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 فن األيقونات القبطية   يتدريس القيم الجمالية ف 

 لدى طالب المرحلة الثانوية  يالزخرف  والتصميم يالتفكير البصر  يوتأثيرها ف

 إعداد 

 1د. سهير عبدربه عبده محمد

 ملخص البحث:

، التي تتوافر ضمن المحتوى  فن األيقونات القبطية    القيم الجمالية فى  تعرفهدف هذه الدراسة إلى  ت    

التعليمي لمنهاج التربية الفنية وتأثيرها في تدريس التصميم الزخرفى لدى طالب المرحلة الثانوية ، 

أصيل من الفن القبطى  الدينى  أو ما يسمى بالصور المقدسة هو فن ذات الطابع    األيقونات القبطيةفالفن  

، ونظًرا إلى ما يحمله هذا ميزة التي ظهرت منذ بدايات المسيحية فى مصرله ذاتيته وخصائصه الم

تدريس  ، لذا كان هذا البحث عن  بصرية ومضامين فكرية وإنسانية وتفكير الفن من مفردات تصميمية 

لدى طالب    القيم الجمالية فى فن األيقونات القبطية وتأثيرها فى التفكير البصرى والتصميم الزخرفى

حيث كان ظهوره األبرز واألكثر تميزاً لجعلها قيًما وأساليب للمنجز التشكيلي ، ثم  المرحلة الثانوية ،  

استعرض القيم الجمالية واأللوان المستخدمة في فن األيقونات القبطية واإلفادة منها في عمل التصميم  

،  دي حتى منتصف القرن العشرين(الزخرفى ، وتحليل بعض األيقونات من ) القرن السادس الميال

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ، من خالل المنهج الوصفي التحليلي لألعمال الفنية  

الجمالية ، ومدى اإلفادة منها في تدريس التصميم لدى طالب حتى تثير الخيال   القيم إلى نصل حتى

 بتكار ألفكار جديدة في التصميم. اإلبداع وال ستخدم األلوان وروح ا لديهم وتساعدهم على تنمية 
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Teaching aesthetic values in the art of Coptic icons 

And its effect on visual thinking and decorative design among high school 

students 
 

    2Dr. Soher Abd Rabo Abdou Mohamed 
 

This study aims to identify the aesthetic values in the art of Coptic icons, which are 

available within the educational content of the art education curriculum and its 

impact on the teaching of decorative design among secondary school students, so 

Coptic icons art, or so-called sacred images, is an art of a religious nature that is 

inherent in Coptic art that has its own personality. And its distinctive characteristics 

that have appeared since the beginnings of Christianity in Egypt, and given the 

design vocabulary of this art, visual thinking, and intellectual and human contents, 

so this search was for teaching aesthetic values in the art of Coptic icons and their 

impact on the visual thinking and decorative design of high school students. His 

appearance is the most prominent and most distinctive to make them values and 

methods of the plastic artist, then he reviewed the aesthetic values and colors used 

in the art of Coptic icons and utilized them in the work of decorative design, and 

analyzed some icons from (the sixth century AD until the middle of the twentieth 

century), and the research reached a number of results and recommendations, 

Through the descriptive and analytical approach of artistic works until we reach the 

aesthetic values, and the extent to which they are used in teaching design among 

students up to It stimulates their imagination and helps them develop the use of color 

and creativity and innovation for new ideas in design. 
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   ةيقونات القبطيألفى فن االقيم الجمالية تدريس 

 لدى طالب المرحلة الثانوية  الزخرفى التفكير البصرى والتصميم وتأثيرها فى

       د. سهير عبدربه عبده محمد                           

 المركز القومي لالمتحانات والتقويم التربوي                                                                  

 المقدمة: أوالً: 

أصيل    مصرينه فن  أل  نظراً تميز بجذوره العميقة  وقد  ،  فرع هام من فروع الفنون    القبطييعد الفن      

، فقد نشأ هذا الفن  األخرى المصرية واليونانية والرومانية    الفنون  عن ميزهتفنية    موضوعية   ذا  ، وكان

ميزته عن بقية الفنون    التيكتسب من هنا صفته الشعبية  أالشعب ف  بأيديكم ونفذ  اسلطان الحالبعيدًا عن  

مركبة من فنون مختلفة صاغها   إبداعيةرؤية    ذوهذا كان فن    ، وعلى الرغم مناألخرى وجعلته متفردًا  

، فاتجه فيه  وفى ظل قيم روحانية جديدة  على جوهر قوميته وأصالته    امحافظً طابع خاص    فيالفنان  

وعقيدته وما تشتمل عليه من مفاهيم  الفنان إلى الرمز والنظر داخل النفس بحثاً عن القيم الروحانية  

لذلك   ،فاء معانى ومفاهيم محددة قد يصعب شرحها هو إخ و القبطية  فن األيقونات وأفكار وهذا ما يميز 

من أهم اآلثار القبطية األيقونات  فن  ول شك فيه أن  من الشكل والمظهر،    أكثر  هتم بالروح والجوهرأ

، (1)وسمة هامة من مميزات وسمات الفن القبطي ولها دللة روحانية وفكرية عند رجال الدين المسيحي

ا في الدراسات التاريخية والفنية والروحية ونظًرا  بالصور المقدسة جانبًا مهمً ما يسمى    األيقونة أووتعد  

إلى ما يحمله من مفردات بصرية فنية ومضامين فكرية وعقائدية ، لذا فقد كان من الضروري إلقاء  

التفكير البصرى والتصميم    فيوتأثيرها  فن األيقونات القبطية    فيتدريس القيم الجمالية    الضوء على

الثانوية  ، لجعلها قيًما يستفيدون منها وتساعدهم على عمل تصميمات وأساليب   لدى طالب المرحلة 

التشكيلي   به  جديدة غير مألوفة    أفكاروابتكار  للمنجز  تتمتع  الذى  الكبير  فن األيقونات أمام الخصب 

 شهدتها تجربتها الفنية ذات معاٍن روحية  التي  التوجهات والتحولت   في، وأمام التنوع الواضح  القبطية  

 ومضامين فنية وجمالية خاصة بقصد تفسيرها تفسيراً روحياً جمالياً وفنياً، مما يستدعي قراءتها مرات 

، ففن  سواء على حد  ، ومن الزوايا كلّها لتصبح منهجاً من مناهج التربية الفنية وبناء التصميم ومرات 

قبل أن تكون جمالية من حيث  تصف به من تفرد وإبداع  ة في اللغة البصرية ت مكانة أساسي  له  األيقونات 

الخط واللون والضوء والتكوين الفني مع إحساس روحي ووجداني مرافق بالمعاني الدينية كالخالص 

  شكلها ومضمونها وانسجامها وتناغمها األيقونات ب وإذا كانت ،    والمحبة واإلشراقات التي تتجلى فيها 

 
 )1( يوساب السرياني: الفن القبطى،  مراجعة " األنبا صموئيل" ، المكتبة القبطية ، القاهرة ، بال تاريخ ، ص39.   
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جديدة ، وكيفية اإلفادة منها على  تشكيلية  لما لها من خصوصية متميزة  كوسيلة لخلق أفكار تصميمية  

ولبد من اإلشارة إلى هذا  إذ يبدو هذا التأثير ذا أهمية خاصة ، المستوى القيمي والجمالي والتشكيلي ، 

تدريس القيم الجمالية  بحث عن  ، لذا كان هذا ال  اإلرث الحضاري بدراسات أكثر، كونه فنًا قائًما بذاته

حيث    لدى طالب المرحلة الثانوية  التفكير البصرى والتصميم  فيوتأثيرها  فن األيقونات القبطية    في

 ا. كان ظهورها األبرز واألكثر تميزً 

 ثانياً: اإلحساس بالمشكلة:

بالفن   الهتمام  لقصور  المرحلة    القبطيونظًرا  لدى طالب  القبطية  األيقونات  فن  الجمالية فى  والقيم 

لديهم ضعف في مالحظة لوحات  الثانوية،   القبطية وتأملها وتنمية  فإن هؤلء الطالب  فن األيقونات 

محمد زكي ) ، (2008,  ليلى حسني فوزي)  الوعي الجمالي وإدراك التفكير البصرى داخل اللوحة ،

( ، وفهم العناصر التشكيلية التى تعتمد فى أساسها على مجموعة من المدخالت منها قيم 1972,لطيف

التشكيلية   للعناصر  التركيبية  النظم  إيضاح  على  تقوم  وبنائية  الفكرية  جمالية  والمفاهيم  والمضامين 

الذي يشاهدونه اللوحات  الفنان، ول يمكنهم مناقشة  التى قدمها  يبدون    ،  اوالحكم عليه  االعقائدية  ول 

 تعتمد  التي التفكير أشكال البصري كأحد  التفكير  ، كما أن هؤلء الطالب لديهم قصور في  اآراءهم فيه

قدراتهم   تنمية خاللها من يمكن والتي غيرها عن  الصور الفنية بين العالقات  دراكإو وتحليل فهم على

