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 ملخص البحث :

 الفنٌة والفلسفٌة ، والنظرٌات المتعددة العلوم من الكثٌر المصمم ٌدرس أجلھا من التى ةالھام األنشطة من التصمٌم ٌعد

 فى الھامة والمؤثرة التصمٌم عناصر من ٌعد ، فھو ( form ) الشكل تصور وضع مرحلة التصمٌم، مراحل اھم ومن

 ٌتبنى المرحلة فى ھذة والجمالٌة و الوظٌفٌة القٌمة ٌحقق بما التصمٌم فكرة تجسٌد ٌتم خالله من حٌث التصمٌم، بنابٌة

 الجزبٌة الھندسة لعلم كان لقد . والجمالٌة الوظٌفٌة القٌمة ٌحقق لما مركبة او عضوٌة او ھندسٌة خطٌة صٌغ المصمم

Fractal Geometry المعقدة األنظمة من الطبٌعٌة التً تتكون للنظم المنھجً الوصف فً الفضل   Complex 

Systems األكبر النظام فً بٌنھا العالقة دٌنامٌكٌة تفھم خالل حصرھا إال من ٌمكن ال التً التفاصٌل ذات Larger 

System النسق أو األنماط طبٌعة على عندبذ التعرف ٌمكن  بأكمله الكلى وبفحص النظام بالكامل ٌحتوٌھا الذي 

Patterns الكسرٌة  , والھندسةFractal Geometry تضاف جدٌدة أشكال تطوٌر فً ٌمكن أن تلعب دورا كبٌرا 

طباعة أقمشة السٌدات بوجه خاص , حٌث ٌقدم ھذا البحث لجمالٌات تصمٌم طباعة المنسوجات بوجه عام , و تصمٌم 

وصفا موجزا لنظرٌة الھندسة الكسرٌة و ارتباطھا بالطبٌعة و مالمس السطوح و عالقتھا بالتصمٌم و التطبٌق فً مجال 

 طباعة المنسوجات .

 قاعدة اإلحالل - لبعد الفراكتلًا - التشابه الذاتً - الھندسة الكسرٌة كلمات مفتاحٌة:

Abstract: 

Design is one of the important activities for which the designer studies many different 

sciences, artistic and philosophical theories, and the most important stages of design. The 

stage of conceptualization is a form of design that is important and influential in the design 

building, Achieves functional and aesthetic value. At this stage, the designer adopts a 

structural, engineering or organic formula to achieve functional and aesthetic value. Fractal 

Geometry has been credited with the systematic description of natural systems consisting of 

complex systems that can only be quantified by understanding the dynamics of the 

relationship between them in the larger system and by examining the whole system, Patterns 

and Fractal Geometry can play a major role in the development of new forms for the beauty of 

textile printing design in general, and the design of the printing of ladies' fabrics in particular. 

This paper provides a brief description of fractional geometry theory and its relation to nature 

and surface textures and their relationship to design and application in the field of textile 

printing. 
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 Introduction   : مقدمة

 الفنٌة والفلسفٌة ، والنظرٌات المتعددة العلوم من الكثٌر المصمم ٌدرس أجلھا من التى ةالھام األنشطة من التصمٌم ٌعد

 فى الھامة والمؤثرة التصمٌم عناصر من ٌعد ، فھو ( form ) الشكل تصور وضع مرحلة التصمٌم، مراحل اھم ومن

 ٌتبنى المرحلة فى ھذة والجمالٌة و الوظٌفٌة القٌمة ٌحقق بما التصمٌم فكرة تجسٌد ٌتم خالله من حٌث التصمٌم، بنابٌة

 . والجمالٌة الوظٌفٌة القٌمة ٌحقق لما مركبة او عضوٌة او ھندسٌة خطٌة صٌغ المصمم

 ضرورة إلً المتحدة المملكة فً والمنسوجات للمالبس والمستقبلٌة الحالٌة االستدامة حول متقدمة دراسات أشارت كما

 المستھلك وإشباع جذب على تساعد التى العوامل من فھى ، النسجى للمنتج والجمالٌة الوظٌفٌة المالبمة االھتمام بتحقٌق

 رفع على ٌساعد مما والرفاھٌة الموضة ومتطلبات ، التكنولوجٌة العوامل جانب إلى ھذا ، المنتج اقتصادٌا ورواجه رغبات

 . والمجتمع للفرد المستوى المعٌشى

 من الطبٌعٌة التً تتكون للنظم المنھجً الوصف فً الفضل Fractal Geometry الجزبٌة الھندسة لعلم كان ولقد

 بٌنھا العالقة دٌنامٌكٌة تفھم خالل حصرھا إال من ٌمكن ال التً التفاصٌل ذات Complex Systems   المعقدة األنظمة

 على عندبذ التعرف ٌمكن  بأكمله الكلى وبفحص النظام بالكامل ٌحتوٌھا الذي Larger System األكبر النظام فً

( أن ھندسة الفراكتال تقدم أشكاال ذات قٌمة (naylor,1999, و ٌذكر ناٌلور  Patterns النسق أو األنماط طبٌعة

 جمالٌة كبٌرة و ھً ترتبط بشكل مباشر بكٌفٌة تنظٌم العالم من حولنا .

