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 نظریة الكم واالستفادة منها فى استحداث تصمیمات مبتكرة

Quantum theory and benefit from it to create 
innovative design 

 
 
 
 
 
 

 :الكلمات المفتاحیة

 الشق المزدوج – Photon الفوتون -Quantum mechanicsمیكانیكا الكم 

Experiment  Double Slit  

 :خلفیة البحث

 بالفن عالقة قدیمة وممتدة ومستمرة، فلو أخذنا بالتعریف التقلیدي للعلم ان عالقة العلم

ًباعتباره مجموعة المعارف التى یدركها اإلنسان عن الطبیعة والمجتمع والتفكیر، وكونه جمعا 

ًمنظما ومثبتا بالبراهین العملیة واألدلة لمختلف األبحاث المادیة التي تدرس میادین محددة من  ً

ًفإننا نجده بهذا التعریف قریبا إلى حد ما من تصنیف الفن، الذي یعد شكال من هذا الكون،  ً

أشكال انعكاس الواقع المادي في وعي اإلنسان، یستمد مادته من العالم المحیط ومن الظواهر 

  .واألحداث التي تعصف في المجتمع والطبیعة ویعكسها عبر أسالیب وقنوات مختلفة

 من ناحیة صیرورتهما التي یستمدانها من منبعین مشتركین،  من هنا یلتقي العلم بالفن

هما الطبیعة والمجتمع، فللعلم فروعه المتعددة وكذا الفن، وكل منهما یؤدي وظیفة تتالءم 

ِوتعددد وظائف النشاط البشري، ذلك رغم تباینهما في طریقة عكس الظواهر، ففي حین یبرز 

حددة، یجسدها الفن بشكل حسي ملموس، كنموذج العلم الظاهرة على شكل مفاهیم وقوانین م

  .فني تتجلى فیه میزات فردیة خالصة

فان كان العلم یخدم حاجات الناس العملیة ویمدهم بمعرفة القوانین الموضوعیة ویزید من 

تفاعلهم مع الطبیعة واالستفادة من مكنوناتها، إذن فهدف الفن والعلم بهذه الصیغة واحد، وهو 

نسان، ورفع مستواه الثقافي واالجتماعي، وبالتالي تغییر العالم، وذلك على تطویر مدارك اإل
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أستاذ التصمیم المساعد قسم التربیة الفنیة كلیة التربیة النوعیة 

  جامعة المنوفیة

التصمیم المساعد قسم التربیة الفنیة كلیة التربیة جامعة أستاذ 

  السلطان قابوس
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الرغم من اختالف الموقعین، ففي حین یعبر الفن عن إدراك حسي انفعالي خیالي، یفصح العلم 

 .عن إدراك عقلي ملموس

تسلیط الضوء على هذه العالقة من هذا الجانب تعیدنا إلى العصور التاریخیة التي و

فیها الفلسفة كأقدم علم عرفته البشریة، بل وبأكثر دقة إلى بدایة العصر اإلغریقي، حیث ظهرت 

السؤال التاریخي الكبیر الذي جلبته الفلسفة هل یمكن معرفة العالم لنواصل بعد ذلك الغوص في 

  .مكنونات هذا العلم وفهم طبیعة عناصره وتفاعالتها عبر العصور

ل حول عالقة الفن بالعلم یتجلى في فهم جوهر المعرفة في واثناء هذا التفاعل، كان الجد

  .فهم طبیعتها وارتباطها بالعلم ومقدار قوة األواصر التي تربط المعرفة بالفن في ذات الوقت

ال یمكن  ١)م. ق٣٩٩ -م . ق٤٦٩ (Socratesفاإلحساس بالجمال، حسب رأي سقراط 

ة، وسقراط ینظر إلى الفن بمقدار معرفته تلمسه إال بالعقل، ومعرفة الجمال هي معرفة الحیا