نقد ما يشاهدون من أعمال فنية والتفكير بتكار أفكار جديدة في التصميم ، ويعجزون عن  إ و التخيل على

  أعمال ستفادة من فن األيقونات القبطية ، مما أدى إلى ضعف في التكوينات لديهم وعدم وجود  فيه ، واأل

تثير اإلحساس   فنية جيدة قائمة على الترابط الخطى والقيم الجمالية والخطوط النسيابية ، تلك التي 

فيصل ء داخل العمل الفني، وذلك عند تناولها في تدريس التصميم )  بالجمال والدقة في النظام واألدا

( وأكدت هذه الدراسات 2010،    السعود   خالد محمد ( ، )1965،    حمدي حسين ( ، )2007،   حسن

بتكار أفكار جديدة في التصميم ، إمداخل تدريسية حديثة لتنمية    ترتكز علىالحاجة إلى إجراء دراسات  

ل توجد دراسة تناولت تدريس القيم الجمالية فى فن األيقونات  والبحوث السابقة  وفي حدود علم الباحثة  

لدى طالب المرحلة الثانوية ، وكل ذلك يؤكد   الزخرفى   التصميمو  التفكير البصرىالقبطية وتأثيرها فى  

 الحاجة إلى إجراء تلك الدراسة. 
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 ثاً: تحديد المشكلة:ثال

في   الحالية  الدراسة  مشكلة  فهم  تحددت  لدى طالب ضعف  القبطية  األيقونات  فن  فى  الجمالية  القيم 

، وللتصدي لهذه المشكلة تحاول   الزخرفى  التصميم  تدريس  المرحلة الثانوية وقصور اإلفادة منها في

   الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

القيم الجمالية فى فن األيقونات  في ضوء    البصرى   والتفكيرالزخرفى    كيف يمكن تدريس التصميم   (1

 ؟ المرحلة الثانوية  لطالب القبطية 

 األسئلة التالية :  الرئيسيويتفرع عن هذا السؤال 

 ؟ فن األيقونات القبطية القيم الجمالية فى  يمكن الكشف عن هل (1

البصرى في ضوء القيم الجمالية فى فن األيقونات   والتفكيرالزخرفى ما أسس تدريس التصميم   (2

 القبطية لطالب المرحلة الثانوية ؟ 

 رابعاً: أهداف الدراسة: 

 التالية :  األهدافسعت الدراسة إلى تحقيق 

القبطيةتحليل  و  دراسة (1 األيقونات  فى  الجمالية  التصميم  القيم  تدريس  في  منها  الستفادة    ومدى 

 . الزخرفى

 . الثانويةلطالب المرحلة  الزخرفى    استخالص مداخل فكرية وبنائية متنوعة إلثراء تدريس التصميم (2

 خامساً: حدود الدراسة:

 على: الدراسة  هذهيقتصر 

، وذلك   م1925  - 1911من    في الفترةوالمنجزة  وتحليل القيم الجمالية فى األيقونات القبطية    دراسة(  1

  وإبداع متازت بغزارة موضوعاتها ودقة  أذلك العصر التي  األيقونات القبطية  فى  للتنوع الواضح  

مفاهيم  كما تتميز بألوانها السخية الصريحة التى أراد بها الفنان القبطى التعبير عن  الفنية    األعمال

   .الفنيةمعينة وتتعدد أساليب تنفيذها ومضامين فكرية وعقائدية ورموز  

نه الصف الذى يدرس أل   حيث يمثل هذا الصف نهاية المرحلة الثانوية،  الثانوي:  الثالثطالب الصف    ( 2

، بحيث يتمكنون من نقد   تأتي أهمية تنمية القيم الجمالية لدى طالب هذا الصفكل الفنون ومن ثم  

واإل اإلبداع  وتنمية مهارات  فيها  الرأي  وإبداء  ومناقشتها  أفكار  في  بتكاراللوحات  فى   عمل  جديدة 

 التصميم لديهم. 

 



 

 

 

 م( 2020) 247العدد  /ISSN 2535-213X)مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الترقيم الدولي ) 
 

  

 

 

    
 

 

 

53 

 

 ً   تحديد المصطلحات:  :سادسا

  القيم الجمالية :

الجمالية   يقصد  القيم  الدراسة  هذه  في  في  الشكلية  العالقات  تتضمنها  التي  المواصفات  مجموعة  بها 

اإليقاع  والتصميم التي يندرج تحتها عدد من العناصر التي تحقق القيمة الجمالية للوحة هي ) الوحدة  

 وفيما يلى تحديد لكل منها:  (1) والتزان والتناسب( 

• : وتكاملها بصورة متضامنة إليجاد وحدة داخل إطار التصميم  هي انسجام هذه العناصر    الوحدة 

الهدف من التصميم ، وتتم    –الفكرة    –األسلوب الفني  –وتشمل عناصر متعددة منها وحدة الشكل

الوحدة في التصميم عندما ينجح الفنان في تحقيق اعتبارين أساسيين األول: عالقة أجزاء التصميم  

ء بالكل )الرتباط الوثيق بين العناصر( ول تعني الوحدة التشابه  بعضها ببعض، الثاني: عالقة الجز

بين كل أجزاء التصميم بل يمكن أن يكون هناك كثير من الختالف بين تلك األجزاء مع بعضها 

 .(2)البعض ولكن تصبح كتلة واحدة متماسكه

هو عملية لتنظيم المسافات والفواصل بين وحدات العمل الفني أي إيجاد عالقة شكلية سليمة    اإليقاع : •

متناسقة وغير متنافرة ، وبمرافق حدوث اإليقاع غالباً عملية التكرار أو تنوع األشكال أومن خالل 

أو من األعلى    الستمرار إلى األصغر  التدرج من األكبر  الثبات أومن خالل  أو  الحركة  إلى  في 

األسفل أو تدرج األلوان الفاتح وهكذا ليخلق إيقاع لهذا العمل يرقى به إلى مرتبة الجمال الفني ذي 

     .اإليقاع المتناغم الذي يجبر الناظر على اإلعجاب به

ً   :أو التوازن  تزاناإل • في تقييم التصميم ، ويأتي   هو أحد الخصائص األساسية التي تلعب دوراً مهما

الكبير والصغير، والناصع والمعتم ، كل هذه على  وي  ت نتيجة لظاهرة التنوع في الطبيعة التي تح

، وعلى    األمور تعني تناسق وتوازن الحياة لستمراريتها ويعني بالتالي أساس الجمال في أي تصميم

  اإلتزان لراحة النفسية ، ألن رؤية عدم في تصميم كي يشعر المشاهد با  اإلتزانالفنان إيجاد عنصر 

ومعرفته يتحقق بالخبرة واإلحساس    اإلتزانالتصميم يشعر المشاهد بعدم الراحة ، والوصول إلى    في

 .  (1)المرهف والعميق لدى الفنان 

ستخدام األعداد الرياضية والنظم الهندسية لمعرفة خواص ونظم عدة أشياء إمصطلح دللة  التناسب:   •

ن نفس النوع والشكل ، فالتناسب في العالقات بين العرض والطول ، والتناسب قد يكون  متشابهة م

 
 )1(  إسماعيل شوقي إسماعيل:  التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيلي، كنوز المعرفة، جدة، الطبعة الثالثة، 2007م، ص 84. 

 )2(  عبد الفتاح رياض: التكوين في الفنون التشكيلية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط 1، 2000م  ، ص25.

 )1(  مصطفى فريد الرزاز: التحليل المورفولوجيا ألسس التصميم ، مجلة الدراسات والبحوث ، جامعة حلوان ،أغسطس ،1984م ، ص43.  
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مدروساً وقد يكون فطرياً يكتسبه الفنان من خالل ممارسته للعمل الفني واستمراره فيه ، ويختلف  

ة  التناسب عن النسبة ، حيث تعتبر النسبة عن عالقة بين شيئين ، لكن التناسب يكون معبراً عن عالق

 .  (2)ما بين شيئين أو ثالثة أو أكثر حسب تعبير ورؤية الفنان في عمله الفني

 :  األيقونات القبطية

دينية  المعتقدات  الموضوعات و الالتي تعبر عن  الصورة    افي هذه الدراسة يقصد به  األيقونات القبطية   

وتحمل  والحواريين وغير ذلك    والقدسينالمتمثلة بصور السيد المسيح والسيد العذراء  مقدسة  ال  مسيحيةال

ً   مسجل باأللوان  ولغة بصرية  الفنيقواعد  المن  في معطياتها نسقاً جمالياً     تجعل التصميم أكثر تشويقا

، ومن خالله تزداد العالقات التي تجعل من الفن مترابط بمفاهيم معينة ويملك دللت   وأكثر تعبيراً 

  .جذب النتباه للمتلقي ت خاصة

 : التفكير البصرى

مكن المتعلم من توظيف  يالتي   عقليةالالتنظيمية    اإلجراءات في هذه الدراسة يقصد به  التفكير البصري  

البصر إدراك حاسة  قراءة    المعاني  في  أجل  من  وذلك  وتنظيم    األشكالوالدللت  الصور  البصرية 

األشكال والصور والرسوم والخطوط والرموز واأللوان    التي يتخيلها الفرد, والتي تتضمنها  الذهنية

 جديدة. أفكاربتكار إلكى تساعده على  عرفيةمال هحتفاظ بها في بنيت وسهولة األ

 التصميم : 

وترتيبها تلك التي  التصميم في هذه الدراسة يقصد به تنظيم مجموع العمليات الفكرية واألدائية وتنسيقها  

يقوم بعدها المصمم في  يقوم بها يبدأ التصميم بفكرة  المصمم بغية الوصول إلى منتج جمالي، حيث 

المالئمةانتقاء   المصمم    العناصر  نتيجة لوعى  الجمالية والمهارات اإلبداعية  القيم  لتنفيذها من خالل 

ى القواعد التي يمكنه من خاللها صياغة  ، باإلضافة إل  والتناسب   اإلتزان  ألساليب الوحدة واإليقاع و

إلى  المصمم  يصل  حتى  والملمس  واللون  والمساحة  والخط  النقطة  من  كل  بين  الجمالية  العالقات 

 تصميمات فنية. 