لجمالٌات  افتض جدٌدة أشكال تطوٌر فً ٌمكن أن تلعب دورا كبٌرا Fractal Geometryالكسرٌة  لذا فإن الھندسة

تصمٌم طباعة المنسوجات بوجه عام , و تصمٌم طباعة أقمشة السٌدات بوجه خاص , حٌث ٌقدم ھذا البحث وصفا موجزا 

لنظرٌة الھندسة الكسرٌة و ارتباطھا بالطبٌعة و مالمس السطوح و عالقتھا بالتصمٌم و التطبٌق فً مجال طباعة 

قمشة السٌدات مستوحاة من العناصر الطبٌعٌة و مالمس السطوح و المنسوجات . كما ٌھدف البحث لتصمٌم طباعة أ

 تطبٌقھا وفقا لنظرٌة الھندسة الكسرٌة . 

 

 Statement of the problem    :البحث مشكلة

 تأتً إشكالٌة البحث فً محاولة للرد علً التساؤالت التالٌة :

 أقمشة السٌدات؟تصمٌم طباعة  الفراكتال" فً  " الكسرٌة تطبٌق الھندسة كٌفٌة

فً تصمٌم طباعة  الكسرٌة الھندسة منظور منالعناصر الطبٌعٌة و مالمس السطوح  من ومفردات عناصر استحداث كٌفٌة

 أقمشة السٌدات.

 

 Objectives   :البحث أھداف

 التطبٌق مستوى تفعٌلھا على منھجٌة ٌمكن نظرة إلى الوصول أجل من الكسرٌة " الفراكتال"  الھندسة دراسة -

 تصمٌم طباعة المنسوجات باالستعانة ببرامج الحاسب األلً " الفوتوشوب , و اإللٌستراتور". مجال فً والممارسة

 " الفراكتال"من منظور علم الھندسة الكسرٌة دراسة العناصر الطبٌعٌة و مالمس السطوح -

 السٌدات "الفراكتال" فً تصمٌم طباعة أقمشة الكسرٌة للھندسة العملٌة التطبٌقات استخدام -
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  Assumption : فرض البحث

"الفراكتال" فً الوصول الً صٌغ  الكسرٌة للھندسة العملٌة التطبٌقات ٌفترض البحث أنه ٌمكن اإلستفادة من -

 ابتكارٌة جدٌدة فً مجال تصمٌم طباعة  أقمشة السٌدات .

 

  Methodology منهجٌة البحث : 

 التجرٌبى المنهجو  التحلٌلى الوصفى المنهجٌتبع البحث  

 

 Theoretical Framework  :النظري اإلطار

 :  والتصمٌم الهندسٌة

واألشككال  .وترتٌبھكا األشككال لدراسة األصلً العلم ھً والتصمٌم، فالھندسة الھندسة بٌن العالقة ٌوصف الھندسً التصمٌم

 ثابتكة أدوات شككلت التكارٌ  عبكر الھندسكٌة والقواعكد .التصكمٌم فكً الھندسكً التككوٌن تحقكق التكً ھكً وتحوالتھكا الھندسٌة

 وتماثالت مختلفة.  أبعاد ذات الھندسٌة لألشكال تكوٌنات من خالل للتصمٌم

(Cornelie Leopold, Geometry Concept In Architectural, 2006, p. 34). 

 

 مفهوم الهندسة الكسرٌة"الفراكتال": 

 جافة، تُعتَبر العشرٌن القرن فً بداٌة الفنٌة مع الحركات ظھورھا بداٌة منذ الحدٌثة التصمٌم واتجاھات نظرٌات كانت

 على ترتكز التً الطبٌعة أشكال من أو األشجار وغٌرھا كالجبال الطبٌعٌة النماذج مع مباشرة التعامل ال تستطٌع كونھا

 إلى م ٥٧٩١ عام (Benoit Mandelbrot) األمرٌكً  الفرنسً الباحث قاد ما وھذا .فً تكوٌناتھا الدقٌقة التفاصٌل

 من مشتق وھذا المصطلح Fractal  . بھندسة التقلٌدٌة ودعاھا الھندسة عن جذرٌا تختلف اختالفا جدٌدة ھندسة وضع

 والتكسر الالانتظام معنى تحمل التً  fractious الصفة ومن شرخ ،" ٌعنً كسر أو الذي  franger الالتٌنً األصل

 "فراكتال"كلمة فً الشقٌن ھذٌن جمع ماندلبور وأراد .والتجزيء

 

 ٌمكن والتً بالعلوم والمرتبطة بالطبٌعة واألشٌاء المرتبطة األشكال وھً الطبٌعٌة الفراكتالت وھو األول الشق .٥

 .التصمٌم صٌاغة فً والجمالٌة الشكلٌة قٌمھا استلھامھا وتفعٌل

 

 الفوضى نظرٌة فً جذور لھا ًٌكون غالبا التً مجموعة الجزٌبٌات بدراسة ٌھتم والذي الرٌاضٌات فً الثانً الشق .2

