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 : الكلمات المفتاحية 

  

ال  عديُ  بين  تدمج  تجريبية  تطبيقية  دراسة  لمُ البحث  الهندسية  النظرية  بنية  الرغوة  )الكمية  شتقات 
الفكر العلمى لبنايات تحكمها العديد من    ىالقائمة عل  (الرغوة الدوارة / الجاذبية الكمومية الحلقية/ الكمية

 العربية كمجال فني ذي ثقل الكونية مع الحروف    من بعض الظواهر  ةستمدتها الباحث إالقوانين، التي  
ا الحركة  في  ونوعي  في  كمي  ُمستحدثةصياغات    بتكارإلتشكيلية  واإلتصميمية  البنية  ،  من  ستفادة 

وعرض    ،بعادها الجماليةأعليه تركيبات الحروف العربية و  ىنتبُ   ىشتقات الكمية كأساس بنائالهندسية لمُ 
بتكرة  نهج العلمي والمقومات الفنية في مزاوجة مُ التي تدمج بين الم  (لعينة البحث )عمال الفنية  تلك ال 

 . يكون لها أثر ايجابى في مجال تدريس التصميمات الزخرفية المعاصرة

 (2020مايو   15إلى   2019سبتمبر  15تاريخ إجراء التجربة  العملية بالبحث: )الفترة من  ▪

 2020أكتوبر 27لكامل للمجلة: اتاريخ تسليم البحث  ▪

 2020نوفمبر  22تاريخ القرار األول لهيئة التحرير:  ▪

 2020ديسمبر   3تاريخ تسليم النسخة المنقحة:  ▪

 2020ديسمبر  9تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر:  ▪

 

 . التصميمات الزخرفية؛  لحروف العربية؛ االنظرية الكمية

ة بحثي  ةمقال  

mailto:البريد
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 خلفية البحث  •
شهههههد القرن العشههههرين أهم التحويت الجارية في الفنون         

زى قبل، والاي    المعاصههههههرة، والتي أكهرت فكر جديد يختل  عن
نجهازات العلميهة  الفني بهاإل  بهدور  فت  أفهاقهاد جهديهدة تربج المجهال

وفي كههل  ،  بههداا الفنيوالتكنولوجيههة وتطبيقههها في مجههال اإل
وبخههاصههههههههة مجههال    ،مختل  العلومالثورة العلميههة الحههديثههة في  

الفيزيهاء تيير مفهوم البنيهة بمقت ههههههي كهور النظريهات العلميهة  
المظاهر الخارجية    ىقاصهههههراد علفلم يعد    فسهههههرة لها،الحديثة المُ 

ظم  تسههههع نطاقه ليشههههمل نُ إنما  إلألشههههكال في الطبيعة فقج، و
بمقت ههاها الطبيعة تكشهه    ىجروقوانين تُ   ،شههكالداخل ال  ىجرتُ 

فظهرت "  ،بداعه الفنيإعد مصهدراد خصهباد للفنان وخفية تُ   ىنبُ عن  
ي  أ  (ميتههافيزيقي)ومهها هو   (فيزيقي)ثنههائيههة جههديههدة بين مهها هو 

بهل فو  المجهري    ،والعهالم الهداخلي المجهري  ،العهالم الخهارجي
الطبيعية بل حقيقة   فتراضهيه، وتقصهي حقيقة الظواهروبنيته اإل

ثري عقدة تُ رياضهية بسهيطة أو مُ مثله في عالقات  نشهوء الكون، مُ 
، من (39،2010،الزهراء أحمد محمد الور".)مجال التصههههميم الزخرفي

لدمج العلم بالفن معاد بشههههههكل    ىعبحاث التي تسهههههه هنا جاءت ال
في كهل  خرحهدهمها الإمن الممكن أن يتجهاههل  متوازن، فلم يعهد 

الحياة المعاصهههههرة وتطورها، وصهههههارت التجربة الفنية حقالد للبحث  
منظومات وبنية  نماطاد جديدة من أصههههههبح  هنا   أالدراسههههههة، وو

صهمم   تأسهيس أعمايد  تاح  للفنان المُ أهندسهية شهبكية متنوعة 
  ى ههههههفي علأنمها  الظواهر الكونيهة لتُ  ىعل  ةتميز  قهائمه ة مُ فنيه 
 . عمال طابعاد ديناميكياد خاصاد ال
فقد سههههاهم  العديد من النظريات العلمية وخاصههههة النظرية      

شهههتقاتها في تقديم العديد من المداخل التصهههميمية الكمية ومُ 
ظم الشهههبكية والتي بدورها  في ضهههوء البنية الهندسهههية ذات النُ 

نبسهطة له، وما والصهورة المُ   (المكاني-الزماني)بنية النسهيج  غيرت 
سههههههيهة متنوعهة تتمثهل بين  نمها  هنهدأنتج عنهها من منظومهات و

  ،تسهههههههاا والعمد والتمهدد والتقلصالتسههههههطي  والتجسههههههيم واإل
نمها  الظواهر الكونيهة النهاتجهة عن النسههههههيج الكوني  أوغيرهها من 

 . للف اء
لبهاحثهة حول النظريهات  ومن خالل الهدراسهههههههات السهههههههابقهة ل        

شههههههتقهات  هميهة تنهاول بع هههههههاد من مُ أللبهاحثهة    ىرآالعلميهة، فقهد ت
ثراء مجال تدريس التصميم إهميتها في  مية، وذلك لالنظرية الك
المفاهيم   ىسهسه  علأُ سهتحدثة خرجات فنية مُ بتكار مُ إو  ،الزخرفي

وذلهك    ،شههههههتقهات النظريهة الكميهةالمتنوعهة للبنيهة الهنهدسههههههيهة لمُ 
ف العربية لما تحمله من مدلويت  مع تشهههههكيالت الحروبالمزاوجة  

المجههايت  هميتههها في جأأثبتهه     ،معطيههات غير تقليههديههةل ميع 
سههههههتحهدثهه في سههههههيها  الفن  فمن بين كهل الظواهر المُ "، الفنيهة

دواته  أسههههاليبه وأنماطه وأالتشههههكيلي والسههههمات الميايرة في 
عبراد  ال، مُ بهداا والجمه يطهل علينها دائمهاد الحرف العربي من نهافهاة اإل

كل  هويتنا الثقافية وتراثنا  بكل روافد  التراثية الهامة التي شههُ 
عن الممارسههههههات التشههههههكيلية في نتاجات    يايربأسههههههلو  مُ النادر  

، خاصههة  (2، 2018غادة محمد أحمد شههعي ،  ".)المجتمعات الميايرة
هتمههامههاد  إبههدوا  أنههه هنهها  العههديههد من الفنههانين العههالميين قههد  أو

الحرف العربي في الفترة    ىظحقهد  "  نههأيهاكر  فُ بهالحرف العربي  
وائل القرن الواحد  أنتصههههه  القرن العشهههههرين وفي نا مُ خيرة مُ ال

 ى بول كل)والعشههههههرين بهاهتمهام خهاا من الفنهانين اليربيين أمثهال
Paul Klee)،(هوفرHooffer)،(مهانسههههههيههManossier )   دركوا أالهاين

الحرف    ىظجمهاليهة الحرف العربي ومرونتهه للتشههههههكيهل، وكهالهك ح
شهههههههاكر  )،  (جميهل حمودي)خبهة من الفنهانين العر  أمثهال  هتمهام نُ ابه 

،  ( ضههههههياء العزاوي)،(محمد غنوم)،(وجيه نحله)،(حسههههههن آل سههههههعيد
مكن توكيفهها مكهانيهات يُ إوغيرهم من الفنهانين الهاين وجهدوا فيهه 

تفردة ، لخواصهههها المُ (بتصهههرف،3، 2015ي،حخليل الكوف".)تشهههكيلياد 
صههههههبههاد  ن تكون مجههايد خ  بليتههها لا وقههارونتههه في طواعيتههها ومُ 

        . ستلهام في الفنون المعاصرةلإل
نطلد فكري جديد  يجاد مُ وهاا ما دفع للبحث والدراسههة إل       

يجمع بين المنهج العلمي القائم علي دراسهههة البنية الهندسهههية  
الهكهمهيهههة  لهمُ  الهنهظهريهههة  الهكهمهيهههة)شهههههههتهقهههات   Quantum  الهرغهوة 

Foam)،( ة الحلقيهةالجهاذبيهة الكموميهAnnular Quantum Theory 

عههد  ، وتنظيمههاتههها البنههائيههة التي تُ ( Spin Foamغوة الههدوارةالر)،(
بعاداد تصههميمية جديدة للتشههكيل  أ  ىعطتُ   بنائيةنظومات  بمثابة م  

عهد الثهالهث، وبين المقومهات الفنيهة للحرف  يحهاء بهالبُ في الفراغ واإل
صهههين فنية  ار  بتكتفرد في طواعيته إلي    تصهههميميالعربي كعنصهههر  

 . داة الجا  البصريأمتال  إجديدة، وقدرته علي  
دخالت كتشهههههههاف مهُ إمكهانيهه  إفمن خالل هها  المزاوجهة ترى البهاحثهة         

التصميمات   بتكرة للحروف العربية تربج مجالمُ   تصميميةبنائية ومعالجات  
الخروج بمهداخهل تجريبيهة  الزخرفيهة بهالنظريهات العلميهة الحهديثهة من أجهل  

 . فيد في مجال  تدريس التصميم الزخرفي المعاصرتُ ثة تحدمس
 -: وفي ضوء ما سبد تتحدد مشكلة البحث في التساؤل اآلتي •
شههههههتقات النظرية  سههههههتثمار البنية الهندسههههههية لمُ إكي  يمكن  •

بتكههار  ييراتههها الشههههههكليههة لتكون مههدخالد إلالكميههة وتوكي  متُ 
دريس مجال تثرها في  أغات بنائية جديدة للحروف العربية وصيا
 لتصميمات الزخرفية؟ا
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 فروض البحث •
 : تفترض الدراسة أنه 
يمكن إسهههتنبا  صهههياغات تصهههميمية ُمسهههتحدثة للحروف العربية   •