 سابعاً: خطوات الدراسة وإجراءاتها: 

 سارت الدراسة الحالية في الخطوات واإلجراءات التالية: 

 
 )2(  إيهاب بسمارك الصيفي: األسس الجمالية واإلنشائية للتصميم ، الكاتب المصري ، القاهرة ، 1991م ، ص52.
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 وذلك من خالل دراسة :  فن األيقونات القبطيةالقيم الجمالية فى  تحديد أولً: 

 البحوث والدراسات السابقة والدوريات ) العربية واألجنبية (.  -   

 . فن األيقونات القبطيةوفي ضوء استعراض السابق يمكن استخالص القيم الجمالية في  -

  الخطوة السابقة في ضوء القيم الفنية لتدريس  التصميم ثانياً: تحليل القيم التي توصلت إليها الباحثة في  

 في البعدين التاليين :  فن األيقونات القبطية وذلك من خالل  الزخرفى

 أ( األسس اإلنشائية.   

 ب( القيم الجمالية المستخلصة.  

 ً  األيقونات القبطية والستفادة منها في عمل التصميم.  في فن ةستخراج األلوان المستخدمإ :ثالثا

 رابعاً: مهارات التفكير البصرى 

 ً تدريس التصميم لطالب   ألهمية تنمية مهارات التفكير البصرى ومميزاته فى وضع تصور:  خامسا

 .النتائج في ضوء هذه الثانويةالمرحلة 

ً ساد   التوصيات، والمقترحات. التوصل إلى  :سا

 ثامناً: أهمية الدراسة: 

 قد تفيد الدراسة الحالية كالً من: 

الجامعية   (1 اللوائح  الحالية    :  ومطوريهامخططي  الدراسة  تقدم  والتفكير  حيث  التصميم  تدريس 

مما يساعد في تطوير مناهج التربية الفنية  البصرى في ضوء القيم الجمالية فى فن األيقونات القبطية  

 .المرحلة الثانويةلدى طالب 

والتفكير البصرى في  تدريس التصميم  حيث تقدم الدراسة الحالية خطوات وإجراءات  :    المعلمين (2

ضوء القيم الجمالية فى فن األيقونات القبطية ، مما يساعد المعلمين على استخدامها في تنمية مهارات 

  لدى طالب الصف الثالث الثانوي. اإلبداعيالتصميم والتفكير 

ى طالب واإلبداعية لد التصميمية   البنيهالقيم الجمالية  مفاهيمحيث تنمي الدراسة الحالية  : الطالب (3

 الصف الثالث الثانوي. 

 . قبطيال الفن المدخل الجمالي في أخرى حول تفتح الدراسة الحالية مجالً لبحوث  حيث  الباحثين: (4

 ، وفيما يلي تعرض الدراسة  وخطة بحثها  ،  الدراسةوبعد، فقد تناولت الدراسة في هذا المحور مشكلة  

  .التالي
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  :النظري اإلطار

 النظري إلى التوصل إلى: يهدف هذا اإلطار 

 .فن األيقونات القبطية ومراحل تاريخه  (1

  فن األيقونات القبطية. فيتحديد القيم الجمالية   (2

تحليل القيم التي توصلت إليها الباحثة في الخطوة السابقة في ضوء القيم الفنية لتدريس التصميم    (3

 (القرن السادس الميالدي حتى منتصف القرن العشرين(من )فن األيقونات القبطية  وذلك من خالل  

 في البعدين التاليين :  

 .  أ( األسس اإلنشائية  

 .  ب( القيم الجمالية المستخلصة 

 األيقونات القبطية والستفادة منها في عمل التصميم.  في فن ةستخراج األلوان المستخدم إ  (4

 لتدريس التصميم لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء هذه النتائج. ل تصور وضع  (5

   التوصل إلى التوصيات، والمقترحات.  (6

 الباحثة: ولتحقق هذا الهدف تتناول 

  :فن األيقونات القبطية  أوالً : 

األيقونة تلعب دوراً بارزاً وهاماً في العبادة والطقوس الكنيسة القبطية ويعتقد بعض    ومازالت لقد كانت  

أن األيقونات كانت تستخدم في الحياة اليومية وبدأت في وقت لحق  وتاريخ الفن القبطي  علماء اآلثار

، وقد كان   لميالدينهاية القرن الثالث والقرن الرابع ا  ما بينلتظهر في أماكن العبادة ، وربما في الفترة  

اإل واسع  الرومانية   عترافاإلمع   نتشاراستخدامها  اإلمبراطورية  في  رسمية  كديانة  بالمسيحية 

انتشارها،   بداية  المسيحية في  الرموز  المبكرة  الكنيسة  اإليضاح  بمثابة    األيقونات   وكانت واستخدمت 

  الدين  جاءوا من ثقافات وثنية والتي قد تجد صعوبة في فهم تعاليمالذين لمساعدة المسيحيين المتحولين 

لذلك سمح قادة ،  يمانية  اإل نفحات  الوأحداث الكتاب المقدس والمعاني الروحية و  العقائدية واألخالقية

ستخدام  إاستيعاب المسيحية وعقيدتها دون  ستخدام األيقونات ألن الناس لم يتمكنوا من  إالكنيسة المبكرة ب 

هي  لذلك ف  ،(1)الوسائل البصرية حيث ساعدت هذه األيقونات المؤمنين في فهم وتوضيح الدين الجديد 

والقيم األخالقية  تدل على منتج فني ولغة بصرية  وفي حياة الكنيسة ،    رسالة تقوم بدور تعليمي له فاعليته

فلكل شكل ولون رمزية مباشرة ومحددة تجعل المشاهد ينظر إلى األيقونة وهو يتمثل كل جزء فيها بما  

 
)1( George Wells Ferguson:" Signs & Symbols in Christian Art", Oxford University Press, USA, 1989, p. 82.      
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، فكان  عن طريق الفن، حتى صارت جزءاً رئيساً في الكنائس واألديرة ودور العبادة يعنيه من مفاهيم

التعبير التي يشيد من خاللها   ن مصادرمصدر مو،    بناء الكنائس وتجميلها بالفن واسطة لذاك التعليم

واألحداث والقصص والروايات الخاصة بالسيد المسيح   فعل السرد القائم على أساس التعريف باألفكار

العذراء ذلك  ينيوالقدس  والسيدة  وغير  تعاليم سماوية    والحواريين  من  المسيحي  بالدين  يتصل  وما   ،

 .(2) دينية وإرشادات وتوجيهات 

   :للفن األيقونات القبطية يةالتاريخالمراحل 

 : ية التال  مراحلالحيث مر هذا الفن ب

بداية ل  يةمرحلة الرمزالتعتبر    :الميالدي  رابعالميالدي إلى القرن الالثاني  المرحلة األولى من القرن   •

 . والتعبير الرمزيرسوم  الوتقتصر تلك الفترة على األيقونات في الكنيسة  عصر

انتقلت األيقونات من    :القرن السادس الميالدي  الميالدي إلىالمرحلة الثانية من القرن الخامس   •

والصورة الشخصية إلى مرحلة التصوير القصصي كمصدر إلي مرحلة الواقعية    يةمرحلة الرمز

  .أساسي لفن التصوير وبهذا يكون الفن قد انتقل إلى مرحلة الوعظ واإلرشاد 

تميز أيقونات ذلك  حيث    العشرين :القرن  منتصف  حتى    عشر  الثالثة من القرن السادسالمرحلة   •

تتصل  التى  الموضوعات  المعبرة عن    العصر بتنوع وغزارة موضوعاتها وزيادة األساليب الفنية 

 . (3)بالدين المسيحي من تعاليم سماوية وتوجيهات وإرشادات دينية

   :فن األيقونات القبطيةفي القيم الجمالية  تحديدثانياً : 

