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ساس  ةعلي الدائر  ةقائم ةاليدوي ةللمنسوج ةصياغات مستحدث
 
كا

الفراك تال ةتشكيلي في ضوء مفهوم نظري  

 

 

 
  ملخص البحث:

الفنانين  امامفقد فتحت المجال التجريب الفني وهندسه الفراكتال مجال خصب للدراسه  ان
اكتال من الفنون الرقميه الحديثه فن الفرو، الستفاده منها من خالل منهجيه نظامها البنائيلالمصميمن و

التي استخدم فيها الحاسب االلي إلانتاج تكوينات رقميه معقده يتم تنفيذه بإدخال معادالت رياضيه الي 
 التعقيد.وتحويل المخرجات الي تصميمات فنيه غايه في اإلبداع والكمبيوتر 
له من الخطوط المنحنيه المتصله تعد الدائره من االشكال الهندسيه االقليديه التي تتكون من سلسو

عند استخدامها في التصميم تعطي ايحاءا والال نهائيه، وكانت ترمز لالبديه والتي استخدمت منذ القدم و
هي من االشكال التي استخدمت بغزاره في والديناميكيه ، واالستمراريه والوداعه ونفسيا بالرقه 

 .ولونيوس الثالثيهشبكه ابوخير مثال عليها هوتصميمات الفراكتال 
صياغه المنسوجه وفي تصميم تقديم مدخل جديد  اليالبحث الحالي  من هذا المنطلق يتجهو        

راها تالتي وعلي الدائره كأساس تشكيلي مستمد من تصميمات هندسه الفراكتال  اليدويه تشكيلياً باإلعتماد
 جيه المعاصره.مجاال خصبا الثراء التشكيل اليدوي للمشغوله النس هحثباال

القائمه  تحليل االسس التشكيليه لهندسه الفراكتالوكشف اهدافه في وبذلك تتحدد مشكله البحث و      
كذلك عمل صياغات مستحدثه للمنسوجه اليدوية القائمه علي الشكل الدائري وعلي فاعليه الشكل الدائري، 

 .كأساس بنائي
مصدرها من ودراسه لتعريف الدائره ونظري عرض قد تناولت الباحثه من خالل االطار الو      

اهميتها في وكذلك العالقات التي تربط بينها في التصميم والمتغيرات التي تثري بها العمل الفني والطبيعه 
كذلك تناول البحث نبذه عن هندسه ودورها في الفن الحديث. ودالالتها السيموطيقيهوالتصميم الفني 

 فن الفراكتال.والفراكتال ميالد وخصائها والفراكتال 
في التجربه البحثيه أمكن التحقق من صحف فرض البحث من خالل التوصل الي استحداث و     

 صياغات تشكيليه للمنسوجه اليدويه.

 أ.د/ عيد سعد يونس
 أستاذ النقد و التذوؽ الفني المتفرغ 

 يوكميو التربيو النوع
 جامعو عيف شمس

 أ.م.د/ميا عمي الشيمي
 استاذ اشغاؿ النسيج المساعد
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Innovative formulations for the hand weaving based on the shape of 

circle as a forming base availing from of the concepts of fractal theory 

 

Summary: 

        Fractal geometry is a very good field for research; it has opened the way to both 

artists and designers to benefit from its systematic structure. Fractal art is one of the 

modern digital arts that have been generated by using computers to produce complicated 

digital designs by feeding the computers with mathematical equations that come out in 

the form of complicated and creative designs.  On the other hand, circle is one of the 

Euclidean geometric shapes that consists of a group of joint curved lines that has been 

used since ancient times to refer to eternity and infinity. When it is been used in a 

designs, it gives the psychological impression of gentleness, kindness, continuity and 

dynamics, and it is been used a lot in in fractal designs, a good example of this theory, is 

Apollonius gasket. Based on what has been mentioned earlier, the current research 

suggests a new approach to incorporate the weaving art-work with the circle as a basic 

element on forming designs inspired from fractal geometry that will enrich 

contemporary weaving art-work. 

      The research aims to detect and analyze the forming bases of fractal geometry 

especially the circle shape, furthermore creating weaving art-work based on the circle 

shapes inspired from fractal geometry. 

       The research addresses in its theoretical part: the definition of the circle, its 

origin from nature, its Varity that enriches the design, its simotology and its rulse in 

modern art, as well as the definition of fractal geometry, its properties, the production of 

fractals, and fractal art. 

      In the experimental part of the research, the aims have been proven by creating 

modern and creative art-facts inspired from fractal geometry. 
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 خمفيو البحث:

عف حفظ النظريات كػ  مفاىيمو ريف تطور تعميـ الرياضيات تطورا مذىال،حيث بعدت مع نيايو القرف العش
ىػـ ىػذه المجػاالت أ مػف و انتقمت الي تنميو تفكير المتعمـ باالضافو الػي تطييقيػا فػي مجػاالت حياتيػو متعػدده، و  ،البعد

الضػافو الػي البعػد الرياضػي البحث في عالقو الرياضيات بمكونات الطييعػو  حيػث اف لالشػياك مكوناتيػا الطييعيػو با
درس تفسػير االشػكاؿ فػي الطييعػو وفقػا يػ عمػـالبحػث فػي  الػي تماندليرو  اتجو العالـفي ىذا الصدد و ، القائمو عمييا
ىػي تعنػي و  اليندسو الجزيئيػو،و يضا ييندسو الطييعو أالتي عرفت و مف ىنا نشأت ىندسو الفراكتاؿ، و  ،لقواعد ىندسيو

ييعػػو وفقػػا لنظػػاـ بسػػير يػػتـ تكػػراره ينظػػاـ معػػيف لينػػتج انظمػػو ىندسػػيو  ايػػو فػػي التعقيػػد الظواىرالطو يوصػػا االشػػكاؿ 
الفنػػػانيف  امػػػاـلمػػػا كانػػػت ىندسػػػو الفراكتػػػاؿ مجػػػاال دصػػػبا لمدراسػػػو فقػػػد فتحػػػت المجػػػاؿ و : الجمػػػاؿ فػػػي ذات الوقػػػتو 
بتطييػ  عمميػػات و  ،يػوولأشػكاؿ أسػتفاده منيػا مػف دػالؿ منيجيػو نظاميػا الينػائي ،حيػث يمكػف ايتكػار لالالمصػميمف و 

تػػدادمت و الجمػػاؿ  و  ايػػو فػػي التعقيػػد  لتصػػبت تصػػميما متكػػامال   ا  التضػػاعا عمييػػا تنػػتج كيانػػات اكثػػر تعقيػػدو التكػػرار 
يعتمػػد عميػػو الفػػف الرقمػػي فػػي ايػػداع تصػػميمات  اينائيػػا   ا  الفنػػوف الرقميػػو فأصػػبحت نظامػػمػػع يضػػا ىندسػػو الفراكتػػاؿ أ
يرنػػامج الحاسػػل االلػػي بمعػػادالت رياضػػيو معينػػو فتنػػتج  يػػ لػػؾ عػػف طريػػ  تغذذو مميػػزه و زدػػارؼ متنوعػػو و  شػػكاال  أو 
 رقميو  شكال  أ

التػي و تعد الدائره مف االشكاؿ اليندسيو االقميديو التي تتكػوف مػف سمسػمو مػف الدطػون المنحنيػو المتصػمو و      
ـ تعطػػي ايحػػاكا نفسػػيا بالرقػػو عنػػد اسػػتدداميا فػػي التصػػميو الػػال نيائيػػو، و يديػػو ألكانػػت ترمػػز لو  ،اسػػتددمت منػػذ القػػدـ

ديػػر مثػػاؿ و فػػي تصػػميمات الفراكتػػاؿ  كثػػر ىػػي مػػف االشػػكاؿ التػػي اسػػتددمت بو الديناميكيػػو ، و االسػػتمراريو و الوداعػػو و 
 يولونيوس الثالثيو أشبكو و عمييا ى

يػػات تشػػكيميو بامكان المػػتعمـ(و ) المعمػػـ  مػػف مجػػاالت التربيػػو الفنيػػو التػػي تمػػد الفنػػاف اليػػدو  فػػف النسػػيج  يعػػدو       
مػف امكانيػو التنويػع يػيف الدامػات ىػذا المجػاؿ تميػز بػو يالعديػد مػف الحمػوؿ التشػكيميو لمػا  حيػث يتػاح امامػو متعدده،