باإلسهههههتناد إلي البنية الهندسهههههية لُمشهههههتقات النظرية الكمية 
 . إلثراء مجال تدريس التصميم

 أهداف البحث  •
 : يهدف البحث الحالي إلي

يجاد  إنظرية الكمية في ت الشههتقاالهندسههية لمُ سههتثمار البنية  إ •
 . مجال تدريس الحروف العربية  تثريبتكرة  صياغات تصميمية مُ 

عد الثالث وتتصههههه  بالجدة  بتكار تصهههههميمات زخرفية توحى بالبُ إ •
 . والحداثه

لي المنهج التجريبي  إسهتناد  دعم الجان  التطبيقي من خالل اإل •
ال  ثراء مج إل(جريبيةالت/ ال ههههههابطة)في التطبيد علي عينة البحث

 . س التصميمتدري
  أهمية البحث   •
سهههتحداث في تناول الحروف  اإل أهمية  ليتوجيه رؤية الطال  إ •

 . العربية تشكيلياد 
على   • والتطورات الالتهههأكيهههد  العلميهههة  المفهههاهيم  بين  مزاوجهههة 

   . خريأالتقنية من ناحيه وفن التصميمات الزخرفية من ناحية  
اخهل الههامهة  إعتبهار مبهدأ التجريه  في مجهال التهدريس أحهد المهد •

 . مستحدثةيجاد حلول ومعالجات تشكيلية  إل
داء ورفع مسهتوي جودة التصهميمات الزخرفية من خالل  تعزيز ال •

سههههتخدام الوسههههائج  الطال  الفكرية والمهارية بتنمية قدرات ا
 . المتنوعة

  براز دورإبعاد من خالل  عد جديد للتصهههميمات ثنائية الضهههافه بُ إ •
ميمهات زخرفيهة توحي ر تصهههههه بتكهاكمهدخل إل  ةالخهامات الوسههههههيطه 

 . عد الثالثبالبُ 
 حدود البحث   •

 : تقتصر حدود البحث علي اآلتي

 :حدود مكانية •
جهامعهة  -كليهة التربيهة النوعيهةتطبيد تجريبي علي طال    •

 . الثالثة شعبة التربية الفنية  الفرقة-القاهرة
 : حدود زمانية •
الهههدراسههههههال  فى  دطبي الت تم   • زمن   (2020/ 2019)  ىعهههام 

د المقهابالت  وعهد  (سهههههههاعهات  3)يسههههههيهة  المحهاضههههههرة التهدر
   . (ساعة  42)بواقع    (مقابلة14)

  : حدود موضوعية •
اإل • فهي  الهعهربهيهههة  الهحهروف  الهتهجهريهبهي  تهنهههاول  لهلهعهيهنهههة طهههار 

 (. التجريبية/ ال ابطة)
الهندسهههية كأسهههاس بنائي    المسهههارات والمحاورإسهههلو   تناول   •

 (. للعينة ال ابطة)للتصميمات الزخرفية  
قات النظرية الكمية كأسهههههاس  تشههههه تناول البنية الهندسهههههية لمُ  •

 (. للعينة التجريبية)بنائي للتصميمات الزخرفية  
سههتخدام  إعلي    ةالمجموعة ال ههابطعمال  أفي  طبيد  يقتصههر الت •
  ةعمههال المجموعهه أفي    أمهها  لوان الجواش والقالم الخشههههههبيههةأ

لوان أ  التجريبيهة علي تنهاول الوسهههههههائج اللونيهة المتنوعهة بجهانه 
 (. قالم الخشبيةال/ ئيةالصبيات الما)الجواش مثل 

 . سم  (45x60)تنفيا تصميمات زخرفية في مساحة   •
على    هحقد أهداف البحث وعرضستبيان لقياس مدى ت  إتصميم  •

   . الخبراء في مجال التصميم
  منهجية البحث  •
طهار   إهج الوصههههههفي التحليلي في  منتبع البحهث كالد من الإ      

التجريبي    منهجوال  كما إتبع المنهج الوصهههههفي التحليلي  النظري،
 -: وهما  ساسيينأستند علي محورين إطار  التطبيقي، وقد  إفي 
 : ويت من (نظري تحليلي)ولالمحور ال ❖
عرض موجز لمفهوم النظرية الكمية مع شهههرو توضهههيحي   •

مُ  الهكهمهيهههة  لهمهفهههاههيهم  الهنهظهريهههة  الهرغهوة )شهههههههتهقهههات 
الحلقيهههة/ الكميهههة الكموميهههة  الهههدوار/ الجهههاذبيهههة    ( ة الرغوة 
 . صرفي الفن المعا  مودوره

هميه الحروف العربية مع شههههرو توضههههيحي  ل عرض موجز •
الحروف العربيههة من حيههث     / ( الزمكههاني )أثرههها)لمفههاهيم 

وكالك الحروف   / ةالتشههكيلي   فاعليتها  / البصههرية  تهافاعلي 
 (. في إطار الحداثة  العربية

 : ويت من (تجريبي)المحور الثاني ❖
تقوم البهاحثهة بتطبيد الجهانه  المقترو على طال  الفرقهة  •
لثالثة شهههههعبة التربية الفنية في ضهههههوء ما سهههههوف يتم ا

يجههاد حلول  إل  وذلههك  ،طههار النظريليههه في اإلإالتوصههههههههل  
شكيل  طويع وت  ستحدثه لتدريس التصميم تعتمد علي ت  مُ 

واإل العربيهههة  بهههالبُ الحروف  الثهههالهههث في ضههههههوء يحهههاء  عهههد 
شهههتقات النظرية  المفاهيم الفكرية للبنية الهندسهههية لمُ 

 . الكمية
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 ظرياإلطار الن •
الحروف  -النظرية الكمية)ويشههههههمل شههههههقين هامين في البحث   •

 -(: العربية
 Quantum Theory النظرية الكمية : أويد 
الكميهههة من  تُ       النظريهههة  الموجودة في أعتبر  النظريهههات  هم 

عطي صههههورة تفصههههيلية جديدة لطبيعة  الفيزياء الحديثة، فهي تُ 
  (Max Plankماكس بالنك  )مقياس  ىمسهههتو   ىالزمان والمكان عل
شههكاليات لم  إلماني، فجاءت النظرية الكمية لحل  عالم الفيزياء ال

تسههههتطع الفيزياء الكالسههههيكية تفسههههيرها، وتوصههههل العلماء من 
نها تتكون  إصههير جزء من المادة بل  أن الارة ليسهه  أ  ىخاللها عل

،  لكترونات من جزيئات صههييرة كالبروتونات، النيترونات المحاطة باإل
  ىة للكون علالمختلفهه   ىخرن الصههههههفههات اليبي ههههههههاد لتُ أوجههاءت  
سهههود فيها والتي ت    (جسهههام الصهههييرةبفعل ال)  ىالار  ىالمسهههتو 

سههتمرة  تيير بها الطاقة بقفزات وي تتيير بطريقة مُ الكمومية وت  
نسههههان لطبيعة الارة وجزيئاتها وما هو هم اإلعد كثورة في ف  لتُ 

نيههة  قههد غيرت النظريههة الكميههة ب، ووليههةأدونههها من جسههههههيمههات  
نبسههههههطة له،  والصههههههورة الهادئه المُ   (انيالمك-الزماني)النسههههههيج  

  . جديدة في الفراغ  ىنوجاءت لتكش  عن بُ 
وفيما يلي سهههوف تقوم الباحثة بعرض شهههرو توضهههيحي للبنية   •

ليها البحث  إستند  شهتقات النظرية الكمية والتي ي  الهندسهية لمُ 
 -: الحالي وهي كالتالي

الكموميهة  الجهاذبيهة  .) 2  ( Quantum Foamالرغوة الكميهة  .)1
الههههرغههههوة  .)Annular Quantum Theory  )3  الههههحههههلههههقههههيههههة

 (.  Spin Foamالدوارة
 (Quantum Foam الرغوة الكمية) . 1

كتههل   ىلإالرغوة الكميههة هي تقلهه  في زمههان الف ههههههههاء        
من الفقاعات بمقاييس صههههييرة جداد تتميز بمظهر رغوي   مندفعة

د  أ  (طوبولجيا)ن فهي تتكون م"  بالرغوة الكمية، صهه  وُ  شههبه بالزب 
سههتمرار انيلد بتشههكل وت  نفا  ت  أهيئة فقاقيع تربج بينهما    ىعل

بيتر  ".)ثهانيهة    43-10في فترات زمنيهة تنهاهز زمن بالنهك الهاي يبلن  
رة تفصههههيلية جديدة لطبيعة  صههههو   ىفهي تعط"،  (116،2015كولز،

، فالمقياس  ( Plankبالنك)مقياس   ىمسهههتو   ىالزمان والمكان عل
، بل مُ  هاا الحد ي يكونعند   كون من مجموعة من العناصهر  متصهالد
هيئة وحدات مرنة تنبثد    ىتحركة علشههههكايد مُ أنفصههههلة مكوناد  المُ 
صههلية  رضههية الشههبكة الكونية، وربما تنفصههل عن الشههبكة الأمن  
، كما في شههكل  (434،2015ياسههمين سههامي الشههاهد،".)الفراغفي 
 (. 2)،(1)رقم 

 

صور الكم  (2)شكل                   ية فقاع أكوان  (1)شكل          ت 

Bubble Universes                     Conceptualising Quantum 
Mark Gaelick, Photoshop,2016    Betlev Van Ravenswaay،2013 

(https://www.fotosearch. :نقالد عن         (https://www.sciencephoto.com/ :نقالد عن       
            com/ULY338/u59730506/)             media/334209/view/bubble-universes)      

صههههور لفكرة الرغوة الكمية       فجاءت العمال الفنية لتوضهههه  الت 
الفقههاعههاتأ)ووصهههههه  إلي حههد كبير   وهي التي تشههههههبههة  (كوان 

  ىفتراضهههية علإنشهههوء جسهههيمات   ىلإ وتؤدى  (الكابتشهههينو )رغوة
مر  بعهاد، الهيئهة كيهانهات هنهدسههههههيهة متحركهة في هيئهة ثالثيهة ال

