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ملخ�س البحث
يهتـــم هـــذا البحـــث بدرا�صـــة �صرطيـــة التكـــرار يف هيـــاأة املنتـــج ال�صناعـــي ، وعالقتهـــا 
بالثـــراء الوظيفـــي ، بو�صـــف التكرار اأحد الأ�ص�ـــض البنائية التي يرتكـــز عليها البناء 

الهيكلي واجلمايل لهياأة املنتج ال�صناعي.
تنـــاول الف�صـــل الأول  م�صكلة البحـــث التي جتلت بعدم مراعاة التكـــرار بو�صفه  اأحد 
الأ�ص�ـــض اجلماليـــة والبنائيـــة يف هيكليـــة هيـــاأة املنتـــج ال�صناعي ؛ مما يـــوؤدي اىل خلل 
يف العالقـــات البنائيـــة الرابطـــة لهـــا ،وعدم وجـــود درا�صة متكاملـــة تبحث عن عالقة 

التكرار واأنواعه بالهياأة ال�صكلية املكونة للمنتج ال�صناعي.
وناق�ـــض الف�صـــل الثـــاين ماهيـــة التكـــرار واأنواعـــه واأمناطه يف هيـــاأة املنتـــج ال�صناعي 
،ف�صـــال عـــن �صرطية التكـــرار فيه وعالقته بالداء الوظيفـــي واجلمايل،  و�صول اىل 
جمموعة من النتائج التي اكدت اأن التكرار هو التيان بعنا�صر متماثلة يف مو�صوعات 
خمتلفـــة مـــن العمل الفني كما انه اق�صر وا�صهـــل الطرائق لن�صاء الوحدة التكوينية 
علـــى م�صتـــوى ال�صكل والفكـــرة، اإذ ت�صهم تعددية العنا�صـــر الت�صميمية املكونة للهياأة 
اىل ت�صتـــت ب�صـــري ، يف حـــني يـــوؤدي التكـــرار دوراً ار�صادياً ب�صرياً ي�صاعـــد على عملية 

الإدراك الب�صري والأداء الوظيفي.
يعطـــي التكـــرار �صيغة الرتابط بني الكل واجلزء،واجلزء مع اجلزء،واجلزء مع الكل 
العـــام ؛ حمققـــاً وحدة ت�صم عنا�صر الت�صكيل بدرجات متفاوته ، وبهذا تنمو الأ�صكال 
بقيـــم متنوعـــة، وهو لي�ض غر�صـــاً جمالياً يحققـــه امل�صمم بل �صرطـــاً وظيفياً، نتيجة 
لوجـــود وظيفـــة مبنية على ن�صـــق فيزيائي ي�صكل فيـــه الت�صابـــه واجلاذبية مفهومني 

مهمني يف عملية التكرار.

شرطية التكرار
 في هيأة المنتج الصناعي 

م. �سفاف غازي العبادي
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الف�سل االأول

م�سكلة البحث واحلاجة اليه:
التكــــرار هــــو اأحد االأ�صــــ�س البنائية يف هيكلية املنتج ال�صــــناعي، وتكمن م�صــــكلة البحث مبا 

ياأتي:
1-عدم مراعاة التكرار بو�صــــفه اأحد االأ�صــــ�س اجلمالية يف هيئة املنتج ال�صــــناعي، ف�صــــال 
عن كونه اأ�صا�صــــاً بنائياً هيكلياً فيه، مما يوؤدي اىل خلل يف العالقات البنائية الرابطة لهياأة 

املنتج ال�صناعي.
2-عــــدم وجود درا�صــــة متكاملــــة تبحث يف عالقة التكــــرار واأنواعه بالهياأة ال�صــــكلية املكونة 

للمنتج ال�صناعي.

اأهمية البحث:
يعــــد التكــــرار اأحد االأ�صــــ�س البنائيــــة ذات العالقة بالبنــــاء الهيكلي واجلمايل لهيــــاأة املنتج 
ال�صــــناعي، فمن خالله ميكن التعرف على الكيفيات التي يتعامل بها امل�صــــمم للبناء العام 
لهيــــاأة املنتــــج ال�صــــناعي ، واملوؤثرات التــــي حتكم البناء مــــع مراعاة تنظيم العنا�صــــر التي 

يخ�صعها امل�صمم لبناء نظام ت�صميمي متكامل.

اأهداف البحث:
يهدف البحث اىل:

حتديد ماهية التكرار يف تكوين هياأة املنتج ال�صناعي واأنواعه.
الك�صف عن عالقتة التكرار باالأداء الوظيفي واجلمايل يف هياأة املنتج ال�صناعي.