   ير التقميديوو الصيا ات التصميميو المستحدذه و االدوات و االساليل التنفيذيو و 

عمػي الػدائره  اليدويػو قائمػا  لو النسػجيو لممشػغو  مقتػرح تقػديـ مػدد  جديػد الػيالبحػث الحػالي  يتجػوعمي ىذا و      
مجػػاال دصػػبا الثػػراك التشػػكي  اليػػدو   وحثػػاراىػػا البتالتػػي و كأسػػاس تشػػكيمي مسػػتمد مػػف تصػػميمات ىندسػػو الفراكتػػاؿ 

 لممشغولو النسجيو المعاصره 

 مشكمو البحث: 

ؿ لػد  الفنػاف والمصػمـ، كمػا الدياو اف ىندسو الفراكتاؿ تقدـ اشكاال ذات قيـ فنيو كييره تفجرطاقات االيداع     
تصػميمات و فنيػو ذات مػدلوالت منطقيػو  توزيػع متػزف ممػا ينػتج عنػو اعمػاال  و بنػاك نظػامي و بصيا ات منطقيو  اتمدىم

ىػي مػف العناصػر و مف العناصر التي ييرز استدداميا في تصميمات الفراكتاؿ  ىػي الػدائره ،و   منظموو ينائيو متزنو 
ف ليػا القػدره عمػي توصػي  أف واحػد عنػد اسػتدداميا فػي العمػ  الفنػي كمػا آسػكوف فػي الو بالحركػو  ا  التي تعطي شعور 
مػػػد  ارتباطيػػا بمركػػػز الػػػدائره و ذلػػؾ يعتمػػػد عمػػي العناصػػػر الموزعػػػو دادميػػا و قػػيـ مدتمفػػػو ادػػػر  و انطباعػػات عديػػػده 

 االوتار المحيطو ييا و 
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صػػميمات الفراكتػػاؿ ذات الوحػػدات تحميػػ  االسػػس االنشػػائيو لتو مػػف ىنػػا تتحػػدد مشػػكمو البحػػث فػػي كشػػا و      
 االستفاده منيا في ايتكار مشغوالت نسجيو مستحدثو و الدائريو 

 تتمخص مشكمو البحث في السؤال التالي: و 

 ىندسو الفراكتاؿ؟ ضوكباالفاده مف الشك  الدائر  في  لممنسوجو اليدوي كيا يمكف عم  صيا ات مستحدثو 

 اىداف البحث:

  القائمو عمي فاعميو الشك  الدائر   ميو ليندسو الفراكتاؿتحمي  االسس التشكيو كشا   1
  عم  صيا ات مستحدثو لممنسوجو اليدوي  القائمو عمي الشك  الدائر  كأساس ينائي  2
 الطباعيو في العم  الفني متعدد المستوايات و تحقي  المزاوجو ييف التقنيات النسجيو   3

 فرض البحث:

 ائر  في ىندسو الفراكتاؿ كاساس تشكيمي الثراك المشغولو النسجيويمكف توظيا النظـ االنشائيو لمشك  الد
  اليدوي 

 ىميو البحث:أ

 ىميو ىذا البحث الي:أترجع 

 الفنوف التشكيميو و يعد البحث دعما لمربر ييف نظريات العمـ الحديث   1
  اليدوي بصيا ات لصيا و المنسوج   مستمده مف ىندسو الفراكتاؿالجديده المداد  يعد  البحث احد ال  2

 حدود البحث:

كأحػػػد االشػػػكاؿ المسػػػتمد  مػػػف ىندسػػػو  تقتصػػػر تصػػػميمات البحػػػث عمػػػي التصػػػميمات المتضػػػمنو الشػػػكاؿ الػػػدائره  1
  الفراكتاؿ

 التقنيات المتنوعو و يتـ التجريل بالتراكيل النسجيو   2
 صناعيو و يتـ استدداـ دامات نسجيو متنوعو سواك طييعيو ا  3

 منيج البحث:

مػف دػالؿ تطييقػات ذاتيػو  العممػي جانبػوالتجرييي في شبو المنيج و وصفي في اطاره النظر  ، يتبع البحث المنيج ال
  لمباحثو
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 طار النظري:: اإل اولا 

 circle الدائره:

حظ الشك  الػدائر  مػف دػالؿ شػك  و فقد ل ،مف الطييعو أعرفت الدائره قي  يدايو التاريخ، فيي جزك ال يتجز 
التي اصبحت النواه لمعديد مف االدتراعات الحديثػو  باالضػافو الػي و تراع العجمو كانت ىي اساس ادو القمر،و الشمس 

 را  نظػػو المثمػػت، و التػػي تعػػد االسػػاس لمعديػػد مػػف االشػػكاؿ اليندسػػيو مثػػ  المربػػع و وليػػو نيػػا مػػف عناصػػر التصػػميـ اأأ
ارتيف االسػالميو ندص بالػذكر الحضػو في العديد مف الحضارات و ىميتيا فقد ظيرت في الفنوف عمي مر العصور أ
 في ا  منتج مف المنتجات الفنيو ساسي يقـو عميو التصميـ أاليابانيو المتاف استددمتا الدائره كعنصر و 

 the source of circle from nature مصدر الدائره من الطبيعو:

لشػػك  مػػف الػػدائره مػػف اكثػػر االشػػكاؿ شػػيوعا فػػي االسػػتدداـ فػػي حياتنػػا اليوميػػو، وقػػد اسػػتميـ االنسػػاف ىػػذا ا
حركتيػػا، اشػػكاؿ العديػػد مػػف ثمػػار الفاكيػػو، شػػك  و الطييعػػو فقػػد تصػػدر العديػػد مػػف الظػػواىر الكونيػػو فاشػػكاؿ الكواكػػل 

  يرىا تمث  ظيور الشك  الدائر  في الطييعو بشك  واضت  و حدقو العيف، حركو االلكترونات حوؿ النواه 

  circle definition تعريف الدائره:

مػػي مسػتو  واحػػد، وعمػػي بعػػد واحػػد مػػف نقطػػو مركزيػػو تسػػمي عغمػػ  تقػػع جميػػع نقاطػػو الػدائره ىػػي منحنػػي م"
ما الدػر المنحنػي نفسػو فيطمػ  عميػو اسػـ أ ،يطم  لفظ الدائره عمي المسطت الذ  يحير بو المنحنيو مركز الدائره ، 
عرض و ي ذات طوؿ ىو الدر و المساحو الدائريو ىي عنصر اولي مسطت اكثر تعقيدا مف النقطو "، )1("محير الدائره

يماثػ  و ىػي شػك  ىندسػي منػتظـ مجػرد ال يحػاكي او ،  )2("تكوف محاطو يدر دػارجي يحػدد حػدودهو ليس ليا عم  و 
 موضوعا مف الطييعو 

 عوامل منيا: ةيثري الشكل الدائري العمل الفني من خالل عدو  

 ا  عدد المساحات التي تدد  داد  حدود التصميـ  العدد:

بالنسػبو لممسػاحو الكميػو لمعمػ  و صغر حجـ المساحو الدائريو بالنسبو لممسػاحات االدػر  او ر ايقصد ييا كيو  الحجم:
 الفني 

ناصػػر الموجػػوده فػػي العمػػ  عبالنسػػبو لبػػاقي الو الدػػارجي لمعمػػ  الفنػػي ا إلطػػارا  موقػػع المسػػاحو بالنسػػبو لم الموقععع:
 الفني 

 

                                                           
(4) 

ت ُْذضيّ الَتبد انًهمبت انُطزيّ انًرضًّ )انتبثطتري(رات انتبحيرات انُطزيّ انًختهفّ" ،رضبنّ رضٕي اثراْيى زكريب:"اثتكبر تصًيًب

 .435،ص5448يبرطتير، كهيّ انترثيّ انُٕػيّ، ربيؼّ طُطب،
(5)

