پویش در آموزش علوم پایه /دوره دوم ،شماره چهارم  /زمستان 5931

فراکتال آرت و هنر نرم افزاری با نگاه به هندسه ی محاسباتی و هندسه نقوش

مهگان فرهنگ ،1صفیه رضایی2

چکیده
ارتباط هنر و دنیای علم به ویژه هنر ریاضیاتی و هندسی هنر نرم افزاری امروزه از جمله مواردی است که عالوه بر
حوزه ی مطالعات زیبایی شناختی هنر قرار گرفته ،در میان مطالعات اجتماعی هنر نیز می تواند قرار بگیرد .فراکتال
یک هنر بین رشته ای است و زاییده ی کامپیوتر است ،با هندسه ،الگوریتم و ریاضیات در ارتباط است .از فرم های
کیهانی بر داشت می کند و برگرفته از اصول هنر کالسیک نیز می باشد .فراکتال ها چیزی جدای از نقوشی که
برای ما آشناست ،نمی باشد .با شکل گیری دوران پست مدرن فراکتال ها به طور رسمی پا به عرصه ظهور گذاشتند.
در فراکتال ها دنیای علم ،نظم هندسی ،به چالش کشیدن همین نظم هندسی و نمودی از هم زیستی و در هم فرو
رفتگی دو پدیده ی نظم و آشوب()Chaosاست .هنر فراکتال نوعی زبان برای بیان نظم و بی نظمی در دنیا پست
مدرن است .همه ی این موارد در دنیای دیجیتال ،وجود کامپیوتر و به عبارتی هنر نرم افزاری هویت بیشتر دارند و
تعریف خود را ارایه می دهند.
واژگان کلیدی :فراکتال ،هنر نرم افزار ،هندسه ،هنر ریاضیات ،نقوش.
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مقدمه
دنیای دیجیتال و سرعت علم امروز با هنر همسو شده و ما به راحتی ورود و تعامل علم و هنر را احساس
میکنیم .اگرچه این پدیده ای جدید نیست .ابتدایی ترین هنرها بشر همواره بر اساس یک هندسه و قواعد علمی
استوار بوده است .خلقت انسان نیز بر مبنای علم تناسب بوده است .دنیای علم همان جهانی است که با علم ریا
ضیات ،فیزیک ،شیمی ،زیست ،زیبایی شناسی و ...ارتباط دارد .دنیای دیجیتال امروزه با صفر ها و یک ها شکل
گرفته است .امروزه دیجیتالی شدن یا نرم افزاری شدن همه وابسته به دنیای اعداد و تناسبات ریاضی می باشد.
در این نوشتار به هنر فراکتالی پرداخته میشود .فراکتال گونه ای از هنر هندسی است با رویکردی
الگوریتمی.
فراکتال آرت را می توان در زمره ی هنر نرم افزاری قلمداد نمود .هنری که بر اساس نسبت ها ،تساوی ها
و تقارن ها و گاه الگوها و الگوریتم های تصادفی به گونه ای حرکت کرده که فرم های انتزاعی را پدید می آورد.
(گروسی ،مهرداد .)121: 1839 .
فراکتال آرت در هندسه ی نقوش سنتی ،در طبیعت ،در آسمان شب و کهکشان ،در تصاویر علمی از کلیه
ی آزمایش های فیزیک و شیمی دیده می شود .هندسه ی منظم از فراکتال آرت در کلیه ی نقوش هندسی و
مذهبی نیز دیده میشود .اما آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که فراکتال ها در زمره ی هنرهای نرم افزاری میباشند
که در امتداد تاریخ هنر بوجود آمده اند .آنچه در فراکتال مهم است ،نقوش و هندسه می باشد .هندسه ی منظم و
نامنظم اسا س شکل گیری جهان و حتی هنر است .وجود هندسه باعث بوجود آمدن بسیاری از آثار برتر دنیاست.
تقارن ،توازن ،تعادل گاهی در هنر دنیای معاصر تعریف جدی و محکمی ندارد اما در هنر فراکتال بسیار جدی
است .هندسه ی کالسیک و قانونمند و هندسه ی تصادفی در فراکتال ارت ها وجود دارد.
مفاهیمی که از هندسه ی تصادفی( )stochastic Geometryبرگرفته است و آن عبارتست از :آنتروپی
و تکرار ،چرخش و فضای حلقوی (مدارات سیاره ها در کهکشان) ،تکرار ،تصادف و جهش ،حافظه ،ذخیره و
پایگاه داده ،کنش ،پاسخ  ،تعامل (تقی زادگان،معصومه.)11 : 1871.
اینکه آیا ارتباطی بین هنر نرم افزاری و فراکتال وجود دارد یا نه؟ چقدر هندسه و نقوش هندسی در فراکتال
ها دیده می شوند؟ آیا فراکتال ها ،دنیای دیجیتال و هنر نرم افزاری بر پایه ی اصول و مبانی هنر هستند؟ آیا علوم
پایه و هندسه در فراکتال آرت ها نقشی دارند؟همه ی این پرسش ها در این نوشتار بررس و پاسخ داده خواهد شد.

