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 خلفٌة البحث:

دراسة الفنوف قامت علي االرتباط بالطبيعة والجماؿ والتناسؽ منذ وجود اإلنساف علي ظيػر اررض   إف 
وبالتػػالي ارتبطػػت بالنظريػػات العلميػػة المتنوعػػة  وأف اػػؿ الموجػػودات مرتبػػة ونػػؽ نظػػاـ اػػوني  وأف جػػوىر ال  ي ػػة 

 (1)العلمية مرتبط بالنظـ  نإف بناء ارشااؿ وجماليا قائـ علي أسس جمالية.
وانطالقًػػا مػػف أىميػػة التاامػػؿ بػػيف الفنػػوف التشػػايلية والمعػػارؼ ومػػا تشػػملو مػػف نظريػػات وقػػوانيف بم تلػػؼ  

 (2)أنواعيا وارتباط ذلؾ بالتعلـ والمعارؼ التي ينبغي أف تاوف متصلة وال ينبغي االتجاه ن و نصليا وتبويبيا.
والنظريات العلمية مف  ػالؿ بنائيػة وجماليػات التشػاؿ لذا نإف ىذه الدراسة ت ـو علي العالقة بيف الفنوف  

الجيني  واالستلياـ منيا ني ابتاار مشغوالت معدنية معاصرة ول د جذبت الطبيعة باؿ عناصرىا وأنظمتيا البنائيػة 
الفناف إلى تجسيد أعمالو علي أسس تؤاد العالقة بيف الطبيعة والفف وعملية التواصؿ بيف الطبيعة شيء ضػرور  

نػػاف باعتبارىػػا المصػػدر الػػذ  يػػت ف عناصػػر اسػػتليامو وياػػوف ننػػو نتاجػػا المتػػزاج بػػيف عناصػػر الطبيعػػة وأناػػاره للف
ويعاس العمؿ الفني  س الفناف المتأثر باؿ ما ني الطبيعة مف أشااؿ وعناصر مرئية وغير مرئية يصيغيا علػي 

فنػػاف مػػف عصػػر إلػػى عصػػر  يػػث اػػاف أسػػاس ونظػػـ بنائيػػة ناتجػػة عػػف الطبيعػػة  وي تلػػؼ مفيػػـو الطبيعػػة لػػد  ال
 (3)مفيـو الطبيعة مرتبًطا بما تراه العيف المجردة أو تدراو ال واس مف مظاىر الطبيعة الم تلفة.

ويعد التشاؿ الجيني لل اليا ال يوانية وارشااؿ متعددة ارسطح مف المصادر ال صػبة لتشػايؿ المعػادف  
الماػوف  DNAؿ  ويرتبط التشاؿ الجيني بالترايب ال يو  للػدانا تشاياًل معاصًرا بما تو ي بو مف تجسيـ أو تشا

مػػف سلسػػلة مػػف النيواليػػوتيرات التػػي ت مػػؿ الشػػفرات الوراثيػػة نػػي صػػورة منظومػػات رقميػػة دا ػػؿ نػػواة ال ليػػة ومػػا 
 (4)ي ددىا مف توزيع رقمي وتنسيؽ رياضي يت اـ ني الصفات الوراثية.

 يث ترمز للمفيـو التشايلي بالن طػة البدائيػة المجػردة  وال ػط  نالنواة ت مؿ ني طياتيا التشاؿ ال ارجي 
المن نػػي ي صػػر دا لػػو أشػػاااًل ىندسػػية منتظمػػة أو غيػػر منتظمػػة وىػػو جػػزء مػػف م ػػيط الػػدائرة وامثػػاؿ أ ػػر نػػإف 
ي الصفات الوراثية ل بة ال مح تتضمف اإلشػارة إلػى أسػباب ومسػببات المػادة الوراثيػة التػي ي ػـو علييػا النظػاـ الاػون

ب يث ال يضػطرب بب ػاء ىػذه المػادة التػي ااتشػفت نػي ال مسػينات مػف ال ػرف العشػريف امػا ااتشػؼ لغتيػا الوراثيػة 
 (5)وأعطي ليا أشاااًل مجازية تتاوف مف أربعة  روؼ.

ومع التطور العلمي اليائػؿ نػي النصػؼ الثػاني مػف ال ػرف العشػريف ومػع تطػور الت نيػات رسػاليب الرؤيػة  
تشؼ العلماء والفنانوف عالًما عجيًبا ت ت المجير غير مألوؼ للعيف المجػردة أماػف التعػرؼ عليػو المجيرية ن د اا

واستلياـ أشاالو ني مجاؿ تشايؿ المعادف؛  يث تعد ارشااؿ المجيرية غير المرئية مصدًرا غنًيا يماف االسػتفادة 
 اار مشغوالت معدنية معاصرة.منو. مع اإلدراؾ لطبيعة ال امة المست دمة  ارمر الذ  يؤد  إلى ابت

ويتضػػح ممػػا سػػبؽ أف الطبيعػػة تػػؤدم دورًا ىاًمػػا نػػي إثػػراء ارعمػػاؿ الفنيػػة نػػي مجػػاالت الفنػػوف الم تلفػػة؛ 
وبناء على ذلؾ ن د اانت نارة ىذه الدراسة التي تم ورت  وؿ إماانيػة اسػتنباط تصػميمات جديػدة ومبتاػرة لل لػى 

واالسػتفادة منيػا نػي مجػاؿ التربيػة الفنيػة  ومػف مف الترايبات البنائية للجيف دا ؿ ال اليا ال يوانية ت ت المجير  
 الؿ ىػذه الدراسػة وجػد أف الترايػب الجينػى دا ػؿ ال اليػا ال يوانيػة ت ػت المجيػر عػالـ  ت يطػو الروعػة مػف اػؿ 
اتجػػاه وملػػيء باػػؿ مػػا عجػػز الفنػػاف عػػف ت يلػػو ننػػوف التصػػميـ  ويماػػف اسػػتغالؿ ذلػػؾ نػػي إيجػػاد تصػػميمات لل لػػى 

 فنية.يتوانر نييا ال يـ ال
ولما اانت ال لى تعتبر مصدًرا  صبا مف مصادر التزيف والتجميؿ مػف قبػؿ ناػاف واجًبػا علػى مصػممي 
ال لػػى االتجػػاه والب ػػث نػػي العػػالـ ال ريػػب لاػػى يضػػفي علػػى أشػػااؿ ال لػػى مزيػػًدا مػػف الروعػػة والجمػػاؿ وين ػػؿ إلػػى 

و اه مف صنع اهلل عز وجؿ والتي ال يسػتطيع مستأعيف الناس المجردة تلؾ الترايبات البالغة الدقة والجماؿ والتي 
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البشػػر رؤيتيػػا بػػالعيف المجػػردة؛ ونػػى ىػػذه الدراسػػة  ت ػػاوؿ دراسػػة الترايػػب البنػػائي للتشػػاؿ الجينػػي دا ػػؿ ال اليػػا 
ال يوانيػػة ت ػػت المجيػػر واا ضػػاعيا للتنفيػػذ بمػػا نييػػا مػػف أسػػس التصػػميـ مثػػؿ التناسػػب والتنغػػيـ والتبػػايف واالتػػزاف. 

ب والتنظػػيـ مػػف أىػػـ صػػفات التاوينػػات الطبيعيػػة؛ امػػا يسػػاىـ الب ػػث نػػي اسػػت الص نتػػائ  تصػػلح  يػث إف التناسػػ
يجػػاد قػػيـ ننيػػو جماليػػة جديػػدة تنمػػى التفايػػر واالبتاػػار الميػػارم لطػػالب التربيػػة الفنيػػة باليػػة  اتصػػميمات لل لػػى واا

نػي االسػتنباط مػف أشػااؿ ال اليػا  التربية النوعية ببنيا مع الوقػوؼ علػى بعػض االتجاىػات الفنيػة ال ديثػة المتمثلػة
 ال يوانية ودراسة ارساليب والت نيات المست دمة.

 :البحـــثمشكلـــة 

المبدعيف بصفة عامة  والمبدعيف  جميورتعتبر الطبيعة المصدر الرئيس لالبتاار وال لؽ واإلبداع لد   
ني مجاؿ الفف التشايلي بصفة  اصػة  ندراسػتيا  راػت الاثيػر مػف ارنظمػة منيػا التشػاؿ الجينػي والػذ  ي ػتص 
بدراسة الجينات وينت  ني ارساس عف دراسة النظرية العضوية التي تعتمػد علػي العمليػات العضػوية الناجمػة عػف 

ي والتػػي ينظػػر إلييػػا علػػي أنيػػا النظػػاـ العضػػو    يػػث تػػتـ عمليػػة التشػػاؿ النشػػاطات لجميػػع أعضػػاء الاػػائف ال ػػ
 الجيني مف  الؿ العناصر والماونات ارساسية للجيف.

نالتشػػاؿ الجينػػي ي ػػدـ للفنػػاف التشػػايلي بصػػفة عامػػة ونػػي مجػػاؿ تشػػايؿ مشػػغوالت معدنيػػة التعمػػؽ نػػي  
رنػة البعػد النظػامي لل اليػا والعناصػر الماونػة ليػا دراسة الجوىر الدا لي للماونػات العضػوية الطبيعيػة  وذلػؾ لمع

مف جية ومف جية أ ر  تمػده بإماانيػة التػدقيؽ والف ػص والبعػد الشػالي نػي الفضػاء الػذ  يعطػي أبعػاًدا تشػايلية 
)الجػػيف( لػو  راػة  لزونيػة وبػيف عناصػػره نراغػات بيئيػة يماػف أف يسػتفاد منيػػا  D.N.Aجديػدة ومبتاػرة  يػث الػدنا

 غوالت معدنية.ني ابتاار مش
وبناء على ما سبؽ نإف دراسة التشاؿ الجينػي مػف  يػث الماونػات وال ػواص الفيزيائيػة وعمليػة االن سػاـ  

 قد تفتح أناقا جديدة ني مجاؿ أشغاؿ المعادف المستو اة مف ىذا التشاؿ.
 ومف ىنا اانت ال اجة الماسة إلى ضرورة ال ياـ بمثؿ ىذه الدراسة ال الية. 

 اآلتية: األسئمةمشكمة الدراسة في يمكف تمخيص 
  ىػػؿ يماػػف تنفيػػذ تصػػميمات مبتاػػرة لل لػػي المعدنيػػة مسػػتو اه مػػف الترايػػب البنػػائي لل اليػػا ال يوانيػػة

 ت ت المجير واالستفادة منيا ني مجاؿ أشغاؿ المعادف؟

  ىػػػؿ يماػػػف اسػػػتنباط معالجػػػات جديػػػدة نػػػي أشػػػغاؿ ال لػػػى المعدنيػػػة مػػػف  ػػػالؿ المظػػػاىر الدا ليػػػػة
 وال ارجية لل اليا ال يوانية؟

  ىؿ يماف  إيجاد  لوؿ لل يـ الجمالية والفنية غير المرئية للعيف المجردة مف  الؿ الترايػب البنػائي
 لل اليا ال يوانية ت ت المجير ني صورة  لى مبتارة؟ 

 أهمٌـــة البحـــث:

 تتضح أىمية البحث في النقاط التالية:

 داث تصػػميمات مبتاػػرة للمشػػغوالت وال لػػي المعدنيػػة مسػػتو اة مػػف يماػػف أف تسػػيـ الدراسػػة علػػي  اسػػت 
 التشاؿ الجيني لل اليا ال يوانية .

  يماػف التوصػؿ إلػى إيجػاد  لػػوؿ مسػت دثة لتصػميمات مبتاػرة للمشػػغوالت وال لػي المعدنيػة مسػتو اة مػػف
  راة التشاؿ الجيني لل اليا ال يوانية.