  .فن األيقونات القبطية يعنى بالفكرة اكثر مما يعنى بالمظهر  (1

 عمق المضمون   التفاصيل اإلنسانية للوصول إلى لتخضع لمحاكاة الطبيعة بل تختصر  األيقونة  (2

 عن مواضيع وشخصيات مقدسة األيقونة.   فن األيقونات عبر  (3

بسيط ألن الرهبان الذين كانوا يشرفون عليه لم تكن لهم دراية تامة من الناحية الفنية  ارتجاليفن   (4

 الثنينيستخدم أو ستخدام الهالة على رؤوس القديسين والشهداء وأحيانًا كان يضع تاًجاإواتسم ب

 .معًا

 فن األيقونات بتصوير صور القديسين بألوان مشرقة وحولهم هالة من النور.  فيالفنان  تميز  (5

 
 )2( أمل عبد هللا: التذوق وتاريخ الفن، مدخل الى تذوق الفنون القبطية واإلسالمية، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان، 2004، ص 16
 

 )3( منصور المخلصي : مدخل إلى تاريخ الفن المسيحي، بغداد، العراق  ، 2010، ص23- 24
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ل تناسب  ن نقط التالشي في المنظور أل تخضع لقواعد المنظور الفني الهندسي حيث   األيقونة  (6

 بدية الغير متالشية والغير نهائية. يقونة , وهذه األ بدية المماثلة في األوقار وجالل األ 

 في التعبير ول تتبع الهوى الشخصي لراسمها.فن يخضع لمحددات   (7

8)   ً   فيها. الكامنة والمعاني الروحية الغامضة أسرارهاليكشف عن  حقق مجموعة اللونية جماليا

استخدمت ذات   منها عن رموز خاصة وبعض   العامة للتعبير األلوانيقونات ستخدم بعض األ أ  (9

 خلفية ذهبية لترمز لألبدية. 

مرتبطة   إحداثعدة   بدية الغير خاضعة لحدود الزمان والمكان فيمكن تصويرتمثل األ األيقونة (10

 في المعنى والمضمون. 

األيقونة تخضع لقواعد صارمة في التنفيذ واختيار الخامات المستخدمة وذلك لضمان الخلود الذي   (11

 هو عقيدتنا. 

 األيقونة تتعامل مع البعدين الطول والعرض واستغنى عن البعد الثالث وهو المنظور.  (12

ل تعبر األيقونة عن تاريخ معين بل تدخل في السر الذي وراء التاريخ لذلك يمكن جمع أكثر من   (13

 . حدث في تواريخ مختلفة في أيقونة واحدة

ناقلة للنعمة ، حاملة للقوى اإللهية ، منبعاً  تعتبر األيقونة في وجدان الشعب وباألخص القبطي   (14

 لحوادث عجائبية وإهتداءات روحية يتعامل معها المؤمن بتقوى عظيمة. 

 ظل ونور.  أوو تجسم أتفاصيل  أيبالبساطة والخطوط الواضحة وليوجد بها تميزت األيقونة   (15

 نى فى الفن التشكيلى. يؤكد رسوخ النظام الكو  ظهورالكتلة مع الفراغ في األيقونة بإحساس جمالي (16

تميزت األيقونة بالمرونة وذلك من خالل تجسيد هذا الفن لكل ما يحيط به من ظروف وأوضاع   (17

 دينية. 

تشكيلية وذلك من خالل  (18 قيم جمالية  ذات  فكرية  ابعاد  إلى  فن األيقونات  الجمالية فى  القيم  تستند 

 األشكال والخطوط واأللوان وتآلفها وتناسقها للتعبيرعن المشاعر الداخلية لديه.  اختزال

 .اللون تحقيق  ناجحة في مثلت أدوات يقونات البنية التصميمية فى األ اإلنشائية و التكوين أسس (19

هو (20 األيقونات  الفني  فن  للعمل  والتعبيرية  الداخلية  الدللة  إلى  للوصول  يتواءم  محاولة   بحيث 

 المعرفية لدى المتلقى.  والرؤية الوجدان والشعور محمولت  مع ويتوازى
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تحليل القيم التي توصلت إليها الباحثة في الخطوة السابقة في ضوء القيم الفنية لتدريس  التصميم ثالثاً: 

( في  حتى منتصف القرن العشرينالميالدي  سادسوذلك من خالل فن األيقونات القبطية من )القرن ال

 أ( األسس اإلنشائية.   البعدين التاليين :

 ب( القيم الجمالية المستخلصة.                                 

 " 6القرن  "مريم العذراء جالسة بين قديسيين  " األيقونةاسم  (1رقم ) لصورة ل األسس اإلنشائية أ(

العذراء    فييتمثل    األيقونةهذه  تصميم    وتحيط  ،    جالسة على كرسيالشباب   عمر فيالسيدة مريم 

ولدها السيد   وتحملمحددة بخط أسود وترتدي ثوباً أخضر،   الذهبي اللون ذات  المقدسة الهالةبرأسها  

 المقدسة الهالة برأسه  يحيط ،صغير طفل هيئة على رسم وقد ،  وتمسك به بكلتا يديها( يسى المسيح )ع 

أبيض   محددة الذهبيباللون   ً  ويرتدىبخط  اليسرى  ويمسك بنى لون ذو  قميصا  يده وفى لفافة بيده 

وينظر كل من السيدة العذراء والسيد المسيح إلى  ،    اليسرى بيدها العذراء وتحيطه الصليب  األخرى

األول على جهة يمين السيدة العذراء ذو لحية وشعر كثيف    ، ويحيط من كلتا الجهتين قديسين  األمام

اً طويالً آخر أبيض اللون مزركش بزخارف متعددة وبوحدات خطية  ثوباً أحمر، ويضع فوقه  ثوبيرتدي  

، وتحيط برأسه    يمسك بصليب وضعه على صدره   هوو،  ، ولونت هذه التشكيالت بلون ذهبي فاتح  

السيدة العذراء على جهة يسارها    النسبة للثاني فهو يقف بجوارهالة ذهبية تحددت بخط أسود ، أما ب

، وظهرت تشكيالت زخرفية متعددة   اً طويالً لون باألحمر وتدرجاتهثوباً أبيضاً ويضع فوقه  ثوبويرتدي  

 عليه وهو يمسك بصليب وضعه على صدره. 

 القيم الجمالية المستخلصة:  ب(

 .تجسيد صورة السيدة العذراء بهذه الهيئةجمالية من خالل ال قيمال ت حققت (1

 يقونة. شتغال الكلية لألرؤية جمالية نتيجة الهيمنة البصرية للسيدة العذراء على مساحة اإلظهور  (2

 ونظرات العين المختلفة مما يحقق اإلتزان.  األشكال والمالمح فياإليقاعات الحركية  ظهور (3

 سس التنظيمية. رتباط القائمة بين العناصر واألعضها البعض واإلظهور التناغم بين األجزاء مع ب (4

 . األيقونة فيالتنظيم شبه المتماثل والذي تتوسطه صورة السيدة العذراء مما يحقق التنوع  ظهور (5

 تحتوى على نظم إيقاعية بصرية نابعة من قيمة الوحدة فى التنوع.  الفنيالعمل  (6

  تنوع النسبة والتناسب فى اللوحة تؤكد الوحدة. (7

الشخصيات على   ظهور   (8 التشكيلي، من حيث وجود  البناء  في  أساسياً  العمل كمحوراً  في  التناظر 

 . موضوع التشكيليالجانبي السيدة العذراء والتي تمثل مركز الجذب البصري الرئيسي في 
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 استخدام الخط بحساسية وبساطة ليحقق التناسق والوحدة فى التصميم ويحمل بعداً جمالياً.  (9

 يثير اإلحساس بالجمال. والمحيطيانسيابية الخط المتصل  (10

 الجمال فى فلسفته التصميم يتمثل فى النظام والتنسيق والتحديد والتناغم والتماثل واإليقاع والوحدة.  (11

 تحقيق اإليقاع من تنظيم المسافات والفواصل بين وحدات العمل الفني. (12

 يساهم فى تحقيق مبدأ التوافق فى التصميم. ختالف إتجاهات الرؤوس وتشابه تفاصيل مما إوجود  (13

 إيجاد عنصر اإلتزان في التصميم كي يشعر المشاهد بالراحة فى األيقونة. (14

بشحنة متخفية متجردة من    مختزلةداخل التصميم من خالل بث ألوان    جذب النتباهاستطاع الفنان   (15

 الجمالية المادية المباشرة.  وأوضاع هادئة بعيدة عنضمن تصوف مظهري  واقعيتها

 " 7القرن " " الصعود  األيقونةاسم  (2رقم ) لصورة ل األسس اإلنشائية أ(

تكثيف بصري واضح لتوزيع األشخاص وحركاتهم ضمن المحيط شبه  فى  يتمثل    األيقونةهذه  تصميم  

، ونجد أن السيد المسيح في األعلى يجلس على كرسي رافعاً يده   األيقونةالدائري للمكان الذي تشغله  

