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 المستخلص

تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن القٌم الفنٌة لفن النانو إلثراء األشغال الفنٌة، وإلقاء       

الضوء على سمات هذا الفن وإمكانٌاته التشكٌلٌة واإلبداعٌة إلستحداث مداخل تشكٌلٌة مبتكرة 

فً  معاصرة إلثراء مجال األشغال الفنٌة .وقد أتبعت الدراسة المنهج الوصفً بأسلوب تحلٌلً

اإلطار النظري ،والمنهج التجرٌبً فً التجربة العملٌة ،حٌث ٌقتصر أداء الباحثة فً التجرٌب 

فً الخامات المستحدثة وذلك بتحوٌل الخامات، المعروفة إلى صٌاغات تضاهً تشكٌالت 

بمشغولة فنٌة تتسم بسمات فن النانو ولتحقٌق القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة  جمجهرٌات النانو للخرو

فً األشغال الفنٌة المعاصرة ،مع اإلستفادة من مداخل  التجرٌب كالتحطٌم والتركٌب والتجرٌد 

مع الحذف واإلضافة . وقد كان فرض البحث إن اإلستفادة من فن النانو فً إستحداث صٌاغات 

تشكٌلٌة معاصرة مبتكرة ٌمكن أن ٌساهم فً إثراء مجال األشغال الفنٌة والخروج بمشغولة فنٌة 

 اصرة.مع

تناولت الدراسة بداٌة إكتشاف تقنٌة النانو وظهورها بعد اكتشاف المجاهر المختصة       

وسمات وخصائص المقٌاس النانوي والذي ساهم بظهور فن النانو، وتحلٌل لبعض األعمال 

الفنٌة المتمثلة للفكر التشكٌلً لهذا الفن، وقرٌبة من مجال األشغال الفنٌة، استثمار المعطٌات 

لجمالٌة والتشكٌلٌة فً تناول الشكل والخامة والفكر التشكٌلً لفن النانو، كأساس إلجراء بعض ا

 التطبٌقات المبتكرة فً مجال األشغال الفنٌة وتوظٌفها كأعمال ثنائٌة وثالثٌة األبعاد.

إال محاولة من الفنان لإلبداع  ووتلخصت أهم نتائج الدراسة  إن التجرٌب فً كل جدٌد ما ه     

واالبتكار والخروج عن المألوف ، وتوصلت الباحثة من خالل أعمال فنانً النانو العدٌد من 

م مع طبٌعة العصر الحدٌث ، و ئالتصورات الفنٌة التً تنمً فكر وأسلوب الفنان المبتكر بما ٌتال

ة بأسالٌب متعددة من خالل إمكانٌة طرح مداخل تجرٌبٌة عدٌدة سواء فً الشكل أو الخام

اإلستفادة بسمات فنٌة تفتح مجال لالتصال مع مجاالت فنٌة أخرى تثري الرؤٌة الفنٌة .وقد 

انتهت الدراسة الى مجموعة من التوصٌات أهمها فتح مجال األشغال الفنٌة على مجال النانو، 

لها إستحداث مشغولة لمواكبة التطور الهائل والسرٌع فً الحركات الفنٌة، التً ٌمكن من خال

فنٌة معاصرة ، واالستفادة من التشكٌالت والمنحوتات النانوٌة، فً إثراء مداخل األشغال الفنٌة 

ومواكبة التطور الحدٌث ، توجٌه األبحاث إلى اإلستفادة من الفلسفة الفكرٌة والعلمٌة من النانو 

 لمواكبة عصر التكنولوجٌا ببناء أعمال فنٌة مستحدثة .
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The aim of this study to the disclosure of the artistic values of the art of 

nanotechnology to enrich the works of art, and to shed light on the characteristics of 

this art plastic potential and creative development of the entrances of the plastic 

innovative contemporary to enrich the artistic works and the .it had followed the study 

descriptive approach an analytical manner in the conceptual framework, the 

experimental methodology in the practical experience, where only the performance of 

the researcher in experimentation in raw materials developed by transferring raw 

materials enrich the works of art, and to shed light on the characteristics of this art 

plastic potential and creative development of the entrances of the plastic innovative 

contemporary to enrich the artistic works and the .it had followed the study 

descriptive approach an analytical manner in the conceptual framework, the 

experimental methodology in the practical experience, where only the performance of 

the researcher in experimentation in raw materials developed by transferring raw 

materials 

The beginning of the discovery of nanotechnology study addressed and their 

appearance after the discovery of the competent microscopes and attributes and 

characteristics of nanoscale, which contributed to the emergence of the art of 

nanotechnology, and an analysis of some of the artwork of thought-visual of this art, 

and close to the field of art works, investment aesthetic and Fine data intake form and 

raw and thought visual art nanotechnology, as a basis for some innovative 

applications in the field of art works and employ them as acts of two-and three-

dimensional. 

And summarized the most important findings of the study that experimentation in the 

all-new What is only an attempt by the artist's creativity and innovation in and out of 

the ordinary, and the researcher found through the work of artists of nanotechnology 

many artistic perceptions that develop the thought and style of the innovative artist 

that are commensurate with the nature of the modern era, and the possibility of 

putting several experimental entrances either in raw form or in several ways by 

leveraging technical features open up the field to communicate with other technical 

areas enriches the artistic vision. 

The study concluded that a set of recommendations including opening the field of art 

works on the field of nanotechnology, to keep up with the massive and rapid 

development of artistic movements, in which they can develop preoccupied with 

contemporary art, and to take advantage of formations and sculptures nanoparticles, to 

the enrichment of the entrances of artistic works and keep pace with modern 

development, research orientation to take advantage of the intellectual and scientific 



philosophy of nanotechnology to keep up with the age of technology to build 

innovative works of art. 
 


