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 چکیده

ي دیجیتال، جایگاه کاربرد رایانه در ایجاد خالقیت هنري بـه خصـوص طراحـی مـد لبـاس داراي      امروزه با گسترش فناور
اهمیت بسزایی است. با توجه به این که صنعت مد همواره در جسـتجوي شـیوه هـاي برتـر طراحـی بـراي افـزایش بهـره وري         

د لباس بـا بهـره گیـري از مجموعـه ي     محصوالت و جلب رضایت مخاطبان می باشد، این پژوهش در صدد طراحی سامانه ي م
الگـوریتم ژنتیـک محـاوره    «منسجم پارچه بوده و به منظور ایجاد خالقیت و تولید طیف گسترده اي از پدیده هاي همگـون، از  

استفاده نموده است. ضمن این که طراحی مد لباس به عنوان یک مقوله ي انسانی تحت تـأثیر عوامـل مختلفـی قـرار مـی      » اي
مترین عامل در انتخاب و خرید یک محصول، سلیقه ي شخصی خریداران می باشد. بدین ترتیب پژوهش حاضر جهت گیرد، مه

براي اعمال سلیقه توسط کاربر فـراهم نمـوده اسـت. ایجـاد سـامانه ي طراحـی       » رابط گرافیکی«ارتقاء سامانه، فضایی را به نام 
می گـردد  همگونی از البسه  وعه ي پارچه منجر به تولید ساختارهاي مجموعه ي مد لباس با استفاده از ترکیب بندي یک مجم

که داراي شباهت هاي کلی و تفاوت هاي جزئی هستند. به عبارت دیگر وجود شیاهت در عین تفاوت در سـاختارهاي هـم نـوع    
 ،صـنعت مـد لبـاس   موجب تعریف مفهوم مجموعه در طراحی پارچه و لباس می گردد. در نتیجـه، اسـتفاده از ایـن سـامانه در     

 طراحان، خریداران و حتی تولید کنندگان را قادر می سازد در روند طراحی و تولید لباس اعمال سلیقه نمایند.

 

  .نه، الگوریتم ژنتیک محاوره ايطراحی مد لباس، مجموعه، مجموعه ي منسجم پارچه، کاربرد رایانه، ساماکلیدواژه: 
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 مقدمه  -1-1

بـا   وشري، حائز اهمیت بسیاري بوده طراحی و تولید پارچه و لباس از دیرباز به عنوان یکی از نمودهاي توسعه ي تمدن ب
  .تبدیل گردیده استبزرگ و اساسی، به یک صنعت  و گسترش صنایع، پیشرفت جوامع

مـی  بـه ابـداع مـدل هـاي مختلـف      با بهره گیري از تدابیر خطـی  براي ایجاد تنوع در لباس ها  لباس طراحان ،در گذشته
؛ اما با توجه به افـزایش رقابـت در بـازار و    ه است)موجب تولید طرح هاي متنوعی از البسه گردیدبه نوبه ي خود، که (پرداختند
منجـر  درصدد روشی برآمدنـد تـا   این شیوه دیگر جوابگوي تنوع طلبی هاي بازار نبود؛ بنابراین آن ها خواست مشتریان، تنوع در

و . بدین ترتیب استفاده از مدل هاي نسـبتاً سـاده   در کوتاه ترین زمان گرددهزینه  کمبه تولید طرح هاي متنوع و در عین حال 
 رفع این مسئله به نظر می رسید.پارچه هاي طرح دار راه حل مناسبی براي 

طرح هاي خود را در قالب  از در این میان هنرمندان طراحی پارچه براي کارایی بیشتر پارچه ها در طراحی لباس، هر یک
ژانرهـاي طراحـی شـده بـه موجـب       نامیـده مـی شـود، توسـعه دادنـد.      »ژانـر «که  زیرساخت هاي متناسب با البسه ي مختلف

مان، داراي انسجام خاصی هستند که این امر آن ها أبه صورت تو ي طرح اولیهمشابه و متضاد موتیف ها دربرداشتن ویژگی هاي
با این حال بهره گیري از مجموعه هاي منسجم پارچه نیـز نیازمنـد صـرف وقـت و هزینـه ي       را در یک مجموعه قرار می دهد.

 بسیاري است.

کالت خود در انجام پروسه هاي طوالنی و هزینه بر از رایانـه بهـره   بشر امروزي همواره براي رفع مش ضمن این مطلب که 
رد، پژوهشگر بر آن است تا با استفاده از علم و فناوري رایانه به ترکیب بندي مجموعه هاي منسجم پارچه بر روي لبـاس  گیمی 

و صـرف   )الگوسازي، دوخـت، پـرو و...   از جمله طراحی،(و ارائه ي آن به کاربر، در کمترین زمان و بدون نیاز به مراحل گوناگون 
 بپردازد.» لباس ست کشی«براساس ترکیب بندي مجموعه هاي پارچه یا اصطالحاً  البسههزینه، به طراحی مجموعه اي از 

 : پژوهشي لهبیان مسأ -1-2

کـاهش تنـوع   در سالهاي گذشته طراحی لباس عمدتاً بر اساس تدابیر خطی انجام می گرفت که اصرار بر این روش باعث 
طرح ها شده بود. از این رو صنعت طراحی پارچه و لباس در صدد طراحی و تولید مجموعه ي پارچه هایی برآمدند که به عنوان 
عنصري جدید وارد طراحی لباس گردد که در عین ایجاد اشتراك بین لباس ها، باعث ایجاد تنوع، سـت کـردن لبـاس، کـاهش     

براي تزئین جهت ایجاد هماهنگی در کـل لبـاس و... شـود. ولـیکن طراحـی لبـاس بـا         هزینه هاي خرج کار، کاهش صرف وقت
نیاز به مهارت، وقت، هزینه ي بسیار دارد کـه جـز بـه دسـت طراحـان بـزرگ        سنتیاستفاده از مجموعه ي پارچه ها به صورت 

 امکان پذیر نیست.
طراحی لباس، انتخـاب بهتـرین    گوناگونی را از قبیل باید مراحل از آنجایی که طراحی لباس با استفاده از این مجموعه ها

حصـول  زاري نمایشگاه، نظـر سـنجی از مخاطبـان و خریـداران و... را طـی کنـد؛ بنـابراین        گطرح ها، الگوسازي، دوخت، پرو، بر
شـور مـا   که این کار براي صنعت مد کنونی ک می باشداطمینان از برازندگی طرح لباس ها مستلزم صرف وقت، هزینه و مهارت 

