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عادات تناول الطعام على االبتكارٌة فً تصمٌم األوانً الزجاجٌة للمائدة دراسة  أثر

 باستخدام الزخارف االسالمٌة

The Impact of Investigating Eating Habits on The Creativity of Designing 

Glass Tableware by using Islamic motifs   

 *عال عبد اللطٌف صَباح /أ.م.د

 -المقدمة: 

تتنوع العادات االجتماعٌة فً تناول الطعام من منطقة ألخرى ومن شرٌحة ألخرى ومن بلد ألخرى ومن عمر آلخر، كما 

ٌكثر فٌها تناول األسماك تختلف عن تإثر فً هذه العادات أنواع األطعمة المقدمة وكمٌاتها، فالمناطق الساحلٌة التً 

المناطق القروٌة التً ٌكثر فٌها تناول األرز والدواجن واللحوم الحمراء والخضر المطهوة والتً لها متطلبات أخرى فً 

 التقدٌم.

خدمة كذلك تختلف عادات االجتماع على الطعام بٌن القرى والمدن والبدو، وطرٌقة تناول الطعام واألدوات واألوانً المست

المرتبطة بؤنواع األطعمة فً كل مكان، وطرق تقدٌمها ومناسبة تقدٌمها أهً لالستخدام الٌومً أم للمناسبات واألعٌاد 

المختلفة، مما ٌستلزم استخدام أوانً متباٌنة األشكال واألحجام واأللوان التً تتفق مع أنماط حٌاة المستهلكٌن حسب طبٌعة 

 ط.مؤكوالت وعادات ومناسبات كل نم

ومن هنا نجد حاجة المستهلك للمزٌد من تصمٌمات أوانً المائدة التً تساعد فً تلبٌة احتٌاجاته هو وأسرته وتغطً 

 عادات مجتمعاتهم فً تناول الطعام والشراب التً تختلف من بٌئة ألخرى.  

ا، حٌث أن هذه المنتجات وإلعداد المنتجات الجدٌدة أهمٌة كبرى لتمكن الشركات من خدمة األسواق التً تتعامل معه

الجدٌدة تعد مصدراً محتمالً لرفع اقتصادٌات الشركات لتعوٌض بطء نمو الشركات ونقص األرباح للمنتجات القائمة. كما 

% من أرباح الشركات تؤتً على األغلب من المنتجات التً تم تقدٌمها فً الثالث سنوات 55اثبتت الدراسات أن 

ات ذات المنتجات المتمٌزة المتجددة التً تتابع احتٌاجات عمالئهم ٌكون لها األولوٌة فً كما أن هذه الشرك 1األخٌرة.

 اختٌار موقعها فً األسواق. 

وٌتناول هذا البحث الربط بٌن حاجات المستهلكٌن وتصمٌم أوانً المائدة باستخدام بعض الزخارف اإلسالمٌة التً ٌحقق 

لى مائدة الطعام المصرٌة باإلضافة لتلبٌتها الحتٌاجات المستهلكٌن ورغبات تجمٌع وحداتها نوعاً من الترابط األسري ع

 المصممٌن فً االبداع عن طرٌق دراسة عاداتهم المجتمعٌة فً تناول الطعام ومحاولة تلبٌتها. 

 -مشكلة البحث: 

الحاجةةة إلٌجةةاد نبةةام بنةةائً لتكةةوٌن الشةةكل لتصةةمٌم أوانةةً زجاجٌةةة للمائةةدة مرتبطةةة بعةةادات تنةةاول الطعةةام ومسةةتنبطة مةةن 

 الزخارف اإلسالمٌة. 

 -هدف البحث: 

التوصل إلى تحدٌد أثر العادات االجتماعٌة فً تناول الطعام على تحقٌق نبام ابتكةاري لتصةمٌم أوانةً المائةدة مسةتنبط مةن 

 اإلسالمٌة.الزخارف 

                                           
*

  osabbah4@gmail.comجبهعخ حلىاى  –األسزبذ الوسبعد ثكليخ الفٌىى الزطجيقيخ  
1
 John R. Hauser, MIT and Ely Dahan. New Product Development, 2008. 
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 -أهمٌة البحث: 

اشباع احتٌاجات المستهلكٌن بتقوٌة التواصل معهم لتنمٌةة النشةاط االبتكةاري المةإثر فةً القةدرات اإلبداعٌةة للمصةممٌن فةً 

 تصمٌم األوانً الزجاجٌة للمائدة.  

 -فرض البحث: 

أثةر ٌمكةن تفعٌلةه فةً رفةع االبتكارٌةة ٌفترض البحث أن التعرف علةى العةادات االجتماعٌةة للمصةرٌٌن فةً تنةاول وجبةاتهم 

 لتصمٌم أوانً المائدة الزجاجٌة باالستلهام من الزخارف االسالمٌة.

 -حدود البحث: 

ٌتحدد البحث فً دراسة أثر العادات االجتماعٌة فً مصر على كٌفٌة إٌجاد نبام بنائً لتكوٌن الشكل والتجمٌةع فةً تصةمٌم 

 من الزخارف االسالمً.األوانً الزجاجٌة للمائدة باالستلهام 

 التحلٌل(. –ٌتبع البحث المنهج االستنباطً )االستقصاء   -منهجٌة البحث: 

Introduction: - 

social eating habits vary from one area to another and from one level to another and from one 

country to another, and from one age to another, also these habits influence by types of foods 

offered and quantities, for example, coastal zones eat too much fish differ from rural areas 

who eat too much rice, poultry, red meat and cooked vegetables, each have different 

requirements when serving their kinds of food. 

Having food together habits also differ from villages and cities and the Bedouins, and the 

attitude when eating, tools and utensils used related to the types of foods in each place, and 

ways of serve and time for it, Is it for everyday use or for occasions and various holidays, 

which is followed by the use of various shapes, sizes and colors that are consistent with 

consumers' lifestyles according to the nature of the food, customs and occasions. 

hence we find that the consumer needs for more tableware designs that help satisfy his and his 

family's needs. And cover their habits in eating and drinking, which vary from one to another 

territory. 

developing new distinguished products has gain great importance to the companies by serving 

markets, so that these new products are a potential source of raising corporate economics by 

offset slow growth and lack of profits that happens because of existing products in the 

maturity phase in their life cycles. As studies have shown that 25% of corporate profits come 

mostly from new products introduced in the last three years
2
. As these companies with 

renewable premium products, which tracks the needs of their client have priority in the 

selection of its position in the market. 

