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 الملخص: 

على  كن التعرفئلة امفي بداية النصف الثاني من القرن الماضي ومع تطوير المجاهر االلكترونية ذات القوة التكبيرية الها

ت هذه ات وأدالتفاصيل الدقيقة للشكل الخارجي والمكونات الداخلية  للخاليا الحية , كما امكن الكشف عن الفيروس

مجهرية لصور الاالبيولوجية و الطبية والهندسة الوراثية ومع تدفق مئات االكتشافات الى تطور هائل في مجال العلوم 

لة لونية هائكلية وااللكترونية نتيجة االبحاث العلمية في المجاالت السابقة اتضح ان هذه الصور تتمتع بقيم جمالية وش

ضح صور اتتحليل هذه ال ومتميزة ومثيرة للدهشة و مختلفة بصريا عما تعودت عليه الرؤية البصرية لألأشياء ومع

 االرتباط القوي بين التكوين واألداء الوظيفي وبدون االخالل بالقيم الجمالية. 

جهر حت المتوالدراسة الحالية معنية بدراسة بعض انواع الخاليا واالنسجة الحية وكذلك بعض الفيروسات المعروفة 

ن األفكار التصميمية م( 8د )الجمالية لها , ومن ثم تم استلهام عد االلكتروني وذلك من الناحية الشكلية والبنائية وايضا القيم

من ثم حية  والمبتكرة  لمعلقات نسجية مطبوعة باستخدام تأثير ملمس االستنسل وعناصر الصور المجهرية لالنسحة ال

 توظيف ذلكولطبي ي واطباعتها باسلوب الطباعة الرقمية بما  تعكس للمتلقي التقدم العلمي المعاصر في المجال البيولوج

  فنيا وعلميا . 

 الرؤية البصرية, االنسجة الحيوية , المعلقات النسجية المطبوعة الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

At the beginning of the second half of the last century, and with the development of electronic 

microscopes of enormous magnification power, it was possible to identify the exact details of 

the outer shape and internal components of living cells, as well as the detection of viruses, 

these discoveries led to great development in the fields of biological sciences, medical and 

genetic engineering. As a result of scientific research in the previous fields, hundreds of 

images of Electronic microscopy were produce.  It became clear that these images enjoy 

aesthetic values, formality and color are enormous and distinct and surprising and visually 

different from what used to visual vision of things. With the analysis of these images, strong 

relation between the composition and functionality of living cells are indicated, without 

prejudice to aesthetic values. 

The current study is concerned with the study of under the electronic microscope images of 

some types of cells and living tissues as well as some known viruses, both formally and 

constructively as well as their aesthetic values, and then inspired the number of (8) innovative 

design ideas for printed textile hanging using the effect of the stencil and the elements of 
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microscopic images of live tissues.  Then printed in a digital printing style,which  reflect the 

progress of contemporary scientific in the field of biological and medical . 

Keywords: Optical vision, Living tissues, printed hanging textile 

 المقدمة : 

لطبيعية المواد اان البيئة هي منبع األشكال التي يجول فيها نشاط االنسان فمنذ نشأته وهو يعمل جاهدا ليس على جعل 

ان ر جديدة وا في صووان يتمكن من تغيير األشياء وتشكيلهمالئمة الحتياجاته البشرية فقط بل يحلم بالسيطرة على البيئة 

ث اهر حييعرف المزيد من خباياها , ذلك باختراع وسائل تجعله يرى ويعرف اكثر فاخترع العدسات المكبرة والمج

ين المجردة (  فتعرف على كائنات الترى بالع1استطاع ان يسجل حقائق عن الطبيعة فوق مستوى قدرة حواس االنسان )

على وه الفنية اعمال وبعض التفاصيل البنائية للعناصر الطبيعية وبذلك استطاع الفنان المصمم توسيع دائرة مصادر استلهام

ثل لجمالية ملقيم اهذا تمكن المصمم من تتبع بعض اشكال الطبيعة والتي تظهر لنا نسق االنتظام وتظهر ايضا العديد من ا

ة من م الجماليك القيسواء اكانت هذه النسق مرئية بالعين المجردة او تتضح فيها تل التنوع و االتزان والتناسب وااليقاع

 (. 2خالل الرؤية المجهرية )

قد تصل  والتي وفي بدايات القرن العشرين ومع اختراع المجهر الضوئي المركب ذو القدرة العالية نسبيا على التكبير

وناتها التعرف على الكثير من خصائص الخلية الحيوانية ومكمرة ضعف العينة استطاع علماء البيولوجي 1500الى

ن عبدقة  ووظائفها الحيوية وكذلك على اشكال وانواع البكتريا وعلى ماتسببه من امراض ولكنها عجزت عن التعرف

ن وكا   التركيب الجزيئي لبعض مكونات الخلية وايضا التعرف على كائنات اصغر من ان تكتشف بالمجاهر الضوئية

لمجهر باختراع اوعية . لدليل على وجود هذه الكائنات يتم بالطرق غير المباشرة مثل التحاليل المعملية واالختبارات المناا

نة وبذلك ف العيااللكتروني في بداية النصف الثاني من القرن الماضي وتطويره لتصبح قوة التكبير تصل الى مليوني ضع

لفيروسات ا( وآليات عملها وايضا الى التعرف على Ultra  structureيا) امكن الكشف عن الكثير من مكونات الخال

لصور اة ان هذه لمفاجئوأنواعها المختلفة وكيف تعمل وبما أدى الى تقدم هائل في العلوم البيولوجية و الطبية وهنا كانت ا

 صور ويبعثوق التالية اخرى ما يفالمجهرية االلكترونية التي تم رصدها تحمل من التنوع في األشكال واأللوان وقيم جم

 على الدهشة . 