اً ذهبياً وتحيط برأسه هالة دائرية ذهبية  ثوب، وهو يرتدي    اليمنى، وحامالً بيده اليسرى الكتاب المقدس

أبيض   ومن  اللون تكوين بيضوي أزرق محاط بشريط  نجد  به من األعلى   خلف صورته  ، وتتصل 

،  جانبي السيد المسيح من، و اللون ثنائيةواألسفل أربع تكوينات شبه دائرية صغيرة مخططة بخطوط 

ما نجد في  ك ، وتستند الصورة على خلفية زرقاء نالحظ شخصان لهما جناحان وتحيط برأسهما هالتان 

، وتضع في  تكويناً آخر يظهر السيدة العذراء مرتدية ثوباً أسود وتحيط برأسها هالة هذا التكوينأسفل 

على    فيما يتوزع الكثير من األشخاص المحيطين بها  وهي تجلس على كرسي  حضنها المسيح الطفل

العمق    اليمين واليسار إلى  التك في حركة منظورية  إلى حد ما من حيث  وين  ، وهم بهيئات متشابهة 

 .ما يتعلق بالحركات  واللباس والتفاصيل األخرى التي تتعلق بكيفية الوقوف أو 

 القيم الجمالية المستخلصة:   ب(

 رتباط القائم بين جمالية الشكل ومحمولته الفكرية. لأل إظهار تصميم األيقونة فيها  (1

 وضع األشخاص من يمين ويسار بطريقة متوازنة مما يوحى بالتزان.   (2

 ظهور العذراء والمسيح فى منتصف األيقونة دليل على أهميتهم ومنزلتهم في الديانة المسيحية.    (3

 فى جمع مشهدين فى مشهد واحد فى األيقونة. ظهور التناغم   (4

 اإلتزان واإلستقرار والربط بين عناصر التصميم يسهل حركة العين داخل األيقونة.   (5
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تزان والتنظيم الجمالي وذلك الجمالي نابع أساسا من الهتمام بالتنسيق واإلرتباط األيقونة بالتفكير  أ  (6

 من خالل العالقات بين الشكل واألرضية والمضمون. 

ظهور فكرة األيقونة لموضوع الصعود عن طريق مستويين يؤكد رؤية دللية لألثر البنائي والذي   (7

ها إلى حالة من الفكر بين التصورات يسهم في تعاقب فعل السرد الخاص بالصورة الكلية وانتقال

 المنطقية والمتخيلة. 

 تحقيق التوازن فى التكوين بدرجة عالية من الدقة.  (8

 وكأنهم المالئكة بشكل متقن ومعبر وقوى. شخصان لهما جناحان ظهور   (9

، وكذلك ظهور اللون  ظهور التناسق اللوني واألنسجام الحاصل بين العالقات المتصلة ببنية األيقونة    (10

 مما يحقق إيقاعات متزنة جميلة.الداكن وسط الوان فاتحة 

الطاقة التجميعية لألشكال المتراصة وتحديداً في المشهد األسفل مما يعطى إيحاءاً بضرورة   ظهور  (11

 الجزئية ضمن نسق تركيبي و بصري معا فى األيقونة.ستعارة الصور إ

 . وزعت العناصر بأشكال تتناسب مع مساحة األيقونة ككل  (12

ً توزيع األلوان  ظهور  (13  مما يحقق قيم جمالية متناغمة فى األيقونة.  بشكل مدروس ومتقن عقليا

 نوع.تصميم األيقونة تحتوى على نظم إيقاعية بصرية نابعة من قيمة الوحدة فى الت  (14

 . المتلقي وبصره روحية يمسإظهار عالقة العطاء بين األم والطفل بمهارة فائقة   (15

 "  12القرن " السيدة العذراء  وفاةاسم اإليقونة "   (3رقم ) لصورة ل أ( األسس اإلنشائية

السيدة العذراء وهي تسجى في القبر، وأمامها السيد المسيح تحف    وفاةيتمثل فى    األيقونةهذه  تصميم  

وتظهر العذراء   ،  من اللوحة  األعلىوالرسل محمولون على السحب وهم يشغلون الجزء    به المالئكة

أحمر، وقد إمتد    أرجوانيلون    وقد غطى بمفرش ذو مستلقية على ما يشبه السرير،    يقونةفي وسط األ

ستقرار، وهي  ، وبانت على وجهها معالم الهدوء والسالم واإل  يوحي بالرقةجسدها بوضع منحني مما  

 ً ً   ترتدي ثوبا ً   بنيا ً   ، كما يظهرواضعة يدها بشكل صليب   ورداء مذهبا أمام السيدة    السيد المسيح منتصبا

ً   العذراء ً   ، وهو يرتدي ثوبا ، وقد أحيط رأسه بهالة من النور    يغطي جسده بأكمله حتى اليدين  ذهبيا

، وقد حفت به    (  يسوع المسيح  المستند على خلفية خضراء داكنة تعلوها كتابة يونانية تعني )   األزلي

المالئكة من الجانبين وهو يحمل طفالً صغيراً ملفوفاً بالبياض معبراً عن مريم العذراء وهي تولد من  

ة شخص أمام رأس السيدة العذراء حامالً بيده مبخرة ، كما ، كما يظهر فى يسار اللوح  جديد في السماء
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يظهر مجموعة من األشخاص وتعلوهم ثالثة نساء يظهرن وبوضع مماثل في كل جانب حيث يضعن  

 . المغطاة بالرداء على وجوههن أيديهن

 القيم الجمالية المستخلصة:   ب(

 عطائها رونقاً مميزاً.   أيقونة مما أظهور تصميم العذراء وهي تدفن مشهد لم نشاهده فى اى   (1

 .ة ويؤكد إيقاعات قوي ستخدام الخط بحساسية ليحقق التناسق والوحدة في العمل الفنيإ  (2

 تزان. وضع األشخاص من يمين ويسار بطريقة متوازنة مما يوحى باإل   (3

 ظهور الدقة البالغة فى التصوير والمهارة الفائقة فى تسجيل أدق التفاصيل.   (4

 ظهور الزخارف بأكثر سالسة مما يوحى بجمال األيقونة ككل.  (5

ً و  على التصميمأالمثلث    ظهور  (6 ً   الرابط بين صورة السيد المسيح عموديا مما    والسيدة العذراء أفقيا

ً على  يؤكد   . فى األيقونة بناء مظهراً قوياً ثابتا

  عطى قيمة مركزية للتصميم والفاعلية الحركية للعناصر أالسيد المسيح في منتصف األيقونة    ظهور  (7

 . خرىاأل

نفعالت  لتعبير عن المشاعر واأل  األيدي  وإشارات   عإيحاءات جسدية سواء بحركة األذر  ظهور  (8

 تصميم األيقونة. نسانية ولتحقق الحيوية والحركة داخل اإل

 تجسيد الرؤية الدينية والمعانى الروحية العاطفية كوسيلة لجذب المشاهد وتأمل التصميم.   (9

 . تلقائية فى األيقونة أحد صفات الجمال المثالى فى التصميمال تعتبر  (10

 المشاهد.ستخدم اللون األحمر مما يؤكد إيقاعات تجذب رؤية إ  (11

 ظهور الثنيات فى المالبس مما يحقق إيقاعات متزنة جميلة.  (12

 ستقرار والربط بين عناصر التكوين وتسهيل حركة العين داخل التكوين.تزان واإلاإل  (13

 المشاهد. خيال نسجام والتناغم في األيقونة مما يجذب ظهور حالة من الوحدة والتوازن واإل  (14

إرتباط األيقونة بالتفكير الجمالي نابع أساساً من األهتمام بالتنسيق واإلتزان والتنظيم الجمالية وذلك    (15

 من خالل العالقات بين الشكل واألرضية. 

 "  81القرن "  السري المقدس العشاء يقونة "اسم األ (4رقم ) لصورة ل أ( األسس اإلنشائية

عشاء حضره المسيح مع تالميذه    آخرتمثل    وهى،    (1)عن الكتاب المقدس  األخير العشاء  يقونة  أتصميم  

عليه السالم وهو يرتدى الرداء األرجواني    ، فقد رسم المسيح  الحواريينووهنا يصور لنا الفنان المسيح  

 
)1( Lassus,Juddea :" the Early Christian and Byzantine World ", London, 1967, p. 50.      
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  تصميم وله لحية سوداء وشعر مسترسل على كتفيه وتحيط برأسه هالة ذات لون ذهبي وهو الوحيد فى ال

ثنى عشر في قسمين على يمين ويسار المسيح  أرسمهم الفنان  ، أما الحواريون    يط برأسه الهالةالذى تح

منضدة خشبية متعددة األضالع رسمت باللون الذهبى وهى ذات  تة أشخاص وأمامهم  سوكل قسم يضم  

المسيح  يوجد عليها مفرش بل وضع عليها كأس ، وقد حاول الفنان أن يجعل من صورة   قوائم قصيرة و

، كما رسم شخص جالس على يمين  لهى  صادق عن معنى القدسية والهيبة السماوية والجمال اإل  تعبير

التصميم خلفية باللون األصفر    اظهر في هذ يالمسيح يمد يده اليمنى على المنضدة ليشرب من الكأس ، و

 وهى خالية من أية زخرفة.  

