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   المعاصر النحت فى النانوتكنولوجى تطبیقات من االستفادة

  

  

  

 :ملخص البحث

 الحیاة خالل السنوات القلیلة القادمة جراء أنماطیشهد العالم  تغیرا شامال فى جمیع 

 بإمكانیاتهااستخدام النانوتكنولوجى فالدول جمیعها تتسابق المتالك هذة التقنیة واالستفادة 

 جاالت ، والتنمیة فى مجال النانوتكنولوجى سوف تؤدى حتما الى تغیرالمذهلة فى جمیع الم

 وسیمتلئ الحفري، وستحل الطاقة الشمسیة محل الطاقة الناتجة من الوجود أجال أوالعالم عاجال 

العالم بالعناصر والمعادن والمواد الجدیدة التى تستخدم فى مجاالت وصناعات فریدة، وسوف 

 والحساسات ،منها یة الصغیرة التلوث والسموم قبل حدوث اى خطرتكتشف الحساسات الكیمیائ

المیكانیكیة سوف تعلن عن حاالت انهیار الكبارى وسقوط العمارات قبل حدوثها بسنوات وسوف 

نستخدم مواد فائقة القوة كجدران لمنازلنا ولحمایة طائراتنا وسیارتنا، حتى مالبسنا ستتمتع بمواد 

الصیف وتدفأ فى الشتاء، تلك االختراعات ستصل الینا فى المستقبل لها خواص جدیدة تبرد فى 

  .العاجل من خالل النانوتكنولوجیا 

ومن البدیهى ان یظل النحت كما كان منذ فجر التاریخ مؤثرا فى المجتمع المحیط به 

ثرها ومتاثرا بما حوله من تطور وتقدم ، وتتعرض الباحثة لماهیة النانوتكنولوجى كتقنیة حدیثة وا،

على فن النحت المعاصر، وذلك من خالل عرض لبعض االعمال النحتیة والتى استخدمت فى 

تنفیذها تلك التقنیة او استخدمت مفردات تلك التقنیة كعناصر فى الشكل النحتى، وما اضافته 

كما تعرض الباحثة المستحدثات ، تلك المفردات على المنحوتات من تغیر فى الشكل وجمالیاته 

    للصوت وأجة من استخدام النانو تكنولوجى على المنحوتات سواء كانت مسببة للحركة النات

  . غیرها مما یكسب المنحوتات وأو للضوء أ
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Research Summary: 
The world is witnessing a comprehensive change in all lifestyles over the 

next few years due to the use of nanotechnology. All countries are racing to 
acquire this technology and to exploit its amazing potential in all fields. The 
development of nanotechnology will inevitably change the world sooner or 
later. Solar energy will replace the energy resulting from existence. The world 
will be filled with new metals, metals and materials used in unique fields and 
industries. Small chemical sensors will detect pollution and poisons before any 
danger occurs, and mechanical sensors will announce major collapse I will see 
and fall buildings a few years ago. We will use high-strength materials as walls 
for our homes and to protect our airplanes and cars. Even our clothes will have 
materials that have new properties that cool in the summer and warm in winter, 
those inventions will reach us in the immediate future through nanotechnology. 

It is obvious that the sculpture as it was since the dawn of history 
influential in the society surrounding it, and influenced by the surrounding 
development and progress, and the researcher is exposed to what is 
nanotechnology as a modern technology and its impact on the art of 
contemporary sculpture, through the presentation of some of the sculptural 
works used in the implementation of this technology or used The vocabulary of 
this technique as elements in the sculptural form, and added to the vocabulary 
on the sculptures of the change in shape and aesthetics, and the researcher 
introduced the innovations resulting from the use of nanotechnology on 
sculptures, whether it is causing movement or sound, light or other, which 
earns sculptures    
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 :البحث مقدمة

 البسیطة، البدائیة حیاته ترك فى األنسان بدأ مضت، سنة آالف سبعة من مایقرب منذ

 تحوال البشرى المجتمع تحول الى أدى مما ، مختلفة مجاالت فى الحضارة صنع الى وأتجه

 ومنذ األعراف، من بدال والقوانین النظم تسودة معامجت لیغدو بدائیا، مجتمعا كونه من جذریا

            ثورة مصطلح أستخدام فى األنسان دأب الحاضر وقتنا الى عشر السابع القرن نهایة

 "Revolution " الفكر مخرجات عن والناجمة المجتمع، فى الجذریة التحوالت عن للتعبیر 

 ثورة من ًبدءا الحیاة، نواحى كل یمس الذى وجىالتكنول واألبداع األبتكار فى المتمثل البشرى

 الحاسبات بثورة ٕوانتهاء والنسیج، الغزل وصناعة الحدید السكك وقطارات البخاریة المحركات

 القرن ثورة " ب تعرف جدیدة تكنولوجیة ثورة بتفجیرة وأخیرا الحیویة، والتكنولوجیا والمعلومات

   .النانو تكنولوجیا وهى " والعشرین الحادى

 حدود في  للغایة دقیق مجال في والهندسة العلوم تكامل ثمرة النانو تكنولوجیا وتعتبر

 الیكترونیة مجاهر خالل من التقنیة هذه وبحث دراسة في العلماء ویعكف والجزیئات الذرات

 وتطویع ، المنتجات وتطویر العلمیة األبحاث أحدث إجراء أجل من والدقة التطور شدیدة خاصة

 .البشریة تخدم عدیدة مجاالت في كنولوجیاالت هذه

 االعالم دنیا الى ، البحثیة والمراكز المختبرات جدران من بالفعل التقنیة هذه تحررت وقد