حتديد امل�سطلحات:-
1-ال�صــــرط:-ما يو�صــــع ليلتزم يف بيع اأو نحوه.. )يف الفقه( ما ال يتم ال�صــــرع اال به، ويكون 
داخــــالً يف حقيقته )وعند النحــــاه(: ترتيب اأمر على اأمر باأداه1ظاهرة اومقدره .واجرائياً : 
ميكن القول بان ال�صــــرطية :هوكل ما يلزم اأو ما اليتم االأمر االإ به على وفق ترتيب العنا�صر 

على اأ�ص�س ومبادى حمددة.
جند ان التكرار Repetition ا�صــــطالحا2ً، هو االتيان بعنا�صــــر متماثلة يف مو�صوعات 
خمتلفة من العمل الفني وهو اأ�صا�س االيقاع بجميع �صورة، لذا جنده ملحوظاً يف املو�صيقى.و 
اإجرائياً التكرار هو االتيان بعنا�صر متماثلة يف مو�صوعات خمتلفة يف هياأة املنتج ل�صناعي 

على وفق  ا�صرتاطات �صكلية ووظيفية 

1-  ابراهيم اني�س، »املعجم الو�صيط«، مطابع دار املعارف، ط2، ج2، م�صر، 1972، �س479.
2- جمدي وهبه، وكامل املهند�س، »معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة واالأدب«، مكتبة لبنان، بريوت، 1984.
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الف�سل الثاين االطار النظري
املقدمة:

حني نتاأمل الطبيعة جند اأ�صــــياء ي�صــــعب تف�صــــريها وهي اإن دلت على �صــــئ فاإمنا تدل على 
عظمــــة اخلالق �صــــبحانه وتعاىل، التــــي جعلها متيــــل اىل التنظيم وحباهــــا بخوا�س االبداع 
ال�صــــكلي املتنا�صق ف�صــــال عن اجلمال الدائم، اال ان جميع االأ�صكال الظاهرية حتوي ثوابت 
خفية ال ميكن معرفتها �صــــوى مبراجعةدقيقة وطويلة، وعلى �صــــبيل املثال جند اأن اأي �صجرة 
باأوراقها املتكررة حتمل عدداً كبرياً من االأوراق املت�صــــابهة �صكالً واأحيانا خمتلفة بنائياً من 
ناحية الهياأة، واللون، واحلجم وهي لذات ال�صــــجرة، كما اإن ب�صــــمة اأ�صــــبع االن�صان تختلف 
من �صــــخ�س اىل اآخر وال ميكن اأن ي�صــــرتك �صخ�صان يف ب�صمة واحدة . وقد عر�س القراآن 
الكرمي هذه الق�صــــية بو�صــــوح تام منذ اأكرث من اأربعة ع�صــــر قرناً من الزمان يف اأيه معجزة 
من �صــــورة القيامة اآية )4(  )بلى قادرين على اأن ن�صــــوي بنانه(. فمع كل الت�صــــابه ال�صــــكلي 
يف تلك التعرجات واخلطوط املنحنية التي حتملها ب�صمة اإ�صبع االن�صان جند اأنها متيز كل 

فرد من اأفراد بني اآدم منذ اأن خلق اىل يوم قيام ال�صاعة.
وحــــني نتاأمــــل بع�س الظواهــــر الطبيعة مثــــل هبوب الريــــاح وحركة مياه ال�صــــيول ومتوجات 
حبــــات الرمــــل ،تبدو لنــــا جمموعة من التكرارات لذات ال�صــــيء ،لذا تخ�صــــع هذه الظواهر 
اىل عمليــــة تنظيمية �صــــميت بـــــ ) نظرية الفو�صــــى( تتميز بها املظاهــــر الطبيعية، ونظرية 
 Benoit الفو�صــــى هي اإحدى النظريات العلمية والفل�صفية التي و�صع اأ�ص�صها )ماندلربوت
Mandelbrot( 3 تدر�س  هند�صة الظواهر �صبه الع�صوائية والتكوينات �صبه اخل�صنة وغري 
املنتظمة مثل �صــــواطئ البحار، وال�صال�صــــل اجلبلية. ليكت�صــــف اأن لهذه التكوينات �صــــوابط 
وقوانــــني وقواعــــد تتبــــع اأمناطاً معينة ولي�صــــت ترتيباً ع�صــــوائياً، ثم جاء من بعده )مي�صــــيل 

فينبوم Mitchel Feignbaum( واكت�صف اأن لتلك التكوينات الع�صوائية 
املظهــــر منطاً تكراريا4ً وتكون فيه هذه التكوينات مت�صــــابهة ذاتياً متكررة ميكن اح�صــــائها 
وا�صتخال�س ال�صروط  والقوانني لعملية تكرارها. وهكذا يكون التكرار عملية منتظمة تدخل 
يف تكوين اأي �صــــكل ب�صــــورة عامة واملنتج ال�صناعي ب�صــــورة خا�صة، فاملنتج ال�صناعي: هو 
عن�صــــر اأو �صــــيء ناجت عن عمليات انتاجية معنية وله �صخ�صيته املنف�صلة عن مادته االأولية 
قبــــل اإجــــراء تلــــك العمليات عليه، وياأتي ل�صــــد احتياجــــات معينة. ويكون ظهــــوره من خالل 
اأ�صــــكال خمتلفة اأو حمددة على وفق اأ�صــــ�س وعالقات تبنى وتوحد ال�صــــكل الت�صميمي، وقد 
يحتوي الت�صميم على اأكرث من جمموعة واحدة من اأ�صكال الوحدة الت�صميمية... ويف املنتج 
ال�صــــناعي يكون تكرار وجه معني اأو اأحد العنا�صــــر املكونة لهياأة املنتج ال�صناعي اأ�صا�صاً يف 

تكوين �صكل منتظم وم�صكل لوحدة بنائية حمددة.

3- ماندلـــربوت )Benoit Mandel brot( عـــامل ريا�صـــيات بولنـــدي املولد بريطاين ثم اأمريكي اأال قامة والعمل، اأ�صـــ�س نظرية الفو�صـــى 
)Chaos Theory( يف منت�صف ال�صبعينات اأثناء درا�صته الهند�صة اجلزئية.