This research deals the link between consumers' needs and designing tableware using some 

Islamic motifs that achieves sort of family bonding on the Egyptian dining table as well as to 

meet desires of designers in creativity through studying these needs and try to meet them. 
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 John R. Hauser, MIT and Ely Dahan. New Product Development, 2008. 

http://web.mit.edu/hauser/www/Papers/Chapter%208%20Hauser_Dahan%20Book%20Chapter%20on%20New
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The Research Problem:  -  

The need to create a structural system for the design of glass-tableware associated with eating 

habits and derived from Islamic decorations.  

Goal of research: - 

To determine the impact of social eating habits on the achievement of an innovative design 

system for tableware derived from Islamic decorations. 

The Importance of the Research: - 

 Satisfying the needs of consumers by strengthening communication with them to develop 

innovative activity that influences the creative abilities of designers in the design of table 

glassware. 

Hypothesizes: - 

The research assumes that the recognition of the social habits of Egyptians in eating their 

meals can stimulate the innovation of the design of glass-tableware inspired by Islamic 

decorations. 

The Research Limits: - 

Research into the impact of social habits in Egypt is determined by how to create a structural 

system to form and assemble table's glassware designs that inspired by Islamic decorations. 

The Research methodology:  -   

The research follows the deductive approach (survey-analysis). 

 -المقدمة:

هً العنصر األكثر عمومٌة من بٌن العناصر الثقافٌة، فهً رد فعل لحاجات اجتماعٌة ثابتة إلى حد ما وتتغٌر  العاداتإن 

تبعاً لها. فإذا كانت الحاجة للغذاء حاجة اجتماعٌة ثابتة ال تخضع لزمان أو مكان، فإن عادة تحضٌر الطعام وكٌفٌة صنعه 

 3.لمكان، فالحاجة هنا ثابتة أما عادة إشباع هذه الحاجة فهً متغٌرةوطرٌقة تقدٌمه وتناوله خاضعة جمٌعها للزمان وا

 على أنها: " مجموع األنماط السلوكٌة التً تبقً علٌها الجماعة وتتناقلها عن طرٌق التقلٌد العادة الجماعٌةوتعرف 

وتفٌدنا هذه العادات فً حٌاتنا االجتماعٌة حٌث تقوي وحدة المجتمع والروابط بٌن أفراده، مثل  4 والتفاعل مع اآلخرٌن."

 اآلداب والسلوكٌات العامة وآداب الحدٌث وآداب المائدة... إلخ

شهدت العقود األخٌرة من القرن العشرٌن تغٌراً كبٌراً فً شكل ومضمون النبام الغذائً المصري. وكان هذا التغٌٌر “

بب تحرٌر السوق والسٌاسات االقتصادٌة التً تهدف لالنفتاح، التً أدت إلى رغبة المستهلك القتناء السلع وأسالٌب بس

الحٌاة الغربٌة المستوردة بعشوائٌة وبدون انضباط. ووصل ذوو الدخل المتوسط والدخل المنخفض من أفراد األسرة 

  5”العاملٌن فً دول الخلٌج إلى أرباح أعلى بكثٌر.

تتغٌر عادات الشعوب فً حٌاتهم الٌومٌة تبعاً الحتكاك األفراد والجماعات بالثقافات القادمة من الغرب والشرق للمدن و

ومن المدن للقرى نتٌجة لسهولة التواصل وكثرة االختالط بالمجتمعات المختلفة، باإلضافة لتوسع دائرة البث اإلذاعً 

                                           
3

د واالعراف والزقبليد والزراس الشعجي في العلىم االجزوبعيخ. د. عجد الغٌي عوبد، العبدا 

download/dirasset_fi_3ilm_alijtima3_al3am/al3adet%20w%20ala3raf%20whttp://www.tourathtripoli.com/phoca

%20altakalid%20fi%20al3ouloum%20alijtima3ia.pdf  
4

 الورجع السبثق   
5
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وراً ألنماط الحٌاة الحدٌثة الغٌر مؤلوفة لسكان القرى والمدن من الدول )الرادٌو والتلفزٌون( التً تنقل لكل بٌت ص

المختلفة، إلى جانب حمالت تسوٌقٌة مكثفة لألطعمة السرٌعة التً تقترن بؤسالٌب حٌاة جدٌدة فرضت نفسها على األسر 

كما  6عٌة أو االقتصادٌة.وخاصة الشباب واألطفال. حٌث وجدت شعبٌة هائلة ال تقف عند الحدود الجغرافٌة أو االجتما

انتقلت العادات عن طرٌق شبكات التواصل االجتماعً أو عن طرٌق حركة الشباب واحتكاكهم ببعضهم البعض سواء فً 

الجامعات داخل نفس البلد أو خارجها سواء فً عادات الزواج والملبس والمؤكل والمشرب أو حتى طرٌقة الطهً، أو 

وتبعت سلسلة التغٌرات فً العادات  أنواع األوانً المستخدمة وغٌرها من العادات الٌومٌة. طرٌقة تناول الطعام وتقدٌمه أو

الغذائٌة وأسالٌب الحٌاة لسكان الرٌف إنهاء العزلة التقلٌدٌة للفالحٌن. والذٌن أصبحوا عرضة لمجموعة من التؤثٌرات 

 7الخارجٌة وأنماط الحٌاة الغٌر مؤلوفة.

لكٌن أكثر اهتماماً باآلثار البٌئٌة واالجتماعٌة لإلنتاج واالستهالك. وهذا ٌجعل الخٌارات لقد أصبحت الصناعة والمسته

المستدامة للتصمٌمات فً السوق ذات أهمٌة متزاٌدة. ومع ذلك فإن "القٌمة مقابل المال" ال تزال الدافع الرئٌسً للشراء فً 

 8لم ٌكن التصمٌم ٌستحق أٌضا. معبم القطاعات. ولذلك فإن المستهلكٌن ال ٌقومون بالشراء ما

ومع تسارع متطلبات الحٌاة وارتفاع األسعار زادت فً المقابل أسعار المساكن، ولجؤ الكثٌر من الشباب لشراء المنازل 

الصغٌرة جداً إلمكانٌة توفٌر سعرها ولٌتمكن هإالء الشباب من إتمام الزواج. ومع ارتفاع أسعار األثاث وضٌق مساحات 

األهل لشراء أثاث أصغر حجماً. فؤصبحت حجرات الطعام صغٌرة وبالتالً الموائد، وبناءاً علٌه قلت الحاجة  المنازل لجؤ

الذي كان ٌتحتم على المقبلٌن على الزواج شراءه فً -ألطقم الطعام "الصٌنً" المعتادة ذات الحجم الكبٌرة والسعر العالً 

 باب لالستغناء عما ال حاجة له من األوانً. ولجؤ الش -عادات المصرٌٌن فً المدن منذ زمن بعٌد

ومن هنا جاءت الحاجة لدراسة احتٌاجات المستهلك وخاصة عندما ٌستخدم المنتج بشكل مستمر داخل وخارج المنزل فً  

ول الحٌاة الٌومٌة العادٌة وفً المناسبات المختلفة مثل أوانً المائدة التً ترتبط بعادات المستهلكٌن االجتماعٌة فً تنا

 الطعام من حٌث اختٌار األوانً وترتٌبها على المائدة وكٌفٌة اجتماع األسر لتناول وجباتهم.

