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 : Keywordsكلمات دالة    : Abstractملخص البحث 
في   الضوئية  المستقبالت  من خالل  استقبالها  يتم  محدد  موجي  ذات طول  مرئية  طاقة ضوء  عن  عبارة  األلوان 

ألوان. إلي  الطاقة  تلك  ترجمة  علي  وتعمل  بالمخاريط  تُعرف  التي  العين  تدخل    شبكية  إلوعندما  اللون  ي  طاقة 
أجسادنا تحفز الغدد النخامية والصنوبرية وهذا بدوره يؤثر علي إنتاج هرمونات معينة تؤثر علي مجموعة متنوعة  

للطاقة   الفرد. ويوجد في جسم اإلنسان مراكز  التي تنعكس بدورها علي مزاج وسلوك  من العمليات الفسيولوجية 

ضاً وتصاب عواطفه بخلل، وكل لون يقابله مركز  ح اإلنسان مري م اتزانها يصبتُعرف باسم شاكرات في حالة عد

للطاقة ويمكن استخدامه في استعادة االتزان مرة أخرى. كما أن رسوم المانداال، أحد أنواع الفنون التي ثبت دورها  

التوتر واالكتئاب. وهي رسومات علي هيئة مربعات متداخلة مع بعضها البعض، وأ   شكال دائرية الفي معالجة 

ن  وال  علماء  بداية  أن  والدائرة.  المربع  بين  تجمع  وأخرى  لها،  عالج  هاية  في  المانداال  رسوم  استخدموا  النفس 

الطاقة   وتفرغ  والتأمل  الهدوء  علي  األشخاص  وتساعد  جداً  جيدة  ايجابية  طاقة  تعطي  رسومات  فهي  االكتئاب، 

ومراك  االيجابية  الطاقة  وتشحن  الجسم  في  الطالسلبية  وبوابات  الجسم  ز  في  والطاقة  اقة  الغضب  شحنة  وتفريغ 

السلبية واالكتئاب. أن ظهور رسوم المانداال بصورة متكررة في تصميم طباعة المفروشات يؤدي إلي تغير ايجابي  

  ن. واضح، فبدالً من الميل الدائم إلي االكتئاب والتشاؤم يصبح هناك ميل إلي التفاؤل، مما يعمل علي إعادة االتزا

المشكلتتحدد   التساؤل   بحثة  كأداة اتصال فسيولوجية    في  المانداال  اللون ورسوم  من طاقة  االستفادة  يمكن  كيف 
التشكيلية وتطويعها م  الوحدات الفنية  المفروشات الطباعية وكيفية معالجة  ن خالل بعض برامج  وسيكولوجية في 

تؤثر   لونية ومعالجات تصميمية  مجموعات  المتخصصة الستحداث  الحيوي لإلنسان  الحاسب اآللي  علي االتزان 

طاقة اللون  تسليط الضوء علي  :    البحث هدف    وتعطيه طاقة ايجابية مما يساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب؟ 

وبالتالي مراكز   اإلنسان،  الطاقة في جسم  نقاط  التي هي  بالشاكرات  المرتبطة  األلوان  المانداال وتوضيح  ورسوم 

يرات السلبية  دة من ذلك في تصميم طباعة المفروشات، واالستفادة منها لتعديل التأثالشفاء القوية المحتملة، واالستفا

لتداخل مجاالت الطاقة المختلفة علي صحة اإلنسان وحصوله علي طاقة ايجابية تساعد علي أداء وظائفه الحيوية  

 بكفاءة مما يساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب.  
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 :   Introductionمقدمة 
ذات طووول موووجي محوودد يووتم   األلوان عبارة عن طاقة ضوء مرئية

ا موون خووالل المسووتقبالت الضوووئية فووي شووبكية العووين التووي اسووتقباله

دما تُعرف بالمخاريط وتعمل علي ترجمة تلك الطاقة إلي ألوان. وعن

تدخل طاقة اللون إلووي أجسووادنا تحفووز الغوودد النخاميووة والصوونوبرية 

وهذا بدوره يؤثر علي إنتاج هرمونات معينووة تووؤثر علووي مجموعووة 
متنوعة من العمليات الفسيولوجية التي تنعكس بدورها علووي مووزاج 

، حتى فاقدي البصر يشووعرون بوواللون نتيجووة الهتووزا  وسلوك الفرد

جد في جسم اإلنسان مراكز للطاقة تُعوورف .ويوالطاقة خالل الجسم  
باسم شاكرات في حالة عدم اتزانها يصبح اإلنسان مريضاً وتصاب 

بله مركز للطاقة ويمكوون اسووتخدامه فووي عواطفه بخلل، وكل لون يقا

 استعادة االتزان مرة أخرى. 
ويهدف علم التداوي باأللوان إلي مقارعة المرض عن طريق إعادة 

ن طاقات اللون في الجسم وبناء الجسم األثيووري التوا ن الطبيعي بي

عن طريق تطبيق ذبذبات اللون الصحيحة علي المراكز التي تصبح 

 مادي. الحيوية في الجسم العندئذ قادرة علي بث 
فاإلنسان له جسم هالي يحيط جسمه المادي ويتخلله؛ ووظائف الهالة 

ها إلي هي أن تمتص طاقة اللون األبيض من الغالف الجوي وتقسم

طاقات لونية أساسية تتدفق بعده إلي أقسام الجسم المختلفة لتنفخ فيها 
الحيوية والنشاط
(7ص  -12)

 أحد الفنووون المسووتقاة ويُعتبر فن المانداال    .

موون المعتقوودات الهنديووة، وتحديووداً موون الديانووة الهندوسووية
(28)

 وفوون. 

توووتر المانداال، أحد أنواع الفنووون التووي ثبووت دورهووا فووي معالجووة ال

واالكتئاب. وهي رسومات علي هيئة مربعات متداخلة مووع بعضووها 
 البعض، وأشكال دائرية ال بداية وال نهاية لها، وأخوورى تجمووع بووين

وهي تساعد علي العالج باأللوانالمربع والدائرة.
(29)

، حيووث تُعتبوور 

رسوم المانداال وسيلة لحالة من التأمل والهدوء والراحة النفسية
(32)

 . 
ء النفس استخدموا رسوم المانداال في عووالج االكتئووابأن علما

(28)
 ،

فهي رسومات تعطي طاقة ايجابيووة جيوودة جووداً وتسوواعد األشووخاص 

والتأمل وتفرغ الطاقة السلبية في الجسم وتشحن الطاقة علي الهدوء 

وبوابووات الطاقووة فووي الجسووم وتفريووغ شووحنة  االيجابيووة ومراكووز 
الغضب
(22)

 ئاب.والطاقة السلبية واالكت ،

وتساهم رسوم المانداال في إكساب الفرد شيء من السووالم والهوودوء 

تقلوول موون واالتزان النفسي وأيضاً الشعور باألمان الذي يفتقده، كما  
الطاقات والدوافع السلبية لديه
(18)

أن ظهور رسوم المانداال بصورة .  

