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.إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية األوتار ودورها في إثراء الصورة البصرية
مستخلص البحح
يتناوؿ البحث دراسة مداخؿ تجريبية جديدة في مجاؿ الفف التشكيمي مف خػلؿ نظريػة
االوتار وبشكؿ محدد الحركػة فػي الػوتر التػي ينػت مػف خػلؿ االىتػ اززات صػورة بصػرية تتصػؼ
 فتقوؿ النظرية أف ما ىو موجود في ىػذا الكػوف مػف أصػرر جػزي وحتػ.بالحركة الديناميكية
أكبر مجرة يتكوف مف عنصػر واحػد تمامػاً فيػي خيػوط ميتػزة متحركػة صػريرة جػداً مػف الطاقػة

 كما يتبع البحث حركة االوتار في الفػراغ وينشػا المصػطم مػف تكػرار عمميػات.ًندعوىا أوتا ار

بسيطة وبدائية لملييف مف المرات مما يجعؿ العيف المجػردة تخطػ فػي رؤيػة النتػائ لتوىميػا

بالحركة الديناميكية واالنتقاؿ مف الظريات العمميػة والتكنولوجيػة المعاصػرة إلػي التصػوير وعمػؿ
صػػياتات جديػػدة مػػف خػػلؿ النظػػاـ البنػػائي الرياضػػي الرقمػػي المتزايػػد المتحػػرؾ فػػي الفػراغ مػػف
خلؿ تتبع البنية الداخمية والتاكيد عمػي العمػؽ الفراتػي واعػادة صػياتتيا يعتبػر مػدخل جديػدا
 وىذا ما يمكف اعتباره مدخلً تجريبياً يفت أفاقا جديػدة فػي عػالـ.يثري مجاؿ التصويرالمعاصر

الممارسػػات اإلبداعيػػة ويسػػمط الضػػو عم ػ أمكانيػػة المزاوجػػة بػػيف التطػػورات العمميػػة والتقنيػػة

.الحديثة لمحاسوب واالبداع الفني إلضفا رؤى فنية وتشكيمية معاصرة
ABSTRACT
The study deals with the implantation of new experimental approaches in
the field of plastic art through the theory of strings and specifically addressed the
movement in the chord, which produces through vibrations visual image
characterized by dynamic movement. The theory indicates that what exists in this
universe from the smallest molecule up to the largest galaxy consists of exactly
one element. It is a very small vibrating vibrational string of energy that we call
strings. The research also follows the movement of strings in the vacuum. The
term creates a repetition of simple and primitive operations for millions of times.
This makes the naked eye skip the vision of the results to simulate the dynamic
movement and move from contemporary scientific and technological phenomena
to photography and the formulation of new designs, Through the dynamic digital
constructive system built in the vacuum through the tracking of the internal
structure, emphasizing the spatial depth and reformulation is a new erra
enriching the field of contemporary photography. This can be considered as an
experimental approach that opens new horizons in the world of creative practices
and highlights the possibility of combining the latest scientific and technical
development of computerized and artistic creativity to provide contemporary
artistic and realistic visions.
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إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية األوتار ودورها في إثراء الصورة البصرية.
املقدمة :
في أوآخر الثمانينات ظيرت نظرية فيزيائية تسم نظرية األوتار String Theory
وىي تجمع بيف مفاىيـ نظريتيف النسبية والنظرية الكمية وقوى الجاذبية وتفسير الزماف
والمكاف برؤية جديدة وتقوـ عم فكرة أف لمعالـ أبعاد أكثر بكثير مما تشاىده العيف وىي
األبعاد المظفرة بقوة في نسي الكوف المطوي .كما توض نظرية االوتار الفائقة أننا نعيش
في كوف يمتقي فيو الخياؿ العممي مع الحقيقة كوف منظـ يتألؼ تماما مف األوتار(جريف
 0222ص.)02
وبكؿ ما تقدمو تمؾ النظرية مف آفاؽ فإف الفكرة األساسية لمنظرية بسيطة بشكؿ
مذىؿ فتذكر النظرية أف ما ىو موجود في ىذا الكوف مف أصرر جزي وحت أكبر مجرة
يتكوف مف عنصر واحد وىي خيوط ميتزة متحركة صريرة جدا مف الطاقة ندعوىا
أوتا ارً.