 داع نػي مجػاؿ الفػف بصػفة عامػة ومجػاؿ ارشػغاؿ المعدنيػة تعد دراسة التشاؿ الجيني مجػاال  صػبا ل بػ
 بصفة  اصة.
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  ضػػرورة دراسػػة ال راػػة الفعليػػة التػػي ي ػػـو علييػػا التشػػاؿ الجينػػي  واسػػت داـ االشػػااؿ الناجمػػة عػػف ىػػذه
  ال راة لتوظيفيا ني است داث تصميمات مبتارة لل لي المعدنية.

  اصة بال لى المعدنية.يعطى  لوال غير ت ليدية نى تناوؿ طرؽ ارداء ال 

 أهــــداف البحــــث:

 يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

  اسػػتنباط تصػػميمات  لػػي مػػف الترايػػب البنػػائي للتشػػايؿ الجينػػي دا ػػؿ ال اليػػا ال يوانيػػة ت ػػت المجيػػر
 وايفية االستفادة منيا ني مجاؿ أشغاؿ المعادف.

 .الاشؼ عف ال يـ الجمالية والفنية غير المرئية للعيف المجردة ت ت المجير اصورة  لى مبتارة 

  ايفيػػة االسػػتفادة مػػف ارشػػااؿ المجيريػػة الناجمػػة عػػف  راػػة التشػػاؿ الجينػػي دا ػػؿ ال اليػػا ال يوانيػػة نػػي
 ابتاار  لي معدني .

  ال يـ الجمالية اللونية والتشايلية لل اليا إيجاد  لوؿ ننية وتشايلية  مست دثة يماف مف   الليا استثمار
 ال يوانية وتوظيفيا ني  لي معدنيو .

 .است داث معالجات ننية غير ت ليدية نى مجاؿ ال لى المعدنية 

  إثػػػراء المػػػدا ؿ التطبي يػػػة للدراسػػػة مػػػف  ػػػالؿ تنػػػوع الصػػػياغات نػػػى العمػػػؿ الفنػػػي بصػػػفة عامػػػة وأشػػػغاؿ
 المعادف صفة  اصة.

 ـث:حــــــدود البحـــ

 يتحدد البحث في الحدود التالية: 

 . ت تصر الدراسة على التشاؿ الجيني دا ؿ ال اليا ال يوانية ت ت المجير 

  التجريػب بتنفيػػذ تصػػميمات مبتاػػرة مػػف الترايػػب البنػػائي للتشػػايؿ الجينػػي دا ػػؿ ال اليػػا ال يوانيػػة ت ػػت المجيػػر
 بة ذاتية(.باست داـ الشرائح وارسالؾ الفضية وار جار الاريمة )تجر 

  وصػػػؼ وت ليػػػؿ م تػػػارات مػػػف ارعمػػػاؿ الفنيػػػة )ال لػػػى المعدنيػػػة( ال ائمػػػة علػػػي أشػػػااؿ التشػػػاؿ الجينػػػي
 لل اليا ال يوانية .

 )..........  است داـ  أساليب تشايؿ متعددة )اال ني  ال طع  الطرؽ غير المباشر بالدنع مف ال لؼ 

 فـروض البحــــث:

 تتضح فروض البحث فيما يمي:

 تنفيػػػذ تصػػػميمات مبتاػػػرة لل لػػػي المعدنيػػػة مسػػػتو اه مػػػف الترايػػػب البنػػػائي لل اليػػػا ال يوانيػػػة ت ػػػت  يماػػػف
 المجير واالستفادة منيا ني مجاؿ أشغاؿ المعادف .

  يماػػػف اسػػػتنباط معالجػػػات جديػػػدة نػػػي أشػػػغاؿ ال لػػػي المعدنيػػػة مػػػف  ػػػالؿ المظػػػاىر الدا ليػػػة وال ارجيػػػة
 لل اليا ال يوانية .

 ل ػيـ الجماليػة والفنيػة غيػر المرئيػة للعػيف المجػردة مػف  ػالؿ الترايػب البنػائي لل اليػا يماف إيجاد  لػوؿ ل
 ال يوانية ت ت المجير ني صورة  لي مبتارة .

  دراسة صور التشاؿ الجينى دا ؿ ال اليػا ال يوانيػة مػف الوجيػة العلميػة والفنيػة  ارمػر الػذم يػؤدم إلػى
 مدا ؿ مست دثة نى تصميـ ال لى المعدنية.

 نوع طرؽ التطبيؽ يثرم االماانات التشايلية نى ال لى المعدنية.ت 
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 منهـج البحــــث:

يتبػػا البحػػث المػػنيف الوتػػيي التحميمػػي والمػػنيف التاريبػػي ويمكػػف التحقػػؽ مػػف تػػحة اليػػروض ليػػ ا  
 البحث مف خالؿ إطاريف:

 أوالً: اإلطـار الٌظري للبحث: وٌتوثل فٍوا ٌلً:

دا ػػؿ ال اليػػا ال يوانيػػة ت ػػت المجيػػر وايفيػػة االسػػتفادة منيػػا نػػي جمػػاؿ دراسػػة أشػػااؿ التشػػاؿ الجينػػي  -1
 تصميـ ال لي المعدنية .

دراسة أشااؿ ال اليا ال يوانية ت ت المجير واالستفادة منيا ني عمؿ تصميمات مبتارة لل لػي المعدنيػة  -2
. 

الجينػػػي لل اليػػػا  ت ليػػػؿ م تػػػارات مػػػف ارعمػػػاؿ الفنيػػػة )ال لػػػي المعدنيػػػة (ال ائمػػػة علػػػي أشػػػااؿ التشػػػاؿ -3
 ال يوانية .

 ثاًًٍا: اإلطار التطبٍقً للبحث: وٌتوثل فٍوا ٌلً:

اعتمادا على ما توصلت إليو البا ثة مف نتائ  ني اإلطار النظر  ت ـو بإجراء التجربة الذاتية وتوظيفيا  -1
 ني صورة  لي معدنية مستو اة مف أشااؿ ال اليا ال يوانية والتشاؿ الجيني  ت ت المجير .

 .للت  ؽ مف صدؽ نروض وأىداؼ الب ثتصنيؼ وت ليؿ ما توصلت إلية البا ثة مف تطبي ات عملية  -2
 ت ديـ الم تر ات والتوصيات ني ضوء ما توصلت إليو البا ثة مف نتائ  الب ث . -3

 مصطلحات البحــــث:

 تتضح متطمحات البحث فيما يمي: 
 :Form الشكـل

يامية أو اانت نعلية اما باانت ال راة ت ديرية أو ذاتية أو إي صد بو الشاؿ المت رؾ ني الفراغ سواء 
ىو ال اؿ ني الجيف  وعند الت اط صورة لل راة الفعلية الموجودة ني الجيف تصبح ال راة ني ىذه الل ظة  راة 

 (6)ت ديرية التي يستند علييا ني است داث تصميمات مبتارة لل لي المعدنية.
اما يشير مصطلح الشاؿ إلى الت طيط العاـ بأ  شيء  وىنا ي تلط معناه مع المعني ال اص 

أساس أف الييئة ىي الجوانب  ىيما علنأو المظير ال ارجي للشاؿ  وقد ميز أدنيايـ بي Shapeبمصطلح ىيئة 
 والمعني إلييا. الماانية المتعل ة بالمظير ال ارجي لألشياء أما الشاؿ نيو الييئة مع إضانة المضموف

ويماف تصنيؼ ارشااؿ إلى أشااؿ ىندسية أو أشااؿ طبيعية  وتشتمؿ ارشااؿ اليندسية علي 
 المربعات والمثلثات والدوائر والمستطيالت... إلخ.

أما ارشااؿ الطبيعية نتشتمؿ علي الص ور والجباؿ والس ب  واذلؾ ارشااؿ الطبيعية ل نساف 
جد ارشااؿ اليندسية أيضا ني الطبيعة اما ني  اليا الن ؿ وارصداؼ الب رية وال يواف والثبات  وقد تو 

 (7)وتاوينات ال اليا اإلنسانية وال يوانية.

تتنوع المظاىر ال ارجية لألشااؿ ني ال جـ وال يمة  واللوف  وقد تاوف ىندسية الطابع علي ىيئة مثلث 
أو مستطيؿ  أو دائرة  وقد تاوف بمنزلة الترايبات ال اصة مف ىذه ارشااؿ وقد تاوف ارشااؿ واض ة أو 

أ ر  متوترة  وتساعد  مستترة أو مستثمرة  ياشؼ عنيا مف  الؿ  راة  ط  أو مف  الؿ  راة ضمنية
 (8)التماثالت ني ال يمة واللوف والمواضع الماانية علي  لؽ عالقات تاوينية أو شالية ضمنية.

وتعمؿ ارشااؿ اسطوح ني عالقتيا ببعضيا البعض  بعضيا يت دـ إلى ارماـ  وبعضيا يتراجع إلى 
ل راات قد تاوف ليا دالالتيا التاوينية ال لؼ  البعض يت رؾ ني اتجاه معيف  والبعض ني اتجاه أ ر  وىذه ا

 (9)أو الرمزية  ومف ثـ نيي ت ودنا إلى الماوف أو العنصر الثالث ني التصميـ أال وىو الفراغ أو ال يز المااني.
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ويعتبر الشاؿ ني العمؿ الفني ىو الصورة النيائية لو وتطلؽ علييا التاويف وىي التي تعطيو قدرة علي 
نيي مجاؿ ارشغاؿ الفنية قد ياوف العمؿ الفني الوظيفي ي مؿ قيمة جمالية تذوقيو لتصؿ التأثير ني المشاىد 

إلى ىدؼ معيف ني  ياؿ المتل ي علي استمالة لتذوؽ العمؿ الفني وتل ي رسالة )الفناف المصمـ للعمؿ 
 (.(10)الفني

ر  عمؿ نني أف  ويعتبر الشاؿ أ د عناصر اللغة البصرية التي تاونت مف وجود ال طوط  وال يماف
يبرز دوف وجود مالمح واض ة وتفاصيؿ قائمة للشاؿ تميزه ب دود واض ة نالشاؿ ني أ  عمؿ نني ميما ااف 

 (11)بسيًطا يماف أف ياوف مست ًرا أو مت رًاا.

 التشكٍل: 

ىو اؿ شئ يؤ ذ مف الطبيعة ويصاغ بصياغة جديدة أم تشاياًل جديدًا وىذا ما يطلؽ عليو المة 
  (12) التشايؿ.
 التشكل:

وت صد البا ثة بأنو الشاؿ المت رؾ نى الفراغ سواء اانت ال راة ت ديرية أو ذاتية أو ابيامية أو اانت 
نصيلة اما ىو ال اؿ نى الجيف  وعف الت اط صورة لل راة الفعلية الموجودة نى الجيف تصبح ال راة نى ىذه 

  (13)بتاارات جديدة نى مجاؿ ال لى المعدنية. الل ظة  راة ت ديرية التى تستند علييا البا ثة نى ا
 التشكل الجًٌٍ:

ىو عبارة عف عمليات ترتيب وضبط للنمو دا ؿ ال لية ال ية والتي ال تعتمد على االتجاه ارن ي 
 والرأسي ن ط بؿ تمتد لتشمؿ االتساع ني جميع المجاالت.

يتـ مف  الليا است داـ الشفرة الوراثية وتسلسؿ النيواليوتيدات مف الجينات   يث أنو ىو العملية التى
 (14)لتوجيو ت ليؽ البروتيف وانتاج ىيااؿ ال لية. 