متكررة فووي تصووميم طباعووة المفروشووات يووؤدي إلووي تغيوور ايجووابي 

من الميل الدائم إلي االكتئاب والتشوواؤم يصووبح هنوواك   واضح، فبدالً 

وبالتالي يسوواعد فووي   ميل إلي التفاؤل، مما يعمل علي إعادة االتزان
 .ج مرض االكتئابدعم وعال

وعليه فإن هذا البحث يهدف إلي تسووليط الضوووء علووي طاقووة اللووون 

ورسوم المانداال وتوضيح األلوان المرتبطووة بالشوواكرات التووي هووي 
طاقووة فووي جسووم اإلنسووان، وبالتووالي مراكووز الشووفاء القويووة نقوواط ال

المحتملووة، واالسووتفادة موون ذلووك فووي تصووميم طباعووة المفروشووات، 

لتعووديل التووأثيرات السوولبية لتووداخل مجوواالت الطاقووة   واالستفادة منها
المختلفة علي صحة اإلنسان وحصوووله علووي طاقووة ايجابيووة تسوواعد 

يساعد في دعم وعالج موورض لحيوية بكفاءة مما علي أداء وظائفه ا

 االكتئاب. 

 : Statement of the problem  مشكلة البحث
 : التساؤل اآلتي مشكلة البحث في حددتت

من طاقة اللون ورسوم المانداال كووأداة اتصووال   االستفادةكيف يمكن  

فسيولوجية وسيكولوجية في المفروشووات الطباعيووة وكيفيووة معالجووة 

الحاسب الوحدات الفنية التشكيلية وتطويعها من خالل بعض برامج 

اآللي المتخصصة الستحداث مجموعات لونية ومعالجات تصميمية 
تعطيه طاقة ايجابية مما يساعد تؤثر علي االتزان الحيوي لإلنسان و

 في دعم وعالج مرض االكتئاب؟ 

  :Objectivesف البحث اهدأ
 يهدف البحث إلي :

 .دراسة طاقة اللون ورسوم المانداال -1
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رسوم المانداال فووي رصد الطاقة االيجابية الناتجة من اللون و -2
دة منهووا لوودعم مجووال تصووميم طباعووة المفروشووات واالسووتفا

 .وعالج مرض االكتئاب

ات الفنية لبعض بوورامج الكمبيوووتر للحصووول توظيف اإلمكان -3
علووي حلووول تصووميمية مبتكوورة وديوور تقليديووة كبعوود جمووالي 

الستحداث تصميمات طباعية ألقمشووة المفروشووات بمووا يمنووع 

 الشعور باالكتئاب.

 : Significanceأهمية البحث 
 تتلخص أهمية البحث في :

لووون ورسوووم المانووداال المساهمة في تأكيد العالقة بين طاقة ال -1

 .ية لدعم المنتج التطبيقيلتوليد طاقة ايجاب

تفسير لطاقة اللون ورسوم المانداال وعالقتهم بتحسووين األداء  -2
لووودعم وعوووالج مووورض الووووظيفي للمفروشوووات المطبوعوووة 

 .االكتئاب

الدراسات العربية التووي تناولووت طاقووة اللووون ندرة األبحاث و -3
ا النفسووي والتقووويمي ورسوووم المانووداال والكشووف عوون موقعهوو 

 بشكل عام.

 :  Delimitationsحدود البحث
 : البحث علي تقتصر حدود

م 1992 تنحصوور حوودود البحووث الزمنيووة منووذحدود زمنيةة     -1
حتوووى اآلن وذلوووك بدايوووة االهتموووام العوووالمي بطاقوووة اللوووون 

وأما بداية االهتمام العووالمي   ،أللوانواستخدامها في العالج با

ا فووي عووالج التوووتر واالكتئوواب فووي برسوووم المانووداال ودورهوو 

  اآلن.م حتى 2013الفترة من 
 التطبيق بجمهورية مصر العربية. وتشمل  مكانية حدود -2

الدراسة تقدم مدخل جديد الستخدام طاقة   حدود موضوعية   -3

فروشات لتحقيق اللون ورسوم المانداال في تصميم طباعة الم
نسووان ممووا االتزان وتعديل التأثيرات السوولبية علووي صووحة اإل

 يساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب.

 : Hypothesisض البحث وفر
وجود عالقة ايجابية بين استخدام طاقة اللون ورسوووم المانووداال فووي 

  تصميم طباعة المفروشات ودعم وعالج مرض االكتئاب. 

 : Methodologyمنهج البحث
 ند البحث علي :يست

تعرف علي وذلك من خالل ال   التحليلي  المنهج الوصفي -1

ر السيكولوجي والفسيولوجي لطاقووة اللووون ورسوووم التأثي

 المانداال ودورهما في  دعم وعالج مرض االكتئاب.
يتناول الجانب االبتكوواري موون خووالل   المنهج التجريبي   -2

 عمل تصميمات ألقمشة المفروشات المطبوعة.   

 : Terminologyمصطلحات البحث 
يفعله اإلنسان بمشقة نأوما يستطيع وهي القدرة،   الطاقة   -

(40)
. 

: هي تلك القوي الخفية التي تحرك كل شيء في   وتعني بالبحث

الكون وتربط اإلنسووان بمووا يحيطووه، وهووي قوووي ال يسووتطيع أن 

 يراها أو يلمسها ولكنه يتأثر بها.

تووردد  هي صفة الشيء وهيئووة مادتووه ولكوول لووون  طاقة اللون   -
وطاقة خاصة به
(40)

.  

هي تمثيل منظم حول مركز. وإن هذا الشووكل   رسوم المانداال   -

المتمركز في كل من الطبيعة وفي كل الثقافات البشوورية، يمثوول 
بشكل رمزي بنية الحياة ذاتها، سواء في أنفسوونا أو حولنووا، إنووه 

عرض مرئي لبنيتنا الداخلية
(38)

وسوويلة وتعتبر رسوم المانداال  .

الة من التأمل والهدوء والراحة النفسيةلح
(32)

وهووي رسووومات ، 

علي هيئة مربعات متداخلة مع بعضها البعض، وأشكال دائرية 
ال بداية وال نهاية لها، وأخرى تجمع بين المربع والوودائرة 
(29)

 .