(المور )0222

كما وتسع

النظرية في توحيد الجاذبية مع القوى األخرى بؿ تفترض أف كؿ

الجسيمات والقوى تنشأ عف ذبذبات مف أشيا ذات امتداد يشمؿ ذلؾ أشيا ليا بعد واحد
ومف ىنا جا ت التسمية األوتار .وتتعدد األبعاد فمنيا ما تبدليا الفناف والعمـ فالبعد األوؿ
ىو الضو والشعاع الضوئي والبعد الثاني المسط والمجسـ ذو األبعاد الثلثة وعلقة ىذه
األبعاد المكانية بالبعد الرابع وىو الزماف.
ولقد نج الفنانيف المستقبميف في التعبير عف البعد الرابع في أعماليـ الفنية معبريف
بذلؾ عف السرعة والحركة فمقد كانت الحركة عندىـ تقوـ عم تحطيـ المادة أو الخطوط أو
األشكاؿ بالتكرار المتجاور بحيث تكوف األشكاؿ في صورتيا مجردة فيحذؼ الكثير مف
أجزائيا وتندم األشكاؿ الحية منيا مع الصامتة وذلؾ بتقاطع وبإظيار أج از مف األشكاؿ
المفترض أنيا ال ترى وبذلؾ يمكف تمثيؿ الحركة الزمكانية .ولقد استفاد الفنانيف المعاصريف
مف الحركة الممتدة في األبعاد االإضافية بنا ً ا عم
إمكانيات برام الكمبيوتر المتطورة.

- 02 -

مفيوـ نظرية االوتار وبأستخداـ

إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية األوتار ودورها في إثراء الصورة البصرية.
وبذلؾ فيسع البحث الحالي الي االستفادة مف امكانيات الحركة الديناميكية لنظرية
االوتار وتوظيفيا جمالياً في تطوير قوى الحركة التي عبر عنيا المستقبميف في العمؿ الفني
والجمع بيف امكانيات برام الحاسب لنظرية االوتار ألنتاج أعماؿ تصويرية معاصره.

خمفية البحث:
لقد تعددة الرؤية الفنية التشكيمية في العصر الحديث فكانة النظريات العممية ومنيا
نظرية االوتار أحد الروافد التي ترى الباحثة أنيا تثري أبداعات الفناف وتمثؿ الحركة في
نظرية االوتار والتي تشمؿ عم

ستة أنواع (البوزونيو ىيتروتيؾO-

I,IIA,IIB,

ل منيا حركة وشكؿ الوتر المشكمة لبنية األبعاد لنظرية
ىيتروتيؾ )E -تفسر ك ً

االوتار(حسيف  .)0220فيحدث تداخلت االوتار وتتضمف انشطار وارتباط وينت عنيا أشكاالً
ىندسية مضفرة ثلثية األبعاد .ويحدث تمدد وتحوؿ لألشكاؿ اليندسية الناتجة مف حركة الوتر

الممتد في األبعاد االخرى.
ويقوـ البحث الحالي عم التعرؼ عم أمكانات الحركة لنظرية االوتار والتعرض
لنشا ه وأبعادة العممية وأنواعو وخصائصو وأمكانيات أنشائة وأىـ البرام
المعينو عم

الجرافيكية

االنتاج الفني والتي تقدـ العديد مف االحتماالت القائمة عم

أسس نظرية

الفرصة لدى الفنانيف التشكيميف ابداع تصميمات فنية

تثري الجوانب

االوتار مما يتي
التشكيمية.

مشكلة البحح:
تعد المعرفة العممية لمنظـ الكونية أحد روافد التي تثري الخبرات البصرية لدى الفناف
التشكيمي ومنبع مستمر بالقيـ التشكيمية والتعبيرية وتعد نظرية االوتار بمايحتوية مف نظـ
العلقات الخطية لموتر وامكانية الحركة والتي تتضمف ظواىر ديناميكية تثري الجانب العممي
والفني بظواىر ال يمكف التنبؤ بيا .كما وساعد الحاسب ببرامجو المتطورة مف تمكيف الفنانيف
في المضي في كشؼ اسرار النظريات العممية وبتحديد الحركة الديناميكية لنظرية االوتار
وذلؾ الف ىذا المصطم
يجعؿ العيف المجردة تخط

ينشا مف تكرار عمميات بسيطة وبدائية لملييف مف المرات مما
في رؤية النتائ

لتوىميا بالحركة الديناميكية .وىذا ما يمكف

ل تجريبياً يفت أفاقا جديدة في عالـ الممارسات اإلبداعية ويسمط الضو عم
اعتباره مدخ ً
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إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية األوتار ودورها في إثراء الصورة البصرية.
أمكانية المزاوجة بيف التطورات العممية والتقنية الحديثة لمحاسوب واالبداع الفني إلضفا رؤى
فنية وتشكيمية معاصرة.

