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Abstract  Keywords 

المعالجات االبداعیة  للتصمیمات المعاصرة تعد أحد أھم اشكال التصمیم الحالیة البتكار تصمیمات     
حیاه الیومیة التى نعیشھا الیوم وتعد االماكن التى تحیط باالنسان ویحیا بھا حدیثة تتالئم مع متطلبات ال

یومیا سواء من بیئة عمل أو منزل أو أماكن یذھب الیھا من أھم العوامل المؤثرة على نفسیة وسلوك 
 االنسان لذلك كان البد من توفیر بیئة مالئمة لھ حتى یحیا حیاه تساعده على االبداع واالبتكار ویعد

المعلقات من أھم العناصر التى توفر ھذه البیئة لالنسان حیث یستخدم فى تزیین طباعة  مجال تصمیم 
  .االماكن المحیطھ بنا واعطاء روح خاصة للمكان

ً لما تحملھ حضاراتنا من تراث وقیم فنیة وجمالیة كبیرة كان البد من استخدام احدى ھذه القیم     ونظرا
مات طباعة المعلقات الحدیثة ولكن مع مزجھا باحد الفنون المعاصرة التى والمفردات فى ابتكار تصمی

لطالما امدتنا بمحاكاة لحیاتنا الیومیة وكان استخدام فن الخداع البصرى وھو أحد ھذه الفنون المعاصرة 
الحدیثة التى سوف تستخدم فى ھذا البحث البتكار طباعة معلقات معاصرة تجمع بین الحضارة 

متمثلة فى الكتابات القبطیة القدیمة والحاضر المتمثل فى استخدام فن الخداع البصرى الذى والماضى  ال
یعمل على اعطاء رؤیة مخادعة للعین حیث یتم تغییر الزوایا التصمیمیة من خالل الحجم والنسب 

العطاء أشكال تحسن الرؤیة البصریة وتعطى معالجات وحلول تصمیمیة مبتكرة لیتناسب كل تصمیم 
ع طبیعة الحیز الوظیفى ومتطلباتھ التصمیمیة مما یساعد على انتاج تصمیمات وحلول تشكیلیة ابداعیة م

ً لمعاییر وقواعد ھذا الفن مع مزجة بالكتابات القبطیة القدیمة العطاء تصمیم معاصر   . وفقا
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:Introduction  
مصریة ھي المرحلة األخیرة من مراحل اللغة ال تعد الكتابة القبطیة

وقد . القدیمة، والتي جاءت مباشرة بعد المرحلة الدیموطیقیة
اإلرھاصات المبكرة لھذه الكتابة في الظھور في حوالي القرن   بدأت

وظلت لغة التخاطب بین المصریین أكثر من ألف   الثالث قبل المیالد
ً من الخطین الدیموطیقى  عام ، وقد كانت الكتابة القبطیة مكتوبة بكال

نى وأصبحت تستخدم فى الصلوات الكنیسیة القبطیة وتعد والیونا
ھى أقدم بردیة قبطیة عثر علیھا حتى اآلن  414بردیة ھایلدبرج 

تشتمل  وترجع ھذه البردیة إلى منتصف القرن الثالث قبل المیالد و
على قائمة لمفردات قبطیة بحروف یونانیة مع ما یقابلھا في المعنى 

وربما سبقت ھذه . توبة بواسطة مصریینو ھي مك. باللغة الیونانیة
 .الوثیقة محاوالت أخرى لم تصل الینا

بالرغم من أن المحاوالت األولى للكتابة القبطیة وكذلك أیضا 
قد " النصوص القبطیة ما قبل المسیحیة"الوثائق المعروفة باسم 

تمت بواسطة المصریین القدماء كنتیجة طبیعیة لتزاوجھم مع 
جدت نصوص تسبق العصر القبطى مكتوبة الیونانیین، حیث وُ 

باللغة القبطیة وھي نصوص أدبیة من األدب الیوناني الفلسفي 
إال أن الفضل في تثبیت  . P  Wilfong ,2018, ,4الكالسیكي