 .93،ص 5443اضًبػيم شٕلي اضًبػيم:انتصًيى ػُبصرِ ٔ اضطّ في انفٍ انتشكيهي،زْراء انشرق،انمبْرِ، 
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الدائريػػو بعضػػيا يػػبعض فػػي العمػػ  الفنػػي  الصػػيا ات التػػي تػػربر يػػيف االشػػكاؿو يمكػػف اف تتعػػدد العالقػػات و 
 تناسل و ايقاع و اتزاف و الواحد عمي اف يراعي تحقي  القيـ الجماليو مف وحده 

 

 تتنوع ىذه العالقات بين :و  

 تدتما في انصاؼ االقطار و ىي التي تشترؾ في المركز و  الدوائر المركزيو:"

مػػف و قطػػو واحػػده سػػواك كانتػػا مػػف الدػػارج اـ مػػف الػػداد  ،ىمػػا المتػػاف اشػػترؾ محيطيمػػا فػػي نو  الععدائرتان المتماسععتان:
  الدائرتيفالمالحظ اف نقطو التماس تقع عمي در واحد مع مركز  

يكوف الدر الواص  ييف نقطتي التقػاطع عموديػا و ىما المتاف يشترؾ محيطييما في نقطتيف، و  الدائرتان المتقاطعتان:
  )1("عمي الدر الواص  ييف مركز  الدائرتيف

كػػذلؾ عالقاتيػػػا  و التػػي تثػػر  ييػػا الػػدائره العمػػ  الفنػػي مػػف العوامػػ  مػػا ال شػػؾ فيػػو اف العوامػػ  السػػابقو مو  
البارزه و الذ  يعد احد عالمات الجماؿ الظاىره و باالشكاؿ االدر  في العم   ترتبر ارتباطا وثيقا بالتكرار، و يبعض ا

التػي ترتكػز و بالذكر ىندسػو الفراكتػاؿ ، الباحث  دص تد في ىذا الصدو   الفنوف المدتمفوو الطييعو و في تنظيـ الوجود 
 بشك  ال نيائي و حجاـ مدتمفو أعضويو بو فكرتيا االساسيو عمي تكرار اشكاؿ سواك كانت ىندسيو  ا

 

 aesthetic formation of the circle الدائره:و التكوين الفني 

العمػ  الفنػي بعضػيا يػبعض وعالقػ  كػ   التكويف الفنػي النػاجت لمعمػ  الفنػي ينبػع مػف دػالؿ عالقػ  أجػزاك 
ال نعنػػي ىنػػا التشػػابو يػػيف كػػ  أجػػزاك العمػػ  الفنػػي يػػ  يمكػػف أف و جػػزك منيػػا بالكػػ  )االرتبػػان الوثيػػ  يػػيف العناصػػر( ،

واحػػد   وحػػد لكػػف يجػػل أف تتجمػػع ىػػذه اأجػػزاك معػػا فتصػػبت و يكػػوف ىنػػاؾ كثيػػر مػػف االدػػتالؼ يػػيف تمػػؾ اأجػػزاك ، 
يحػدث و ،  مف دوف ىػذه الوحػد  مفككػا  و ييػدو ىو المدتمفػ  ،  لجيد يتميز يوحد  ترابر العناصػرمتماسكو  فالعم  الفني ا

حيف تعم  إحدى العناصر الدادم  في التكويف عمى إدفاك جزك  والتعيير الذ  نطمقو التراكل ، في الترابر عف طري 
ػدى،  متػرابرالمف عنصر آدر يقع دمفيا ، ممػا يعطػي وحػد  التكػويف  أمػا التكػويف  يػر  فيكػوف كػ  عنصػر عمػى ح 

ىػي و إف العيف أثنػاك متابعتيػا العناصػر المرسػوم  تنشػط دطػون اتصػاؿ وىميػو  تػربر يػيف عناصػر التكػويف لمعمػ  ،
يسػػػتطيع الشػػػك  الػػػدائر  أف يحػػػتفظ بانتبػػػاه المشػػػاىد ، فالمجموعػػػ  و ربمػػػا تكػػػوف أشػػػد تػػػأثيرا  مػػػف الدطػػػون المرئيػػػ  ، 

 .ال يشرد دارجياو ئر  تحم  المشاىد عمى أف يطوؼ ينظره دادميا أشياك بشك  داو المكون  مف أشداص أ
 

 in the design the importance of circle :في التصميم الفني اىميو الدائره

اف النقطػػػو ىػػػي ماىيػػػو مجػػػرده فػػػي الفػػػراغ يتولػػػد نتيجػػػو حركتيػػػا الشػػػك  الػػػدائر  ،ا  اف الػػػدائره ىػػػي ابسػػػر "
و ػػػػػادا عمػػي طريقػػػػػػػذلػػؾ استنو االصػػ  الػػذ  يتولػػد منػػو العديػػد مػػف االشػػكاؿ اليندسػػو  ىػػي تعػػدو و، ػػػػػػػػػػاالشػػكاؿ اليندسي

                                                           
 53،ص 5444يب شكر،انطؼيذ ريضبٌ انؼشري: انرضى انُٓذضي،يكتجّ ثطتبٌ انًؼرفّ،انمبْرِ،ػجذ انحًيذ زكر (4)
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لممربع عمػي سػيي  المثػاؿ فمادامػت  ساسيالزدارؼ ، فالدائره ىي الشك  االو كذلؾ رسـ  الشبكيات و انشائيا و رسميا 
ائره الػػي اربػػع اقسػػاـ متسػػاويو ، فعنػػد تقسػػيـ محػػير الػػد)1("الػػدائره  ىػػي اصػػ  االشػػكاؿ اذف فمػػف اليسػػير اف تحػػير بػػو

يمكػف اف و تكػوف اضػالعو اوتػارا فػي الػدائره المحيطػو بػو، و توصي  ىذه االجزاك معا يتكوف المربػع و يواسطو الفرجار 
 السداسي  و نقـو يرسـ العديد مف المضمعات ييذه الطريقو مث  الشك  الدماسي 

 Symbology of circle  :السيموطيقيو لمدائره كمركز بصري الدللت 

الالنيايػػػو، عػػػدـ وجػػػود و الاليدايػػػو و الالنيائيػػػو و التكامػػػ  و فػػػي العمػػػـو يرمػػػز الػػػي الوحػػػده    اف الشػػػك  الػػػدائر 
 البػا مػػا يسػتددـ شػػك  و دارجيػا  ياالحتػػواك فيػي تحمػػي مػا يػدادميا ممػػا و زوايا،انيػا شػػك  يتعمػ  بالحمايػو و اضػالع ا

تحتػو  عمػي نقطػو فػي المنتصػا  التػي اسػتددمت الػدائرهو يػ  االشػياك ، ما يػرتبر ييػا مػفو الدائره ليرمز الي الشمس 
 الذ  يرتبر بقوه بالشمس و استددـ نفس الرمز ليدؿ عمي الذىل و كرمز فمكي لمشمس ،

مػػف ىنػػا نػتج عنػػو الحمقػػات العالجيػػو و سػػماويا، و أفػي الكثيػػر مػػف الثقافػػات ،يعػد محػػير الػػدائره رمػػزا سػحريا "       
الدنػادؽ الدائريػو و ف االسػوار اإدطػار، النسػاك لموقايػو مػف اأو ساور عند الرجػاؿ اأو  ذفاأو نا حمقات اأو الطالسـ و 

ي اال اسػمول لممنػع الرمػز  لممػوتي مػف الدػروج اذا اعيػدت ليػـ الحيػاه، ىػالمحيطو بالمقػاير فػي عصػر اليرونػز، مػا 
لكػف و اك فػي صػوره بشػر عػدفي العصور الوسػطي كانػت اسػوار المػدف دائريػو لمػدفاع عػف المدينػو لػيس فقػر مػف اأو 

   )2("الموتو المرض و ايضا لمدفاع ضد الشيطاف 

الػذ  يعتقػد بػاف لػو قػدره ىائمػو لمشػفاك مػف و مف دالالت الدائره في السحر الشعيي،اسػتدداـ دػاتـ سػميماف، و       
ز يقػاؿ عبػاره عػف دائػره مصػفوؼ حوليػا رمػو و عو صرعو لو، فيرسػـ فػي اليػد اليمنػي لممػريض و اصابو الجف لالنساف ا