ما عاختالفها واينها واستطاعت الرؤية البصرية المدركة و المعنية بالقيم الجمالية ان تكتشف جماليات هذه الصور ومدى تب

يضا روسات وأية والفهو مألوف والدراسة الحالية مهتمة بالرؤية البصرية لبعض الصور االلترونية للخاليا واالنسجة  الحي

عريف لى التاستلهام عدد من التصميمات تصلح لعمل معلقات نسجية مطبوعة توضح هذه القيم الفنية الجديدة وتشجع ع

  .   بهذا االتجاه الفني المعاصر الذي يواكب التقدم العلمي الحالي

 مشكلة البحث: 

صادر محث عن باعة المعلقات يتطلب دائما البالتطور المستمر في مجال طباعة المنسوجات بأشكاله المختلفة ومنها ط

ا خرج علين ألخيرةامتباينة يستلهم منها مصمم المعلقات النسجية تصميمات تساير الحداثة والغرض الوظيفي , وفي اآلونة 

فادة من ستمكن االمدى ي مئات الصور المجهرية االلكترونية للكائنات الحية تحمل كثيرا من القيم الجمالية المتميزة فالى اي

 هذه الصور في انتاج تصميم المعلقات النسجية المطبوعة ؟
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 :اهداف البحث

 دراسة مخرجات بعض التقنيات الحديثة كصور المجهر االلكتروني من الناحية الفنية  -1

 البحث في المدى الذي يمكن ان تحدثه الرؤية البصرية لجماليات الصور االلكترونية  -2

النتاج  ة تصلحايجاد حلول تصميمية جديدة مستمدة من الصور االلكترونية للكائنات الحية بهدف تحقيق قيما جمالي -3

 معلقات نسجية معاصرة 

  يفترض البحث أن: :ثفروض البح

 الصور المجهرية االلكترونية للكائنات الحية تحمل قيم جمالية عالية ومتميزة  -1

 م العلمي والتقد امكانية استلهام تصميمات معاصرة عالية في قيمها الجمالية تصلح لطباعة المعلقات النسجية تواكب -2

 التقني الذي يميز الوقت الحاضر 

 اهمية البحث:

 التأكيد على اهمية الترابط بين العلم والفن وتأثير كل منهما في اآلخر  -1

 ت العلمية ونشر الثقافة العلمية االستفادة من الفن في التعريف بالمعلوما -2

 ة دراسة القيم الجمالية للصور المجهرية االلكترونية الذي يفتح مجاال جديدا باتجاهات فنية معاصر -3

 حدود البحث:

 دراسة جمالية الخصائص التي تميز الصور المجهرية االلكترونية للكائنات الحية   -1

ة ومن ثم لمجهريابتكار عدد من تصميمات المعلقات نسجية باستخدام تأثير ملمس طريقة الطباعة باالستنسل والصور ا -2

 طباعتها باسلوب الطباعة الرقمية وتوظيفها في قاعات المراكز العلمية 

 مناهج البحث كال من: 

لكشف لترونية الذي يقوم على جمع المعلومات والبيانات بمعرفة خصائص التصوير بالمجاهر االلك المنهج الوصفي : -1

ا للوصول تعبير عنهقة والعن الشكل الظاهري ثالثي االبعاد لالسطح . والتراكيب الداخلية للخاليا الحيوانية والكائنات الدقي

 جية المطبوعة الى استنتاجات من اجل ابتكار وتطوير تصميم المعلقات النس

ول الى لك للوصيشمل تفسير وتحليل الحقائق والمعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها وذ المنهج التحليلي : -2

 طبيقيا ميا وتالتصميم المطلوب وطباعته بؤسلوب الطباعة الرقمية  والذي يسهل تقييم االفكار التصميمية تقييما عل

 مصطلحات البحث: 

 :   Living tissuesاالنسجة الحية 

 ويقصد  بها في الدراسة الحالية الخلية الحيوانية واجزائها الداخلية و الفيروسات 

 : microscopeالمجهر

هو جهاز يختص بتكبير األشياء واألجسام الصغيرة مما يسهل دراستها والتقتصر وظيفة المجهر على  

دراستها بحجم اكبر بل يتعداها الى اظهار ( اي اظهار المادة التي يتم (Magnificationالتكبير

 (. والمجاهر نوعان :Resolutionالتفاصيل)
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ر ويستخدم المجهر الضوئي ومجموعة العدسات الزجاجية لتكبي: Optical microscopeالمجهر الضوئي  -1

ليف خفض التكانه مناما االشياء يعد هذا النوع من المجاهر ابسط واكثر االنواع انتشارا في المعامل والمختبرات الطبية ك

 متر(  6-10×1ميكرون )الميكرون= 2وسهل االستخدام ولكنه عاجز عن رؤية األشياء التي تكون اصغر من 

التي تقوم  ويستخدم المجهر االلكتروني شعاعا من االلكترونات :electron microscopeالمجهر االلكتروني  -2

قدرة على بيمتاز ستخدم المجهر االلكنتروني عدسات كهرومغناطيسية وبتكبير األجسام بدال من استخدام الضوء المرئي وي

كما ان قدرته على  مرة(1500التكبير عالية جدا اذ يمكن تكبير العينة مليوني مرة) اقصى قوة للتكبير من المجهر الضوئي

 (3اظهار التفاصيل اكبر وهناك نوعان من المجهر االلكتروني )

 ويعتمد في عمله على اطالق: Transmission electron microscopeالمجهر االلكتروني النافذ  -أ

 ها وبعضهاذ خاللااللكترونات من مصدر كهربائي قوي وعند اصطدام هذه االلكترونات بالعينة فان بعضها يتمكن من النفا

 ل هذهوتص االخر يتشتت وعند خروج االلكترونات التي اخترقت العينة فانها تكون محملة بالمعلومات الداخلية

داخلية ( تظهر عليها صورة العينة مكبرة وموضحة التفاصيل ال Florescentااللكترونات الى شاشة عرض مفلورة)

 للعينة 

هر ويعمل بطريقة مختلفة عن المج : Scanning electron microscopeالمجهر االلكتروني الماسح  -ب

نة تسبب ل العيوع العدسات وذلك الن االلكترونات التي تصااللكتروني النافذ وان كان يشبه من حيث مصدر االضاءة ون

لسطح  البعادااطالق الكنرونات ثانوية من سطح العينة والتي يتم رصدها من قبل الشاشة فتتكون صورة مكبرة ثالثية 

ع نها ارتفاملعيوب العينة . ومن عيوب المجاهر االلكترونية بالرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها اال ان لها بعض ا

 تكلفتها وتكاليف صيانتها والحاجة الى الدقة والخبرة عند اعداد العينة 

 : Optical visionالرؤية البصرية 

ت ك المرئيايقة تلان االنسان يرى األشياء عن طريق عينه ولكن هذه الرؤية التضيف الى خبراته شيئا حيث انه اليدرك حق

 (  ومن4) لالحقةاراك المعقدة التي تتشكل تبعا لخيراته السابقة وتشكل خبراته اال عن طريق عقله بواسطة عمليات االد