فراکتال آرت و هنر نرم افزاری...

تصویر-1فراکتال ونقوش سنتی و اسالمی

تصویر  -2فراکتال و فرم های حلقوی و کیهانی

تصویر 8و - 1هندسه و فراکتال در معماری کالسیک
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هنرنرم افراری و فراکتال
در تعریف فراکتال آرت اینگونه می توان گفت که فراکتال آرت عرصه ی نوینی از هنر نرم
افزاری است که بر مبنای الگوریتم میباشد .فراکتال از واژه التین  fractumیا  fractusبه معنی شکسته
برگرفته شده برخاصیت قطعه قطعه شونده این فرم ها تاکید می کند .در فارسی هم معادل فراکتال پیشنهاد
شده.
کامپیوتر آرت و هنر های الگوریتمی زاییده ی کامپیوتر است که طی دهه های اخیر دریچه ی
نوینی به سمت دنیای تصویر سازی هنرمندانه و ریاضیاتی گشوده ،که مهارت در آن ،هم نیازمند زیبایی
شناسی هنرمندانه و مستلزم بهره مندی از مقادیر هنگفتی ریاضیات و هندسه ی مدرن فراکتالی است (
گروسی.)21 :1839 .
فراکتال آرت در میان هنرهای نرم افزاری از بستر ریاضیاتی یا به عبارتی هندسی بسیار قوی
برخوردار است .پیشینه ی این هنر به قدمت تاریخ هنر و علم بر می گردد.اما در دوران معاصر بین رشته
ای شدن های علوم ،گسترش علم و تکنولوژی و تاثیر گذاریشان بر یکدیگر فراکتال آرت قدرت
بیشتری پیدا کرد.
پل والری می گوید :علم و هنر نام هایی ناهنجار هستند که سخت با هم در تقابلند ولی در واقع
آن ها جدایی نا پذیرند (استرازبرگ.)21 :1838 .
این سخن در ظاهر درست است .اما تعامل و تاثیر هنر و علم همواره وجود داشته و دارد .تاریخ
علم و هنر به همان نسبت در آثار میکل آنژ و لیوناردو داوینچی دیده می شود که در آثار دانشمندانی
چون کپرنیک این هنر نیز از قرن  17دارای هویت و اعتبار شد.
نقوش بویژه نقوش سنتی و هندسه همواره از هندسه ی خاص خود و تناسبات استفاده کرده اند.
همه پر از قوانین ریاضی و شکل هایی از عالم فیزیک هستند .این نقوش در تکرار شدنشان باز فرم های
جدید وتعریفی جدید می رسند که می توان آن ها در فراکتال ها دید.
با ظهور ریاضیات فراکتالی در مقابل ریاضیات و هندسه ی سنتی اقلیدسی که مبنای تمام تفمرات
ریاضیاتی علمی و همچنین مولد اساسی فعالیت های کامپیوتری بود که به عنوان برایند ریاضیاتی اندیشه
ها و فلسفه های پیچیدگی و آشوب ،پدیده ی فراکتال مطرح شد و از دیگر سو این مفهوم چشم انداز

فراکتال آرت و هنر نرم افزاری...