ًبالحیاة، وبما أن للحیاة هدفا معقوال، فللفن بالضرورة وظیفة معقولة وهدف معین، والفن من هذه  ً

  .الزاویة یعادل المعرفة في سیاق سعیها نحو بلوغ هدفها وأداء رسالتها في الحیاة

فهومه الممیز للجمال فهم  لیقلب بم)م. ق٣٤٧ -م . ق٤٢٧ (Platoثم یجيء أفالطون 

سقراط له لیشیر إلى أن الجمال لیس في الفن، بل هو في الحیاة ذاتها، كما أنه یرى في عالقة 

ًالفن بالمعرفة ثنائیة وترابطا في آن واحد، إن الجمال حسب قول أفالطون یوجد موضوعیا  ً

 العالم المادي، بل وبشكل مستقل في وعینا، وعلى هذا األساس فالجمال الحقیقي ال یكمن في

في األفكار الغیبیة، إن هذه النظرة لعالقة الفن بالعلم تجد جذورها في النظرة المثالیة نحو العلم 

وفي أسالیب البحث ودراسة الظواهر الطبیعیة والتاریخیة التي تنكر دور عملیة الصراع والحركة 

  .وأسبقیة المادة على الوعي وما إلى ذلك

على جدلیة العالقة بین العلم والفن، متخذة من نظرتها لعلم الجمال كما أكدت الماركسیة 

ًمنطلقا لتحلیالت هذه العالقة، عندما تربط بین الفن والواقع بعالقة معرفیة تشكل شرطا ضروریا  ً ً

  .لحیاة الفن ذاته

إن اهتمام علم الجمال الماركسي بعالقة العلم والفن، من جهة، وعالقة الفن بالواقع من 

أخرى، جعل هذا العلم یرى في هذا الترابط استجابة لالستقاللیة النسبیة للنشاط الفكري في جهة 

إنجاز عملیة الخلق الفني، وذلك بالرغم من تأكید هذه النظریة على أن الدور الرئیسي في 

ًا تشكیل الطابع التاریخي للفن یعود إلى القاعدة المادیة االقتصادیة، وأن الفن والعلم یشكالن جزء

  .من البناء الفوقي الذي یخدم القاعدة
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ًهكذا یتضح أن ثمة أسسا لترابط العلم والفن، حتى قبل أن تهب عواصف ثورة المعلومات، 

ًلكن هذه الثورة أسهمت في تحدید أطر هذا التفاعل وااللتقاء وفق مفاهیم أكثر عصرنة وتماشیا 

      ل عدسة المعلوماتیة وثورة مع المتطلبات المستجدة فكل شيء اآلن ینظر إلیه من خال

  .تقنیة المعلومات

ًفي نهایة القرن التاسع عشر كان علم الفیزیاء قد تطور تطورا كبیرا من الناحیة النظریة، 

 في علم )١٧٢٧ - ١٦٤٢ (Isaac Newtonفمن جهة، كانت هناك قوانین اسحاق نیوتن 

ًالمیكانیكا والتي استطاعت أن تحقق نجاحا باهرا في  تفسیر حركات األجسام ووصفها، ومن ً

 )١٨٧٩ - ١٨٣١ (James Clerk Maxwellٍجهة أخرى كانت هناك معادالت ماكسویل 

والتي تمثل األساس النظري لعالم الكهرباء والمغناطیسیة، كان العلماء على قناعة تامة بأن 

د في كوننا، قد النظریة الكونیة الشاملة، والتي یفترض فیها أن تفسر كل ما یحدث أو یشاه

ًأصبحت بالفعل في متناول األیدي، وأن مسألة كشف ما زال مجهوال من حقائق إنما هي مسألة  ّ

ّزمن وأنه سرعان ما ستتضح وتنقشع غمامة الجهل بالتطبیق المناسب لألسس المعرفیة المتمثلة 