لشبة ااوجه  مهارات هذا االدراك البصري القدرة على التمييز بالمطابقة بين االشياء من خالل خصائصها اي مالحظة

 (. 5ها )واالختالف بينها من حيث الشكل واللون والحجم ثم تصنيف تلك األشياء على اساس خصائص

 :printed hanging textileالمعلق النسجي المطبوع 

مضمونا  تحتوي هو كل ما يعلق على الجدران كوظيفة جمالية الى جانب وظيفته النفعية وهو هيئة مرنة في المساحة وهي

 (.6مسجال بمعالجة تشكيلية فنية )

 لتي تحملهاة الجمالية ا( معلقات مطبوعة باستخدام الطباعة الرقمية  لتأكيد هدف البحث في ابراز القيم8وقد تم تنفيذ عدد )

 صور المجهر االلكتروني للخاليا واألنسجة الحية  والفيروسات 

 : Theoretical frameworkاالطار النظري 

 :Photomicrography-Photographyالتصوير المجهري 

يعد علم الخلية من العلوم الحديثة نسبيا والتي شهدت تقدما كبيرا في العقود األخيرة وذلك بسبب االكتشافات الكبيرة في 

مجال البيولوجيا الجزيئية والتي تمت بواسطة فحص الخاليا بالميكروسكوب الضوئي . معظم هذه الخاليا صغيرة الحجم 

متر( وقد تم اكتشاف الخلية في  6-10×1و واحد على المليون من المتر= وتقاس ابعدها بالميكروميتر ) الميكرون ه

والذي  Vanleevwen Hoekالقرن السابع عشر مع اختراع المجهر الضوئي بواسطة العالم الهوالندي فانليفون هوك 
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خلية هي الوحدة وفي القرن التاسع عشر اكد العلماء بأن ال(. 7سمح باكتشاف اجسام اليمكن رؤيتها بالعين المجردة )

البنائية والوظيفية في الكائنات الحية سواء كانت حيوانية او نباتية او كائنات وحيدة الخلية , وتقوم الخلية  بجميع الوظائف 

الحيوية الالزمة الستمرارها , ومع مطلع القرن العشرين وبتطور المجهر الضوئي  وزيادة قدرته التكبيرية الى  

لي تمكن العلماء من معرفة المزيد عن الشكل الظاهري للخاليا ورؤية بعض الكائنات الدققة مرة عن الحجم االص1500

وحيدة الخلية كالبكتيريا وتمكن العلماء من معرفة المزيد عن الخاليا والتباين في اشكالها ووظائفها , وكذلك امكن التعرف 

املة عن األجزاء الداخلية للخاليا و الكائنات الدقيقة على بعض انواع البكتريا المسببة لألمراض ولكن دون المعرفة الك

وايضا ادرك العلماء ان هناك امراض معدية تصيب الكائنات الحية سببها كائنات ال تشاهد بالمجهر الضوئي المتطور , 

ه الكائنات وهذه الكائنات امكن التعرف عليها بالطرق المعملية الغير مباشرة و االختبارات المناعية وقد اطلق على هذ

( . في بداية الخمسينات من القرن الماضي ومع استخدام المجهر االلكتروني الذي Virusالدقيقة جدا اسم الفيروسات )

الى اكثر من مليوني ضعف حجم االجسام التي يتم فحصها امكن التعرف على انواع الفيروسات تصل قوته التكبيرية 

( 1( وفيروسات األبيوال و االانفلوانزا وإلتهاب الكبدي الوبائي )شكل  Aids)المختلفة  كفيروس نقص المناعة المكتسبة 

(8.) 

      

 فيروس االيبوال                 فيروس االيدز                                               

       

 روس إلتهاب الكبدي الوبائيفي                                           H1N1فيروس                                            

 ( يبين شكل بعض الفايروسات تحت المجهر االلكتروني1شكل )
    

في  المختلفة عضيياتكما أمكن التعرف على التركيب الخارجي للخاليا وعلى نواة الخلية واجزائها المختلفة وعلى انواع ال

لخاليا يا الدم واوكذلك اشكالها وتركيبها البنائي ووظائفها . ايضا امكن التعرف على خال ( organellesالسيتوبالزم  )

ل ت في اشكالتحوالاالمناعية واألجسام المختلفة الموجودة في بالزما الدم ورغم وحدة الخاليا االانه امكن التعرف على 

 الخاليا المختلفة لتتالئم مع وظائفها الخاصة. 
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لمجهر اطا تحت شكل الخلية تحت المجهر الضوئي وشكلها تحت المجهر االلكتروني نجد ان مايبدو بسياذا ما قارنا بين 

دوا لذي يباالضوئي هو تركيب مركب معقد تحت المجهر االلكتروني مثال ذلك الغشاء البالزمي الخارجي للخلية وهو 

هر قيقة مانع سائل دهني تحت المجكغشاء رقيق يحمي مكونات الخلية ويحدها تحت المجهر الضوئي هو في الح

ي هذا ويحتو االلكتروني ويتكون من طبقتين من الفوسفوليبيدات ذات رؤوس متجهه للخارجوزيول زيتية  متجهة للداخل

المانع  ات هذاالتركيب ايضاعلى جزيئات مختلفة الحجم من البروتينات و جزيئات من الكولستيرول التي تربط بين مكون

 , (9)( 2السائل )شكل

 لخلية وماتاجه اوهذا التركيب السابق يحمي الخلية ويربط بين الخاليا بعضها ببعض, وكما يتحكم في دخول وخروج ما تح

لمرور من سمح بايتنتجه من مواد وهذه الوظيفة للغشاء الخلوي يتم بواسطة آليات متباينة التي تتم عبر بوابات بعضها 

دار بروتين بجئات القة لتسهيل عملية النقل وبعضها يحتاج الى االرتباط بجزيخالل االنتشار البسيط وبعضها يحتاج الى طا

سمح له باالحاطة يوفي بعض الخاليا المناعية يتحور الغشاء الخلوي بما . (10)الخلية للنقل الى داخل او خارج الخلية 

كروي  بدوا كجسمالتي ت ايضا نواة الخليةبالمواد الغريبة والكائنات الدقيقة كالفيروسات و البكتريا ويقضي عليها . وهناك 