.Chaos theory ًالبصرٌة المنظومة تثري التً والتعرجات والنقط عادٌة من الخطوط غٌر مجموعات تصنف وھ 

 .فً التصمٌم

 

 الجزٌبٌة الھندسة مفھوم أن ٌؤكد ما وھذا والبعد، الشكل والصدفة على ٌشتمل لماندلبور بالنسبة المعنى ھذا فإن وھكذا

 تطبٌقاتھا فً fractal الكسرٌة  الھندسة أثارته  مبادئ ما ٌتوقع أحد ٌكن ولم . معا وبالتجزبة الالانتظام ٌرتبط بمفھوم

 . (Benoit B. Mandelbrot , 2004 p19 – 35)الفلسفٌة وأٌضا والبٌولوجٌة والفٌزٌابٌة الرٌاضٌة
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 التً الهندسة الجزٌئٌة حجوم بٌن رٌاضٌا وتمٌز .خاص بشكل الطبٌعٌة دراسة الظواھر فً فائقة أھمٌة لها أن تبٌن فقد

 .الصغر فً والمتناھً الكبر فً المتناھً بٌن تتراوح

 

 تعرٌف ھندسة "الفركتال" :

أبعادھا نتٌجة تقسٌم الشكل الفراكتال بأنه "تلك التركٌبات الھندسٌة المنتظمة، والتً تتكامل  ( 73: 2010)عبد العال ، ٌعرف 

 مجموعة بأنھا , و ٌعرفھا "كالفام "  "األساسً إلى أجزاء صغٌرة وكل جزء ھو صور مصغرة للجزء أو الشكل األساسً

 تراكٌب ذات الجزٌبٌة مجموعة الھندسة فتعتبر مماثل؛ تركٌب ذات مجموعة أو أي المتجزبة أبعادھا تتكامل ال النقاط من

 مصغرة ٌعبر عن صورة داخلھا توجد جزء فأي التشابه ، ذات القٌاسات بعض تحتوي على ما وعادة التعقٌد، منتھاه غٌر

 .  p.103)  (Clapham ,1996 , كلھا للمجموعة

تعرف ھندسة الفراكتال على أنھا تلك التراكٌب الھندسٌة فً األشٌاء الطبٌعٌة وھذه التراكٌب لھا خصابص تمٌزھا عن 

اد الھندسٌة، وھً بذلك ترتبط ببحث الكسورٌات الصغٌرة بل المتناھٌة فً الصغر المكونة لتلك األشٌاء فً غٌرھا من األبع

 الصغر فً تتزاٌد مقاٌٌس على ٌتكرر نمط ھندسً أنھ على اإللكترونً القاموس فً الجزٌبٌة الھندسة و تعرف . الطبٌعٌة

 الجزٌبٌة الھندسة تمثل. بٌنما اإلقلٌدٌة خصابص الھندسة خالل من تمثٌلھا ٌمكن ال منتظمة غٌر أشكال وأسطح إلى وتؤدي

 Randi, 1999) 260,)  الطبٌعٌة والظواھر بالعناصر الطبٌعٌة، اًلرتباطھا نظرا الطبٌعة ھندسة

 

   

 ( ٌمثل نماذج من ھندسة الفراكتال فً العناصر الطبٌعٌة المتنوعة .1شكل رقم )

http://webecoist.momtastic.com/2008/09/07/17nature/ 

 

 و مما سبق ٌمكن وصف ھندسة الفراكتال بأنها :

 (ھندسة عصرٌة اھتمت بدراسة الظواھر الطبٌعٌة )تعارٌج الشواطا، السحب، البرق، أوراق الشجر، .... -

وبالتكرار المرحلً ألصغر جزء من الشكل  كأشكال ھندسٌة غٌر منتظمة تتكون من أجزاء غٌر منتھٌة ومتشابھة ذاتٌاً،

 فھً .ٌتولد الفراكتال

 

أشكال ھندسٌة تظھر نتٌجة تطبٌق بعض القواعد الرٌاضٌة علٌھا، وھذه القواعد تأخذ الشكل األساسً وتنقله من  -

 .خطوة إلى خطوة إما باإلضافة إلٌه أو بتطوٌره، وھذه العملٌات ٌمكن أن تكرر بعدد غٌر منتھً من المرات

 

 .القٌاسات بمختلف منتھٌة متداخلة غٌر أجزاء من تتكون منتظمة غٌر ھندسٌة أشكال -

 

 .المتكررة الھندسٌة العناصر من قلٌل عدد من وھً تتكون الالخطٌة، المعادالت تكرار من تنتج التً الصور تلك -

 تكرار، جنب، إلى جنبا متعددة بطرق تنظٌمھا العناصر ٌتم وھذه المستقٌم، والخط المربع، الدابرة، مثل أشكال بسٌطة

   (Catherine Fukushima, 2004, p9)معقدة مجموعات فً تشابك، ومرتبة
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 األساسً الشكل تأخذ القواعد وھذه علٌھا، القواعد الرٌاضٌة بعض تطبٌق نتٌجة نمت أو نتجت ھندسٌة أشكال -

 المرات. من منتھً غٌر بعدد تكرر أن العملٌات ٌمكن وھذه بتطوٌره، أو إلٌھ باإلضافة إما خطوة إلى من خطوة وتنقلھ