  بهالرغوة  صهههههه  الهاي جعهل زمهان الف هههههههاء يتميز بمظهر رغوي وُ 
ليه الباحثة للتأكيد عليه في التطبيد  إوهاا ما تسههههعى ، الكمية

وهي عبههارة عن شههههههبكههات    (الكميههةالتههأرجحههات  )التجريبي، حيههث  
عل الطاقة الحركية  تحدث بف  نخفاضهههاتإرتفاعات وإذات  م هههطربة  
نطلقات  مُ  ىعطتُ ونفصههههلة في الفراغ،  مُ النبثقة ومُ ال  للجسههههيمات

تُ متُ  لألسههههههس عهههددة  وفقهههاد  العربيهههة،  الحروف  توزيع  في  فيهههد 
 . والقوانين العلمية للبنية الهندسية للرغوات الكمية

 (Annular Quantum Theoryومية الحلقية الجاذبية الكم.)2
بيبيهة  تصهههههه  الجهاذبيهة الكموميهة الحلقيهة البنيهة الهاريهة والحُ "      

للف هههاء بطريقة رياضهههية دقيقة، وتفترض أن الف هههاء يتكون من  
نوية بمليارات مليارات صههههههير الأصههههههير من  أوهي   (ذرات ف ههههههاء)

ي محهدد  المرات، فهالكون مكون من ُحبيبهات وذلهك الف هههههههاء الُحبيب
خر  أت الدقيقة في كل مكان  سههتخدم الشههبكاالمسههاحة والحجم، تُ 

ف ههاء    هنا   ما هنا فليسأمتد، في الفيزياء لتقري  الف ههاء المُ 
حهههقهههاد مهههُ  بهههيهههبهههي  حهههُ فهههالهههف هههههههههاء  لهههتهههقهههريهههبهههه،  كهههارلهههو  ".)مهههتهههد 

طول    ىخري علأ  ىلإذا تحركه  ُحبيبهة إو"،  (160،158،2020روفيلي،
الُحبيبهة التي    ىلإخري  أة  يلقهه وعهادت مرمُ   ةالروابج وكونه  دائر

وتشههههههير الحلقهات في   (حلقهة)بدأت عنهدها، فسههههههتكون قد كون   
كلههة بواسههههههطههة حلقههة    ىالجههاذبيههة الحلقيههة إل الحلقههات الُمشهههههه 

فكهل حلقهة  " ،  (Carlo Rovelli; FrancesVidotto,2013,20)". ميلقهة
ن ينقسهههههم  أكثر، مثلما يمكن  أو  أحلقتين    ىلإن تنقسهههههم أيمكن 

ن تتجمع حلقتان  أكثر، وبالعكس يمكن  أو أن جسيمي  ىلإالجسيم  
حلقهههة واحهههدة في  أو  أ الحلقهههات    (زمكهههان)كثر في  فيهههه  تتجمع 

   (. بتصرف،175  ،2020،كارلو روفيلي)". وتفتر 

https://www.fotosearch/
https://www.sciencephoto.com/
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من طبيعة  (Norberto Conti)رجنتينيسههههههتفهاد الفنان الإوقد        
 عمالهأستلهام في الحلقية كمصدر لإلالجاذبية  

شههههههكهال  أ  ةعلى هيئه  (4)،(3)رقم    ه شههههههكهللوحهاته الفنيهة، فجهاءت  
 شابكات دقيقةتشابكة ت  متراكبة ومتداخله كحلقات مُ 

 . عمد الفراغيبالُ   ىبعاد يوحيتخللها الفراغ في ف اء ثالثي ال
ليه الباحثة في التطبيد التجريبي من حيث  إ ىوهاا ما تسهههع    

اإلسههههههتفادة من الحلقات المرنة المرتبطة ببع ههههههها البعض في 
كل عليه الحروف  لس، وتنسهههيج سههه  وكيفها كأسهههاس بنائي يشهههُ

   . المنهج العلمى  العربية في إطار فكر

               
  A Walk Quantum Park (4)شكل   Portrait of Bobby Fisher                 (3)شكل         

Norberto Conti, 2008                               Norberto Conti,2008                

                                  (436،  2015ياسمين سامي الشاهد،:)نقالد عن    (436،  2015ياسمين سامي الشاهد،:)نقالد عن 
 

 ( Spin Foamالرغوة الدوارة.)3
  (المجال الواحد )هم نظريات  أتعد الرغوة الدوارة واحدة من  "     

صههههه  بشهههههكل  واخر القرن العشهههههرين، والتي تأالتي كهرت في 
 . (الزمكان)فصل البنية الارية للف اء ومُ 

هي   (الرغوة الهدوارة)هم النتهائج التي جهاءت بهها  أولعهل من        
للترتيههه   أكتشهههههههههاف  إ قهههابليهههة  لهههها  الحهههايت الكميهههة  ترتيبهههاد  ن 

في منظومة  "،  (2006شهههههوقى محمد صهههههال  الديل،".)متناسهههههقاد 
كة وهي شههههبكة متحر ( Spin Networkالشههههبكة الدوارة)تسههههمي

 (. Steven Carlip,et al., 2015,10".)في الفراغ حركة دورانية
صه  هندسهة الفراغ  ت   (طوبولوجية)فالرغوة الدوارة هي بنية        

التعهههدد    (الزمكهههان)الكمي خالل   طبيعهههة  )عهههدي وتمتلهههك  البُ في 
سهههههتفاد منها مجموعة من الفنانين  إ (Quantized Natureكمومية  
ميز والتجديد كما في شهههكل رقم عمال فنية تتسهههم بالت  أفأنتجوا  

صههههه  الرغوة الدوارة في حركة ديناميكية الاي يوضههههه  و    (6)،(5)
يقههاا متنههاغم، ومتعههدد المركزيههة ويوحي بههالعمد  إمتوالههدة في  
 . ستمراريةالفراغي واإل

وقد سهع  الباحثة لإلسهتفادة من النما  الحركية المتنوعة         
وتوكيفهها  لرغوة الهدوارة، تعهددة البعهاد لللبنيهة الهنهدسههههههيهة المُ 

بتكار صهين جمالية في بنائية الحروف العربية، لتنمية الرؤية  إفي 
 . المعاصر اإلبداعية في مجال تدريس التصميم

 Loop Quantum Gravity (6)شكل ) Loop Quantum Gravity            5)شكل 

Eresaw,Digital Art,2019                Manny Lorenoz,Digital Art,2011 

(https://www.deviantart.com/eresaw :نقالد عن                  (https://fineartamerica.com : نقالد عن           

/art/Loop-quantum-gravity-804956267)                            /art/loop+quantum+gravit) 
 

د المكان  ات التي تُ م  ن هاا التجمع للك  أ"ومما سبد يت           ول 
سهاس المظهر الهاد  للواقع العياني المحيج بنا،  أوالزمان هي 

فكل سههههههنتيمتر مكع  في الف ههههههاء، وكل ثانية تمر، هي نتيجة 
كهارلو  ")رات شهههههههديهدة الصههههههيمه  الك    لهها  الرغوة الراقصهههههههة ذات

تنوا وتعهدد    ىنعكسههههههه  بهدورهها علإوالتي    (. 180،2020لي،روفي
سهههتفاد  الفنانين منها في  إ  ىتجاهات الفنية المعاصهههرة ومداإل

   . مجال الفن التشكيلي
نطلقات التشههههكيلية التي تسههههعى سههههتخالا أهم المُ إويمكن  •

في بنية   تصهميميةسهتحداث صهياغات  الباحثة لإلسهتفادة منها إل
 -: وهو كالتالىة من خالل ما سبد عرضه  الحروف العربي

سههههههتخالا محهاور للبنهاء الهنهدسههههههي من خالل  إمكهانيهه  إ •
رضههية الشههبكية الفراغية  إالوحدات المرنة التي تنبثد من  

 . بفعل الطاقة المندفعة  (للزمكان)
سههههتفادة من المنظومات الهندسههههية في صههههياغات  مكانية اإلإ •

ترابطهة  مُ بعهاد تصههههههميميهة جهديهدة في هيئهة  أسههههههتحهدثهة ذات مُ 
 . يم  راغ ك  تحررة في فتشابكة كوحدات هندسية مُ ومُ 

سهههههاس بنائي شهههههبكي متحر  في أسهههههتخالا  إمكانية  إ •
وحى بالتعدد الفراغى والمركزي، وينشهههههأ  يحركة دورانية  

 . يقاعية متناغمة تتص  بالتوالد والتناميإظم عنه نُ 
 Arabic Alphabet ةف العربيوالحر : ثانياد 
هتمام  االعشهرين بعربي منا نهاية القرن  لقد حظى الحرف ال      

كل    (العر  واليربيين)خاا من الفنانين     ،تجاهاد واضهههههحاد إمما شههههه 
بإعتبار  فن ي حدود له وتيار    ،وكاهرة جديرة بالدراسههههههة والبحث

لما    ،له ثقله الكمي والنوعي في الحركة التشههههكيلية المعاصههههرة
توكيفه  وقيم جمالية تتناسههه  معيحمله من مقومات تشهههكيلية 

 . ي عمل فنيأ في

https://www.deviantart.com/eresaw
https://fineartamerica.com/
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وفيما يلي سههوف تقوم الباحثة بعرض شههرو توضههيحي للحروف   •
 -: العربية كالتالى

وأثهرهههها  . 1 الهعهربهيهههة  الهعهربهيهههة  . 2  (/ الهزمهكهههانهي)الهحهروف  الهحهروف 
  / الحروف العربية وفاعليتها التشههههكيلية . 3  / البصههههرية  وفاعليتها  

 . ةالحروف العربية في إطار الحداث. 4
 (. الزمكاني)ثرها أالحروف العربية و. 1

الهفهنهيهههة         الهظهواههر  مهن  عهههد  يهُ ويزال  الهعهربهي  الهحهرف  كهههان 
  ىوالتشههههههكيلية الفريدة لما له من ُبعد تاريخي عميد لقدرته عل