غشاء  حيط بهصغير داخل الخلية تحت المجهر الضوئي ولكنها تحت المجهر االلكتروني تبدو النواة كجسم كروي معقد ي

 يميائيكمركب ويحتوي جسم النواة على الحمض النووي المدمج داخل النواة بشكل وطريقة حلزونية مميزة وتركيب 

ي فتتحكم  م الخلية ينتظم هذا الحمض في عدد من الكرومزومات التي تحمل الصفات الوراثية والتيانقساخاص وعند 

ة. أما ة المختلفالخلي جميع العمليات الحيوية داخل الخاليا,وتحتوي النواة  ايضا على اجسام اخرى تنقل األوامر الى أجزاء

ي على ني يحتوالمجهر الضوئي فانه تحت المجهر االلكتروجسم الخاليا )السيتوبالزم( الذي يبدوا كمادة هالمية تحت 

لعضيات ( بعضها محتوى داخل اغشية بالزمية وبعضها بدون اغشية وهذه اorganellesانواع مختلفة من العضيات )

 ختلفة منات الممتباينة في الشكل والوظيفة, بعضها مسئول عن انتاج الطاقة وبعضها مسئول عن انتاج وتصنيع البروتين

 (.11)انزيمات وهرمونات وبروتينات الدم واالجسام المضادة 

لمناعية دوائية واجية العموما فان استخدام المجهر االلكتروني في المجال البيولوجي ادى للتقدم في المجاالت الطبية والعال

فيزياء علماء ال واسطةترونية بوادى الى تطور تقنيات الهندسة الوراثية وعمليات االستنساخ . وقد تم اختراع المجاهر االلك

يميائية و الك في العقد الثالث من القرن الماضي بغرض دراسة خواص الجزيئات الدقيقة للعناصر و المركبات الطبيعية

دراسة ب( والمعنية  Nano technologyومن خالل هذه االختراعات ظهر في نهاية القرن الماضي تقنيات النانو )

 9-10×1النانو متر= )نانو متر 100-1التي يتراوح حجم جزيئاتها بين  النانويةوانتاج المواد 

ائية جية اوالفيزيوفي كل األحوال فان استخدام المجهر االلكتروني في العلوم البيولو( 12)نانو متر(1000مايكرون=1متر,

سام ه األجبغرض دراسة العناصر والجزيئات الدقيقة ادى الى انتاج اعداد هائلة من الصور التي ساعدت في فهم هذ

 .( 13)متناهية الصغر وفي تطور هذه العلوم واستخداماتها في جميع مجاالت الحياة 
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 لخلية الحية تحت المجهرا                          غشاء خلوي                                                               

 يبين الغشاء الخلوي و جسم الخلية كما تم تخيلها تحت المجهر االلكتروني 2شكل
  

 صور المجهر االلكتروني من الناحية الفنية: 

 الصور هذه ان اال والفيزيائية البيولوجية العلوم تطور الى اشرنا كما ساعدت قد االلكترونية المجهرية الصور كانت اذا

 والتناسق دسياتوالهن والخطوط واأللوان والتكوين الشكل في عالية جمالية قيما تحمل متباينة اشكال تحتوي معظمها في

 منه يستلهم ان يمكن الطبيعة مصادر من جديدا مصدرا تمثل ان يمكن والتي مسبوق غير بشكل الجمالية القيم اخر الى

 دراسة تم ثةللباح مسبقة دراسة وفي العصر مع تتناسب مسبوقة غير اشكاال الفنية المجاالت جميع في المصمم الفنان

 (14)مطبوعة نسجية علقاتكم توظيفها تم التي التصميمات من عدد واستلهام الجمالية البنائية وقيمتها النانونية المواد اشكال

يم دراسة القبمعنى  والمواد النانونية متناهية الصغر قد تكون عناصراو مركبات طبيعية او مخلقة. اما البحث الحالي فهو

منها  االستلهاموسات والجمالية لصور المجهر االلكتروني للخاليا و األنسجة الحية والكائنات المجهرية كالبكتيريا والفير

ثيرا ختلف كن التصميمات التي تصلح لعمل معلقات نسجية عصرية والصور المجهرية السابقة للمواد الحيوية تلعدد م

القصى للمواد النانوية نانومتر الحد ا100عنها للمواد النانونية فالمواد الحيوية التي يتم تصورها الكترونيا يفوق حجمها 

 ي مواد جامدة . كما انها مواد حية على عكس المواد النانونية فه

العالقة  ثاال لهذهعتبر متواذا كانت العالقة بين الفن و العلم قديمة فان الفنون التطبيقية والتي تربط بين الوظيفة والشكل 

من  لعلم فنياوظيف اتفالعلم كان دائما يستعين بالفن في رسم االشكال التوضيحية التي تساعد على فهم وتبسيط العلوم اما 

 (Michael Davidson)ى طالب الدراسات العليا في الفيزياء بجامعة فلوريد ويدعى خالل الصور المجهرية يعود ال

عدد من  ول علىحيث قام بالتصوير بالمجهر الضوئي لعدد من المركبات كالفيتامينات واالدوية والفلزات واستطاع الحص

بهدف  لمالبست معنية بصناعة االصور التي الحظ قيمتها الفنية و الجمالية المميزة , والتي قام بعرضها على شركا

 تسويقها واستخدامها كتصميمات حديثة  مختلفة. 

س في وقد قامت بعض شركات صناعة المالب (15)العلمية المواد هذه اهمية اظهار الى يهدف كان الوقت نفس وفي

 (.3االستفادة من هذه الصور المجهرية دون تحوير في صناعة الكرافتات )شكل
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 ستوحاة من صور مجهريةمجموعة من الكرافتات م              فيتامين هـ تحت المجهر الضوئي                                   

 :  يبين فيتامين هـ و مجموعة من الكرافتات مستوحاة من صور مجهرية3شكل
 

 The) المجهر تحت من مجهرية صور الفضل فنية مسابقة يعمل(  Nikon) التصوير ادوات شركات احدى قامت ايضا

Nikon Small World image )والهواة الباحثين يلتقطها مجهرية صور الفضل سنوية ومكافئات جوائز وحددت 

 من اكثر تحكيم تم 2017 لعام المسابقة لهذه 43 رقم الدورة وفي.  الجمالية وقيمتها وتفردها الصورة تقنيات على اعتمادا