 

 الشكل من مصغرة صورة ھو جزء وكل أجزاء صغٌرة، إلى األساسً الشكل تقسٌم من تنتج ھندسٌة أشكال -

 األساسً

 

 خصائص الهندسة الكسرٌة "الفراكتال" :

 تتمٌز ھندسة الفراكتال بخصائص أساسٌة و ھً :

 Self- Similarity خاصٌة التشابه الذاتً -

، فإذا أضفنا جزءاً متكامالً من  التشابه بٌن االجزاء المكونة للشكل , أي أن الجزء ٌشبه تماما الكل أو الشكل األصلً

 األجزاء المتكونة للشكل الفراكتلً، ثم قمنا بتكبٌره عدة مرات فإننا فً النھاٌة سنحصل على الشكل األصلً,

 الشكل فً نالحظ أن ٌمكننا حٌث (cantor set)كانتور بمجموعة ٌُسمى ما Fractal عن  البسٌطة األمثلة إحدى ومن 

 ھذا تكرار وٌتم الخط من األوسط حذف الثلث ٌتم مرحلة كل المستقٌمة , فً الحذف من الخطوط سلسلة عملٌات (2رقم )

 أجزاء إلى الشكل وتقسٌم المقٌاس، باختالف (self-similarity)الذاتً هالتشاب ٌوضح( 2) رقم شكل و .نھاٌة ال ما إلى

 . تعقٌدا الشكل زاد كلما العملٌة ھذه تكرار تم وكلما  (Didier Gonze, 2014, p.2) األصلً الشكل من نسخة مصغرة جزء كل

 .وتراكمٌة تتابعٌة ھندسٌة معادالت من خالل ذلك وٌتم

 

 

 (2شكل رقم )

 مثال ٌوضح خاصٌة التشابه الذاتً و مجموعة الكنتور  

http://alcandoras.deviantart.com/gallery/ 

 

 Fracty Dimension خاصٌة البعد الفراكتلً  -

ي، أي لٌس لھا بعد، وأن الخطوط المستقٌمة لھا بعد إذا علمنا أنه فً الھندسة اإلقلٌدٌة فإن النقطة ترسم فً البعد الصفر

واحد، بٌنما ترسم المربعات واألشكال الھندسٌة المستوٌة األخرى فً بعدٌن، وكذلك نعرف أن المكعب واالسطوانة والكرة 

تصور  تلً، وقدترسم فً ثالثة أبعاد، فإن األبعاد السابقة فً الھندسة اإلقلٌدٌة ال تعتبر مناسبة مع تركٌب الشكل الفراك

 التً الرٌاضٌة البنى عالم فً الدقٌقة التشعبات فكرة األلمان الرٌاضٌٌن أحد Helge von Koch "كوخ  فون "ھٌلغ

 Koch curves    (Luiz BevilacquaI & Marcelo M. Barros, 2008) اسم  أطلق علٌھا

http://alcandoras.deviantart.com/gallery/
http://alcandoras.deviantart.com/gallery/
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وھذا ٌعكس حقٌقة أن مجموعة النقط  2.6أي بٌن  6.26( مثالً له أبعاد تقع تقرٌبا بٌن 3شكل رقم )  Kochفمنحنى كوش

كثٌفة ٌمكن عدھا لمنحنى، وكذلك رفٌعة جداً لتحسبھا كمساحة، ولذلك فإن البعد الفراكتلً أوجد العدٌد من التطبٌقات 

د الفراكتلً بشكل عام لٌس عدد وال قٌمة عددٌة، ومنحنى ولذلك فإن البع Chaitic العملٌة فً تحلٌل العملٌات الفوضوٌة

 Fractalبالمثل كما السطح الفراكتلً 2.6الفراكتال ٌعتبر أحد األبعاد لألشٌاء فً المستوى الذي له بعدٌن وٌقع بٌن 

Surface  فالقٌمة تعتمد على كٌفٌة إنشاء الفراكتال 3.2له بعدٌن وٌقع بٌن  . 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )

 كٌفٌة بناء التراكٌب الهندسٌة فً البعد الفراكتلً من خالل منحنً كوش ٌوضح
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 Replacement Ruleقاعدة اإلحالل  -

ترتبط ھندسة الفراكتال بھندسة التكرارات، حٌث ٌكرر الشكل الھندسً وفقاً لقاعدة رٌاضٌة محددة فٌكون الشكل المكرر 

عند انشاء فراكتال محدد , فإنه من خالل الخطوات المطبقة ، فھو صورة من الشكل األصلً وفقاً لخصابص القاعدة 

المتبعة إلنشاء فراكتال أخر , فإن االشٌاء المرسومة ٌمكن ان تحل محل األخر و التً ستكون اكثر تركٌبا من سابقتھا و 

 نستخدم مربع، لكن ٌنلتكو المثلث استخدام مثل شكلٌن، بٌن الجمع لٌس الكسرٌة الھندسة ومنھجلكنھا تمالء نفس المكان 

 ( حٌث ٌوضح4كما فً شكل رقم ) Sierpinskiمثلث سٌربنسكً  مبدأ ھو وھذا آخر، مثلث على للحصول المثلث

 ًمن األجزاء ًمتكامال جزءا أضفنا فإذا الكل، ًذلك تماما ٌشبه الكل من أن الجزء أي للشكل، المكونة األجزاء بٌن التشابه

 ,Abo Shukur Bin Ja)األصلً الشكل على سنحصل النھاٌة فإننا فً مرات عدة بتكبٌره قمنا ثم الجزٌبً، للشكل المتكونة

2005, p39) 

 

.  