الواسههههعة، في حين لم  العبور عبر العديد من المسههههاحات الزمنية  
و تقتر  من  أو تنافسهه  أبجدية تناكر   أيكن يعرف العالم خاللها  

صالو  حيث مر الحرف العربي بالعديد من اإل"،  طال قيمته علي اإل
، ومرت ولي، حيهث كهان عُ والتطوير في مراحلهة ال نصههههههراد توثيقيهاد

تقرار ثم سهههه مرحلة الثبات واإل  ىلإسههههنوات وقرون وصههههل خاللها  
ر ليبههدأ بعههدههها مرحلههة جههديههدة وهي مرحلههة   سههههههنوات طوالر ُأخ 

تعبيريههة  كتسهههههههه  فيههها  إ، و... التطويع للفن وجمههاليههات الكتههابههة
ل  في ذاته عُ وت ث    ... تفرداد للوحات فنية متكاملةنصهراد مُ شهكيلية وم 
الفنية ختالف مدارسهم وتوجهاتهم  إها الفنانين علي  مكن خاللت  

ف  ههاا اإلأفردة لتقهديم  فهادة من هها  المُ من اإل ه تجها  بعمهال فنيهة وُعر 
 (. ،بتصرف2017،108هبة هللا فارو ،(".)Calligraphyالحروفية  )

وهاا ما أت ههههه  في تجار  العديد من الفنانين التشهههههكيليين      
، ففي تجربههة  (الزمكههاني)اوأثرههه   ةف العربيهه والههاين أهتموا بههالحر
سههتخدم  إالاى    (7)شههكل رقم  (علي حسههون)التشههكيلي اللبناني  

بتكههار  إلوان وفيههه الحرف العربي لتوثيد ثقههافتههه بههالخطو  وال
الصههههههورة والجسههههههد    توليفات تم توكيفها بشههههههكل تفاعلي بين

ي، الواضهههههه  في العمهل الفن  (الزمكهاني)والكتهابهة لتوثيد التطور الثقهافي
حهداث تنهاغمهات جمهاليهة ودييت إنهه من  ك  فهالمزج بين اليربي الشههههههرقي م  

                                                        . صالة والكالسيكستح ار والماضي بين الرمزية لتعكس اإل
 
 
 
 

         
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                                                           2007،حسون ىعل ، Il sole a occidente (7)شكل
 ) سم، ميالنو 220x170زي  علي قماش،

 (https://www.alihassoun.it/lavori/) : نقالد عن  

. البصريةالحروف العربية وفاعليتها    . 2  
واحهد من الفنون التي تتفرد    هتسههههههم الحرف العربي بكونه إ     

عالقة بصههههههرية بين المرئي كفعل مسههههههتقل،   ىلإفي الوصههههههول  
بهههالقراء مرتبج  كفعهههل  وقهههد  "،  ةوالهههديلههه   ىوالمعن  ةوالمكتو  

دراتهم سههههههتثمههار توجهههاتهم الفكريههة وقهه إسههههههتطههاا الفنههانين  إ
تقان والجودة في فائقة اإلبراز صههههياغات تصههههميمية  بتكارية إلاإل

تصهال  عزز لإلالتوكي  الجمالي المُ   ىلإالحروف العربية، والوصهول  
فرد  لخهاصههههههيهة كتهابهة  ثهارة البصههههههريهة، وصهههههههار الخج العربي بت  واإل

  سههههههر  أمكنهه من  لهه من الجمهال مها يُ  (ليهة القرآن)الحروف العربيهة 
عن تحقيقهه فنون وكتهابهات العهالم،   كهل تعجزنظهار المتلقي بشهههههه أ
كلي  مناخ شههههه    أىلك الخصهههههائص الجمالية جعلته يتأقلم ضهههههمن  ت
غراض جمالية أم وكيفية أم  أراد منها تأدية  أسهههواء   (صهههميميت  )

 خ ههير جاسههم راشههد المعموري -منار فاضههل شههاطي".)ايثنين معاد 
   (. بتصرف،1162 ،2016
في   (ضهياء العزاوي)عراقيويت ه  ذلك في معلقات الفنان ال      

سههههتلهام نصههههوار شههههعرية من  إ  ىلإالاي ياه     (8)شههههكل رقم 
  (محمود درويش، يوسهههههه  الصههههههههائن، طههاهر بن جلون")شههههههعههارأ

ثراء  عماله الفنية وتشههكيلها في سههيا  اإلليسههتخدمها كمادة ل
ماعية  جتإالبصههري والتحر  العاطفي في رؤية شههعرية سههياسههية  

 (. 9،2016حسين علي،  أثير صباو".)ذي خاصية تشكيلية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . المعلقات السبع-لوحة من مجموعة معلقات العزاوي (8)شكل

 سم   64 × 92العزاوى، حبر هندي على ور ، ضياء 
(. 2016،9أثير صباو حسين علي،) : نقالد عن  

 الحروف العربية وفاعليتها التشكيلية. 3

الحرف العربي هو فن تشههههههكيلي له مقوماته الخاصههههههة لما       
في يح يوكفونهههه  العر   الحروفيين  جعلههه   مهههدلويت  من  ملهههه 
اتهم لرشههههاقته وقيمته التعبيرية التي جعلته يفرض نفسههههه  لوح
    . صب  تياراد فنياد في مسار تطور الفن التشكيليأحتي 

https://www.alihassoun.it/lavori/
https://www.alihassoun.it/lavori/
https://www.alihassoun.it/lavori/
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والخطهههاطون في "       التشههههههكيليون  الفنهههانون  تنهههاولهههه  وقهههد 
سههههههلوبه،  أذ وكفو  كلر حسهههههه  رؤيته وإلوحاتهم التشههههههكيلية  

سههههههلو  وهو مزيج أتبع إلتزم بهالقهاعهدة، ومنهم من إنهم من فم
بين هههاا وذا ، والبعض من عمههل علي تجريههد الحرف وغير من  

غادة  ".)ستخدم تقنية الحاسو  في التشكيلإهيئته، ومنهم من  
 (. 8،2018محمد احمد شعي ،

  (البكتوجراف )وقد كهر المزج بين فنون الخج العربي والرسم        
رائد ومؤسهههههس  (محمد طوسهههههون)ان التشهههههكيلي في لوحة الفن

بداعاته الفنية من  إعماله وأسهتلهم إ، الاى  (مدرسهة البكتوجراف)
يات القرآن الكريم، ونج  بلمسههههههاته في الدمج بين الخج العربي  أ

عماله تتسهم بسهينفونية لونية تيمتها  أوالفن التشهكيلي، فجاءت 
لآليهه  بتكر في تشههههههكيلهه  الحرف العربي الهاي تنهاغم بشههههههكهل مُ 

مع حركة  (ني كن  من الظالمينإن  سههههههبحانك  أي  إله  إي  )القرآنية
شههبكيات    ىسههتند فيها علإ  الكائنات في صههياغات لونية م ههيئة،

سههههقا  الهندسههههي الفراغي داخل مسههههط   هندسههههية وقواعد اإل
                                                                          . (9)،شكل رقمالعمل التصميمي

 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سم 130x80،ي  علي توالطوسون،زمحمد   (9)شكل
 (. 26،2018،باسم كمال البكرى) : نقالد عن

 

 ةالحروف العربية في إطار الحداث. 4
  ،حهدثينمن الفنهانين المُ   رت الحروفيهة العربيهة علي العهديهدأث  "     

جلي ذلك في نصهههوصهههه، ويت    ةفاسهههتلهمو  رغم عجزهم عن قراء
للحروفية،     في تقليد (Goetheكوتيه  )لمانيمحاويت الشههههاعر ال

نحو خهاا زاخراد   ىعهاصههههههر منهه علن تهاريخ الفن المأنجهد ذلهك   ىعالوة عل
الحروفيهة ن كهور  أبهأمثلهة عهديهدة ومتنوعهة من حيهث المحتوي، ي سههههههيمها  

 جورج برا  )وروبا مع تشهكيالت  أول كهر في  في الم همار التشهكيلي ال
George Braque)،(  بيكهههاسههههههوPicasso)  ،(ى  بول كلPaul klee)  

  (. 164،  2014زين  كاكم صال  البياتي،  ".)وآخرين
رافع  )للفنان العراقي المعاصههههههر    (10)ويوضهههههه  شههههههكل رقم       

دخهل الحرف العربي داخهل تكوينهاتهه التجريهديهة  أالهاي    (نهاصههههههري

، وقد   بشههههكل جمالي يؤدي فيه اللون والمالمس دوراد أسههههاسههههياد
متازت لوحاته بالمسههههاحات الواسههههعة والسههههكون والهدوء، في إ

 .صالةمزيج يجمع بين جماليات الحداثة وروحانية ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زيتية   نلوا،أرافع ناصري (10)شكل
 2005،سم 40x40،ور  ذه  

(https://www.artsy.net/ : نقالد عن   
artwork/rafa-nasiri-untitled-9) 

حمله من  ت  وما    ةلعربيف اوومما سهههههبد يت ههههه  جماليات الحر      
كأسهاس في البناء   اواحد، ودوره  قيم تشهكيلية وتعبيرية في آنر 

 . التشكيلي للعمل الفنى في أعمال بعض الفنانين التشكيليين
كوحدات تشكيلية يتم   اوهاا ما دفع الباحثة لإلستفادة منه      
معهاصههههههرة وفد نظريهة علميهة يفهها في تصههههههميمهات زخرفيهة توك

الكميهههة) تجريبي  (النظريهههة  إطهههار  ت    في  خالل  البنيهههة  من  طويع 
نشههائي للحروف  إالكمية كأسههاس  النظرية  شههتقات  الهندسههية لمُ 

ي ههههههاو أثر ذلك على تدريس إسههههههتحهداث أعمهايد فنيهة، والعربيهة إل
 . التصميم المعاصر

 التطبيقي طاراإل  •
عينهة التطبيد   / التجريبيهةمن الممهارسهههههههات  الههدف )ويشههههههمهل   •

التهطهبيقيهههة  / ىيبه التهجهر التهجهربهههة  تطهبهيهد  تهههدريس   / زمن  مكهههان 
  / جراءات ومنهجيهة التجربهة التطبيقيهةإ / خطوات التجربهة / التجربهة