 ( 4وبعض هذه الصور الفائزة موضحة في )الشكل  ( 16)افضلها اختيار وتم العالم انحاء جميع من مجهرية صورة 2000

     
 لدودة الشريطيةرأس ا                نين الدجاج                     جزء من مخ ج                                   

      
 ح زهرة الليليحبوب اللقا                  جزء كيراتيني من الخلية لبشرية يحدد صاحبها                             

 The Nikon Small World image: يبين بعض الصور المجهرية الفائزة في مسابقة  4شكل 

 

  المعنية البيولوجية االبحاث مراكز قبل من نشرها تم فقد االلكترونية بالمجاهر تصويرها تم التي المجهرية الصور اما

 الجسم خاليا بين واالختالف التباين اظهار وايضا عملها واليات للخاليا الداخلية والمكونات البيولوجية الظواهر بتفسير

 االيام خالل الرحم جدار في وإلتصاقه وتكاثره الزيجوت وتكوين االخصاب يتم كيف وتسجيل رصد تم المثال سبيل فعلى
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وكيف ان الجهاز العصبي يعمل ويؤخذ شكل الشبكة العنكبوتية لالنترنت ,ايضا كيف يتم  .(17)(5 شكل)  الحمل من االولى

تحويل االصوات والمرئيات واالحاسيس الى موجات كهربائية تنتقل الى المخ لترجمتها واالحساس بها كل ذلك دون 

 االلتفاف الى اشكال هذه الصور وما تحمله من قيم جمالية

    

 الخصاب وتكوين الزيجوتاالبويضة لحظة         خصاب                      عملية اال                                          

      

 ام ملتصق بجدار الرحماي 6الجنين عمر              ) حر في قنات فالوب(        ايام  4لجنين عمر ا                         

 : صور بالمجهر االلكتروني تبين  عملية االخصاب و بداية تكوين الجنين في االنسان 5شكل 

   

 العلمية المجالت وفي االجتماعي التواصل شبكات عبر االلكترونية المجهرية الصور هذه من المئات تدفق مع ولكن

 ماليةالج القيم في عاليةوال المتفردة الجمالية وقيمها الصور هذه باشكال االهتمام بدأ العلمي بالتقدم المعنية او المتخصصة

 الدم خالياو بعض اشكال مثل لجمالها الدهشة و االنبهار تثير واخرى الخالق عظمة على تدل صور الى تصنيفها ويبدأ

 الصور هذه امثلة بعض يوضح (18)(6 شكل)  و المختلفة الجسم انسجة واشكال العصبية الحزم شكل و الجزعية والخاليا

 .   االلكترونية المجهرية الصور اسمها بصرية ثقافة هناك واصبح.  االلكترونية المجهرية



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

415 

         

 لخاليا الجزعيةا          كرات الدم البيضاء                                                                            

         

 خاليا دهنية                                  حزمة من األعصاب                 

 : يبين بعض من خاليا وانسجة جسم االنسان6شكل 

 

 من متوفر ماهو حسب فانه الحية والكائنات اواالجسام النانونية للمواد سواء االلكترونية المجهرية الصور حداثة ومع

 طباعة مجال وخصوصا التطبيقية الفنون كمجاالت الفنية التصميمات في الصور هذه توظيف فان العلمية الدوريات

 .   (20) و (19) للغاية محدودا مازال المنسوجات

 الجانب التطبيقي: 

ها من عناصر تعتمد الفكرة التطبيقية للبحث الحالي على استلهام عدد من التصميمات لمعلقات نسجية مطبوعة تستلهم

البعاد االثية خالل الدمج بين اشكال لخطوط عشوائية تم انتاجها باحدى طرق الطباعة اليدوية ) االستنسل( واجزاء ث

ات ربع خطواواالنسجة الحية والفيروسات وتم ذلك من خالل عدد مستوحاة من الصور المجهرية االلكترونية للخاليا 

 كالتالي : 

تعتمد على تفريغ مجموعة من االشكال الخطية ذات التخانات والكثافات المختلفة على ورق االستنسل الخطوة األول : 

ومن ثم طباعتها على مجموعة من االقمشة القطنية المختلقة الملمس باستخدام عجينة البجمت الحداث التدريجات اللونية 
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( يوضح مجموعة من التجارب لالقمشة 7 رقم , و)الشكل المختلفة ثم اجرء عملية تثبيت الطبعات باستخدام الكي بالبخار

 المطبوعة التي قامت الباحثة بتنفيذها والتي تم االستفادة ببعضها في تنفيذ فكرة البحث   

يث تقوم حوتوشوب تم تصوير األقمشة المطبوعة باالستنسل  بالماسح الضوئي ونقلها إلى برنامج الف الخطوة الثانية :

 االشكال الخطية في هيئة مجموعة عناصر الباحثة ببتجهيز 

حية النسجة اليا وااختيار مجموعة من العناصر المستوحاة من الصور المجهرية االلكترونية لبعض الخالالخطوة الثالثة :

 (  8وبعض الفيروسات كما هو موضح في )الشكل رقم 

 المنفذة لخطيةا العناصر بين الدمج خالل من الفوتوشوب برنامج باستخدام تصميمات 8 عدد ابتكار الخطوة الرابعة :

 الفيروسات بعضو الحية واالنسجة للخاليا االلكترونية الصور من المأخوذة والعناصر سابقا والمجهزة االستنسل باسلوب

 والعالقات لفةالمخت التصميم أسس بإستخدام التصميمية األفكار مجموعة إبتكار في مهارتها بإيراز الباحثة قامت حيث

 القيم اظهار في مللمصم البصرية الرؤية تأكيد في البحث هدف يحقق بما العناصر هذه ودمج توزيع في  المتباينة اللونية

 بماكينة ميةالرق الطباعة اسلوب باستخدام بطباعتها وفنيا علميا منها واالستفادة المجهرية الصور لهذه الجمالية

Rhotex180TR(21)  100 استر بولي قماش على% 

 

 الخطوة األول :

         

         

          
لمركبة ( لبسيطة و امختلفة )ا: بعض التجارب الطباعية باستخدام تقنية االستنسل والمعتمدة على االستفادة من انواع الخطوط ال7شكل رقم 

 للباحثة
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 الخطوة الثالثة : 

          
 اليا المخخ                   العين تحت المجهر                                    نسيج تنفسي حي تحت المجهر                 

         
 صريةشبكية العين                                 تجلط الدم                                       خلية ب