مف داد  الدائره فاف ك  رمز يقايمو حرؼ يوافقو مف اسماك هللا الحسني، اما مركز الػدائره و اف فييا اسـ هللا االعظـ 
  )3(فيكتل حولو )افمف كاف ميتا فأحييناه الي الناس(

الػدائر  فػي  السيكولوجي لمشك  الدائر ، فاف عمماك النفس قد ذكروا اف ظاىره وجػود الشػك  "أما عف البعد      
ا  عم  فني ىػي اسػقان لممحتػو  النفسػي لمكميػات،فيي محاولػو لمػوعي الجمػاعي السػيكولوجي لشػفاك االنفصػاـ فػي 

  )4("ىذا العصر

بالػػدوراف  إنطباعػػا  بالتعادليػػو، فيػػي تعطػػي و بالسػػكوف او العطػػاك االحسػػاس بالحركػػو ا  دفيػػ  ف لمػػدائره قػػدر إ        
التظميػ ،اف ىػذه الحركػو تشػعر المتمقػي بػالقوه و حساس الػوىمي ،اتجاىػات الدطػون ا،والذ   يعم  عمي تاكيد ىذا اال

ال يشير الػي اتجػاه و نيايو و أتنبع ىذه الحركو مف انتماك الدائره لمدر المنحني المتص  الذ  ليس لو يدايو و والطاقو، 
 لكنو قائـ يذاتو و معيف 

                                                           
)4(

ْبرر يحيي تٕفيك احًذ:"انصيبغبت انتشكيهيّ نهذائرِ كًذخم نتصًيى شؼبرات لبػبت ػرض انًتحف انسراػي ثبنمبْرِ"،رضبنّ  

 . 68،ص5447يبرطتير،كهيّ انترثيّ انفُيّ،ربيؼّ حهٕاٌ،
(5)

 ،ص5443،دار ديشك،انطجؼّ انخبَيّ،ضٕريب،انحيبِ–االديبٌ -انريٕز في انفٍرَذ تررًّ ػجذ انٓبدي ػجبش: فيهيت ض 
 (6)

ْذي ػجذ انؼسيس يطر: "االيكبَبت انتصًيًيّ نهذائرِ في ضٕء َظريّ االحتًبالت ٔ احرْب ػهي االثذاع في انتصًيى"، رضبنّ يبرطتير، 

 .454، ص 5445 كهيّ انترثيّ انُٕػيّ، ربيؼّ ػيٍ شًص،
(7)

 .63ْبرر يحي تٕفيك احًذ:يررغ ضبثك ،ص  
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النسػػاني، فيػػي رمػػز لمػػنفس وقػػد وصػػا افالطػػوف الػػنفس بكونيػػا وتشػػير الػػدائر  الػػى الكميػػ  النيائيػػ  والكمػػاؿ ا        
دائر  فنجػػد الػػدائر  مصػػور  فػػي الفػػف المسػػيحي االوربػػي لترمػػز الػػى الكمػػاؿ االنسػػاني، فيػػي تمثػػيالت لػػذات االنسػػاف 
منقول  الى مستوى كوني والى حقيق  مطمق   تحػير يرسػـو السػيد المسػيت والقديسػيف المسػيحييف ىػاالت، وفػي أحػواؿ 

، وفػي ىػذا رمػز الػى كميتػو ، مػف اأمثمػ  المتميػز  فػي الفػف أقسػاـ يد  تكوف ىالػ  السػيد المسػيت مقسػم  الػى أربعػ عد
 المسيحي صور  نادر  لمسيد  العذراك في مركز شجر  مستدير ، ىي هللا 

يػػانج  -ذلػػؾ مػػف دػػالؿ رمػػز يػػيفو الػػدائره ترمػػز لتعػػادؿ القػػو  المتضػػاده فػػي الكػػوف  فػػ فعمػػي صػػعيد ادػػر و "      
يتكػوف و ظيػر فػي الفنػوف فػي القػرف الثػاني عشػر ؽ  ـ، و دامس ؽ ـ الالصيني الذ  ظير في النصوص في القرف 

ىػاتيف الػدمعتيف   تكػوف احػدو ىذا الرمػز مػف دائػره مقسػمو بمسػطت مقػوس تاركػا مسػاحتيف متسػاويتيف اشػبو بالدمعػو 
ىػػػذا المفيػػػـو يسػػػمت و دا دائػػػره صػػغيره مظممػػػو ،و مػػػا عػػػئاالدػػػر  مضيػػػو و ئمظممػػو تمامػػػا مػػػا عػػػدا دائػػره صػػػغيره مضػػػي

يػػانج  -نشػػان الػػروح،الييفو ميػػدا النظػػاـ الػػذ  يحكػػـ حيػػاه العػػالـ و يتصػػنيا المظػػاىر المتناقضػػو مػػف النظػػاـ الكػػوني 
الػػال كػػائف، الديػػر و الحػػاؿ فػػي الكػػائف و مطمقػػا كمػػا ى ا  لكنػػو لػػيس تعارضػػو  تعػػارض االضػػداد،و يرمػػز لتنػػاول الفصػػوؿ 

و ايقاعيػػو، فنجػػد اليػػيف يرمػػز لمظػػ ،اليرد، الرطػػل، الشػػماؿ، عػػطييو  البػػا مػػا يكػػوف ذو رض نسػػيي ، تعػػاو الشػػر،انما ىو 
 فىمػػا مجمعػػيف فػػي النيايػػو يشػػيراو  يرمػػز اليػػانج لمنػػور، الحػػراره، الشػػمس ، المػػذكر، المػػاك،و االرض، القمػػر، المؤنػػث 
  ) 1("الكميوو الي االنسجاـ الكوني 

ثايت وحولو دائػر  تقتػرف و الجوىر والدائر  عرض ، فالمركز ىوجوىر الكوف وىو ى اما في االسالـ  فمركز الدائر "    
يشار الي الذات االالىيو بالدائره، والدائر  ما ليا بال، والنقط  التي في وسر الدائر  ىي الحقيق ، و بالوجود الظاىر، 

ايػف عربػي الوجػود بكونػو تصػورا  يصػور و ومعنى الحقيق  شيك ال تغيل عنو الظواىر واليواطف وال تقيػ  اأشػكاؿ ، 
دائريا ينطم  مػف اعتبػار العػالـ مينيػا عمػى دور  كونيػ  كيػرى  فػال  دمػ  الموجػودات دمقػا دطيػا مػف  يػر أف يكػوف 

ىذه الدائري  تمكف ايف عربي مف تفاد  دطي  العالقػ   مستديرا في عالـ اأجساـ والمعاني،و فيو مي  إلى االستدار  أ
  )2("اليو  اأنطولوجي  المطمق  ييف الذات اإلليي  والعالـو وميدأ القطيع  أ مف جي ،ييف الح  والدم ، 

تتبػػع قػػانوف الحركػػ  الدائريػػ  التػػي تمثػػ  الفمسػػف  اإلسػػالمي  و تعتيػػر رقصػػ  التنػػور  مػػف أنػػواع الػػرقص الصػػوفي و       
وىي عبػار  عػف رقػص دائػرى لمػد   الصوفي  التي تر  أف الحرك  في الكوف تيدأ مف نقط  وتنتيي عند ذات النقط ،

ساعات طويم ، يدور الراقصوف حوؿ مركز الدائر  التي يقا فييا الشيخ، ويندمجوف في مشاعر روحي  سامي  ترقى 
ينفوسيـ إلى مرتب  الصفاك الروحى فيتدمصوف مف المشاعر النفساني  ويستغرقوف في وجػد كامػ  يبعػدىـ عػف العػالـ 

اإلليي كما يروف  ولذا يعكسوف ىذا المفيـو في رقصتيـ فتأتي حركاتيـ دائريػ  وكػأنيـ الماد  ويأدذىـ إلى الوجود 
  يرسموف ييا ىاالت يرسدوف ييا اعتقادىـ يدوروف ويدوروف كأنيـ الكواكل سابح  في الفضاك

 

 

                                                           
(4) 

 .735فيهيت ضرَذ تررًّ ػجذ انٓبدي ػجبش: يررغ ضبثك ، ص 
(2) http://www.philopress.net/2015/01/blog-post_17.html  5448|4|48  

http://www.philopress.net/2015/01/blog-post_17.html
http://www.philopress.net/2015/01/blog-post_17.html
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 circle in modern art الدائره في الفن الحديث:

يػػؤد  دورا ميمػػا فػػي الرسػػـ لكػػف لػػيس عمػػى  لحػػديثفػػي الفػػف ا التجريػػد  لمػػدائر و أصػػبت الرمػػز اليندسػػي أ
الطريق  التقميدي  لمتمثي  إنما مع عممي  تحوي  تنسجـ مع معضم  وجود االنساف الحديث   فكثر استدداـ الدائره في 
ايداعات المصمميف المعاصػريف،فنجد السػطت الػدائر   يػر المتناسػ  فػي أقػراص الشػمس المشػيور  لمرسػاـ الفرنسػي 

وسػيف يكػوف مركػز الرؤيػ  ر وني ، وفي لوح  الفناف الفرنسي ىنر  ماتيس المعنون  حيا  سػاكن  ومزىريػ  كيروبير ديم
 أنيا تجمع داد  نفسيا الدوائر المتنوع  أوراؽ الكيوسيف و كر  دضراك عمى شعاع أسود مائ  ييد

دوائػػػر و كػػػرات ممونػػػ  أوفػػػي لوحػػػ  رسػػػميا الفنػػػاف الروسػػػي المولػػػد فاسػػػيمي كاندنسػػػكي ثمػػػ  تجميػػػع طميػػػ  ل"     
قػػػد قػػػدـ كاندنسػػػكي توضػػػيحا عػػػف اسػػػبال اسػػػتددامو لمػػػدائره فقػػػاؿ انيػػػا ابسػػػر و منجرفػػػ  مثػػػ  فقاعػػػات لصػػػايوف، و تيد

ىػي متػوتره بمػا تتضػمنو مػف مػؤثرات و ال متناىيػو فػي قايميتيػا لمتغيير و محكمو و ىي دقيقو و ىي مؤكده لذاتيا و االشكاؿ 
  )1("عديده دادميا

 
 ظيور أشكاؿ الدوائر في أعماؿ كاندنسكي ( يوضت1صور  رقـ )

 

وكثيرا  ماتظير الدوائر فػي صػالت  يػر متوقعػ  فػي التركيبػات الغامضػ  لمفنػاف اليريطػاني يػوؿ نػاش  وفػي         
دائر  فوؽ يناك معقد مف السػاللـ و رسمو المسمى )حدود الفيـ( يضع الفناف السويسر  يوؿ كمي الشك  البسير لكر  ا

الفنانيف الذيف تضػػج رسػومو باأشػكاؿ الدائريػ  والمربعػ  الفنػاف االيطػالي فكتػور فػازاريمي وىػي تعيػر  والدطون، ومف
قدـ تػػػػاثيرات بصػػػػريو لػػػػدوائر وزعػػػػت ينسػػػػبو ثايتػػػػو تتكػػػػرر فػػػػي صػػػػفوؼ دادػػػػ  مسػػػػطت و عػػػػف حقػػػػائ  كميػػػػ  التنفصػػػػـ،

كرو  في منتصا الصوره مما يشعر انتظاـ انتفاديا الو الصوره،فينتج ايقاع متعدد ناتج عف ادتالؼ اشكاؿ الدوائر 
 الرائي بحركو دواميو 

                                                           
(4) 

 63حيي تٕفيك احًذ:يررغ ضبثك،ص ْبرر ي
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 ( توضت ظيور اشكاؿ الدوائر في أعماؿ فازاريمي2صور  رقـ )

  fractal geometry ىندسو الفراكتال:

ىندسػػ  الفراكتػػاؿ مػػف فػػروع اليندسػػ  التػػي تجمػػع يػػيف الرياضػػيات والفػػف، وىػػي مػػف أىػػـ الػػنظـ الينائيػػ  التػػي 
رقمػػي المعاصػػر كنظػػاـ إنشػػائي وتكػػويف منطقػػي، وقػػد ظيػػر مصػػطمت ىندسػػ  الفراكتػػاؿ فػػى عػػاـ يعتمػػد عمييػػا الفػػف ال

نظريتػو عػف الفراكتػ  والتػي تػرى أف  Benoit Mandelbrotبنعوا مانعدلبروت  ـ عندما طور العالـ الفرنسي1975
  ليندسػػ  اإلقميديػػ وصػػا  الطييعػػ  يحتػػاج إلػػى أشػػكاؿ أكثػػر تعقيػػدا  مػػف اأشػػكاؿ اليندسػػي  البسػػيط  الموجػػود  فػػى ا

عضػػػوي  تتكػػػرر عػػػددا  كييػػػرا  مػػػف المػػػرات، وتصػػػميمات الفراكتػػػاؿ تنػػػتج عػػػف و والفراكتػػػاؿ عبػػػار  عػػػف أشػػػكاؿ ىندسػػػي  أ
يعتير مػػف الفنػػوف و فيػػديو، وىػػو معػػادالت رياضػػي  يػػتـ تغذيػػ  الحاسػػل املػػي ييػػا، ثػػـ تقػػدـ النتػػائج فػػى صػػور  صػػور أ

مػػف فنػػوف الميػػديا الحديثػػ ، ويستكشػػا فػػف الفراكتػػاؿ كػػ  مػػف عناصػػر  فنػػوف الكمييػػوتر الػػذ  يعتيػػر يػػدورهو الرقميػػ  أ
 الييولي ، الالنيائي ، الجرأ  والتكرار، ومف أىـ دصائص الفراكتاؿ داصي  التوالد الذاتي والتكرار 

ىػػػذه و االشػػػياك الطييعيػػػو و اف ىندسػػػو الفراكتػػػاؿ تعنػػػي بالبحػػػث فػػػي المكونػػػات الجزئيػػػو لالشػػػكاؿ اليندسػػػيو       
االبعػاد اليندسػيو  ووفقػا ليػذا التعريػا فاننػا يمكػف و ات الجزئيو  ليا دصائص تميزىا عف  يرىا مف االشكاؿ االمكون

 في الجير و في اليندسو و الفراكتاالت في الطييعو  ي:ىو اف نستدمص ووجود الفراكتاؿ في ثالث اماكف رئيسيو 

ىػي و اص  اكتشػاؼ ىندسػو الفراكتػاؿ بصػوره عامػو ، لكنياو تدتما عف الفراكتاالت الرياضيو  الفراكتالت الطبيعيو:"
نجػػدىا منتشػػره فػػي اشػػكاؿ عػػده فػػي و عبػػاره عػػف الجزيئػػات بالغػػو الصػػغر التػػي تتكػػوف منيػػا االشػػكاؿ فػػي الطييعػػو، 

  الشواطط الساحميوو  االشجاراوراؽ و افرع و اليرؽ و تتميز بانماطيا المتكرره مث  الداليا العصييو و الطييعو 
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 البػا مػا تحتػو  عمػي داصػيو التشػابو الػذاتي و : ىػي عمميػو ينائيػو تحتػو  عمػي وظيفػو تكراريػو ندسيوالفراكتالت الي
  1"باستدداـ معام  ادتزاؿو عمي مدتما المقاييس ا

ىػذا النػوع مػف الفراكتػاؿ ينػتج مػف دػالؿ يػرامج الكمييػوتر عػف طريػ  اددػاؿ بعػض المعػادالت و  الفراكتالت الجبريو:
 مجموعات جوليا و  تمف امثمتيا مجموعات ماندليرو و تكرارىا عدد كيير مف المرات، و المركبو لميرنامج و البسيطو ا

 constructing fractals ميالد الفراكتال:

(يتحػػوؿ الػػي شػػك  اكثػػر تعقيػػدا بعػػد عػػده عمميػػات initiatorييػػدا الفراكتػػاؿ بشػػك  ىندسػػي بسػػير )البػػاد  "     
لمثػػاؿ اذا كػػاف الشػػك  البػػاد  مربعػػا، فانػػو يعػػاد تحريػػؾ كػػ  جوانبػػو يواسػػطو )المولػػد تكراريػػو متعاقبػػو ، فعمػػي سػػيي  ا

generator  العمميػػو التػي يػػتـ تكرارىػا التكػػويف الشػك  الفراكتػػالي( فيتحػوؿ الشػػك  النػاتج بعػػد اعػاده تحريػػؾ و الجػزك ا
ليو مف التشابو بالشك  االصمي في ذات الوقت عمي درجو عاو ىو تكرار ىذه العمميو، الي شك  اكثر تعقيدا، و اجزائو 