 -(: نماذج التطبيد التجريبي
 الهدف من الممارسات التجريبية  . 1
ثهة  ربج مجهال التصههههههميمهات الزخرفيهة بهالنظريهات العلميهة الحهدي •

 . ستثمارها في مجال التصميم في ضوء التجري إو
نسههههههه  الحلول التشههههههكيليهة والجمهاليهة لبنهاء  أالوصههههههول الي     •

 . الصياغات التصميمية في مجال الحروف العربية
في مجال التصميم الزخرفي    ةالعربيف  وإثراء مجال تدريس الحر •

 . المعاصر

https://www.goodreads.com/author/show/285217.Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://www.artsy.net/artwork/rafa-nasiri-untitled-9?fbclid=IwAR0HlR-1S4mwHk71_dvTUsdtscKIk21RyfuG7UW7cpaQXR15o-chUKSttZw
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 بىيعينة التطبيد التجر. 2

لبحهث علي العينهة المسههههههتخهدمهة  قهامه  البهاحثهة بتطبيد تجربهة ا •
، من طال  الفرقهة  (طهاله  وطهالبههة  60)ي التطبيد وعهددهم  ف

جهامعهة  -الثهالثهة بقسههههههم التربيهة الفنيهة بكليهة التربيهة النوعيهة
  ىلإ، وقههد قسههههههمهه   (م2020-2019)القههاهرة، للعههام الجههامعي  

   . (ريبيةالمجموعة التج/ المجموعة ال ابطة) : مجموعتين وهما

- 

، وقهد تم (عهامهاد 19: 20)فراد العينهة مها بين أ  عمهارأيبلن متوسههههههج   •
العينة عشههههههوائياد من بين الشههههههع ، وتم تطبيد التجربة    ختيارإ

التطبيقيهة تبعهاد للمواعيهد المقررة لتهدريس التصههههههميم الزخرفي  
. لطال  عينة البحث

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 زمن تطبيد التجربة التطبيقية . 3
مههدار   ىعينههة البحههث عل  يسههههههتير  تطبيد التجربههة التطبيقيههة يفراد     
 (ةمقابل 14)ول والفصههههل الدراسههههي الثاني بواقع ل الدراسههههي الصههههفال
ن زمن أحيهث    (سههههههبوعيهاد تبعهاد لجهدول المحهاضههههههرات الخهاا بهمأ  ةمقهابله)

، وذلك (سهههاعة  14x3=42)فيصهههب  زمن التطبيد   (ثالث سهههاعات)المحاضهههرة
 . وفد الجدول الدراسي المقرر للفرقة الثالثة

داء داخل القاعة المخصهصهه لتدريس إقتصهر ال  : مكان تدريس التجربة   . 4
 . جامعة القاهرة -لنوعيةامادة التصميم، داخل كلية التربية 

تقتصههههر التجربة التطبيقية علي مجموعة من الثواب    : خطوات التجربة . 5
مكن من العالقات الجمالية التي يُ   كبر قدر أالخاصههههة بتحقيد   والمتييرات
 . نشائية بهااإل بين متييرات التجربة والعناصر أن تنشأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 اجراءات ومنهجية التجربة التطبيقية. 6
عن اإلسلو  المتبع من قام  الباحثه بالتنويه فقج    : العينة ال ابطة   . أ

 ىلإسهههتناد  للحروف العربية مع اإلتناول المسهههارات والمحاور الهندسهههية  
 . طلد للطال  الحرية الكامله في التعبير عنهاالتصميم، ويُ   سس وعناصرأ
قام  الباحثة بتوضهي  وشهرو موضهوا التجربة    : العينة التجريبية   .  

شهتقات النظرية  الهندسهية لمُ لتنفيا تصهميمات تعتمد علي البنية  
 . ستحدثة للحروف العربيةحداث صياغات بنائية مُ الكمية إل

 
هتمام  يراعى الباحث توجيه الطال  وإرشادهم نحو اي  : ه التوجي. ج

لكالد من المجموعتين   التصميميبأسس التصميم وجماليات البناء  
 . في كل مقابله

وإعادة تقييم وتقويم  متابعة الطال  بشههههههكل دورى    : التقويم  . د
 . العمال بدايةد من التدريبات إلى العمال النهائية
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 المجموعة التجريبية  هههود الهبنه  المجموعة ال ابطة 
 ( المقابلة الولي والثانية)

 . العرض النظرى للمسارات والمحاور الهندسية •
العربية وأنواعها في ضوء  عرض موجز لتاريخ الحروف   •

 . التصميم

 
 

 الموضوا 
 

شهههههتقاتها  التفسهههههير النظهههههري للنظريهههههة الكميهههههة ومُ  •
 . التصميمي  في ضوء الفكر

هههههههها  عههههههرض مهههههههوجز تههههههاريخي عهههههههن الحههههههروف وقيم •
 . التشكيلية في ضوء التصميم

المسههارات والمحاور الهندسههية    ىيتعري  الطال  عل •
 . الزخرفيةبني عليه التصميمات كأساس يُ 

ماهية الحروف العربية في ضوء    ىيتعرف الطال  عل •
 . التصميم المعاصر

 
 

 الهداف 

أسهههههس البنهههههاء مهههههن خهههههالل    ىيتعهههههرف الطالههههه  علههههه  •
 . النظرية الكميةُمشتقات 

ماهيهههة الحهههروف العربيهههة فهههي    ىعلههه   يتعهههرف الطالههه  •
 . ضوء التصميم المعاصر

بع الباحثة طريقة المناقشههة مع الطال  في   • النقد  تت 
 . والتوجيه

 

النشطة  
 التعليمية 

بهههع الباحثهههة طريقهههة المناقشهههة مهههع الطهههال  فهههي   • تت 
كيفيهههههة تنهههههاولهم للموضهههههوا وتوكيفهههههه فهههههي بنهههههاء  

 . تصميمات زخرفية
فه ل  صهههههههور  عهرض • حهروفهيهيهن  فهنهههانهيهن  إطهههار  عهمهههال  ي 

 . الحروفية

 

الوسائل  
 التعليمية 

 . عمال فنانين حروفيين في إطار الحداثةصور لعرض   •

 ( المقابلة الثالثة والرابعة)
جمهاليهات الحروف    ىعل  ةوليهة قهائمه أتنفيها تهدريبهات   •

العربية لتنفيا تصهههميمات زخرفية في ضهههوء المفاهيم 
 . سم  (30X40)سس التصميمية في مساحة  وال

 
 

 الموضوا 

جمههاليههات البنيههة    ىعل  ةوليههة قههائمهه أا تههدريبههات  تنفيهه  •
لتنفيا تصههميمات شههتقات النظرية الكمية الهندسههية لمُ 

سهههس التصهههميمية في  زخرفية في ضهههوء المفاهيم وال
   . سم  (30X40)مساحة

  توكي  البنهاء التصههههههميمي للحروف  اله جيهد الطه ن يُ أ •
   . تزانالعربية ومتييراتها الشكلية مع مراعاة اإل

 
 الهدف 

شههههتقات    توكي  البناء التصههههميمي لمُ اليد الطجن يُ أ •
تييراتهها الشههههههكليهة  العربيهة ومُ النظرية الكميهة بالحروف  

 . تزانمع مراعاة اإل
تقوم الباحثة بتقسهههههيم طال  المجموعة ال هههههابطة     •
مثهل ثالث مهداخهل  ثالث مجموعهات لتُ   ىلإ (عينهة البحهث)

 . كأساس بنائي للتصميمات الزخرفية للتصميم
حداث  إس وعناصر التصميم وكيفية سأشرو مفاهيم  •

الهندسههههههية داخل  شههههههكال  عالقات تشههههههكيليهة بين ال
 . التصميم الزخرفي

عداد تصهههههميمات تتسهههههم  إكيفية    ىتدري  الطال  عل •
ببناء    بإسههههلو  المسههههارات والمحاور الهندسههههية المتبع

وك  بهداخلهة بشههههههكهل تكراري هنهدسههههههي متكهامهل يُ 
   . الحروف العربية

 
 
 
 
 

النشطة  
 التعليمية 

عينة  )قوم الباحثة بتقسيم طال  المجموعة التجريبية  ت •
مثهل ثالث مهداخهل تجريبيهة  ثالث مجموعهات لتُ   ىلإ (البحهث
 . شتقات النظرية الكميةلمُ 
حداث  إسههس وعناصههر التصههميم وكيفية أشههرو مفاهيم  •

شكال الهندسية داخل التصميم عالقات تشكيلية بين ال
 . الزخرفي

  ىميمات قائمة علعداد تصإكيفية    ىتدري  الطال  عل •
عل الفيزيهههائي  ببنهههاء  المُ   ىالفكر  التصههههههميمي  سههههههط  

   . تشكيالت الحروف العربية  هوك  بداخلهندسي يُ 

 . عرض صور أعمال فنانين حروفيين يت   فيها التكرار •
 

الوسائل  
 التعليمية 

عمال الفنانين المعاصهههريين الاين تناولوا  ل عرض صهههور •
 . عمالهم الفنيةأالنظريات العلمية في  
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 ( المقابلة الخامسة والسادسة)
المسهارات    ىسهتكمال تنفيا التصهميمات القائمة علإ •

 . الهندسية والمحاور

 

البنيهة    ىسههههههتكمهال تنفيها التصههههههميمهات القهائمهة علإ • الموضوا 
 . الكميةشتقات النظرية  الهندسية لمُ 

الهحهروف   • تهوزيهع  عهلهى  قهههادراد  الهطهههالههه   يهكهون  أن 
  (افهههة ضههههههههه اإل/ الحهههاف)ومهههداخهههل    (التصههههههيير/ التكبير)
 . في ضوء عمليات التصميم  (التراك / التكرار)و

 
 

 الهدف 
 

توكي  الحروف العربيهة    ىن يكون الطههاله  قهادراد علأ •
سههههتلهماد ذلك من البناء الهندسههههي  بالمداخل العلمية مُ 