ولتحقٌق ذلك كان البد من إجراء مقابالت وبحوث مع الفئات المستهدفة للتعرف على رغبات العمالء وكٌفٌة استخدامهم 

ة فً المنزل وفً العمل وفً المطاعم وفً الفنادق واألماكن المختلفلهذه األوانً فً حٌاتهم الٌومٌة وفً المناسبات 

 . سواء كانت الستخدام الفرد الواحد أو عدة أفراد والحدائق

وترجع أهمٌة بحوث التسوٌق فً العملٌة التصمٌمٌة إلى أنها تخدم المصمم تماماً كما تخدم رجال التسوٌق فً تحدٌد 

أو تعدٌل المنتجات الحالٌة فتساعده على التعرف على  المشكالت التً تواجه المصمم عند تصمٌم منتجات جدٌدة

المتغٌرات التً تحدث فً السوق والمجتمع التً تإثر فً العادات الشرائٌة، باإلضافة للتعرف على عادات المجتمع، وتولد 

أن بحوث حاجات غٌر مشبعة لدى العمالء المرتقبٌن، وبالبحث أكثر ٌتم التوصل لكٌفٌة اشباع هذه االحتٌاجات. كما 

التسوٌق تساعد فً وضع توقعات وافتراضات أكثر دقة عن مواعٌد تغٌٌر التصمٌم أو الحاجة لتعدٌله أو إٌقاف انتاج هذا 

المنتج، كما تساعد فً اتخاذ القرار بثقة أكبر كلما كانت هذه البحوث أدق. وٌسمى هذا النوع من بحوث التسوٌق "ببحوث 

  9المنتجات".

                                           
6
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اطة هً القائد لتصمٌم أوانً المائدة فً العصر الحدٌث وأصبح األهم تحقٌق االحتٌاجات األساسٌة أصبحت الحاجة للبسو

 -التً ٌحتاجها المستهلك فً عصر زادت فٌه ضغوط الحٌاة وقلت دخول األسر واألفراد وكثرت فٌها المهام مثل تحقٌق: 

 .سهولة االستخدام من خالل إضافات فً الشكل أو الوبٌفة 

  .سهولة التنبٌف بالتخلً عن الزخارف ذات نتوءات تصعب معها عملٌة التنبٌف 

 ( 1عدم شغل مساحات كبٌرة عند التخزٌن كؤن ٌمكن لألوانً الزجاجٌة أن تتراص على بعضها البعض. شكل) 

 .تحقٌق إمكانٌة نقلها بؤكبر قدر ممكن من الكفاءة دون أي ضرر 

 .سهولة وضعها بنبام فً غساالت الصحون 

  .إمكانٌة استخدامها فً الماٌكرووٌف 

 .سهولة تناول الطعام فٌها حسب نوع الطعام 

 .مناسبتها للحجم المطلوب 

 .)أمانها عند استعمالها )ال تنزلق بسهولة أثناء االستخدام والتنبٌف 

 .تصمٌمها مستدام ومتنوع ٌصلح ألكثر من نوع طعام وألكثر من مناسبة 

 كإضافة األلوان أو التغٌٌر فً أشكالها. جمٌلة لفتح الشهٌة على الطعام 

 إن استخدام منتجات تصنع وتعٌش لمدة طوٌلة ٌعنً تحسٌن كفاءة التكلفة وتساعد فً االقالل من الفاقد.  فمثالً تصمٌم

( تصمٌم إلناء بسٌط عمٌق بحرف سمٌك قوي لتحسٌن متانة اإلناء ٌصلح ألي مائدة وٌسهل استخدامه 5شكل )

 10مع ثقافة أوانً المائدة والعادات والبٌئة.ومتناسب تماماً 

 
 
 
 
 
 
 

 نماذج لتصمٌم أوانً مائدة مجمع (1شكل )

 

                                                                                                 

تصمٌم إلناء بسٌط  (2شكل )
11
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 Naho YAMASHITA, Yoshikazu HASEGAWA, Seiji KATO, Minoru ICHIDATE Study of Environmentally-

friendly Traditional Ceramic Products MINO “Re-Tableware” and Green Life21 project 

http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/cd_donotopen/adc/final_paper/443.pdf 
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  12 -وتوضح البحوث التسوٌقٌة رغبات العمالء والتً ٌمكن تقسٌمها إلى: 

(  االحتٌاجات التً ٌجب أن تستوفى من أجل الدخول إلى السوق، مثل المتطلبات القانونٌة والصحٌة مثل متطلبات 1)

بالخصائص الفٌزٌائٌة األمان للمحتوى والتً تطبق على جمٌع المنتجات المالمسة لألطعمة وهذه المتطلبات لها عالقة 

 والكٌمٌائٌة للمنتج.

( الرغبات المشتركة التً قد نفذت بالفعل من أغلب المنافسٌن، وهً متطلبات تسوٌقٌة نحتاجها لمواكبة السوق مثل 5)

 إمكانٌة إعادة التدوٌر، واالستدامة باختٌار المواد المستدامة والتصمٌمات المستدام.

 لقطاعات محددة. مثل القطاع الدوائً وقطاع األغذٌة وقطاع التجمٌل.( متطلبات السوق المتخصصة 3)

 -تصمٌم أوانً المائدة: 

 ٌخضع تصمٌم أوانً المائدة لعدة اعتبارات أهمها:

 -أوالً: اعتبارات االستخدام: 

 ٌعتمد نوع أوانً تقدٌم الطعام الزجاجٌة الموضوعة على المائدة إلى ما ٌلً:  

  .)نوع الوجبة )على سبٌل المثال وجبة اإلفطار أو الغداء المطبوخ 

  .)....حالة الطعام المقدم فً الوجبة )سائلة أو صلبة أو عجائن 

  .)ًالمناسبة )تناول الطعام رسمً أو غٌر رسم 

  .)الموقع )داخل أو خارج المنزل 

  .)الثقافة )االختالف بٌن البالد والمحافبات بعضها البعض 

 -: اعتبارات األمان والتحمل: ثانٌاً 

  .ًالتحمل ومقاومة الكسر والخدش أثناء فترات استخدامها الٌومً والتقطٌع فٌها، والغسل فً غساالت األوان 

  تحملها أثناء النقل والتخزٌن فً المخازن وسٌارات النقل والبٌوت وعرضها فوق بعضها البعض على أرفف

 المحالت.