 ، التقنیة هذه حول األبحاث تتبني المتقدمة الدول من العدید جعلت التى ، الحكومیة والسیاسات

 .الطویل المدى على فوائد من لها لما فیها الجهود وتكثیف

 :البحث مشكلة

 : اآلتى التساؤل على األجابة فى البحث مشكلة تتمثل

   المعاصر؟ النحت يف تكنولوجى للنانو المختلفة التطبیقات من األستفادة یمكن كیف

 :البحث أهداف

 .المعاصر  النحت فن فى وتطبیقاتها النانو، تكنولوجیا على التعرف -

  .النحت مجال فى عالمیا النانوتكنولوجى تطبیقات على التعرف -

 الفنیة التربیة لطالب النحت مقررات تطویر فى النانوتكنولوجى تقنیة من االستفادة إمكانیة -

 :البحث أهمیة

 روح یسایر بما النحت مجال فى منها االستفادة ومدى النانوتكنولوجى تقنیة على التعرف -

 .العصر

 .المعاصر النحت فن على وأثرها النانوتكنولوجى تطبیقات مجال في المستقبلیة الرؤیة -

 . به المحیط المجتمع فى ویأثر یتأثر النحت -
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 . التكنولوجیا مخرجات واستخدام بالتجریب یهتم القدم منذ النحات -

  .الحیاة مجاالت على والسلبیة االیجابیة آثارها الحدیثة للتكنولوجیا -

 :البحث فروض

 .المعاصر النحتى كیلالتش على إیجابى أثر لها النانوتكنولوجى تطبیقات -

 :البحث مسلمات

  .به المحیط المجتمع فى ویأثر یتأثر النحت أن -

 .الحدیثة التكنولوجیا تطبیقات واستخدام بالتجریب المعاصر النحات یهتم -

 :البحث حدود

 أعمال أستحداث فى النحات منها أستفاد والتى النانوتكنولوجى تطبیقات بعض على التعرف -

  .معاصرة نحتیة

  .تكنولوجى النانو تقنیة بتطبیقات تأثرت التى النحتیة األعمال بعض عرض -

 أو القزم باإلغریقى ومعناها نانوس كلمة من مشتقة نانو كلمة: تكنولوجى النانو مصطلح

 اإللكترونیات عالم في ظهر الذي الخامس الجیل هو یعتبرالنانوتكنولوجي الصغر فى المتناهى

 الثاني والجیل ، التلفزیون فیه بما اإللكتروني المصباح استخدم لذيا األول الجیل ًأوال سبقه وقد

 الدارات استخدام الذي اإللكترونیات من الثالث الجیل ثم ، الترانزیستور جهاز استخدم الذي

 من العدید حجم باختزال قامت ًجدا صغیرة قطعة عن عبارة وهي Integrate Circuit  التكاملیة

  .وظائفها من وعددت ءتهاكفا من رفعت بل األجهزة

 هائلة ثورة أحدث والذي)  Microprocessor (الصغیرة المعالجات باستخدام الرابع الجیل وجاء

 والرقائق) Personal Computer( الشخصیة الحاسبات بإنتاج اإللكترونیات مجال في

  .الصناعیةو العلمیة المجاالت من العدید في ًتقدما أحدثت التي السیلیكونیة الكومبیتریة

 .النانوتكنولوجي باسم یعرف صار ما وهو ؟ الخامس الجیل عن فماذا

 قیاس وحدة أدق هو فالنانو متر، النانو مقیاس على تصنع تقنیات ًحرفیا العبارة هذه تعني

 عشرة یعادل ما أي المتر من بلیون من واحد طوله ویبلغ ) متر نانو ( اآلن حتى معروفة متریة

 ٨٠.٠٠٠ بحوالي أصغر النانو حجم و ، باألنغستروم المعروفة الذري اسالقی وحدة أضعاف

 المتناهیة المواد تقنیة أنها بمعنى ًأیضا تستخدم تكنولوجي النانو وكلمة ، الشعرة قطر من مرة

 .المنمنمات أوتكنولوجیا الدقیقة المجهریة التكنولوجیا أو الصغر في
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ى یتولى إنتاج األشیاء عبر تجمیعها من مكوناتها وتعرف التقنیة النانویة بأنها تطبیق علم 

حیث أن الذرات هى لبنة األساس للمادة الموجودة في الكون،كل .مثل الذرة والجزيء  األساسیة،

وما دامت كل المواد المكونة من ذرات مرتصفة وفق تركیب .شئ یحیط بنا مصنوع من الذرات 

 اـــــعم نرصفها إلى جانب أخرى بطریقة مختلفةوتصمیم معین ، فإننا نستطیع أن نأخذ أي ذرة و

 اللـــــــــن خــــویمكننا م، هى علیه في األصل، وهكذا نستطیع صنع كل شئ ومن أى شئ تقریبا 

اة فى حییها وهو ما سیؤدى لتغییر نمط الالنانو تكنولوجى التعامل مع كل هذة االشیاء والتحكم ف

  .)١العدید من المجاالت

 .متر نانو ١٠٠ ال یتجاوز ال التي والمركبات الجزیئات خواص دراسة هو: النانو علم

 .مفیدة مخترعات إلنتاج وهندستها العلوم لهذه تطبیق هو: النانو تقنیة

 ١متر نانو ١٠٠ ال إلى واحدا نانومترا طولها یبلغ التي األبعاد یشمل: النانو مقیاس

 :النانوتكنولوجى نشأة

 الواحدة الذرة على السیطرة حال في یفعله أن لإلنسان سیمكن عما ًیوما تساءلت هل

 عندما ، "Richard Feynman" فاینمان العالم لسان على هذا جاء ؟ وسهولة بحریة وتحریكها