 ایران غیر ممکن است.
به عنوان ابزاري در اختیار صنعت مد لباس می تواند به طراح کمک کند تـا ایـده    اي رایانهنرم افزار به نظر می رسد ورود 

هاي وي را به صورت مجازي و به سرعت اجرا کند تا طراح بتواند قبل از مراحل اجرایی (که مستلزم وقت و هزینـه ي بسـیاري   
 و در مورد آن ها اعمال نظر کند. مشاهده نمودهنمایشی از انواع ست کشی لباس ها را  است) پیش

همانگونه که گفته شد، همه ي طراحان لباس مهارت کافی را براي ست کردن لباس با استفاده از مجموعه ي پارچه ها را 
نماند که  تلزم وقت و هزینه ي بسیار است. ناگفتهندارند و براي کسب مهارت الزم باید به آزمون و خطا بپردازند که این کار مس

به بازار، پس از اینکه طراح آن را از جنبه هاي مختلف بررسـی و تأییـد کـرد، مـی بایـد مـورد پسـند         براي ورود هر طرح لباس
 خریداران بزرگ نیز قرار گیرد؛ که ممکن است در این مرحله برخی از طرح ها مرجوع شود.
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 الگـوریتم ژنتیـک   مورد نظر درصدد دارد تا از آن بهره گیرد، الگوریتم ژنتیک محاوره اي می باشـد.  راه حلی که نرم افزار

 از استفاده با ها حل راه این از یک هرکه  کند می تولید را ممکن هاي حل راه از بزرگی بسیار ي مجموعه ،مسئله یک حل براي

 هـاي  حـل  راه تولیـد  باعـث  جواب هـا  بهترین از تعدادي  آنگاه؛ گیرد می قرار ارزیابی مورد (تابع برازندگی)» بتناس تابع« یک

 به که کند می پیدا تکامل جهتی در جستجو فضاي ترتیب بدین .گردد می آن ها تکامل به منجر امر این که شوند می جدیدي

بـه جـز اینکـه بـه جـاي      د. الگوریتم ژنتیک محاوره اي در تمامی موارد با الگوریتم ژنتیـک مشـترك اسـت    برس مطلوب حل راه
استفاده از تابع برازندگی، براي انتخاب بهترین راه حل ها از نظر کاربر استفاده می کند.(زیرا طراحی مد لباس مسئله اي نیسـت  

  ).دانسان بتوان آن را ارزیابی نمو که بدون نظر

ز الگوریتم ژنتیـک محـاوره اي، ژانـر هـاي     پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از علم و فناوري رایانه و با بهره گیري ا
براي این منظور باید در ابتدا بانک تصـاویري از اجـزاي مـورد نظـر لبـاس(از       رد.گیمختلف پارچه را در طراحی مد لباس به کار 

یک قبیل یقه، آستین، بدنه، دامن و...) در انواع مختلف و اسکن طرح هاي مجموعه ي پارچه ها جمع آوري می شود. سپس هر 
جمعیت اولیه ایجاد مـی   و با استفاده از روش هاي تقاطع، دورگه شدن، جهش و ... با همدیگر ادغام و شدهاز تصاویر کد گذاري 

فضایی را براي کاربر ایجاد می کند که نمونه هایی از لباس ها را نمایش می دهد که مورد ارزیابی  ،شود. در این مرحله نرم افزار
و طرح هاي ضعیف تر از بین می روند که ایـن رونـد باعـث ارتقـاء      دطرح هاي برتر ارتقاء پیدا می کنن ،دامهدر ا قرار دهد.کاربر 

 ایده هاي طراح و تکامل راه حل ها می شود.
طراحی سامانه ي مد لباس می تواند گامی مؤثر در جهت ارتقاء دید زیباشناسانه ي طراحان لباس و به ویـژه دانشـجویان   

و به عنوان نرم افزار کمک آموزشی به دانشجویان کمک می کند که در حداقل زمان به طرح هاي بـدیع و زیبـا   این رشته باشد 
در مـورد طـرح    ،فراهم می آورد تا اینکه قبل از تولید لباس این امکان را براي خریداران مد نظر، دست یابند. همچنین نرم افزار

افزار به کاهش هزینه و وقت و افزایش مهارت طراح و کارایی طـرح لبـاس هـا     آن اعمال نظر کنند. به طور کلی طراحی این نرم
 کمک می کند.

این است  کـه همـواره وارد کـردن ژانرهـاي مختلـف پارچه(کـه از زیرسـاخت هـاي          حاضر در واقع مسئله اصلی پژوهش
هنرمندان ایـن  ي مد می باشد که لباس از دغدغه هاي بسیار مهم در دنیا مد می باشد) در طراحی منسجم پارچه يهامجموعه 

دچار سردرگمی می شوند. این مشکل براي دانشجویان رشته طراحی پارچـه و لبـاس    طراحی مجموعه ي مد لباسبراي  رشته
 دوچندان است.

این پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره اي طرح هاي متنوع و جذاب را در کمترین زمـان تولیـد   
 د تا طراح را براي رسیدن به ایده هاي جدید یاري رساند.کن

 :موضوع اهمیت -1-3

پارچه در بخش هاي مختلف لبـاس بـه    مجموعه ي بندي طراحی مد لباس براساس ترکیبدر صنعت نساجی و پوشاك، 
 داراي اهمیت به سزایی می باشد. ،جهت ارتقاء نقش طراحی پارچه و ایجاد انسجام در طراحی لباس

عصر حاضر این پروسه توسط طراحان لباس بزرگ دنیا، بدون استفاده از نرم افزار خاص صورت می گیـرد کـه از یـک    در 
دارد؛ در حالی که در صورت وجـود سـامانه   نیاز  فراوانطرف باعث کاهش تنوع لباس ها می شود و از طرف دیگر به هزینه هاي 

در مراکز طراحی لباس، واحد هاي تولیـدي،   گزینه هابهترین  انتخاب امکانو نوع طرح هاي لباس گسترش یافته ي هوشمند، ت
 مراکز آموزشی و ...ایجاد می شود.

ا در مضافاً اینکه تولید سامانه ي هوشمند حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان ابـزار کمـک آموزشـی، هنـر جویـان ر     
 ترکیب پارچه در لباس یاري رساند.دستیابی به مهارت الزم جهت 
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مهمترین مسئله در طراحی این سامانه پس از تنوع طرح، سرعت در طراحی است کـه تکنولـوژي را بـه خـدمت طراحـی      
 لباس در می آورد.