األبجدیة المصریة القبطیة في الوضع الذي تعرف بھ حالیا وتطبیع 
درسة نظام ھجاء الكلمات كان بواسطة العالمة بنتینوس مدیر م

اإلسكندریة الالھوتیة و الذي قام بترجمة قبطیة للكتاب المقدس في 

م  232 -  189عھد البابا دیمتریوس البطریرك الثاني عشر 
 .وخلفائھ

ً لما تتمیز بھ ھذه الكتابات من أھمیة فنیة وجمالیة تساعدنا  ونظرا
 على استلھام تصمیمات معاصرة مما یعمل على ربط

اصرة التى نعیشھا كان البد من استخدام أحد بالحیاة المع التراث  
الفنون المعاصرة الستلھام ھذه التصمیمات المعاصرة وتوظیفھا 

فن الخداع " بشكل جمالى حدیث وكان ھذا الفن ھو االوب ارت 
حیث یتمیز ھذا الفن  بتصویر الصورة المرئیة على " البصرى 

ؤیة خادعة أو غیر حقیقتھا على االقل فى الحس العام حیث تكون الر
مضللھ ولكنھ یعمل على اعمال العقل لتكوین الصور بشكل أوضح 
ویعمل ھذا الفن فى المساعدة على عالج المشاكل التصمیمیة فى 
الحیز المحیط بنا فھناك بعض ھذه التصمیمات تعمل على االحساس 
باالتساع واخرى بالعمق فھى بھذه الطریقة تعطى وظیفة جمالیة 

احد ویتمثل ذلك من خالل ابتكار تصمیمات وعملیة فى وقت و
طباعة معلقات معاصرة تساعد على معالجة الحیز الفراغى حولنا 

  . بشكل عملى وجمالى
Statement of the problem 

كیفیة االستفادة من الكتابات القبطیة القدیمة ودمجھا بشكل معاصر   
ً من العالم" أرت االوب" مع فن الخداع البصرى  ى لما تحملھ كال

الكتابات القبطیة القدیمة وفن االوب ارت  من قیم جمالیة وفنیة  
تعمل على إثراء مجاالت التصمیم  وخاصة تصمیم طباعة المعلقات 
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  .المعاصرة
Significance 

وجات  ة المنس میم طباع ال تص راء مج ة إلث ث محاول ذا البح ھ
  :لوخاصة للمعلقات المعاصرة من خال

الدراسة الفنیة للكتابات القبطیھ القدیمة  والتحلیل الفنى لبعض اعمال 
" االوب ارت"الفنان فیكتور فازاریلى مؤسس فن الخداع البصرى  

ً من الكتابات  الجمالیةوكشف النقاب عن القیم  الناتجة من دمج  كال
القبطیة وفن االوب ارت وكیفیة االستفادة من ھذا الدمج فى  تصمیم 

 .اعة المعلقات المعاصرةطب
Objective:   

  التعریف بالكتابات القبطیة القدیمة والتحلیل  الفنى لبعض
 .حروفھا

  والتحلیل الفنى " االوب أرت"التعریف بفن الخداع البصرى
 . لبعض أعمالھ

  استلھام تصمیمات من دمج الكتابات القبطیة القدیمة  بفن
تصمیم طباعة معلقات ل" االوب أرت" الخداع البصرى 

 .معاصرة
Hypothesis 

امكانیة تحقیق قیم جمالیة وفنیة وابداعیة  تظھر من خالل    
من الكتابات  المستوحاةتصمیمات  طباعة المعلقات المعاصرة  

 " .االوب أرت"القبطیة القدیمة وفن  الخداع البصرى 
 Procedure  
وھو  الدراسة الفنیة للكتابات القبطیة القدیمة  نظرىاالطار ال: أوالً  

ودراسة فنیة "االوب ارت " وكذلك  التعریف بفن الخداع البصرى 
 . لبعض أعمالھ 

  ً وھو عمل تصمیمات طباعة معلقات معاصرة  االطار العملى: ثانیا
مستوحاه من دمج الكتابات القبطیة القدیمة مع فن الخداع البصرى 