ریاضیاتی و هندسی نوین از طبیعت و هستی در قالب نرم شگفت آوری بنام فراکتال آرت ظهور کرد
(گروسی.)22: 1839 .
هندسه ،محاسبات ،فضای کالن ،فضای سایبری و  ....از موارد مهم و اصلی فراکتالی می باشد و
باز هندسه ،محاسبات ،تناسبات و شیوه های محاسباتی از ارکان هنرهای کالسیک و سنتی.
شرایط مشابهی در مورد فراکتال ها وجود دارد .نگاهی به فعالیت های اخیر علم فیزیک نشان
دهنده ی تنوع پدیده های طبیعی چون خطوط محیطی ،ابرها ،سطوح زمین ،خطوط ساحلی ،جنیش
مایعات و ...است که به عنوان فراکتال شناخته می شوند).)Falconer, Kenneth: xxvi
هنر نرم افزاری را چگونه می توان دریافت کرد؟ اینکه آیا اصال هنر نرم افزاری هنر است؟ هنر
نرم افزاری چیز جدای از هنر نیست .در ادامه ی تاریخ هنر و علم بوجود آمده است و میتوان آن را نوعی
هنر انتزاعی نیز نامید .در آثار هنرمندان فراکتال آرت گاه اصول هندسی سنتی دیده می شود ،به عبارتی
نوعی بنیاد گرای هندسی در آثارشان دیده می شود .شاید بتوان تضاویر آپ آرت را به عنوان پایه های
معرفی این هنر به طور رسمی دانست .جنبش های هنری قرن بیستم و جدید نقش عمده ای در هویت و
شکل دهی به هنر نرم افزاری و فراکتا ل ها داشته اند .از این رو فراکتال ها را خیلی نمی توان جدید به
حساب آورد .آن ها همان هنر هندسی ،الگوریتمی می باشند ،که جدای از اصل هنر در طول تاریخ
نبوده است.
هنرهای الگوریتمی و زایشی ،مبتنی بر خود به خودی خلق هنر است و هنرمند به عنوان زمینه
ساز یا برنامه نویس قبل از مراحل ارایه اثر حضور دارد ،اما در هنگام خلق و ارایه اثر حذف می شود.
ایده ی حذف هنرمند در آثار هنرمنداد دادایست ،مطرح شد .دادایست ها به دنبال تنوع و ابداعات خود
انگیخته بودند ( بکوال.)819 .1839 .
در فراکتال ها می توان تکرار ،تعامل ،تصادف ،خود ویرانگری ،حذف هنرمند و خود انگیختگی،
دنیای علم(شکل های آمیبی ،درات میکروسکوپی  ،دنیای نجوم و کیهانی)وانتزاع و بیو مورفیک را
دید .تمامی ان موارد در هنری بنام نرم افزاری ،هنر دیجیتال و فراکتال آرت وجود دارد که با یکدیگر
همسو می باشند (تصاویر 1و 9و 3و .)7
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تصویر  - 1فراکتال و دنیای دیجیتال برگرفته از فرم های طبیعت

تصویر  -9فراکتال تکرار نظم .بزرگ و کوچک شدن نقش

تصویر 3و -7فراکتال و دنیای دیجیتال برگرفته از فرم های طبیعت

فراکتال آرت و هنر نرم افزاری...