رسوم المانداال النفسية المساهمة في عالج عدد   ومن أهم فوائد

من بينهم االكتئاب، والضغط من أنواع االضطرابات المزاجية  

النفسي، والقلق
(33)

.  
أجزاء منتج وهو تحديد مواصفات    تصميم طباعة المفروشات   -

المفروشات الطباعية المتكامل وعالقاتها المتبادلة بعضووها مووع 

بعووض. والمفروشووات مصووطلح يشوومل جميووع أنووواع األقمشووة 
 المستخدمة في كساء القاعة والجدران وعمل الستائر. 

وهووو يعتموود  يعتبر أحد أفرع العالج النفسووي،  ج باأللوان  العال -

ي يعوواني موون خلوول مووا سووواء عضوووياً أو علي تزويد الجسم الذ
نفسياً بجرعة من الطاقة التي تنقصووه وأن هووذا االتووزان يضووبط 

 ترددات الخاليا الخارجة عن نظام العمل.

يُعوود االكتئوواب موون االضووطرابات النفسووية  مةةرا االئتبةةا    -

حيووث ة، وهو من أكثر أنواع أضطراب المزاج شوويوعاً، الشائع
، ويؤثر علي تفكيووره يفقد المصاب به اهتمامه باألنشطة اليومية

وعواطفه. وهو حالة يشعر فيها الفوورد بالكةبووة والحووزن وتوودني 

المعنوية وانعدام األمل في المستقبل
(150ص -11)

 . 

 Theoretical Framework  اإلطار النظري

  ماهية الطاقة  

شقةإلنسان بمن يفعله اهي القدرة، وما يستطيع أالطاقة  
(40)

. وتعنووي 

تلك القوي الخفية التي تحرك كل شوويء فووي الكووون وتووربط   بالبحث

اإلنسان بما يحيطه، وهي قوي ال يستطيع أن يراها أو يلمسها ولكنه 
 يتأثر بها.

فالكون عبارة عن مجموعة من الموجات المتفاعلووة والمووؤثرة علووي 

ثر ة التووي تووؤت المختلفوو بعضها البعض، فهو محيط هائل من الذبذبا
علي اإلنسان وصحته وكفاءة وظائفه الحيوية، وقد أثبت مووؤخراً أن 

هناك تأثيرات دير مدركة علي اإلنسان تحدث نتيجة للمؤثرات التي 

يتعوورض لهووا موون أشووكال وخامووات وألوووان وديرهووا، إضووافة إلووي 

المؤثرات الخارجية األخرى، فهووذه التووأثيرات تحوودث معظمهووا فووي 
التي قد تكووون موجبووة، وقوود الة البشرية(  نسان )الهثيري لإلالبعد األ

تكون سالبة، وتؤدي إلووي خلوول فووي االتووزان الحيوووي لووه
ص ث ث(-13)

 ،

دير المدركة  فأتجه علم الفيزياء النوعية إلي دراسة تلك المستويات
بالنسبة لمفهوم الطاقة، فكل ما هووو موجووود فووي الكووون عبووارة عوون 

ه المسووتويات يعوويف فووي هووذ ة، فاإلنسووانطاقووة متخووذة أشووكال عديوود

المختلفة من الطاقة يتأثر بها ويؤثر فيهووا، فهووي القوووي الخفيووة التووي 
تحرك كل شيء في الكون وتربط اإلنسان بما يحيطه
(51ص -13)

فقوود . 

أوجدت العالقة بين موجات الطاقة الكونية والموجووات داخوول جسووم 

وقد  م.1952عام  Shumanاإلنسان علي يد العالم األلماني شومان 

مجال مغناطيسي وكهربائي مثل ما للكوورة أثبت العلم أن اإلنسان له  
األرضية من مجووال مغناطيسووي وكهربووائي، ولووذلك أضوواف العووالم 

عووام  Rechared Fermanالفيزيائي األمريكووي ريتشووارد فيرمووان 

م تحت تعريف الطاقة أشياء أخرى مثوول الحيويووة والمشوواعر 1960
واألفكار 
(3)

سووتويات الطاقووة ديوور العديوود موون مذلووك فهنوواك    وعلي  .

المدركة لدينا فووي صووورة حسووية والتووي تُعوورف بالطاقووة الدقيقووة أو 

 اللطيفة والتي يمكن تقسيمها إلي : 
 طاقة داخل األشكال الهندسية.  –طاقة كونية آتية من الكون.      -

طاقة داخل المادة بكل صورها –طاقة داخل الكائنات الحية.      -
(7 

  ،9)
 . 

يمكن القول أن الطاقة : هي تلك القوي الخفية التي تحرك كوول   لكلذ
شيء في الكون وتربط اإلنسان بما يحيطه، وهووي قوووي ال يسووتطيع 

 أن يراها أو يلمسها ولكنه يتأثر بها.

 مراتب اإلنسان الروحية السبعة   

إلنسان مركب من عناصر لها مجموووع توورددات وجملووة هووذه جسم ا

دات أعضاء جسمه، وذلووك هي مجموع ترد  ت في أي إنسانالترددا

ألن كل عضو له تردده الخاص به وينطبق ذلك علي أصغر الخاليا 

والذرات التي تدخل في تكوين الجسم، والتي ترسل الترددات علووي 
هيئة ذبذبات خاصة بها ويكووون التووردد النهووائي للجسووم عبووارة عوون 

يووا أو لمختلفووة للخالتووردد عمووومي يلووون ويهوويمن علووي التوورددات ا

يتكون من التي يتركب منها. ويصور العلماء اإلنسان بأنه   األعضاء
لها عدة هياكل ولها درجووات مختلفووة موون روح ونفس، وهذه النفس  
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الكثافة أو الذبذبة، والجسم األرضي هو أثقلهووا وأقلهووا تذبووذباً، وهووو 
أثيري واحد من سبعة أجسام كل منها ال يمكنه الحياة إال في مستوي 

( مراتب اإلنسان 1ذبذب. ويوضح شكل رقم )ه في درجة التمماثل ل

الروحية السبعة
(41)

 . 
 