  .ّآنذاك بمیكانیكا نیوتن ومعادالت ماكسویل أو ما یسمى بالفیزیاء التقلیدیة

میكانیكا الكم هي مجموعة من النظریات الفیزیائیة التي ظهرت في القرن العشرین، وذلك 

لتفسیر الظواهر على مستوى الذرة والجسیمات دون الذریة وقد دمجت بین الخاصیة الجسیمیة 

الجسیم، وبهذا تصبح میكانیكا الكم -والخاصیة الموجیة لیظهر مصطلح ازدواجیة الموجة

ًر الفیزیائي على المستوى الذري كما أنها أیضا تطبق على المیكانیكا مسؤولة عن التفسی

الكالسیكیة ولكن التظهر تأثیرها على هذا المستوى، لذلك میكانیكا الكم هي تعمیم للفیزیاء 

  .٢الكالسیكیة إلمكانیة تطبیقها على المستویین الذري والعادي

وهو مصطلح فیزیائي یستخدم (نائها ّتسمیتها بمیكانیكا الكم یعود إلى أهمیة الكم في ب

ّلوصف أصغر كمیة من الطاقة یمكن تبادلها بین الجسیمات، ویستخدم لإلشارة إلى كمیات 

كثیرا ما یستخدم مصطلحي ) الطاقة المحددة التي تنبعث بشكل متقطع، ولیس بشكل مستمر

تخدمون مصطلح ّفیزیاء الكم والنظریة الكمیة كمرادفات لمیكانیكا الكم وبعض الكتاب یس

  .میكانیكا الكم لإلشارة إلى میكانیكا الكم غیر النسبیة

نشأت میكانیكا الكم منذ اكثر من ثمانین عام، واصبحت جزاء جوهریا واساسیا ال غنى 

عنه من زخیرة عالم الفیزیاء النظریة، فضال عن الكم الهائل من الكتب الدراسیة التى تأحذ على 

بطرق قیاسیة، تعزز مبادئ میكانیكا الكم عمل اللیزر واالجهزة عاتقها تدریس هذه النظریة 
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االلكترونیة ومشغل اقراص الفیدیو الرقمیة كما قدمت تنبؤات دقیقة فیما یتعلق بخصائص 

 ٣الجسیم االولى التى تتوافق مع القیاسات التجریبیة ذات الدقة العالیة

 توصح ان للفوتونات خاصیة ًتقدم میكانیكا الكم حالیا أفضل تفسیر للفوتونات، حیث

ازدواجیة الموجة والجسیم، مظهرة خصائص كال من الموجات والجسیمات حیث یمكن للفوتون 

ًالواحد االنكسار بواسطة العدسات والتداخل، ومن الممكن تصرفه كجسیم معطیا نتیجة محددة 

لكهربائیة، عند قیاس وتحدید موضعه، ویختص بكونه معدوم كتلة السكون، ومعدوم الشحنة ا

 .٤باإلضافة لكونه یتنقل في الفراغ بسرعة الضوء

هو جسیم أولي، وحدة الكم للضوء وجمیع األشكال األخرى لإلشعاع  Photon الفوتونو

الكهرومغناطیسي، والحامل للقوة الكهرومغناطیسیة تسهل مالحظة تأثیرات هذة القوة في كال 

 انعدام الكتلة الساكنة للفوتون الذي یسمح المستویین المیكروسكوبي والماكروسكوبي، بسبب

 .٥بالتآثر والتفاعل في المسافات الطویلة

  

  

  

  

  

  

  

  

یتضح احد تطبیقات میكانیكا الكم على مدارات الكترون الهیدروجین ) ١(وفى شكل 

فكل شيء اصبح یخضع لنفس القوانین ورصد حركته ضوئیا وما یتضح بها من من نظم شكلیة 

م وهذا هو السبب في أن میكانیكا الكم كانت مسببة لتطویر الفیزیاء النظریة فلم من میكانیكا الك

یكن حتى علماء الفیزیاء یستطیعون أن یفسروا بعض الظواهر الفیزیائیة اال من خالل تنبؤات 

