذه الزخارف تطبو  ،ي أو اآللي حسب األعداد المطلوبةنتاج هذه األواني بالكبس اليدو إويمكن 
 سالمي الفارسي. لون الزجاج اإلباللون على الديكال ليعطي نفس ملمس و  أوعلى السطح الخارجي لآلنية 

 ألكواب هذه المجموعة وكؤوسها وأباريقها. كما يمكن عمل باقي التصميمات بنفس الزخارف
 نتاجها وزخرفتها كالمقترح األول.لزخارف لنفس األطباق والتي يمكن إخر مستنبط من نفس اآ ا  ( مقترح9ويوضح شكل )

 -( :2تصميم رقم)
 .(10)ظهر في شكل يي ذالوهو بريق زجاجي فارسي، وهي عباره عن زخرف حيواني الزخرفة على إمن خالل تحليل  -1

 
 
 
 

 (8شكل )

 األول الرسم التنفيذي للتصميم األول المقترح

 ( مقترح اخر لنفس الزخرف9شكل )

 (10شكل )

 الزخرفة المختارة
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 ة التالية  فكار التصميميبه في األ ستعانةلال( 11شكل )فراده ا  العنصر الزخرفي و  ستخالصاتم  -2
 
 
 
 

 
 
 
 

صر الزخرفي العنلدمجها مع  في الفن الفارسي ةفي الزخرف متخداست  التي  ةالنباتي الزخارفبأحد  ستعانةاالتم  المرحلةفي هذه  3
 12شكل  تصميم مبتكر. ىللحصول علكإطار السابق 

 
ر التصميم في إطا ملف لعملتمهيدا و  كنوع من التبسيط لبديل تصميمي بدون العنصر الحيواني ةلوني فكرةتم وضع  4

 (13شكل ) على الزجاج.سالمية لوان مقاربة أللوان الزخارف الفارسية اإلأ استخداموتم التنفيذ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (11شكل )

العنصر الزخرفي 

 المفرد

 (13شكل )

فكرة لونية للبديل الثاني للتصميم 

 الثاني

 (12شكل )

 البديل األول للتصميم الثاني
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 (14(. شكل )2لمجموعة األطباق المصممة من المقترح الثاني للتصميم )الرسم التنفيذي  -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - االنتاج والزخرفة: طرق
خرف نفس الز ليمكن إنتاج هذه المجموعة من األواني بالكبس اآللي بكميات كبيرة. كذلك يمكن إنتاج األكواب واألباريق والدوارق 

و زخارف أبالطرق اآللية والنصف آلية أيضا ، تنتج زخارف هذه المجموعة في حالة المقترح األول بالكبس في قالب عليه نفس ال
 زخارفه. أما المقترح الثاني فيستخدم فيه الديكال فقط لكثرة ألوانه. بالديكال بلون واحد لكثرة 

لمشهورة ا  .I.Sكما يمكن عمل األباريق بنفس شكل اإلبريق األصلي المأخوذ منه الزخرف بطريقة الكبس والنفخ على ماكينات ال 
 بتصنيع العبوات الزجاجية ولكنها تستخدم أيضا  إلنتاج األباريق )الشفاشق( لعمل اليد. 

 

 -: (3) تصميم رقم
في زخرفة  مخدستاعن زخرف هندسي  ة، وهي عبار ةالفارسي ةمن خالل تحليل المنتجات الزجاجي ة مكررةزخرفي ةوحد اختيارتم  -

  (15شكل ) .العديد من المنتجات
 
 
 
 
 

 (14شكل )

رسم تنفيذي لمجموعة أواني 
 -زجاجية :

 طبق عميق. -1
 طبق مسطح كبير.-2
 سلطانيه.-3
 طبق مسطح صغير.-4
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 (16شكل)  .ةالتصميمي فكاراألبه في  ستعانةلال تمهيدا   وتعديله فرادها  تم استخالص العنصر الزخرفي و 2- 
 
 
 
 
 
 
 
 

موعة تصميم لمج ىالزخرفي السابق للحصول علالعنصر بأحد العناصر النباتية لدمجها مع  ةتم االستعان ةفي هذه المرحل3-
 (17شكل ) .المائدة الثالثةأواني 