                         
 الروحي        الروح     الغريزي           اإللهامي      الحيوي                      المادي           األثيري      

 سبعة مراتب اإلنسان الروحية اليوضح  (1شكل رقم )

ومن هذه المراتب السبعة ينشأ الطيف أو الهالووة اإلنسووانية، ويعتبوور 
الجسم األثيري أخف من المادي كثافة وأعلي منه ذبذبة ويشابهه في 

كل خلية موون خاليوواه، وفيووه تكموون القوودرات واألحاسوويس والووذاكرة 

فه الخارجي. فقدرات الوالعقل والشخصية، أما الجسم المادي فهو د
الفيزيقي بدور العامل ع إلي طاقات الروح ويقوم الجسم  اإلنسان ترج

تلووك القوودرات، ولكوول روح طاقووة نورانيووة تسوومي المساعد إلظهووار  

تحيط بالجسم وهي عبارة عن طاقة كهرومغناطيسووية تغلووف   "هالة"

الجسم، وهي ذات طبقات وألوان متعددة وتدل علي حالة الجسم من 
، بل وتؤثر علي جميع وظائف ة الصحية أو الذهنية أو النفسيةحيالنا

م المووادي،وتتحكم فووي عمليووات تفاعالتووه الحيويووة، كمووا أنهووا الجسوو 

 تستجيب لجميع أفكار وعواطف اإلنسان. 
هالة عبارة عن حزمووة ضووعيفة موون األضووواء أن كل جسد تحيط به  

ن هووذه م تلتف حوله وتتكون من عدد من األلوان المختلفة وكل لون

مر مثالً ين من أجزاء الجسم، فاللون األحاأللوان له عالقة بجزء مع

يمثوول اليوودين والقوودمين والوودم والكلووي، واللووون األصووفر للجهووا  
العصبي، والبنفسجي للقلووب، ويعكووس لووون هالووة كوول إنسووان حالتووه 

 ً الصحية جسدياً وعاطفياً وروحيا
(39ص -12)

 . 
ل الجسم وتلفه من قبة الرأس امالصحية والسليمة تغطي كإن الهالة  

ة قدم واحدة من الجسم. وموون أسفل القدمين وهي تقع علي مساف  إلي

الجدير بالذكر أن الهاالت موجووودة دائموواً فووي دائوورة تغيوور مسووتمر، 
وبالتوووالي فوووإن شوووكل الهالوووة يتبووودل دائمووواً تبعووواً للحالوووة النفسوووية 

ألحاسوويس واوالفسيولوجية، وتتغير ألوانها كذلك مع تبوودل المعوواني  

في الباطن
(23ص -5)

م تثري طاقته التي تشع منه في صووورة جس فكل. 

كهرومغناطيسية ملونة هذا المجال أشبه بغالف ديوور مرئووي للجسووم 
وقد اكتسب هذا المجال أسماء مختلفة مثل الهالووة، الووروح، المجووال 

المغناطيسي، قوة الحياة، وهذه الهالة أمكوون للعلموواء موون تصووويرها 

ي أحد األجهزة هو Kirlian – Cameraيرا كيرليان امباستخدام ك
الخاصووة بتصوووير الطاقووة حووول األجسووام )الهالووة(، وهووي تحوودد 

مستويات أو طبقات الطاقة المحيطة بجسم اإلنسان في صورة طيف 

من الضوء المشع
(13)

( كاميرا كيرليان التووي 2ويوضح شكل رقم ).  

 تستخدم في تصوير الطاقة الحيوية.

                                                              
 ئاميرا ئيرليان التي تستخدم في تصوير الطاقة الحيوية يوضح   (2شكل رقم )

 www.jmshah.comand   www.kirlian.net المصدر  

 
بووات أن لكوول جسووم بواسطة األجهزة الحديثة إث  اءلعلمولقد استطاع ا

كان صلباً، أم سائالً، أم دا ياً يمكن رؤيته بواسطة هووذه   طيفاً سواء

األجهزة. وتتكون هالووة جسووم اإلنسووان موون سووبع مسووتويات رئيسووية 

مختلفووة فووي الذبذبووة متداخلووة فووي بعضووها، وتعتبوور الهالووة البشوورية 
قي ألجسامنا من التوورددات الوامصدراً إلكساب الطاقة وهي الدرع  

هووا يووؤدي إلووي انتظووام وظووائف رى والطاقات السووالبة، وانتظاماألخ

الجسم، وهي تعتبر وسيلة هامة لتشخيص المرض قبل ظهوره ألنووه 
يحدث داخل الغالف األثيري قبل أن يصير مادة في الجسم الفيزيائي 

وبذلك نستطيع أن نكتشف المرض قبل ظهوره. ويوضح شكل رقووم 

والمسووتويات التووي تتكووون  لهالووة التووي تحوويط بجسووم اإلنسووان( ا3)

منها
(23)

.     

          
 الهالة التي تحيط بجسم اإلنسان والمستويات التي تتكون منها يوضح  (3شكل رقم )

 

 مرائز الطاقة بجسم اإلنسان   -3

مجاالت كهربيووة تحوويط هي عبارة عن مراكز الطاقة بجسم اإلنسان  

، وهي  Chakra يئة دوامات يطلق عليها اسم شاكرابالجسم علي ه
( تو يووع 4تتو ع علي محور رأسي بالجسم. ويوضووح شووكل رقووم )

مراكز الطاقة علي محور أو مسار رأسي بجسم اإلنسان
(24)

 . 

    
 ر أو مسار رأسي بجسم اإلنسان توزيع مرائز الطاقة علي محو يوضح  (4شكل رقم )

 نمووا هوويوإنهووا ديوور ملموسووة مراكز بالجسم لكلشاكرا عبارة عن او
مراكز تصورية لتجمع الطاقووة ويوجوود منهووا سووبعة مراكووز أساسووية 

وكل مركز منها يناظر ددة معينة بالجسووم ولووه لووون معووين يسوويطر 

عليه وهذه المراكز السبعة للطاقة من خصائصها أنهووا ال تعموول فووي 

تتوافق مع بعضها بشكل يؤثر علووي اتجاهات مستقلة بل أنها تتأثر و
الجسم ككل، وعندما تكون طاقة هذه المراكز قويووة ومتوا نووة   قةطا

فأننا نتمتع بالصحة ونشعر باالنسجام، وعندما تكون ضعيفة نصووبح 

عرضة للمرض
(.89ص -2)
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ويتضوومن الجسووم البشووري ثالثووة عشوور مركووزاً للطاقووة، سووبع منهووا 
األساسووية مووع نظووام الغوودد  سووية وسووتة ثانويووة وتوورتبط المراكووز أسا

بالجسم، ولكل مركز موون مراكووز الطاقووة الوودقيق لووون   اتونوالهرم

وتردد واهتزا  مميز يتوافق مع نوع الطاقة التي يهتز بها المركووز، 
كما أن لكل مركز مرادف فيزيائي موجود في أحوود الغوودد األساسووية 

ع لووون أو شووكل معووين. ويظهوور أن السبع للجسم يدخل فووي رنووين موو 

بالعمليووات ونهووا توورتبط ك موونمراكووز السووبعة لهووا تووأثيرات أقوووي ال

الحيويووة الخاصووة بالجسووم فقووط، ولكنهووا تووؤثر فووي العمليووات علووي 
المستوي العوواطفي والروحووي، فكوول شوواكرا توورتبط بعصووب خوواص 

يُعرف بالعقد العصبية، وكل منها يعتبر كأنووه مركووز مخووي صووغير، 

ا قامت بهيمكن من خاللها لألعضاء تذكر م  وله ذاكرة
(16)

ويوضح . 
جسووم اإلنسووان واأللوووان والغوودد مراكووز الطاقووة فووي    (5شكل رقم )

والعمليات الحيوية المرتبطة بها
(25)

.  