 

 :اهداف پژوهش-1-4

بـا اسـتفاده از   با تأکید برکـاربرد یـک مجموعـه ي پارچـه و     پژوهش حاضر در صدد طراحی سامانه ي هوشمند مد لباس 
 ي می باشد.الگوریتم ژنتیک محاوره ا

 براي رسیدن به این منظور اهداف زیر طبقه بندي شده است:

 دستیابی به ترکیب ویژگی هاي بصري(نقطه، خط، سطح، بافت و ...) در طراحی مد لباس ·
 به صورت هوشمند ترکیب ژانر هاي پارچه در بخش هاي مختلف لباس دستیابی به روش ·
 ی مد لباسژنتیک محاوره اي در ارتقاء طراح الگوریتم نقش ·
 مطالعه و تحلیل الگوریتم محاوره اي و کاربرد آن در طراحی مد لباس ·

  :پژوهشاالت ؤس -1-5

 آیا الگوریتم ژنتیک محاوره اي می تواند راه حل مناسبی جهت طراحی مد لباس باشد؟ ·

 تواند بر اساس سلیقه ي طراح به طراحی مد لباس بپردازد؟ آیا طراحی نرم افزار می ·

 ی هوشمند لباس توسط نرم افزار، مصرف کننده نیز می تواند تأثیر گذار باشد؟آیا در طراح ·

 :پژوهشهاي فرضیه-1-6

هاي به نظر می رسد الگوریتم ژنتیک محاوره اي با استفاده از مجموعه هاي منسجم پارچه بتواند به طراحی مد ·
 بپردازد. همگون لباس

بهره گیري از الگوریتم ژنتیک محاوره اي ژانر هاي پارچه را در طراحی  که بارا تولید کرد  نرم افزارياحتماالً می توان  ·
 کند.  ترکیببخش هاي مختلف لباس 

 پرداخت. در حداقل زمانبه طراحی لباس با تنوع بیشتر  بتوان نظر وردمفروض است با انجام پژوهش م ·

 : پژوهشروش  -1-7

 کاربردي-بنیادي

 اي:روش کتابخانه -1-7-1

انجـام   از موضـوعات  تخصصی هر یک ، با استفاده از کتبالگوریتم ژنتیک و طراحی مد لباسعات در مورد آوري اطالجمع
 شده است.
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 روش میدانی: -1-7-2

 .استروش مصاحبه به دست آمده  ابه دلیل کمبود منابع کتابخانه اي، اطالعات مربوط به مجموعه ي منسجم پارچه ب

 :آماريي جامعه -1-8

در مقطـع   »طراحـی تخصصـی پارچـه   «در واحـد درسـی    دانشـجویان  يهـا مجموعه پارچـه  ین پژوهش ي آماري اجامعه
 می باشد. واحد یزد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

 :آماريي نمونه -1-9

طراحی شده مجموعه پارچه ي نمونه از  ، پژوهشگر در نظر دارد یکپژوهش حاضربا توجه به مراحل متعدد و پوسه ي طوالنی 
 د.نمایرا با استفاده از نرم افزار، بر روي لباس ست کشی » طراحی تخصصی پارچه«د درسیدر واح

 :گیريهاي نمونهیا روش روش-1-10

 بوده است.   برتري کیفی مجموعه ها براساس ارزیابی اساتید طراحی پارچهگیري در این پژوهش از نوع روش نمونه

 :آوري اطالعاتابزار جمع-1-11

 بوده است. فیش برداري، مصاحبه، آزمایش و تجربه(در بخش نرم افزاري)  ،اطالعات تحقیقابزار گردآوري 

 :و تبیین سواالت/ فرضیات اطالعات تحلیل و تجزیه روش -1-12

تجربی مـی باشـد. بـدین معنـی کـه پـس از کسـب        _و فرضیات توصیفی روش تجزیه و تحلیل اطالعات و تبیین سواالت
لباس، مجموعه ي منسجم پارچه و الگوریتم ژنتیک محاوره اي جهت پاسخ به سـؤاالت و اثبـات    اطالعات مربوط به طراحی مد

و با انجام پرسشنامه صحت و سقم کار تجربی مورد بررسی قرار گرفته  شده پرداخته فرضیات، به صورت تجربی به برنامه نویسی
 است.

 :پژوهشهاي محدودیت -1-13

 پارچه.مجموعه ي لگوریتم ژنتیک در طراحی مد لباس با محوریت ترکیب عدم دسترسی به نمونه هاي کاربرد ا ·

 کمبود متخصصان طراحی پارچه و لباس براي انجام تحقیق میدانی. ·

 محدودیت هایی که در آزمایش نرم افزار به صورت فردي وجود دارد. ·

 :پژوهشهاي تعریف واژه -1-14

ه راهنما و مانند آن ها کـه بتـوان آن را بـراي انجـام کـار مشخصـی بـا        مجموعه اي از برنامه ها و داده ها، کتابچ سامانه:
 )187، 1392معین، (استفاده از رایانه به کار برد.
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طراحـی  ) درزبان التین به معنی عالمت گذاري نقشه است. Designareبرگرفته از کلمه ( (Design)طراحی  طراحی:
شـود.  تر با ابزارهاي ساده و به کمک خطوط اجـرا مـی  هاست که بیشسانهاي برقراري ارتباط میان انترین روشیکی از قدیمی

آمده است. اما در معناي تخصصی، بازآفریدن تصاویر عینی یـا  » ریزينقشه«و » طرح افکنی«نامه به معنی کلمه طراحی در لغت
 ).5، 1390تجسم بخشیدن به تصاویر ذهنی است (شاپوریان، 

سلیقه و روشی که باب  ر که مورد استقبال عده ي زیادي از افراد در جامعه قرار می گیرد.فراوانی یک محصول در بازا د:م
ــدگی ، ســر و وضــع ظــاهري و   معمــوالً گذراســت و در زمــان هــاي مختلــف تغییــر مــی   ... کــهروز اســت . اعــم از طــرز زن

 )210، 1392معین،(.کند

به طـور کلـی بـه    ). 41، 1392رحیمی، امه . کسوت . (پوشاك . پوشش . باالپوش . ج . هرچه درپوشند. پوشیدنی لباس:
 چیزي اطالق می شود که  بتوان براي پوشاندن بدن انسان از آن ستفاده کرد مانند: پیراهن، دامن، شلوارو...