  والفنادق واألماكن المتخصصة فً الضٌافة والطهً حٌث تستخدم فٌها األوانً بعنف.تحمل األوانً فً المطاعم 

  .أما األماكن التً ال ٌمكن أن ٌتحمل فٌها الزجاج فٌفضل استخدام األوانً المعدة لالستخدام الواحد 

 -ثالثاً: االعتبارات الجمالٌة: 

ا واستٌرادها وتوفرها فً األسواق. فالتفرد والجودة ٌرتفع الطلب على أدوات المائدة األكثر جماالً لكثرة انتاجه

والجمال ألوانً الطعام هً الدافع األكثر أهمٌة لتحفٌز المستهلكٌن على الشراء. حٌث ٌتم إضافة القٌمة للتصمٌم فً 

 الغالب من خالل الخامة والجودة والشكل واللون والزخرفة.  

 -رابعاً االعتبارات االجتماعٌة: 

تتطلب كل منها أوانً بمواصفات خاصة تناسب هذه  -على مدار الٌوم-فً وقتنا الحاضر بؤكثر من عادة ٌمر المواطن 

العادات نوع الوجبات ففً الصباح فً وجبة اإلفطار تستخدم أوانً غٌر األوانً المستخدمة فً الغداء، كذلك ففً 

 ر األوانً المنزلٌة.  العمل ٌختلف الوضع وتستخدم أوانً أخرى ذات مواصفات وخامات أخرى غٌ

                                           
12

CREM B.V.  CBI EU Buyer Requirements for Home Decoration and Home Textile Source: CBI Market 

Information Database • URL: www.cbi.eu  • Contact: marketintel@cbi.eu  • www.cbi.eu/disclaimer , 

http://www.cbi.eu/
mailto:marketintel@cbi.eu
http://www.cbi.eu/disclaimer
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وٌتسم المجتمع ببعض عادات تناول الطعام ففً الطعام المنزلً )الغٌر رسمً( تتصدى بعض العادات نتعرف علٌها لجلب 

منها حاجتهم ألوانً متعددة المهام تصلح لكافة أنواع الطعام. وتخلى  13المزٌد من الدقة فً تلبٌة احتٌاجات المستهلك

ن الوجبة األسرٌة التقلٌدٌة التً ٌجتمعون فٌها حول المائدة كعادتهم مقابل بعض العادات المستجدة المستهلكٌن تدرٌجٌاً ع

 14مثل: 

  .تناول الوجبات أمام التلفزٌون، أو فً الغرف أمام الحواسٌب أو األلعاب االلكترونٌة 

  األسرة(.وجبة منزلٌة سرٌعة )بشكل فردي، ولٌس فً أوقات محددة وال على مائدة معدة لكل 

  .)تناول الطعام فً الخارج )فً كثٌر من األحٌان فً مطاعم الوجبات السرٌعة 

وعادة ما ٌمثل المستهلك كل األنماط حٌث ٌؤخذ فً خالل األسبوع اتجاه "الطعام الغٌر رسمً" حٌث تكثر المواعٌد 

خالل عطلة نهاٌة األسبوع. مما ٌوفر  وااللتزامات مما ٌتطلب سرعة فً األداء، فً حٌن ٌتحول إلى "الطراز االجتماعً"

 فرص للحاجة ألدوات المائدة المختلفة التً تناسب كل االتجاهات.

ومن الضروري أن نتعرف على عادات تناول الطعام فً الشرٌحة المستهدفة. "الطعام الرسمً" و "الطعام الغٌر رسمً" 

 دة.فكل منهما ٌتطلب نبام معٌن لتجمٌع وتكوٌن األوانً على المائ

ٌتطلب تناول الطعام الرسمً أوانً طعام أنٌقة ومتمٌزة على المائدة. وتستخدم فٌها أوانً متخصصة، كوجبات األسماك 

واللحوم. وبالتالً فهذه األوانً أقل حساسٌة لألسعار وممكن أن تكون ذات عالمة تجارٌة متمٌزة، وٌتم شراإها على هٌئة 

البروف فً المجتمع أصبح هناك احتٌاج الستخدام أوانً المائدة الرسمٌة فً مجموعات )أطقم( كاملة، ومع تغٌر 

مناسبات أقل رسمٌة لذا أصبحت هناك حاجة إلضافة بعض المرونة لهذه العادات بؤن ٌتم استبدال األوانً التً ال ٌحتاجها 

س اللون أو الزخرفة فٌتم االختٌار فٌما المستهلك حسب عاداته الغذائٌة بؤوانً تكثر الحاجة إلٌها وقد ال تكون كلها لها نف

 بٌنها.

ٌفضل فً الوجبات الغٌر رسمٌة األوانً األقل سعراً التً ٌمكن استخدامها ٌومٌاً. التً ٌمكن توفٌرها بؤسعار معقولة. 

ولهإالء المستهلكٌن ٌمكن عمل تنوع كبٌر من األوانً من حٌث األشكال ومعالجات األسطح والمعالجات اللونٌة 

 مقاسات فٌتمكن المشتري من شراء ما ٌناسبه بالكمٌات التً ٌرغب فً الحصول علٌها.وال

 نتائج المقابالت 

وٌتمٌز أسلوب المقابالت الجماعٌة عن أسلوب  المقابالت الفردٌة والجماعٌة لجمع البٌاناتاُتبعت فً هذه الدراسة أسلوب  

ن معاً وٌفتحون الحوار مع بعضهم البعض بعفوٌة مما ٌإدي المقابالت الفردٌة فً أن أفراد هذه المجموعات ٌتفاعلو

للحصول على نتائج أقل تكلف وأقرب للواقع. وتهدف هذه المقابالت للتعرف على عادات قرى ومدن العٌنة فً تناول 

ام هذه الطعام من حٌث شكل اجتماع أفراد األسرة على الطعام واألوانً المستخدمة من حٌث الشكل والخامة ودوافع استخد

 األوانً. 