 مرئز الطاقة  نوع الغدة  العمليات الحيوية   اللون 

 الغدة الصنوبرية الفكر   البنفسجي

              

 ة النخامية الغد النور  النيلي 

 ة الدرقيةغدال التصميم  األ رق

 صعرتيةة الالغد الهواء  األخضر 

 الغدة الكظرية  النار  األصفر 

 الطحال المياه  البرتقالي 

 الغدة التناسلية  األرض  األحمر 

 مرائز الطاقة في جسم اإلنسان واأللوان والغدد والعمليات الحيوية المرتبطة بها يوضح  (5شكل رقم )

المحركووة التووي يووتم بواسووطتها تُعتبر مراكز الطاقووة هووي المراكووز  و

الداخلة والخارجة موون الجسووم، حيووث تمووتص الطاقووة   الطاقةتو يع  
الدقيقة للجسم من خالل تلك المراكز والتي تعمل علي تدفقها الكونية  

بداخل الجسم. فهووي المسووئولة عوون االتصووال بووين البعوود الحيوووي أو 

سم البشري بعد الفيزيائي )أجهزة وأعضاء الجالطاقة الحيوية وبين ال
الرنين والتي يحدث من خاللهووا تبووادل   ةر المختلفة( عن طريق ظاه

المعلومات. ومن خالل نقلها للطاقة داخل الجسم البشري فهي تعمل 

وبالتووالي تضوومن التوووا ن الحيوووي علي انتظام عمل جميع أجهزتووه 
يق يكووون اللووون للجسووم، وعنوودما يتوووا ن عموول مركووز الطاقووة الوودق

الطاقة ويوودل  ويكون ذلك هو اللون الصافي لمركز المحيط به باهتاً  

 علي صفاء الطاقة المنبعثة منه. 

 اإلدراك البصري لطاقة اللون   

التي تغذي روحه وحواسووه وتووؤثر علووي   إن اللون هو متعة اإلنسان

تع حالته النفسية وعلي روحه المعنوية كتأثير العطر ونفحاته التي تم

دة تجعل من التصميم روعة فنية اإلنسان وتضيف األلوان معان جدي
ط مليء بالنغم وكوول لووون فيهووا لحوونخكل  

 (،22ص -8)
فوواأللوان أحوودي 

مخلوقات هللا التي سووخرها لنووا، فوودورها ال يقووف فقووط عنوود الترفيووه 

النفسي التي تضفيه علي النفس البشوورية بوول أن األموور يتعوودي ذلووك 
خاليووا  سووات أن األلوووان لهووا تووأثير كبيوور علوويبكثيوور، فأثبتووت الدرا

الذبذبة الخاصة به، فكل شيء في الكون واإلنسان. ولكل لون التردد  

ما هو إال طاقة، وأن كل العناصر والجزيئات الموجودة حولنووا لهووا 

تردد خاص بها بما في ذلك جسم اإلنسان وأعضاؤه وخالياه، وموون 
 ت مع بعضها يحدث التوا ن. هذا المنطلق فإنه عندما تتوافق الذبذبا

طيعان أن يسوواعدا فووي راسات أن اللون والضوء يسووتبتت الدولقد أث

لتوا ن ألنظمة الجسم علي المستوي المادي والروحي معاً، حدوث ا

فاأللوان لها القدرة علي مساعدة الجسم في حدوث تغييرات بالنسووبة 
بهووا.  للخاليا والهرمونات بحيث تؤدي إلي اتزانهووا أو حوودوث خلوول

ثوول لأللوووان، فوواللون الووذي لووه طووول وذلك من خالل االستخدام األم

جي قصير يشير إلي صغر الجزيئات التي تتفاعل بهووا، وبالتووالي وم
إلي إعطاء طاقة أكثر قوة وفاعلية. فعندما تدخل طاقة الضوووء إلووي 

الجسم فإنها تنبه الغدة النخامية والجسم الصنوبري ممووا يووؤدي إلووي 

فسوويولوجية، معينة تحدث مجموعة من العمليووات ال  إفرا  هرمونات
شوورة علووي تفكيرنووا ومزاجنووا وسوولوكياتنا. اوبالتووالي السوويطرة المب

وبمعرفووة عموول األلوووان المختلفووة علووي أعضوواء الجسووم المختلفووة 

وأنظمته يستطيع المرء أن يطبق اللون الصحيح الذي سيفضي إلووي 

اذاً فووي تأديووة تحقيق توا ن عمل العضو أو النظووام الووذي أصووبح شوو 
وظيفته أو وضعه
(10،  9  ص-12)

أللوان علينا لذلك بمعرفة كيف تؤثر ا  .

نسووتخدمها لفائوودتنا، وعموموواً تووؤثر علينووا األلوووان علووي نستطيع أن 

جميع المستويات. وأن لإلنسان مراكز للطاقة تتصوول بكوول األنظمووة 
والوظائف في الجسم، وأن كل مركووز منهووا يووتحكم بووه لووون معووين، 

ة  ردده. إن مراكز الطاق طاقة اللون من خالل تجسم اإلنسان    ويمتص

أو التنادم الموجودة بووين األلوووان واألشووكال اعدة الرنين تتبع نفس ق
واألصوات المختلفة، وبذلك بالتحكم في نوعية اللون الموجووود فووي 

التصميم نستطيع التحكم فووي مركووز الطاقووة، وبالتووالي التووأثير علووي 

ة بووين ( يوضووح العالقوو 1الجدول التالي رقم )اإلنسان بصفة عامة. و

الطاقة بجسم اإلنسان األلوان وتأثيرها علي مراكز 
 6ص -10، 260ص -13)

(.29 – 26ص -5، 9 –
  

 العالقة بين األلوان وتأثيرها علي مرائز الطاقة بجسم اإلنسان يوضح  (1رقم )  جدول

تأثير اللون علي   رقم ومرئز الطاقة  اللون  

 مستوي الطاقة 

ي عالج  تأثير اللون ف  الوظيفة

 مراا بعض األ
 البنفسجي 

 

Crown (7) 

 الرأس 

  المعرفة )وهو كمون 

 والبديهية النقية( 

الكمونات: هي عبارة عن  

نقاط الطاقة ، المو عة  

 بانتظام في أنحاء الجسم. 