 ".االوب أرت " 
 Delimitations  

دراسة بعض أعمال الفنان فیكتور فازاریلى  :الحدود الزمانیة -
 .1980إلى  1960فى الفترة من 

األستفادة من القیم الجمالیة والتشكیلیة  :الحدود الموضوعیة -
الموجوده بالكتابة القبطیة القدیمة وكذلك بفن الخداع 

كیفیة دمج وتسلیط الضوء على "االوب أرت "البصرى
الماضى بالحاضر من خالل استخدام عنصرین من ثقافات 
وحضارات مختلفة  من خالل استلھام تصمیمات معاصرة 

  .ناتجة من دمج فن االوب ارت بالكتابات القبطیة القدیمة
  .منازل ومؤسسات ذات مساحات مختلفة   :الحدود المكانیة -

 Methodology 
 الدراسة التاریخیة للكتابات القبطیة  ویشمل :المنھج التاریخى

 .القدیمة 
 من خالل الوصف والتحلیل لبعض   :المنھج الوصفى التحلیلى

وبشكل " االوب أرت" من أعمال فنانیین الخداع البصرى
 .خاص الفنان فیكتور فازاریلى

 ویشمل استلھام تصمیات لطباعة المعلقات  :المنھج التجریبى
 ً  من الكتابات القبطیة القدیمة المعاصرة مستوحاة من دمج كال

 ".االوب أرت" وفن الخداع البصرى
Terminology 
ھي المرحلة األخیرة من مراحل اللغة المصریة : الكتابة القبطیة 

وقد . القدیمة، والتي جاءت مباشرة بعد المرحلة الدیموطیقیة
الي القرن المبكرة لھذه الكتابة في الظھور في حو اإلرھاصات  بدأت

وظلت لغة التخاطب بین المصریین أكثر من ألف   الثالث قبل المیالد
  .عام

یطلق علیھ الفن البصرى ": االوب أرت"فن  الخداع البصرى 
ویظھر فى ما سمى بتحریضات بصریة تجریدیة أى االعمال التى 

فیزیولوجى باستعمال الفنان  –تثیر عند المشاھد رد فعل نفسى 
ً ذات  متموجة تثیر العین وتحیرھا لتوحى بحركة  راتتأثیرسوما

  .تقوم على مبدأ الخداع البصرى
المعلق ھو مصطلح یعنى استعمال  : تصمیم طباعة المعلقات

المنسوج فى التعلیق، ویستخدم فى وصف المسدل او الستائر وھى 
كلمة شاملة تضم كل ما یمكن أن یعلق نسجى كان أو حائطى 

احة تسمح باالنسدال لتعلق فوق الجدار ویقصد بھ ھیئة مرنة من مس
ً وتحوى  ً ما تصاحبھ  مضمونا ً بمعالجة فنیة تشكیلیة ، وغالبا مسجال

كلمة توضح مكان االستخدام أو نوعیة المعلق ،وتجرى علیھ احد 
حسین دمحم  .الطرق الطباعیة المعروفة فیطلق علیھ معلق مطبوع

  1985حجاج ،  
Theoritical Framework 

  :الكتابة القبطیة القدیمة 
 بشكل القدیمة، المصریة اللغة من األخیرة المرحلة ھى القبطیة    

 القبطیة لكن العالمات الدیموطیقیة، الى تكون ما أقرب القبطیة قاطع
 مكتوبة أنھا حیث القدماء من للمصریین رئیسیة انطالق نقطة تمثل
لمصر  األداریة اللغة ھى الیونانیة اللغة ،كانت أبجدیة بعالمات فقط
 وحیاة عمل كلغة شائعا وأصبح فصاعدا المیالد قبل 332 عام من

 Christopher Woods, ,P179, 2010 .یومیة
  :أصل كلمة قبطى 

" مصریة"و " مصرى"مثل " قبطیة" و" قبطى " تعتبر كلمة    
ً منھما مشتقة من نفس المقطع، وھذه ھى الكلمات المصریة  فكال