و  پوشـاك زیبایی طبیعـی بـراي خلـق     (حسیک) و یا زیبایی شناسی، طراحیده از استفا هنرطراحی مد،  : 1طراحی مد لباس
 داراي هـا تفـاوت  همین ي ها و جوامع مختلف بوده و به اندازههاي جغرافیایی، فرهنگثر ازعرضأطراحی مد مت ؛است زیورآالت

طراحی مد لباس  به طرح ریزي مدل لباس گفته می شود که عناصري چون نوع لباس، تدابیر خطـی، نقـش    .یی استباال تنوع
 گ پارچه، ملزومات لباس و ... در شکل گیري آن تأثیر دارد.پارچه، رن

گروهی از پارچه ها که به طور کلی بـه همـدیگر شـباهت دارنـد و در عـین حـال از هـم متفاوتنـد،          مجموعه ي پارچه:
» ست کشی«نامیده می شوند، در قالب هاي مختلف، براي ) (موضوع» ژانر«مجموعه نامیده می شود. اجزاي این گروه که به نام 

 (مصاحبه از سید جواد درخشن).انواع البسه مورد استفاده قرار می گیرند» طراحی مجموعه «یا 

انجامـد. ماننـد    یاسـت کـه تکـرار آن هـا بـه حـل مسـائل مـ         ییاز دسـتورها  يمجموعه ا تم،یمنظور از الگور الگوریتم:
 )1، 1388،يشود. (البرز یدنبال م میکه در عمل تقس ییدستورها

علم ژنتیک، علمی است که دربارة چگونگی توارث و انتقال صفحات بیولوژیکی، از نسلی بـه نسـل بعـد صـحبت      :ژنتیک
  )25، 1391باشد. (زارع نژاد، می »3هاژن«و » 2هاکروموزوم«کند. عامل اصلی انتقال صفحات بیولوژیکی در موجودات زنده، می

 ، تعاملگفتگو کردن محاوره اي:

الگوریتم ژنتیک روش جستجوي احتماالتی فراگیر است که از فرآیند تکامل زیسـت شـناختی   : 4حاوره ايالگوریتم ژنتیک م
طبیعی پیروي می کند. الگوریتم ژنتیک بر جمعیت جواب هاي بالقوه عمل می کند و اصول تنازع بقاء را در تولید تقریب هـاي  

ي جدیدي از تقریب ها با فرآیند انتخاب بهترین عضو براسـاس  بهتر و بهتر جواب مسئله به کار می گیرد. در هر نسل مجموعه 
میزان برازش آن ها در دامنه ي مسئله و تکثیر با عملگر هاي برگرفته شده از ژنتیک طبیعی ساخته می شود. این فرآیند نهایتاً 

بـا محـیط، سـازگاري بهتـري     به تکامل جمعیتی از اعضا ختم می شود که نسبت به اعضاي اولیه که در واقع والدین آن هاست، 
 )13، 1388دارند. (البرزي،

                                              
١ . Fashion Design 
٢ .Chromosome 
٣ .Genes 
٤.Interactive Genetic Algorithm 
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است که تحت عنـوان الگـوریتم    جاندار(موجودات زنده) طبیعت از گرفته الهام سازيدر واقع الگوریتم ژنتیک روش بهینه
هـا، از  نديبطبقه در می توان شود و جهت بهینه ساختن مسائل در صنایع مختلف بکار گرفته می شود.تکاملی هم از آن یاد می

 )25، 1391آن به عنوان یک روش عددي، جستجوي مستقیم و تصادفی یاد کرد. (زارع نژاد، 

 پیشینه پژوهش:  -1-15

الگوریتم ژنتیک در دنیاي مدرن براي بهینه سازي مسـائل   ،می توان به این مطلب اشاره کرد کهبراساس بررسی هاي انجام شده
ل، طراحی فرش، طراحی هاي خالقانه ي هنر و ... مورد استقبال دانش پژوهان بسـیاري  مختلفی از جمله طراحی داشبرد اتومبی

قرار گرفته است ولیکن منابع مورد بررسی ذیل با توجه به موضوع پایان نامه ي حاضر، پژوهش هایی درباره ي کاربرد الگـوریتم  
 شـرح داده شـده  ابع به ترتیب سال انجـام پـژوهش   ژنتیک محاوره اي در زمینه ي مد لباس می باشند. الزم به ذکر است که من

 است.

 مقاالت: -1-15-1

کاربرد الگوریتم ژنتیک محاوره اي در طراحی مد، هی سو کیم و سانگ بـائی چـو، کـاربرد مهندسـی هـوش مصـنوعی،        -
مـدي آنهـا در مقابـل    و بیـان ناکارآ به کمـک رایانـه    ی. پژوهش حاضر با انتقاد از سامانه هاي پشتیبانی طراح13، شماره 2000

براساس الگوریتم ژنتیک محاوره اي ارائه می دهد که توسط یـک   ،یک سامانه جدید ،سلیقه ي شخصی مشتریان تغییرات مد و
گیـري از دانـش دامنـه ي خـاص     تقسیم نموده و با بهـره   ،آستین و دامن ،لباس را به سه بخش یقه ،د در کد گذاريروش جدی

به منظور VRMLو   OPEN GLپیاده سازي این سامانه به وسیله  می پردازد. هیانه ي لباس زنانبه طراحی واقع گرا ،ژنوتیپ
 رابط سامانه انجام گرفته است.ء ارتقا

 کنفـرانس  الگوریتم ژنتیک درباره ي کدگذاري دانش بنیان براي طراحی مد محاوره اي، هی سو کیم و سانگ بائی چـو،  -
با تأکید بر نقش محاسـبات تکـاملی در بهینـه سـازي بـه بیـان         .2000، اسبات تکاملیمح ژنتیک و کنفرانسمجموعه مقاالت 

محدودیت هاي کاربرد الگوریتم ژنتیک محاوره اي در زمینه ي هنر پرداختـه اسـت و بـراي رفـع ایـن مشـکل یـک نـرم افـزار          
که می تواند انتخاب مشتري(را که  کدگذاري دانش بنیان ارائه شده که در آن یک سامانه ي کمک طراحی مد به کار رفته است

براساس احساس شخصی است) را منعکس کند. با انجام این پژوهش طراحی مد لباس به صورت واقعـی تـر و عملـی تـر انجـام      
 شده است.