 محاضرة فى وذلك النانوتكنولوجى، أو النانویة بالتقنیة سمیت حدیثة تقنیة ظهور عن أعلن

 هناك " بعنوان للفزیاء األمریكیة الجمعیة أقامته حفل فى ألقاها والتى ،١٩٥٩ عام له تاریخیة

وقد أبدع فیها حیث  ، There’s plenty of room at the bottom " القاع فى كبیر متسع

ًأعطى تصورا ثاقبا عن إمكانیة تغییر خواص أى مادة ، وذلك عن طریق إعادة ترتیب ذراتها 

یزة والمختلفة تماما عن سماتها بالشكل الذى یتأتى معه الحصول على تلك الخواص المتم

 بشكل بدأت التي التقنیة لهذه واعد بمستقبل العلماء تنبأ قدو  األصلیة قبل إعادة هیكلتها،

 أجل من الدوالرات من المالیین تضخ الصناعیة الدول باتت والتي ١٩٩٠عام حقیقي

  )٢(.تطویرها

 ) ماهیتها یدركوا أن بدون ( نیةالتق هذه استخدموا الذین الناس أوائل من أن البعض ویعتقد

 الغرویة النانویة الذهب حبیبات یستخدمون كانوا حیث الوسطى العصور في الزجاج صانعي هم

 النانوتكنولوجى تقنیة مفهوم حول عدیدة ودراسات بحوث ظهرت الحدیث العصر وفي للتلوین،

 تقنیة مسمى ظهر وقد، متفرقة تطبیقات في وتوظیفها المختلفة والخامات المواد تصنیع فى

 للهندسة الیابانیة الجمعیة مؤتمر في ، تانیقوشي نوریو البروفیسور عبرتعریف ١٩٧٩ عام النانو

 المواد تشكیل ٕواعادة اندماج فصل عملیات على أرتكز النانوتكنولوجى تقنیة أن قال حیث الدقیقة

 ".أوجزيء واحدة ذرة بواسطة
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 ) Scanning Tunneling Micropscpe ( حالماس النفقي المیكروسكوب اختراع ومع

 بتصویراألجسام یقوم جهاز وهو ،١٩٨١ عام " روهر وهینریك بینج جیرد "العالمان بواسطة

 وبعد المواد، من للعدید النانویة التركیبات ودراسة بتصنیع المتعلقة البحوث ذادت النانو، بحجم

 جهاز باستخدام الذرات تحریك يف " ایجلر دون "الفیزیائي العالم نجح سنوات بعدة ذلك

 من " باوندي منجي "الكیمیائي العالم تمكن ١٩٩٥ عام وفي ، الماسح النفقي المیكروسكوب

 .قطرنانومتر ذات أصغرها ) الكبریت - دمیوم الكا ( الموصالت شبه من حبیبات تحضیر

 :المختلفة المجاألت فى النانوتكنولوجى تطبیقات

 ومتنوعة متعددة تطبیقات أمام الباب الصغر في المتناهیة توالتقنیا العلوم فتحت لقد

 أبعاد ذات بأجسام التقنیات وهذه العلوم هذه تهتم ، والصناعیة العلمیة المجاالت مختلف تشمل

 یقوم النانو علم فإن جدیدة، وكهربائیة ٕوالكترونیة وكیمیائیة میكانیكیة بخواص تتمیز نانومتریة؛

  .بنتائجها التنبؤ یمكن وال لها الحد حتماالت با لعلوما أنواع جمیع وضم بتوحید

 لمعرفة الفرصة منح والنحات النحت، تقنیة تكوین على إیجابي تأثیر لها النانو فتكنولوجیا

 لمواكبة تسعى النحات تقنیات ان الى إضافة الفنون، في المعاصرة التكنولوجیا عن المزید

 في الثقافیة والفعالیات الفنیة المشاریع لمتابعة جیدة فرصة وكذلك الوقت، واختصار التطور

 .العالم أنحاء

 في معینة ظواهر استغالل في المستمدة والتقنیات األدوات النانو تكنولوجیا تشمل كما

 أدى مما منها، یتكون التي الذرات ترتیب طریق عن بنیتها تغییر یمكن والتى النانو، تطبیقات

   .نللف المألوفة الصورة تغییر إلى

 :وتطبیقاتها النانویة المواد تصنیف

 :االبعاد احادیة النانویة المواد 

 وسمیت نانومتر، ١٠٠ عن ابعادها مقاییس احد یقل التي المواد جمیع الفئة هذه تحت تقع

 هذه امثلة ومن ،)فقط واحد نانوي بعد لها التي اي (االبعاد احادیة النانویة بالمواد الفئة هذه

 االسط طالء اعمال في الموظفة النانویة المواد مثل Thin Layers االغشیة او الرقائق المواد

Surface Nanocoating  بفرض الفلزیة المنتجات اسطح طالء في تستخدم التي كمثل 

 تغلیف في المستخدمة Thin Films  السمك رقیقة االفالم تلك او بالصدأ، التآكل من حمایتها

 الموصالت اشباه مواد تصنع كذلك . والتلف التلوث من هاوقایت بهدف الغذائیة المنتجات

 .الشمسیة الخالیا صناعة في لتوظیفها السیلیكون رقائق مثل المختلفة
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 :االبعاد ثنائیة النانویة المواد