 . النظرية الكميةشتقات لمُ 
نواا  ختيههارهم لإتر  الحريههة المطلقههة للطال  في   •

البنهاء    وأشههههههكهال الحروف التي تتنهاسههههههه  مع هيكهل
  . التصميمي

ثناء التنفيا  أرشهههههادات  تقدم الباحثة المالحظات واإل •
سههههههلو  الفني  وحهدة الشههههههكهل وال  ىعل ةللمحهافظه 
 . المقترو

الهبهنهههاء   • فهي  الهتهنهوا  نهحهو  الهطهال   الهبهههاحهثهههة  تهوجهههه 
 . رضيةالتشكيلي وتأكيد الربج بين الشكل وال

 
 
 

 

النشطة  
 التعليمية 

ختيههار   إتقوم البههاحثههة بههالتعههاون مع كههل طههالهه  في   •
البنههاء  ل شههههههكههال الحروف التي تتنههاسهههههههه  مع هيكههل 

 . شتقات الكميةمُ لل التصميمي
ثنهاء التنفيها  أرشهههههههادات  تقهدم البهاحثهة المالحظهات واإل •

 . سلو  الفني المقترووحدة الشكل وال  ىعل  ةللمحافظ
 
توجه الباحثة الطال  نحو التنوا في البناء التشهههكيلي  •

 . رضيةربج بين الشكل والال وتأكيد
اإلسههههههتعانة ببعض المراجع لإلسههههههتفادة منها في   •

 . تطبيد التصميمات
الوسائل  
 التعليمية 

سهههههتفادة منها  سهههههتعانة ببعض المراجع الحديثة لإلاإل •
 . التصميماتفي تطبيد  

 ( المقابلة السابعة والثامنه)
للمشهههههروا في مسهههههاحة    الزخرفي تكبير التصهههههميم •

   . سم  (45X60)مستطيلة 
اتها وكاللها، وكيفية لوان ودرجشهههههرو مفاهيم ال •
مع تر    (لوانباليتة ال)سهههههتخراج المجموعات اللونية  إ

   . ختيار الباليته اللونيةإ  فى  الالحرية للط
التههدريجههات اللونيههة   • إحههداث  التههدريهه  على كيفيههة 
الجواش) يُ   (بهههألوان  بمههها  الخلفيهههة  الترابج  في  حقد 

 . والوحدة في التصميمات الزخرفية

 
 
 
 

 
 

 الموضوا 

ميم الزخرفي للمشههههههروا في مسهههههههاحهة  تكبير التصهههههه  •
   . سم  (45X60)مستطيلة 

لوان ودرجهاتهها وكاللهها، وكيفيهة  شههههههرو مفهاهيم ال •
بما يتوافد   (باليتة ايلوان)سههتخراج المجموعات اللونية  إ

 . مع البنية التصميمية
التههدريهه  على كيفيههة إحههداث تههأثيرات متنوعههة وتوزيع   •

الهمهُ  الهلهونهيهههة  مهن  الهمهجهمهوعهههات  الهجه أ)خهتهههارة  واش  لهوان 
حقد الترابج والوحههدة في  بمهها يُ   (والصههههههبيههات المههائيههة

 . خرفيةالتصميمات الز
الطأ • يتمكن  درجهههات الن  التحكم في تحقيد    من 

وقيم اللون وطر  توزيعهها داخهل البنهاء التشههههههكيلي 
 . للتصميم الزخرفي

 
 الهدف 

  من كيفيهة التحكم في درجهات وقيم الن يتمكن الطأ •
اء التشههههكيلي للتصههههميم  اللون وطر  توزيعها داخل البن

 . الزخرفي
كيفيهههة   • نحو  الطال   توجيهههه  اللون  مراعهههاة  تنهههاول 
 . مشتقاتهبُ 

النشطة  
 التعليمية 

الهلهون  • تهنهههاول  كهيهفهيهههة  نهحهو  الهطهال   تهوجهيهههه  مهراعهههاة 
 . مشتقاتهبُ 

للتهههدريجهههات اللونيهههة وكيفيهههة    (بيهههان عملي)تنفيههها   •
 . المسط  التصميمى  ىتوكيفها عل

 

ان  ههههه بي 
 عملي 

للتههدريجههات اللونيههة والصههههههبيههات    (مليبيههان ع)تنفيهها   •
 . المسط  التصميمى  ىتوكيفها علالمائية وكيفية  

 ( المقابلة التاسعة والعاشرة )
لوان  سهتكمال تلوين التصهميمات وتوزيع مواضهع الإ •

جزاء  أترابج    ىللتههأكيههد عل  التصههههههميميداخههل البنههاء  
 . العمل الفني

 
 

 الموضوا 
لوان  السههههتكمال تلوين التصههههميمات وتوزيع مواضههههع إ •

جزاء العمل  أترابج    ىللتأكيد عل التصهههههميميداخل البناء  
 . الفني
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سهههتخدام  إ  المهارة التقنية في الن يكتسههه  الطأ •
قالم الخشهههبية لمعالجة المسهههط  التصهههميمي مع ال

   . له الفنياداخل عم  (ضواء والظاللال)إجادة توزيع 

 
 
 

 الهدف 

سههههههتخدام  إ  المهارة التقنية في الن يكتسهههههه  الطأ •
المسط  التصميمي مع إجادة  قالم الخشبية لمعالجة  ال

 . داخل عمله الفني  (ضواء والظاللال)توزيع  
بهتهطهبهيهد   • الهبهههاحهثهههة  عهمهلهي)تهقهوم  لهكهيهفهيهههة   (بهيهههان 
سهههط  التصهههميم  مُ   ىقالم الخشهههبية علسهههتخدام الإ

ضههههههواء والظالل  الملون بهالجواش، وتهأكيهد مواقع ال
 . التصميمي ذو البعدينفي البناء  

 
 

 

  ان ههه بي 
 عملى 
 

سههههههتخدام  إلكيفية   (بيان عملي)تقوم الباحثة بتطبيد   •
سط  التصميم الملون بالجواش،  مُ   ىعل  الخشبية  قالمال
لإليحاء  وكتلتها تها  شهههكال وتأكيد حركبراز تجسهههيم الإل
 . البناء التصميميفي  يهامي  إلثالث االعد  بُ بال

 (المقابلة الحادية عشر والثانية عشر)
يمات الزخرفية مع التأكيد  التصههههههمسههههههتكمال تلوين  إ •

على إحههداث تههأثيرات لونيههة متنوعههة تؤكههد على حركههة 
 . المقترحة في التصميم  والمحاور الهندسية المسارات

 
 

 الموضوا 
حداث تأثيرات إسههتكمال تلوين التصههميمات الزخرفية وإ •

الههدينههاميكيههة  لونيههة متنوعههة تؤكههد علي نُ  ظم الحركههة 
 . قات الكميةشتالهندسية لمُ المقترحة وفد البنية  

سههههههههاليهه  والحلول الفنيههة  ن يتمكن الطههالهه  من الأ •
 .  في الحيوية للتصميمالمختلفة التي تُ 

 

 الهدف 
سههههههههاليهه  والحلول الفنيههة  ن يتمكن الطههالهه  من الأ •

 .  في الحيوية والديناميكية للتصميمالمختلفة التي تُ 
 (المقابلة الثالثة عشر والرابعة عشر)
يمات واإلخراج الفنى  التح ههههههير لإلنتهاء من التصههههههم •

 . لألعمال بشكل نهائى
 

 الموضوا 
التح ههههههير لإلنتههاء من التصههههههميمهات واإلخراج الفنى   •

 . لألعمال بشكل نهائى
خراج التصهههههميم بشهههههكل جمالي مع  إجيد الطال   ن يُ أ •

 . طبيعة التكوين المقترو

 

 الهدف 
جمهالي مع خراج التصههههههميم بشههههههكهل  إن يجيهد الطهال   أ •

 . طبيعة التكوين المقترو
  ىتوجيه الطال  للفكر النقدي السههههههليم والقدرة عل •

 . عمال التصميميةتحليل ال

 

النشطة  
 التعليمية 

  ىتوجيهه الطال  للفكر النقهدي السههههههليم والقهدرة عل •
 . عمال التصميميةتحليل ال

بالتقييم النهائي للتصهميمات الزخرفية    الباحثةقوم ت •
للطال  من حيث أسههههههلو  البناء للمسههههههارات والمحاور 

 . هندسية والتلوينال
للمجموعة    جراء تقييم موضهوعي للتطبيقات العمليةإ •

نتهاج  سههههههتمهارة تقييم لتحكيم اإلإمن خالل   ةال هههههههابطه 
تخصهههصهههين  حكمين المُ مجموعة من المُ   ةالفني بواسهههط

 . التصميمات الزخرفيةفي مجال  

 
 

 

 
 

 التقييم 
 
 
 

بالتقييم النهائي للتصهههههميمات الزخرفية    الباحثةقوم ت •
قوة تعبيرها عن هدف    ىنهها البنهائي ومدمن حيهث تكوي
 . تنوا المعالجات والعالقات التصميمية بها  ىالبحث ومد

للمجموعة ة  جراء تقييم موضهههههوعي للتطبيقات العمليإ •
سههتمارة تقييم لتحكيم إمن خالل    (عينة البحث)التجريبية  

الهمهُ اإل مهن  مهجهمهوعهههة  بهواسهههههههطهههة  الهفهنهي  حهكهمهيهن  نهتهههاج 
   . لزخرفيةتخصصين في مجال التصميمات االمُ 

 أسبوعياد   (محاضرة تدريسية)بواقع    (أسبوا  12)  : زمن المقابالت
 الجدول الدراسيوفد    (ساعات  3)محاضرة واحدة بواقع    : عدد المقابالت

 ( سبواأ  14)المجموا الكلي لعدد المقابالت التدريسية  
                          

 ( عداد الباحثة إ من  )             ( التجريبية/ ال ابطة) سل المقابالت الدراسية للمجموعة  يوض  تسل   (1) جدول رقم                               
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 نماذج التطبيد التجريبي    . 7
 : عرض وتحليل العمال الفنية للمجموعة ال ابطة . أ