اطالعـات  تسریع تکامل با دستکاري مستقیم براي سالمت طراحی مد، جونگ هالی و هی سـوکیم و سـانگ بـایی چـو،      -
بحث اصلی پژهش حاضر این است که در محاسبات تکاملی، امکان بدتر شدن . 2001افزارهاي چند رسانه اي،  محاسباتی و نرم

نسل ها در طول ارزیابی وجود دارد. بنابراین پژوهش جهت تکامل سریعتر نسل ها، به کاربر اجـازه مـی دهـد تـا بـه دسـتکاري       
 ین روش منجر به بهبود پاسخ ها در کمترین زمان گردیده است.مستقیم بپردازد. نتایج حاصل نشانگر این است که افزودن ا

، شـماره ي  ، پاسـکال ولینـو و همکـاران   از شبیه سازي مجازي پوشاك تا طراحی مد محاوره اي، طراحی به کمک رایانه -
بـراي تولیـد   . در این مقاله بررسی گسترده ي تکنیک هاي شبیه سازي مکانیکی، برخورد، شناسایی و رابط کـاربري  2005، 37

 پوشاك(که در گذشته انجام شده) به صورت تکامل تدریجی انجام گرفته است. در نتیجه ي این بررسـی هـا یـک چهـارچوب و    
در طراحی لباس مجـازي و نمونـه سـازي تمرکـز بـر روي طراحـی       سب با نیازهاي صنعت پوشاك است سپس جزئیاتی که متنا

ن به دست آمده است. در واقع این امر ابزاري تکـاملی اسـت در جهـت بهـره     محاوره اي، شبیه سازي و ویژگی هاي تجسم کرد
 وري و کیفیت در فرآیند نمونه سازي و طراحی لباس که در زمینه هاي شبیه سازي مکانیکی و انیمیشن کاربرد مؤثري دارد.

مـد، دان. وي. گونـگ و    هـا در طراحـی   الگوریتم ژنتیک محاوره اي با چند جمعیت سلسله مراتب تطبیقی و کاربرد آن -
. در مقاله مورد بررسی، باتوجـه بـه   2007، 185گئو. شنگ هائو و یونگ ژئو و ایکسائو. یان سان، کاربرد ریاضی وآمار، شماره ي 
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محدودیت هاي الگوریتم ژنتیک محاوره اي الگوریتم جدیدي با یک روش چند جمعیتی و استراتژي جهش استفاده شده اسـت.  
د شده در این مقاله می تواند به ایجاد تنوع در جمعیت و بهبود توانایی در بهره برداري و اکتشاف، جلـوگیري از  الگوریتم پیشنها

 حذف نسل برتر و کاهش خستگی کاربر بپردازد. استفاده از این الگوریتم در طراحی مد، مؤید کارآمدي آن می باشد.

در ، بخش دوم. 2008 ، 2007اوگانا و تاکهیسا اونیساوا، قونیه  شتیبانی طراحی لباس هاي محاوره اي، یوکیي پ سامانه -
نظـر  ه شده است که امکان اعمال امانه ي پشتیبانی طراحی لباس ارائیک س ،استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره اي این مقاله با

 و نشـان مـی دهـد   آنهـا را بـه کـاربر    د نمونـه از  چن ،س از تولید طرح هابدین ترتیب که سامانه پ .کاربران را فراهم نموده است
آزمـایش   .، به تولید طرح هـاي بهتـر مـی پـردازد    (انتخاب ،تقاطع و جهش)اعمال عملگرهاي الگوریتم ژنتیک براساس ارزیابی و
 ه شده انجام شده است.نظور بررسی سودمندي سامانه ي ارائبه م طرح هاي لباس،

، شماره 2008پیشرفت در علوم طبیعی،  دون وي گونگ و همکاران،دام،مطابقت الگوریتم ژنتیک محاوره اي با تناسب ان -
. پژوهش انجام شده به بررسی دو خطاي منشعب از سیستم هاي دیداري تصادفی و مکانیزم سلیقه ي مشتري پرداخته و 18ي 

را بـر طبـق تفـاوت هـاي      با بیان ویژگی هاي این خطاها با هدف افزایش کارایی الگوریتم ژنتیک محاوره اي، مسیر تکـاملی آن 
تناسب اندام افراد در میان ژن ها تعیین می نماید. نتایج حاصل نشانگر تأثیر راهبردهاي ارائه شـده در کـاهش خطاهـا و بهبـود     

 الگوریتم می باشد.  
- IGA  ،جیـه یـوآن و دون وي    هاي داراي اندازه ي بزرگ درباره ي برازندگی اختصاصی که مشتریان تعیین نمی کننـد

، توسـط  در این مقاله سایز الگوریتم ژنتیک محاوره اي یک گـروه بـزرگ بـا تناسـب انـدام افـراد       .ICIC 2008 ،2008 ونگ،گ
تعیین نمی شود. بدین ترتیب که جمعیت به چند گروه تقسیم شده و اکثریت گروه با گسترش و توزیع جمعیـت قابـل    مشتري

را که در مرکز جمعیت قرار گرفته است ارزیابی مـی کنـد و تناسـب انـدام     تغییر است. در این الگوریتم مشتري فقط یک نمونه 
دیگر اعضاي جمعیت براساس آن به صورت خودکار محاسبه می شود. آزمایشات و بررسی ها نشانگر برتري این الگوریتم نسبت 

 به الگوریتم ژنتیک محاوره اي سنتی می باشد.

، ندون وي گونگ و ایکسین یائو و جیـه یـوآ  ی تعیین شده توسط انسان، الگوریتم ژنتیک محاوره اي با برازش اختصاص -
الگـوریتم   در ، حل مشکل خسـتگی کـاربر  . هدف نگارش این مقاله2009، 13شماره ي  ،15جلد  ،نشریه ي عمومی علوم رایانه

ت را با توجه به حساسیت از جمعییک نمونه   ،ه جاي تعیین برازندگی توسط انسانبه صورتی که ب .حاوره اي می باشدژنتیک م
 ضبط نموده و برازش آن بـه طـور خودکـار بـا انتقـال از      انتخاب و ،کاربر  به عنوان نمونه ي رضایت بخش یا غیر قابل قبولها، 

 ،نتایج حاصل از انجـام ایـن پـژوهش    شود. ژنتیک برروي آن اعمال می يعملگرها به فضاي برازش محاسبه شده وفضاي زمان 
 یید می کند.ار الگوریتم پیشنهادي را تأو اعتبآمدي کار

طراحی مد با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره اي، وحیده بـراري و پـدرام پیونـدي و محسـن هـادي زاده، چهـارمین        -
. مقاله ي حاضر به دلیل اهمیت نظر مشتري در مورد تناسب لباس پـس  2010کنفرانس بین المللی اطالعات فازي و مهندسی، 

کیفیت، الگوریتم ژنتیک محاوره اي را براي تولید طرح هاي مانتوي ایرانی به کار برده است. ابتدا طرح هاي بـه دسـت    از عنصر
آمده در مرحله ي اولیه به کاربر ارائه می گردد و کاربر میزان برازندگی آن ها را تعیین می نماید. سپس برازنـدگی طـرح هـاي    

هت با طرح هاي اولیه) حاصل می گردد. نتایج نشان دهنده ي تولید طرح هاي مورد دیگر براساس نظریه ي شباهت(میزان شبا
 پسند کاربر پس از تعداد معین تکرار الگوریتم می باشد.