  2"لكنو يدتما عنو في الحجـو البسير )المربع( 

 التػػي تتكػػوف نتيجػػو حػػ  مسػػالو ايولونيػػوس، شػػبكو ايولونيػػوس الثالثيػػو،و مػػف االشػػكاؿ االولػػي فػػي الفراكتػػاؿ و      
راغ النػػاتج يػػيف ىػػذه محاولػػو مػػ ك الفػػو ىػػي مسػػالو انشػػاك دوائػػر مماسػػيو لػػثالث دوائػػر معمومػػو)الباد ( فػػي المسػػتو   و 

قد تكوف  احجػاـ ىػذه الػدوائر متنوعػو و تكرار ىذه العمميو الي اف ينتج الشك  النيائي لمشبكو، و الدوائر يدوائر ادر  
ىػذا باسػتيداؿ االشػكاؿ الدائريػو و يمكػف اف تتكػوف شػبكو ايولونيػوس مػف اشػكاؿ ثالثيػو االبعػاد و متماسيف، و طالما يكون
 تكرار السابقو تطي  نفس قواعد الو بكرات 

 
 ( توضت شبكو أيولونيوس الثالثي 3صور  رقـ )

   

                                                           
(4) 

فتحي رٕدِ ضؼذ ٔاخرٌٔ:"انجُي انُٓذضيّ نُظريّ انُٓذضّ انزسيئيّ كًصذر الحراء االػًبل انتصٕيريّ"،انًؤتًر انطُٕي )انؼرثي 

انذٔني انراثغ(ادارِ انًؼرفّ ٔ ادارِ راش انًبل انفكري في يؤضطبت انتؼهيى انؼبني،كهيّ انترثيّ -انطبثغ

 .4844،ص5445ربيؼّ انًُصٕرِ، انُٕػيّ،
(5)

ّ:"تحهيم انًُظٕيبت انرلًيّ انًؤضطّ نهتصًيًبت انسخرفيّ انًؼبصرِ كًُطك نجُبء انهٕحّ انسخرفيّ"، ــــًذ انطيذ ْيجـاضالو يح 

 .33،ص5443رضبنّ دكتٕراِ،كهيّ انترثيّ انفُيّ،ربيؼّ حهٕاٌ، 
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 تصنف الفراكتالت الي ثالث مجموعات عمي حسب طرق توالدىا  كما يمي:و  

ىػػذه المجموعػػو تشػػم  عمػػي قاعػػده اسػػتيداؿ ىندسػػي واضػػحو لكػػ  فراكتػػاؿ ،مثػػ  و  انظمععو الوظععائف التكراريععو:" .1
 ينو منحني يو سجاده سربنسكي و مجموعو كنتور 

بتكييرىػا تظيػر تفاصػي  و ىػي التػي تنػتج عػف عالقػات تكراريػو مػف نقطػو فػي الفػراغ و  كسريات النفالت الوقتي: .2
 مف اشير ىذه النوعيات، مجموعو ماندليرو و جديده تشابو التصميـ االصمي 

منػاظر تولػد مػف دػالؿ اجػراكات مدتػاره بشػك  عشػوائي يػدال مػف اف تكػوف محػدده ، كالو  الكسريات العشعوائيو: .3
  (1)"رحمو ليفيو الفراكتاليو 

 
 properties of fractal الفراكتال: أشكال خصائص

لكنػو يتميػز يػثالث دصػائص و مف دصػائص الفراكتػاؿ انػو كػائف ىندسػي دشػف  يػر منػتظـ عمػي كافػو المسػتويات، 
 اساسيو تميزه عف باقي الشكاؿ 

 self-similarity التشابو الذاتي:

يقصػد ييػا اف ا  جػزك مػف الشػك  و ـ الدػواص التػي يجػل توافرىػا فػي الشػك  الفراكتػالي، ىذه الداصيو مف اىػو "    
يكوف مشابو لمشك  االصمي مما يعني اف الشك  يشبو نفسو عمي جميع المقاييس حيػث يكػوف ا   جػزك مػف الشػك  

  (2)"االصمي يحتو  عمي صوره مشاييو لمشك  االصمي عند تكييره

اصػغر و لي مكوف مف مجموعو مكرره مف نفسو باحجػاـ مدتمفػو قػد تكػوف اكيػر ابيذا، يكوف الشك  الفراكتاو 
لكنػػو يكػػوف محتفظػػا يدصػػائص الشػػك  االصػػمي مثػػ  و التعػػدي  و تكػػوف قػػد دضػػعت لعمميػػات مدتمفػػو مثػػ  التػػدوير او 

 يمكف تقسيـ داصيو التشابو الذاتي عمي حسل درجو التشابو الي ثالث انواع ىـ :و ادتالؼ االبعاد  و الشك  

اقػو  انػواع التماثػػ  حيػث عنػد تقسػػيـ الشػك  الكمػػي الػي اجػزاك اصػػغر، فانيػا تتشػابو كميػػا مػع الشػػك  و ىو  تماثعل تععام :
 الكمي  

  (3)لكنيا ال تتطاي  عند تكييرىاو نمر  ير محكـ مف التشابو الذاتي تتماث  فيو الفراكتاالت و ى تماثل ظاىري:

 احصائيات ثايتو عمي ادتالؼ المقاييس و التشابو فيو مف قياسات ينتج و اضعا انواع التشابو، و ىو  تماثل احصائي:

                                                           
(4) 

ُذضّ انكطيريّ في انتصًيًبت انسخرفيّ حالحيّ االثؼبد"،رضبنّ يبرطتير،كهيّ انترثيّ ايّ هللا دمحم صالس انذيٍ ػجبش: "تٕظيف َظى انٓ

 .473،ص5444انفُيّ،ربيؼّ حهٕاٌ،
(5)

ذ:" ثرَبيذ يمترس في انُٓذضّ انكطٕريّ ثبضتخذاو انكًجيَٕر نهطالة انًتفٕليٍ ثبنًرحهّ انخبَٕيّ"، رضبنّ ــع ضـــبت حبفـــــم انشحـــاي 

 .84،ص5448نجُبت نالداة ٔ انؼهٕو انترثٕيّ، ربيؼّ ػيٍ شًص،دكتٕراِ،كهيّ ا
(6)

ٕاٌ: "اضتحذاث صيبغبت تشكيهيّ يؼبصرِ نفٍ انتصٕير انزذاري لبئًّ ػهي انُٓذضّ انزسيئيّ الحراء انجيئّ ــٕد ػهــــاحًذ دمحم يحً 

 .33،ص5445رًبنيب"، رضبنّ دكتٕراِ، كهيّ انترثيّ انُٕػيّ، ربيؼّ ػيٍ شًص، 
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 ( توضت داصي  التشاب  الذاتي في أشكاؿ الفراكتاؿ4صور  رقـ )

  fractal dimension البعد الفراكتالي:

 نفعيػو تطيػػ و تمػػده بقػيـ جماليػػو و ىػػي التػي تعطػػي لػو تصػػميماتو المميػزه و ىػي الداصػيو التانيػػو لمفراكتػاؿ و "      
كاف يطم  عميػو البعػد الكسػور  حيػث انػو كػاف قػد تػـ اكتشػافو قيػ  ظيػور مصػطمت الفراكتػاؿ و في جميع المجاالت ،

عدـ انتظػاـ شػك  الفراكتػاؿ عػف شػك  ادػر ، حيػث و لمتمييز ييف درجو تعقيد ا تقد استددمو ماندليرو و بعده سنوات، 
  (1)"كيرانو كمما زاد التعقيد في الشك  كمما كاف البعد الفراكتمي ا

 
 ( يوضت داصي  البعد الفراكتالي في أشكاؿ الفراكتاؿ1شك  رقـ )

  iterationالتكرار:

عالقػات تشػكيميو عضػويو ليػا و التي تعطي اثارا بصريو و اف نظريو الفراكتاؿ تقـو عمي فكره التكرار الال نيائي "     
االيػػداع الجمػػالي و و فػػي مجػػاؿ التعييػػر البصػػر  تنػػوع االحتمػػاالت ممػػا يتدطػػي  االطػػر التقميديػػو المعروفػػو صػػفو تعػػدد 