4-  حممـــد عزت بن �صـــعد حممـــود عزت، »خواطر يف الفن والت�صـــميم حول ايات من القـــران الكرمي، »نقابة م�صـــممي الفنون التنظيمية، 
2002، م�صر، )�س252(. 
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ماهية التكرار  يف الت�سميم:-

التكرار اأحد االأ�صــــ�س االأكرث �صــــيوعاً يف نظام احلياة ،الوالدة  واملمات ،كما النمو والف�صول 
واالأيام و�صربات القلب والرق�س والعمارة وغريها الكثري . ولعل اأهم عامل يف عملية التكرار 
هــــو تلك العالقة املتناوبة والقائمــــة بني الوحدات والفرتات، فالوحدات املتمثلة بالعنا�صــــر 
والفــــرتات املتمثلة بالف�صــــاءات الكائنة بني الوحــــدات5 تتم اإعادة الأحد العنا�صــــر املتماثلة 
ب�صــــورة متناوبة اأو متعاقبة وباأ�صــــكال منتظمة اأو متغرية لتكوين وحدة يف الت�صــــميم، ويتم 
اإجراء بع�س التغريات يف بع�صــــها لك�صــــر الرتابة، كما يف مفاتيح الت�صــــغيل لبع�س االأجهزة 
الكهربائية اأو االألكرتونية مثل م�صــــغالت �صــــوت والهاتف ب�صــــورة متناوبة وذلك من خالل 
تكــــرار االأ�صــــكال اأو االألــــوان اأو امللم�س املكون لهيــــاأة املفتاح يف اأحيان اأخــــرى يتم تغري بع�س 
التفا�صيل ال�صكلية يف كل من اجلهازين العتبارات �صرطية �صواء اأكانت وظيفية اأم جمالية. 
التكرار،اإذن هو اأق�صر الطرائق واأ�صهلها الإن�صاء وحده تكوينية على م�صتوى ال�صكل والفكرة؛ 
الن تعدديــــة العنا�صــــر املكونة لهيــــاأة ما توؤدي اىل ت�صــــتيت فكري بينما يــــوؤدي التكرار  دوراً 

ار�صادياً ب�صرياً وي�صاعد على عملية االدراك الب�صري واالداء الوظيفي6.
ويعــــد التكرار عامــــالً من عوامل احلركة والبناء الهيكلي للمنتج ال�صــــناعي، ويوؤكد التكرار 
اجتاهية العنا�صــــر واإدراك حركتها7 فرناه يف بع�س املنتجات تكراراً �صــــكلياً اأو وظيفياً مثال 
تكرار االأ�صــــكال الدائرية املكونة ل�صــــماعات م�صــــغالت ال�صــــوت كما يف )ال�صــــكل 1( باأنواع 
واأحجام خمتلفة كتنوع �صــــكلي جمايل وهي حماولة للم�صــــمم لتمالأ الف�صاءات التي تركتها 

ال�صماعات يف اجلهاز فكان توظيف التكرار �صكلياً وا�صهم يف اأدائه الوظيفي.

ال�صكل )1( يبني اختالف وتنوع ال�صكال املكررة يف م�صغالت ال�صوت لت�صاميم خمتلفة

اأما اجتاهية العنا�صـــر واإدراك حركتها فيتمثل يف تكرار ال�صكل املثلث املكون لوحدة االأثاث )من�صدة 
التلفزيـــون( التي كونـــت جمالية تنظيميـــة يرتبط فيها التكـــرار مبعنى اجلاذبية والت�صـــابهية وقيمة 

االنتاج8 اأنظر ال�صكل )2(.
5- اإياد ح�صـــني عبد اهلل، »فن الت�صـــميم. النظريـــة، التطبيق، »جـ3 دار الثقافة واالأعالم مكونة ال�صـــارقة، دولة االأمـــارات العربية املتحدة، 

2008، �س72.
6- اإياد ح�صني عبد اهلل، امل�صدر ال�صابق، �س72.

7-  ا�صماعيل �صوقي، »الفن والت�صميم«، مطبعة العمرانية لالوف�صيت، ط1، م�صر، 1999، �س225.
8- امل�صدر نف�صه، �س226.
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اإن تكرار االأ�صـــكال اأو العنا�صر ال�صـــكلية ينتج قوة وهيمنة 
لهـــا، وهـــذه القوة تـــوؤدي اىل الوحدة ال�صـــكلية9. فهو يوؤكد 
قيمة العن�صـــر اأو ال�صكل داخل التكوين البنائي الذي يراد 
به اأن يكون ذا طابع معني حتى مينح التكرار �صمة اأ�صلوبية 
وطرازاً خا�صاً ، كما يف تكرار اخلطوط املنحنية يف ال�صكل 
)2(. املثلث ليمنح الت�صميم نعومة هي �صفة عامة متيزه. 
كما يعطي التكرار لل�صـــكل خ�صائ�صـــه البنائية، ومظاهر 
احلركـــة  بتحقيـــق  املرتبـــط  اأو  واالمتـــداد  اال�صـــتمرارية 
اال�صكلية اجلمالية، فيمكن للم�صمم من خالل التكرار اأن 
يعطي �صـــفة الرتابط بني االأجزاء املختلفة ، الذي يت�صمن 
عنا�صـــر الت�صـــكيل بدرجات متقاربة لنمو االأ�صـــكال بقيم 

متنوعة.