وفً هذا البحث لم ألجؤ لالستبانات واالستمارات التً تدرس عادات المجتمع بشكل أفقً وكمً للتعرف على أٌها أقوى 

ٌُحتاج لها بشدة عند قرار اإلنتاج لهذه األوانً الرتباطها الوثٌق بالتكالٌف  التخاذ قرارات التصمٌمٌة فً اتجاهها والتً 

لدعاٌة فً المناطق المستهدفة التً تمت دراسة الحالة فٌها. ولكن اخترت المقابالت المتعمقة والتسعٌر والتوزٌع وا

                                           
13

  BMI. Ministry of Foreign Affairs  

 https://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-textiles/dinnerware/europe/ 

 
14

 BMI. Ministry of Foreign Affairs  

 https://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-textiles/dinnerware/europe/ 

https://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-textiles/dinnerware/europe/
https://www.cbi.eu/market-information/home-decoration-textiles/dinnerware/europe/
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)الكٌفٌة( فقط حٌث اننً لست بحاجة للتعرف على توجهات المجتمع المستهدف بقدر حاجتً للتعرف بعمق على بعض 

لتوصل الحتٌاجات متنوعة لتصمٌمات متباٌنة األنماط مختلفة من عادات االجتماع لتناول الطعام عند المجتمعات المختلفة ل

 تثري االبتكارٌة التصمٌمٌة وللخروج منها بمنهجٌة لتصمٌم أدوات المائدة تصلح لكل وقت.

وقد تنوعت شرائح المجموعات المدروسة ثقافٌاً واجتماعٌاً حٌث كان هناك تجانس بٌن أفراد كل مجموعة واختالف بٌن 

محور البحث ٌدور حول العادات والتقالٌد المختلفة فً االجتماع على الطعام فً المجموعات وبعضها البعض. وكان 

المختلفة مثل الشرقٌة واسوان وبنها والقاهرة واإلسكندرٌة والصعٌد منهم من المدن ومنهم  مصر محافباتمناطق عدة فً 

وفً احتفاالتهم ومناسباتهم المختلفة والتً تنتج عن بروف الناس الحٌاتٌة ومتطلباتهم واحتٌاجاتهم الٌومٌة  من القرى،

 )االحتفال بشهر رمضان والعٌدٌن والمواسم المختلفة، كذلك المناسبات االجتماعٌة مثل الزواج والمٌالد والوفاة(. 

أمكن تقسٌم عادات توزٌع الطعام على المائدة أو )الطبلٌة( لعدة عادات حسب كل مكان وثقافة ولكن أمكن تصنٌفها إجماال 

 إلى:

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 (2شكل )

 بعض أنماط االجتماع على الطعام فً مصر  

 

وقد توصلت المقابالت مع هذه المجموعات إلى التؤكٌد على تفضٌل تناول الطعام مجتمعٌن فً األسرة الصغٌرة على أحد 

ألن األب ال ٌكون موجوداً الوجبات فً الٌوم حسب األوقات التً تناسب كل أسرة فمنهم من ٌجتمع على وجبة اإلفطار 

قبل نوم األطفال فً المساء وذلك فً عدد قلٌل من األسر فً المدن، ومنهم من ٌفضل االجتماع على الغداء أو العشاء 

 وٌرجع ذلك أٌضاً لبروف عمل األب ودراسة األوالد. وذلك فً المدن والقرى على حد سواء.

ى أن معاملة الضٌوف تختلف عن معاملة أفراد األسرة ذاتهم. فطرٌقة وقد لوحب من الدراسة أن المجموعات قد اتفقت عل

تقدٌم الطعام فً الحٌاة الٌومٌة عادة تختلف عن طرٌقة تقدٌم الطعام فً حالة وجود ضٌوف، أو فً المناسبات المختلفة 

الغالب ٌقدم للضٌوف كاألعٌاد ورمضان مثالً كذلك فإن شكل االجتماع على الطعام ٌكون مختلف. ففً الشرٌحة "ج" فً 

اللحوم فً أطباقهم أوالً ثم باقً األسرة، وقد ٌقدم الطعام وٌرتب على المائدة بنفس الطرٌقة المعتادة لألكل الٌومً مع 

االهتمام بالضٌف فً الدرجة األولى. أما فً الشرٌحة "أ" و"ب" ٌوضع الطعام فً أطباق التقدٌم الكبٌرة الجماعٌة التً 

ما شاء مع االحتفاب باالهتمام بالضٌوف أوالً. وفً الصعٌد توضع الخضر المطهوة فً البداٌة ثم األرز  ٌتناول منها الكل

ٌُبدأ باللحوم ٌلٌها الخضر ثم األرز.   ثم اللحوم فً األٌام العادٌة بنفس الترتٌب ولٌسوا مرة واحدة. أما عند وجود ضٌوف ف
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خاصة  –أن أفرادها ٌحصلون على طعامهم عن طرٌق سكب الطعام  -فً األٌام العادٌة-كما لوحب فً بعض المجتمعات 

مثل األرز أو المحاشً أو المكرونات فً المطبخ، ثم توزع هذه األوانً أمام كل فرد وتقدم أوانً الخضار  –النشوٌات 

بتوزٌع اللحوم  المطبوخ فً إناء كبٌر عند البعض أو فً أوانً صغٌرة أمام كل فرد عند البعض اآلخر، فً حٌن تقوم األم

لكل فرد على مائدة الطعام. وتقوم أسر أخرى بوضع الطعام أٌاً كان نوعه فً أوانً صغٌرة أمام كل فرد فٌما عدا بعض 

 المؤكوالت التً تفضل بعض األسر أكلها بالمشاركة مع آخرٌن )مثل المحاشً والفتة..(.

الشباب اآلن لشراء موائد الطعام صغٌرة الحجم وعند زٌادة وكنتٌجة لصغر حجم المنازل فً المدن وارتفاع أسعارها ٌلجؤ 

عدد المجتمعٌن على الطعام فً نفس الوقت ٌفضل وضع الطعام على المائدة فً أوانً تقدٌم كبٌرة وٌؤخذ كل فرد الكمٌة 

 التً تناسبه منها وقد ٌجلس لٌؤكل على المائدة أو فً أي مكان آخر.

بعض األكل فً األوانً "الصٌنً" الذي ٌستخدم للضٌوف على األغلب وفً أما من حٌث خامة األوانً فٌفضل ال

فً حٌن ٌفضل الكثٌر من سكان المدن األوانً الزجاجٌة لعدة أسباب منها  المناسبات مثل األفراح والعقٌقة واألعٌاد.

دام فً المٌكرووٌف. سعرها المناسب وشكلها الجمٌل وسهولة تنبٌفها فً غساالت الصحون باإلضافة لصالحٌتها لالستخ

 أما سكان القرى فٌفضلون المٌالمٌن بشكل أكبر ثم الصاج وٌلٌهم الزجاج بؤنواعه.