بمعنى بیت روح " EKA- PTHAH"لتى تصف مصر بأنھا ا
یعنى الروح، " KA" بیت ، وحرف" E"بتاح حیث یمثل الحرف 

" لذلك فأن كلمة .وبتاح ھو واحد من آلھة مصر القدیمة الشھیرة 
 .تحمل نفس المعنى اللغوى ونفس الكلمة" مصریة"، " قبطیة

Kyrillos P5 
  :طىاالسباب التى أدت الى ظھور الخط القب

ً شدید الصعوبة والتعقید حتى أن    كان الخط الدیموطیقى خطا
الباحثین ینفرون من دراستھ لتشابك وتشابھ عالماتھ، لدرجة أن 

وماھم بمازحین حین وصفوه " نكش فراخ"بعض العلماء یسمونھ 
  .بھذا الوصف كنایة عن نظامھ المشوش المعقد

م الكتابة القبطیة فاذا اخذنا ھذا فى اعتبارنا ثم نظرنا الى نظا
بخطوطھ البدیعة فى النصوص المتقنھ وحروفھا الواضحة البسیطة 
المنظمة، وانحسار ھذه الحروف فى عدد بسیط وانفصالھا عن 
بعضھا دون تشابك وتمیز كل منھا عن األخر بوضوح، واشتمالھا 
على حروف للحركة، كل ذلك یعنى ببساطة أن فكرة ظھور ھذا 

ید البد وأن یتمكن بكل سھولة من تدمیر أى نظام النظام الكتابى الجد
كتابى أخر فما بالنا اذا جاء ذلك الخط فى مواجھھ الخط الدیموطیقى 

عبد الحلیم نور الدین،   .الذى یناقض الخط الجدید فى كل صفاتھ
  19، ص 2009

ً بظھور القبطیة  ً أن الخط الدیموطیقى لم یمت تماما واذا كان صحیحا
ً اذ اس تمر حتى القرن الخامس المیالدى، اال أن ذلك ال لغة وخطا

ً لظھور القبطیة   .ینفى تفسیرنا السابق لكونھ فى ذاتھ ممھدا
ً من خط ونام لغوى الى خط ونظام لغوى أخرین  الن التحول تماما
البد وأنھ ال یحدث بین عشیة وضحاھا، فان نشر الخط الجدید 

یة وسنوات طویلة وتیسیره لالستعمال العام یحتاج إلى جھود مضن
م .فالخط الدیموطیقى ذاتھ ربما بدأ فى الظھور فى القرن الثامن ق

عبد  .لكنھ استقر وشاع بعد ذلك بما ال یقل عن قرن من الزمان
  19، ص 2009الحلیم نور الدین،  

  :أصل الحروف القبطیة   
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األبجدیة القبطیة على وجھ الخصوص ھى فى األصل عالقات ھندسیة   
 .ف على ھذه العالقات الھندسیة یمكن للشخص كتابتھا بسھولةوعند التعر

  7، ص 2007دیمتریوس  
ً الحالییین من االبجدیة القبطیة ) 32(ویشتق االثنان وثالثون     حرفا

 :من مصدران ھما 

ً مشتقین من ) 25(أول خمسة وعشرون : المصدر األول حرفا
 Cooley, , 1991, P .االبجدیة الیونانیة  كما فى الجدول الموضح 

382 - 383  

  
  القبطیة المشتقة من الحروف الیونانیة احروفالخمسة وعشرون  یوضح )1(جدول رقم 

ھى السبعة حروف االخیرة والمشتقة من الكتابة : المصدر الثانى
 , ,the Miracle-Maker .الدیموطیقیة كما فى الجدول الموضح

, 1969, p18  
  

  
  لقبطیة المشتقة من الكتابة المصریھ القدیمة الدیموطیقیةیوضح الحروف ا )2(جدول رقم 
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  :اتجاة الكتابة فى اللغة القبطیة   
وقد كتبت القبطیة مثل الیونانیة من الیسار الى الیمین وذلك عكس 
الكتابة المصریة القدیمة والتى كانت تأخذ أتجاھات مختلفة من 