التكرار )اأنواعًا واأمناطًا( يف هيئة املنتج ال�سناعي:
قدمياً اهتم امل�صـــمم العربي بالتكرار والتناظر لتوليد امل�صـــتمر لالأمناط الهند�صـــية الزخرفية التي 
ا�صـــتعملها يف العمارة والفن اال�صالمي10 وليوؤدي اىل تكوين وحده �صكلية، ويف الغالب ما ينقل التكرار 
االإح�صا�س باالن�صجام )Harmony(. وي�صكل تكرار الوحدة )unit( وااليقاع )Rhythm(؛ ليوحي 
باحلركـــة احليوية، وله �صـــمه زمنيـــة، وال يتم ادراكه اال يف الزمـــان اأو عربه11 فيتم تكـــرار الوحدات 
والعنا�صـــر مع التاأكيد على عن�صـــر من عنا�صر الن�صـــق، ثم يعقب ذلك حلظه �صكون اأو حلظة افتقار 
لعامـــل التاأكيـــد، والتكـــرار يتم من خالل التاأكيد علـــى خطوط اأو اإلوان معينة يف العمل الت�صـــميمي، 
لي�صـــبح هذا العمل ديناميكيا12ً والتكرار مبداأ اأ�صا�صـــي يف عملية جمع العنا�صـــر الت�صميمية املكونة 

للمنتج، ويكون على اأنواع:

اأوًل:- التكرار التام املنتظم:- وهو اإعادة اأحد االأ�صكال املكون لهياأة املنتج ب�صورة منتظمة ومتنا�صقة، 
وهذا التتابع اأو التكرار ينق�صم على ق�صمني13 هما:

1-التوايل: اأي تكرار العن�صـــر نف�صه وبامل�صافات نف�صها با�صتعمال  ال�صكل واحلجم وامللم�س با�صتثناء 
اللون مثالً ، ويتم ذلك عن طريق االإ�صراع اأو االإبطاء )كما يف ال�صكل3 مناذج الهاتف(.

9- اأياد ح�صـــني عبد اهلل، »فن الت�صـــميم، الفل�صفة. النظرية. التطبيق«، ط3، دار الثقافة واالأعالم. حكومة ال�صارقة، دولة االأمارات العربية، 
2008، �س72.

10 - ع�صـــام علي �صـــكر، »نظريات اجلمال وتطبيقها على العمارة العربية اال�صـــالمية«، مع الرتكيز على الفرتة العبا�صية يف العراق«، ر�صالة 
ماج�صتري غري من�صورة، كلية الهند�صية، جامعة بغداد، ت�صرين االأول، 1989، �س97.

11- حم�صن حممد عطيه، »تذوق الفن، االأ�صاليب. التقنيات، املذاهب«، دار املعارف ط2، م�صر، 1997، )�س35(.
12- امل�صدر ال�صابق، �س35.

13- عديل حممد عبد الهادي، »مبادئ الت�صميم واللون، »مكتبة املتجمع العربي للن�صر والتوزيع، ط1، 2006، )�س84(.

ال�صكل )2( يو�صح الجتاهية من خالل التكرار
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ال�صكل)3( الهواتف بنوعني خمتلفني تكرار متوايل

وهو بدوره على نوعني هما:-
 اأ-تواٍل ب�صيط: اأي ا�صتعمال عن�صر واحد مكرر.

ب-تواٍل مركب: اأي تكرار لعن�صرين اأو اأكرث.
2-التواتر: هو تكرار للعنا�صر املت�صابهة مع االختالف يف امل�صافات التي تكون بني العنا�صر وميكن اأن 
يكون تواتر ب�صيطاً اأو مركباً كما يف التوايل. مثال ذلك وحدات اخلزن باأنواعها اذ يتم تكرار االأ�صكال 

امل�صتطيلة واملكونة لهذه الوحدات بانتظام كما يف ال�صكل )4( ال�صكل رقم )5(.

              �صكل )4( تواتر مركب     �صكل )5( تواتر ب�صيط
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ثانيًا: التكرار غري املنتظم :

الذي يكون ب�صكلني )1(
1-التكرار املتناوب: ويح�صل على اأ�صا�س التناوب والتعاقب الأحد العنا�صر املكونة لهياأة املنتج ب�صورة 
منتظمة كما يف ال�صـــكل)4 ( كما يف وحدات اخلزن حيث يتكرر ال�صـــكل امل�صتطيل الكبري احلاوي على 

جهاز التلفاز، وهذا ما ح�صل مع اجلزء ال�صفلي لوحدة اخلزن.
2-التكـــرار املتنـــوع اأو املتغـــري: وهواإعادة الأحد العنا�صـــر ب�صـــكل متغـــري ، كما يف االأ�صـــكال الدائرية 

والبي�صوية لكل من جهاز الهاتف ، وم�صغل االأقرا�س املدجمة كما يف ال�صكلـــــــــــني  )1، 2(.
وميكن حتقيق التنويعات ال�صكلية عن 
طريق العنا�صـــر الب�صرية ؛ الرتباطه 
بهـــدف تكوين هياأة املنتج ال�صـــناعي 
املنتظم. ف�صـــال عـــن جتميع جمموعة 
االأجـــزاء املكونـــة للمنتـــج ال�صـــناعي 
)مثل قطع احللي املنف�صلة التي تكون 
منتجـــاً واحداً اإجماالأ، كما يف ال�صـــكل 

.)6(
والتكرار قوة لي�صت باملعنى املجرد بل 
بح�صب نوع م�صاره وارتباطه بالعنا�صر 
املكونة له، واأهـــم اأمناط التكرار )2( 

هي:
 Repetition of( 1-تكرار االأ�صكال

Shapes(:عادة ما تاأخذ الهياأة العديد من االأ�صـــكال واالألوان املتنوعة كما يف ال�صكل )7( من خالل 
تكرار ال�صكل املثمن املكون مل�صغل االأقرا�س املدجمة.