         
 فرون الكلىن                   قدم خنفساء تحت المجهر                         خمالت األمعاء الدقيقة                           

          
 رمون االنسولينه                       زوائد في القصبة الهوائية                                قناة فالوب                          

 : بعض الصور لالنسجة والخاليا الحية التي تم تحليل بعضها فنيا في ابتكار معلقات نسجية مطبوعة8شكل 

 

 التحليل الفني للتصميمات : 

 سم( 70× سم 50: ) 1التصميم رقم 

 شبكية العين وجدار المعدة تحت المجهر االلكتروني  عناصر التصميم : 

اكتسبت المعلقة صفة الحركة و التنوع في استخدام االسلوب الخطي شكال وسمكا مما اعطاها قيم  التحليل الفني للتصميم:

حسية وجمالية فشبكية العين وهو يمثل العنصر السائد في التصميم هي مجموعة من الطبقات االفقية المكونة من تشابك 

بوب شبة البيضاوية  اما جدارالمعدة والطابع مجموعة من الشعيرات ذات االتجاهات العشوائية يعلوها مجموعة من الح
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الخطي لعنصر االستنسل فتظهر قيمتهما الجمالية من خالل هيئتهما البنائية التي توحي بمجموعة من المساحات المموجة . 

مما اما االلوان فيسيطر على عناصر التصميم في الجزء السفلي سيادة االلوان االحادية مع التغيير في قيمتها اللونية 

اعطاها صفة االرتكاز اما الجزء العلوي فهو يتمتع بالثراء اللوني, وان الدمج بين هذين العنصرين باالضافة الى طابع 

 الخط المنحني لعنصر االستنسل ذو التنوع في القيم اللونية عمل على تأكيد صفة الحركة الالنهائية.  

 

      
 اليا المعدةخ                                شبكية العين                                                               

 
 1التصميم رقم 
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 سم( 70×سم 60: )2التصميم رقم 

 قناة فالوب والخلية العصبية الفسفورية  عناصر التصميم :

قناة  دام عنصريل استخسيطرت الشبكية غير التقليدية على الهيئة البنائية لهذا التصميم ويتضح ذلك من خالالتحليل الفني :

ير ي اوضاع غفلثمار افالوب والذي ترتكز قيمته الجمالية في هيئته البنائية التي تشبه الحشائش و يوجد بينها مجموعة من 

طوح ذه السهذي اعتمد بنائها على الخطوط المقوسة وان اختالف منتظمة وكذلك عنصر الخلية العصبية الفسفورية وال

ين من م درجت)الملمس (اعطاها نوعا من الخداع البصري, اما الوان التصميم فان العنصر االول والذي تميز باستخدا

ر( وان رق واالخضالزوا االلوان المحايدة مع التغيير في قيمها اللونية, اما الخاليا العصبية فهي متنوعة االلوان )األحمر

ذه ن كل هالدمج بين العنصرين وعنصر االستنسل والذي يجمع ايضا بين الخط واالشكال المرنة والخطوط الحادة وا

  التأثيرات الشكلية واللونية اعطا للتصميم نوعا من التراكب واالتزان المتبادل بين الشكل واالرضية

          
 ناة فالوب ق                                           الخاليا الفسفورية                                                  

 
 2تصميم رقم 
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 سم( 60×سم 50: )3التصميم رقم 

 (  H1N1انفلوانزا الخنازير) عناصر التصميم:

اطة من اثل والبسالمتم يتميز هذا التصميم عن غيره بكثرة االختالفات وتسيطر االتجاه االفقي االتزان غير التحليل الفني :

نها ربط بيتحيث بناء الفكرة التصميمية , فاالرضية اشتملت على مجموعة البأس بها من الدوائر مختلفة المساحات 

لدائرية شبه ا نوع من قوة الشد الفراغي كما ان الهيئة مجموعة من االقواس وان التنوع في ابعاد هذه الروابط تركت

ان فتأخذ خطة االلو ( والغير منتظمة عملت على تأكيد الطابع الحركي . اما االلوان h1n1البنائية لفيروس االنفلوانزا )

طة وهذه الخ تها(الالثالثية التي تجمع بين ثالث درجات على مسافات متساوية في دائرة االلوان ) االلوان االساسيةومكم

 تتميز بتباينها وادت الى خلق واالحساس بالحركة االيقاعية الحيوية . 

 
 H1N1فيروس 

 
 3تصميم رقم 
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 سم( 60× سم 50: ) 4لتصميم رقم

 تجلط الدم و نسيج حيوي تنفسي بالفراشة تحت المجهر  عناصر التصميم:

التجاه ثلين في ار متمايسيطر االتزان غير المتماثل على الفكرة البنائية للتصميم فهو مقسم الى جزئين غي التحليل الفني :

اكبة ات متراالفقي الجزء العلوي عبارة عن هيئات شبه مستطيلة تحصر بينها عنصر) تجلط الدم( وهو عبارة عن شعير

فقى جاه االمعين( مختلفة المساحات مع اقالم في االتفوق مجموعة من الكرات مختلفة االحجام وعدد من اشكال ) ال

 فراشة تحتسي بالوالراسي اما الجزء السفلي من التصميم فيسيطر عليه االاتجاه االفقي الناتج من عنصر)نسيج حيوي تنف

دة حسر من المجهر( بصورة متراكبة ,وان تكرار هذا التراكب في الزاوية اليسرى العلوي من التصميم عمل على الك

سية وان االسام االلالخطوط الراسية واالفقية الموجودة في مركز التصميم , اما االلوان فان التصميم يسوده فكرة استخدا

 تصميم .يئة الباالضافة للون االخضر وهو المكمل لألحمر وان التنوع اللوني بين الفاتح والغامق ساعد على توحيد ه

         
 سيج حيوي تنفسي بالفراشةن                                 تجلط الدم                                                           

  
 4تصميم رقم 
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 سم( 70×سم40:)5التصميم رقم 

 زوائد القصبة الهوئية والخاليا العصبية للمخ تحت المجهرعناصر التصميم: 

ية ا من الرؤا جديدان الفكرة البنائية للتصميم مستوحاة من المدرسة التكعيبية حيث عرضت العناصر نوع التحليل الفني :

 الدائرية حول العناصر في الفراغ ليوحي بمنظور الشيئ من كافة اجزائه فيعرضه على السطح بحرية 