 عن ابعادها من بعدین مقیاس یقل ان النانویة المواد من الفئة هذه مجموعة في یشترط

 الكاربون انابیب ومنها)  Nanotubes( النانویة االسطوانات او االنابیب وتعد. نانومتر ١٠٠

 من الفئة لتلك مهمة نماذج   Nanowires النانویة االسالك وكذلك النانویة وااللیاف النانویة

 لقوالب ومقویة داعمة كمواد توظف الن النانویة الكربون انابیب ترشح ان غریبا یكن ولم. المواد

 لالنهیار مقاومتها رفع االخص وعلى المیكانیكیة، خواصها وتحسین صالدتها قیم لرفع الفلزات

 عالوة . والكهربي الحراري التوصیل على الفائقة القدرة مثل اخرى فریدة خواص تجمع انها ،كما

 تصنیع في النانویة واالسالك االنابیب استخدام المتوقع ومن . المتمیزة الكیمیائیة خواصها على

 .الدقیقة االلكترونیة واالجهزة االستشعار واجهزة االلكترونیة والشرائح سیةالشم الخالیا مكونات

 :االبعاد ثالثیة النانویة المواد

 والمواد الفلزات مساحیق وكذلك النانویة الحبیبات مثل االبعاد، نانویة الكریات تمثل    

 ثالثیة سمیت التي مهمةال التكنولوجیة المواد من الفئة لهذه ،امثلة النعومة فائقة السیرامیكیة

 هذه ان بالذكر الجدیر ومن نانومتر، ١٠٠ عن تقل التى ابعادها مقاییس الى نظرا ، األبعاد

 النعومة فائقة مساحیق ام حبیبات هیئة على كانت سواء االبعاد ثالثیة النانویة المواد من الفئة

 في استخداماتها لتعدد نظرا وذلك عام بوجه النانویة المواد من العالمي االنتاج قائمة تتصدر

 االسواق في اآلن تتوافر المثال سبیل فعلى ، الحدیثة التكنولوجیة والتطبیقیات المجاالت

 الفلزات اكاسید تدخل حیث كبیرة اقتصادیة اهمیة ذات الفلزات ألكاسید نانویة حبیبات مساحیق

 قطاع في الحدید اكاسید لكوكذ االلمنیوم ،اكسید التیتانیوم اكاسید السیلیكون، اوكسید مثل

 واالجهزة االدویة صناعة في وكذلك ، والطالء البویا وصناعة البناء ومواد االلكترونات صناعة

 وتعد المنتجات، وجودة كفاءة رفع في ولتساهم ، التقلیدیة المواد محل بذلك لتحل الحدیثة الطبیة

 أهم من الذهب فلز االخص وعلى Nobel Metals الحرة الفلزات لعناصر النانویة الحبیبات فئة

 االورام بقتل المتعلقة التطبیقات من كثیر في واستخداماتها ألهمیتها وذلك الحبیبیة النانویة المواد

 تحدید في النانویة الذهب حبیبات استخدمت قد كما الجسم، اعضاء تصیب التي السرطانیة

 النووي الحامض سالسل دتحدی في وكذلك بالمرض المرتبطة DNA النووي الحامض سالسل

  .االنسان جسم تغزو التي للفیروسات
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 النحت فى النانوتكنولوجى تطبیقات بعض

 Nanomagnetism:  مغناطیسیة النانو: ًأوال

 الذي األرض جوف عن ناشئ واقي غالف عن عبارة لألرض المغناطیسي المجال أن

 الریاح من یقیها إذ وكب،الك سطح على للحیاة حارس بمثابة وهو المنصهر، بالحدید یعج

 من األرض لحرمت المجال هذا ولوال ، الشمس تطلقها مشحونة جسیمات وهي العنیدة الشمسیة

 المجال أن أوضحت قد أبحاث تضمنتها سابقة تقدیرات وكانت سطحها، على والمیاه الجوي غالفها

 .األرض كوكب أةنش من عام ملیار نحو بعد أي عام، ملیار ٣.٥ منذ نشأ لألرض المغناطیسي

 الجسیمات من مغناطیسیة وتطبیقات خصائص دراسة نطاقها في النانومغناطیسیة وتشمل

 العینات وكذلك الطبقات، متعددة الرقیقة واألفالم رقیقة، أسالك نانودوتس، المعزولة، النانویة

 Magnetic( المغناطیسیة النانویة الجسیمات وتمثل النانو، جزیئات على تحتوي التي المجهریة

nanoparticles( ٍمجال باستخدام معالجتها یمكن والتي النانویة الجسیمات صور إحدى 

 النیكل، الحدید منها والتي ٍممغنطة ٍعناصر من ًعامة الجسیمات هذه تتكون حیث. ٍمغناطیسي

ُتقدر وبینما الكیمیائیة، مركباتهم إلى باإلضافة الكوبلت َ  واحد من لبأق النانویة الجسیمات أقطار َُ

 إلى ٠.٥ بین تتراوح منها ًحجما واألكبر) microbead(  الدقیقة الكریات أقطار فإن میكرومیتر

 الجسیمات حول الحدیثة البحث مجاالت من العدید اهتمام تمحور وقد هذا ًمیكرومترا، ٥٠٠

  مجاالت يف ٍمتوقعة ٍاستخدامات تشهد قد والتي المبهرة خصائصها نتیجة المغناطیسیة النانویة