2-تكرار احلجم )Repetition of Size( ويكون متاحاً عندما تكون الهياأت هي االأخرى متكررة اأو 
�صديدة التماثل )كما يف ال�صكل )7( 
تكـــرار مفاتيح الت�صـــغيل يف م�صـــغل 

االأقرا�س املدجمة(.
 Repetition( امللم�ـــس  3-تكـــرار 
اأن تكـــون  of Texture( وميكـــن 
احلجـــوم  يف  خمتلفـــة  االأ�صـــكال 
واحـــد  ملم�ـــس  وذات  والقيا�صـــات 
�صـــكلي  تنـــوع  لتكويـــن  خمتلفـــة  اأو 
كمـــا يف اأجهزة الت�صـــغيل ال�صـــوتي 

)ال�صكل1(.
 Repetition of( 4-تكرار االألوان
�صكل )7(تكرار ال�صكالColor( اإن لـــكل هياأة لوناً حمدداً، 

�صكل )6( جتميع جمموعة اأجزاء �صكليا ليكون منتجاً واحداً
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ولكنها باأ�صكال واأحجام خمتلفة، ومن املمكن تغيري هياأة املنتج الرتيبة با�صافة اللون اليها مثل ماكنة 
اخلياطة البي�صاء ،وذلك باإ�صافة اللون االأزرق كما يف ال�صكل )8(.

�صكل )8( تكرار اللوان

 :)Repetition of  Direction( 5-تكرار االجتاه
لكل �صــــكل خ�صو�صــــية االجتاه كعن�صر منفرد اأو عند اجتماعه �صــــمن الهياأة الواحدة مثالً 
االأ�صــــكال الدائريــــة التي تعطي اإح�صا�صــــاً باالجتــــاه ، كما ميكن جتميعها لتعطي االح�صــــا�س 
باحلركة ، وهناك العديد من التنويعات اأو التنظيمات االجتاهية التي تعطي الهياأة حركتها؛ 

منها املتكررة واملتبادلة واملتماثلة ، ف�صال عن االجتاهات املتدرجة وغري املحددة14.
6-تكــــرار املو�صــــع )Repetition of Position( ياأتــــي مــــن خــــالل التنظيــــم لالأ�صــــكال 
وارتباطهــــا بالبنــــاء العام للت�صــــميم ، كما يف مفاتيح الت�صــــغيل وتكرار ن�صــــقها يف اأي مكان 

تو�صع فيه.
7-تكرار الف�صــــاء )Repetition of Space( اأي تكرار امل�صــــاحات املوجبة وال�صــــالبة يف 

العمل الت�صميمي ككل كما يف ال�صكل )8(.
ومــــن كل مــــا تقدم ن�صــــل اىل اأن التكرار وباأ�صــــكاله املختلفة هو اأحد طرائق جمع عنا�صــــر 
التكويــــن والتجميــــع وميكن جتميع عنا�صــــر الهياأة لتعطي االح�صــــا�س باحلركــــة واالجتاهية 

والتنظيم.

التكرار و�سرطيته يف هياأة املنتج ال�سناعي:
يعد التكرار اأحد خ�صائ�س البنية ال�صكلية التي يقوم عليها البناء التكويني االن�صائي للمنتج 
ال�صــــناعي، كما يعمل على ت�صكيل جمموعة االأجزاء مكوناً وحدة �صكلية منتظمة، والتكرار 
هــــو االأ�صــــا�س االأويل لكل من االيقاع، التدرج والت�صــــاد ،وغريها من االأ�صــــ�س التكوينية مع 

اختالف يف عملية تنظيمها.
والتكرار الن�صقي هو منط من اأمناط االيقاع املنتظم كما يف مناذج الرفوف املكونة لوحدات 
14-  حممـــد عـــزت �صـــعد حممود عزت، خواطر يف الفن والت�صـــميم حول ايـــات  من القران الكرمي، مركز الن�صـــر، نقابة م�صـــممي الفنون 

التطبيقية، القاهرة، م�صر: 2002، �س259.
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اخلزن وفيها يحتاج امل�صــــمم اىل مهارات عقلية للح�صــــول على ن�صــــق تكراري على الرغم 
من خا�صيته االأ�صا�صية والوظيفية ، فالرغبة يف التنويع املانع للملل الب�صري الذي ينتج عن 