 :Spaceالحـٍز أو الفضاء 

ني الفف  اما ني الطبيعة يتشاؿ ال يز أو المااف ني ضوء الموضع الذ  تشغلو السطوح البسيطة 
 جميا  وتميؿ بفعؿ اللوف والظؿ  إلى التراجع  أو الت دـ  أو تظؿ ساانة ني  المستوية وىي سطوح تتبايف ني

 سياقيا ال اص.
ني الطبيعة ياوف اؿ سطح  أو اؿ شيء م تلفا ني اللوف  وال يمة عف اؿ ما ي يط بو  وي دث 

رض يتجدد مف الشيء نفسو ني اللو ة أيًضا  نالسطح ينبغي أف ياوف م تلفا عما عداه  وىذا الت ابؿ أو التعا
 الؿ ال وة النسبية التي ت ضر مف  الليا السطوح أو ارشياء  واذلؾ مف  الؿ العالقات الماانية الم تلفة 

 (15)بينيا.

 :Cell الخلٍـت

تتاوف بصورة عامة مف قسميف رئيسيف ىما: النواة والسيتوبالـز  وتعتبر النواة مراز إدارة أعماؿ 
يات ال يوية  وت تو  علي النس ة ارصلية للمعلومات ال يوية المتوارثة مف ال لية  نيي تسيطر علي اؿ الفعال

اآلباء وارجداد  والتي ت دد طبيعة ال لية ووظيفتيا  وت تو  علي  يوط دقي ة تعرؼ بالاروموسومات  وتتراب 
 (16)بارساس مف المادة الوراثية المسماة بال امض النوو .

  ثـ توالي وصؼ ارشياء 1667بمعناىا البيولوجي روؿ مرة ني عاـ  Cellوقد استعملت المة  لية 
 (17)المجيرية )المياروساوبية( التي ال تراىا العيف المجردة.
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 الجٌٍـىم:

ىو مجموع المادة الوراثية التي ت توييا ال لية والتي يوجد معظميا ني نواة ال لية وتسمي الجينـو 
 (18)نييا المادة الوراثية الم يطة بمنط ة المورثات.النووية وىي تتضمف اؿ الموروثات بما 

 التصوٍـن:

ىو عبارة عف عملية لتنظيـ ال امات ني أشااؿ تعنى با تياجات إنسانية مف  الؿ ت ديد ثـ تصور 
اال تياجات ني أشااؿ ما  ثـ تنظيـ الشاؿ ني عالقة است دامية وجمالية وا تيار ال امات المناسبة لصياغة 

 (19)الشاؿ.

ا أنو يعتبر عملية ت تاج دائًما للممارسة وذلؾ لاي يتـ التوصؿ لشاؿ أو نمط أو وجية نظر ام
وللتصميـ وظائفو ولاف التصميـ اعملية ال ت تصر علي مجرد التطور الع لي وال  تي الرسومات الت طيطية 

 (20)ولاف البد مف استاماؿ ىذا التصور  تي يصبح اانت م سوسا ني شالو النيائي.

ُعرؼ بأنو اؿ شيء مف صنع اإلنساف صمـ بطري ة ما بواسطة ش ص ما ني مااف ما اما انو اما 
ت طيط لغرض معيف أو  طة نمت ني الع ؿ لشيء ما بغرض تنفيذه أ  تطويع الوسائط إلى غايات وأيًضا ىو 

دامات الم تلفة االبتاار الذ  يتالءـ مع ال اجات اإلنسانية والبيئية مراعيا للوظائؼ والجماليات واالست 
 (21)ار رم.

اما عرؼ بأنو ىو عملية تنظيـ لل امات ني أشااؿ تفي با تياجات إنسانية مف  الؿ ت ديد ثـ تصور 
اال تياجات ني أشااؿ ما  ثـ تنظيـ الشاؿ ني عالقة است دامية وجمالية وا تيار ال امات المناسبة لصياغة 

 (22)الشاؿ.

 تصوٍن الحلً:

إلى تنمية الميارات وال درات االبتاارية  وذلؾ مف  الؿ مزاولة الفف بأ  شاؿ مف تيدؼ التربية الفنية 
أشاالو وني أ  مجاؿ مف مجاالتو   صوًصا ني مجاؿ أشغاؿ المعادؿ؛ لذا يعتبر ىذا المجاؿ مف المجاالت 

والتعبيرية   يث تدنع الفنية اليامة التي يماف مف  الليا ااتساب الطالبات العديد مف ال يـ الجمالية والتشايلية 
 (23)الطالب إلى االبتاار  والوصوؿ إلى معالجات تشايلية وجمالية تتالءـ مع وظيفة المشغوالت المعدنية.

ىو عبارة عف نشاط إبداعي يتضمف معطيات مبتارة ني مجاؿ ال لي  مف شأنيا الوناء باال تياجات 
اقتصادية.... إلخ  وىذا النشاط اإلبداعي عبارة عف مجموعة االنسانية للزينة والتي قد تاوف جمالية أو وظيفية أو 

مف الميارات الع لية تص بيا قدرة عالية علي الشعور مف شأنيا أف تسيـ ني تييئة مناخ مناسب لت يؿ أو 
تصور شاؿ مبتار ر د مصنفات ال لي وي ضع بناء ىذا الشاؿ لعملية تنظيـ لمفرداتو مف  طوط ومسا ات 

.. إلخ  بشاؿ يصنع نسً ا مرئًيا ني ضوء ال واعد المتعارؼ علييا ني بناء العمؿ الفني والمتمثلة واتؿ ونراغات .
 (24)ني االتزاف واإلي اع والنسبة ....إلخ.

وبناء علي مفيـو تصميـ ال لي ت اوؿ البا ثة طرح مدا ؿ ورؤ  مست دثة ويماف مف  الليا 
ماف االعتماد علييا ني بناء تصميمات  لي  ديثة ومبتارة الوصوؿ إلى معالجات تشايلية وجمالية متعددة  ي

 ومعاصرة ومواابة للتطور ال ضار  واإلنساني.
 التحذٌث:

ي صد بو التجديد أو المعاصرة  أو ىو عبارة عف م اولة ي ـو بيا نناف أو مجموعة مف الفنانيف 
وات المرتبطة باإلبداع الفني أو إ ياء للوصوؿ إلى أسلوب معاصر بتجديد ني المفاىيـ وارسلوب وال امات وارد

نلسفة قديمة أو إعادة صياغة ما تناولو الفناف مف قبؿ ني صياغة معاصرة ويعتمد ىذا التجديد أساسا علي دراسة 
التراث الفني اإلنساني للوقوؼ علي أسسو البنائية أو ما اتسـ بو مف قيـ جمالية أو سمات ت نية نالتراث مصدر 
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فنية التي تستطيع أف تجد صداىا ني أعماؿ اثير مف المفاريف المعاصريف الذيف أنادوا منيا ني ثر  بال برات ال
 (25)إنتاجيـ الفني.

 االبتكار:

يعتبر االبتاار أسلوبا  اصا ني  ؿ المشالة ويتضح االبتاار عندما ينت  الفرد  ال أصيال وغير شائع 
 (26)ويصؿ ني جنباتو صفات وعناصر تساعد علي ذلؾ. للمشالة  أو ىو التعبير الذ  يتصؼ بالجدة وال داثة

 الوشغـىالث الوعـذًٍت:

ي صد بيا مجموعة المشغوالت المنتجة مف  امات معدنية  ديدية وغير  ديدية وليا وظائؼ متعددة 
 (27)ومنفذة يدويا.

 الحلً الوعــذًٍت:

 (28)ف أو ار جار الاريمة.ُعرنت ني اتاب المنجد بأنيا تعني ما تزيف بو المرأة مف مصوغات المعاد
اما عرنت ال لي بأنيا ال لي التي تعتمد ني بنائيا االساس علي ال امات المعدنية الثمينة وغير 
الثمينة ا اصة رئيسية  وقد  يست دـ معو بعض ال امات ار رم مثؿ ار جار الاريمة وغير الاريمة االمينا 

 وغيرىا مف ت نيات أشغاؿ المعادف.
 تصوٍواث هبتكرة للحلً الوعذًٍت: 

ىو عبارة عف مجموعة مف الميارات الع لية تص بيا قدرة عالية علي اال ساس مف شأنيا أف تسيـ ني 
تييئة مناخ مناسب لت يؿ أو تصور ر د مصنفات ال لي ي ضع بناء ىذا الشاؿ لعملية تنظيـ لمفرداتو ني 

ت ليؿ تصميـ ال لي  رسسالفني المتمثلة ني االتزاف واالي اع ضوء ال واعد المتعارؼ علييا ني بناء العمؿ 
 (29)ب يث ي رج ىذا الشاؿ ني ىيئة مف التنظيـ الجمالي.

 في تشكٍل الوعـادى:

ىو نف تطويع ال امات المعدنية ني تشايالت تجميع بيف الجانبيف الجمالي والوظيفي  وىو اغيره مف 
يات التربية النوعية ت صص التربية الفنية  ني مر لة إعدادىـ امعلميف المجاالت الفنية التي يدرسيا الطالب بال

للتربية الفنية  ي تو  على العديد مف الجوانب الفنية والت نية والتربية التي يمر بيا الطالب بيدؼ تأىيليـ وتنمية 
 (30)تشغيؿ المعدني الم رر.وصياغتيا بصورة جمالية  ونً ا رساليب ال قدراتيـ ليتمانوا مف تطويع ال امة المعدنية

 القٍن الجوالٍت:

مجموعة الوسائط التي تيدؼ إلى االستمتاع ال الص والذ  يتوانر ني التناسؽ بيف الفار والفصؿ  ىي
 (31)ني التجربة الفنية.

 :Microscopic imageالرؤٌت الوجهرٌت 

وي صد بيا رؤية أشااؿ المادة الم تلفة العضوية منيا اال اليا ال يوانية والنباتية وغير العضوية 
االبلورات وارمالح والتى ال ترم بالعيف المجردة  مابرة مف  الؿ أداة تابير وىي المجير  وذلؾ بعد ت ضيرىا 

 (32).نى ىيئة م اطع رقي ة تسيؿ مف رؤية ودراسة صفاتيا

 :ــــثالبحخطـوات 

 :وفقا لمخطوات التاليةلتحقيؽ أىدافو المنوطة بو  يسير البحث
 أوال اإلطـار الٌظـري:  

  دراسة أنواع م تلفػة مػف أشػااؿ التشػاؿ الجينػي دا ػؿ ال اليػا ال يوانيػة وترايبيػا البنػائي لالسػتفادة منيػا
 ني تصميمات ال لي المعدنية.

  ال يوانيػػػة وأسػػػس التصػػػميـ إليجػػػاد صػػػي  تصػػػميمية جديػػػدة م اولػػػة الػػػربط بػػػيف الترايػػػب البنػػػائي لل اليػػػا
 لل لى.
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 .ت ليؿ بعض ارعماؿ الفنية المستو اة مف الترايب البنائي لل اليا ال يوانية ت ت المجير 
 ثاًًٍا: اإلطـار التطبٍقـً:

 ويتـ مف خالؿ تنيي  بعض الممارسات الينية التالية: 
 ا ال يوانيػة ت ػت المجيػر تتميػز بثرائيػا الشػالي وتنفيػذىا ا تيار بعض أشااؿ مف التشػاؿ الجينػي لل اليػ

 ني صورة  لى مبتارة 
  عمؿ مجموعة تصميمات مستو اة مف الترايب البنائي لل اليا ال يوانية ت ت المجير 
  است داـ بعض ارساليب ال ديثة أثناء تنفيذ تلؾ التصميمات 
  لػػؽ  –دبػػوس للصػػدر – ػػاتـ  –)داليػػة توظيػػؼ ال لػػى المنفػػذة  سػػب رؤيػػة البا ثػػة وتصػػورىا لتصػػلح 

 .....الخ(
 ونيما يلي تفصيؿ لمناسب لم اور الب ث على الن و التالي:

 أواًل: اإلطار النظري للبحث.