. در ایـن  2012طراحی اولیه مد توسط الگوریتم ژنتیک محاوره اي، پی واي موك و همکـاران، کنفـرانس پروسـدینگ،     -
مد با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره اي براي سرعت بخشیدن بـه فراینـد طراحـی ارائـه      مقاله، یک سامانه طراحی اولیه ي

 شده است که شامل بخش هاي ذیل می باشد:
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) یک مدل طراحی براساس دانش طراحی مد براي توصیف ویژگی هاي محصول مد با اسـتفاده از پـارامتر هـاي توسـعه     1
 یافته.

 طراحی مد براي تعریف عناصر سبک کلی  ي  د شیوه) یک پایگاه داده براساس پیشنها2
 ) موتور طراحی اولیه ي چند مرحله اي3
نتایج تجربی نشان داده است که روش پیشنهادي در کمک به افراد عادي براي رسیدن به طرح هاي اولیـه ي مـد مـوثر     

 می باشد.
طراحـی بـه کمـک    ، پی واي موك و همکـاران،  یعمل براي طراحی مد واقع بینانه و  نی مبتنی بر حی سامانه پشتیبااطر-
ه شـده  ربران غیر حرفه اي و مشتریان ارائـ یک سامانه طراحی مد سفارشی براي کا ،ي حاضر در مقاله. 2013 ،45شماره  رایانه،

واسط گرافیکی مورد  مبناي الگوریتم ژنتیک محاوره اي و مدل طراحی شده بر روش ترکیب و است که شامل نمایش یک طرح،
ؤثر در ایجاد طرح هاي اولیه ي مد دلخـواه کـاربران مـ    که سامانه پیشنهادي می دهدنتایج تجربی نشان  کاربر می باشد. ارزیابی
 است.

و نشسـت   IFSAکنگـره جهـانی    ، ال ایکـس زنـگ، ،  یک سامانه پیشنهاد دهنده ي هوشمند براي طراحی مد شخصی -
شنهاد دهنده ي هوشمند را براي حمایت از طراحی مد شخصـی ارائـه مـی    این مقاله یک سامانه پی. NAFIPS ،2013ساالنه 

بدین ترتیب که دو مدل مشخص کننده ي روابط میان اندازه گیري هاي بدن و اسـتنباط فـرد از شـکل بـدن بـه عنـوان        دهد.
خـاص   د براي یک مشـتري خـاص و یـک مضـمون    معیارهاي توسعه معرفی شده و امکان ارزیابی یک سري سبک طراحی جدی

نقشه هاي شناختی و محاسبه ي روابـط   ،هوشمند از جمله درخت تصمیم گیري در این رویکرد از روش هاي .فراهم آمده است
 فازي استفاده شده است.

 ها:پایان نامه -1-15-2

رشـد  لکوریتم هاي تکاملی و نظریه شـباهت، زهـره زارع نـژاد، کارشـناس ا    سامانه کمک طراحی مدل لباس با استفاده از ا
در این پژوهش سامانه اي براساس الگوریتم ژنتیک محـاوره اي ارائـه شـده اسـت کـه سـرویس دهـی بـه         . 1391دانشگاه یزد، 

مشتریان و قیمت ها را بهبود می بخشد. در این سامانه ي هوشمند، نظریه ي شباهت که به منظور ارائه ي منطقی در الگوریتم 
اساس فهم جستجو ها مطـرح  مـی شـود کـه نقـش مهمـی در درك بشـر و بازیـابی و         ژنتیک و استنتاج آن به کاربرد ه شده، 

ساماندهی اطالعات دارد. با توجه به دو روش فوق، سامانه ي مورد نظر به تولید طرح هاي طرح مـانتو مـی پـردازد کـه پـس از      
می آید. نتایج به دست آمده حـاکی از   تعیین برازندگی نمونه هایی از آنها برازندگی مابقی طرح ها، توسط روابط تشابه به دست

 رضایتمندي کاربران از تلفیق الگوریتم ژنتیک محاوره اي با نظریه ي شباهت می باشد.
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 فصل دوم

 جستاري در ماهیت مجموعه ي منسجم پارچه
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 مقدمه -2-1

بوده و تا ابـد خواهـد بـود.     جهان آفرینش، صحنه ي هنرمندي یگانه هنرمند هستی، از أزل سرمنشأ خالقیت هاي بشري
تعمق به رازهایی که درون پدیده هاي عالم خلقت نهفته است، راه جدیدي را به سـوي حقیقـت مـی گشـاید. یکـی از رازهـاي       
خلقت، مفهوم ساختار مجموعه در طبیعت است. پروردگار عالم، آفرینش هر پدیده را در قالب گروهی از پدیده هاي هم نوع کـه  

شماري به یکدیگر هستند، مقرر فرمود؛ به طوري کـه هـر یـک از آن هـا در عـین شـباهت، از همـدیگر         ي بیداراي شباهت ها
در خود گنجانیده اسـت، مـی توانـد تجلـی گـر       ها متفاوتند. بدین ترتیب هر گروه از پدیده ها که تفاوت هایی را توأم با شباهت

در طول تاریخ بشریت گردیـده اسـت. شـاهد ایـن مـاجرا توجـه       مفهوم مجموعه باشد. امري که همواره موجب حیرت انسان ها 
وحـدت در  «فالسفه و نظریه پردازان بنام به این مبحث می باشد که از این میان می توان به صدرالمتألهین شیرازي و نظریه ي 

  ي نظریـه  او اشاره نمود. این پژوهش درصدد بیان چیسـتی و ماهیـت مفهـوم مجموعـه در فرآینـد آفـرینش براسـاس       » کثرت
مالصدرا و چگونگی طراحی مجموعه در صنایع و هنر بوده و به طور خاص به کـاربرد طراحـی مجموعـه در    » وحدت در کثرت«

 زمینه ي طراحی پارچه پرداخته است.  