 (4شكل رقم )

  sierpinskiسٌربنسكً ٌمثل مثلث

http://users.math.yale.edu/public 

 

 :Practical Framework للبحث العملً اإلطار

 " الفراكتال"من منظور علم الهندسة الكسرٌة و مالمس السطوحلنماذج من العناصر الطبٌعٌة  تحلٌلٌة دراسة

الفراكتال مقاربة ھندسٌة للطبٌعة، فھً نماذج ھندسٌة تتكرر فً الطبٌعة بصفة مستمرة، وٌمكن محاكاتھا على الحاسوب 

النظر فً بعض األمثلة، كالغٌوم  جمالٌة الفراكتال، ھً  , وأفضل طرٌقة إلدراك .وفق صٌغ رٌاضٌة إلى ما ال نھاٌة

والجبال والسواحل واألشجار وغٌرھا، فكلھا فراكتاالت طبٌعٌة، وھً تشترك فً تفاصٌل ذات تعقٌدات كثٌرة ،فمن 

غٌوم لٌست ِفلكات، والجبال لٌست ال“العبارات الشھٌرة للعالم ماندٌلبروت الذي حاول وصف الطبٌعة باستعمال الفراكتال: 

، لذا ٌعتبر ”مخارٌط، والخطوط الساحلٌة لٌست دابرٌة، ولحاء الشجر لٌس أملس، وال ٌشق البرق طرٌقه وفق خط مستقٌم

الفراكتال من األشكال المعقدة وغٌر المنتظمة وبالتالً ٌصعب وضعه ضمن معادالت كباقً األشكال المنتظمة مثل 

  http://scientific.ma .الدابرة

http://users.math.yale.edu/public
http://users.math.yale.edu/public
http://scientific.ma/
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 (6(                                                                        شكل رقم )5شكل رقم )

 الدوائر بنمط معٌن على قوقعة الحلزونتكرار ٌوضح                       توضح البنٌة الفراكتالٌة لنبات القرنبٌط         

 

الفراكتال ھو شكل ھندسً غٌر منتظم ٌمكن أن ٌنقسم إلى أجزاء وكل جزء منھا، ٌعتبر نسخة مصغرة من النموذج الكامل 

ھذه الخاصٌة تسمى التشابه الذاتً إنھا أشبه بأعمال فنٌة متكررة تنتجھا الطبٌعة. فمثال تتكون شجرة الصنوبر من فروع 

 (7شكل رقم ) والتً بدورھا تتألف من فروع أخرى

 

 

 (7شكل رقم )

إذا أخذنا جزًءا من الصورة وكبَّرناه إلى مساحة الصورة األصلٌة فسنحصل على صورة جدٌدة تشبه "تماًما" توضح خاصٌة التشابه الذاتً "

 الصورة األصل."

 

وھذا ھو الفراكتال ، فكل جزء منھا ٌحتوي على البذور األساسٌة إلعادة انتاج الكل لقد غٌرت الفراكتالت نظرة علماء 

الرٌاضٌات للكون، ولطرٌقة عمله مع كل مستوى من التضخٌم تكون ھناك اختالفات طفٌفة عن النموذج األصلً التغٌر 

آخر , و ظھرت العدٌد من المعادالت الرٌاضٌة لحساب البعد  المستمر والتحول ٌحدث بٌنما تنتقل من مستوى إلى

 .(8كما ھو موضح فً شكل رقم )الفراكتلً للعناصر الطبٌعٌة  
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 (8شكل رقم )

 دراسة حاسوبٌة لفراكتالٌة ھذه النبتة

http://www.mo7itona.com/2016/04/fractals.html 

 

 النسبة الذھبٌة و عالقتها بهندسة الفراكتال :

فھى موجودة فً نسبة العرض والطول  .ُتعتبر النسبة الذھبٌة مقٌاساً أساسٌاً متجّسداً فً العدٌد من مظاھر الطبٌعة

) الحمض النووي ( وفً التصمٌم الخاص للكون وفً قواعد تصف األوراق واألغصان على  DNAلحلزونات جزٌبات 

األشجار وفً كرٌستال الجلٌد وفً البنٌة الحلزونٌة للكثٌر من المجرات وفً الكثٌر من األماكن. وحتى الكابنات الحٌة فً 

تناسق أمكن التعبٌر عنه من خالل النسبة الطبٌعه وفً مقدمتھا االنسان كانت مبنٌة فً تكوٌنھا علً أساس ابداعً و

 .((Max. Hailperin, 1998,19الذھبٌة 

وصغٌر بحٌث تكون حاصل قسمة الخط الكبٌر تتحقق عندما ٌتم قسم خط إلى قسمٌن كبٌر  الرٌاضٌات النسبة الذھبٌة فً