 القيم الجمالية المستخلصة:   ب(

 الدقة البالغة فى التصوير والمهارة الفائقة فى تسجيل أدق التفاصيل. ظهور   (1

 ودرجاتها. األلوان توزيع تنوع الخطوط وتباينها من حيث المساحة واألشكال وطرق  (2

ً إ  (3 يقونة بتنسيق رائع تفرض الخشوع  فني وجمالي في خلط األلوان فى هذه األ  ستخدم الفنان أسلوبا

 ئًا.وتضفى على التصميم حرارة ودف

ظهور تجسيم الوجوه وإطالة نسب األجسام وضيق األكتاف والتهذيب الدقيق للتفصيالت مما يوحى   (4

 بالحيوية في التصميم. 

  كد روعة اإلحساس بالجمال المثالى. ؤلي في التصميم  التلقائية والبساطة ستخدم الفنانإ  (5

 . والنسب الذهبية والتشريحعن مبادئ المنظور   والبعد  التناظر فى توزيع األشخاص  حقق  (6

 نسجام بين العناصر التصميم. اللون األصفر بتدرجاته ليزيد من إحساسنا بالوحدة واإل إستخدم  (7

8)   ً  بالتوازن.   ظهور حركات األيادي إلى أعلى وأسفل فى التصميم مما أعطى إحساسا

  أس المسيح فقط وألوان مشرقة.الهالة على ر إستخدم  (9

 الفراغ بإحساس جمالى يؤكد رسوخ النظام الكونى في التصميم. ستغالل الكتل مع إ  (10

 تجاهات الرؤوس للتأكيد على إيقاعات متنوعة. إقدرة الفنان في وجود ميل   (11

 إيقاعات متنوعة بوضوح وبساطة للوصول إلى أجمل زوايا الرؤيا للمشاهد.   (12

  ككل. التصميممما يوحى بجمال اإلحساس بالنقاء براعة الفنان في خلق الترابط و  (13

 .كظالل داكنةالتى نفذت بهيئة خطوط  المالبسطيات تفاصيل التعبيرعن  فى الفنان نجح  (14

الفنان وسيطرته  (15 و  تحكم  الفراغ  بعضها  غ تناعلى  مع  واألشكال  العناصر  بين  والتناسب  النسبة  م 

 . داخل التصميمالبعض 
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 ستفادة منها في عمل التصميم:  األيقونات القبطية واإل في فن  ةستخراج األلوان المستخدمإ رابعاً:

فى كل األيقونات نجد مجموعة من األلوان تختص بها كل أيقونة أو فى بعض األيقونات تشترك فى 

لمجد الملكوت المجسد فى الهالة التى تحيط برأس القديس ،   خلفية ذهبية تحيط بفراغ األيقونة رمزاً 

 لهى الذى أعطاه هللا للقديس ويخرج من الهالة ليغلف ويغطى ما حوله. معبرة عن المجد اآل

،   التى تجلت فى المالئكة والقديسين والشهداء،    والطهارة والنقاء الصفاء رمز هو   :األبيض اللون

 . فى بعض األيقونات ) السالم عليه(المسيح  العذارء والسيد  السيدة به مالبس رسمت و

 لون السماء ويدل على الحق اإللهى.لنهاية لها، ويعبر عن  التييرمز إلى األبدية    :األزرق اللون

، وكذلك اإللهيتنبعث منه النور  التي السماويعن المجد اً معبريرمز إلى القداسة  هو  :األصفر ونلال

  .شوائب  هب ليس المصفى ب هكالذ  خطيئة بال وهف والقوة، والقيامة والنصر  نقاوةلل رمز هو

 يعتبر  واألمان، والجنة والخلود والسالم  والخصوبة والخير والحياة  واألمل النمو رمز   :األخضر ونلال

 . بعث لل قوية عالمة

 الفداء على الصليب.هذا اللون خاص بالملوك ويرمز إلى المجد والفداء ورمز   :األحمر اللون

 يرمز إلى الوجود ويستخدم فى تأكيد األشكال وإبراز التصميم.   :األسود اللون

 : مهارات التفكير البصرىرابعاً: 

 ) ،  (  2014محمود    زينب   )،    (2006حسن مهدي    )توصلت عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة    

التفكألى  إ(  2015هبة عطية   ال  يرن مهارات  المالبصري من  التي تشجع  التمييز  م هارات  تعلم على 

الفنية , من خالل دمج تصوراته البصرية مع خبراته ومهاراته الفنية ,   هارات ميم والهالبصري للمفا 

 للوصول إلى المهارات التالية : 

دنى  أي  هعروضة ومالصورة ال  وأبعاد وطبيعة الشكل  أالقدرة على تحديد    مهارة القراءة البصرية :  (1

 .البصري يرمهارات التفك

الصورة وتميزها عن    أو  الفنيتعنى القدرة على التعرف على الشكل    مهارة التمييز البصري :  (2

 خرى. و الصور الفنية األ أشكال األ

القدرة على رؤية عالقة التأثير والتأثر من بين مواقع الظاهرات   دراك العالقات المكانية :إمهارة    (3

 أو الصورة المعروضة . المتمثلة في الشكل

شكال شارات وفي األيضاح مدلولت الكلمات والرموز واإلإالقدرة على    شكال :األ  مهارة تفسير  (4

 .والصور والرسومات البيانية والفنية وتقريب العالقات بينها
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هتمام بالبيانات تعنى قدرة الفرد على التركيز على التفاصيل الدقيقة واأل  شكال :مهارة تحليل األ  (5

 عمال الفنية المجردة . الكلية والجزئية لألشكال والصور واأل

ومبادئ   ستخالص معاني جديدة , والتوصل إلى مفاهيمإتعنى القدرة على    ستنتاج المعنى :إمهارة    (6

ذه ه  ينعروضة , مع مراعاة تضممالخريطة العلمية وفنية , من خالل الشكل أو الصورة أو  

 . صلة للخطوات الخمس السابقة محنها أذ إالخطوة للخطوات السابقة , 

 

 :  عمليات التفكير البصري

 ( : 2014صبري  يمان محمد إ )تحددهما  ينالبصري على عمليت  يريعتمد التفك 

الفرد   هشياء وفهمها وتوجي األستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان  إب  (  Vision  )اإلبصار  (1

 . في العالم المحيط  ها حولمل

ستخدام  إوهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير وإعادة    Imaginary ) التخيل )    (2

البصرية وحفظها في وعي   المثيرات  غياب  في  وذلك  العقلية  والتخيالت  الماضية  الخبرات 

ستخدام مهارات خاصة في المخ إات المعرفية بساس العمليأ, فاإلبصار والتخيل هما    العقل

السابقة للخبرة  ذاكرتنا  على  جهاز    تعتمد  يقوم  حيث  بتحويل   العين  )اإلبصار,  والعقل   )

 شارات من العين إلى ثالثة مكونات للتخيل هي النمذجة واللون والحركة . اإل

ثارة المتعلم لتدوير  إ ات الحسية ووترى الباحثة أن دور المعلم في عمليات التفكير البصري توفير المثير

الحسي من خالل الربط بين الخبرات السابقة والتخيالت العقلية, لتتكامل   العالقات والرموز في المثير

 العقلي. خيل ت مع عملية ال اإلبصارعملية 

الزخرفي ألهمية تنمية مهارات التفكير البصرى ومميزاته فى تدريس التصميم    وضع تصوررابعاً:  

 : لطالب المرحلة الثانوية في ضوء هذه النتائج

في  أتكمن     الطالب  لدى  البصري  التفكير  تنمية  األأهمية  تصنيف  على  يساعد  وسهولة  نه  شياء 

 اكتسابهستخدام الكلمات والرموز,  إفكار بيعتمد على تنوع التقنيات والصور في تمثيل األوستخدامها,  إ

من خالل الرؤية  فيها األشكال دراسة على مهارته وتنمية وفهمها البيئة المحيطة وصف على القدرة

وتبادل المعلومات بطريقة سريعة ،   منها المعاني وإستخالص  البصرية لأللوان والخطوط واألشكال

نه يسهم في زيادة  أفكار مما يمكن فهمها , كما  يجاد العالقات بين الموضوعات واأل إمؤثرة ، ويسهم في  

فكار,  خرين وتبادل األساليب للتواصل مع األلى افضل األععملية التعلم والتوصل    أثناءالتفاعل والنشاط  
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 بين والمقارنة التحليل ئة وحلها , وزيادة قدرة الطالب علىوالتمكن من التعامل مع المشكالت الطار