 چیستی ساختار(مورفولوژي) مجموعه در پدیده هاي طبیعی و هنري -2-2

بـع الهـام و سرچشـمه ي زیبـایی و زیباشناسـی داراي ویژگـی هـا و        طبیعت همواره به عنوان غنی ترین و کامل ترین من
شماري است که به گونه هاي مختلف و در قالب هاي کلی و جزئی نمود می یابند. به عنوان مثال جلـوه ي یـک    ساختارهاي بی

و در مقابل، جلوه ي روشن و سایر اجزاي منحصر به فردش، نماد یک جزء بی نظیر در طبیعت می باشد  ، با فرم، رنگ، سایهگل
شمار نهفته در گل هاي آن، نمادي از یک قالب کلی اسـت.   یک بوته ي گل با شباهت هاي کلی و در عین حال تفاوت هاي بی

ساختارهایی از طبیعت که ویژگی هاي شباهت و تفاوت را به گونه اي منسجم و نظم یافته در قالب اجزاء خود جاي می دهنـد،  
 کلکسیون) شناخته می شوند. نظیر مجموعه ي ماهی ها، پروانه ها، پرندگان، گربه سانان و ...  به مثابه یک مجموعه (

گروهی از پدیده ها که به طـور کلـی بـه همـدیگر شـباهت دارنـد و در عـین حـال از هـم          می توان گفت  ربه عبارت دیگ
و متفـاوت در ایجـاد هـر پدیـده از یـک گـروه،       متفاوتند، مجموعه نامیده می شود. در واقع به کارگیري طیفی از عناصر مشـابه  

 موجب ظهور اشتراك ها و افتراق هاي بین پدیده هاي هم نوع می گردد که این امر منجر به تعریف مفهوم مجموعه می گردد.

الزم به ذکر است، مشابه این فرآیند زیباشناسی در مصنوعات بشري و به ویژه آثار هنري نیز دیده مـی شـود. چـه بسـیار     
ي عصر عاشورا که داراي جزئیات منحصر به فرد و غناي بصري بوده و به تنهایی جلوه گر قوه ي خالقیـت   ار هنري نظیر تابلوآث

و توانمندي هـاي   بدیل هنرمند می باشد و حال آن که برخی از آثار هنري در غالب یک مجموعه خلق می شوند و از زیبایی بی
 خالق اثر خبر می دهد.  

تار مجموعه در طبیعت امري است که از دیرباز مورد توجه فالسفه و تئوري پردازان قرارگرفتـه اسـت و   شگفتی هاي ساخ
به پیروي از این نظریات، بسیاري از هنرمندان بزرگ جهت ارتقاء سطح آثار هنري خود از این شـیوه بهـره جسـته انـد. کـه در      

 بخش هاي بعدي به تفصیل بیان خواهد شد.

 »وحدت در کثرت«در نظریه ي مفهوم مجموعه  -2-3

عالم آفریش براساس نظم و نظام ذاتی استوار است که تمام پدیده هاي موجود در آن، پیرو این نظم، با یکـدیگر رابطـه ي   
.(قـرآن کـریم،   1حقیقی دارند. همانگونه که در قرآن کریم آمده است، نظامی که در جهان، حاکم است، نظام احسـن مـی باشـد   

                                              
 

 )و ھمان کسى است کھ ھر چھ را آفرید نیکو آفرید(ا »َقھُ الذی احسن کل شیء خل. «١
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رت دیگر؛ هر چه در این جهان است، در نهایت نیکویی آفریده شده و بهتر از این تصـور نمـی شـود. پروردگـار     ) به عبا7سجده، 
انجـام   عالم قوانینی در این نظام وضع نموده است که بر طبق این قوانین جهان را اداره می کنـد و هرگـز کـاري را خـارج از آن    

که براساس آن هر موجودي براي پیدایش، نیاز به علتی دارد و هر علتی، به قانون علیت می باشد  ،یننمی دهد. یکی از این قوان
هستند و تنها موجودي که معلول هیچ علتی نیست، خداونـد اسـت    وجود آورنده ي معلولی می باشد. همه ي موجودات معلول

 می نامند.که علت آفرینش تمامی موجودات می باشد. و به این دلیل است که فالسفه او را واجب الوجود 

که خداوند وجود مطلق است و هیچ محدودیت و نقصی ندارد، تمام صـفات کمـالی در او جمـع اسـت. از      به مقتضاي این
جمله کماالت پروردگار فیاض و جواد بودن اوست. بدین معنی که بخشنده ي هر خیر و کمالی است آنچـه بـدیهی اسـت، ایـن     

الزمه ي فیاض بودن او، وجود بخشیدن و آفریدن اسـت. او علـت و آفریننـده ي    است که وجود، خیر است و عدم، شر. بنابراین 
همه ي پدیده هاي عالم است ولی رابطه ي علی و معلولی بین خداوند و پدیده ها بدین معنی نیست که وجود آن ها، به وجـود  

کـه هـر پدیـده براسـاس قابلیـت و       خداوند شباهتی ندارد. به بیان دیگر؛ پدیده هاي جهان هستی تجلی صفات الهی می باشـد؛ 
 .است استعداد ذاتی خود از این صفات بهره مند گشته

صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازي معـروف بـه مالصـدرا و    در ضمن مباحث فوق یکی از فالسفه ي مسلمان به نام 
اسـت وجـود حـق تعـالی تنهـا وجـود        را مطرح می کند. او معتقد »وحدت در کثرت«در آفرینش جهان، نظریه  صدرالمتألهین

حقیقی و اصیل است و وجود، منحصر در یک حقیقت واحد است و آنچه در عالم وجود دارد، همگی تجلیات و ظهـورات صـفات   
) اما نکته ي حائز اهمیت ایـن اسـت   112، 1389شیرازي، ذاتی اوست؛ پس نسبت عالم به خداوند شبیه سایه به شخص است.(

، متعدد و متکثر نیست، بلکه حضرت حق تعالی بیشتر از یک تجلی و ظهور نـدارد. بـه عبـارت دیگـر ذات     که این تجلی و ظهور
 )113همان، اقدس الهی در هر کدام از موجودات، به حسب آن موجود ظهور نموده است.(

 ی است:پرداختن به مبانی بحث الزام و استنباط مفهوم مجموعه از آن،» وحدت در کثرت«براي بررسی نظریه ي 

 اصالت وجود -2-3-1

مالصدرا بر این باور است که هر موجود داراي دو وجه اسـت؛ وجـود بالذات(هسـتی ذاتـی) و ماهیت(خصوصـیات و آثـار        
وجود). و اصل و حقیقت هر چیزي به وجود بالذات اوست و ماهیت به آن وابسته است. در عالم هستی تنها یـک وجـود، تصـور    

است و هر آنچه در این جهان است، جلوه اي از ذات او می باشد. بر این مبنا، حقیقت داراي شـئون   می شود و آن وجود خداوند
در واقـع پیوسـتگی و   آن ها بـی معناسـت.   مختلفی است که همگی تجلیات آن حقیقت واحده است و بدون اتصال به او، وجود 

صل دید که تنها اختالف بین موجـودات آن، اخـتالف   ارتباط، عین هویت موجودات است. جهان را باید به منزله ي یک خط مت
 )24، صفحه3جلد ، 1390، و مطهري طباطبائی(شدتی و ضعفی، کمالی و نقی است.