 .لى االسفل الكتابة فمنھا من الیسار الى الیمین ومن االعلى ا
Christopher Woods,,P179 

تمت كتابة القبطیة فى نظام أبجدى قیاسى، ولكن أنماط النص 
حیث . تختلف باختالف نوع المخطوطة المكتوبة وتدریب الكاتب

تمیل المستندات الرسمیة المكتوبة من قبل الكتبة المحترفین إلى أن 
ً بدرجة عالیة، مع است خدام متكرر تكون مكتوبة بخط موحد نسبیا

  . واالختصارات ) المجموعات وحروف الحروف(للخطوط المركبة 
فى حین تمیل الوثائق الرسمیة األقل من قبل الكتبة غیر المحترفین 
والنصوص األدبیة إلى الكتابة فى نصوص غیر مخطوطة مع 

  ).1(الحروف الفردیة التى تبقى منفصلة فى الغالب كما فى شكل 
  

    
  خطوطتین بطریقتین مختلفتین للكتابة القبطیةم )1(شكل رقم 

 :التأثیرات الیونانیة فى القبطیة
بدء تأثیر المفردات الیونانیة على اللغة القبطیة مع فتح األسكندر    

عندما تبنت األدارات الحكومیة استخدام ) م.ق 332(األكبر لمصر 
 فتعلم موظفو الحكومة المصریون اللغة. المصطلحات الیونانیة

ً أھل األسكندریة بمختلف طبقاتھم. الیونانیة وامتد . كما تعلمھا أیضا
وفى نفس . انتشار الیونانیة لیشمل المدن الكبرى وبخاصة فى الدلتا

  .الوقت تعلم اللغة المصریة عدد قلیل من الیونانیین 
فمن الطبیعى أن تدخل بعض المفردات الیونانیة إلى اللغة المصریة 

وقد زادت حصیلة الكلمات الدخیلة مع . لدیموطیقیةوتظھر فى النصوص ا
ً من المفردات الیونانیة، وقد تطبعت . الزمن فوجدنا فى اللغة القبطیة كثیرا

 ً إلى جنب مع حصیلة مفردات التراث القبطى  بالطابع القبطى، تستخدم جنبا
األصیل، داخل إطار قواعد اللغة القبطیة التى ال عالقة لھا بقواعد اللغة 

  12، ص 2010شنودة ماھر اسحاق ، ،  .الیونانیة
  :أسباب استخدام المصرى القدیم الكتابة الیونانیة

ً عن االسباب التى أدت الى أن یكتب المصرى ھذه المر    حلة وبحثا
األخیرة من مراحل اللغة المصریة بحروف یونانیة، فأنھ یمكن 

تتمثل فى وجود (القول بأن المصرى كان قد اضطر ألسباب عملیة 
ألن یبحث عن خط یسھل لھ وسیلة التفاھم معھم، ) الیونانیین الغزاة

فاختار األبجدیة الیونانیة لكى تعبر عن أصوات اللغة المصریة 

ً على لغتھ  39، ص 2011د الحلیم نور الدین، عب .حفاظا
  " :االوب أرت"فن الخداع البصرى 

ر الذي یصور للناظ البصري الوھم  أو الخدع البصریة   
المرئیة على غیر حقیقتھا، على االقل في الحس  الصورة  دائما

فإن المعلومات التي  العام، حیث تكون الرؤیة خادعة أو مضللة
، تعطي نتیجة الدماغ المجردة وبعد معالجتھا بواسطة العین تجمعھا

والخدع التقلیدیة مبنیة على . ال تطابق المصدر أو العنصر المرئي
لوجیة تحدث طبیعیا ومعرفیا افتراض ان ھناك أوھام فزیو

باإلضافة إلى االوھام التي یمكن البرھنھ علیھا من خالل الحیل 
وھنا الجدیر بالذكر أنھ ھنالك شیئا أكثر أساسیة . البصریة الخاصة