لوووون الجموووال واإلبوووداع 

واإللهوووام. ينقوووي أفكارنوووا 

وأحاسيسنا ويعطي اإللهووام 

كووووذلك لووووه والمعرفووووة، 

خصائص االتصال بالجزء 

   الروحي.

خووول قوووة الحيوواة ة دنقطوو 

لعقووول ويغوووذي الجسوووم وا

 والروح.

عوووالج المشووواكل النفسوووية 

والعصووووووبية، وحوووووواالت 

 الصرع والروماتيزم.

 أو األزرق الغامق  النيلي

 

Third Eye (6) 

 العين الثالثة  
 )منتصف الجبهة( 

لووون السوورية والغموووض، 

يعطينوووا الخبووورة والقوووووة 
والخيووال وموون خصائصووه 

 يووووادة نشوووواط األحووووالم، 

الخاص واال بالجزء  تصال 

سووووواس بالشوووووعور واإلح

 بالجسم.

يساعد علي مووزج الحوودس 

بووالمنطق ولووه خصووائص 
 روحية.

 عالج اضطرابات البصر.
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 األزرق )الترئواز( 

 

Throat (5) 

 الحنجرة 

 )وهو كمون االتصال( 

لووون الصووحة والمعرفووة، 

وهووووو أسوووواس لحوووواالت 

لحوواالت  االسترخاء ومهووم 

الضووووغط العصووووبي، لووووه 
علوووي خصوووائص اتصوووال 

 مستوي روحي عالي.

تصووووال مسوووئول عووون اال

 بير الذاتي.والتع

تخفيوووف الضوووغوط علوووي 

المسووتوي العقلووي ويسوواعد 

النزيف   وإ الووة علي وقف 

 التوتر.

 األخضر

 

Heart (4) 

 القلب 

 )ويسمي كمون الحب( 

لووووون التوووووا ن والحووووب 

والسوويطرة علوووي الووونفس، 

يسووووواعد علوووووي تهدئوووووة 

األعصاب ونقوواء األفكووار، 

لجسووم علووي يجعوول طاقووة ا

جميع المستويات في حالووة 

توووا ن، ويعطووي الشووعور 

نسوووجام، لوووه بالسوووالم واال

االتصال   بجميع خصائص 

 مستويات الجسم.

مركز كل المراكز، ويبعث 

 علي الحب والرحمة.

يسووتخدم فووي حوواالت كسوور 

العظام وإعادة نمو الخاليووا 

الميتة فووي الجسووم عموموواً، 

ويخفف من االضووطرابات 

 العصبية.

 األصفر

 

Solar (3) 
 الظفيرة الشمسية 

حكمووووة والعقوووول ال لووووون
وصوووفاء الوووذهن، ويقلووول 

التوتر، ويحفز علي سرعة 

 البديهوووة و يوووادة قووودرات

الفهوووم، ولووووه خصووووائص 

العقلي  بالمستوي  االتصال 

 لإلنسان.

يسووتخدم لتنشوويط المسووتوي  يساعد علي قوة الشخصية. 
الفكووري والعقلووي للجسووم، 

 ويعالج األمراض الجلدية.

 اليرتقالب

 

Sacral (2)   

 العجز 

 ة( السُر)تحت 

ويسمي مركز الحس  

 الواضح 

لون السعادة والحماية. أنووه 

ر يزودنووا بووالمرح والشووعو

بالحيوواة وهووو موون أفضوول 

األلووووان المحفوووزة علوووي 

المسووتوي العوواطفي، ولووه 

خصووووووائص االتصووووووال 

 الحسي.

خوواص باإلبووداع والجوونس 

 ويساعد علي السيطرة.

يسووووتخدم لرفووووع و يووووادة 

اعووة للجسووم، ويسوواعد المن

ض ج األموووورافووووي عووووال

والكلي، ومضوواد   الصدرية

للشعور باإلحبوواط والفتووور 

 واالكتئاب.

 األحمر

 

Base (1) 
 الجذر 

 )قاعدة العمود الفقري( 

 ويسمي كمون الحياة 

لوووون الطاقوووة والشوووجاعة 
والثقة بالنفس. إنووه يزودنووا 

بوووالقوة والحيويوووة ويمووودنا 

بالطاقوووووة علوووووي جميوووووع 

خصائص   المستويات، وله

المووادي  بالمسووتوي  اتصال 

سووم، وهووو يُعتبوور لووون للج

صل بمركز  مركزي ألنه يت

الطاقوووة األساسوووي بجسوووم 

 . اإلنسان

عالج بعض أمراض الوودم  عيم الجسم.قوة تد
الدمويووة وحوواالت  والدورة 

اإلحباط واالكتئاب، ويقوي 

 مناعة الجسم لألمراض.

 التأثير العالجي لأللوان   

يقضي بإعووادة   والعالج النفسي، فه  لوان أحد أفرعيُعتبر العالج باأل

إدخال تدريجات األلوان الصادرة من مختلف ألوووان الطيووف لجسووم 

اإلنسان لتمنحه التوووا ن والسووعادة، وتقوووم حقووول الطاقووة المحيطووة 
بجسوود اإلنسووان بامتصوواص ذبووذبات األلوووان ويووتم امتصوواص هووذه 

ة لجهووا  الغوودد الذبذبات عوون طريووق العينووين ومراكووز القوووة التابعوو 

دخول وخروج هذه األلوان للمراكز بإعووادة   ميالصماء، ويسمح تنظ
الحيوية والعموول لكوول عضووو موون أعضوواء الجسووم، فيسوواعد العووالج 

باأللوان علي إحالل التنادم ما بين الجسم والعقل والمشوواعر، وموون 

شأن هووذا التنووادم أن يحقووق نمووو الشخصووية والنمووو الروحووي علووي 

من حولنووا  نافهو في كل مك  هونستشعر كما نحسه    السواء، أن اللون
عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تشووع بتوورددات مختلفووة تتنوواظر 

مع سبعة مراكز معينة للطاقة بأجسامنا تسمي بالشوواكرا، وأن هنوواك 

نوعاً من التوافق بين هذه األلوان والمراكز هذه، وتمووتص أجسووامنا 
 سووم لتحقيووق حالووة موونالتووي يحتاجهووا كوول جمن الضوء طاقة اللون  

وألن لكوول لووون طاقووة وبالتووالي تووأثير معووين علووي   يلالتوا ن الداخ

  أجسامنا.
ويهدف علم التداوي باأللوان إلي مقارعة المرض عن طريق إعادة 

التوا ن الطبيعي بين طاقات اللون في الجسم وبناء الجسم األثيووري 

تصبح  عن طريق تطبيق ذبذبات اللون الصحيحة علي المراكز التي

في الجسم المادي ةعندئذ قادرة علي بث الحيوي
(7ص -12)

 . 