 تشکیک وجود-2-3-2

مطابق این نظریه، وجود داراي حقیقت واحده اي است که داراي مراتب شدت و ضعف است. یعنی از یک طرف، بـیش از   
طرف دیگر به صورت حقایق متعدد خارجی متحقق می شود. براي پـذیرش اصـل تشـکیک جنـد      یک حقیقت وجود ندارد و از

 رکن اساسی وجود دارد:

 وحدت باید وجود داشته باشد. -1

 کثرت نیز باید حقیقتاً وجود داشته باشد. -2

 آثار وحدت در کثرت باید ظهور داشته باشد. -3

 در متن آثار، کثرت باید به وحدت بازگشت داشته باشد.   -4
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شیرازي، ( گفته می شود.» وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت«میان این دو اصل، همان چیزي است که  جمع
1389 ،120( 

براي فهم بیشتر مطلب می توان به مراتب وجودي جمادات، نباتات، حیوانات و انسان ها اشـاره کـرد. پروردگـار عـالم در      
است، در این تجلی هر یک از مراتب نام برده که به ترتیـب داراي ظرفیـت   خلقت آفرینش به تجلی صفات کمالی خود پرداخته 

 صعودي هستند، برحسب قابلیت خود از این صفات بهره مند شده اند.

در میان موجودات، انسان داراي باالترین ظرفیت وجودي می باشد که جمیع صفات الهـی در او تجلـی یافتـه اسـت و بـه      
اشرف مخلوقات نامیده و جانشین خود بر روي زمین قرار داده است. در حقیقـت انسـان اگـر     همین دلیل است که خداوند او را

بتواند تمامی این صفات را به بروز برساند، آیینه تمام نماي الهی خواهد شد. با این وجود، انسان، موجودي مسـتقل نیسـت و در   
اتاً مستقل از لوازم است؛ چـرا کـه او از عـدم مـی آفرینـد و      بستر آفرینش خود می تواند خود را به تکامل برساند ولی خداوند، ذ

 انسان از وجود. به عنوان مثال خداوند از عدم محض، پرنده را می آفریند و انسان از لوازم موجود در جهان، هواپیما را. 

 )تجلی صفات کمالی خداوندمجموعه ي جهان آفرینش( -2-4

شد، خداوند وحدتی است داراي جمیع صفات کمالی، که در کثرت تجلی  همانگونه که در نظریه ي وحدت در کثرت بیان
نموده است. بدین معنا که خداوند به عنوان تنها وجود حقیقی، در آفرینش جهـان و پدیـده هـاي آن، بـه تجلـی صـفات خـود        

 پرداخته است و هر موجود، مبنی بر استعداد خود، مرتبه اي از وجود را نمایان می کند.  

ی می توان از نظر تجلی صفات خداوند، خلقت هر یک از پدیـده هـاي عـالم را بـه دو مرحلـه تقسـیم کـرد: در        به طور کل
مرحله ي اول، حضرت حق در یک پدیده(براساس ظرفیت وجودي او) تجلی نموده و خلقت آن را در نهایت کمال مقرر فرمـوده  

 ارد.است که شگفتی آن، هر متفکري را به حیرت و اظهار عجز وا می د

در این میان انسان به دلیل قابلیت باال، از تمامی صفات کمالی خداوند بهره می برد و در حقیقـت، آیینـه ي وجـود حـق     
تعالی می گردد. به همین علت، جانشین او بر روي زمین معین شده است. با توجه به اینکه انسان، موجودي کمال گـرا اسـت و   

جاودانی، به تجلی استعدادهاي خود، در قالب پدیـده هـاي انسـانی مـی پـردازد. تجلـی       همواره براي تکامل و اتصال به حقیقت 
انسان همانند تجلی پروردگار در خلق کردن آثار است. از این رو انسان، با سرمشق قرار دادن طبیعت، به خالقیت(آفرینش) مـی  

ندي است. بنابراین حتی فکري که در ذهـن او نقـش   پردازد. آثار انسانی بسیار متنوع است؛ زیرا داراي تمامی استعدادهاي خداو
می بندد، آفرینش محسوب می شود و هیچ انسانی نیست که به خالقیت نپردازد. اما با وجود نقش فعـال او در گسـترش علـوم،    

تحقیـق و   فنون، اکتشافات، ابداعات، آثار هنري، آثار معماري، آثار ادبی و هزاران دست آورد دیگر، هر چـه بیشـتر در طبیعـت،   
پژوهش می نماید، بیشتر به عجز و ناتوانی خود پی می برند. شاهد این واقعیت، هنرمندانی هستند که سال هـاي عمـر خـود را    

 در ترسیم پدیده ي خاصی از طبیعت صرف کرده اند.

بیافریند، خداوند در را  الهی شمار با اینکه هیچ موجودي، حتی آیینه ي تمام نماي الهی نیز نمی تواند نمونه اي از آثار بی
از نظر  ي آن ها، مرحله ي دوم از خلقت؛ به اوج تجلی خود می پردازد؛ او از هر پدیده، مجموعه اي از انواع، می آفریند که همه

کلی به یکدیگر شباهت دارند در حالی که در جزئیات منحصر به فردند. در این مرحله نیز، هر پدیده که داراي قابلیت بیشـتري  
 ، مجموعه ي غنی تري از آن خلق شده است. است

به عنوان مثال می توان به مجموعه ي میمون ها اشاره کرد که به طور کلی همه ي میمون ها شبیه به هم هستند. بدین 
ي هـا  معنی که داراي خصوصیات ظاهري و باطنی مشترکی هستند که براساس این خصوصیات، می توان آن هـا را از مجموعـه  

عضـوي،   460یگر، تمییز داد. ولی در عین حال هر یک از آن ها از دیگري متفاوت است. چرا که در این مجموعـه ي  حیوانات د