 هاهٍت التشكل الجًٌٍ -1

 التعرييات التى دارت حوؿ مييوـ الشكؿ  -
 التعرييات التى دارت حوؿ ماىية الاينات -

  وؿ مصطلح التشاؿ الجيني وذلؾ على الن و التالى:دارت مجموعة مف التعريفات الم تلفة 
 التعرٌفات التى دارت حول مفهوم الشكل

 تعريؼ روبرت ايالـ سكوف :  -1
ال  الشاؿ ىو "الشئ الذ  يتضمف بعض التنظيـ , نإذا لـ ياف معرونًا أ  الشاؿ نإننا نطلؽ علي الشئ

بؿ يعت د ىنا ايضًا انو ليس بالشاؿ الجيد , وياوف ’ شاؿ لو , وال نعني  رنيًا إننا ال نستطيع رؤية أ  شاؿ لو 
مف الصعب إداراو اشئ معيف , نعت د ىنا أيضًا أنو ليس بالشاؿ الجيد , مف الصعب اداراو اشئ معيف , نظرًا 

 .(33) رنو م الؼ للنظاـ" 
 " FORMؿ تعريؼ "ثروت عكاشة "الشك -2

 (34)الشاؿ ىو تمثيؿ ارشياء الم تلفة سواء اانت طبيعية او ي ديدية , وىو يمثؿ رؤية الفناف للموضوع 
 ىربرت ريد : –تعريؼ  -3

الشاؿ ىو عبارة عف قدر مف الترابط المنسجـ او المتناسب بيف ارجزاء بعضيا البعض , ويماف ت ليلو 
وا ضاعو الي أرقاـ  سابية . اما أف ىناؾ الشاؿ بالمعني ارنالطوني ونيو يعتبر الشاؿ تمثياًل للفارة والشاؿ 

ة او بداًل مف ذلؾ يست دـ صورًا مف نوع ال يلتـز بيذا المعني رمز  , قد يست دـ صورًا يلتـز نييا ال  ي ة الطبيعي
 (35)نيو بالطبيعة وال ت سميا مجازيًا. 

 تعريؼ شاكر عبدالحميد : -4
يشير مصطلح الشاؿ إلى الت طيط العاـ بأ  شئ  وبيذا ي تلط معناه مع المعنى ال اص بمصطلح 

الجوانب الماانية المتعل ة بالمظير ال ارجى لألشياء  أما  أو المظير ال ارجى للشاؿ  نالييئة ىى Shapeىيئة 
  (36)الشاؿ نيو الييئة مع إضانة المضموف أو المعنى إلييا.

 تتنييات األشكاؿ:
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تصنيفات ارشااؿ ن د يماف تصنيؼ ارشااؿ إلى أشااؿ ىندسية أو  بينما قاؿ شاار عبدال ميد نى
أشااؿ طبيعية. وتشتمؿ ارشااؿ اليندسية على المربعات والمثلثات والدوائر والمستطيالت ...إلخ  أما ارشااؿ 

  (37)الطبيعية نتشتمؿ على الص ور والجباؿ والس ب  واذلؾ ارشااؿ الطبيعية ل نساف وال يواف والنبات. 
وأضاؼ قائال: "وقد توجد ارشااؿ اليندسية أيضا نى الطبيعة اما نى  اليا الن ؿ وارصداؼ الب رية 

  (38)وتاوينات ال اليا االنسانية وال يوانية". 
وقد تتنوع المظاىر ال ارجية لألشااؿ نى ال جـ وال يمة واللوف وقد تاوف ىندسية الطابع على ىيئة 

و قد تاوف بمنزلة الترايبات ال اصة مف ىذه ارشااؿ. وقد تاوف واض ة أو مستترة  مثلث أو مستطيؿ أو دائرة أ
  (39)ياشؼ عنيا مف  الؿ  ط أو مف  الؿ  راة ضمنية أ رم متوترة. 

ومف  الؿ عرض ىذه التعريفات الساب ة يماف للبا ثة أف تتبنى تعريفًا إجرائيا للتشاؿ مؤداه أنو الشاؿ 
اانت ال راة ت ديرية أو ذاتية أو ابيامية أو اانت نعلية اما ىو ال اؿ نى الجيف  وعند المت رؾ نى الفراغ سواء 

الت اط صورة لل راة الفعلية الموجودة نى الجيف تصبح ال راة نى ىذه الل ظة  راة ت ديرية التى تستند إلييا 
 البا ثة نى تصميميا لمشغوالت معدنية مبتارة.
بأنو عمليات ترتيب مضبط النمو دا ؿ ال لية ال ية والتى ال تعتد  بينما يماف تعريؼ التشاؿ الجينى

 على االتجاه ارن ى والرأسي ن ط بؿ تمتد لتشمؿ االتساع نى جميع االتجاىات.
 الجٌنات ماهٌة

 دارت عدة تعرييات مختمية حوؿ ماىية الايف ن كرىا عمى النحو التالي:
 (the Genesالاينات ) -1

ارساسية الم ددة للصفات الفيزيولوجية والمظيرية للاائف ال ي  يث ت توم تعتبر الجينات الو دات 
الجينات على اؿ المعلومات الميمة الالزمة لتاويف أعضاء الاائف ال ى واذلؾ الوظائؼ ال يوية والفسيولوجية 

 (    40). لاؿ عضو

(  يث يمثؿ الجيف قطعة مف أ دم سلسلتى DNAوتتواجد الجينات عادة ضمف المادة الوراثية للدنا )
( والذم ي تؿ موضعا م ددا على السلسلة   يث ت تلؼ الجينات عف بعضيا مف  الؿ عدد DNAالدنا )

الدا لو نى ترايبة ونوعيا واذلؾ طري ة ترتيبيا دا ؿ السلسلة  وقد ي دث تغير نى ترايب النيواليوتيدات 
  (41) الجينات وىو مايعرؼ باسـ الطفرات.

 الايف : -2
ليا دور وظيفي م دد وىي تنسخ   D.N.Aيماف ال وؿ باف الجيف ىو منط و مف ال مض النوو  

الذ  ي ـو ني النياية بوظيفة معينة وذلؾ ني التوقيت الص يح مف  R.N.A لينت  عنيا جزئ ال مض النوو 
سـ المنط ة وىي ايعرؼ ب  ياة الاائف ال ي والمااف الص يح مف جسمو وي مؿ الجيف عند أ د طرنيو جزءا

تست بؿ إشارة معينو ترد مف أجزاء أ ر  مف الجينـو أو مف البيئو بما يؤد  عملية النسخ   ويماف تصور الجيف 
ايميائيا علي انو مجموعو مف درجات السلـ ال لزوني لل امض النوو   يث انو يماف االستفادة مف شاؿ الجيف 

 (42)عدنيو .ني عمؿ تصميمات مبتاره ني ال لي الم
 (DNA)قطعة معينة مف جزئ  امض د  ااسي ريبونيواليؾبأنو "عرنو )م مود أ مد البنياوم(:  اما

الذ  يعتبر الماوف ارساسي للاروموسومات الجسميو التي ت دد ترتيب ار ماض ارمنية الماونة ر د 
 (43) "البروتينات
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 ((Genomeالاينـو  -3
ىو اؿ المادة  الوراثية الموجودة ني اروموسومات اائف معيف والمة الجينـو ىي تعبير التيني مراب 

 بمعني )المورثة(  (geneيوضح ىذا التعبير نيو مراب مف المتيف االولي ىي ) وال يوجد ني اللغو العربية ما
 يث ي تو  الجسـ البشر  بالت ريب   (44)ني  اليا الجسـ ةالموجود ( مف )الاروموسـو الصبغي(omeوالثانية )
تريليوف  لية ودا ؿ اؿ  لية  توجد ارة صغيرة سوداء تسمي النواة . ودا ؿ اؿ نواة توجد  011علي 

مجموعتاف ااملتاف مف الجينات أو الجينـو   ت يؿ أف الجينـو اتاب يوجد بو ثالثة وعشروف نصال تسمي 
ؼ مف الم االت تسمي "الجينات" واؿ م الة مؤلفة مف ن رات "الاروموسومات " واؿ نصؿ ي تو  علي عدة أال

 (45)تسمي "االاسونات" وتت لليا ن رات إعالنية تسمي "االنترونات ".

 فً الخلٍت : morphogeneticالتشكل الجٌٍى هالهح  -2

 فً الخلٌة : morphogeneticالتشكل الجٌنى طبٌعة 

إال لفترة قصيرة نال لية تاوف ني  اجة دائمة إلي ال تستطيع ال لية ال ية أف تعيش بدوف الجينات 
ذا توقفت عملية صنع  التعليمات واروامر لتعرؼ ماذا تفعؿ وأ  نوع مف البروتينات يجب علييا أف تصنع .واا
البروتينات ولو لثواني  نإف البروتينات ني ال لية سوؼ تستيلؾ وينتيي الم زوف منيا مما يؤد  إلي موت 

 (46). ال لية
نمجاؿ التشاؿ الجيني يتيح للفناف التشايلي التعمؽ ني دراسة الجوىر الدا لي للماونات العضوية 
الطبيعة ويساعده علي ابتاار أعماؿ ننيو جديدة  وذلؾ لمعرنة البعد الجمالي والنظامي لل اليا والعناصر الماونة 

تنوعة مف ال اليا والتشاؿ الجيني الذ  ليا مف جية ومف جية أ ر  تمانو مف التدقيؽ والف ص ني ارشااؿ الم
لو  راة  لزونية وبيف عناصره نرغات بينية  D.N.Aيعطي للفناف أبعاد تشايلية جديدة ومبتارة . يث أف اؿ

 يماف أف يستفيد منيا الفناف ني عمؿ تصميمات معاصره لل لي المعدنية .
ني ترايبو السلـ( نيياؿ السار  ذو الترايب اليندسي الماىر ىو سلـ )يشبو  D.N.A يث أف شريط 

لتؼ  وؿ ي D.N.A نوسفات يمثؿ جانبا ىذا السلـ وال واعد النيتروجينة تمثؿ درجات ىذا السلـ وايضا جزئ 
نفسو لياوف شريطا مزدوجا بدال مف ب ائو شريط مفرد وعليو نإف دراسة التشاؿ الجيني مف  يث الماونات 

د تفتح اناقا جديدة ني مجاؿ نف ال لي المعدنية المستو اة مف ىذا وال واص الفيزيائية وعملية االن ساـ ق
 (47).التشاؿ

ف اؿ  لية ني أ  اائف  ي يت اـ ني ترايبيا ووظائفيا الجينـو المتواجد بيا  والجينـو يتاوف إ" يث 
ما أف ياوف الجينـو م اط ة  أو غير بغشاء نوو  ويسمي النوا امف اؿ جزيئات الدنا المتواجدة بتلؾ ال لية واا

شاء نوو  وينتشر بالسيتوبالـز  والجينـو ينضغط دا ؿ اؿ  ليو ب يث يشغؿ عشر  جـ ال لية غم اط ب
 (48)يعيؽ عمؿ أ  مف الجينات الدا لي وىذا االنضغاط ال
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   (49) ( واذلؾ الاروموسوماتDNA( أشااؿ م تلفة لل مض النووم )0شاؿ رقـ )

 )الايف ( (DNA)بنية الدنا  -2
 ويتكوف ازئ الدنا مف :-

مف نيواليوتيدات واؿ نيواليوتيدة مف ثالثة ماونات :سار  ( DNA)يتاوف الدنا الوراثي  :أوال
 ماسي )د  أاسي ربيوز(  ومجموعة نوسفات ترتبط بالذرة الاربوف ارولي ني السار 

 ال ماسي .
نيي تتـ ب يث اف مجموعة الفوسفات (DNA)بالنسبة لطري ة الترابط ني الدنا الوراثي  : ثانيا

المتصلو بذرة الاربوف ني سار النيواليوتيدة التالية برابطة تساىمية ويطلؽ علي الشريط الذ  
يتبادؿ نيو السار والفوسفات بذرة الاربوف ني إ د  نيايتي ال ماسي ومجموعة ىيدرواسيؿ 

وال واعد النيتروجينو تظير طلي ة مرتبطو بذرة الاربوف ني ا د  نيايتي السار ال ماسي  
 واأنيا درجات سلـ للدا ؿ جانباه ىما ىياال )السار والفوسفات(

 نوازىا فيما يمي : (DNA)وفيما يمي وضا نمو ج لمدنا الوراثي -
 لزوني أو لولبي الشاؿ وال واعد ني ىذا الجزئ متعامدة علي (DNA)جزئ الدنا الوراثي  : أوال

 راثي (طوؿ الشريط )شريط الدنا الو 
يوجد ىياؿ السار نوسفات ني الجية ال ارجيو مف ىذا ال لزوف أما ال واعد النتروجينية  : ثانيا

 نتوجد جية الدا ؿ 
نا دقطر اللولب قدـ دليال واض ا علي أف ىذا اللولب يتاوف مف أاثر مف شريط أ  أف ال : ثالثا

  (50)الوراثي لولب مزدوج . 