فالخدع البصریة . عن كیفیة عمل أنظمة التصورات البشریة
مصنوعة بطریقة مدروسة لتظھر للناظر بطریقة معینة  صور  ھي

  .وھي لیست كذلك
   :أنماط الخداع البصرى

  : توجد عدة أنماط وأنواع للخداع البصرى منھا 
  ھذا الوھم عبارة عن نمط یتكون من : خداع حائط المقھى

 ً ً وھما بوجود  مربعات ذات ألوان مختلفة على جدار ُمنشئة
انحناءات أفقیة ، ُسّمّي بذلك ألن ھذا النوع من األعمال الفنیّة 

ً في حیطان بعض المقاھي  .یُستعمل كثیرا

  
  خداع حائط المقھى  )2(شكل رقم 
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وھم الشبكة ھو وھم یُطلق على أي نوع من : خداع الشبكة  -
أشھر نوعان من أنواع . الشبكات الذي یخدع بصر مرء ما

ووھم الشبكة ) م1870(دعة ھما وھم شبكة ھرمان الشبكات الخا
وھم شبكة ھرمان تتمیز بإیھامھا العیان ). م1994(المتأللئة 

بوجود نقط رمادیة شبحیة تتواجد في تقاطعات األعمدة والصفوف 
البیضاء على الخلفیة السوداء، وعند التحدیق مباشرة في البقع 

تأللئة برسم أقراص تُنشأ وھم الشبكة الم. الرمادیة فإنھا تختفي

بیضاء على التقاطعات العمودیة لألشرطة الرمادیة على الخلفیة 
ً على   تبدو النقاط الداكنة  .السوداء وكأنھا تظھر وتختفي لحظیّا

عندما یُحدق المرء . تقاطعات عشوائیة ولذا ُسمیّت بالمتأللئة
 ً ً جدا ً، كما أنھ لو كان بعیدا أو بإحدى النقاط فإنھا تختفي فوریّا

ً؛ لذا فإن ھذه  ً من الشبكة فإن النقاط السوداء تختفي تماما ً جدا قریبا
 .الخدعة بحاجة للحفاظ على المسافة المناسبة حتى تعمل

    
  وھم شبكة ھرمان )4(شكل رقم   وھم الشبكة المتأللئة )3(شكل رقم 

  وكئن الشكل متحرك ویعطى رؤیة بصریة خداع ینتج نتیجة االحساس بالحركة  وھو: خداع الحركھ. 

  
  خداع بصرى خلفیة متحركة )5(شكل رقم 

أو  لون  عند الرؤیة إلى موضع معین نرى: خداع متعلق باللون  -
ذلك یدل على أن . عدة ألوان ولكن لیست ھذه ھي الحقیقة دائما

 .شریة ترى األلوان بشكل متغیر حسب المحیطالعین الب

الخداع المتعلق (ومعروف ان السحرة یستغلون الوھم البصري 
لخداع الناس بادعاء تغییر االشیاء، حیث أن تغییر األلوان ) باأللوان

  .قد یوحي للناظر بان المتغیر لونھ قد تغیر المظھر

  
  ھر وكأن لونھ یتغیر ولكن ھذه لیست حقیقةعند النظر الى المستطیل الداخلى یظ )6(شكل رقم 

  : فیكتور فازاریلى
یعتبر أول من  .ھنغاري  الجنسیة، فرنسي ھو مصور ونحات   

وتبعھ في مدرستھ ھذه كثیر من الفنانین،  الخداع البصري ابتدع فن
  . بریجیت رایلي  أھمھم

بالمجر،  پیچ في مدینة 1908 أبریل 9 ولد فیكتور فازاریلي في
جامعة   حیث درس الطب لمدة عامین في   پیشتاني ونشأ في
ً الرسم التقلیدي  1927وفي عام  .بودابست ترك الطب لیتعلم أكادیمیا

وفي عامي . فولكمان الخاصة- بالزیت في أكادیمیة پولیني
والتي (ساندور بورتنیك ) موِھلي(التحق بورشة  1928/1929