 تخزین ، المغناطیسیة بالجسیمات التصویر المغناطیسي، بالرنین والتصویر الحیویة، األدویة

 .البیئیة المعالجة وكذلك البیانات

    Magnetic Field   ):المغناطیسي الحقل( المجال المغناطیسي

تنشأ في الحیز المحیط بالجسم  وة مغناطیسیةق وهي بالحث المغناطیسي ًویسمى أحیانا 

، أو بتعبیر أبسط یمكن وصفها بأنها تیار كهربائي المغناطیسي أو الموصل الذي یمر به

إبرة  وضعت إذا )على مواد معینة(ویظهر فیها أثره  بالمغناطیس نطقة المحیطةالم

في كل جزء ذو قوة ما فإنها توجه نفسها في اتجاه معین  المجال المغناطیسي في بوصلة

للخطوط والخطوط المرسومة في اتجاه اإلبرة عند النقط المختلفة تحدد الوضع العام  المجال من

 .٣التي هي علیها القوة المغناطیسیة في المجال

على ورقة موضوعة على قضیب  برادة الحدید یمكن مشاهدة توزیع المجال المغناطیسي بنثر

 لتیارات خارجیة تتجه من تیار كهربائي  یمر بهمغناطیسي أو ورقة یمر خاللها سلك

ء حقل مغناطیسي ویمكن إنشا، والتیارات الداخلیة تتجه من الجنوب إلى الشمال الجنوب إلى الشمال

بتمریر تیار كهربائي بسلك ما حیث تتشكل دوائر مغناطیسیة حول السلك ومركزها السلك نفسه حیث أن 

ًالتیار الكهربائي یولد مجاال مغناطیسیا والعكس صحیح ً ، اللذان یظهران )٢(، ) ١(، كما فى شكلى ّ

  .إنتشار المجال المغناطیسى
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  المجال المغناطیسي على شكل خطوط من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطیسینتشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(شكل 

المجال المغناطیسي لقضیب مغناطیسى خطوط المجال المغناطیسي تشیر إلى إتجاه المجال عند نقاط 

  مختلفة

  الكهرومغناطیسیة

 نمات والتباري في الوصوللم یقتصر دور تقنیات النانو تكنولوجى على فن المنمهذا و

 ألصغر األ حجام، ولكن إمكانیات النانو تكنولوجى التقنیة والعلمیة أسهمت في الوصول إلي

د اعتقساد األ، على سبیل المثال ظاهرة الكهرومغناطیسیة، حیث المزید من االبتكارات الفنیة 

  ولكن تلك الرؤیة  ،في الماضي أن ظاهرة المغناطیسیة وظاهرة الكهرباء قوتان منفصلتان 
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  تیار كهربائي یظهر قوى كهرومغناطیسیة بین موصلین یمر فیهما          

 تدراسا" في رسالة علمیة تحت عنوان ١٨٧٣في عام  جیمس ماكسویل تغیرت عن طریق

 فیه قوة  حیث بین أن التآثر بین شحنات موجبة وسالبة تتحكم،"عن الكهرباء والمغناطیسیة

أنه توجد أربعة تأثیرات لتلك التفاعالت المتبادلة ، تظهر جمیعها " ماكسویل" وبین ،واحدة 

 : حیثخالل التجارب العملیة

تتجاذب الشحنات الكهربائیة أو تتنافر من بعضها البعض بقوة تتناسب تناسبا عكسیا مع  -

  ، وتتنافر الشحنات المتماثلة)بةسالبة ، وموج(شحنات المتضادة مربع المسافة بینهما تتجاذب ال

، مماثلة لسلوك الشحنات الكهربائیةاألقطاب المغناطیسیة تتجاذب أو تتنافر بطریقة  -

 . مالي دائما بقطب جنوبي یرتبط قطب ش،نوعین من األقطاب للمغناطیس ویوجد

إما في (مجاال مغناطیسیا دائریا حول السلك ، ویكون اتجاه دورانه  التیار الكهربائي ینتج -

 .بحسب اتجاه التیار في السلك ) ة أو في عكس اتجاهها اتجاه عقرب الساع

كما ینشأ تیار ینشأ فیه بالتأثیر تیار كهربائي ،  مجال مغناطیسي عندما یتحرك سلك في -

كهربائي عند تحرك مغناطیسي إلى سلك أو مبتعدا عنه ، ویعتمد اتجاه التیار على اتجاه 

 .حركة المغناطیس

إما في (مجاال مغناطیسیا دائریا حول السلك ، ویكون اتجاه دورانه  هربائيالتیار الك ینتج -

 .بحسب اتجاه التیار في السلك ) اتجاه عقرب الساعة أو في عكس اتجاهها 
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ینشأ فیه بالتأثیر تیار كهربائي ، كما ینشأ تیار  مجال مغناطیسي عندما یتحرك سلك في -

كهربائي عند تحرك مغناطیسي إلى سلك أو مبتعدا عنه ، ویعتمد اتجاه التیار على اتجاه 

  .حركة المغناطیس

 تتسم بالحركة منحوتات وقد استثمر النحات تلك القوى الهائلة للتكنولوجیا وصمم

) ٤(مستخدما المجال المغناطیسى والقوى الكهرومغناطیسیة كما فى شكل والدینامیكیة الفعلیة 

والذى یمثل ثالث أعمال نحتیة متحركة، ، )zadok Ben-David(للنحات زادوك بن دافید 

  .بأستخدام خالیا كهرومغناطیسىة خلق الفنان مجال مغناطیسى یتسم بالحركة والدینامیكیة 
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  ١٩٩٠ – أسمنت ، فایبر جالس، راتنج وأصباغ –) I II III(  حقل مغناطیسى–زادوك بن دافید 