 
  (51) ال لزونيDNA( يوضح الترايب الدقيؽ لجزئ الدنا 2شاؿ رقـ )
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 . DNA (52)( يوضح الشاؿ ال لزونى لجزئ الدنا 3شاؿ رقـ )

وماوناتو ىي )السار  قواعد نيتروجينة  نوسفات( وىذه الترايبة مشتراة (D.N.A) إف ترايب الدنا "
 (53). ني جميع الاائنات ال ية

عندما  0869ني سنة  (نريدريؾ ميسػشر) ني العلـ ال ديث للطبيب السويسر تعود أوؿ مال ظة للدنا 
 0929. وني سنة النواة واسميا نوويف )نيواليف( بسبب وجودىا دا ؿ ال يح استطاع است الص مادة مجيرية مف

وبيف أف الدنا ما ىو إال تارار  النوويدات وىي للدنا مف ااتشاؼ ماونات الو دة ارساسية )ليفني نيبي) استطاع
 ليذه الو دة.

االسـ )تجربة بمزج باتيريا نيمواواس (أوزوالد أنر ( أجرم 0943ني سنة 
ميتة وت مؿ  اصية السطح الناعـ مع باتيريا  ية مف نفس النوع ولانيا ذات  ( Pneumococcus :العممي

سطح  شف. نتائ  التجربة اانت انت اؿ  اصية السطح ال شف إلى الباتيريا ذات السطح الناعـ. وسمي الدنا 
 بالعامؿ الناقؿ.

والمعلومات  )روزاليند نراناليف) وباالعتماد على الصور السينية المأ وذة بواسطة 0953وني سنة 
نموذجيما  (نرانسيس اريؾو  جيمس واتسوف( نرة عف ال واعد و طري ة ارتباطيا ببعضيا  طرح اؿ مفاالمتو 

 . الطبيعة )اللولبي المزدوج( ونشروا تجاربيـ ني مجلة
لجزيئي ووضح العالقة ما بيف الدنا الع يدة ارساسية لعلـ ار ياء ا (اريؾ)وضح  0957وني سنة 

قواعد مما ساعد علماء آ ريف على نؾ  3تتاوف مف  الاودونات ال  ا أف (اريؾ). وبيف البروتيناتو  الرناو 
ميليسوف )أوضح العالماف  0958الشيفرة الوراثية وت ديد الاودونات المشفرة لأل ماض ارمينية. وني سنة 

ني الطب  جائزة نوبؿ على( واتسوف واريؾ وموريس)ووصفيا بالشبو م انظة.  صؿ  تناسخ الدنا طري ة (وستاؿ
 (54).0962الاتشاناتيـ ني ىذا ال  ؿ ني سنة 

 
 
 
 
 

  (55) )الجيف( D.N.A( يوضح ماونات الدنا 4شاؿ رقـ )

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%80%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
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 .(56)( يوضح الترايب التفصيلى لسالسؿ البولى نيواليوتيد 5شاؿ رقـ )

 
  علي أنو نموذج يتراب مف شريطيف مف الدنا الوراثي  D.N.Aوصؼ الػومف ىنا يماف 

(D.N.A) يشاالف مايشبو السلـ  يث يمثؿ السار نوسفات جانبي ىذا السلـ  بينما تمثؿ ال واعد النتروجينية
 درجات ىذا السلـ  يث انو يلتؼ  وؿ نفسو بشاؿ لولبي  لزوني يمتاز بالمرونة وال راة.

 DNA(57) الترايب الدقيؽ لجزئ الػ ( يوضح 6شاؿ رقـ )

 وظائؼ األحماض النووية:  -3
( التي ت تو  علي D.N.Aىو ارساس الايماو  للجينات  إف المادة الجينية ) D.N.Aال مض النوو  
السيطرة علي  ن ساـ ال لية وتمارس سيطرتيا وت ديد  واص ال لية مف  الؿ توجيةاالمعلومات الوراثية تت اـ ب

 (58)اانة الفعاليات ال يويو بال لية .
ف الػ ي ز تو يث أف الدور الرئيس لأل ماض النووية ىو  الموجود نى اؿ  DNAف ون ؿ المعلومات الوراثية واا

أو بعبارة أ رم المجموع الالي للمعلومات الوراثية نى الاائف  ويستطيع جزء مف  Genome لية يشاؿ الجينـو 
أو ي رأ ليسمح بالتعبير عف ىذه المعلومات التى ي توييا نى توجيو  Transcribedأف يستنسخ  DNAىذا الػ 
 (59)الجنيات.  أـ وجزئيات البروتيف  و يث أف ال طعة التى تستنسخ يطلؽ علييا DNAبناء الػ 

الدنا تاويف  مف قدرتة على الت اـ نى تاويف المواد اال رم نى ال لية    يث يستطيع D.N.Aوتنبع أىمية اؿ 
نعندما ينفصؿ  يطا جزئ الدنا عف بعضيما تظير ال واعد  (genetic code)مايسمى الرمز الجينى 

النيتروجينية )) البيوريف والبريميديف(( وتاوف ىذه ال واعد البارزة الرمز الجينى  يث يمثؿ اؿ رمز جينى بثالث 
  (60) نوع معيف مف البروتينات دا ؿ ال لية. قواعد نيتروجينية متعاقبة  يث ي تص اؿ رمز جينى بتاويف
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وتعتبر ار ماض النوويو الماوف الوراثي للفرد  وي ـو اؿ نوع مف ىذه ار ماض بوظائؼ م ددة ني العمليات 
 ت دـ غرضيف أساسيف. (D.N.A)  الوراثيو  وانت اؿ الصفات نالمعلومة الوراثيو الم تزنة ني  مض    

 أنيا مصدر المعلومات اليامو لتصنيع اؿ أنواع البروتيف لل لية وللاائف ال ي بشاؿ عاـ  -0
 (61)أنيا تعطي نس ة طبؽ ارصؿ مف المعلومات الوراثيو ال اصة بال لية االـ  -2

 DNAختائص اؿ  -4
 .الوراثية ة امؿ الشفر  ىو D.N.Aإف  -0
 إف الصفات التي ي مليا تترجـ منو إلي بروتينات تتجسد علي ىيئة الصفة المطلوب تنفيذييا  -2
إف اؿ  يط يماف أف ياوف قالبا يتاوف عليو  ط جديد يتزاوج معو مست دما وا دتو البنائيو مف  -3

 السيتوبالـز 
ني جميع وىذه الترايبة مشتراو  نوسفات(–وأدنيف –وماوناتو ىي )السار   D.N.Aإف ترايب  -4

 (62)الاائنات مف الفيروس إلي الفيؿ .
 وظائؼ الايف :  -5

 أنت اؿ الصفات الوراثية عبر االجياؿ الم تلفة. -1
 تت اـ الجينات نى تااثر ال اليا ووظائفيا اليومية. -2
 أنتاج المواد اليامة دا ؿ ال لية مثؿ ) البروتينات و االنزيمات (. -3
معالجة مسببات االمراض الناتجة عف  لؿ نى الجينات  اذلؾ   ديثا أست دمت الجينات نى -4

  (63)د لت نى عالج أمراض السرطاف وأمراض الجياز العصبى. 
 DNAلمػتور توضيحية  -6

 
  (64) (7شاؿ رقـ )

 
  (65)( 8شاؿ رقـ )
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  (66)( 9شاؿ رقـ )
 

 
  (67)( 01شاؿ رقـ )

 
  (68) (00شاؿ رقـ )
 

 
  (69) (02شاؿ رقـ )
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 (70)( 03شاؿ رقـ )

 
  (71)( 04شاؿ رقـ )

 )الجٍي ( D.N.Aالعٌاصر التصوٍوٍت فً جزئ  -3

إف ال صوؿ علي أ  منت  تصميمي جيد يستدعي تواجد عملية إجرائية منظمة تتاوف مف  طوات 
مجددة تؤد  ليذا المنت   مف ىنا يماف ال وؿ بأف العملية التصميمية أو المسلؾ التصميمي ىو مجموعة 

ي لؿ ويفسر ت اذىا ن و إيجاد  ؿ مشالة تصميمة معينة وعلي المصمـ  أف اال طوات اإلجرائية التي تـ 
مجموعة  وويصي  الشاؿ ولاف عند التعرض للعملية التصميمية للجزئ الدنا نيبدو ني ىيئتو أنو يت اـ ني ترايب

 مف العناصر التشايلية وىي ال ط والملمس والفراغ والاتلة .
 ((D.N.Aفي الدنا Line الخط  -1

الاامنػة التػي تتػيح  ومف عناصر التصميـ وىو أىـ العناصر التشػايلية  نظػرا لصػفات اال ط عنصر يعتبر 
نمػا بمعناىػا الجمػالي  لو ال درة علي التعبير عف ال راة والاتلة وىو ال يعبر عف ال راة بمعناىا المرتبط ببعض واا

 دورا ىامػػا نػي جػػزئ ويػؤدم ال ػػط ( 72)الػذ  ينػػت   راػػة ذاتيػة تل ائيػػة تجعػػؿ ال ػػط يتػراقص نػػي رونػػؽ مسػػت ؿ  
D.N.Aيػػث اف ال ػػط ياػػوف بمثابػػة الشػػريطيف الماػػونيف للجػػزئ D.N.A   ذا نظرنػػا إلػػي ال ػػط بإعتبػػاره صػػورة واا

أ ػػر  مػػػف صػػػور العناصػػػر نالبػػد أف نأ ػػػد نػػػي اإلعتبػػػار أنػػو ايػػػاف متاامػػػؿ  ونػػػي تلػػؾ ال الػػػة تصػػػبح التعريفػػػات 
متداد بايفية يماف ت ديػدىا  ولػو م ػدار يماػف ت ديػده ا اليندسية لل ط أقؿ جدو  للميتـ بالتصميـ الجمالي نال ط

 (73) ولو سمؾ يؤثر علي درجة وضو و ني اإلدراؾ
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 يث يماف لل ط أف ياوف مست يما أو من يا أو منفصال أو  لزونيا   يث يوجد ال ط بصور متنوعو 
الموجوده بيف الشريطيف ني جزئ ( ويتنوع ال ط نيناؾ  طوط مست يمة االروابط D.N.Aواثيرة ني جزئ الدنا )

  يث تعتبر ال طوط المست يمة ني التصميـ رمزا لل وة D.N.A اؿ
و طوط  لزونية االشريطيف الماونيف للدنا أما ال طوط ال لزونيو مف شأنيا أف تصمـ العناصر 

 (74)المتفرقة وتجمعيا ني التصميـ أو التاويف الوا د ليصبح اؿ يتميز بالو دة
يزات لل ط نجد أنو ىو وسيلة الفناف ارولي  السيلة والسريعة  نمف  الؿ الرسـو ال طية ومف تلؾ المم

شاؿ  (75)ت تاج إلي عناية ابيرة  يماف تلمس اماانات ال ط وىذا يظير بأشااؿ متنوعو ني جزئ الدنا  التي ال

(05) 

 
  (76)( 05شاؿ رقـ )

 ((D.N.Aفي ازئ Texture المممس   -2
الملمس تعبير يدؿ على ال صائص السط ية للمواد وىذه ال صائص تتعرؼ علييا للوىلة ارولى عف 

والجياز البصر  ال يافى و ده أف  Touchطريؽ الجياز البصر   ثـ تت  ؽ منيا عف طريؽ  اسة اللمس 
  (77)يؤدم إلى اانة ار اسيس التى تثيرىا  استا اللمس والبصر معًا. 

