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 مستخلص البحث:

ألن طبيعة حياة اإلنسان على األرض مبنية على التطور واالرتقاء، ففي كل حين لإلنسان مالحظة جديدة، وتفسير جديد 

للظواهر، وسبل جديدة للتحكم، وأفكار جديدة تولد، وعلوم جديدة تنشأ، ونظريات وتقنيات تصبح تاريخا، وحضارات 

يعة ملهمة الفنان المبدع األولى، ومن خاللها اكتشف اإلنسان من مئات وتظل الطب. عمالقة قائمة تصبح بعد حين أثراً بعيدا

السنين قبل الميالد النسب الذهبية لجماليات التوازن البصري فيما أبدع هللا من خلق، فقد تم استخدام تلك النسب الجمالية في 

يمكن االستغناء عنها حتى اليوم ، أما  كل ما صنع اإلنسان من فنون كالعمارة والتصوير واألثاث، وغيرها من الفنون، وال

فقد أدي ذلك علوم الرياضيات، والهندسة، ومالحظة تكرارت األشكال الهندسية في الطبيعة، في مجال التطور الطبيعي 

إلى توجيه االهتمام ببنية الرياضيات المعرفية ، وعالقة الرياضيات بمكونات العلوم الطبيعية األخرى، فاألشياء في 

لها خصائصها الطبيعية باإلضافة إلى البعد الرياضي المكون لها، ومن هنا كان البحث عن تفسير رياضي لتكون  الطبيعة

في أن السحب ليست كرات،  (Mandelbrot األشياء في الفلك وعلوم البيئة والظواهر الجوية ، فعندما فكر )ماندلبروت

في اكتشاف نوع جديد من التركيبات الهندسية وأطلق عليها  وأن الجبال ليست مخاريط، والسواحل ليست دوائر فقد بدأ

وتعني البحث في المكونات الجزئية لألشكال ( هندسة الُكسيَرات)أو  ( Fractal Geometry )هندسة الفراكتال

مات برز بعد ذلك األدوار المتعددة الستخداثم  الرياضية أو األشياء فى الطبيعة وفقا لمجموعة من الخصائص الرياضية.

كتال، ويقوم هذا البحث بدراسة تلك النسب اللرسوم للجرافيكية قائمة على هندسة الفر الكمبيوتر من برامج متخصصة

الجمالية والمستوحاة من هندسة الطبيعة الستخدمها وتوظيف مستحدثاتها في رفع القيم الجمالية للصور اإلعالمية سواء 

 .ياً ضرورياً للمصور اإلعالمي أو الدارس الذي ُيعد لذلككانت ثابتة أو متحركة، وهي تمثل كماً معرف

  (.هندسة الفراكتال -هندسة الُكسيَرات -نظرية األثالث  -متوالية فيبوناتشي -النسبة الذهبية: )الكلمات المفتاحية
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