 

 -المتطلبات التصمٌمٌة التً ترغب فٌها العٌنة المدروسة: 

  .أوانً عمٌقة أوسع لتحتوي كمٌة طعام أكبر 

 .تصمٌمات أبسط توحً بالفخامة 

  والتقدٌم فٌها مرة أخرى.عمل أغطٌة ألوانً الغرف لٌسهل تسخٌنها 

  .تقسٌم أوانً الغرف من الداخل لتساعد على وضع أكثر من نوع طعام 

 .عدم االلتزام بعمل اطقم أوانً بل عمل مجموعات ٌنتقً منها المشتري ما شاء 

  .مناسبة حجم األوانً لمساحة الموائد خاصة الصغٌر منها 

 الصغٌرة لٌسهل وضع كل األوانً علٌها.  تصمٌمات تسمح باالستخدام األمثل لمساحات الموائد 

  -(: 3وبسإال المجموعات عن أولوٌاتهم عند اتخاذ قرار شراء أوانً المائدة فجاءت النتٌجة كما فً شكل )

 

 ترتٌب إحدى المجموعات ألولوٌات االختٌار (3شكل )
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 )أ( 

                            

 )ب(

 (4شكل )

 االوانً ٌساعد فً توزٌعها على المائدةتصمٌم 

 

وبدراسة هذه العادات وبالبحث والمالحبة وجد أن تصمٌم األوانً ٌمكن أن ٌساعد بشكل أكبر فً ترتٌب المائدة حسب 

 (.4توزٌعها وحسب تصمٌماتها كما فً شكل )

ب(، كما لوحب أن أفضل تصمٌم  - 4)وجد أن األوانً المستدٌرة والبٌضاوٌة تهدر مساحة كبٌرة من المائدة كما فً شكل 

أ(. وتزداد قٌمة تصمٌم األوانً عندما تكمل بعضها  - 4ألوانً المربعة والمستطٌلة للحفاب على مساحة الموائد كما فً )

 البعض فً إطار جمالً متكامل.

استنباط نبام تجمٌعً وقد وجد أن خصائص الزخارف اإلسالمٌة تكون أقرب لمأل الفراغات البٌنٌة واالستفادة منها فً 

لتصمٌم األوانً الزجاجٌة ٌتحقق من خالله الموائمة والتكامل مع األداء االستخدامً لعادات المجتمع وخاصة فً 

 الزخارف النجمٌة ذات الطبٌعة الهندسٌة فً الفن اإلسالمً.

 

 -فلسفة التكرار فً الزخرفة اإلسالمٌة: 

للفن اإلسالمً، حٌث اشتهر الفن اإلسالمً بالزخارف المتنوعة والتً منها  تعتبر الفنون الزخرفٌة من المجاالت الهامة

الزخارف الهندسٌة فهً نوع من التكرار الرٌاضً القائم على الحساب الدقٌق واستخدام عناصر هندسٌة بسٌطة مثل 

رقة مرة ومجمعة مرة. " ففً الزاوٌة والمثلث والدائرة والمربع، لتولٌد نوع من الزخارف الهندسٌة الطابع التً تتحرك متف

القران آٌات كثٌرة تذكرنا باإلٌقاع المنبم المسترسل الالنهائً فً شتى مخلوقاته فاألرض والسماء والشمس والقمر واللٌل 

والنهار والحٌاة والموت إنما هً مقابالت مستمرة متكررة بالنهاٌة، بل متداخلة ومترابطة، فهذه المعانً الالنهائٌة عكسها 

فكل تكوٌن من هذه التكوٌنات ٌخفً وٌكشف فً آن واحد عن عالقات كامنة تربط بٌن   15ان المسلم فً زخارفه."الفن

العناصر لتعبر عن أهمٌة وجود كل عنصر لٌكمل العنصر اآلخر فتعطً عنصرًا ثالثًا وهكذا. "فكل إنسان داخل منبومة 

لذلك فإن التكرار فً الفن اإلسالمً من   16 متصاًل متكاماًل."الفكر اإلسالمً ٌكمل أخٌه وٌترابط معه، لٌتكون مجتمعًا 

 أهم ممٌزاته.

                                           
15

 .4124هحوىد ثسيىًي "أسرار الفي الزشكيلي" عبلن الكزت  
16

ول د. حسبم الديي ًظوي "وضع هٌهجيخ لالسزفبدح هي عٌبصر الزراس اإلسالهي في ردريس هىاد الزصوين للوٌزجبد الزجبجيخ" الوؤرور الدولي األ 

 4444للعوبرح والفٌىى اإلسالهيخ، 
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وقد قٌل الكثٌر حول التكرار حٌث ٌتؤتى أكبر جانب من جمال الزخرفة فً الفن االسالمً من التكرار، مما ٌسبب حالة من 

ٌز هذه الحركة بالحرٌة والحرٌة التشبع البصري الذي ٌنتج عن تكرار وتكثٌف العناصر الزخرفٌة داخل المساحة. "وتتم

هنا لٌست مطلقة بل جمالها فً ارتباطها وخضوعها للقوانٌن والمبادئ الرٌاضٌة والحسابٌة فتقسٌم المسافات وتصنٌف 

الزواٌا وتجزئتها ودقتها وضبطها كل هذه األشٌاء البد وأن ٌلتزم بها الفنان وهذا االنتشار ٌخضع لبروف المساحة 

    17والمكان والبٌئة."وتقنٌات الوبٌفة 

وبتؤمل الزخارف الهندسٌة نجدها تبدأ من الوسط أي النواة ثم النجمة واألضالع الممتدة من النجمة كاألٌدي التً تكون 

األضالع ثم إلى دائرة أكبر فؤكبر.. كل شكل ٌجري وراء بعضه فً تتابع مستمر إلى األكبر وهو فً هذا ٌتبع قانوناً 

   18تبع الكل والجزء له عالقة بالجزء الذي ٌكون الشكل".رٌاضٌاً "أن الجزء ٌ

"كما تقع العٌن فً تحركها عبر التصمٌم أو حوله على عالقات جدٌدة متكاملة بٌن األشكال واألحجام واأللوان والقٌم 

 19السطحٌة والملمسٌة ألن كل مساحة أخرى تجاورها بغض النبر عما ٌملٌه موضوع التصمٌم."

 االبتكارٌة فً تصمٌم أوانً المائدة باستخدام عناصر الزخرفة التكرارٌة االسالمٌة: 

وٌساعد على إٌجاد اإلٌقاع والتنوع على المائدة حركة األوانً داخل نبام تكراري وارتفاع بعضها عن بعض وتغٌر  

 ألوان محتوٌاتها باإلضافة الختالف األسماك وألوان األوانً ذات نفسها. 