 يث أف اؿ  امة أو مادة ليا سطح بمعني أ ر ليا صفة بنائية ت دد  اصية سط يا ىذه ال اصية 
تدرؾ باللمس ربما ياوف ىذا السطح جامدا أو  شنا أو دانئا   يث يعتبر الملمس مف العناصر اليامة ني شاؿ 

ر بال راة نالسطح الناعـ الترايب الجيني  يث يبدو مف مظيره العاـ أنو   ي ي  يث أف الملمس يعطي الشعو 
 (06شاؿ ) (78)ذو  راة ساانو والسطح ال شف ذو  راة دائمة 

 
  (79)( 06شاؿ رقـ )
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 (D.N.Aفي ازئ )space اليراغ    -3
اليا أو بعضيا نإنيا ت تؿ نراغا  الاتؿ (–المسط ات  -عندما تتجمع العناصر الثالثة )ال طوط

 ويمثؿ الفراغ عنصرا ىاما واساسيا ني الفنوف  واذلؾ ني ارعماؿ الفنيو المجسمة   يث أف  راة  طيف الدنا 
ني الفراغ تؤد  إلي ابعاد تشايلية   يث يوجد ثالثة  االت للفراغ  ني شاؿ الدنا ىما نراغ دا لي المغلؽ 

تنمو بشاؿ متساو  ويعتبر ىذا الفراغ دا ليا  ربطويف الشريطيف  يث أف ىذه ارربطو الموجودة بويتضح ني ار
مغل ا رنو م صور بيف شريطيف الدنا  وىناؾ الفراغ ال لزوني  يث يتضح ىذا الفراغ مف العالقة بيف الشريطيف 
 يث يزداد مسا تو عند ت اطعيما  وي ؿ مسا تو الما بعدنا عف ن طة الت اطع  وىناؾ الفراغ ال ارجي الم يط 

تالؼ  الة لفراغ ال ارجي مف الفراغ اليوائي الم يط بالشاؿ  يث انو يظير بشاؿ م تلؼ نتيجبالدنا يتضح ا
النظر للشاؿ مف اؿ زاوية وبذلؾ ينبغي علي المصمـ أف يولي أىمية  اصة للشاؿ ال ارجي والدا لي ليذا 

 (21(  )09(  )08(  )07شاؿ) (80)الفراغ 

 D.N.Aػيوضح اليراغ الداخمي المغمؽ داخؿ ازئ ال

 
 DNA (81)يوضح الفراغ الدا لى المغلؽ دا ؿ جزئ الػ (07شاؿ رقـ )

 
  (82) يوضح الفراغ ال لزوني دا ؿ جزئ الدنا (08شاؿ رقـ )
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 DNA (83)( يوضح الفراغ ال ارجي لجزئ 09شاؿ رقـ )

 
  (84)( يوضح الفراغ الدا لى وال ارجى نى الدانا  21شاؿ رقـ )

 (D.N.Aالدنا )في  Repetition التكرار -4
دراؾ  راتيا .وعادة يلجأ الفناف إلي التعامؿ مع مجموعات مف العناصر  يؤاد التارار إتجاه العناصر واا
قد تاوف  طوطا أو مثلثات أو دوائر أو مجموعات لونية متدرجة .ويظير التارار ني الترايب الجيني بصورة 

يطيف ومجموعة الروابط  وني أ  مف ىذه ال االت واض ة ني ال طوط المتمثلة ني الترايب الجيني وىما الشر 
يلجأ المصمـ إلي التارار الذ  ىو إستثمار راثر مف شاؿ ني بناء صي  مجردة أو تمثيلية قائمة علي توظيؼ 
ذلؾ الشاؿ  أو تلؾ االشااؿ  الؿ ترديدات دوف  روج ظاىر عف ارصؿ  بمعني أال يف د الشاؿ  صائصو 

 البنائية 
المعني يشير إلي مظاىر االمتداد واالستمرارية المرتبطة بت  يؽ ال راة علي سطح  والتارار بيذا

 (20شاؿ ) (85)التصميـ ذ  البعديف .ويرتبط مفيـو التارار بمعني الجاذبية والتشابو وقيمة اإلنتاج ني العمؿ الفني .
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  (86) توضح التارار ني جزئ الدنا ةصور  (20شاؿ رقـ )

 D.N.Aفي الدنا Movement الحركة  -5
وىي  ال راة مصطلح داؿ علي التغير ني اروضاع الماانية للجسـ  الؿ الفترات الزمنية المتتابعة

ويماف التمييز ني مجاؿ التصميـ بيف وصؼ مظاىر ال راة ارساس نى عملية النمو التى يمر بيا الجيف 
و الايانات الم يطة بيا والم صود ىنا بال و  لمؤثرة علي اياناتيا أاالت ديرية للعناصر التشالية ووصؼ ال و  

يا العيف مف  الؿ عطاقة ال راة   يث تتضح ال راو ني جزئ الدنا مف  الؿ ال راة الشالية التي تتب–المؤثرة 
 (22شاؿ ) (87)المسار ال لزوني لشاؿ الشريطيف الماونيف للجيف 

 
  (88) ( يوضح ال راة ني جزئ الدنا22شاؿ رقـ )

 DNAفى الدنا  Mass and volumeالكتمة والحاـ  -6
"الاتلة" تعني صالبة الجسـ وتميزه بأبعاده الثالثة  و "ال جـ" يعني التجسيـ أو التجسيد  وىو معنى 

إبراز المرئيات: الطولي  والعرض  وال جـ يعنى الطوؿ وت  ؽ  مضاد للتسطيح الذم ي تصر على بعديف نى
ال جـ ببروز اربعاد الثالثة ال يعني بالضرورة توانر الاتلة  إذ أف الاتلة إ دم  واص ال جـ  يف ياوف صلبًا 

 ولو صيغة مميزة  مست رة  ذات دنع مف الدا ؿ  ممتلئة وليا ذاتية  اصة.
تاف نى العمؿ الفني  الاتلة تت  ؽ مف  الؿ ال جـ   وال جـ ننيًا يظير نالاتلة وال جـ ظاىرتاف مترادن

على شاؿ اتلة  وتت  ؽ الاتلة نى الترايب الجيني مف  الؿ شاؿ الجيف بماوناتو نى  د ذاتو يشاؿ اتلة 
 ( 89)وشاؿ للدنا بالاامؿ يشاؿ اتلة لذلؾ يظير مجسـ اأنؾ تراه مف جميع الجيات. 

يف الاتلة والفراغ نى العمؿ الفنى  نمف  الؿ العرض السابؽ لماونات الجيف توجد عالقة متالزمة ب
تتضح الاتلة وعالقتيا بالفراغ  نشاؿ الجيف بماوناتو الم تلفة نى  د ذاتو يشاؿ اتلة  وال راة العضلية نيو قد 

جيف مما جعلتو أادت على نورمالية الاتلة   يث أدت ال راة إلى إيجاد نراغات  ارجية تضغط على شريطى ال
  (90)نراغا  لزونيا مؤادا بذلؾ على أبعاد الاتلة. 
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 األسس الجوالٍت فى التركٍب الجٌٍى : -4

  ولاى (اللوف –ال يمة –الملمس –الشاؿ –ال ط –الن طة)بأف عناصر العمؿ الفنى ىي  أادناسبؽ أف 
مصمميف أف ت  ؽ أسس تنظيـ ىذه العناصر  تجمع ىذه العناصر دا ؿ أم اطار ننى وجب علينا افنانيف أو

ال است داـ ىذه ارسس أو  (االتزاف –التنوع –اإلي اع –الو دة)بشاؿ متاامؿ   وىذه ارسس  وما مف عمؿ ننى واا
 . (91)بعضا منيا  تى يت  ؽ التاامؿ بيف عناصره 

رًا جماليًا  يرتبط بوضع أو المفردات الشالية إلى جانب وظيفتيا نى البناء التشايلي دو  العناصروتؤدم 
ىذه العناصر على مسطح التصميـ وعالقتيا المتبادلة بما يجاورىا مف عناصر ت  ؽ م تلؼ ال يـ الفنية ونعني 

  التى تنت  عف تنظيـ العالقات بيف المفردات الشالية على ( التناسب –الو دة –االتزاف –قيـ االي اع)نييا : 
ومت دة نى اؿ ممارسات الفف وتمثؿ اليدؼ الجمالى الرئيس الذ  ي اوؿ مسطح التصميـ. وىي تظير متضانرة 

الفناف ت  ي و بصورة تعاس الغرض الجمالى والوظيفي مف العمؿ المصمـ م مؿ بذاتية الفناف ونرديتو التعبيرية 
 ث أف لاؿ منيا ايفيات  اصة تتطلب مفيب   وتتعدد الصور وارساليب التى ت  ؽ ىذه ارسس التصميمية

  (92)المصمـ مراعاتيا بالصورة التى توصؿ الرسالة الفارية أو الجمالية التى يؤدييا العمؿ. 
 وتتمثؿ األسس الامالية فى التركيب الاينى فيما يمى:

 )الايف( DNA( فى الدنا Harmony) Rhythmاإليقاع:  -1
مواصفات الشاؿ وتناسؽ الن اط وال طوط  والمسا ات  والب ع )لمسات الفرشة(  وارجساـ  تاراريعتبر 

والنسب  والمالمس  وارلواف اليا تعتبر مف مواضيع اإلي اع. ناإلي اع يماف أف يتارر االضربة الموسي ية مف 
  (93)لطوؿ وال صر.  يث االنتظاـ المميز ومف  يث االرتفاع واليبوط وال وة والضعؼ ومف  يث  صائص ا

سائر الفنوف بؿ وأساس الاوف نفسو  وي صد بو ترديد النغـ وتاراره تارارًا متنوعًا يمتأل  أساسواإلي اع 
يمينا ويسارًا  وال راة التى تلوح نى نظاـ أنرع الشجر أو  –بال يوية  وىناؾ نارؽ بيف  راة بندوؿ الساعة 

تنوع  ويسير على وتيرة مياانياية وا دة أما نى ال الة الثانية نالتارار اروراؽ نفى ارولى اإلي اع آلى وليس نيو 
مرتبط بالتنوع والذم ينتيى نى النياية بو دة ال تنفصـ عنيا واإلي اع ىو التنظيـ التارار  الميذب لل راة  أم 

اة وترديدىا بصورة ويعتبر اإلي اع بمثابة مجاؿ لت  يؽ ال ر  (94)أنو يعتمد على التارار وعلى الشاؿ والو دة 
منتظمة تجمع بيف الو دة والتغير واما ىو موجود نى ال ياة والاوف ياؿ مظاىرىا بصفة عامة نالجيف أ د ىذه 
المظاىر التي يتضح نييا عامالف رئيساف ىما ال راة والتغير اللذاف يمثالف السمة ارساسية التى ت اـ انتظاـ 