 ىلتشكیل ایعتبر الوسیطحیث ،  الممغنطةالسوائلبالمنفذة   جانبا من األعمالةعرض الباحثتو   

ناطیسیة قویة عن سوائل تكتسب خواص مغ هو مادة تحمل اسم السوائل الممغنطة وهي عبارة

عندما تقع في مجال مغناطیسي ، حیث یتم حقن السوائل مثل الماء والزیت بجسیمات صغیرة 

 على ملیون من المتر من أكسید الحدید المغناطیسي ، بحیث تكون ١٠حجمها ل  ًجدا و یصل

صغیرة لدرجة أنها ال تؤثر على سیولة السائل الذي وضعت فیه ، فضال على أ  هذه الجزیئات

  .ِالقوة ما یكسب هذا السائل خواص مغناطیسیة حین یوضع في مجال مغناطیسي ها تملك منن

منحوتات من السوائل لتشتهر بصناعتها   التي "ساشیكو كوداما "لفنانة الیابانیة عمل لوفى     

   morpho tower، العمل بعنوان )٥(الممغنطة في العدید من متاحف العلوم حول العالم شكل 
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  )           ٥( شكل

  سوائل ممغنطة- معدن- برج مورفو-ساشیكو كوداما
  

یتم خلق مجال مغناطیسي حوله باستخدام حیث  من المعدن في شكل حلزوني، یمثل برج

 ، ویمكن نقلذلك البرجمایعرف بالسوائل المغناطیسیة والتي توجد في الحوض المثبت فیه 

من خالل حركة الحلزون ، )  ٥ (،) ٤(ى هو موضح في شكل آلیا كماالبرجالسائل إلى أعلى 

القوى المغناطیسیة المحیطة بالعمل في اتجاهات مختلفة   بالضبط والتغییر فيوتقوم الفنانة

 الممغنطةمن السوائل لتجسید منحوتات  فتعمل بخاصیة التجاذب والتنافر

  

  

  

  

  

  

  

  معهد كارلسروه -) ٦(شكل                                  
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 :النانو والمنحوتات المتناهیة الصغر : ثانیا 

عرفت تقنیة النانو لدى العامة والخاصة فى بادىء األ مر بارتباطها بالحجم وتبارى        

العدید من النحاتین في الوصول إلي اصغر األ حجام في منحوتاتهم ، باستخدام التكنولوجیا في 

 النحتئیة الرقمیة وكذلك انجازها سواء األجهزة الحدیثة مثل المیكروسكوب أو الماسحات الضو

  .باللیزر

في معهد كارلسروه وتعرض الباحثة نماذج من تلك المنحوتات ، حیث قام فنانون وعلماء      

تحت الضوء األصفر، مما یجعل النحت في بیئة معقمة " غرفة نظیفة"للتكنولوجیا، في مختبر 

ستخدام أحدث الوسائل بتنفیذ هذه األعمال بأ، حیث قاموا )٦(على آلة نانوسكریب شكل 

عمال منفذا بتقنیة النانو وهو استنساخ ) ٧(النانوتكنولوجیة  ألنتاج هذه األعمال، ففى شكل 

فقد نفذ نسخة من المفكر، بحجم خلیة الدم الحمراء ، والعمل یبلغ " ،لرودان"لتمثال المفكر 

راء، ونفذت عن طریق والذي یساوى مرتین من خالیا الدم الحم، جزءا من الملیون من المتر ٢٠

 مرة من النسخة ٩٣٠٠٠اصغر بمقدار  وهى.المسح الضوئي للنسخة األصلیة ونحتت باللیزر 

   عالیة األصلیة التي تبلغ ستة أقدام ،و من المؤكد أن المنحوتة الصغیرة جدا ال تتسم بقیم جمالیة

  

  

  

  

  

  
  

  )٧(شكل 

  )نرودا(نحت لتمثال المفكر  نانو

 ، والتى تمثل)٩ (، شكل) ٨( شكل Jonty Hurwitz جونتي هورویتزهناك عملین للفنان 

أشكال نانونحتیة تم تصویرها على شعرة آدمیة مرة، وعلى فتحة إبرة خیاطة مرة أخرى لیظهر 

مدى صغر وضئالة ودقة هذه األعمال، والتى أستخدم فى تنفیذها أعلى أسالیب النانوتكنولوجى 

  .من المیكروسكوبات واللیزر
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  جونتي هورویتز -) ٨(شكل           

  
  
  
  
  
  
  
  

  جونتي هورویتز -) ٩(شكل 

 : النانو والكهروضوئیة فى النحت: ًثالثا

بنشر رسالة علمیة غیرت المفهوم الشائع في مطلع القرن العشرین ،  لبرت أینشتاینأ قام

 حصل من اجلها على جائزة نوبل في الفیزیاء، وكان قد وئیةظاهرة كهروض وكانت الرسالة عن

أیضا یمكن أن  الضوء  فأوضح أن quanta الكم عن ماكس بالنك وصل إلى علمه ما أسماه

 . فوتون ُلما یشبه جسیم ، وسمي شعاع الضوء بعد ذلك كمومیة یكون في صورة

وأوضحت نظریة اینشتاین عن الظاهرة الكهروضوئیة ما كان قد ظهر لماكس بالنك في 

بین ماكس بالنك أن األجسام الساخنة تشع  ، كارثة االشعة فوق البنفسجیة  بأنه١٩٠٠عام 

إلى الطاقة الكلیة التي یشعها جسم   تنتسب ,("quanta") كمات أشعة كهرومغناطیسیة في هیئة