  6.668على الخط الصغٌر تعادل حاصل قسمة مجموع الخطٌن على الخط الكبٌر وتساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo7itona.com/2016/04/fractals.html
http://www.mo7itona.com/2016/04/fractals.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 (9شكل رقم )

 b إلى القطعة األقصر a مساوٌاً للنسبة بٌن a بالنسبة لطول القطعة األطول a+b ٌوضح التقسٌم الذھبً ,  بحٌث ٌكون الطول الكلً

https://academy.hsoub.com/questions/6572-التصمٌم؟-عالم-فً-الذھبٌة-النسبة-ھً-ما 

 

عن النسبة الذھبٌة خالل مجموعة من االرقام  Fibonacci Series  الشھٌرةفٌبوناتشً متتالٌة لٌوناردو و قد عبرت 

بحٌث ٌصبح المعدل ثابت  .,…….644, 89, 55, 34, 26, 63, 8, 5, 3, 2, 6, 6, 0علً النسق التالً : المتتالٌة 

 (60كما فً شكل رقم )  phi = 0.618034بٌن أعداد السلسلة علً التوالً  و قٌمته 

 

 

 (10شكل رقم )

 رٌاضٌة لتفسٌرالنسبة الذھبٌة و الفراكتاالت فً الطبٌعةٌوضح سلسة فٌبوناتشً ال

https://www.linkedin.com/pulse/fibonacci-spiral-nature-utkarsh-gaikwad 

 

و ھذه السلسلة تمكنت من تفسٌر العدٌد من الترتٌب و التنسٌق بٌن العناصر و الظواھر الطبٌعٌة المختلفة التً تتمٌز بالبعد 

الفراكتلً و التشابه الذاتً لألجزاء المكونة لھا  فٌتجلً تأثٌرھا لتفسٌر الطبٌعة بشتً صورھا "النسبة الذھبٌة فً جسم  

 و الكابنات الدقٌقة فضال عن تفسٌرھا للظواھر الطبٌعٌة و حركة السحب ...و غٌرھا االنسان ,  الحٌوان و النبات 

 

 

 

https://academy.hsoub.com/questions/6572-ما-هي-النسبة-الذهبية-في-عالم-التصميم؟
https://www.linkedin.com/pulse/fibonacci-spiral-nature-utkarsh-gaikwad
https://www.linkedin.com/pulse/fibonacci-spiral-nature-utkarsh-gaikwad
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 (10شكل رقم )

 ٌمثل نماذج من فراكتاالت العناصر الطبٌعٌة  المفسرة وفقا لسلسة فٌبوناتشً 

https://twitter.com/swaforini/status/299253684079034369 

 

 التصمٌمات المبتكرة :

 Fractal الجزٌبٌكة الھندسكة علكم معلوموات توضوح أھمٌوة تووفٌر استهدفت والتى السابقةو فً ضوء الدراسة التحلٌلٌة 

Geometry مكن العدٌكد المصكمم همنك خصكبا ٌسكتلھم مصكدرا كانكت التكً الطبٌعٌكة الكنظم لفوضكى المنھجً فً الوصف 

قودمت الدراسوة بهوذا الصودد تصومٌمات مبتكورة و مسوتمدة مون والجمكالً . المسكتوى التشككٌلً علكى التصكمٌمٌة الحلكول

 الدراسة التحلٌلٌة.

 

https://twitter.com/swaforini/status/299253684079034369
https://twitter.com/swaforini/status/299253684079034369
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  ( :1تصمٌم رقم )

تصمٌم مستمد من العناصر الطبٌعٌة  المتمثلة قً قوقعة الحلزون و التً تم تكرارھا مع االختالف فً الحجم و الزاوٌة و 

اإلتجاه طبقا لنسق تنظٌم العناصر فً الھندسة الكسرٌة "الفراكتال" أى أنھا التأخذ إتجاه معٌن فأعطى ذلك للتصمٌم صفة 

زٌع العناصر داخل العمل أسھم فً تحقٌق اإلٌقاع الشكلى واللونى بما ٌخلق حالة الحرٌة وعدم التقٌد. وكذلك إختالف تو

لٌعطى أكثر من بعداً للتصمٌم وٌحقق التوازن بٌن  Layersدٌنامٌكٌة ولقد أتاح الكمبٌوتر إمكانٌة العمل مع الطبقات 

 مفرادات التكوٌن.

نتقال من درجات سٌمون، البنى ، البرتقالى ، األزرق أما عن اللون فقد أستخدمت مجموعة لونٌة  متوافقة، تتمٌز باإل

 colorالفاتح واألبٌض و الرمادي وقد تمٌز ھذا العمل بإستخدام مؤثرات خاصة باللون من خالل إستخدام تقنٌات 

Balance, light effect  أنتقال اإلضاءة لبعض األماكن بالتصمٌم والتغٌر إلحداث التدرٌجات اللونٌة تتضح من خالل

 من القٌم اللونٌة المستخدمة مما ساھم فى إثراء العمل.