يدف البحح:
 \2اث ار مداخؿ التشكؿ والحركة في التصميـ واالنتقاؿ بالشكؿ مف المسط

إلي المجسـ

الث ار ادراؾ العمؽ الفراتي وذلؾ مف خلؿ انقساـ وحركة االوتار في الفراغ النات مف
امكانات نظرية االوتار.string theory
\ 0تعميؽ المعرفة بالحركة الديناميكية لنظرية االوتار وامكانياتيا التشكيمية والتعبيرية.
\ 2إث ار مجاؿ الرسـ والتصوير بالكشؼ عف مداخؿ جديدة لمرؤى االبداعية.
 |4ربط المعرفة العممية باالتجاىات التشكيمية.

فروض البحح:
يتمثؿ الفرض في التسائؿ التالي:
ما مدي امكانية استخلص الحركة الديناميكية لنظرية االوتارstring theory
الاث ار صياتات وتصميمات جديدة باستخداـ برام الكمبيوتر البتكار حموؿ تشكيمية جديدة
ألنتاج صورة بصرية المعاصرة؟

أينية البحح:
 -2ربط التكنولوجيا بالعمـ والفف وذلؾ مف خلؿ استخلص صياتات وتصميمات جديدة
باستخداـ برام

الكمبيوتر البتكار حموؿ تشكيمية جديدة وفؽ قوانيف (نظرية األوتار-

)theory string
 -0االستفادة مف النظريات العممية في استخلص صياتات تشكيمية ومفاىيـ جديدة كمصدر
لعمؿ صور بصرية معاصرة.

مهًر البحح وخطوتٌ:
يتبع الباحث المني التحميمي التجريبي عم النحو التالي:
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إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية األوتار ودورها في إثراء الصورة البصرية.
الدراسة الهظرية:
أوال :التعريف بهظرية االوتار.
ثانياً :استعراض أنواع االوتار وخصائصو.

ثالثاً :التعرؼ عم أمكانيات الحركة الديناميكية لنظرية االوتار وخصائصيا ودورىا في اث ار

الصورة البصرية وتطبيقات في الفف وأىـ فنانينيا.

الدراسة العنلية:
أنتاج صور بصرية معبرة مف خلؿ اإلمكانات الحركية لنظرية االوتار.

نظرية األوتار:
تعد الطبيعة المميـ الرئيسي لمفنوف والعموـ حيث أف نظرية االوتار ترتبط بعممية
التشكؿ في الفراغ مف خلؿ انقساـ وحركة االوتار في الفراغ فالطبيعة ىي األساس البنائي
لمفنوف والتي يشتؽ منيا الفناف النظـ البنائية واألسس التصميمية .فتيدؼ النظرية إل
وصؼ المادة عم

أنيا حاالت اىتزاز مختمفة لوتر أساسي في تحاوؿ لمجمع بيف ميكانيكا

الكـ باإلنجميزية)) Quantum Mechanicsالتي تفسر القوى األساسية المؤثرة في عالـ
الصرائر القوة النووية الضعيفة القوة الكيرومرناطيسية القوة النووية القوية وبيف النظرية
النسبية العامة التي تقيس قوة الجاذبية في عالـ الكبائر ضمف نظرية واحدة والتي تقوؿ بإف
خلؼ األبعاد األربعة المحسوسة وأف

عدا عم
الكوف ىو عالـ ذو عشرة أو أحد عشر ُب ً
ىنالؾ  6أو  7أبعاد أخرى إضاف ًة ألبعاد العالـ الثلثة مع الزمف تير محسوسة ومنطوية
عم نفسيا .أما ىذه النظرية الجديدة فتعتقد بأف الكوف مكوف مف  06بعداً اُختزلت فيما بعد