 الباوھاوس تي كانت مركز دراساتوال) 1938ظلت باقیة حت 
Bauhaus ولضیق االمكانیات المادیة، . في بودابست حینھا

فالورشة لم تستطع أن تعطي طالبھا المدى الواسع ألسلوب 
  .لجرافیكي و التصمیم الطباعيالباوھاوس، وركزت على الفن ا

  :بعضأ من أعمال الفنان فیكتور فازاریلى 
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استقر فیكتور فازاریلى فى قصر غورد فى باریس ودشن سنھ 
 550متحف فازاریلى التعلیمى الذى یحتوى على أكثر من  1970

مؤسسة فازاریلى فى  1976لوحة من أعمالھ الفنیة كما أفتتح سنھ 
افتتح فى السنھ نفسھا متحف فازاریلى ، و) بروفنس –ان  –اكس (

فى باك فى ھنغاریا ، كما تنتشر لوحاتھ فى معظم متاحف الفن 
  .الحدیث فى العالم

أعمالھ التي تعتمد على األبعاد البصریة استطاع من خاللھا أن  
یضع المشاھد أمام لوحات ھندسیة تترك للعین حریة اختیار الزاویة 

وھو برع في . نان بناءھا في لوحاتھلتخیل األشكال التي أراد الف
تجسید أشكال ھندسیة وھمیة معتمدًا على التالعب مع الزوایا 

  .البصریة
أعتمد فازاریلى فى الخمسینات على استخدام اتجاه خداع الحركة 

حیث حقق ذلك عن ) 7(شكل رقم   Biadanوظھر ذلك فى لوحة 
منحنیة  –أسیة ر –أفقیة (طریق استخدام الخطوط بانواعھا المختلفة 

فى توزیع دقیق وبمساحات معینة مما أدى الى رؤیة ) منكسرة  –
  .اللوحة وكئنھا متحركة 

  
من أعمال فیكتور فازاریلى  Biadanلوحھ بعنوان   )7(شكل رقم 

  1959رسمت عام 
ً  فى الستینات  اتجھ الفنان فازاریلى بعد مرحلة الخمسینات وتحدیدا

ً من اعتماده اتجاه اخر وھو استخدام نوعی ً بدال ن من الخداع معا
على نوع واحد فقط فاستخدم خداع الحركة وخداع اللون فى لوحة 

Quasardia  حیث  1965والتى قام برسمھا عام ) 8(شكل رقم
أظھر خداع الحركة الصورة بشكل متحرك مع اعطاء عمق لھا 
واستخدام خداع اللون الذى یعطى احساس بوجود اكثر من لون 

ً خداع الحركة فتحرك الشكل وساعد ع لى تاكید خداع اللون ایضا
  .مع اللون أعطى تاثیر مختلف للوحة

 
من أعمال فیكتور  Quasardiaلوحھ بعنوان   )8(شكل رقم 

  1965فازاریلى رسمت عام 
  

ً على خداع اللون فى مرحلة الستینات ولكن  ظل فازاریلى معتمدا
ھا فقام باستخدام وھم مع تغییر االتجاھات االخرى المستخدمھ مع

والتى ) 9(شكل رقم   Zoeld Vشبكھ ھرمان فى منتصف لوحھ 
واستخدام فیھا اللون االزرق بتدریجاتھ 1967قام برسمھا عام  

مع اللون الرمادى ولون اخضر واعتمد فازاریلى فى ھذه اللوحة 
على استخدام التضاد باللون فقام بتقسیم اللوحة بشكل رأسى الى 

ن وایسر متماثلین فى الرسم والخطوط مختلفین فى جانبین ایم
االلوان حیث یظھر الجانب االیمن وكئنة التضاد الخاص 

  .بالجانب االیسر

  
من أعمال فیكتور فازاریلى  Zoeld Vلوحھ بعنوان  )9(شكل رقم 

  1967رسمت عام 
استمر فازاریلى فى اتجاه باستخدام أكثر من نوع خداع ومن بینھم 

والتى قام برسمھا عام  Vega 200ما یظھر فى لوحة خداع اللون ك
أو كما یطلق علیھا لوحة القبعة والخداع فى ھذه اللوحة ھو  1968