دنیای دیجیتال و فراکتال
اندرو دارلی تذکر میدهد که بسیاری از تکنولوژی ها و تکنیک های دیجیتال در ابتدا به قصد
مصارف زیبایی شناسانه خلق شده بودند (.)DARLEY . 2111 : 12
آثار دیجیتال نوع دیگری از هنر هستند ،ثبت تصویری ،کنش ها یا اتفاق ها و باز پخش آن برای
مخاطبان به راحتی فراهم میشود .در اینجا دیجیتال یک رسانه یا ابزار مستقل هنری میباشد که از دنیای
تکنولوژی و صفر و یک ها کمک میگیرد .جهانی شدن در دنیای امروز ،حضور شبکه های رسانه ای،
استفاده ی بسیار از اینترنت و زندگی در میان دنیای ارتباطات و دیجیتال و از همه مهمتر ظهور دهکده
جهانی به عنوان جزیی از پیشگویی مک لوهان زمینه را برای توسعه و تقاضا در این رابطه بیشتر کرد.
هنرمندان هنر دیجیتال با ادبیات دیجیتال به عنوان بخشی از زندگی خود رشد کرده اند .آن ها
تصوری از جهان بدون اینترنت ،لپ تاپ ،موبایل یا ایمیل ندارند .البته باید به این نکته اشاره کرد که
بعضی از این تکنولوژی ها به ما کمک می کند که حضور روزانه خود را شکل دهیم .به معنای دقیق
کلمه ،این هنرمندان اعتنایی به ساخت اثر یا ابزار دیجیتال به عنوان چیزی متفاوت از به کار بردن ابزارهای
سنتی ندارند (واندز.)11 :2111 .
هنر دیجیتال امروزه به رشد خود رسیده و در موزه ها و گالری ها دیده و ارایه می شود و نسل
امروز با این هنر تعامل دارد .این هنر به آهستگی با افق هنر معاصر ادغام می شود ،همانطور که تفاوت
های درک شده میان هنر دیجیتال و هنر معاصر محو می شود .ما در یک دوره ی انتقالی هستیم.
هنرمندان ،جهان بدون کامپیوتر را نمیشناسند و تمایز گذاشتن میان هنر تولید شده بوسیله ی تکنولوژی
و دیگر گونه های هنر معاصر را دور از ذهن می دانند (تقی زادگان.)128: 1871.
فراکتال ها با توجه به هویت ریاضیاتی ،هندسی ،الگوریتمی ،پیروی از سیستم های پویا با دنیای
دیجیتال همسو هستند و سهم عمده ای را در جهان امروز دارند.
دنیای دیجیتال با فراکتال ها ارتباط دارد و فراکتال ها با بسیاری از علوم و شاخه های مختلف
آن .امروز باید به جهان به چشم یک فراکتال بزرگ نگاه کرد .چرا که طی دهه های اخیر هندسه
فراکتالی در بسیاری از علوم و شاخه های هنری راه پیدا کرده اند (کوثری .)1871:17 .
فراکتال و دنیای دیجیتال هر دو زبانشان آشناست .فراکتال ها از دنیای دیجیتال به راحتی استفاده
می کنند .اگرچه همانطور که گفته شد به لحاظ بن مایه از زمان های دور بوده اند.
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هنرهای سنتی ،کالسیک و هنر های نرم افزاری ،فراکتال آرت
آنچه در هنر فراکتال آرت شاخص است نقش بسیار مهم ریاضیات و محاسبات در خلق تصاویر
فراکتالی است .اگر چه این کار بر عهده ی نرم افزارها و برنامه های رایانه ای است .در نتیجه هنرمند از
دنیای دیجیتال ،نرم افزار و از همه مهمتر کامپیوتر برای خلق اثر خود استفاده می کند.
یک تصویر ساده فراکتالی ممکن است در بر دارند ترلیون ها بار محاسبات ریاضیاتی تکرار
شونده و مالل آور باشد .کامپیوتر ها بر خستگی و مالل فایق می آیند و از دستورالعمل های ساده به
خوبی پیروی می کنند و از انجام مکرر امور تکرار شونده هیچ گاه خسته نمی شوند ( گروسی.
.)1893:27
در هنر های کالسیک(باستان ،رنسانس و بسیاری دیگر از هنرهای کالسیک ها و هنرهای
مختلف) علم محاسبات و اندازه گیری و هندسه نقش مهمی داشته است .به گونه ای که بدون وجود
علم ریاضی و هندسه خلق اثر کامال بدون مفهوم بوده است .در جاهایی که هنرهای تزیینی نیز وجود
دارد .وجود تناسبات و محاسبات باز از اصلی ترین مسایل بوده است .هندسه نقوش و نقوش هندسی نیز
در زمره ی همین موارد می باشد.
هندسه ی نقوش علمی است که به چگونگی ایجاد نقوش و ترکیب آن ها برپایه ی قواعد .تناسب
هندسی میپردازد (عنبری یزدی.)1871:2 .
هندسه به عنوان یک علم پایه و با اهمیت در بیشتر علوم و هنر ها مورد استفاده قرار گرفته است.
اما نقوش هندسی نیز از مواردی هستند که از علم هندسه استفاده ی بسیار کرده است.
نقوش هندسی یکی از اصلی ترین شکل فرم های تصویری در هنر های مذهبی ،اسالمی و سنتی
می باشد .که به تناسب جایی که باید این نقوش ارایه می شده با مفهوم و شرایط خودش به تصویر
کشیده شده است .در رابطه با هنرهایی که به مذهب مربوط می باشند یا هنرهای مذهبی که زیر مجموعه
ای از هنرهای سنتی است .عالوه بر خاستگاه فرهنگی بیان می شود که هیچ مذهبی بدون هنر قادر به
آفرینش فضایی مناسب برای نمود ها و تجلیلت زمینی خویش نخواهد بود
(.)www.Architecture.civilica
آنچه مهم است علم هندسه است .در گذشته به علم اندازه گیری زمین گفته می شده و امروز به
علم اشکال و اندازه ها و تناسبات گفته می شود .بی کرانگی ،تکرار ،تناسبات ،جزییات ،جز به کل،
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رنگ .... ،همه در نقوش هندسی ،تزینی ،برخی از آثار کالسیک(نقشمایه های تزیینی) ایده میشود که
با فراکتال ها بی ربط و بدون فاصله نیستند.
فراکتال ها همواره دارای چنین کیفیت هایی هستند:
-1

در مقیاس های کوچک ساختاری و شگرف و عالی دارد.