إل عشرة

أبعاد(.جليؾ )0222

وتطرح نظرية األوتار ستو أبعاد أخرى صريرة جداً وممتفة حوؿ بعضيا البعض داخؿ

جزيئات مكونات المادة يتحدد شكميا طبقاً لمنظرية الرياضية المستخدمة وىي (البوزونيو

 ,IIB, I,IIA، Buzau nayىيتروتيؾ  O- Nitro Techىيتروتيؾ - Nitro Tech
()Eجريف  0222ص )022تفسر كلً منيا حركة وشكؿ الوتر المشكمة لبنية األبعاد اإلضافية
في النظرية فيحدث تداخلت لألوتار تتضمف انشطار وارتباط حمقات األوتار وينت

أشكاالً ىندسية مظفرة ثلثية األبعاد بنا ً عم
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عنيا

معادالت رياضية دقيقة تشبو الزخارؼ

إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية األوتار ودورها في إثراء الصورة البصرية.
اليندسية المظفرة فوضع العالماف كلبي وياو  Clabi-Yauشكؿ( )2تصو ارً لبنية األبعاد

الممتفة تيرت مفيوـ الزماف والمكاف وأضافت بن ىندسية جديدة ناشئة عف معادالت رياضية

يمكف أف يستقييا الفناف في صياتاتو التشكيمية.

شكؿ( )2تصور األبعاد الستو لمعالماف كاالبي -ياو تمثؿ علقات األوتار مع الفراغ
()http://www.ar-universe.com

يعتبر الوتر في ىذه النظرية ىو المكوف األساسي لتمؾ الشبكات المتحركة فتترير
بنيتيا بنا اً عم

مقدار الطاقة الحركية لموتر سوا عم

الصريرة أو األجساـ الكبيرة .فالتأرج

عضوى شديد في الفضا

مستوى الفحص الذري لألجساـ

العشوائي الكمي في مجاؿ الجاذبية يقابمو انحراؼ

بحيث لـ يعد يمثؿ جسماً ىندسياً ذا إنحنا ات رقيقة

(جريف  0222ص .)222 202فالتدرج في حجـ األشكاؿ واختلؼ النسب يؤدي إل تريير
الشكؿ وتحولو مف شكؿ ثنائي األبعاد إل ثلثي األبعاد حيث يمكف إدراؾ األشكاؿ في وحدة
وادراؾ الفروؽ بينيما كتحوالت في الوضع المنظوري لمشكؿ.
وبذالؾ تكوف نظرية األوتار الفائقة  superstring theoryأفكار جديدة حولت
تركيب الكوف مف إبداع الفيزيا النظرية .وتكمف ميزتيا في أنيا تأخذ في الحسباف كافة قوى
الطبيعة :الجاذبية والكيرومرناطيسية والقوى النووية فتوحدىا في نظرية واحدة تسم
النظرية األـ.
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إمكانات الحركة الديناميكية لنظرية األوتار ودورها في إثراء الصورة البصرية.
ولقد حطمت التموجات والتأرجحات الكمية مفيوـ الشكؿ اليندسي اليادئ لمفضا
بنا عم

مبدأ النسبية العامة وتريرت إل

شبكات ىندسية جديدة ممتوية وممتفة توض

الحركة الفعمية وتعد ىذه الشبكات نوعاً جديداً يمكف أف يثري الفكر في عمؿ رسومات
تشكيمية مبتكرة.

فتاكد نظرية االوتار عم

أننا نعيش في كوف يمتقي فيو الخياؿ العممي مع الحقيقة كوف

منظـ يتألؼ تماما مف (موسيق ) واألوتار(المور .)0222

خصائص نظرية االوتار واليت ميكو مو خالهلا احداخ احلركة :
 .2أف كافة قوى الطبيعة :الجاذبية والكيرومرناطيسية والقوى النووية توحدىا في نظرية
واحدة تسم النظرية األـ.

 .0أف األوتار تتذبذب فتصدر نرمات تتشكؿ منيا الجسيمات األكبر منيا كالبروتوف
والنيوتروف واإللكتروف و كؿ شي بحسب نظرية األوتار الفائقة ىو نتاج نرمات

وذبذبات ألوتار صريرة جداً.