كال شبه ن االشلجزء السفلي مجموعة مفان الهيئة البنائية لزوائد القصبة الهوائية عبارة عن جزئين غير متماثلين ا

, اما ة كليةالهندسية المتماسة, يعلوها مجموعة من االقواس بها شعيرات حادة التي عملت على ربط الجزئين في وحد

زء لثقل بالجيادة ازالخاليا العصبية للمخ فهي عبارة عن هيئة مرنة موجودة بالجزء السفلي والعلوي بالتصميم للعمل على 

ئين بين الجز اة ربطما ان التقاء الخطوط المائلة المنفذة بتقنية االستنسل عملت على كسر استمرارية الحركة وأدلسفلي ك

توحي  والمساحة  كبر منالعلوي والسفلي. اما االلوان فتتسم بالتناغم في الدرجات اللونية بين الساخنةوهي تمثل النسبة اال

تدرج ستخدام الة وان االداكن المحيط بالعناصر وهو يمثل النسبة االقل في المساحبالحركة اما اللون البارد  وكذلك اللون 

 اللوني اكسب التصميم الكلي صفة الشفافية وتميز .

    
 لخاليا العصبية بالمخا                     زوائد بالقصبة الهوائية                                                          

 
 5تصميم رقم
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 سم(  60×سم 50)   :6التصميم رقم 

 العين و الصويا تحت المجهر االلكترونيعناصر التصميم: 

صر ية فالعناالبصر يتصف العمل في بنائه على استخدام الخطوط االنسيابية باناقتها والتي تحقق المتعة التحليل الفني :

قة من يط بها طبيرة تحالمستخدمة في تتسم بمرونتها, فالعين عبارة عن دائرتين الدائرة المركزية على هيئة فراغ يشبه البح

 تصميم اماضية للميم صفة التجسيم واثارة االنتباه وهي تعمل كارالخطوط المنكسرة التي توحي بالجبال لتضفي على التص

رات الشعي الصويا تحت المجهر فانه عبارة عن مجموعة من الحبيبات ذات الكثافات المختلفة مثبتة على مجموعة من

تقنية نه بمرمختلفة السمك موزعة في هيئة دائرية باحجام واماكن مختلفة في التصميم يعلوها مجموعة من الخطوط ال

 رج اللونيب التداالستنسل وان استخدام اسلوب التكرار مع تغيير الفكرة في توزيع العناصر وكذلك ظهور االلوان بأسلو

سيادته وتصميم والتغيير في قيمها اللونيه اعطى للتصميم الكلي نوع من التوافق و ان ارتكاز درجات االزرق داخل ال

 ي للمسطح اللوني .   ساعد على تاكيد صفة االتصال البصر

        
 لصوياا                                                         العين تحت المجهر                                       

  
 6التصميم رقم
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 سم(  70×سم 50:) 7التصميم رقم 

 نفرون الكلى تحت المجهرعناصر التصميم: 

مرنة الخطية الونية واعتمد التصميم على استخدام اسلوب التجريدية التعبيرية والتي تتميز بالمساحات اللالتحليل الفني :

لفراغية لشكلية وااحات االغير منتظمة والتي يتميز الهيئة البنائية لعنصر )نفرون الكلى( ذو الخطوط المتشابكة مختلفة المس

تصميم و افكرة  هرت الخطوط المرنة المنفذة بتقنية االستنسل لتاكيدوالتي تأخذ نسبة كبيرة من مساحة التصميم وقد ظ

يم ركي للتصماع الحكطبقة تعلو العنصر بالجانب االيمن السفلي للتصميم لتوحي بالتجسيم والخداع البصري وتزيد من االيق

ي االصفر( ااالزرق و) االحمر و, كما ان الخطة اللونية للتصميم فقد اعتمدت على استخدام االلوان االساسية وتدرجاتها   

تزان حركة واالمن ال الجمع بين االلوان الساخنة المضيئة وااللوان الباردة والتنوع توزيعها في التصميم ككل اعطاها نوع

 والثراء البصري .   

 
 نفرون  الكلى

  
 7تصميم رقم
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 سم(  70×سم 60: )8التصميم رقم 

 للخنفساء و الخاليا المخ تحت المجهرالقدم االمامية عناصر التصميم: 

ا خدمتها مملعناصر اعتمد بناء فكرة التصميم على استخدام اسلوب السيادة لشكل معين ويخضع لها باقي الالتحليل الفني :

نائهما عتمد بييعطي صفة البساطة حيث نالحظ عنصري) القدم االمامية للخنفساء و الخاليا المخ( تحت المجهر  والذي 

الناشئة  لمالمسجموعة من المساحات والخطوط المرنة والمختلفة السمك في االتجاه االفقي والراسي ودمجهما مع اعلى م

 ترابط امامن ال من استخدام تقنية االستنسل ذات المساحات والكثافات المختلفة كل هذا عمل على اكساب العمل ككل نوع

الموف( والصفر اكمله ) االحمر واالخضر(و) البرتقالي واالزرق(و) بالنسبة لاللوان فقد غلب عليها استخدام اللون وم

 بصري.  داع الوقد ادى التنوع في القيم اللونية الى اعطاء التصميم نوع من التميز الشكلي االيحاء بالشبكية والخ

          
 اليا المخخ                                               القدم االمامية للخنفساء                                          

 
 8تصميم رقم
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 النتائج: 

كذلك بعض وية واظهرت الرؤية البصرية للصور المجهرية االلكترونية للعديد من الخاليا واالنسجة والجزيئات الحي .1

 الفيروسات تمتعها بقيم جمالية شكلية ولونية متباينة ومبهرة وايضا بنظم بنائية مختلفة.

باط استن مهارات الرؤية البصرية لدي المصمم تساعده في التفاعل بصريا مع الصور المجهرية االلكترونية في .2

د ن االعتماملتحرر المعلومات واالستفادة منها لتنمية قدراته االبداعية في حل المشكالت التصميمية من خالل امكانية ا

مجها يالت ثم دمل تشكا وبين الطباعة اليدوية كاستخدام االستنسل في ععلى تقنيات الطباعة الرقمية وحدها بل والدمج بينه

 مع الصور المجهرية في تصميم المعلقات .