علوم القرن (نك واینشتاین في تعارض مع النظرة الكالسیكیة أسود ، وكانت كال من نتائج بال

 .التي كانت تعتبر أن الضوء یصدر في موجات مستمرة غیر منفصلة) التاسع عشر

التي صیغت في  میكانیكا الكم بذلك افسحت نظریة بالنك ونظریة أینشتاین المجال البتكار

واكتملت النظریة الجدیدة بین .  ، وتدخلت إلى ابتكار نظریة الكم الكهرومغناطیسي ١٩٢٥عام 

 quantum electrodynamics كهرودینامیكا كمیة  فیما یسمى١٩٥٠ - ١٩٤٠االعوام 

وقد أستحدث العلماء طریقة لتشتیت ذرات السلیكون التي تستخدم في تصنیع الرقائق 

ة االلكترونیة والكهربائیة وغیرها إلى حبیبة بقطر واحد نانو، فوجد أن وأجهزة الحاسبات واألجهز

الحبیبة تتألق بلون أزرق شدید جدا تحت تأثیر الضوء البنفسجى، أما إذا تم تشتیتها إلى قطر 

  



  

 ٥٣٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

 نانو تتألق باللون األصفر، وتتألق باللون ١,٢ٕ نانو تتألق باللون األخضر، والى قطر ٧,١

   نانو، وبهذا یتم تصنیع مواد سلیكونیة تشع كطیف قوس قزح٩,٢رها األحمر عندما یكون قط

أو ما یتكون منه الضوء ، مع العلم أن مادة السلیكون معتمة جدا وهى المكون الرئیسى لألرض 

 . والرمال وكل األجسام فى الكون 

بصریة وفیزیائیة وكیمیائیة تختلف عن  فاألشیاء التى بحجم النانومتر ذات خصائص

خصائص األشیاء الصغیرة تتغیر بانتظام  ص األشیاء الكبیرة من المادة نفسها، كما أنخصائ

وباستخدام تلك القوانین، سیتمكن المهندسون  ًومرونة مع الحجم وفقا لما یعرف بقوانین القیاس

  ٤. ومتنوعة بتغییر حجم المكونات فقط من تصمیم مواد متطورة تتفاعل بطرق مختلفة

أستغالل هذه التقنیات فى أعماله النحتیة بأستخدام تقنیات النانو تكنولوجى فى وقد قام النحات ب

 Poul، حیث قام الفنان بول فریدالند  )١١(، )١٠(مجال الكهرباء والضوء كما فى شكلى 

friedland،  بأنتاج أعمال نحتیة ثالثیة األبعاد من الضوء، مع خاصیة أستمرار الرؤیة عند 

، حیث ینظر الى الضوء جنبا الى جنب مع الحركة لخلق شكل ثالثى النظر الى المنحوتة 

األبعاد من الضوء، وقد طبق فریدالندر معرفته العلمیة لفنه وتأثر بشدة  بنظریة الفوضى 

 . ٥ونظریة السلسلة وعلم الكونیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١(شكل                )                 ١٠(شكل                                                                                                                                                                                                                                                      

 ١٩٩٨ -  نیویورك– خالیا ضوئیة متحركة –بول فریدالند                    

 لم یقتصر دور النانو تكنولوجى في الحصول على منحوتات متناهیة الصغر ، أو فيو

 ستنساخ نماذج  تحاكى منحوتات لمشاهیر الفنانین ، بل ذهب األمر إلي محاك أ خرى تربطإ

 قبل ،ال نفعیة غیر التى عهدناها من النحات بالبیئة المحیطة به وتجعل من منحوتاته أ عما

  مثال توفیر الطاقة أو استخدام النحات،منحوتات تسهم بشكل مباشر في النفعیة لإلنسان سواء

 ج تسهم في المجاالت الطبیةذهذا فضال عن قیام النحات بتجسید نما،لخامات صدیقة للبیئة 

  . ٦ر وهى الطاقةخاصة مشكلة ا لعص وغیرها من المشكالت وآالت السلم والحرب
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

والذي قرر أ ن یصمم نحتا حركیا یعمل " النطوني كاسترونوفا " عمل) ١٢( وفى شكل 

یسمى الوردة ، وهى مكونة من األلواح الشمسیة لتجمیع الطاقة  بالطاقة الشمسیة ، وهذا العمل

و الكهرباء المولدة لتحریك الوردة الزجاجیة في التحرك نح من أ شعة الشمس ، وباستخدام

في استخدام الزجاج والسیرامیك في تنفیذ المشروع، والفكرة  الداخل والخارج، والمصمم فكر

كیفیة االستفادة من مصادر بدیلة للطاقة ، وهذه األوراق التي  الرئیسیة للنموذج النحتي هو

خفیفة بحیث تمر بطرق غیر مرئیة عبر سطح المنحوتة بواسطة  تتحرك ینبعث منها جسیمات

  .الطبیعة افتراضي یحاكى   لتوحي بواقعضوئیةنانوملفات ال

  

  

  

  

  

  

  )١٢(شكل 

   الزهرة-أنطونى كاسترونوفا

  :النتائج

للنحات القدرة على التطور ومواكبة مستحدثات التكنولوجیا ویستطیع ان یفید ویستفید من  -١