 .2اكتشؼ أف و ار الرموز الرياضية وصؼ لشي أكثر مف مجرد جزيئات فالمعادلة تقدـ
متحوالت تصؼ اىت اززات ووصؼ لخيوط ووجد أنيا عمميا تصؼ خيوطا ميتزة مثؿ

الخيوط المطاطية حرة الطرفيف ىذه الخيوط باإلضافة لصفاتيا في التمدد والتقمص فيي
تيتز بشكؿ دوراني أيضا حسب تمؾ

المعادلة(عزت

.)0226

 .4فاألوتار الفائقة تمارس االنقساـ واالتحاد فالوتر الواحد يمكف أف ينقسـ إل وتريف
وعندما يتماسا بعضيما بعضاً يمتحماف فيتشكؿ وتر

واحد(عزت )0226

احلركة داخل نظرية األوتار: theory string

الوتر دائـ الحركة ويتذبذب في سمسمة مف النرمات النمطية التي تتميز بأعداد
كوانتية متنوعة مثؿ الكتمة والمرزؿ وتيرىا .كؿ نمط يحمؿ مجموعة مف األرقاـ الكوانتية
المطابقة لنوع محدد ومتميز مف الجسيمات األولية .النمط التذبذبي يشبو لو حركة الخاصة
بحيث يتطابؽ كؿ جسيـ أولي مع حركة مف ىذه الحركات .فالوتر يتحرؾ ويتذبذب فيصدر
حركة معينة تظير ىذه الحركة في صورة جسيـ معيف وتظير حركة أخرى في صورة جسيـ
آخر وىكذا .فجسيمات المادة وجسيمات القوة مظاىر لشي واحد :وىي ذبذبة الوتر الفائؽ.
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فاإللكتروف لو شكؿ اىتزازي معيف والكوارؾ لو شكؿ اىتزازي آخر والجرافيتوف لو شكؿ
اىتزازي آخروىاكذا.
إف القوانيف العامة الت تتحكـ ف العناصر الكونية والت تعتبر المصدر األساس
لمفناف والمصمـ حيث تكمف القوانيف والنظـ الرياضية الت تفسر العلقات المتوافقة والت
تنمو الطبيعة بمقتضاىا األمر الذى يتض ف سائر الكائنات الحية وجميع العناصر مف أكبر
ألدؽ الخليا وجزئيات المادة نظرية األوتار الفائقة  Superstring theoryمحاولة لشرح
طبيعة الجسمات األولية والقوى األساسية في الطبيعة ضمف نظرية واحدة عف طريؽ نمذجتيـ
جميعا في إطار اىت اززات ألوتار فائقة التناظرمف التراكيب الطبيعية المعقدة والمقننة رياضيا
وىندسيا والت تخضع ألنظمة ومقاييس رياضية "(حسيف .)0220
وقد استندوا إل

نظريات اينشتيف فعبروا عنو بتسجيؿ حاالت الترير التي تحدث

لمعناصر مما يجعؿ عيف المشاىد عند تتبع حاالت الترير المستمر أف يستشعر مسار الزمف
لتحرؾ تمؾ العناصر لذلؾ فإف فناني المستقبمية اعتمدوا عم عنصر واقعي يتكرر مع مسار
الحركة بمعن تجمع عدة حركات تحدث عم فترات زمنية متعاقبة لعنصر ما وذلؾ في عمؿ
فني واحد كما في لوحة الفناف جياكومو باال Giacomo Bellaشكل(.)0

شكؿ( )0لمفناف جياكوموباال Giacomo Ballaيوض الحركة الديناميكية المتتابعة النقاط المتلحقة
المتراكبة جزئياً
()http://www.guggenheim.org

وباإلضافة لمفف المستقبمي أىتـ فنانيف الخداع البصري بنظرية األوتار في التعبير
عف الحركة كما ظير مف الفنانيف المعاصريف الفناف األسترالي أندريا لوميمير Andrea
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الذي أىتـ بفف التصوير والرسـ والرسوـ الحاسوبية ذات النمط اليندسي

Lohmueller
المتكرر حيث أنت

أتمب أعمالو القائمة عم فكرة نظرية األوتار والشبكات المتحركة في

الفراغ باستخداـ عمميات التصميـ المختمفة مثؿ االنبثاؽ والتحوؿ بنا عم تفسير نظرية الكـ
كما في شكؿ( )2وتوحي أعمالو بالعمؽ الفراتي باستخداـ برام الكمبيوتر ثلثية األبعاد
مرسومة بأدؽ التفاصيؿ مف خلؿ معرض لرسومات الحاسب والتصوير الفوتوترافي
 Lohmmueller-fعم