  (2)"التي ترتبر بالنظريات العمميوو يضيا ابعاد جديده لمعمميو التصميميو و 

                                                           
)1  (

 B.Mandelbrot: the fractal geometry of nature,W.H.freeman and company, New York, 1977,p.14. 
(5) 

انؼرثي -يصطفي احًذ انذنيم: "االفبدِ يٍ فكر انطٕدٔكٕ في ػًم تصًيًبت فراكتبنيّ يجتكرِ"، انًؤتًر انطُٕي)انذٔني االٔل

يى االني انذٔني في يصر ٔ انؼبنى انؼرثي، "انٕاق انراثغ(االػتًبد االكبديًي نًؤضطبت ٔ ثرايذ انتؼه

 .4363، ص5443ٔانًبيٕل"، انمبْرِ، 
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عػػف طريػػ  قاعػػده معينػػو، ثػػـ اعػػاده تطييػػ  نفػػس  ا  عضػػويو ا ا  ىػػي تتكػػوف نتيجػػو تكػػرار شػػك  معػػيف سػػواك ىندسػػيو      
كثر تعقيدا، ثـ يمي ذلؾ اعاده تطيي  القاعده عمي كػ  شػك  نػاتج القاعده لي الشك  الناتج مره ادر  لتعطي شكال ا

 تزداد درجو التعقيد كمما زادت عمميات التكرار و ، 

 
 ( توضت داصيو التكرار في أشكاؿ الفراكتاؿ5صور  رقـ )

  fractal artفن الفراكتال:

واحػد، ف نتػاج لوحػات فػف  يجتمػع العػالـ والفنػاف فػى شػدص يػووف فف رقمػى حػديث نسػيي ا ،و ى الفراكتاؿ فف 
مف الفنػوف الرقميػو و ىػو ، يتـ انتاج مث  تمؾ اأعماؿ مف داللياالتي الفراكتاؿ يعنى التعام  مع المعادالت الرياضي  

ندص بالذكر الػدائره و ىندسيو و فنوف الحاسل التي تنشأ عف اجراك مجموعو حسابات عمي اشكاؿ )سواك عضويو او ا
مجموعػو و مف امثمو ىذا الفف ، مجموعو مانػدليروت و متحركو و النتائج كصور ثايتو ا( مف دالؿ الحاسل  ثـ تمثي  

مف النادر رسػـ اشػكاؿ فراكتػاؿ يواسػطو اليػد يػ  فػي الغالػل مػا يػتـ اسػتدداـ يػرامج داصػو لتوليػد الفراكتػاؿ، و جوليا  
ادتيػػار اليرنػػامج و وات ىىػػذه اليػػرامج تسػػتددـ ثػػالث دطػػوات رئيسػػيو يػػتـ تكرارىػػا عػػدد مػػف المػػرات، اوؿ ىػػذه الدطػػو 

في بعض االحياف قد يػتـ تعػدي  التصػميـ النػاتج و تطييقيا ثـ تقييـ التصميـ النيائي، و المناسل يميو تنفيذ المعادالت 
 ىذه الدطوه تسمي مرحمو ما بعد المعالجو و ييرامج معالجو الصور 

نجػػد جػػزوره كانػػت موجػػوده فػػي  عمػػي الػػر ـ مػػف حداثػػو ظيػػور فػػف الفراكتػػاؿ باسػػتدداـ الوسػػائر الرقميػػو ،و " 
عضويو  لتكويف تصميمات زدرفيو تعتمػد عمػي و اعماؿ الفنانيف عمي مر العصور، حيث استددمت اشكاؿ ىندسيو ا

حتي فػي تصػميـ جػدائ  الشػعر االفريقػي، و النسيج ي  و النحت و القبال، و الجدراف و فكره التماث  الذاتي لتزييف االواني 
  (1)تكير يتكرارىا "و سالميو  التي اعتمدت عمي عناصر متماثم  تزداد ىذا باالضافو الي الفنوف اال

  

                                                           
(4)

"انفراكتبل" ٔ انٕضبئظ انزذيذِ في فٍ انتصٕير انرلًي انحذيج ٔ احرًْب في اثتكبر يفٕٓو فهطفي رذيذ نفٍ يٓرِ حبيذ دمحم صمر:  

 .83،94، ص 5443زًيهّ، ربيؼّ حهٕاٌ، انتصٕير انغرثي انًؼبصر"، رضبنّ دكتٕراِ، كهيّ انفٌُٕ ان
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استكشػػاؼ و الفنػػانوف ييػػدعوف تصػػميمات فراكتػػاؿ رائعػػو مػػف دػػالؿ العديػػد مػػف الوسػػائر ، و ظػػ  الرياضػػيوف و 
 الفنوف الرقميو الحديثو و تصور العالقو ييف المعادالت الرياضيو و 

الػػذ  و   Mark Townsendاع لوحػات فراكتاليػو، الفنػاف مػػارؾ تاونسػيندفي ايػػدو مػف الفنػانوف الػذيف يرعػو "      
تػػدادالت األػػواف التػػي تعطػػي و الحيويػػو و تميػػزت بالحركػػو و تميػػزت اعمالػػو بااليتعػػاد عػػف اشػػكاؿ الفراكتػػاؿ المعروفػػو 
 عصر جديد مف لوحاتو المميزه لوحو و   (1)الشفافيات"و تشكيالت رائعو، كما تميز بالقدره عمي التالعل بالمالمس 

 

 

 

 

 

 ( توضت لوح  عصر جديد6صور  رقـ )

 التجربو البحثيو:

ذلػؾ باسػتدداـ و المسػتمده مػف اشػكاليا و عم  مجموعو مف التصميمات القائمو عمي تصميمات ىندسو الفراكتاؿ   1
ر تكػػػراو تناسػػػقيا و زىػػػاك االلػػػواف و قػػػد رأػػػػت الباحثػػػو اف ىػػػذه التصػػػميمات تتسػػػـ بالديناميكيػػػو و يػػػرامج الكمييػػػوتر، 

 يبعد في ذات الوقت عف التكرار الرتيل المم  و العناصر بشك  يحق  التنا ـ االيقاعي 
 اعتبارىا دمفيات الشكاؿ مجسمو و طبع التصميمات السابقو عمي مساحات مف القماش  بالمقاسات المطموبو   2
 1/1النسػيج السػاده نسػجيا باسػتدداـ تقنيػات النسػيج المتعػدده مثػ  و عم  اشكاؿ دائريو مسػتوحاه مػف الفراكتػاؿ   3

نسػػجيا عمػػي دعامػػات مجسػػمو مػف دامػػات مدتمفػػو مثػػ  ) اعػػواد دشػػل، قواعػػد و التراكيػػل الزدرفيػػو، و السػوماؾ و 
 استدداميا كيدائ  لنوؿ اليرواز و زجاجات بالستيؾ، كرات فميف،   ( 

                                                                                                                توزيعيػػػػػػا حسػػػػػػل مسػػػػػػارات االشػػػػػػكاؿ الموجػػػػػػوده فػػػػػػػيو اضػػػػػػافو االشػػػػػػكاؿ الدائريػػػػػػو الػػػػػػي التصػػػػػػميـ المطيػػػػػػوع    4
 التصميـ  

                                                           
(4) 

، يطرا يطؼذ ػجذ انغفبر فٕدِ: "انُٓذضّ انفراكتبنيّ ٔ تطجيمبتٓب ثبنُظى انرلًيّ انحذيخّ إلحراء انتصًيى انسخرفي في االثؼبد انخالحّ"

 .654،ص 5446رضبنّ يبرطتير، كهيّ انترثيّ انُٕػيّ، ربيؼّ  ػيٍ شًص، 
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 الخامات المستخدمو:

 في الدعامات النسجيو كيدائ  لنوؿ اليرواز: -1
 كرات فميف  -قواعد الزجاجات البالستيكيو  -اعواد الدشل

 في النسيج: -2
 اسالؾ نحاسيو  -ديون حريريو -ديون مطاطو -شرائر معدنيو -مؾ متعدده المالمسديون اكري

 
 التراكيب النسجيو:

 ،السوماؾ، تراكيل زدرفيو  1\1استددـ في تنفيذ الوحدات النسجيو :النسيج الساده 

 