میكانیكا الكم ومن الهام ایضا ذكر تجربة فى غایة االهمیة توضح فلسفة میكانیكا الكم 

تفسر بعض الظواهر التى اعتمد علیها الفن من خالل الضوء كوسیط ومضمونها الفكرى و

كثافة احتمال وجود اإللكترون في المدارات األولى لذرة الھیدروجین مبینة كمقاطع ) ١(شكل 
 مستویة  أحجام المدارات ممثلة ھنا بمقاییس رسم مختلفة
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  Experiment )الشق المزدوج(تشكیلى فیما یسمى بفن الظل ثالثى االبعاد وتسمى تجربة 

Double Slit أو تجربة شقي یونغ فهي إحدى أهم التجارب الفیزیائیة التي أسهمت في البحث 

، ثم استخدمت في اثبات وجود خاصیة موجیة لجمیع ٕفي طبیعة الضوء واثبات طبیعته الموجیة

  .الجسیمات مثل اإللكترونات وغیرها

  

على انعراج الضوء عند شقین رفیعین في حاجز مانع ) ٢(تعتمد تجربة شقي یونغ شكل 

للضوء، حیث یقوم االنعراج بتحویل كال الشقین إلى منبعین ضوئیین متشابهین مترافقین، وینتج 

ال الضوء على حاجز أمامهما أنماط تداخل تتمیز بأهداب ضوئیة شدیدة اإلنارة عنها عند استقب

 تم الحصول ٦وأهداب عاتمة، وهذا ما یشابه ظاهرتي التداخل البناء والتداخل الهدام في األمواج

بحزم إلكترونیة مما كان ) حزم الفوتونات(أیضا على نتائج مشابهة عند استبدال الحزم الضوئیة 

  .جسیم-ت مثنویة الموجةأحد اثباتا

وبنفس المنطق الفكرى و باالعتماد على توجیه مصادر الضوء بنظام یسمح بشكل تفاعلي 

تعدیل توقعات ظهور الظل ثالثى االبعاد التى تكون مدخالتها غیر متسقة و تحدد التكوین 

لشكل المكاني والمسافة من الظالل، فحسب وضع، وحجم، وتوجیه المدخالت ، تظهر مدلوالت ا

 مع تحدید كمیة وزاویة الفوتونات الضوئیة البصریة والفوریة على اتساق الصور الظل الناتجة

  .٧)٣(شكل

  والذى یعتمد فى تشكیله على3D Shadow Artظهر مایسمى بفن الظل ثالثى االبعاد 

  : المحددات التى االساسیة والموضحة كما یلىبعض

  .الزرى الذى یحدد كثافتهاعدد العناصر وطبیعتها الشكلیة وتركیبها  -١
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الطاقة التى یحملها كل عنصر  -٢