  . بينهما والختالف التشابه أوجه من حيث  األشكال

 : الزخرفي دريس التصميمت في البصري يرالتفك هميةأ من هنا يتضح 

 تعلمم بال المحيطة البصرية ات يرثمال فهم على  يساعد  التنبؤير، التفس ، الوصف :العلم دافهأ يحقق •

ً  تزداد  والتي  ه.ب المحيطة  بالبيئة تعلممال صلة تزداد  وبالتالي التكنولوجي التقدم نتيجة يوميا

 من المعلم  وبين وبينهم ناحية من بينهم فيما المتعلمين بين التفاعل من ويزيد  التعلم نوعية من يحسن  •

 .البعض وبعضهم  المتعلمين بين فكاراأل لتبادل جديدة طرق ويدعم خرىأ ناحية

 التزام من ويزيد  ستنتاجواإل والتحليل المالحظة والتفسير : مثل العلم عمليات  بعض  ستخدامإ يوظف •

 للمتعلم.  العقلية القدرة  وزيادة الموقف التعليمي اثناء نتباههمأو المتعلمين

  دارةإ من ويسهل، وفروعها الفنية والتربيةالدراسية   المواد  بعض  فهم على  البصري التفكير يساعد  •

 . وتفاعلي منظم  بشكل التعليمي الموقف

 بما ،  البصرية اللغة  ذهه  من يتمكن حتى البصرية نشطةاأل من العديد ارسمي نأ  من للمتعلم ولبد 

 ومنها التعليمية الرسالة  وفهم التعليمي تصالاإل  عملية  احنج  في يساعد  وذلك التعليمي وقفم ال يناسب 

 .  البصري التفكير تنمية إلى

 للمرحلة الثانوية فى ضوء هذه النتائج:  الزخرفي خالل ما سابق نضع تصور للتدريس التصميمومن 

الخبرة    األيقونات  عرض بعض  (1 لنقل  أية وسيلة مناسبة  بفحص الفنية من خالل   ونسمح للطالب 

 من أطلب  ثم ، سويًا الفهم وبناء لهم ستماعواإل  واألفكار بالمالحظات  والتفكير به والمساهمة الرسم

،   إلى الرسم بالنظر صامتة لحظات  وأعطيهم أمامهم المعروض  بالرسم والتركيز نتباهاأل الب الط

للكالم فى نهاية كل حصة بما يتناسب وقدارت الطالب وخبراتهم السابقة ومستوى نموهم   ادعوهم ثم

 العقلى.

ن مستوى الطالب يجب أن يكون مستوى المعلم من حيث الخبرة المعرفية واإلدراكية أعلى بكثيرم   (2

ويستطيع أن يحلل العمل الفنى ويتحدث بعبارات واضحة تناسب كل فئة عمرية مع إيضاح بعض 

 المصطلحات الفنية التى تتردد فى حديثه. 

يجب أن يتدرج المعلم في نقل الخبرات للطالب بحيث يكون النقل من السهل إلى الصعب وليس    (3

 العكس
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التحدث عن هذه األعمال فى مكوناتها من عناصر البناء الفني وأسسه " النقطة ، الخط ، اللون ،   (4

 مالمس السطوح ، الظل والنور، الكتلة والحجم ، الفراغ و المساحة ".  

التحدث عن أسس تقويم العمل الفنى للموضوع وعناصره التشكيلية ونقاط القوة والضعف فيه من   (5

 الوحدة ، النسب.  الحركة ، التنوع ، التناغم ، اإليقاع ، ، التوافق ، التباين ازن،حيث التكوين، التو

 على المعلم مالحظة عدم تكرار األعمال التى يتحدث عنها أمام الطالب حتى ل يحدث الملل.   (6

فى يستمر   (7 أنهم    المعلم  يشعر  حتى  الطالب  أمام  الفنية  األعمال  عن  الخبرة    إالتحدث  كتسبوا 

  قراءةوتنمية الوعي الجمالي واإلدراك الحسي داخل اللوحة ويستطيعون من خالل ذلك    والمعرفة

 ونقدها.  مناقشتها والحكم عليها وإبداء آراءهم واللوحات 

ً   مناقشة اللوحات ى قراءة وبعد أن يتأكد المعلم أن الطالب لديهم القدرة عل   (8 لمن    يجعل األمر اختياريا

الفنية  أحد األعمال المفروضة حتى يشجعهم المعلم    أراد التحدث عن عمله أو نقد األعمال  عن 

 . والتفكير فيه

جيدة قائمة   فنية  أفكار جديدة غير مألوفة في عمل تصميمات   بتكارإونتيجة ما سبق يتطلب المعلم     (9

ستفاد منها  إسبق و  التيوكل المهارات    نسيابية على الترابط الخطى والقيم الجمالية والخطوط اإل

 ستخدام مهارات األلوان لتحقيق هدفه في اللوحة. إمع 

التصميم   في والقوة الضعف نواحى وتشخيص  للطالب المعلم قبل من  الواعية الفنية المالحظة (10

إكتشاف   أثناء األخطاءوكذلك  لها  المناسبة  الحلول  الفنية وإيجاد    والمناقشة  المرور والمشكالت 

   .العمل الفني في توظيفها الهدف وكيفية والحوار ومعرفة مدى قدرة الطالب على تحقيق

من الصعوبات التي قد   وإذا قام المعلم بتحقيق كل ما سبق مع التفكير البصرى ، فإن بذلك يعالج كثيراً 

ألفكار جديدة   بتكاريثير الخيال واإل في أثناء تدريس التصميم ، ويرتقى مع الطالب إلى مستوى   تواجهه  

 ن ومعالجاته وذلك عند تناولها في تدريس التصميم. ا لوستخدام األإلديهم وينمى معرفهم ب

 والمقترحات.عرض المحاور السابقة من الدراسة ، نعرض فيما يلى نتائج الدراسة، والتوصيات،   بعد و

 مقترحات:  التوصيات، والنتائج الدراسة، و خامساً:

 وتقديم التوصيات والمقترحات. الحالية،يهدف إلى عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 أوالً: نتائج الدراسة: 

الفني و التحليل  نتائج  التفكير  من خالل  فى  القبطية وتأثيرها  األيقونات  فن  الجمالية فى  القيم  تدريس 

ودراسة الجانب النظري للبحث، سوف تقوم    لدى طالب المرحلة الثانويةالزخرفي  البصرى والتصميم  
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ستفادة من هذه الدراسة فى  ، توضح فيها مدى اإلفى فن األيقونات القبطية  الباحثة بأهم القيم الجمالية  

 تصميم. تدريس ال

 :فى فن األيقونات القبطية وتأثيرها فى التفكير البصرىالفني والقيم الجمالية  نتائج التحليل

   تي:خلص إلى اآلنمن مجموعة التحليالت السابقة 

متلكت األيقونات القبطية سمات جمالية من خالل البساطة فى تعبير الوجوه وحركة األشخاص إ  (1

  .واألعتماد على المبدأ الالهوتىوالتعامل مع مبدأ التسطيح ، 

إن فن األيقونات القبطية لم تقلل في أهمية الواقع بل اقتربت أكثر من األرواح في جمالها ليمنح    (2

متالك هذه اللوحات جمال مبهر إلوحاته كيانات ذات خصوصية فائقة ، وربما هذا هو السر في  

 متفرد ل نجد له نظير واقعي ذاته.

 أنها كما ،األشخاص  صور ى الواضحة فىتتميز األيقونات بصفة الهدوء والورع والخشوع والتقو   (3

 دنيوية .  رعب  أو مناظر تعذيب  مناظر على تشتمل ل

تفسير  األيقونات   ت عتمد إ  (4 اإل  على  والقصص  على الحوادث  يعتمد  جمالى  ألسلوب  وفقاً  نجيلية 

 التداخل بين العناصر البنائية للصورة ، وتحديداً من خالل األلوان والخطوط. 

 التوافق بين الدللة الداخلية والدللة التعبيرية للعمل الفنى.  األيقونة فىترى جمال   (5

 نتقالها والمرونة في العمل الفني. إ من القيم الجمالية اإلحساس بسهولة حركة الخطوط وبحيوية   (6

 ستخدامإ خالل من القوة التعبيرية تكثيف فى تمثلت  أخرى جمالية قيمة األيقونات  على الفنان أضفى  (7

 عن للتعبير وذلك األعين نظرات  أو وإشارات األيدى األذرع بحركة سواء الجسدية اإليحاءات 

بالملل فى   اإلحساس لتجنب والحركة ، الحيوية هى أخرى قيمة  ولتحقق اإلنسانية نفعالت واإل المشاعر

 التصميم. 

فى التصميمات كما   والوداعةالبهجة   روح فى فن األيقونات مما يدل على القديسين بعض  ظهور  (8

ً  خالية  اأنه  فى نراها السمات  وهذه معدنية بإطارات  التلبيس أو بالفضة الترصيع من طريقة تماما

 الفن القبطى.