ت النسجيو عمي المنفذه بالتقنياو مجموعو الوحدات المعتمده عمي الشكل الدائري المستوحاه من اشكال الفراكتال 
 دعائم مجسمو كبدائل لنول البرواز بإعتبارىا اشكال مجسمو عمي الرضيو المطبوعو

 

 

 

 

 

 
 

       2( الوحد  رقـ 8صوره رقـ )                                    1( الوحد  رقـ 7صوره رقـ )       
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       4( الوحد  رقـ 11صوره رقـ )                            3( الوحد  رقـ 9صوره رقـ )           

 

 

 

 

 

 

 

       6( الوحد  رقـ 12صوره رقـ )                      5( الوحد  رقـ 11صوره رقـ )          

 

 فيما يمي تقوم الباحثو بالتحميل الفني لنموذجين من اعمال التجربو:و 
 نموذج تحميمي لمعمل الثاني:

 نشائيو:السس اإل 
يتكػػوف التصػػميـ ينائيػػا مػػف مجموعػػو مػػف الدطػػون المنحنيػػو الحػػره التػػي و الموحػػو عمػػي شػػك  مسػػتطي  رأسػػي   

تنتشر في انحاك التصميـ مع ظيور در حمزوني اساسي يقع في مركز التصميـ ، كما يتضػت ظيػور مجموعػو مػف 
تكػػرر ظيورىػػا باحجػػاـ متنوعػػو دػػالؿ و الدطػػون القوسػػيو التػػي تمركػػزت حػػوؿ شػػك  دائػػر  فػػي تكػػويف اشػػبو بػػالزىره 

واف ػػػػلـ باسػػتدداـ االػػػػػو فػػي التصػػميـ بمسػػاحات متنوعػػو، تميػػز التصميػػػػػػػيالحػػظ انتشػػار االشػػكاؿ الدائريو ـ  ػػػػػػالتصمي
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ارتكػزت ىػذه المجموعػو و الػي جػواره المػوف االدضػر، و المتباينو، فنجد اف الموف االحمر قد ظيػر فػي التصػميـ و زاىيو 
ايػراز جمالياتػو، و الموف االسود مما ساعد عمي تركز عيف الرآئػي عمػي  التصػميـ ذاتػو  المونيو عمي ارضيو داكنو مف

 ادتالؼ كثافو االشكاؿ و ذلؾ يرجع لتنوع و كما تنوعت القيـ المممسيو في العم  الفني 

 األسس الجماليو:

ا اسػتددـ المونػاف قد اتسـ ىػذا التوزيػع بػاالتزاف، كمػو اعتمد العم  عمي توزيع االشكاؿ الدائريو في التصميـ 
االزرؽ عمػػي جػػانيي الموحػػو ممػػا حقػػ  االتػػزاف المػػوني، كمػػا ظيػػرا عمػػي شػػك  مسػػاحات متدرجػػو السػػمؾ ، و االحمػػر 

قػد أد  ىػذا الػي الحركػو االيياميػو فػي التصػميـ ، و دقيقو كممػا اتجينػا لمركػز التصػميـ و سميكو في اطراؼ التصميـ 
 ىذا قد حق  قيمو الوحده في التكويف  و في  كام  مساحو التصميـ تـ توزيع االشكاؿ الدائريو بمساحات مدتمفو و 

كمػػا ظيػػرت قيمػػو االيقػػاع الغيػػرمنتطـ الغيػػر رتيػػل مػػف دػػالؿ توزيػػع الػػدوائر عمػػي مسػػاحات  يػػر منتظمػػو  
ذلػؾ نتيجػو لتنػامي االشػكاؿ الدائريػو كممػا و الحركػو االيياميػو فػي التصػميـ و يالحظ تحقػ  العمػ   و باحجاـ مدتمفو، و 

 اصطفافيا في شك  حمزوني و ت عف مركز التصميـ بعد

ظيػوره  و ألواف اأشكاؿ الزاىيو عمي تركيز اإلنتباه عمػي عناصػر التصػميـ و قد عم  التبايف ييف لوف االرضيو القاتـ و 
يراز عناصره و بشك  مييج   ا 

 التقنيات في جماليات العمل:و دور الخامات 

التراكيػل النسػجيو الزدرفيػو المنفػذه و عو اليدويو عمي القماش التقنيات المستددمو قد انحصرت ما ييف الطبا
 تنوع مستواياتو و عمي مجسـ نصا كرو  مف الفمييف ، وقد ساعد ىذا التنوع عمي اثراك العم  الفني 

تنوعػػت الدامػػات المسػػتددمو فػػي تنفيػػذ ىػػذا العمػػ ، فظيػػرت االرضػػيو مطيوعػػو عمػػي دامػػو القمػػاش امػػا و 
قػد و منيػا ديػون االكريميػؾ و ددـ فييا مجموعو متنوعو مػف الديػون فمنيػا الديػون الحريريػو الوحدات النسجيو فقد است

 الوحده في التكويف و اد  ىذا الي تحقي  التنوع 
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 نموذج تحميمي لمعمل الرابع:

 السس اإلنشائيو:

و مػػف مركػػز يتكػػوف التصػػميـ ينائيػػا مػػف مجموعػػو مػػف المسػػارات الحمزونيػػو المنيثقػػو العمػػ  عمػػي ىيئػػو مربػػع  
عمػي ابعػاد و موزع عمي ىذا المسار مجموعو مف المساحات الدائريو باحجاـ مدتمفو و التي تمتد الي نيايتو و التصميـ 
تنوع المممس في العمػ  نتيجػو إلسػتدداـ أشػكاؿ  يػر منتظمػو أشػبو ي سػمول الشػرائت الطباعيػو فػي اأرضػيو و ثايتو، 

دتالؼ تقارل و   شكاؿ درجو الموف ليذه اأو كثافو و ا 

 األسس الجماليو:

تحق  اإلتزاف في التصميـ مف دالؿ الحركو المتناميو لألشكاؿ الدائريو الممتده بكام  التصميـ، كما تحق  
أيضا مف دالؿ توزيع األواف في النصا اأعمي بشك  مساو  تقريبا لمنصا اأسف ، كما تحق  اإلتػزاف المممسػي 

ظيػػرت اإلسػػتمراريو فػػي التصػػميـ مػػف دػػالؿ حركػػو و مفػػو مػػف العمػػ ، مػػف دػػالؿ توزيػػع المالمػػس فػػي إتجاىػػات مدت
التػي وزعػت عمػي المسػار الحمزونػي ي قػاع  يػر منػتظـ رتيػل ممػا أعطػي إنطباعػا بالحركػو و الدوائر المتدرجػو الحجػـ 

 العمػ  بشػك و تحق  اإليقاع ايضا في األواف حيث تباينت درجات األواف مما أعطي إحساسػا بػالعم ، و في العم ، 
لتفافيا حوؿ بعضيا البعض و قد تأتي ىذا نتيجو لترابر المسارات اأساسيو لو و عاـ يتسـ بالوحده بشك  ظاىر   ا 

 التقنيات في جماليات العمل:و دور الخامات 

المنفػػذه عمػػي  1|1التركيػػل النسػػجي السػػاده و إسػػتددمت فػػي العمػػ  تقنيػػات الطباعػػو اليدويػػو عمػػي القمػػاش 
ت بالسػتيكيو شػػفافو ، وقػد سػاعد ىػذا التنػوع لألسػػاليل التشػكيميو عمػي إثػراك العمػ  الفنػػي الممتفػو حػوؿ قواعػد زجاجػاو 
ضافو البعد الثالث داد  العم  و تنوع مستواياتو و   ا 

وقػػػد تنوعػػػت الدامػػػات المسػػػتددمو فػػػي تنفيػػػذ ىػػػذا العمػػػ ، فاأرضػػػيو مطيوعػػػو عمػػػي القمػػػاش امػػػا الوحػػػدات 
قػد اد  ىػذا و ديون االكريميػؾ و الشعيرات المتطايره و ذات المممس الدشف النسجيو فقد أستددـ فييا الديون الزدرفيو 

 الوحده في التكويف و الي تحقي  التنوع 
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( العمل الثالث15صوره رقم )  (العمل الرابع16صوره رقم )   
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