شبكة االنترنت .وكذلؾ تأثر الفناف االمريكي رانداؿ كلبن

األمريكي Randall Klappingبحركة الوتر وتسارعو فقد صمـ أعماالً مستوحاة مف
المفيوـ النظري لحقوؿ الجاذبية والسفر في الزماف الكوني كما في شكؿ()4 2

شكؿ( )2عمؿ أندريا لوميمير يوض تريرات البنا الشبكي مف حيث االنتظاـ اليندسي واالنبثاؽ
الشبكي تعبر عف التوالد والنمو والبعد المنظوري لتحقيؽ العمؽ الفراتي.
()http://anwarnadaart.blogspot.com
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شكؿ( )4الفناف رانداؿ كلبن االمريكي Randall Klappingويعبر العمؿ عف األنماط المرئية لمضو
والحركة باستخداـ الخطوط الموجية المتدرجة في اتجاه العمؽ الفراتي.
()http://www.imagekind.com
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شكل(  )5الفنان جيس  Jess Burdaعنوان اللوحة6102
 Loose String Theoryويعبر عن حركة الوتر بشكل دوران في الفراغ االيهامي.

الصورة البصرية واخليال يف نظرية االوتار:
تعد الطبيعة المصدر الرئيسي لمفنانيف حيث يتناوؿ الفناف مفرداتة مف الطبيعة مف
المظير الخارجي ليا ويعيد صياتتيا مف خلؿ تصميـ عمميات تصميمية مثؿ التمخيص
والتبسيط .ويقوؿ (ديراؾ" )Dirac-إف المر يستطيع أف يتعرؼ عم النظرية الصحيحة أوالً
مف خلؿ جماليا" فالعمـ والفف كلىما ييدفاف إل تفسير العالـ ولكف بأساليب مختمفة فالعمـ
أكثر عقلنية وموضوعية ويبحث دأئما عف إجابات محددة ومطابقة لمواقع بينما الفف أكثر
ذاتية

وحدسية(.حسيف  0222ص)22

ولقد تريرت التقنيات التشكيمية في انتاج التصميـ الي تقنيات حديثة التي تدعميا
مؤسسات الميديا العالمية وترؾ الفناف للساليب المتوارثة واستخداـ الوسائط الحديثة حيث
جسد بالفعؿ االرتباط الوثيؽ بيف الفف والتكنولوجيا مف خلؿ جعؿ االالت التكنولوجية صانعة
ومبدعة لفف تير مالوؼ لدي البشر فيو لرة بصرية تيتـ بالصورة وتجعميا اساسية في
التعبير والتواصؿ

حيث ارتبطت التكنولوجيا بدراسة النظاـ البنائي في التراكيب الداخمية

لمعناصر الطبيعية والعلقات بيف المساحات والخطوط في الفراغ .فمـ تكف التكنموجيا مصدر
إلياـ في مجاؿ تصميـ الجرافيؾ فحسب بؿ كانت أيضاً نقطة تحوؿ في تعزيز الميارات
البشرية؛ فقد أدت إل ابتكار أدوات التشكيمية بمساعدة الكمبيوتر (سيؿ  .)0227ويدفع ىذا إل

االىتماـ بدراسة التركيبة الداخمية لمعناصر الطبيعية وذلؾ مف خلؿ أصرر جزي موجود في
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ىذا الكوف وحت أكبر مجرة يتكوف مف عنصر واحد تماماً وخيوط ميتزة متحركة صريرة جدا

مف الطاقة تدع أوتا ارً.

فقد أتاح العمـ لمفناف رؤية النظـ والقيـ الجمالية الكامنة داخؿ البن الداخمية لممادة

فوضع النظريات العممية المختمفة لتفسير الظواىر الطبيعية فأتاح لو التامؿ في خمؽ"اهلل"
عزوجؿ واكتشاؼ قدرتو وعظمتو في كونو برؤية تحميمية أكثر عمقاً ففت لو مجاالً لإلبداع

الفني فبفضؿ العمـ توصؿ إل قوانيف وعرفت نظماً وبنية لمعالـ الذى نعيش فيو.