 

    

 التوظٌف المقترح                                      (                1تصمٌم رقم )                                             

 

 

 

 



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

022 

 

 ( : 2تصمٌم رقم )

قوام ھذا التصمٌم تكرار للعنصر النباتً المتمثل فكً ورقكة شكجر فكً أحجكام و أوضكاع مختلفكة لتحقٌكق التنكوع مكع الوحكدة 

كما جاءت اإلضاءة  حول العناصر مكونة تدرج لونى بٌن األبٌض والرمادى لتوحى باللٌونكة والرشكاقة  للعمل الفنً ككل , 

العمل ساھمت فً  الربط بٌن أجزاء التصمٌم مما ٌفٌد فكى إثكراء الشكعور  و استخدمت مجموعة من الخطوط األفقٌة بخلفٌة

 بالحركة لٌتسقا معاً فى مظھر جمالى متعادل فى تناغم وتكامل مما ساھم فى إثراء قٌمة التصمٌم.

نمكوذج  أما عن اللون فقد استخدمت مجموعة لونٌة متوافقة لتأكٌد االنسجام و التناسق ألقمشة السٌدات كمكا ھكو موضكح فكً

التوظٌف المقترح , إن إستخدام إسلوب التدرٌجات اللونٌة فى ھذا التصمٌم، عمل كأداة ربط بٌن األشككال وبعضكھا الكبعض 

من جانب وبٌنھا وبٌن األرض من جانب أخر، مما أعطى للتصمٌم العمق والثراء الشكلً، كما ساعد على وجود مستوٌات 

 لإلضاءة لتأكٌد اإلحساس بالتراكب.

           

 (                                     التوظٌف المقترح2تصمٌم رقم )             
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 ( :3تصمٌم رقم )

تناول التصمٌم "مثلث سٌربنسكً " كأحد العناصر التً شكلت مفھوم اإلحالل و التشابه الذاتً بالھندسة الكسرٌة 

أٌضاً لمنتظم للمثلث فً ھٌبة صفوف أفقٌة متداخلة أحٌانا , حٌث أن "الفراكتال" حٌث إعتمد التصمٌم علً التكرار ا

استخدام المثلثات المنتظمة و المتكافبة ٌعطى اإلحساس باإلتزان علً الرغم من انتظامٌة التكرار مما ٌفٌد الشعور بالحركة 

رتكاز للتصمٌم , وقد أستخدمت , بٌنما إستخدمت الخطوط األفقٌة بأسفل وأعلى التصمٌم لتوحى باإلسترخاء والراحة واإل

إمكانات الحاسب إلضفاء التأثٌرات الملمسٌة والفالتر ، والقٌم الظلٌة مما أعطى للتصمٌم العمق والثراء الشكلى. وقد تحقق 

"  فى العمل قٌم اللون الفنٌة من التضاد والتباٌن بٌن األبٌض واألسود والتكامل والتوافق إلستخدام اللون األخضر "اللٌمونً

 الفاتح  لتحقٌق اإلضاءة المطلوبة وتكامل التوافق واإلنسجام اللونى.

 

            

 (                                     التوظٌف المقترح3تصمٌم رقم )               
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 (:4تصمٌم رقم )

قوام ھذا التصمٌم  استخدام المربع كشكل ھندسً مع احداث التكرارات الفراكتالٌة به ٌتضح ذالك من خالل التكرارات 

أدى ذلك إلى اإلحساس بالحركة المنتظمة بأسفل و أعلً العمل , والتكرارات الدابرٌة العشوابٌة بمنتصف التصمٌم , 

ة رأسٌاً من أسفل إلى أعلى. ، وقد أدى تنوع أحجام وحدات ھذا العمل إلً وإنتقال رؤٌة المشاھد البصرٌة طبقاً لھذه الحرك

الشعور بالسٌادة و المركزٌة التى تقع علٌھا عٌن المشاھد فى العمل ثم تتحرك منه إلى باقى أجزاء التصمٌم. وتعود إلٌھا 

 لتحدث حركة دورانٌة منتظمة مما ٌعطى نوعاً من اإلتزان والتكامل.

وقد ساھم إستخدام ھذه ¸ مجموعة من األلوان المتوافقة مكونه من : درجات البٌج واألحمر النبٌتً و قد استخدمت 

 المجموعة اللونٌة للتصمٌم فى تحقٌق التكامل واإلتزان والترابط.

 

          

 (                                     التوظٌف المقترح4تصمٌم رقم )
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 ( :5تصمٌم رقم )

التى ترددت بكامل ھٌبتھا وبأحجام متفاوته اعتمد بناء التصمٌم علً استخدام العنصر النباتً المتمثل بورقة نبات "العنب" 

فى مساحة التصمٌم بأسلوب فراكتلً حر نتج عنه إندماج الوحدات سوٌاً، مما أعطى ترتٌباً أحدث نوعاً من الحركة, 

التصمٌم نتٌجة للتنظٌم القابم على التناغم بٌن وحداته ، كما ساعدت الشفافٌة المؤكدة وحققت نوعاً من اإلٌقاع بٌن عناصر 

 فى بعض أجزاء العمل على زٌادة تماسك العناصر مع بعضھا بعض.