اللهام  هتمامالرؤية البصرية التحليلية لهذه الصور المجهرية اكدت ان هذه الصور تمثل مصدرا هائل وجدير باال .3

صميمات تتلهام ه من مصادر طبيعية اخرى ويمكن توظيفة في اسالمصمم ويختلف كثيرا بقيمه الجمالية عما هو مألوف لدي

 مبتكرة لمصمم طباعة المنسوجات وخاصة مصمم المعلقات

 مات الخطيةتصميمات مستلهمة من اجزاء من الخاليا واالنسجة الحيوية وبعض الفيروسات والتصمي 8تم تنفيذ عدد .4

 باالستنسل وتحليل هذه التصميمات فنيا

 المناقشة:  

صف ني في الناللكترواالتقدم العلمي الهائل في مجال العلوم الفيزيائية والبيولوجية الناتج عن اختراع وتطور المجهر ان 

ى جزيئات عرف علالثاني من القرن الماضي أدى الى ثورة معرفية هائلة في المجالين حيث امكن في المجال الفزيائي الت

ن المواد ممتر( وادى ذلك الى التعرف على العديد من 10-9×1ومتر )المواد حتى التي تصل اقطارها الى واحد نان

ات لطبيعية ونشأت تقنينانومتر ومعرفة خواصها المتميزة والتي تفوق مثيالتها ا100النانوية والتي التتعدى اقطار جزيئاتها

 تم الكشف عن ل البيولوجي( التي تم توظيفها بكفاءة في جميع مجاالت الحياة , وفي مجاNano toolالمواد النانوية )

نانومتر( 200ميكرون )2خواص الخاليا وجزيئاتها وعلى الكائنات الحية القيقة كالفيروسات والتي تصل اقطارها الى

ة في اللكترونيهرية اوادى ذلك الى ثورة علمية في مجال العلوم البيولوجية والطبية والعالجية . ويتدفق مئات الصور المج

ير ختلفة وتثمشكلية ووية والمواد الحيوية ادركت الرؤية البصرية لهذه الصور انها تتمتع بقيم جمالية مجال المواد النان

 الدهشة وانه يمكن توظيفها علميا وفنيا. 

او  ات طبيعيةو مركباال انه حدث خلط بين المواد النانوية والمواد الحيوية , فالمواد النانوية جامدة غير حية عناصر ا

ية حبناء هذه المواد يأخذ شكال هندسيا اما الخاليا والفيروسات فهي مواد نانومتر و100-1مخلقة تتراوح اقطارها بين 

عن  بر اشكالهابنائية مرتبطة بالوظيفة الحيوية التي تؤديها وغالبا ما يعنانومتر واشكالها ال200اقطارها تتجاوز 

ية ور المجهرذه الصالهندسيات لذلك يجب التمييز بين المواد النانوية والمواد الحيوية وعدم الخلط بينهم . ايضا فان ه

ا لتي يرصدهللقطة الها كلما كانت اااللكترونية تربط بين الفن والعلم فكلما كان العالم مدرك للقيم الجمالية ومتذوق 

كا لمصمم مدرالفنان بالمجهر االلكتروني اكثر دقة ومعبرة يمكن ان تمثل لوحة فنية تعليمية تثقيفية , وايضا كلما كان ا

  لعلمي اللعالقة بين الشكل والوظيفة للصورة المجهرية امكنة ان يوظفها فنيا بما يخدم العلم ويعكس التقدم 
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 :التوصيات

يدرك  يتطلب ان لآلخر ان التقدم العلمي المتناهي في جميع المجاالت وتطور التقنيات الحديثة وحاجة الفن والعلم كل منهما

 ذوقه للفنهمية تاكل من الفنانين والمصممين والباحثين حاجة كل منهما لآلخر, لذلك فانه على الباحث العلمي ان يدرك 

واهمية  لعلميةان والمصمم وطاالب الفنون والتصميم ان يكونو ملمين بالتطورات اودراسته لعلم الجمال , وكذلك الفن

 توظيف الفن لخدمة العلم ودورهم التثقيفي في نقل المعرفة للمتلقي بصريا   

 المراجع:

 17-16ص   2001-لكويتا –عالم المعرفة " التفضيل الجمالي"  عبد الحميد , شاكر: .1
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2. Al Bassiouni, Mahmoud "tarbiat aldhawq aljamali" dar almaearif -alqahrt 1986s 92 

3. http://mawdoo3.com2017طقاطقة , شرين: انواع المجاهر واستخداماتها 

3. http://mawdoo3.com2017 shryn: 'anwae almajahir waistikhdamatiha taqatiqatan 
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 1634ص2015
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 26ص2003لقاهرة ا–مطبعة جامعة حلوان  التصميم"" اسس واساسيات حجاج , حسين محمد محمد:  .6

6. Hajjaj, Hussein Mohammed Mohammed " 'usus wasaasiat altasmima" mutbaeat jamieat 

hilwan -alqahirat 2003s26 

7.   http://au.edu.sy/images/coursses/medicine/1-2/15-Cytology.pdf2016/2017 

8. www.hazemsakeek.net مجلة الفيزياء  جسد االنسان لوحة فنية مذهلة تحت المجهر"" :, حازم فالح  سكيك

 2017العصرية 

8. www.hazemsakeek.net sakik , hazim falah : "jasad al'iinsan lawhat faniyatan mudhhilatan 

taht almjhr" majalat alfyzya' aleisriat 2017 

9. https://www.google.com/ur 

10.   Mahan,L.K. and Escott- Stump,S.:" Krause-s Food & Nutrition Therapy" D12 

SAUNDERS2008 p11  

11. https://www.amazon.com/Biology-8th-Neil-Campbell/dp/0805368442  

 25-24ص2010الكويت  -محمد شريف:" تكنولوجيا النانو من اجل غد افضل" دار المعارف , االسكندراني .12

12. Alexandrian, Mohamed Sherif: " tuknulujiaa alnaanu min ajl ghad afdal" dar almaearif - 

alkuayt 2010s24-25. 

 7ص 2016لعراق ا -جامعة زي قادر " مفاهيم اساسية في تقنية النانو" فؤاد نمر:,  الرفاعي .13

13. Rifai, Fouad Nimr: "mafahim 'asasiat fi taqniat alnanw" jamieatan zy qadr- aleiraq 2016 

s7 

 " جية المطبوعةالبتكار تصميمات المعلقات النس"القيم الجمالية للجزيئات النانوية كمصدر  حمود , مروة ممدوح: .14

 154ص3/2017العدد 7م الدولية مجلدمجلة التصمي
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