االبتكارٌة باستخدام العناصر الزخرفٌة اإلسالمٌة التً تساعد على االستخدام األمثل لمساحات الموائد ومن ثم تحقٌق 

تحقٌق االستفادة من نبام ترتٌب األوانً على المائدة الذي ٌضٌف قٌمة الجتماع االسرة فً إطار زخرفً متناسق مما 

 ٌزٌد من جمال قٌمة االجتماع على الطعام.

زخارف الهندسٌة تبدأ من الوسط ثم إلى دائرة أكبر فؤكبر فإن األوانً على المائدة التً تتسم بالتكرار وتزخر وكما أن ال

بالتنوع واالٌقاع ال بد أن تتبع هذا النبام حٌث تبدأ من الوسط بؤوانً التوزٌع الكبٌرة فً المركز والتً تدور حولها 

احتٌاجات عادات االسر فً االجتماع على الطعام حٌث تم تحقٌق  األوانً األصغر فً اتساق نمطً ٌساعد على تلبٌة

 رغباتهم من خالل زخارف إسالمٌة نجمٌة تحقق هذه المتطلبات فً تصمٌم هذه األوانً، 

وتتمٌز التصمٌمات المبتكرة الناتجة من الزخارف الهندسٌة لخلق الصلة المستمرة وإلٌجاد ما ٌسمى بحسن الجوار بٌن هذه 

 ناء تكرارها وانتشارها.  األجزاء أث

ٌحقق توزٌع األوانً على المائدة بتصمٌماتها الهندسٌة البسٌطة التً تتآلف وتتجمع على شكل هندسً ذو خصائص 

تكرارٌة بإتالف كل جزء من أجزاء الشكل فٌها ببعض لتخلق صلة مستمرة بٌن المجتمعٌن على الطعام، لتوجد ما ٌسمى 

الحفاب من خاللها على توازن المساحات البٌنٌة تماماً كحساب أماكن وضع األوانً بحسن الجوار بٌنهم، حٌث ٌتم 

والفراغات بٌنها وسهولة الوصول ألوانً السكب الكبٌرة الموجودة أحٌانا فً وسط المائدة. باإلضافة إلى توافق الشكل 

وانً بما فٌها من محتوٌات نشوٌات أو الكلً لألوانً المجمعة سواء العائلٌة أو الفردٌة نتٌجة تنوع ألوان ومالمس األ

 خضر أو لحوم بؤلوانها المختلفة.  

 

 

 

                                           
17

 .4114د. هصطفى عجد الرحين "ظبهرح الزكرار في الفٌىى االسالهيخ" الهيئخ الوصريخ العبهخ للكزبة. 
18

 26.  ص 4124د. هصطفى هحوىد "حىار هع صديقي الولحد" دار الوعبرف  
19

 .4114د. هصطفى عجد الرحين "ظبهرح الزكرار في الفٌىى االسالهيخ" الهيئخ الوصريخ العبهخ للكزبة. 
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  -مرحلة تصمٌم األوانً الزجاجٌة باستخدام الزخارف االسالمٌة الهندسٌة: 

 اختٌار الزخارف األنسب للعادات: -1

األقةةرب للتعبٌةةر عةةن عةةادات كةةل منطقةةة مةةن المنةةاطق التةةً تةةم التعةةرض لهةةا فةةً  وٌبةةدأ التصةةمٌم باختٌةةار الزخةةارف 

 (                      5الدراسة. وكمثال لذلك شكل )

     
 ( مرحلة اختٌار الزخارف5شكل )  

 

  -مرحلة تصنٌف الزخرف الذي تم اختٌاره:  -5

 
 والسداسٌة األضالع( زخارف إسالمٌة هندسٌة تصلح للموائد المستدٌرة 6شكل )

 

 
 زخارف إسالمٌة هندسٌة تصلح بدرجة أكبر للموائد المربعة والمستطٌلة  (7شكل )

 

 ( التوزٌع على موائد قاعدتها دائرٌة أو مسدسة. 6وتقبل بعض األشكال الهندسٌة اإلسالمٌة كالشكل )

( الذي ٌناسب بشكل أكبر الموائد المربعة والمستطٌلة. وكل منها ٌصلح معه تطبٌق أكثر مةن نمةط مةن 7على عكس شكل )

 أنماط توزٌع األوانً تبعاً لعادات االجتماع على الطعام. 

 -مرحلة تحلٌل الزخارف حسب نمط االجتماع على الطعام:  -3

طور الفكر التصمٌمً وارتباطه بنمط المجتمع فً االجتماع على ( طرٌقة تحلٌل الطبق النجمً وكٌفٌة ت8ٌوضح شكل )

أ( من استخدام األوانً بؤكثر من طرٌقة فٌمكن استخدام األوانً الصغٌرة التً  -8الطعام حٌث ٌمكننا هذا الشكل النجمً )

(، فً حٌن ٌمكن ب -8تفضلها بعض األسر بوضع اإلناء فً الوحدات الهندسٌة الصغٌرة المكونة للنجمة كما فً شكل )

توزٌع األوانً على نفس النجمة ولكن فً الوحدات األكبر فً حالة استخدام األوانً األكبر على الموائد مع تغٌٌر 

 ج(.  - 8تصمٌماتها لألشكال الهندسٌة الموضحة كما فً شكل )

بمن هو بالجوار عن طرٌق  بهذا الشكل ٌمكن تحقٌق الكم وٌسهل فً نفس الوقت تناول الطعام بشكل مرٌح دون االحتكاك

عدم ملء األوانً لبعض المساحات التً على حدود األوانً األساسٌة. وٌالحب أنه ٌمكن استخدام كل عناصر الزخرف أو 
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اختصارها حسب عدد األفراد وحسب طرٌقة توزٌع الطعام على المائدة. كذلك ٌمكن التحكم فً أوانً التقدٌم الكبٌرة حسب 

 أوانً كبٌرة للغرف فً الوسط.  6ج( أمكن تخصٌص -8االستعانة بإناء واحد كبٌر فً الوسط وفً ) أ( تم -8الطلب ففً )

 -توظٌف األوانً التً تم توزٌعها:   -4

تحقق هذه الطرٌقة توفٌر مساحات كبٌرة على المائدة واالستفادة منها بشكل أمثل كذلك تنوع أحجام وأشكال األوانً 

مقدم إذا كان سائالً أو صلباً خضراً مطهوة أو طازجة. نشوٌات )أرز أو محاشً أو فتة المستخدمة حسب طبٌعة الطعام ال

 (.9..( وتحسب أحجام هذه األوانً تبعاً الستهالك المجتمعات ومراعاة االختالفات والفروق. كما فً شكل )