استخدام الدائرة كمحور للوحة واعطائھا شكل مجسم ثالثى االبعاد 
  .یظھر فیھ حركة 

  
من أعمال فیكتور  Vega 200لوحھ بعنوان   )10(شكل رقم 

  1968فازاریلى رسمت عام 
 ً   :االطار العملى: ثانیا

  :التجارب التصمیمیة 
على الرغم مما تحملھ الكتابات القبطیة القدیمة من قیم جمالیة وفنیة 
وتراثیة ال شك فیھا اال أن عملیة استخدامھا بشكل یتناسب مع الحیاه 

المعاصرة التى نعیشھا اآلن واستلھام تصمیمات معاصرة منھا 
من ضمن التحدیات الجدیدة فى  لتصمیم طباعة المعلقات یعتبر

ً ولذلك تم دمج الكتابات القبطیة بفن  مجالى الدیكور والطباعة معا
 Adpbeباستخدام برنامج " االوب أرت"الخداع البصرى 

Photoshop   البتكار التصمیمات المعاصرة بشكل جدید واستخدام
ً تتناسب مع الحیاة المعاصرة التى نحیاھا مع  ألوان متجانسة معا

حقیق الجانب الوظیفى فى معالجة الحیز الفراغى لكل غرفة ومكان ت
  .تطبق بھ ھذه المعلقات 
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 :وتوظیفھا ) 1(رة التصمیمیة رقم الفك

  

  

  معلق بغرفة استقبال) 1(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات القبطیة وفن االوب أرت) 1(تصمیم رقم 
  :فھا وتوظی) 2(الفكرة التصمیمیة رقم 

  
  

  معلق مع أثاث مودرن) 2(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات القبطیة وفن االوب أرت) 2(تصمیم رقم 
  :وتوظیفھا ) 3(الفكرة التصمیمیة رقم 

    
  معیشة معلق بغرفة استقبال أو غرفة) 3(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات القبطیة وفن االوب أرت) 3(تصمیم رقم 
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  :وتوظیفھا ) 4(الفكرة التصمیمیة رقم 

  
  معلق بغرفة معیشة) 4(الفكرة التوظیفیة رقم   باستخدام الكتابات الكتابات القبطیة وفن االوب أرت ) 4(تصمیم رقم 

  :وتوظیفھا ) 5(الفكرة التصمیمیة رقم 

    
فن باستخدام الكتابات الكتابات الكتابات القبطیة و) 5(تصمیم رقم 

  االوب أرت
  معلق بغرفة معیشة) 5(الفكرة التوظیفیة رقم 

Results 
  :توصل البحث إلى 
  .الكشف عن الجمالیات الموجودة بالخط القبطى القدیم  -
فیكتور " التحلیل الفنى لبعض أعمال مؤسس فن الخداع البصرى  -

  ".فازاریلى
ة من  دمج الكتابات استلھام تصمیمات  طباعة المعلقات مستوحا -

  " .أوب ارت"القبطیة القدیمة مع فن الخداع البصرى 
توظیف التصمیمات المبتكرة على معلقات مختلفة  فى حیز  -

  .فراغى مختلف وبتوزیعات مختلفة
Recommendations  : 

  :یوصى الباحث بما یلى
االھتمام بالكتابات المصریة القدیمة بمختلف أنواعھا وعدم  -

لتعریف المجتمع بالقیم الجمالیة  تركیز على الھیروغلیفیة فقطال
 .للحضارة المصریة القدیمة ومدى غناھا بالقیم الفنیة والجمالیة

استلھام تصمیمات مستوحاة من الكتابات المصریة القدیمة لعمل  -
تصمیمات مختلفة تساعد على تعریف العالم بالحضارة المصریة 
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 .واھمیتھا وجمالیتھا
تصمیمات طباعة القطعة الواحدة لما تحملھ من قیم تشجیع  -

 .جمالیة ال تتواجد فى التصمیم ذو التكرار
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