  .مخرجات الصناعة والتكنولوجیا والتقدم العلمي

المقررات الدرا سیة لطالب التخصص بأقسام النحت بكلیات الفنون یلزمها المزید من  -٢

 .التطویر لمواكبة تطورات التكنولوجیا المعاصرة

 .ًقنیة النانو أثرت إیجابا على المنحوتات المعاصرة وأصبغتها بصبغة العصرت -٣

الى جانب استخدام ، تقنیة النانو أعادت صیاغة الكهرومغناطیسیة في منحوتات معاصرة  -٤

 .عناصر اإلضاءة واللون

 .لم تقتصر منحوتات النانو على المنمنمات، بل زاحمت المیادین بأعمال صرحیة -٥

 .لت من المتاح تشكیل منحوتات من السوائل الممغنطةتقنیة النانو جع -٦

 .تقنیة النانو أوجدت منحوتات تعرف بالمنحوتات الذكیة -٧

   .تقنیة النانو جعلت معظم المنحوتات تتسم بالنفعیة، فضال عن وجود سمات جمالیة لها -٨
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

  :التوصیات

  اسات توصى الباحثة بضرورة تطویر مقررات التخصص لمرحلتى البكالوریوس والدر -١

  .بكلیات التربیة الفنیةالعلیا في أقسام النحت 

  .البكالوریوس  بضرورة إدخال مقررات الحاسب اآللي ضمن مقررات التخصص لمرحلة ةوصى البحث ت-٢

 بتطویر الخطط البحثیة في أقسام النحت بما یتفق وضرورة دراسة التقدم ةوصى الباحث ت--٣

  .تكنولوجيتقدم علمي والفي مجال التخصص ومواكبة 

   مجال النحت الكلیات الفنیة وخاصة بفتح قنوات مشتركة بین ةوصى الباحث ت-٤

  .وبین الشركات والمؤسسات التكنولوجیة فى مصر

 بضرورة االهتمام بإرسال البعثات والمهمات العلمیة للمؤسسات المتخصصة ةوصى الباحث ت-٥

  .في أمیركا وأوروبا

ت المعنیة فى مصر بتنظیم الملتقیات الفنیة الدولیة  باهتمام المؤسساةوصى الباحث ت-٦

  .بضرورة استضافة مثل هذا النوع من نحت النانو
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

  :المراجع

" ایتیدا" مؤتمر هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات - CIO 1  - في التكنولوجیا" اإلبداع المستدام  -١

 ٢٢ – ٢٠١٠ ،بمدینة لوس انجلوس بوالیة كالیفورنیا األمریكیة،  أغسطس ٢٤-

مقدم  - بحث جدوى استخدام تكنولوجیا الناتو في تطویر القاعدة التكنولوجیة الصناعیة العربیة : خالد قاسم  -٢

 االكادیمیة العربیة للعلوم –للمنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین والبنك االسالمیة للتنمیة 

  الرباض. المالیة والمصرفیة 

 بحث منشور –بتقنیة النانوتكنولوجى بین القیم الجمالیة واألشكال النفعیة النحت : رأفت السید منصور -٣

  كلیة التربیة النوعیة بالمنصورة– ٢٠١٢ ابریل - الدولى الرابع–بالمؤتمر السنوى العربى السابع 

.   

بحث نشر فى  - التكنولوجیا متناهیة الصغر النانوتكنولوجى فى مجال الفنون التطبیقیة: فیروز محمد محمود إبراهیم  -٤

   جامعة حلوان-  ٢٠٠٨مارس -مؤتمر الدولى االول للفنون التطبیقیة 

5- -http://ar. Wikipedia..org/wiki/ 

6- http://www.cowi.com/menu/project/Buildings/Sustainableandgreenbuildings/Pages/Sustain

able-sculpture-with-high-technology-items.aspx 

                                                           
 
التكنولوجیا متناهیة الصغر النانوتكنولوجى فى مجال الفنون التطبیقیة بحث نشر فى : فیروز محمد محمود إبراهیم  -    2

   جامعة حلوان- ٢٠٠٨مؤتمر الدولى االول للفنون التطبیقیة مارس 

ة التى اعتبرها العالم امتداد لنظریة النسبیه الینشتین ونظریة الكم محمد النشائى هو صاحب العدید من االنجازات العلمی* 

وقد نجح الدكتورالنشائى فى عمل . لماكس بالنك وهاینزنبرج وكیفیة توحیدها فى نظریة واحدة وكرم من قبل العدید من الدول 

فى الحیاة هى فى * اسیة الموجودة اول اثبات فى التاریخ لثابت الكهرومغناطیسیة كما توصل الى ان القوى الطبیعیة االس

  .ورا مختلفة طبقا لمقادیر الطاقةالحقیقة قوة واحدة لكنها تاخذ ص
3 -http://ar. Wikipedia..org/wiki/ 

 ٢٤-" ایتیدا" مؤتمر هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات - CIO 1  -في التكنولوجیا" اإلبداع المستدام 4 -  

  ٢٢ - ٢٠١٠، لوس بوالیة كالیفورنیا األمریكیةبمدینة لوس انج، أغسطس 
5 ١( http://www.cowi.com/menu/project/Buildings/Sustainableandgreenbuildings/Pages/Sustain

able-sculpture-with-high-technology-items.aspx 

مقدم للمنظمة - الصناعیة العربیة بحث جدوى استخدام تكنولوجیا الناتو في تطویر القاعدة التكنولوجیة: خالد قاسم  -١

  . الرباض.  االكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة –العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین والبنك االسالمیة للتنمیة 