وين سـ اإلي اع إلى قيـ نرعية  شااؿ الطبيعية المأ وذة منيا االجيفالعالقات وارشااؿ نى الطبيعة عامة وار
 -وىي:
 .((Rhythm through diversityاإليقاع مف خالؿ التنوع  (أ 
 .((Rhythm through Continuityاإليقاع مف خالؿ االستمرارية  (ب 
 .(Rhythm through Gradient)اإليقاع مف خالؿ التدرج  (ج 
 .Reiterating (Rhythm through)اإليقاع مف خالؿ التكرار  (د 
 .((Rhythm through diversityاإليقاع مف خالؿ التنوع  -أ

غـ اإلي اعي ب يث ال يف د العمؿ و دتو أم ي ـو ىذا التنوع االبد أف يعتمد على ت  يؽ التغيير والتن
نر نظـ واض ة اط تو على نوع مف التنظيـ لل فاظ على الو دة نالما جاء التنوع بيف عناصر العمؿ الفنى بشر 

لو دتيا ويتضح التنوع بالجيف نى ال طوط المتمثلة نى الشريطيف والروابط التى بيف ىذه الشريطيف مما أدم إلى 
 وجود  رااتو نى الشاؿ.
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 .(Rhythm through Continuity)اإليقاع مف خالؿ االستمرارية  -ب
رابط ال ائـ على تارار ارشااؿ دا ؿ التواصؿ أو االستمرار صفة أساسية تميز اإلي اع وت  ؽ الت
يف تلو ار ر مما يؤاد االستمرارية نى جالتصميـ واالستمرارية نى الترايب الجينى مف  الؿ عملية التااثر ل

DNA. 
 .Rhythm through Gradient))اإليقاع مف خالؿ التدرج  -ج

عندما تتدرج ارشااؿ بمسانات صغيرة ي دث إي اع سريع والعاس عند تارار ارشااؿ بمسانات ابيرة 
البطيئة بطوؿ االي اعات ي دث إي اع بطئ أف ت ترف اإلي اعات السريعة ب صر الفترات بيف ارشااؿ وت ترف 

الواسع عادة يبعث اإل ساس  المسانات ويتوقؼ ذلؾ على  راة العيف بيف العناصر على سطح التصميـ نالتدرج
بالرا ة واليدوء وذلؾ يعاس التبايف أو التدرج السريع الذ  ين ؿ العيف مف  الة إلى أ رم ويتضح التدرج نى 
الترايب الجيني مف  الؿ المسانات المنتظمة ولاف تتغير شاؿ ىذه المسانات تصاعديًا  يث تت وؿ مف 

 مسانات منتظمة إلى مسانات غير منتظمة.
 .(Reiterating) Rhythm throughاإليقاع مف خالؿ التكرار  -د

يلجأ عادة المصمـ إلى التعامؿ مع مجموعات مف العناصر قد تاوف  طوطًا أو أقواسًا أو مثلثات أو 
مجموعات لونية متباينة أو متدرجة. ونى أ  مف ىذه ال االت يلجأ المصمـ إلى التارار الذم ىو استثمار أاثر 

مجردة  ويظير التارار نى ال طوط المتمثلة نى الترايب الجينى ونى الشريطيف ومجموع الروابط  نى بناء صي 
 ( 95)البيانية التى تعمؿ على ربطيما. 

 الايف DNA( فى الدنا Balance)االتزاف  -2
نفوسنا  االتزاف ىو ال الة التى تتعادؿ نييا ال وم المتضادة  وأيضا ذلؾ اال ساس الفطر  الذم نشأ نى

عف طبيعة الجاذبية   واالتزاف ىو اال ساس المعادؿ ا ط رأسي على  ط أن ى  اما أنو إ ساس وجود االنساف 
ب دورًا ىامًا نى عنى وضع معتدؿ قائـ رأسيًا ومتوازف على أرضية أن ية والتوازف مف ال صائص الرئيسية التى تل

را ة النفسية  يف النظر إليو  والفناف أو المصمـ يتجو جماليات التاويف أو التصميـ   يث ي  ؽ اإل ساس بال
ن و ت  يؽ االتزاف نى تنظيـ عناصر عملو الفنى رنو أساسًا غني ن سب ولاف رنو مف أسس ال ياة وتتضح 
قيمة االتزاف نى الترايب الجيني مف  الؿ الشريطيف الرأسييف وما بينيما مف  طوط بينية ويتضح أيضا االتزاف 

  (96)يب الجيني مف  الؿ التفاؼ الشريطيف  وؿ ن طة ارتااز وا دة مما تعطي است رارًا. نى الترا
وتتضح قيمة االتزاف نى الترايب الجينى مف  الؿ ال الة التى تتعادؿ نييا ال وة المتضادة واال ساس 

اما يظير اتزاف شاؿ  المعادؿ ا طى الشريطيف الرأسييف وما بينيما مف  طوط أن ية متماثلة نى الروابط البينية
بناء الترايب الجيني مف  الؿ ت لزف شريطي الجيف  وؿ م ور ارتااز وا د تعطيو است رار وثباتًا يؤاد على 

  (97)اتزاف شاؿ الجيف العاـ. 
 Unitالوحدة  -3

 إف قيمة الو دة نى العمؿ الفنى مف الوجية اردائية تعد أ د أىـ ال يـ وارسس الفنية ارساسية التى
تسيـ بصورة ابيرة وأايدة نى ت  يؽ قوم الترايب البنائي لعناصر الصورة  ويت د ذلؾ مف الوجية الشالية وال 

  (98)مناص مف أف تتجو الو دة أيضا لت  يؽ ىذا الترابط بيف الشاؿ والمضموف نى العمؿ الفنى. 
تضـ السطوح والمسا ات ومواضعيا  وتت د و دة أ  تاويف أو شاؿ نني بفعؿ عناصره الماونة والتى

بالنسبة للشاؿ العاـ ويماف تعريؼ الو دة على أنيا الموازنة أو انسجاـ العالقات وتاامؿ ىذه العناصر دا ؿ 
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اطار اللو ة أو التمثاؿ أو التصميـ. ولاف ىناؾ أنواع مف الو دة الثابتة التى تعتمد على عرض عالقات ترايبية 
وىناؾ نوع آ ر مف الو دة وتسمى بالو دة ال راية والتى تشمؿ الطبيعة مف  مف  طوط ومسا ات ىندسية

نباتات و يوانات نى دا ؿ إطار اللو ة الفنية أما النوع الثالث نيي و دة الفارة أو المضموف لاؿ عمؿ نني 
تعطى المعنى و دة أو مضموف وبالفارة يماف اعطاء الشاؿ ارىمية الفلسفية ومف ىنا ياوف للعمؿ الفنى وظيفة 

تضح الو دة نى الترايب الجيني مف  الؿ ارتباط الاؿ بالجزء وىذه  اصية تالذ  يماف توصيلو إلى المتفرج و 
 ( 99)رئيسية رف عناصره إذا تفاات أدم ذلؾ إلى موت الاائف ال ي. 

وىذه وتتضح قيمة الو دة نى الترايب الجيني مف  الؿ ارتباط الجزء بالاؿ  تى ال تتفاؾ عناصره  
 اصية رئيسة نى الترايب الجيني رف عناصره إذا تفاات أدم ذلؾ إلى موت الاائف ال ي  اما يتضح نى 
الترايب الجيني اال ساس بالاماؿ النات  عف الو دة  يث ينبعث مف االتساؽ بيف ارجزاء المبنية على نظاـ 

بمني  وا د يؤد  ذلؾ إلى اال ساس  اص مف العالقات تترابط أجزاءه  تى يماف إدرااو مف  الؿ و دتو و 
 بالو دة الالية المبنى علييا الترايب الجيني.

 الايف DNAفى الدنا  Proportionality))التناسب  -4
مفيـو يشير إلى أىمية قياـ العالقات بيف أجزاء الاياف الوا د على نسب رياضية وتشير إلى العالقة 

 بيف م دار الطاقة وناعلية الوظيفة لألجزاء نى إطار الاؿ.
والتناسب بيذا الشاؿ أيضا يماف رده إلى جوىر أساسي ىو الطاقة  واعتباره قيمة عددية معبرة عف 

ال تالؼ نى ناعلياتيا أم التناسب قيمة مف ال يـ التى تفصح عف وجود الطاقة وأساسًا ايفيات تواجدىا وعف ا
مف ارسس التى تعاس ناعلياتيا الجمالية ومعيارًا مف معايير ت   يا واالستدالؿ علييا ويتضح التناسب نى 

ة واذلؾ المسانات الترايب الجيني مف  الؿ تساوم طولى الشريطيف الماونيف للجيف وتساوم الروابط البيني
 (24شاؿ ) (100)الموجودة بيف تلؾ الروابط. 

 
 .DNA( يوضح التناسب نى شريط الػ 32شاؿ رقـ )

 Multifariousnessالتنوع   -5
ي ـو  البد وأف يعتمد اؿ عمؿ نني على ت  يؽ التغير والتنغيـ اإلي اعي ب يث ال يف د العمؿ و دتو أم

فني بشرط تونير نظـ لىذا التنوع على نوع مف التنظيـ لل فاظ على الو دة. نالما جاء التنوع بيف عناصر العمؿ ا
واض ة لو دتيا الما عبر ىذا العمؿ عف الدينامياية والفاعلية )نالتارار والتنوع صفتاف متالزمتاف ويت  ؽ ذلؾ 

 يث أنيـ نى تنوع وتارار مستمر مما  DNAؿ شريطيف الػػ نى الترايب الجينى عف طريؽ التنوع نى  راة وشا
  DNA .(101)يؤد  إلى ت  ؽ التنوع نى جزئ الػ 
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أشغاؿ المعادف أبعاد تشايلية مبتارة  ومما سبؽ يتضح أف التشاؿ الجيني يعطي الفناف التشايلي نى
مف  الؿ  راتو ال لزونية ينـ عنيا نراغات متنوعة نيناؾ الفراغ الدا لي وال ارجي الم يط والنانذ وال لزوني  
اما يعطى أيضًا التنوع نى ال ط وذلؾ عف طريؽ ال وارات المتناغمة  والمرونة لل طوط قد أعطتنا تشايالت 

ر ال ط وىذا لتؤاد على  واصيا وامااناتيا نتيجة للتفاعؿ مع الضوء الساقط علييا  نراغية بفضؿ  راة مسا
 اما أف التشاؿ الجيني قد أعطانا التاتؿ الشالى سواء ااف تاتاًل موجبًا أو سالبًا.