الدراسة العنلية:
تعتمد التجربة العممية عم

العمميات العقمية والتفكير المنطقي الرياضي واليندسي

بحثاً عف صياتات جديدة لمبن التصميمية التي تعتمد عم االصوؿ العممية والفنية لحركة

الوتر الديناميكية لصورة البصرية .وباال رتباط بالبنا

التشكيمي لنظرية االوتار

string

 theoryالموحي بتعددية االبعاد والحركة في الفراغ والبنا التشكيمي وذلؾ مف خلؿ انقساـ
وحركة االوتار في الفراغ ومف ىذا المنطمؽ تقوـ الباحثة بعمؿ تجريبية لعدة صور بصرية
ويتـ ذلؾ وفقا لما يمي :
 االعتماد عم حركة الوتر في الفراغ االييامي متعدد األبعاد لتشكيؿ علقات شبكية (
شبكة دواره شبكة منبثقة مف االرض وشبكة منفصمة متحركة عشوائياً في الفراغ).

 تحميؿ النظـ البنائية للعماؿ القائمة عمي دراسة الحركة الديناميكية للوتار لنظرية
االوتار string theoryفي الفراغ.
 االعتماد عم برنام الحاسوبي كبرنام
وبرنام

Autodesk 3D MAX in Design

الفوتوشوب و  . Adobe Livebrushحيث تمكف الفناف مف امكانيات

التخيؿ النيائي وعمؿ حموؿ مختمفة لمتصميـ وصياتات متعددة لموحة البصرية.

التذربة العنلية للباحجة:
العمؿ األوؿ :اعتمد عم األنساؽ واألنماط الشكمية والحركية لمخطوط الحرة المتشابكة الناتجة
عف الحركة الطاقية ألىتزاز األوتار في محاور مائمة أو متعددة االتجاه باستخداـ نظرية
االوتار وعممية التنامي والتراكب الكمي والجزئي القائمة عم الشفافية كما في كؿ(.)6 7
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شكل (ٌ )7،6وضح األنساق االهتزازٌة والطاقة الحركٌة للوتر والقٌم الجمالٌة لتكرارات واالنبثاقات
للخطوط فً اتجاهات حرة توحً بالحركة فً الصورة البصرٌة.

العمؿ الثاني :اعتمد العمؿ عم

النظـ الحركة الرير منتظمة مف حركة الخطوط المتوجة

والمترددة مف نقطة المركز في الوسط فتظير العناصر ضمف حركة محاور ناشئة مف اتجاىات
االحداثية فيتصؼ العمؿ بالديناميكية الحركية والتعدد البعدي الناشئ عف العمؽ الفراتي
والعلقات الخطية المجردة شكؿ (.)8
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شكل (ٌ )8ظهر تضاعف الخطوط وانبثاقة من النقطة المركزٌة

العمؿ الثالث :اعتمدت الباح ثة عم

التك اررات المتراصة لمخطوط الصريرفي محور حمزوني

يسب في الفراغ مع تحريؾ المفردات في اتجاىات متعاكسة الظيار قيـ جمالية.و باستخداـ
شبكات بارومترية مثمثة وحمزونية تشكؿ مسارات متعددة وتعتمد عم

االنبثاؽ اليندسي

الشبكي النابع مف شبكة االأصمية المؤسسة لمتصميـ وتتراير في النظاـ اليندسي لخطوطيا
البنائية تبعاً لمشكؿ الجديد عم

ىيئة مفردات شبكية بإج ار

عمميات التراكب والتكبير

والتصرير لمتعبير عف الحركة التقديرية لمشبكات اليندسية بنمط فني جديد شكؿ(.)9

شكل(ٌ )9وضح الحركة السابحة فً الفراغ فً تنظٌم تكراري متزن وتناغم اٌقاعً الناشئ عن
الحركة الحلزونٌة الشبكٌة المتراصة على محاور الحلزونٌة توحً بالحركة فً العمق الفراغً.
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العمؿ الرابع :ويظير جانب الحركة في تك اررات المفردة المنبعثة مف البؤرة وتكرار الحجـ
واالتجاة مع تقميص حدة الموف  .كما اف االمتدادات تعطي بعداً يوحي بالحركة كما في
شكؿ(.)22

شكل(ٌ )9وضح الحركة فً تكرارات المفردة المتوالدة من البوئرة فً الفراغ فً تنظٌم تكراري متزن