 (18شكل ) .مع التبسيط في التصميم ةدخاله في مراحل التنفيذ النهائيللتصميم تمهيدا  إل ةلونيال فكرةالتم وضع  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17شكل )

المقترح األول للتصميم 

 الثالث

 (18شكل )

المقترح الثاني 

 الثالثللتصميم 

 (15شكل )

المنتجات ذات الزخرف 

 المختار

 (16شكل )

 الزخرف وتعديله
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 (19عمل الملف التصميمي لمجموعة األطباق في التصميم الثالث شكل ) -5
 -:للتصميم الثالث مائدةالتنفيذي لمجموعة أواني الرسم ال
 طبق عميق.-1
 طبق مسطح كبير.-2
 سلطانيه.-3
 طبق مسطح صغير-4

 
يذي الملحق التنف . والرسمببزخارف بارزة وغائرة في القال وعديمة اللون يمكن تنفيذها .بالديكال تينمكن تنفيذ هاتين الفكرتين الملونوي
 لتصميم باأللوانل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (19شكل )

 الرسم التنفيذي للتصميم الثالث
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 -النتائج :
الواسلللللع فلللللي زخلللللارف وتقنيلللللات األوانلللللي عملللللل تصلللللميمات حديثلللللة تصللللللح إلنتلللللاج أوانلللللي المائلللللدة محليلللللا  باالسلللللتفادة ملللللن التنلللللوع  -1

 الفارسية اإلسالمية وطرق إنتاجها.
ق يمكننلللللا منافسلللللة المنلللللتج المسلللللتورد بتلبيلللللة رغبلللللات العملللللالء وكسلللللب حصلللللة كبيلللللرة ملللللن النلللللاتج المحللللللي باالهتملللللام بدراسلللللة السلللللو  -2

 المحلي ومتطلبات العمالء فيه عن قرب والتنويع في مصادر اإللهام في التصميم.
أكثلللللر والبحلللللث لفلللللتح أسلللللواق جديلللللدة عالميلللللة يتطللللللب جهلللللدا  أكبلللللر فلللللي اسلللللتحداث خطلللللوط تصلللللميمات جديلللللدة تواكلللللب إن التوسلللللع  -3

 االتجاهات العالمية مع الحفاظ على تراثنا.
إن الفللللللن الفارسلللللللي مصللللللدر غنلللللللي ملللللللن مصللللللادر اإلبلللللللداع يحتلللللللاج لالسللللللتفادة منللللللله وتعريفلللللله للعلللللللالم بصلللللللفته أحللللللد كنلللللللوز الفلللللللن  -4

 اإلسالمي.
 للمظهر الخارجي لألواني الزجاجية الفارسية بتطبيق التقنيات الحديثة. أمكن محاكاة المالمس -5

 -التوصيات :
 أن تتبنى شركات صناعة زجاج أدوات المائدة نتائج األبحاث العلمية لرفع مستوى اإلنتاج وتشجيع البحث العلمي.  -1
نافسللللة القللللوة والضللللعف ممللللا يمكننللللا مللللن المدراسللللة المنتجللللات المسللللتوردة التللللي تنللللافس منتجاتنللللا المحليللللة بدقللللة للتعللللرف علللللى نقللللاط  -2

 بقوة محليا  وعالميا .
  -:العربية المراجع
 م.1999 –ار القلم د –أساسيات إدارة التسويق الحديث" " –د. أحمد إبراهيم غنيم  -1
 الفنون كلية -دكتوراه رسالة -الحر بالتشكيل الزجاجي واإلنتاج التصميم في والشكل اللون تكوين نظام -النحاس فاروق الدين حسام -2

 .م 2004 – حلوان جامعة التطبيقية
 .1985 –بغداد  –حضارة العراق  –"الزجاج"  –د/عبد العزيز حميد  -3
 ر.مكتبة جري –كوتلر يتحدث عن التسويق"  "–رجمة / فيصل عبد اهلل بابكر ت -فيليب كوتلر -4
سالة ر  –لفارسي وأثرها على تصميم منتجات الزجاج اليدوي" "القيم الجمالية والتكنولوجية للزجاج اإلسالمي ا –مي أحمد فادي  -5

 .2014 –ماجستير 
 م.2013 –لشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ا –التسويق الدولي" " -أ.د. هاني حامد الضمور، د. أحمد محمود زامل -6
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