          

 أ                                ب                               ج

 ( تحلٌل الطبق النجمً حسب نمط االجتماع على الطعام8شكل )

 

         
 ( توظٌف األوانً تبعا الستخداماتها9شكل )

 

 -عمل شكل مبدئً لوضع األوانً على المائدة:  -5

 (11وٌتم جمع األوانً بتصمٌماتها وأحجامها المنوعة بشكل مبدئً لتصور وضعها على المائدة. كما ٌوضح شكل )

 
 ( شكل مبدئً لوضع األوانً على المائدة11)شكل 

 

  -عمل الرسوم الهندسٌة لألوانً المقترحة:  -6

 
( الرسوم التنفٌذٌة لألوانً المقترحة11شكل )  

 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

044 

وانةاء اناء تقدٌم واحد مع اوانً سالطة صغٌرة، واوانً متعةددة لكةل فةرد تختلةف وبائفهةا ففٌهةا المسةطح  -:التصمٌم األول
 الخضار واناء الشوربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اناء لكل فرد ٌوضةع فٌةه النشةوٌات واللحةوم المخصصةة لةه وأوانةً السةالطة الصةغٌرة وأوانةً شةوربة  - التصمٌم الثانً:
 واناء تقدٌم واحد للخضر

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

اناء لكل فةرد ٌوضةع فٌةه النشةوٌات واللحةوم المخصصةة لةه وأوانةً صةغٌرة السةالطة والشةوربة وانةاء  - التصمٌم الثالث:
 تقدٌم واحد للخضر
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 اوانً تقدٌم متعددة واناء واحد للفرد -:التصمٌم الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 واوانً متعددة لكل فردأوانً متعددة للتقدٌم فٌها واحد رئٌسً  -: التصمٌم الخامس

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اتبعت الخطوات السةابقة لعمةل هةذه المجموعةات الخمسةة كمثةال لطرٌقةة التفكٌةر التحلٌلةً التةً اعتمةدت فةً منجٌتهةا علةى 

تطبٌقهةا علةى تحلٌل عادات وأنماط سلوكٌات بعض المجتمعات فً قرى ومدن داخل جمهورٌة مصر العربٌةة والتةً ٌمكةن 

 نطاق أوسع للحصول على نتائج كثٌرة جدا بالنهل من معٌن تراثنا الزاخر الذي ال ٌنضبط.

 -النتائج: 

تإثر عادات االجتماع على الطعام من مكان آلخر وأشكال وأحجام الموائد فً شكل وترتٌب وتصمٌم األوانً  .1

 -المستخدمة. وٌمكن تصنٌف هذه المإثرات االجتماعٌة إلى: 

وهً ترتبط لحد كبٌر بالعوامل الدٌموجرافٌة للمجتمع، باإلضافة إلى ثقافة  -: ادات االجتماعٌة لتناول الطعامالع 

 -تلك المجتمعات، وتتنوع وتختلف عن بعضها البعض بشكل كبٌر ومنها: 

 األكل من إناء التقدٌم مباشرة مع توزٌع اللحوم على األفراد.  .1

 الخاص لكل فرد.تقسٌم كل األصناف على اإلناء  .5

 وضع النشوٌات فً إناء كبٌر وتقسٌم الخضر واللحوم والسلطات على أوانً أقل حجماً. .3

 وضع كل األصناف فً أوانً كبٌرة للتقدٌم وتوضع األوانً حول المائدة.  .4

نبام "البوفٌه" المفتوح حٌث ٌوضع الطعام على مائدة وٌجلس الزوار على مائدة أخرى وترص األوانً  .5

 ا على مائدة أخرى. وعادة ما تستخدم فً الوالئم وأحٌانا قلٌلة فً الحٌاة الٌومٌة.فوق بعضه
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ٌتحكم حجم المائدة بشكل كبٌر فً طرٌقة التقدٌم  -: اعتبارات شكل وحجم الموائد التً ٌتم تناول الطعام علٌها 

 -وعدد األوانً وهٌئتها وحجمها. فهناك:  

 مى فً مصر "بالطبلٌة". الموائد الصغٌرة قصٌرة األرجل والتً تس .1

 .5سم 111الموائد الصغٌرة والتً توجد فً المطابخ التً ال تزٌد مساحتها فً الغلب عن  .5

 أفراد. 8أو  6أو  4الموائد التً تكفً  .3

 أفراد. 8الموائد التً تزٌد عن  .4

لزواٌا أشكال الموائد تتحكم لحد كبٌر بطرٌقة توزٌع األوانً وهً تتنوع بٌن األشكال الهندسٌة ذات ا .5

 كالمربع والمستطٌل والمضلعات المختلفة. إلى جانب األشكال اللٌنة كالدائري والبٌضاوي.

 -االعتبارات المباشرة المؤثرة فً تصمٌم أوانً المائدة:  - ج

 نوع الوجبة )على سبٌل المثال وجبة اإلفطار أو الغداء المطبوخ أو الوجبات الخفٌفة(.  .1

 ٌر رسمً(. المناسبة )تناول الطعام رسمً أو غ .5

 الموقع )داخل أو خارج المنزل أو المطعم(.  .3

 الثقافة )أحجام األوانً أو تفضٌل خامة معٌنة(. .4

غنى الزخارف اإلسالمٌة التً ٌمكن االستفادة منها بطرق مختلفة غٌر معهودة لخدمة التصمٌم والصناعة والمستهلك  .5

 والمنافسة العالمٌة بما ٌرتبط بتراثنا.

التوصل لمنهجٌة لتصمٌم أوانً المائدة باستخدام الزخارف اإلسالمٌة الهندسٌة التكرارٌة لتحقٌق القٌمة للمنتج المحلً  .3

ومتطلبات االستخدام والمستهلك والتسوٌق واألمان  –من أكثر من مكان  -بتفعٌل دراسة عادات بعض األسر المصرٌة 

 ( 13والمائدة. شكل )
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 ( منهجٌة تصمٌم أوان13ً)شكل 
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 بوستر المؤتمر

 -: التوصٌات

التؤكٌد على أن الزخرفة الهندسٌة اإلسالمٌة تإثر فً النشاط االبتكاري الستنباط نبم بنائٌة فً تصمٌم األوانً الزجاجٌة 

متطلبات المستهلك فً البٌئات االجتماعٌة سواء فً تكوٌن أشكالها وكذا تجمٌعها فً وحدة بنائٌة متكاملة على المائدة توائم 

 المختلفة بمصر.

 -المراجع االجنبٌة: 

1.BMI. Ministry of Foreign Affairs  
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