الهتائر:
التال :

جا ت النتائ وف ًقا لمدراسة النظرية والعممية والتحقؽ مف فروض البحث عم النحو

 تقدـ نظرية االوتار حموال جديدة لمحركة الديناميكية في الصورة البصرية المعاصره مفخلؿ حركة الخطوط الوترية المتشابكة والمتعددة االتجاىات الظيار عممية التنامي والتكرار
في الفراغ كما اثبتتة التحربة العممية.
 احدثت مج االت العموـ تطو ار ىاما في مجاؿ الدراسات التي تناولت النظاـ البنائي الرياضيالرقمي المتزايد والمتحرؾ في الفراغ فمف خلؿ استخداـ برام

الحاسب التي تظير

امكانيات نظرية االوتار وبادخاؿ االرقاـ العشرية لمسارات الخطوط يحدث تنامي وبنا
الوتار في اتجاىات متنوعة قد تكوف ىيئة او مفردة فنية او تك اررات تمثؿ عنصر يأكد فية
االحساس بالحركة في الصورة البصرية.
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 -تتبع البنية الداخمية لحركة االوتار في الفراغ والتي تنت

مفردات تشكيمية تثري بنا

التصويرالمعاصر .فقد اظيرة التجربة العممية امكانية تتبع بنا حركة الوتر في احداث
الوتر االوؿ رقمياً وتنامية في اتجاه او دوراف يحدث منو مفردة تشكيمية يمكف تكرارىا
بأحجاـ وأبعاد توحي بالحركة.

 الربط بيف الفف والتكنولوجيا اثري مجاؿ التصوير بالعديد مف النظريات التي اضافت بناياتتشكيمية .فتكنولوجيا بامكاناتيا المتسارعة في التطور تفت

االفاؽ لمفناف لبنا لوحات

فنية تصنؼ ضمف نظريات عممية حديثة.
 ايجاد مداخؿ تجريبية لتتبع مفردات وعناصر ونظـ بنائية جديدة تتوالد مف الحركة التييحدثيا الوتر .فمف خلؿ حركة الوتر في الفراغ المحيط وما يحدثة مف ىيئات متعدد
وتك اررات تتي

الفرص لبنا مفردة فنية او عناصر تكوينية متعددة تعد مداخؿ يمكف

تجريبيا للنتاج الفني.

التوصيات:
 -2دراسة النظريات العممية والتكنموجية الحديثة واالستفادة منيا في مجاؿ التصوير
المعاصر.
 -0استمياـ مفردات تشكيمية جديد تثري مجاؿ التصوير مف خلؿ االثار الناتجة مف البرام
الرياضية الحاسوبية الجديدة.
 -2الربط بيف العموـ والتكنولوجيا وبيف الفف التشكيمي مدخل الدراؾ العمؽ الفراتي والحركة
في التصميـ.
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املرادع:
ــ
 .2المور الزى ار

احمد )0222( .البنية التصميمية االفتراضية في نظرية االوتار

كمصدر لمتصميمات الزخرفية رسالة دكتوراه تير منشورة القاىرة جامعة حمواف.
 .0جليؾ جيمس .)0222(.الييولية تصنع عمماً جديداً .ترجمة عم

يوسؼ عم

القاىرة :المجمس االعم لمثقافة.

 .2جريف براياف (.)0222الكوف االنيؽ واالوتار الفائقة واالبعاد الدفئة عف النظرية
النيائية ترجمة فت اهلل الشيخ المنظمة العربية لترجمة بيروت.
 .4حسيف مروه محمود .)0220(.البعد الرابع في البمورات الطبيعية كمصدر إلث ار
التصميمات الزخرفية رسالة ماجستير تير منشورة القاىرة :جامعة حمواف .
 .2حسيف عم  )0222(.فمسفة الفف رؤية جديدة الدار المصرية السعودية.القاىرة.
 .6سيؿ بيتر بي )0227(.الكوف الرقمي الثورة العالمية في االتصاالت ترجمة ضيا
وراد الناشر ىنداوي سي آي سي.
 .7عزت مروه  0226االوتار في الذره بيف الخياؿ والتصميـ .مؤتمر بعنواف االبداع بيف
االلزاـ والتمرد"التصميـ بيف التمرد وااللتزاـ الوظيفي"القاىرة .
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