 ولذلؾ نسوؼ يستفيد الدارس مف ىذه العناصر لتاوف مدا ال للتجربة الذاتية.
ا: اإلطار التطبٌقً ل ًٌ  :لبحـثثان

 هذف التجربت :

تيدؼ التجربة الي التوصؿ ل لوؿ تصميمية وتشايلية جديدة مف  الؿ االستفادة مف اشااؿ الترايبات  
البنائية للمظير الدا لي وال ارجي لل اليا ال يوانية ت ت المجير واماانية االستفادة مف االستنباط مف ال اليا 

الي نتائ  متعددة تثر  مجاؿ وتساعد علي تأمؿ الطبيعة  ال يوانية ني تنمية االبداع واالبتاار والتوصؿ
واالستنباط مف اشااؿ التراايب الظاىرة وال فية ني الاائنات ال ية و اصة ال يواف وذلؾ لت  يؽ ىذه الدراسة مف 

  الؿ االستفادة مف تلؾ التراايب ني مجاؿ التربية الفنية .
 الحذود التشكٍلٍت للتجربت :

التشايلية ني التجربة الذاتية للبا ثة عف طريؽ تنفيذ مجموعة تصميمات لل لي المعدنية تتمثؿ ال دود  
 .ا لي وال ارجي لل اليا ال يوانيةمستنبطة مف اشااؿ الترايب البنائي للمظير الد

 الخامات المستخدمة في تنيي  تطبيقات التاربة ال اتية :
    فر مسطحصن اس ا -0
 وقطاعات م تلفة اسالؾ ن اس ا مر واصفر اقطار  -2
     ا جار اريمة -3
 مواسير ذات قطاعات مستديرة مربعة  -4
 شرائح نضية مسط ة -5

 -وقد استخدمت الباحثة في تنيي  لتمؾ التطبيقات ما يمي :
ارات  –منشار  – شدؼ  –زرادية متنوعة  –م صات  –جفت  –دوات متنوعة منيا )بور  ل اـ أ -0

 (ت نية التفري  وال طع بالليزر – شااوش صاغة –مث اب يدو   –يدو  
  امض ابريتيؾ وبتريؾ( – امات متنوعة منيا )مساعد صير  -2

 التقنيات المستخدمة في تنيي  تطبيقات التاربة ال اتية :
اعتمدت المعالجات الت نية علي اظيار ال صائص المميزة للتراايب البنائية للمظير الدا لي وال ارجي 

 خالؿ ما يمي :و لؾ مف لل اليا ال يوانية 
  مواسير .... الخ(  –اسالؾ  –است داث اساليب تنفيذ جديدة ني المعدف علي م تلؼ اشاالو )شرائح

 واستغالؿ بري و ني اظيار العمؿ الفني او اضانة االاسدة ليمن و الشراء اللوني واالصالة.
 ت ت المجير مف  الؿ  اعادة صياغة اشااؿ التراايب البنائية للتشاؿ الجيني ني ال اليا ال يوانية

الت وير  –االستطالة  –التابير والتصغير  –ال ذؼ او االضانة  –التارار  –التجريب ومنيا )التراايب 
 ( است داـ اال جار الاريمة لماليا مف دور نعاؿ ني اظيار 

  العمؿ الفني لصورة جمالية تتفؽ مع الترايب البنائي لل اليا ال يوانية ت ت المجير 
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 معالجات جديدة ني ال لي المعدنية  الب ث عف 
  االىتماـ بمالمس االسطح لثراء المشغولة المعدنية والتأايد علي الفات البنائية التي تميز ال طاعات

 الطولية والعرضية لل اليا ال يوانية ت ت المجير .
  المالمس وغيرىا( –الاتؿ  –االي اع  –الب ث عف معالجات تصميمية يت  ؽ نييا )االتزاف 
  المرونة ني ت ويؿ اشااؿ ال اليا ال يوانية ت ت المجير الي  لي يتميز بصفات جمالية  يث يتضح

مف  الؿ االعماؿ الفنية للسمات التي يتميز االجزاء الم تلفة مف ال اليا ال يوانية والمابرة ت ت 
 المجير ليت  ؽ ىدؼ الدراسة .

 : توصيؼ وت ليؿ التطبي ات العملية 
 يمي :  حميؿ التطبيقات العممية عمي مايحتوي توتيؼ وت 

 اسـ العمؿ الفني -1
 مصدر االستنباط -2
 ال امات المست دمة -3
 اساليب التنفيذ  -4
 الجانب الوصفي للعمؿ الفني -5

 تحميؿ وتوتيؼ التطبيقات ال اتية الخاتة بالباحثة :
ت اوؿ البا ثة االستنباط مف بعض اشااؿ الترايبات البنائية للمظير ال ارجي والدا لي لل اليا ال يوانية 

االضانة  –الت وير  –لتصميـ  لي معدنية مبتارة ومعاصرة وذلؾ مف  الؿ التجارب التي تعتد علي )التجريد 
 لؾ مف خالؿ ما يمي :و   والمرونة ني ايجاد  لوؿ تشايلية متنوعة  –التارار  –وال ذؼ 
  ت ليؿ بعض اشااؿ ال اليا ال يوانية 
  ال درة علي ت ويؿ بعض اشااؿ ال اليا ال يوانية عف طريؽ  لوؿ تصميمية جديدة ومبتارة الي تصميـ

 نتاج عمؿ نني متميز .إلل لي مع اضانة نار واسلوب البا ثة 
ى ال يوانية لالستنباط ني تصميـ  لومف  الؿ ما سبؽ ن د ا تارت البا ثة بعض اشااؿ ال اليا 

 -عف طريؽ ما يمي:ساليب التي تتناسب مع اؿ عمؿ معدنية معاصرة وتطبي يا بار
 .عرض الشاؿ الذ  تـ ا تياره  -0
 .االساسية   طوطو إلىتجريده  -2
 عمؿ تصميـ مستنبط مف تلؾ ارجزاء  -3
 ريمة تنفيذ المشغولة المعدنية ب امة الن اس مع ا تالؼ الوانو وا جار ا -4

 (0التطبٌق رقم )
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 الخاليا الا عية في القرد

 
 تصميم العمل

 
 (0)تطبيؽ رقـ 

 اسـ العمؿ : قالدة صدر
 مصدر االستنباط : ال اليا الجزعية لل يواف )ال رد(

 سـ  01×  05  01×  35اربعاد : 
 ـ0, ن اس اصفر , مسطح مف الن اس االصفر (ال امات المست دمة :  وص معدنية )مربعة الشاؿ

 ل اـ نضة  – الترصيع –البرد  –النشر  –الت نيات المست دمة وأساليب التنفيذ : التفري  
 االدوات المست دمة : ت نية ال طع والتفري  بالليزر 

عبارة عف انراد بيف م تلفيف ني ال جـ مت ذة الييئة مربعة الشاؿ ومتصليف معًا ب وص معدنية  ت ليؿ العمؿ:
مستنبط مفردىا التشايلية مف )ال اليا الجزعية ل يواف ال رد( ني صورة  مس نواة متشعبة 

منيما  طيف مف ال وص ى مف اؿ منيا مجموعة  طوط موزعة ني اتجاىات م تلفة يتدل
 ف. جرييتيا اني ني
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 (2التطبٌق رقم )

 

 DNAماموعات السكر واليوسيات المكونة لمػ

 
 تصميم العمل
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 (2)تطبيؽ رقـ 

 اسـ العمؿ : قالدة صدر
 DNA مصدر االستنباط : مجموعات السار والفوسفات الماونة لشريط

 سـ . 3×  02   3×  25 االبعاد :
شرائح ومسط ات  –سلسلة مف الن اس االصفر  - شدؽ م تلؼ االقطار –ال امات المست دمة :  بيبات قطر

 مف الن اس اال مر 
 ل اـ نضة . –ال شدؽ  باست داـاسلوب الطرؽ الغير مباشر  –تفري   – :الت نيات المست دمة واساليب التنفيذ

 اقالـ ربيوسية  –مبارد متعددة الم اطع  – شدؽ  –رات أاالدوات المست دمة : منشار 
ارة عف قالدة ماونة مف جزئيف دالية وسلسلة , دالية مستنبط ىيئاتيا مف مجموعة ت ليؿ العمؿ : العمؿ عب

وىي عبارة عف ىيئات  ماسية االضالع منبسؽ  DNA السار والفوسفات الماونة لشريط اؿ 
ما بيف اؿ ضلعيف شريط ينتيي بنصؼ ارة ينبسؽ مف وا دة ىيئات ا ر   ماسية االضالع 

 .ف ني صورة مسلسلة يتدلي منيا ارةويتلي مف اربعة اضالع داليتي

 (3التطبٌق رقم )

 

 خاليا الحويتالت المنوية لمحيواف
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 تصميم العمل

 
 (3)تطبيؽ رقـ 

 .اسـ العمؿ : قالدة صدر
 .مصدر االستنباط :  اليا ال ويصالت المنوية لل يواف

 سـ. 7×  03   7×  35 االبعاد :
 بيبات  -ـ0و وص معدنية )مربعة الشاؿ(  -ار مر وارصفرمسط ات مف الن اس ال امات المست دمة : 

 سلسلة مف الن اس ارصفر. -قطر
 .متعددة الم اطع مبارد – شدؽ  –ت نية الليزر لل طعالت نيات المست دمة وأساليب التنفيذ: 

ة عبارة عف الدالي أعلى( الجزء Tت ليؿ العمؿ : عبارة عف جزئيف دالية وسلسلة الدالية مت ذة ىيئاتيا  رؼ )
سط يا مجموعة مف  ىصفر مفرع علمسطح مت ذ ىيئة )شاؿ الم رطة( مف الن اس ار

جزء منيا  وص معدنية مشاؿ سط يا  ىاالشااؿ المستنبطة مف دا ؿ ال لية مترااب عل
 د طرنيو نصؼ ارة مشالة بال شدؽ والطرؼ اال ر أ ىباست داـ اسوب البرد ومترااب عل

 ىعلغ صفر مفر ف  بيبات ال شدؽ ينتيي بمسطح مف الن اس ارمترااب عليو شاؿ ماوف م
ـ اللوني غشااؿ مستنبطة مف ال لية ومطعـ ب جر شبو اريـ ويتضح بالدالية التناأسط و 
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لاريـ المت ذ اللوف البني صفر( وال جر شبو ا مر وارمف  الؿ است داـ )الن اس ار
 . المموج

 

 (4التطبٌق رقم )

 

 DNAشريط الػ 

 
 تصميم العمل
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 (4)تطبيؽ رقـ 

 .اسـ العمؿ : قالدة صدر
  DNAمصدر االستباط : شريط 

 سـ. 8×  02   8×  31 بعاد :ار
صفر قطر سالؾ مف الن اس ارأـ , و 0صفر سمؾ ال امات المست دمة : شرائح ومسط ات مف الن اس ار

 ,  شدؽ . 1,6
 . ترصيع –ص ؿ وتلميع  –ل اـ نضة  –البرد  -التفري   ساليب التنفيذ :أالت نيات المست دمة و 

 . رات ,  شدؽ , مبارد متعددة الم اطعأدوات المست دمة : منشار ار
( الماونة مف شريطيف DNAت ليؿ العمؿ : عبارة عف جزئيف دالية وسلسلة الدالية مت ذة ىيئاتيا شاؿ شريط )

نصاؼ ارات شاؿ أجزاء مف سط يا أملتفيف ني صورة تدا ؿ والتشابؾ معًا وموزع علي 
 .غير نظامي يو ي ب راة الشريطيف المت اطعيف ومطعؾ سط يا ب جر شبو اريـ

 

 (5التطبٌق رقم )

 

 خاليا الكبد في القرد
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 تصميم العمل

 
 (5تطبيؽ رقـ )

 .اسـ العمؿ : قالدة صدر
 .ني ال رد الابدمصدر االستنباط :  اليا 

 سـ  02×  31   02×  02 اربعاد :
 –ـ 0صفر قطر سالؾ معدنية مف الن اس ارأ –ـ 0صفر سمؾ رال امات المست دمة : مسطح مف الن اس ا

 صفر .سلسلة مف الن اس ار –صفر(  وص معدنية )مف الن اس ار
 ر )ال شدؽ(.الطرؽ غير مباش -ل اـ نضة –النشر  –التفري   –البرد  :وأساليب التنفيذالت نيات المست دمة 
 .متعددة الم اطع  دمبار  – شدؽ  – ت نية ال طع والتفري  بالليزر اردوات المست دمة:

الدالية مت ذ شاؿ  ىعلأ( الجزء Y) شاؿ ف دالية وسلسلة الدالية مت ذة ىيئاتياأيعبارة عف جز  ت ليؿ العمؿ :
أ د طرنييا بثالث  ( منبسؽ منو اثنيف مف ال وص المعدنية و تنتييUو  رؼ )أىالؿ 

سلوب التفري  أمثلثة الشاؿ ومشالة سط يا باست داـ  أنصاؼ ارات مترابطيف معًا نى ىيئة
 .سلوبي التفري  والنشرأنصاؼ الارات المشالة بدورىا باست داـ أمنيا اثنيف مف  ىوالنشر يتدل

 (6التطبٌق رقم )
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 (DNAالايف )

 
 تصميم العمل
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