زخرفي من أعمال الطال     (تصهههههميم  24)سهههههيتم عرض       
لمنفا   عمال اختيارهم من ضهمن الإالتى تم   (عينة البحث)
 (. بشكل عشوائي)
 
 

 
 : المداخل الخاصة بالمجموعة ال ابطة •

ثالث مداخل، كل    ىلإقسههم  الباحثة المجموعة ال ههابطة         
إسههههههلو  قائمة علي    (تصههههههميمات زخرفية  8)مدخل يتكون من 

للحروف العربيهة، وقد أطلد   المسهههههههارات والمحهاور الهنهدسههههههيهة
 . ر عنهاللطال  الحرية الكاملة في التنفيا والتعبي
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   الفرقة    ( عينة البحث) لطال   العمال الفنية نماذج     •
   (المجموعة ال ابطة )  المدخل الول   -  الثالثة      

 

  

 
 

 إيمان إبراهيم سيد   : الطالبة  (11)شكل رقم  

 
 

 أية عبد السالم   : الطالبة  (13)شكل رقم  

 

 
 

 إسراء نبيل عمران         : الطالبة  (12)شكل رقم  

 
 

 تسبي  عبد العزيز : الطالبة  (14)شكل رقم  
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 بسن  فرج علي  : الطالبة  (15)شكل رقم  

 
 

               موسىاآلء طلع     : الطالبة  (17)شكل رقم  

 

  

 بسن  سامى عطا   : الطالبة  (18)شكل رقم                                  أنجى خالد السيد  : الطالبة  (16)شكل رقم    



امعة حلوان كلية التربية الفنية، ج   
  1، العدد  (21)بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد                                                                                                              

 كامل النواوي وسام حمدي                                               90 © 1 : العدد ، (21)بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد  

 

الفرقة    ( عينة البحث) العمال الفنية لطال ذج  نما  •
 المجموعة ال ابطة - المدخل الثانى- الثالثة

 

 
 

 أية هانى أحمد  : الطالبة  (19)شكل رقم  

 

 
 

 أية هللا عباس : الطالبة  (21)شكل رقم  

 

 
 

 أمانى إبراهيم علي  : الطالبة  (20)رقم  شكل  

 
 

 ندى سعيد يسن   : الطالبة  (22)شكل رقم  
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 تقي ياسر علي  : الطالبة  (23)رقم  شكل  

 

 
 

 أسماء أحمد  : الطالبة  (24)شكل رقم  

 
 

 محمد اآلء طلع   : الطالبة  (25)شكل رقم  

 

 
 

 مها مجدى  : الطالبة  (26)شكل رقم  
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الفرقة    ( عينة البحث) لطال   العمال الفنية  نماذج   •
 المجموعة ال ابطة - المدخل الثالث - الثالثة

 

 
   

 إسراء حماد          : الطالبة  (27)شكل رقم        
 
 
 
 

 

 
 

 آيه هللا عبد الونيس: الطالبة  (28)شكل رقم  

 
 
 

 

 
 

  إسراء ياسر عبد هللا   : الطالبة  (29)شكل رقم  

 

 
 

 بسمة سمير   : الطالبة  (30)شكل رقم  
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 إسراء مدح    : الطالبة  (31)شكل رقم  

 
 

 
 

 المنعمأمل عبد    : الطالبة  (32)شكل رقم  

 
 
 

 
 

 

 أيه عبد الراز  : الطالبة  (33)قم  شكل ر

 
 

 
 

 بسن  بحر  : الطالبة  (34)شكل رقم  
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  : عرض وتحليل أعمال المجموعة التجريبية .  
  (عينة البحث )من أعمال الطال   (تصميم زخرفي24)سيتم عرض    
  (بشههكل عشههوائي)نفا   عمال المُ ختيارهم من ضههمن الإتم   يالت

 . رض العمال الفنيةليلتزم الباحث بالحيادية التامة في ع

  : المداخل الخاصة بالمجموعة التجريبية •
ثالث مداخل، كل مدخل  ىلإقسههههههمه  البهاحثهة المجموعة التجريبيهة       

تعتمد على إحدى مشههههتقات النظرية   (تصههههميمات زخرفية 8)يتكون من 
سههههههم،   (45x60)مع ثبهات أبعهاد العمهال الفنيهة في مسهههههههاحهة  الكميهة  
-: كالتالى
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  الفرقة الثالثة   ( عينة البحث)   لطال    العمال الفنية نماذج   •
 المجموعة التجريبية - المدخل الول 

 

 
 

 آيء محمد سيد محمد  : الطالبة  (35)رقم  

 
 

 
 
 

 أروى أحمد عبد اليفور  : الطالبة  (36)شكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 إسالم نبيل عمران محمد: الطال   (37)رقم  شكل  

 
 

 
 
 

 عماد عبد الرحمن مريم    : الطالبة  (38)شكل رقم  
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 منة هللا سعد الصرواني  : الطالبة  (39)شكل رقم  

 
 
 

 
 
 

 أمانى إبراهيم مسعود   : الطالبة  (40)شكل رقم  

 
 
 
 
 

 
 

 

 مروة أبو زيد سعد  : الطالبة  (41)شكل رقم  

 
 
 

 
 
 

 منة هللا منير محمد   : الطالبة  (42)شكل رقم  
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  الفرقة الثالثة   ( عينة البحث) طال نماذج العمال الفنية ل  •
 المجموعة التجريبي - المدخل الثانى 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 ندى أحمد يوس  خل     : الطالبة  (43)شكل رقم  
 

 
 

 أسماء جالل معوض السيد         : الطالبة  (44)شكل رقم  

 

 نادين أكرم السيد نصير  : الطالبة  (45)شكل رقم  
 
 

 
 

 آمين أحمد أبو العالإيمان  : الطالبة  (46)شكل رقم  
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 مى طلع  محمد عرفات  : الطالبة  (47)شكل رقم  
 

 
 
 

 ميار هشام عامر علي   : الطالبة  (48)شكل رقم  
 
 

 
 

 

 
 

 

 إسراء ياسر حسين  : الطالبة  (49)شكل رقم  

 
 

 
 

 

 
 
 

 أنجي عصام عبد الحليم   : الطالبة  (50)شكل رقم  
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  الفرقة الثالثة   ( عينة البحث) طال العمال الفنية ل نماذج   •
 المجموعة التجريبية - المدخل الثالث 

 
 

 
 

 بسمة سمير عبد المجيد   : الطالبة  (51)شكل رقم  
 
 

 
 

 جورج هانى وصفى حبي   : الطال   (52)شكل رقم  

 
 
 

 
 

 آيء محمد نهاد: الطالبة  (53)شكل رقم  

 
 

 
 

 بسمة أمجد أحمد: الطالبة  (54)شكل رقم  
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 أمل إبراهيم مصطفى   : لبةالطا  (55)شكل رقم  

 

 مريم إسماعيل نصر  : الطالبة  (57)شكل رقم  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 أمنية محمد عبد الال               : الطالبة  (56)شكل رقم  

 

 

منار علي مرسى علي   : الطالبة  (58)شكل رقم  
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 النتائج اإلحصائية للتجربة التطبيقية  •
مكههانيههة  إ  التعرف علىإلى  الههدراسههههههههة التطبيقيههة     هههدفهه     

الوصهههول إلي إسهههتنبا  صهههياغات تصهههميمية ُمسهههتحدثة للحروف  
العربية باإلسهههههتناد إلي البنية الهندسهههههية لُمشهههههتقات النظرية  

سهتطالا  إ  خالل وذلك من  ،الكمية إلثراء مجال تدريس التصهميم
الههدراسههههههههة لتلههك الهههداف  آراء   المحكمين في مههدى تحقيد 
  -: التالية

يجاد  إات النظرية الكمية في شههتقسههتثمار البنية الهندسههية لمُ إ •
 . مجال تدريس الحروف العربية  تثريبتكرة  صياغات تصميمية مُ 

عد الثالث وتتصهههه  بالجدة  بتكار تصههههميمات زخرفية توحى بالبُ إ •
 . ةوالحداث

المنهج التجريبي    ىلإسهتناد  التطبيقي من خالل اإلدعم الجان    •
جال  ثراء مإل(التجريبية/ ال ههههههابطة)عينة البحث  ىفي التطبيد عل
 . تدريس التصميم

 -:وتحقيقاد لها  الهداف تم تقسيم الدراسة إلى
   إجراءات الدراسة التطبيقية : أويد 
 -: مما يلي  التجريبيةتتكون إجراءات الدراسة   •
 جمع البياناتأسلو   . 1    

سههههههتمههارة تقييم لجميع العمههال  إبههإعههداد    البههاحثههةقههامهه          
 الُموضههههوعهمن البنود   سههههتمارة مجموعةاإلالفنية، وقد ت ههههمن   

   -: الاى يتمثل في بعناية، لتعكس الهدف منها
بيان على إمكانية الوصههول إلي إسههتنبا  صههياغات تصههميمية       

باإلسههههههتناد إلي البنية الهندسههههههية  ُمسههههههتحدثة للحروف العربية  
 . لُمشتقات النظرية الكمية إلثراء مجال تدريس التصميم

يهث تكون بهدائهل اإلجهابهة  سههههههتمهارة بحوقهد تم تصههههههميم اإل       
متعهددة ومرنهة مع إعطهاء وزن نسههههههبي مختل  لكهل بنهد من تلهك  

إلى  درجهة واحهدة  )البنود، حيهث تتراوو الوزان النسههههههبيهة مها بين  
 . ستمارة التقييمإلكل بند ت منته    وذلك (خمس درجات

 -: ستمارة إلى أربعة محاور كما يليوقد تم تقسيم اإل •
ة والهنهدسههههههيهة في البنهاء  السههههههس الريهاضههههههيه  : المحور ايول  •

 . التصميمي والتشكيلي
 . جماليات العالقات التشكيلية للحروف العربية: المحور الثاني •
 . الُبعد اللونى وأثر  على المجال التصميمي: المحور الثالث •
 . مدى اإلجادة فى العمل الفني :المحور الرابع •
 

عهههههلهههههى   • الهههههمهههههحهههههاور  هههههها   تهههههطهههههبهههههيهههههد  تهههههم  حهههههيهههههث 
 -:كاآلتى  (ةالتجريبي/ ال ابطة)مجموعتينال