-2

از جهت توضیح و توصیف در زبان هندسی سنتی اقلیدسی بسیار عالی ،بی قاعده

و بی رویه است.
-8

خود مشابه است و (...گروسی .)1839:21.

اندیشه و تفکر مهمترین نکته در فراکتال ها می باشد .می توان گفت در فراکتال ها نظم وجود دارد اما این
نظم می تواند ،تکرار شونده نباشد و یا یک نقشمایه با نظم تکرار شود .می تواند کوچک و بزرگ باشند مانند
نقوش پارچه و گاه برنقوش فرش ها و دست بافته ها .نقوش می توانند کوچک و بزرگ ارایه شوند.
فراکتال ها یا خود همانندند یا خودناهمگرد .در خودهمانند ها شکل جزء ،شباهتی مختص شکل کل دارد.
این جزء در همه جهات به نسبت ثابتی رشد می کند و کل را بوجود می آورد ،اما در خود ناهمگردی شکل جز
در همه جهات به نسبت ثابتی رشد نمی کند (.)www.riazisara.ir
در نقوش هندسی می توان تکرار و چرخش را دید ،نقوش تکرار می شوند تا به مفهومی جدید برسند .در
فراکتال ها این شکل گیری بر اساس برخی پردازش ها می تواند به فرم هایی متفاوت برسد ،چرا که اندیشه ی
بینهایت در این شیوه بسیار جاری است.
نظریه های آشوب و جهش در پردازش تصویر موجب می شود که روند فرم و پردازش تصویر از تکرار به
سوی تصادف برود .هنرهای مولد یا زایشی از سال های پیدایش مورد توجه هنرمندان برنامه نویسان قرار گرفت
(تقی زادگان ()11 :1871.تصاویر 11و 11و .)12
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تصویر 11و -11هندسه نقوش و هنر سنتی ( هنر اسالمی)

تصویر  -12فراکتال .نظم موجود در طبیعت
نتیجه گیری
بنوا مندل بروت پدر هندسه فراکتالی در کتاب خود هندسه فراکتالی طبیعت بیان می کند :هندسه ی
فراکتالی نشان دهنده ی این حقیقت است که برخی سخت ترین و رسمی ترین بخش های ریاضیات دارای چهره
ی پنهان هستند .دنیایی از زیبایی های شکل پذیرکه تا امروز پنهان بوده است (.) Mandelbort. 1738:112
علم ریاضی و هندسه که زیربنای هنر نرم افزاری نیز میباشد زیربنای هندسه ی نقوش و نقوش هندسی و
آثار کالسیک دنیا در عالم هنر است .هنرمندان در هر زمان از علوم رایج دوران خود بهره گرفته اند .عالقه به
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ریاضیات به دلیل کاربردهایش همیشه مورد توجه بوده است که این اصل و اساس فراکتال آرت می باشد .بر اساس
این نوشتار می توان به موارد زیر پی برد:
 دنیای پست مدرن و تکنولوژی در هنر نرم افزاری مانند هندسه ی تناسب و کالسیک در هنرهای کالسیک و حتی مذهبی رفتار میکند.
 دنیای آشوب و بیکرانگی و تمام ویژگی های فراکتالی پدیده ای بسیار جدید نیست و ازشکل گیری هنر و علم در هر زمان می توان تشابهاتی یافت.
 هندسه ،اساس تمامی محاسبات در هنرها می باشد که اساس هنر فراکتال و نرم افزاری هممیباشد.
 فراکتال آرت یک حوزه ی بین رشته ای است .پاسخ مشترک ریاضیات ،تکنولوژی و هنر بهپیچیدگی انتزاع و تنوع ناشی از تصور پست مدرن تلقی میشود.
 هندسه ی نقوش سنتی ،مذهبی در کشورهاو فرهنگ های مختلف،از فرایند نظم ،هندسه،تکرار ،دور زدن ،بزرگ و کوچک شدن و رسیدن به فرم های جدید میباشد.
 فراکتال ها زیر مجموعه ای از هنر دیجیتال یا نرم افزاری است و با استفاده از برنامه ها وتکنولوژی شرایط را برای خلق اثر آسان تر کرده است (تصاویر 18و  11و 11و .)11
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تصاویر 18و  11و 11و  – 11نمونه های مختلفی از فراکتال آرت
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