رتابته يف تكرار اأحد العنا�صر املكونة للهياأة، تقع على عاتق امل�صمم ومهاراته االبداعية.
والتكــــرار طريقة ذات قيمة كبرية للو�صــــول اىل وحدة التكوين، فهو اإعادة الأحد العنا�صــــر 
املكونة للهياأة لي�صكل نظاماً متنا�صقاً كما يف تكرار ال�صكل امل�صتطيل املكون لوحدات اخلزن 
�صــــكل )5( اأما يف ماكنة اخلياطة املنزلية .�صــــكل )8(  فقد مت تكرار اللون االأزرق لك�صــــر 
الرتابة ال�صــــكلية التي اأعطاها اللون االأبي�س، ف�صــــال عن تكوين وحدة جمالية متنا�صــــقة، 
واأعطى �صــــفه ديناميكية للمُنتَج، وميكن اأن يكون التكرار باعادة جزء من الهياأة )م�صــــكالً 
وحدة unit( يف الت�صــــميم ، �صمن جمموعة من االأجزاء ، �صمن منتجات �صركة واحدة ، 
لة الربط يف التكوين الواحد كما يف تكرار املقاب�س واللون )االأ�صود، الر�صا�صي(  ليكون �صِ
يف وحــــدة املطبــــخ )املنتج من قبل �صــــركة General( �صــــكل)9( لي�صــــكل وحــــدة جمالية 

متنا�صقة، وتنوعاً ب�صرياً ووظيفياً لهذا التكوين...
فالتكوين العام املكون الأثاث املطبخ كله ، املت�صــــمن عــــدداً من املنتجات املختلفة الوظائف 
واالأ�صــــكال ، مت�صــــابه يف �صــــكل املقب�س )unit( يف كل من الثالجة والطباخ الغازي ف�صال 
عن الفرن )املايكروف( لي�صــــكل هذا التكرار �صــــمة جمالية اإبداعية ويعطي �صــــفة الوحدة 
ملجموعــــة املنتجات املختلفة، كما اأدى تكرار )املقب�س unit( وظيفية ب�صــــكل فعال واأعطى 
تنوعاً �صــــكلياً تاماً ومتكامالً مع النظام. اإن اإدخال التنوع ال�صــــكلي �صــــمن التكوين الواحد، 
ناجت عن وجود عالقات غنية بال�صد الف�صائي والت�صابه يف ال�صكل ، وهذا ما نراه يف الهواتف 
ال�صكل)3( فاالأزرار البي�صوية ذوات االألوان املت�صابهة �صمن هياأة املنتج الواحد املتكون من 
جزاأين اأ�صا�صــــني هما بــــدن الهاتف واملقب�س احلاوي على ال�صــــماعة،اأعطى التكوين وحده 
�صــــكلية منتظمة متنوعة ذات جمالية ليكون التنويع الن�صــــقي اأحد املبادئ اجلمالية ، يكون 

التكرار فيه عن�صراً ا�صا�صياً وفعاال15ً.
يعطــــي تكـــــرار اخلطـوط واالألوان يف هيــــاأة املنتج ، ال�صــــعـور بامللل، ولكــــي ال يكـون التكرار 
ممـالً، فـان امل�صــــمم يف�صـــــح املجال ملا ي�صمى بتغيـر الن�صــــق  مثل تكرار اأجزاء ال�صماعات 
املكونة جلهاز ت�صــــغيل االأقرا�س املدجمة وفيها يكون ال�صكل ذاته، باختالف اللون وامللم�س 

املكون له نوعاً من التنويع الن�صقي )�صكل7(.
وميكــــن اأن يكــــون التناوب نوعــــاً اآخر من التغيري الن�صــــقي ويتطلب اأكرث من ن�صــــق تكراري 
اأو تغري يف موقع الن�صــــق نف�صــــه ما ي�صــــمى بانقالب الن�صــــق اأي ينقلب ن�صــــق معني اىل ن�صق 
اآخر خمتلف عنه ،لي�صكل تنويعاً ن�صقياً هو اأحد املبادئ اجلمالية لدى باركر وعن�صر فعال 

واأ�صا�صي يف الت�صميم.
وللتكرار تاأثري مهم لدى الرائي اأو امل�صــــتهلك ، فمن خالله ميكن توحيد جمموعة االأجزاء 
املختلفــــة ملنتج �صــــناعي واحد متكون مــــن اأجزاء متعــــددة كما يف جهاز ت�صــــغيل االأقرا�س 

املدجمة �صكل )7( واملطبخ )�صكل9( وقطع املجوهرات )�صكل6(.

15-  ع�صـــام علي �صـــكر، »نظريات اجلمال وتطبيقاتها على العمارة اال�صـــالمية«، ر�صـــالة ماج�صـــتري غري من�صـــورة ،كلية الهند�صـــة،جامعة 
بغداد،ت�صرين االول،1989 ،�س99.
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�صكل)9(توحيد اأجزاء مطبخ من خالل تكرار املقب�ض

ويف بع�س الت�صـــاميم، يكون التكرار ا�صـــرتاطاً وظيفياً مما ي�صـــكل قيداً على امل�صمم يف ت�صكيل هياأة 
املنتج ال�صناعي ، كما يظهر يف اأزرار الهاتف ذوات ال�صكل واللون الواحد )املثال ال�صابق( والتي تعد 
قيداً على توظيف االأ�صـــكال يف هياأة املنتج، فيعمل امل�صـــمم على تغيري مكانها وترتيبها لي�صكل تنوعاً 
تكرارياً وظيفته جذب االنتباه واإثارة املتلقي، ومن املنتجات االأخرى املراوح الهوائية )�صكل10( التي 
يكـــون فيها التكرار �صـــاغطاً  كمـــا يف االأذرع املكونة للمروحة، فيعمل امل�صـــمم على ا�صـــافة وحدات 

االنارة وا�صتعمال خامات خمتلفة يف ت�صنيعها )مثل خ�صب البلوط مع املعدن الذهبي والف�صي(.