التصمٌم ٌحتوى على مجموعة لونٌة متناسقة مع بعضھا البعض )درجات الموف المحمر, و البنً , واالزرق ( ھذا إلى 

لوان المحاٌدة )األبٌض ودرجات الرمادى( بخلفٌة العمل. ھذا التنوع فى ألوان التصمٌم أثرى اإلحساس جانب إستخدام األ

 بالتناغم اللونى فى مساحة العمل، وإعطاء الراحة للعٌن. لتتالبم مع الغرض الوظٌفى لھا كأقمشة مالبس سٌدات.  

               

 التوظٌف المقترح         (                            5تصمٌم رقم )
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 ( :6تصمٌم رقم )

وتفادى عدم إنتظام وتساوى ,  قوام ھذا التصمٌم تكرار للعنصر النباتً المتمثل فً ورقة شجر فً أحجام و أوضاع مختلفة

ة فى الوحدات ساھم فى إحداث نوع من التنوع، وقد تمٌز التصمٌم ببساطة عناصرة وتكوٌناته، وقد تحققت الوحدة الفنٌ

وحدة التشكٌل الناشبة من تقارب وحدات التصمٌم وتراكبھا، وتحققت دٌنامٌكٌة التصمٌم من خالل الخطوط الدابرٌة بخلفٌة 

 filterوقد أستخدمت إمكانٌات الحاسب خاصٌة  العمل والتكوٌن ٌتمٌز بالتوزٌع المتوازن بٌن كالً من الشكل واألرض.

 إلعطاء الشفافٌة والتجسٌم لورق النبات مما ٌوحى بالعمق الفراغى وٌدل على البعد الثالث اإلٌھامى.

تناول العمل مجموعة لونٌة متوافقة "درجات القرمزى، واألسود والرمادى باإلضافة إلى اللون الذھبً لألوراق بمقدمة  

 ٌحقق اإلنسجام ٌؤكد الشعور بالھدوء والراحة. العمل والخطوط المتداخلة" وإختٌار األلوان على ھذا النحو

            

 (                                     التوظٌف المقترح6تصمٌم رقم )
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 ( :7تصمٌم رقم )

وتناول الخطوط و قوام ھذا التصمٌم  استخدام العنصر النباتً المتمثل فً قطاع عرضً لنبات الملفوف بالتكبٌر , 

مكونة حركة اسھمت فً انتقال رؤٌة المشاھد من العمق دابرٌا نحو األطراف, باإلضافة الً استخدام الخطوط المتداخلة 

استخدمت  والمابلة أحدث إٌقاع، مما أوجد نوعاً من الربط واإلتزان للتركٌب البنابى، مع تحقٌق إٌقاع متمٌز للتصمٌم.

 نٌة و الفالتر المناسبة إلثراء التصمٌم.امكانات الحاسب األلً إلضفاء الخطوط و المعالجة اللو

قد تحقق التباٌن اللونى بٌن الفاتح والداكن لتأكٌد الشكل المتولد للعناصر الشكلٌة للتصمٌم واأللوان المستخدمة ھى ) 

 ااألزرق , الموف, األخضر( باإلضافة لإللوان المحاٌدة األسود واألبٌض الضفاء اإلتزان بالعمل.

       

 (                                     التوظٌف المقترح7تصمٌم رقم )                               
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  :Results النتائج

الحلول  من بدابل تصمٌم طباعة أقمشة السٌدات ٌوفر فً الكسرٌة الھندسة علم وأسالٌب أسس تطبٌق إن -

 .والجمالٌة للتصمٌم الوظٌفٌة القٌم فٌھا الالنھابٌة والتً تتحقق التصمٌمة

"الفراكتال" تسھم فً الوصول الً صٌغ ابتكارٌة جدٌدة فً مجال  الكسرٌة للھندسة العملٌة ان دراسة التطبٌقات -

 ألجزابھا fractalبالخصابص الرٌاضٌة  الطبٌعة فً األشكال ربط مھارات خالل منتصمٌم طباعة  أقمشة السٌدات 

  .المختلفة

 لھا حصر ال تصمٌمٌة حلوال ٌتٌح للمصمم هل حدود ال منبعا ٌمثل "فراكتال" الطبٌعة من المنتظم غٌر الجانب إن -

 المختلفة لالستلھام األسالٌب خالل من

 

 : Recommendations التوصٌات

الكسرٌة  الفكرٌة و الفلسفٌة  للھندسة المفاھٌم تقصً فً تسھم التً العلمٌة بالبحوث زٌادة االھتمام ضرورة -

  "الفراكتال"

 الھندسة علم وأسالٌب المنسوجات بتصمٌمات مبتكرة و مستلمة من أسس طباعة تصمٌم إثراء مجالضرورة   -

 .الكسرٌة "الفراكتال" فً الطبٌعة 

المستوى  على المتخصصة البحثٌة الدراسات عمل عن طرٌق الكسرٌة الھندسة مجال فً الحادث التقدم مواكبة -

طباعة المنسوجات بوجه عام و تصمٌم طباعة أقمشة السٌدات بوجه  تصمٌم فً المجال ھذا أسس تطبٌق فً األكادٌمً

 خاص
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