وتمیزه من حجم او تفاصیل 

 .سطحیة

وضعیة العنصر بالنسبة لباقى  -٣

 .العناصر وزاویة استقباله للضوء

زاویة سقوط الضوء وشدته  -٤

 .والمسافة بین المصدر والعناصر

طبیعة وخصائص السطح  -٥

 .المستقبل للضوء

ت الؤلتسااه ذهإلجابة على  التحمو

ك العناصر ولسلة رمباشات رتفسی

على مسطح لمختلفة في تفاعالتها ا

هذا الفن الذى نتج عنه .لوحة التصمیم

اعماال فنیة غایة فى االبداع والمهارة 

فالمدخالت غیر متسقة والمخرجات 

هیأت وصور متجانسة ومفسرة اما 

حیث تتكون طبیعیة واما تجریدیة واما تمثیلیة أوغیرها 

شكیل العمل من الضوء والفراغ والعناصر عناصر ت

البینیة والتى تمثل تراكیب بنائیة غیر متسقة والتى 

یسقط علیها الضوء بقوة ما وزاویة معینة فتسقط 

ظاللها على الحائط مكونة صیغة شكلیة مفهوم 

فالفوتونات هنا اصبحت وحدة تشكیل غیر صبغیة 

 بعض وسیطها الفراغ ومحدداتها المسافة كما ان هناك

التجارب الفنیة التى لم تعتمد فقط على الشكل السالب 

للظل ومدلوالته التى تسقط على الحائط 

بل جاءت هذه التجارب بوضع نمازج 

او )  أ،ب٥،٤(ملونة سواء معلقة شكل 

یوضح مفھوم االسقاطات الضوئیة من زوایا متعددة ) ٣(شكل 
 للشكل تحت مبداء تجربة الشق المزدوج فى النظریة الكمیة

التشكیل اللونى للظوء من خالل بعض الوسائط ) ٤(شكل 
 ظریة الكمالشفافة وفق مفھوم ن
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ثابة على االرض تتمیز هذه العناصر بالشفافیة مع التنوع فى شكل وسمك العنصر وتوضع فى 

 بفكر یعتمد على كیفیة استقبالها للضوء ثم یسقط علیها الضوء بكمیات تكوین غیر متسق ولكن

وزوایة مختلفة فیتخللها ویسقط على الحائط المقابل مكونا اشكاال ومناظر طبیعیة ملونة تتسم 

  . بقیم جمالیة وعالقات تشكیلیة دقیقة

ى تنتج كذلك بتطبیق المفهوم الفكرى للنظریة الكمیة من خالل استخدام الحاسب االل

تصمیمات زخرفیة مقننة شكلیا ومتوافة لونیا وتتحقق بها العدید من االس الجمالیة واالنشائیة 

  .٨)٦(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وجھ طفل من اعمال الفنان الیابانى كومى ) أ٥(شكل 
  Kumi Yamashitaیاماشاتى 

اطاللة على المدینة من اعمال الفنان الیابانى كومى ) ب٥( شكل 
 Kumi Yamashitaیاماشاتى 
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فالفن كنظام معرفي، ینتج عنه هیئة شكلیة، یمتلك آلیات فكریة، تتركب من خاللها 

  .یقع ضمن دائرة القصد وتحقیقه في بنیة التكوینالصورة الذهنیة، الناتجة من كرد فعل عقلي، 

النظریة الكمیة في الفن، هي االنبثاق من الجوهر، أي أن مكونات الشئ تمر ولما كانت 

بمراحل عقلیة بصریة، أي تحلیل المركب او الصیغة و تكوین حقل تصوري ذهني یجتهد فیة 

  .العقل لینتج تصمیم

  

  بأستخدام الحاسوب االلى  لنظریة الكم المجردبعض التطبیقات البصریة للمنهج الفكرى) ٦(شكل 

 وما یتضح بها من قیم جمالیة وعالقات شكلیة متناغمة Eric J. Hellerـ ایرك هیلر  ل
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  :الفن ونظریة الكم فى النقاط التالیةمن ما سبق یمكن تحدید العالقة بین 

  :التعبیر الفني الكمي -١

ال یمكن التعبیر عن النظریة الفنیة إال بصیغ ذات بعدین، وهذا یعني إحالل وحدات 

  .مسطحة ذات بعدین فیزیائیین

  :المادة والطاقة  -٢

في النظریة الكمیة، تحلیل المادة یقود إلى جوهر كوني، هو الطاقة المشعة وهو مبدأ  

وبالتالى فطاقة العناصر التشكیلیة یجب  التفجیر النووي، واالنبثاق الكوني للطاقة، مثل الشمس