�صكل )10( تكراراً �صاغطاً

مل يعد التكرار يف املنتج ال�صناعي طلباً جمالياً فقط يحققه امل�صمم بل �صرطاً وظيفياً نتيجة لوجود 
وظيفـــة مبنية على ن�صـــق فيزيائي )كما يف اأزرار الهاتف املثال ال�صـــابق( لي�صـــكل كل من الت�صـــابهية 
واجلاذبيـــة )التقـــارب( مفهومـــني مهمني يف عملية تنظيـــم التكرار املكـــون لبنية هياأة املنتـــج اأوالً ، 

واالأجزاء املكونة للمنتج الواحد ثانياً ،واأ�صا�صاً مهماً يف قيمة االإنتاج ثالثا.
اإن ارتباط التكرار مبظاهر االمتداد واال�صـــتمرارية يحقيق حركة واجتاهية العنا�صـــر كما يف وحدات 
اخلزن �صـــكل)4( من�صدة التلفزيون �صكل )3(. وهناك اأمثلة يوؤدي فيها تكرار العنا�صر الت�صميمية 
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)اخلـــط، اللـــون، امللم�س، وغريها( علـــى وفق العالقات الت�صـــميمية ،اىل بناء منتج �صـــناعي يتمتع 
مبظهر جمايل ف�صـــال عن بناء هيكلي اإن�صـــائي للت�صـــميم ، كما يف تكرار اخلطوط امل�صتقيمة املكونة 

للدراجات الهوائية.

املنتج ال�سناعي وماهية التكرار فيه:

من املعروف اأن امل�صــــمم ال�صناعي يحاول اكت�صاف جوهر الت�صميم و�صكله املثايل املوجود 
منــــذ االأزل ، ومبــــا يتالءم مع ما هو متاح له من معرفة واإمكانات لذا يعرف )برو�س اَ�صــــر( 
الت�صــــميم على » اأنه اإيجاد احلل االأمثل لبع�س الوقت مبا يالئم احتياجات جمموعة معينة 
�صــــمن ظروف خا�صــــة »16 ومن هذا املنطلق ميكننا القول بان املنتج ال�صناعي »هو التعبري 
الواقعــــي عن تلك املتطلبات االعتيادية للت�صــــميم اأو ال�صــــورة اأو النمــــوذج اخلارجي للفكر 
الت�صــــميمي اأو النموذج الذهني للم�صــــمم الذي كونه لي�صد احتياجات معينة«17 اأما ماهيته 
فتتلخ�س بكونه »العن�صر اأو ال�صيء الناجت عن عمليات انتاجية معينة وله �صخ�صية منف�صلة 

عنه«18.
وللمنتج ال�صــــناعي مطلبان اأ�صا�صــــيان هما الوظيفة وال�صكل وكالهما ال غنى له عن االأخر، 
وبدون اأحدهما ي�صــــبح الت�صــــميم قا�صــــراً ق�صوراً �صــــديداً يكاد يذهب بالقيمة التي �صمم 
من اأجلها، ومبا اأن الهياأة اأو ال�صــــكل للمنتج ال�صــــناعي ينتج من ترتيب اخلطوط التي ميكن 
اأن تعطينــــا املحتوى املطلوب فــــان هذا الرتتيب لي�س متحرراً من متطلبات العملية اجلمالية 
التي حتكم عقل امل�صمم19 فالهياأة اأو ال�صكل غري متحرر من االألتزامات غري ال�صكلية لكونه 
خا�صــــع لهيمنتهما، فهو و�صف لبناء كلي تنتج عن ح�صوره جمموعة موؤثرات، بعبارة اأخرى 
فان االأجزاء التي تكون الهياأة اأو ال�صــــكل نتيجة لي�صــــت متحررة من نظام اجتماعها، وعليه 
فكويــــن هياأة املنتج حاله فيزيائية تعتمد على املكونات ال�صــــكلية والعنا�صــــر التي تبنى على 
اأ�صــــ�س اإن�صــــائية لتكوين عالقات بني اأجزائه، فاالأجزاء م�صــــروطة بالــــكل، والكل ذو اأجزاء 
منف�صــــلة، بع�صــــها عن البع�س االأخر، ولكنه يف الوقت نف�صه مت�صل ومرتبط، ف�صورة الكل 
ماثلــــة يف كل جــــزء من اأجزائــــه ، واأعظم نظام يكــــون بربط االأجزاء معــــاً، وربطهما بالكل 

الواحد.
وللو�صــــول اىل الوحدة يف الت�صــــميم، يعد التكــــرار والتقارب واال�صــــتمرارية20 من التقنيات 
الواجب ا�صــــتخدامها عند الت�صــــميم، وتكــــون ذات معاين ودالالت تو�صــــلنا، يف النهاية اىل 
منتج �صــــناعي يوؤدي اىل وظيفة اأو جمال اأو كالهما معاً.لذا فالتكرار جزء اأ�صــــا�س ومهم يف 
تكوين البنية ال�صــــكلية لهياأة املنتج ال�صــــناعي، كما ي�صكل نظاماً موحداً لبناء الهياأة العامة 

و�صوالً اىل منتج �صناعي جديد يوؤدي وظيفة حمددة ا�صافة اىل جماله ال�صكلي...