وقوود أكوود العووالم البريطوواني "ثيوجيميوول" أن األمووراض النفسووية 
والعضوية يمكن عالجها موون خووالل تغييوور األلوووان فووي المنووزل أو 

المكتب أو األشياء المحيطة بالفرد حيث كشفت الدراسات العلمية أن 

األلوان دواء لكل األمراض
(61ص -12)

ض ار وهناك الكثير موون األموو . 
األلوان منها عووالج بعووض االضووطرابات التي يمكن عالجها بطاقة  

النفسية مثل االكتئاب، القلق، االضطرابات العصبية بشكل عام
(21)

 . 

فإن مفهوم العالج باأللوان يعتمد علي تزويد الجسم الذي يعاني موون 
طاقة التووي تنقصووه وأن خلل ما سواء عضوياً أو نفسياً بجرعة من ال

يضبط ترددات الخاليا الخارجة عن نظام العمل، لووذلك   هذا االتزان

يمكن استخدام التأثير العالجي لأللوان المتنوعة وما لها موون توودخل 

كبير في التأثير علي مزاج اإلنسووان وتفكيووره وسوولوكياته وبالتحديوود 
 تأثيرها النفسي علي الفرد وحيويته ومستوي نشاطه. 

وء علي العووالج بطاقووة ضلهذا البحث يهدف إلي تسليط افإن    وعليه

األلوان ورسوم المانداال وتوضيح األلوان المرتبطة بالشاكرات التي 
هي نقاط الطاقة في جسم اإلنسووان، وبالتووالي مراكووز الشووفاء القويووة 

 واالستفادة من ذلك في تصميم طباعة أقمشة المفروشات.المحتملة، 

 رسوم المانداال   -

وإن هذا الشكل المتمركز فووي  ز.مانداال هي تمثيل منظم حول مركلا

كل من الطبيعة وفي كل الثقافات البشرية، يمثل بشووكل رمووزي بنيووة 

الحياة ذاتها، سواء في أنفسوونا أو حولنووا، أنووه عوورض مرئووي لبنيتنووا 

الداخلية
(38)

 . 
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وتُعتبر رسوم المانداال وسوويلة لحالووة موون التأموول والهوودوء والراحووة 
ربعات التي تكون متداخلووة لما  نفسية، ولها ثالث أنماط وهي شكلال

مع بعضها البعض، والثوواني هووو المربعووات مووع الوودوائر متداخلووة، 

والدوائر التي تكووون موون دوائوور صووغيرة ثووم تكبوور ومرسوووم داخوول 
الدوائر خطوووط دقيقووة جووداً منسووقة بشووكل جميوول ومكوورر، وعمليووة 

نداالالتكرار هي عملية مهمة في رسمة الما
(32)

والمانداال هي أحوود   .

ن المسووتقاة موون المعتقوودات الهنديووة، وتحديووداً موون الديانووة نووولفا
الهندوسية
(28)

وكلمة مانداال سنسووكريتية األصوول، وتعنووي المركووز، .  

الدائرة أو الكرة.. استعملها أصحابها كتقنية في التأمل، وحوووت فووي 

افتهووا األصوولية، ثووم البداية رمو اً دينية لها دالالتهووا المقدسووة فووي ثق

ارت تتةلف أيضاً من رسوم نباتات وحيوانات فص،  تطورت وتبدلت
وأشكال هندسية مختلفة، تنمو وتتكاثر من الداخل
(20)

 . 

أن علماء النفس استخدموا رسوم المانداال في عووالج االكتئوواب
(28)

، 

فهي رسومات تعطي طاقة ايجابيووة جيوودة جووداً وتسوواعد األشووخاص 
وتشووحن م  جسوو موول، وتغسوول الطاقووة السوولبية فووي العلي الهدوء والتأ

الطاقة االيجابية ومراكز وبوابات الطاقة في الجسووم وتفريووغ شووحنة 

الغضب
(22)

فرسوم المانداال تنشووط الفووص األيموون موون المووخ، ممووا .  
يجهز الجسد للتخلص من  حام الحياة وتوتراتها، كمووا أنهووا تسوواعد 

الكتئابعلي إخراج شحنات الغضب والطاقة السلبية وا
(30)

 . 

التووي انتشوورت بشوودة فووي اآلونووة األخيوورة  الداوتقوووم رسوووم المانوو 
باألساس علي فكرة التأمل والهدوء النفسي وتعود جووذوره األصوولية 

إلي الثقافة الهندية التي تركز علي فكرة التوافووق مووع مركووز الكووون 

الميتافيزيقي وذلك عبر نقووور رسوووم المانووداال الدقيقووة والمتوا نووة 
محددبشكل 

(34)
ب ومنح النفس الراحة صاعكما تساهم في هدوء األ  .

النفسية
(31)

 . 

ويووتم اسووتخدام األلوووان المائيووة أو الزيتيووة لتلوينووه، خاصووة األلوووان 

الفاتحة اللون والمبهجة، ونووادراً اسووتخدام األلوووان الداكنووة فووي هووذا 
الفوون
(26)

وتسوواعد رسوووم المانووداال علووي الووتخلص موون التوووتر . 

بية موون حووزن ودضووب سوولالوتقوم تلقائياً بتفريغ الطاقة    واالكتئاب،

ليصل الفرد إلي حالووة موون الصووفاء الووذهني والتوووا ن النفسووي
(27)

 .
 ( نماذج من رسوم المانداال.6ويوضح شكل رقم )

                

 

 
 نماذج من رسوم المانداال يوضح  (6أشكل رقم )
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 نماذج من رسوم الماندااليوضح  (6 )شكل رقم 

 فوائد رسوم المانداال   

وتتمثل أبوور  فوائوودها توظف رسوم المانداال ضمن العالج النفسي، 

 النفسية فيما يلي : 

 تحسين الحالة المزاجية. -
 المساهمة في عالج عدد موون أنووواع االضووطرابات المزاجيووة -

 ضغط النفسي، والقلق.من بينهم االكتئاب، وال

 دعم القدرة علي التغلب علي اضطرابات النوم.  -

تعزيز مستوي الثقة بالنفس -
(33)

 . 
 الدالالت النفسية لرسوم المانداال    

أول موون   Jungكارل جوستاف يونج"  "يُعد العَاِلم والطبيب النفسي  

األوليووة  مووو  الر نوه عوون رمووز المانووداال كصووورة بصوورية ألحوودي  
المختزنة بالالشعور الجمعي اإلنساني، حيووث يعوورف يووونج البدائية  

المانداال بأنها المعني اللفظي للدائرة وتمثيالتها المختلفة من أشووكال 

 ً أو فووي صووورة   هندسية، أحياناً تتضمن الشكل الرباعي أو مضوواعفا
صلبان ونجوم
(15)

 . 