  . ان تنبع من صیاغة مادتها

  :النظریة الكمیة  -٣

هي تحول في مسار الطبیعة من وصفیة رؤیة الشكل الخارجي، إلى حدسیة افتراض 

  .التركیب الداخلي من العالم كنتیجة، إلى العالم كعملیة تفاعل مستمرة

  :اللون طیف ذري -٤

إذا كان اللون طیفا ذریا، وهو الضوء، والضوء هو الطاقة، والكتلة هي طاقة مكثفة، إذا 

  .عمل الفنىفاللون هو مدخل مضامین ال

   :ًرؤیة الفن كمیا -٥

  .في النظریة الكمیة، الفن، هو األشیاء المرئیة، والذهنیة، في المجالین المرئي، والخطابي

  :النظریة الكمیة في الفن -٦

هي تطبیق النظریة العلمیة في حقل الفن أي أنها شكل جدید من الفن، وتصور جدید 

، إلى مستوى الجوهر )الشكل(ستوى المنظر للواقع الموضوعي، بمعنى تحول الشكل الفني من م

  .أي بمعنى مستوى تحلیالتها الضمنیة

ولما كان دائما ما یسعى المصمم الى ایجاد مرجعیات فكریة، یستطیع االعتماد علیها، في 

انتاج تصمیمات ذات مدلوالت منطقیة واسس علمیة، سواء في البناء اإلنشائي او طرق تنظیم 

 الصیاغات السطحیة، فكان البحث في المیادین المختلفة، للوصول وتوزیع العناصر او حتى

لمصادر اصیلة، یمكن ان تعد خلفیات عقلیة ذات منهج علمي، للوصول الى فكر جدید، محوره 

األساسي االستفادة من مكتشفات العلوم األخرى، بعد دراستها وانتقاء ما یمكن االستفادة منه، 

هم هذه المصادر علم الفیزیاء الذى ارتبط منذ القدم بالفن فى في تطویر مفهوم التصمیم،  من ا

 Quantumنظریة الكم " عالقة تكاملیة بین المداخل التجریبیة للفن وعلوم الفیزیاء التي منها 
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theory "  حیث تصف الفوتونات او كمیات الضوء الجسیمات التي تكون المادة واجزائها وكیف

اقة والمجال الطافي والقوانین الضابطة والحاكمة لهذا النظام تتفاعل مع بعضها البعض ومع الط

االمر االشبه بمسطح اللوحة الزخرفیة والعالقات االنشائیة بین العناصر من قوى جزب وتنافر 

ٕوحركة وغیرها، واجماال تفسر نظریة الكم كیفیة حساب ما سیحدث في أي تجربة تتضمن انظمة 

ل العالم بقوانینه من حولنا لذا یسعى الباحث الى اكتشاف تلك حیویة او فیزیائیة، وفهم كیف یعم

  .النظم واعمالها في تطویر الفكر التصمیمي ومن هنا ظهرت مشكلة البحث

  -: مشكلة البحث: ثانیا

تمثل وأصیلة، دائما ما یحتاج المصمم إلى مصادر فكریة ومرجعیات عقلیة متجددة 

وكلما كانت هذه المصادر مجاالت التصمیم المختلفة  الخلفیات النظریة لتطبیقاته العملیة، فى

تنبع من أصول جدیدة ومتمیزة، كلما ذاد التنوع في النتائج المرجوة، لذا یحاول الباحث في هذا 

البحث تقدیم مصدر جدید یتسم بالتقنین والتنظیم والثراء الفكري و یعتمد على نظریة من أهم 

  theoryنظریة الكم“الفیزیاء الكالسیكیة وهى النظریات التي جاءت بمثابة ثورة على 

“Quantumفي تطویر   والتى یمكن االعتماد علیها كمنطلق مستحدث یستفاد منه ویعتمد علیه