16-حممد عزت �صعد، فل�صفة ت�صميم املنتجات ذات الطبيعة الهند�صية، النا�صر املوؤلف، م�صر، القاهرة: 1991 . �س73.
17- امل�صدر ال�صابق، �س73.

18 امل�صدر ال�صابق،�س75
19-Butler, A.S.G., the substance of Architetul, constable co. Ltd, London, 1932, p.34.

20-  A. Louer, David (Design Basic), Second Edition, susankats C.B.S. college publishing Printed, In 
USA, 1985, p.7.
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نتائج البحث:
التكرار هو االإتيان بعنا�صـــر متماثلة يف مو�صـــوعات خمتلفة من العمل الفني فهو اق�صر الطرائق 

واأ�صهلها الإن�صاء وحدة تكوينية على م�صتوى ال�صكل والفكرة.
•يعد التكرار يف هياأة املنتج �صـــرطاً ا�صا�صـــياً يف البناء العام لبنية الهياأة وال�صكل حيث ت�صهم  	
تعددية العنا�صر الت�صميمية املكونة لهياأة او ال�صكل اىل ت�صتيت فكري ، يف حني يوؤدي التكرار 
دوراً ار�صـــادياً ب�صرياً ي�صـــاعد على عملية االدراك الب�صـــري واالداء الوظيفي كما يف اغلب 

النماذج االجهزةعينة البحث.
•التكرار مبداأ اأ�صا�س يف عملية جمع العنا�صر الت�صميمية املكونة لهياأة املنتج بنوعيه، التكرار  	
التـــام املنتظـــم واملتكون من تكرار متواٍل وتكرار متواتر، اأما التكرار غري املنتظم فيتكون من 
متناوب ومتغري اأو متنوع، حيث يكون يف مو�صـــوعات متعددة مع تاأكيد عن�صـــر من عنا�صـــر 
النمط ،ثم يعقب ذلك حلظة �صكون او حلظة افتقار اىل عامل التاأكيد لي�صبح العمل يف هذه 

البنية ديناميكياًكما يف اجهزة الهاتف.
•ينتج تكرار االأ�صـــكال او العنا�صـــر ال�صـــكلية قوة وهيمنة توؤدي اىل وحدة �صكلية لكونه تاأكيداً  	
لقيمة العن�صر او ال�صكل داخل التكوين البنائي ، والذي يراد به اأن يكون ذا طابع معني حتى 
مينحه التكرار �صعة اأ�صلوبية وطرازاً خا�صاً.كما يف تكرار الحد اال�صكال الدائرية يف االجهزة 

ال�صمعية .
•يوؤكد التكرار اجتاه العنا�صـــر واإدراك حركتها. ويلجاأ اليه امل�صـــمم ليعطي اإيحاءاً باحلركة  	
واحليوية ، لكونه يحمل �صـــمة زمنية ، وال يـــدرك ا اإال من خالل الزمن ليعطي تاأثرياً جمالياً 

ووظيفياً لهياأة املنتج ال�صناعي.
•ان التنوع واالختالف يف العنا�صـــر الت�صـــميمية �صرط وظيفي وجمايل وابتكار لت�صكيل وحدة  	

مانعة للملل الب�صري نتيجة التكرار.
•يرتبط مفهوم التكرار مبعنى اجلاذبية والت�صـــابه وقيمة االنتاج يف العمل الت�صـــميمي وبهذا  	
املعنى ي�صـــري التكرار اىل مظاهر االمتداد واال�صـــتمرار املرتبطة بتحقيق احلركة على �صطح 

الت�صميم.
•احـــدى الوظائف االأ�صا�صـــية للتكـــرار هي التنويـــع التام )التبايـــن التام( مع النظـــام العام  	

للعالقات مما ي�صفي مذاقاً على التكوين خللق وحدة �صكلية واحدة.
•يعطي التكرار �صـــيغة الرتابط بني الكل واجلزء، واجلزء مع اجلزء، واجلزء مع الكل العام،  	
لتحقيق وحدة ت�صـــميمية ت�صـــم عنا�صـــر الت�صـــكيل بدرجات متقاربـــة لنمو االأ�صـــكال بقيم 

متنوعة.
•التكرار لي�س غر�صاً جمالياً يحققه امل�صمم بل �صرط وظيفي نتيجة لوجود وظيفة مبنية على  	
ن�صق فيزيائي لي�صكل فيه كل من الت�صابه واجلاذبية )التقارب( مفهومني ممهمني يف عملية 
تكرار العنا�صـــر املكونة لهياأة املنتج اوالً واالجزاء املكونة للمنتج الواحد ثانياً وا�صا�صـــاً مهم 

يف قيمة االنتاج ثالثاً.
•التنويع الن�صـــقي هو اأحد املبادئ اجلمالية ، يكون فيه التكرار عن�صـــراً ا�صا�صياً وفعاالً، ولكي  	
ال يكـــون التكـــرار ممالً يكون تغري الن�صـــق وانقالبه احد االإ�صـــرتاتيجيات املهمة والفعالة يف 

الت�صميم.
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