 تخلى الفنان في األيقونات عن قواعد المنظور مع عدم التعبير عن العمق والتجسيم .   (9

واحدة عندما يشكالن وحدة متسقة من   الموضوع  الشكل والمضمون معاً، كأهمية  ب  األيقونة  أهتمت  (10

 والمعنى. 
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المشاهد    هتم الفنان باللون والخط والتراكيب والنسب والعالقات الشكلية فى األيقونة كوسيلة لجذب أ (11

 الفني. ده لرؤية وتأمل العمل اوإرش

 ة الوجدانية.اإلنفعالي  ذات  اللونية الرسالة في يتمثل تعبيرية يحمل اللون عند األيقونات وظيفة   (12

تنظيم هذه العالقات حتى   مع  على العالقات الفنية من الخط واللون والمساحةفن األيقونات   عتمد إ (13

   .تصميمالتوحي بالمعاني واألحاسيس الكثيرة في 

فكرية ذات قيم جمالية تشكيلية وعالقات إبداعية جديدة    أبعاد إلى    األيقونات القيم الجمالية لفن  تستند   (14

تحقق من خالل العالقات التي تعتمد ت  التيتلتقى مع الرؤية واألبعاد والمفاهيم الفكرية المعاصرة  

 .نسجام والوحدة بين الروح والعقلعلى التوازن والتناسق واإل 

ً  األيقونات القبطية مدخالً  عتبرت (15  .الحلول الفنية المتنوعة للممارسة والبحث عن ملهما

 ثانياً: توصيات الدراسة: 

 في ضوء مشكلة الدراسة، وما كشفت عنه من نتائج توصي بما يلي: 

ستخدام المفاهيم الجديدة لدي إالتوسع في مجالت الرؤية الفنية وتنمية مهارات التفكير البصرى و  (1

 الطالب والمصممين. 

 لنقد وتطوير العمل الفني.  إرشاديةإعداد برامج تثقيفية و  (2

تطوير  العمل  (3 المبتكرة    على  التصميمية  التصميمات واإل األفكار  فى  اللونية  القيم  بتوظيف  هتمام 

 للجذب البصرى وتحقيق الجانب الجمالى بما يحقق الرسوخ لها فى ذاكرة المتلقى. 

   ستفادة من األساليب الفنية الحديثة.هتمام بالبحوث التطبيقية والتحليلية التي تسهم في اإل اإل  (4

 الجمالية.   القيمللتوصل إلى  القبطيةفى الفنون  بتكارالتوصية بالتجديد واإل   (5

 ثالثاً: المقترحات:

المرحلة    تطوير  (1 في  الفنية  التربية  اإل  الثانويةمنهج  والتلقين  وضرورة  الحفظ  مناهج  من  نتقال 

 تحسين مهارات ثر في  آبتكار والتحليل الذي له أكبر  والممارسة الفنية إلى مناهج الفهم والنقد واإل 

  .أنماط التفكير الناقد لديهمتنمية التعليم و

   .التأكيد على تدريس مهارات التفكير البصرى لطالب قسم التصميم ضمن المقررات التربوية  (2

  إعداد برامج متخصصة في كيفية الكشف عن أساليب التعليم المبتكرة وكيفية تنمية القيم الجمالية   (3

مما يسهم في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي  ،    في مجال التربية الفنيةوتنمية مهارات التفكير البصرى  

   للطالب.
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  اً الدراسية نظر المناهج ضمن األساسية المواد  تشجيع الطالب على طرق النقد الجمالى وجعلها من  (4

  .األعمال الفنية  وتذوق قراءة في  قصوى أهمية لها من لما

  إجراء مزيد من البحوث لدراسة السمات والخصائص الفنية والجمالية فى فن األيقونات القبطية   (5

 هتمام من قبل الباحثين ونقاد الفن التشكيلى. حيث لم يحظ هذا المجال الفنى باإل 

 مراجع الدراسة 

 أوالً: المراجع العربية: 

 م. 2007  ،3التصميم وأسسه فى الفن التشكيلي، كنوز المعرفة ، ط إسماعيل شوقي إسماعيل: (1

 م. 1991األسس الجمالية واإلنشائية للتصميم ، القاهرة ، إيهاب بسمارك الصيفي:  (2

 م.2004تذوق الفنون القبطية واإلسالمية، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان،  : أمل عبد هللا (3

ومسارات تطبيقية ، دار الفكرى العربى للطباعة  رؤى تنظيرية  تعليم التفكير  ايمان محمد صبرى : (4

   م.2014والنشر ، الطبعة األولى ، القاهرة ، 

 م. 1965الفن ووظيفته في التعليم ، القاهرة ، دار المعارف بمصر، حمدي حسين :  (5

 م. 1995المسيحية فى العالم العربى ، مكتبة عمان ، األردن ، حسن بن طالل :  (6

 م.   1،2010، طالردن طرائق تدريس التربية الفنية ، دارللطباعة والنشر،خالد محمد السعود :  (7

 م. 2000، 1،القاهرة ، ط ، دارالنهضة العربية التكوين في الفنون التشكيلية:  عبد الفتاح رياض (8

 صعوبات تدريس التربية الفنية في التعليم العام من وجهة نظر المعلمين ، فيصل حسن زقزوق : (9

 م. 2007رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، 

، األنجلومكتبة  ، مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بين النظرية والتطبيقليلى حسني فوزي:  (10

 م. 2008القاهرة ، 

 م. 1969قضاية التربية الفنية ، دار المعارف بمصر، القاهرة ، : زينب محمود (11

 م.2010مدخل إلى تاريخ الفن المسيحي، بغداد، العراق، منصور المخلصي :  (12

 م. 1972نظرية العمل في تدريس الفنون، دار المعارف بمصر، القاهرة ، محمد زكي لطيف :   (13

 م .2007التربية الفنية ومناهجها، دار المناهج ، الردن، طرق تدريس منذر سامح العتوم :  (14

 م . 2008الردن ،  ، عالم الكتب ،التربية الفنية  اتجاهات حديثة في التدريسمحمود بشايرة :  (15

 م.  1984التحليل المورفولوجيا ألسس التصميم ، جامعة حلوان ،  مصطفى فريد الرزاز: (16
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، اكاديمية  تواجه مدرسي التربية الفنية في المرحلة الثانوية الصعوبات التي منير فخري صالح :  (17

 م. 1691، ، جامعة بغداد  رسالة ماجستير غير منشورة، الفنون الجميلة 

 . م1970القاهرة، العامة، الهيئة ، جاويد  العزيز عبد  ترجمة ، الفن طريق عن التربية : ريد هربرت (18

الكترونى مقترح فى التصميم على تنمية مهارات التفكير اثر تدريس مقرر  هبة عطية السيد : (19

البصرى والتجاه نحو الفن الرقمى لدى طالب التربية الفنية ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين  

 م. 2015شمس ، 

   ، القاهرة ، بال تاريخ الفن القبطى، مراجعة األنبا صموئيل، المكتبة القبطيةيوساب السريانى:  (20
 

 مراجع األجنبية: ثانياً: ال
 

21) George Wells Ferguson :"Signs & Symbols in Christian Art", Oxford 

University Press, USA, 1989.  

22) Lassus, Juddea : "the Early Christian and Byzantine World ", London, 

1967.       

23) Lehnert & Landrock :" Coptic Icons ", Part 2 , Cairo ,1998. 

24) Peter and Linda: the oxford  complain to Christian Art and Architecture 

Oxford university press, New York, 1990. 

25) Antoine Khater :" Coptic Art Sculpture", Architecture, Vol ll, 2006. 

26) Laurie Adams:" Art across time", NewYork, 2002. 

27) Christian Cannuyer:"Coptic Egypt The Christians of the Nile ", Thames 

and Hudson, London , 2000. 

28) Massimo Capuani:" Coptic Egypt ", Paris, 1999. 

29) http://st-takla.org /Saints/Coptic-Orthodox-Saints  

30) http://www. Iegallery.com/ar/ie 9 slice/ noie 9. aspk  
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                                                                7القرن   أيقونة " الصعود "                                                               6القرن   أيقونة " مريم العذراء جالسة بين قديسيين"            

   النوع  " قبطية "  ،" القاهرة /    كنيسة باويط بإذن من المتحف القبطى مكان "                   النوع " بيزنطية "  ، " سيناء /   مكان " دير القديسة كاترين األرثوذكسى

 سم   X   850 771المادة " رسم جدارى فريسكو"                                    سم             X  49.2  68.5المادة " تمبرا على خشب  "                 

 

 ( 2شكل رقم )        (                                                                           1شكل رقم )                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     18القرن    " السري المقدس" العشاء    أيقونة                                                                  12أيقونة " وفاة السيدة العذراء " القرن                    

 قبطية  " النوع "  ، "  شمال إيطاليا /كنيسة سانتا ماريا ديلي مكان "                                          النوع " روسية  " ، مكان " متحف ترتياكوف / موسكو "         

                                             سم X  308 532المادة " رسم جدارى فريسكو "                                                        سم        X   500 460المادة " تمبرا على خشب "               

  (4شكل رقم )                  (                                                                     3شكل رقم )                                 

 

 