مفهوم التصمیم وصوال ألفضل الحلول التصمیمیة التي تعتمد على المنهج الفكرى والنظام 

 -: تتمثل في السؤال التالي اإلنشائي لهذه النظریة، من هنا تأتى مشكلة البحث والتي

  كیف یمكن االستفادة من نظریة الكم في استحداث تصمیمات مبتكرة؟ -

 -: هدف البحث: ثالثا

  :یهدف البحث الحالي الى

 .استحداث تصمیمات مبتكرة تعتمد على المضمون الفكري لنظریة الكم في الفیزیاء -

 -: أهمیة البحث: رابعا

 :قد یسهم البحث الحالي فى

    د مرجعیة فكریة جدیدة، ذات منهجیة علمیة، تعتمد على نظریة الكم، یستطیع ایجا -

  المصمم من خاللها استحداث تصمیمات زخرفیة مبتكرة وتضیف مصدر جدید الى 

  .مصادر التصمیم

 .إلقاء مزیدا من الضوء على النظریات العلمیة وخاصة التى تتمیز بمنطق فكري ذو تقنین عقلي -
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  -: البحثفرض : خامسا

  .یمكن االعتماد على المنهج الفكرى لنظریة الكم في استحداث تصمیمات زخرفیه مبتكرة -

  -: حدود البحث: سادسا

  : تقتصر حدود البحث على مایلى

  . دراسة المنهج الفكري لنظریة الكم وكیفیة االستفادة منها تصمیمیا-

  . تحلیل النظم الشكلیة والعالقات االنشائیة لهذه النظریة-

  . استخالص االسس والقوانین االتى تمیز نظریة الكم بصریا وعقلیا-

  -: منهج البحث: سابعا

 یتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي، لتحقیق هدف البحث كمایتبع المنهج التجریبى لالجابة -

  -: عن فرضه على النحو التالي

  :اوال اإلطار النظري

  .مدراسة المنهج الفكرى لنظریة لنظریة الك -

 .تحلیل وكشف العالقات الشكلیة التى یمكن استنتاجها من مفهوم نظریة الكم -

 . عالقة الفن بنظریة الكم وكیفیة االستفادة منها -

  :ثانیا اإلطار العملي

 توظیف نتائج التحلیل فى استحداث تكوینات زخرفیة تعتمد في مرجعیتها على المنهج الفكرى -

  .لنظریة الكم

  -: مصطلحات البحث

  : Quantum Mechanicsكانیكا الكم می -

، بما في ذلك نظریة )المعروفة أیضا باسم فیزیاء الكم أو نظریة الكم(تعد میكانیكا الكم 

الحقل الكمومي، نظریة أساسیة في الفیزیاء والتي تصف الطبیعة عند أصغر مستوى من 

 .٩ مستویات الطاقة من الذرات والجسیمات دون الذریة

  :Energy  Photonالفوتونطاقة  -

طاقة الفوتون هي الطاقة التي یحملها فوتون واحد كمیة الطاقة تتناسب طردیا مع التردد 

وكلما ارتفع تردد الفوتون، كلما  الكهرومغناطیسي للفوتون وتتناسب عكسیا مع الطول الموجي

  . ١٠زادت طاقته على نحو مكافئ، یعد طول الموجة الفوتونیة، وانخفاض طاقتها
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  : Constructivism  ة البنـائی -

هي مجمل العالقات القائمة بین الفلسفة والمنطق والنظام واألسلوب في مجال ما من 

ًالمجاالت على أن یكون لهذه البنائیة سمة خاصة ناتجة عن ارتباط كال منهما باآلخر في بناء 

   .)١١ (اآلخرمتراكب ومتتال بحیث ال یمكن ألحدهما أن ینفصل عن 

  :The constructive inebriationئیة التراكیب البنا -

الشيء الذي یعبر " التراكیب البنائیة أو التركیب البنائي على أنه " لیف شتراوس "  یعرف 

عن صفات النظام فهو مكون من عدده عناصر ال یستطیع أي عنصر منها أن یتغیر بدون أن 

أنه النظام الذي یتحول التراكیب على " بیاجیه " یؤثر على باقي أجزاء النظام، وقد عرف 