 

وفي حهالهة وجود فرو  بين متوسههههههطي المجموعتين فهإنهه يعني ثبوت  •
 . صحة فرض الدراسة

 اختبارات الدراسة . 2
مهداخهل هها   • مهدخهل من  قهامه  البهاحثهة بهالعمليهات اإلحصهههههههائيهة  لكهل 

  -:الدراسة، وقد تبين ما يلي

 

  . نتائج الدراسة التطبيقية : ثانياد  •
وذلك من خالل    الدراسهههة  فرضختبار  إتسهههعى الدراسهههة إلى       

،  (التجريبية  / ال ابطة)ختبار المداخل الثالثة لكل من المجموعتين إ
وذلك لقياس الفرو  بين    (T-test)ختبار  إحيث قام  باسههههههتخدام  
 -: كما يلي  (التجريبية  / ال ابطة)متوسطي المجموعتين

  (التجريبية  / ال ابطة)قياس الفرو  بين متوسطي المجموعة   •
  )test)-aired Samples TPباستخدام 

 
 

، رتبا  طردي بين المتييرينإ يوضهه  الجدول السههابد أن هنا      
، كما أنه دال إحصهائياد عند مسهتوى    447.رتبا   عامل اإلحيث بلن مُ 
  رتبا  دال إحصائياد بين عناصرإ ، مما يدل على وجود  0.01أقل من  

 . عينتي التطبيد
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  ذو ديلهة إحصهههههههائيهة عنهد  وقهد أكهرت النتهائج أن ههاا الثر     

  T، وكهانه  قيمهة  (0.05)وهي أقهل من    0.000مسههههههتوى معنويهة  
  .  167 =ودرجة حرية   =40.913

  أنه أمكن إسهههتنبا   : وبناءد على ها  النتائج يتم قبول الفرض     
تصميمية ُمستحدثة للحروف العربية باإلستناد إلي البنية  ات  صياغ

ثراء مجهال تهدريس الهنهدسههههههيهة لُمشههههههتقهات النظريهة الكميهة إل
 . التصميم

 نتائج البحث •
عرض البهاحثهة نتهائج التطبيد التجريبيى التى تؤكهد على مهدى    • ت 

 -: وتحقيد الهداف كالتالى  الدراسة  التحقد من فرض
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 التوصيات  •
جراءات ونتهائج  إعهدد من التوصههههههيهات في ضههههههوء   ةافردت البهاحثه   

 -:وص  الباحثة بما يليأالبحث، وقد  
المنهج العلمي كأحد المهداخل الههامة في اسهههههههة  هتمهام بدراإل •

مجهال تهدريس التصههههههميم الزخرفي عهامهة ومجهال تهدريس الحرف  
 . العربي خاصة

صهههههور تعميد الدراسهههههة بالظواهر الطبيعية لتوسهههههيع حدود الت   •
 . بتكار تصميمات زخرفية معاصرةالزماني كمصدر جديد إل

العلميهههة والفكريهههة والتشههههههكيليهههة إ • التطورات  تهههدريس    عتمهههاد 
العربيهههة   بفكرأللحروف  العلميهههة في    ثر مزاوجتهههها  النظريهههات 

 . كليات الفنون والتربية الفنية لتنمية المهارات التشكيلية
تناول الحرف العربي    ىضهههطالا الفنانين الحروفيين علإضهههرورة  •

 . اعيةبدثراء الرؤية اإلوفد منظور المنهج العلمي إل
ربيههة على  تشههههههجيع البحوث التي تهتم بجمههاليههات الحروف الع •

 . تصميمية مستحدثةالتجري  إلستلهام مداخل  
بداعي في ثر اإلسهتفادة من الوسهائج اللونية لما لها من الاإل •

 . ىمجال التصميمالثراء  إيهامي وعدالثالث اإليحاء بالبُ اإل
بهدف    تشهجيع وتحفيز ممارسهة التجري  في المجال التصهميمي •

 . حلول فنية إبداعية  ىلإالوصول  
والتجريه  في النظريهات العلميهة بصههههههفهة عهامهة،   مهداومهة البحهث •

درا  مفاهيم تشههههكيلية ظم البنائية لها بصههههفة خاصههههة إلوالنُ 
    . عاصرمنطلد تشكيلي مُ نمي الفكر التصميمي ب  جديدة تُ 

نطلقات  تصههههميم برنامج مقترو لتدريس التصههههميم من خالل المُ  •
   . والتطبيقية  التجريبية

 مراجع ومصادر البحث  •
 الكت  العربية  ❖
،  ( علم الكونيهات)مقهدمهة قصههههههيرة جهداد   (: 2015)بيتر كولز .1

، مؤسههههههسههههههة هنداوي  1ترجمة محمد فتحي خ ههههههر،  
 . للتعليم والثقافة، القاهرة

  الحروفية في التصههوير المعاصههر   (: 2015)يحخليل الكوف .2
 . في الردن، وزارة الثقافة، الردن

  ى رحلهة إل)الواقع ليس كمها يبهدو  (: 2020)روفيليكهارلو   .3
، جمهورية  1، ترجمة صههههههفية مختار،    (كميةالجاذبية ال

 . مصر العربية،الجيزة
 

 

 لرسائل العلمية ا ❖
البنية التصههميمية اإلفتراضههية   (: 2010)الزهراء أحمد محمد الور .4

رسههههههالة    في نظرية الوتار كمصههههههدر للتصههههههميمات الزخرفية،
 . منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلواندكتورا  غير  

توكي  المهداخهل التجريبيهة   (: 2017)قهادرهبهة هللا فهارو  عبهد ال .5
سهههههتحداث  المشهههههتته إل  للعجائن الطبيعية كمناعة للصهههههبيات

تأثيرات ملمسهههههية في العمال الطباعية الصهههههييرة، رسهههههالة  
 . دكتورا  غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة القاهرة

التراك  في الفراغ من خالل    (: 2015)اسههمين سههامي الشههاهدي .6
فتراضهههههية ثالثية إ  ر كمدخل لتصهههههميمات زخرفيةنظرية الوتا

البعاد، رسههههههالة دكتورا  غير منشههههههورة، كلية التربية الفنية،  
 . جامعة حلوان

 الدوريات  ❖
جماليات توكي  الحرف العربي    (: 2016)أثير صباو حسين علي   .7

نان ضههياء العزاوي، مجلة بحوث التربية  في أعمال التصههوير للف
 . 46، العدد  46  الفنية، جامعة حلوان، المجلد

جماليات الجمع بين   (: 2018)عبد المقصهود    يباسهم كمال البكر .8
فهادة منهها في تهأهيهل الشههههههبها   الخج العربي والرسههههههم واإل

الخريجين فنيههاد في مجههال الشههههههيههال الفنيههة،مجلههة الفنون  
 . 2،العدد  2التشكيلية والتربية الفنية،المجلد  

أعمال الخزاف  الحروفية في    (: 2014)زين  كاكم صال  البياتي   .9
، مجلهة مركز بهابهل للهدراسهههههههات  يالمعهاصههههههر أكرم نهاج  يالعراق

 . 2، العدد  5اإلنسانية، المجلد  
اإلمكهانهات التشههههههكيليهة    (: 2018)غهادة محمهد أحمهد شههههههعيه    .10

والجمالية للحروف العربية كمدخل لتدريس التصههوير المعاصههر  
 . في التربية الفنية

ري منار فاضهههل حسهههن شهههاطي؛ خ هههير جاسهههم راشهههد المعمو  .11
المنجز    (: 2016) الثر الجمههالي للحرف العربي وفههاعليتههه في 

،  24التصهههميمي، مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسهههانية، المجلد  
 . 2العدد

❖ English Book 
12. Carlo Rovelli;Franceca Vidotto(2013): Covariant Loop   
     Quantum Gravity,Cassis. 

❖ Periodicals 
13. Steven Carlip,et al., (2015): Quntum Gravity:ABrief   
      History of Idea and some prospects, International Journal  
      of Modern Physics D,(arXiv: 1507.08194,V1). 

❖ Web sites 
14. https://www.aspdkw.com ،/ الحلقيههة-الكميههة-بيههةالجههاذ-نظريههة/  2006  2  

       موسوعة علم الفلك والف اء: حمد صال  الديلشوقى م

https://www.aspdkw.com/نظرية-الجاذبية-الكمية-الحلقية/
https://www.aspdkw.com/نظرية-الجاذبية-الكمية-الحلقية/


امعة حلوان كلية التربية الفنية، ج   
  1، العدد  (21)بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد                                                                                                              

 كامل النواوي وسام حمدي                                               106 © 1 : العدد ، (21)بحوث في التربية الفنية والفنون، المجلد  

 

15. https://www.sciencephoto.com/media/334209/view/bubbl      
e-universes 

16. https://www.fotosearch.com/ULY338/u59730506/ 
17. https://fineartamerica.com/art/loop+quantum+gravity  
18. https://www.deviantart.com/eresaw/art/Loop-quantum-

gravity-804956267 
19. https://www.alihassoun.it/lavori/  
20. https://www.artsy.net/artwork/rafa-nasiri-untitled-9 

 
 

Research Summary 
 

Creating Design formulas for Arabic Letters 
According to Derivatives of Quantum Theory and 

its Effect on Design Teaching  
(An Experimental Study) 

 
      This research is an experimental applied study that 
combines the geometric structure of the derivatives of 
quantitative theory (Quantum Foam  / Annular Quantum 
Theory/ Spin Foam)  based on the scientific thought of 
construction governed by many laws that the 
researcher has derived from some cosmic phenomena 
with Arabic letters as an artistic field that represents a 
quantitative and qualitative representation in the plastic 
movement in creating non-traditional Design formulas, 
and making use of the structure geometric quantitative 
derivatives as a structural basis on which Arabic letter 
combinations and their aesthetic dimensions are built, 
and presenting those artistic works (for the research 
sample) that combine the scientific approach and the 
technical elements in an innovative merge that has a 
positive impact in the field of teaching contemporary 
decorative designs. 
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