ویتغیر من خالل قواعد خاصة، مما یحافظ على التركیب األساسي لهذا النظام، بل أكثر من 

 .)٢(ذلك فإن نتیجة هذا التطور قد تؤدى إلى إزاء النظام األساسي 

  -: النتائج والتوصیات

 توصل الباحث بعد إنهاء هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصیات الهامة

  :والموضحة كما یلي

  : النتائج-اوال 

 ان االعتماد على المرجعیات العلمیة ذات التقنین العقلى تسهم فى اثراء الفكر التصمیمى -

  .. وتضفي علیه نوعا من المنطقیة الشكلیة والضبطیة اإلنشائیة

    .التصمیمىالمفهوم الفكرى والفلسفى لنظریة الكم یعتبر مرجعیة مستحدثة تفید فى تنمیة الفكر  -

  . النظریات العلمیة تعد مصدر تجریبى متجدد یمكن االعتماد علیه فى انتاج تصمیمات مبتكرة- 

 االعتماد على مصادر فكریة اصیلة فى استحداث نتاجات تصمیمیة یضفي علیها نوع من -

  .الفرادة والتمیز

  : التوصیات-ثانیا 

  :     ویوصى الباحث بما یلي

فكریة ذات منهجیة یمكن االعتماد علیها كمصادر معرفیة یستقى منها  البحث عن مرجعیات - 

  .المصمم خبراته وأشكال ممارساته المختلفة

 تكثیف البحث العلمى حول المصادر والمرجعیات ذات االصول العلمیة المثبتة لتكوین -

  . مىمخزون فكرى یستطیع المصمم الرجوع الیه واالعتماد علیه فى استحداث المنتج التصمی

 االهتمام بالتفكیر العلمى والنظریات الحدیثة واالستفادة منها فى استخالص القوانین والنظم -

  .التصمیمیة
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 .٢٠٤١الطبعة االولى، العدد 
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  سقراطSocrates) فیلسوف وحكیم یوناني، یعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربیة، ) م. ق٣٩٩ - م . ق٤٦٩

وإلیھ تنسب مفاھیم السخریة السقراطیة والمنھج السقراطي، یلقب . ًمشھورا بإسھاماتھ في مجال علم األخالق
ا بأنھ أكثر الرجال حكمة في العالم القدیم ، فبعد أن عمل في الفن وقتا قصیرا، تحول إلى الفلسفة، وثبتت من احیان

 .فوره شھرتھ كمفكر على جانب كبیر من االصالة واإلبداع
  أفالطونPlato) فیلسوف یوناني كالسیكي، ریاضیاتي، كاتب لعدد من الحوارات ) م. ق٣٤٧ - م . ق٤٢٧

یعتبر مؤسس ألكادیمیة أثینا التي ھي أول معھد للتعلیم العالي في العالم الغربي، معلمھ سقراط وتلمیذه الفلسفیة، و
 .وضع أفالطون األسس األولى للفلسفة الغربیة والعلوم. أرسطو

  نیوتنIsaac Newton) عالم إنجلیزي یعد من أبرز العلماء مساھمة في الفیزیاء ) ١٧٢٧ -  ١٦٤٢

شغل نیوتن منصب رئیس الجمعیة الملكیة، كما كان . العصور وأحد رموز الثورة العلمیةوالریاضیات عبر 
 .ًعضوا في البرلمان اإلنجلیزي، إضافة إلى تولیھ رئاسة دار سك العملة الملكیة

 جیمس كالرك ماكسویل James Clerk Maxwell) عالم فیزیاء اسكتلندي شھیر لما أسھم ) ١٨٧٩ -  ١٨٣١

ھامة التي تفسر ظھور الموجات الكھرومغناطیسیة، یعتبر كثیر من علماء الفیزیاء أن ماكسویل بھ من معادالت 
ًھو أكثر علماء القرن التاسع عشر تأثیرا على علم الفیزیاء، ویضاھي الكثیر منھم ھذا التأثیر بتأثیر نیوتن 

 .وأینشتاین
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