هووا شووكل نووداال بأنإلي الما  Malchoidiكما تشير "كاثي مالكودي"  

ورؤية هامة في تاريخ اإلنسان فهي تمتد لتشمل أصل الكون   طبيعي

لذا تعرفها بأنها شفاء للروح فظهووور أشووكال المانووداال يُشووعر الفوورد 
يجابي فووي خفووض بشيء من الراحة والطمأنينة فيكون لها التأثير اال

االضطرابات والضغوط النفسية
(127،  118ص -37)

.  

ات الحضووارات الشوورقية وممارس  انداال في طقوسوكان لظهور الم
الدائرة المقدسة فووي لغووة  العديد من الدالالت النفسية حيث أنها تعني

السنسكريت )لغة الهند القديمووة(، كمووا اسووتغلها سووكان النافوواجو فووي 

في عموول أشووكال دائريووة موون الرموول بغوورض   الجنوب الغربي للهند
ة الشفاء الروحاني فكانوا يقومووون بعموول دوائوور رمليووة كبيوورة للغايوو 

لتشمل المريض وكل ما يخصه من أشياء مادية
(127،  118ص -37)

 . 

وتساهم رسوم المانداال في إكساب الفرد شيء من السووالم والهوودوء 

قلوول موون الطاقووات واالتزان النفسي وأيضاً الشووعور باألمووان، كمووا ت
والدوافع السلبية لديه، لذلك يهدف هذا البحث لالستفادة موون الطاقووة 

جة من طاقة اللون ورسوم المانداال في مجووال تصووميم االيجابية النات

ات واالسوووتفادة منهوووا لووودعم وعوووالج بعوووض طباعوووة المفروشووو 
 االضطرابات النفسية مثل مرض االكتئاب.

 االئتبا    -

 موون أكثوور االضووطرابات النفسووية انتشوواراً، يمثوول االكتئوواب واحووداً 
مليوناً من البشر فووي أرجوواء العووالم  340حوالي  ويصيب  

(47  ص-14)
. 

ولقد أطلق علي هذا العصر الووذي نعيشووه فووي الخمسووينات موون هووذا 

القرن أنه عصر القلق وفي وقت أحدث من ذلووك بقليوول أطلووق عليووه 

صوور عصر االكتئوواب. ولكوون اآلن يصووح أن نسوومي هووذا العصوور ع
االكتئاب والقلق
(147ص -11)

 . 

 تعريف االئتبا    

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


468 Using Color Energy and Mandala Drawings to Innovate Upholstery Printed Design for Treating Depression 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 3 May 2021 

 

لوودي علموواء الوونفس والمتخصصووين بأنووه موقووف يُعوورف االكتئوواب 
ضووياً عاطفي أو اتجاه انفعالي، يتخووذ فووي بعووض األحيووان شووكالً مر 

واضحاً، وينطوووي علووي شووعور بالتصووور وعوودم الكفايووة واليووأس، 

ه انخفاض عام بحيث يطغي هذا الشعور علي المرء أحياناً ويصاحب
 في النشاط النفسي والعضوي. 

الكتئوواب بأنووه انفعووال وجووداني ينووتج عوون العوادي إلي اويشير قاسم  

بالبؤس وضيق الصوودر  اضطراب المزاج ويتميز بالحزن والشعور 
وانعدام الثقة بالنفس ونقص القدرة علي العموول والنظوورة السوووداوية 

للحياة واإلحساس بالقنوط والعجز وتوعك الصحة
(149،  148ص -11)

 . 

مر ال يوودرك واالكتئاب حالة من الشووجن المتواصوول والحووزن المسووت

الفرد مصدرها علي الردم من أنها تنجم عن خبرات أليمة وأحداث 
ويُعد االكتئاب خفيف أو متوسووط الشوودة   رت به..مؤثرة انفعالياً قد م

ا من أكثر أشكال االضطرابات شيوعاً وانتشاراً بعد القلق، وعادة موو 

يحدث لدي اإلناث أكثر منه لدي الذكور 
(139ص -6)

 . 
اب الشووعور بووالحزن، وعوودم االهتمووام أو التمتووع ومن سمات االكتئوو 

ضطراب النوم أو باألشياء، والشعور بالذنب أو قلة تقدير الذات، وا

الشهية، واإلحساس بالتعب، وضعف التركيز. وقد يعاني المصابون 
متعووددة دون سووبب جسووماني باالكتئوواب كووذلك موون شووكاوي بدنيووة 

كل نوبات متكررة، واضح. وقد يكون االكتئاب طويل األمد أو في ش

مع إضعافه بصفة أساسية لقدرة المصابين به علي األداء في العموول 

ة وعلي التعامل مع الحياة اليومية. وقد يؤدي االكتئاب أو في المدرس
إلي االنتحار، في أشد حاالته
(35)

 . 

 تصنيف االئتبا    

 –من حيث درجاته إلي نوبات متفاوتة في الشوودة   -يُصنف االكتئاب
 لي ما يلي :إ

وأقوورب إلووي  وهووو أخووف صووور االكتئوواب،  االئتبا  الخفيف   .1

ئابي أو متال مة االكتئاب فيها عُسر المزاج ويكون المزاج االكت

أمراً مؤكداً حيث يشعر المرء بالهم وفقدان االهتمام ، كما ينتابه 
لتعب، ودالباً ما يكون المريض قادراً علي مجابهة اإلحساس با

ليومية وممارسة نشاطاته ولكن بصعوبة وتنشووأ مطالب الحياة ا

 هذه النوبة لظروف واقعية عارضة. 
وهووو أبسووط صووور االكتئوواب،  متوسةةط(  االئتبةا  البسةةيط )ال .2

وتؤدي إلي اضطراب الروتين اليومي للمريض وصعوبة قيامه 

المهنووي، ويالحوو  فووي هووذه النوبووة وجووود باألداء االجتموواعي و
 الكفاءة مع عدم وجود أوهام. بعض الهياج وأفكار خاصة بعدم

وهووو أشوود صووور االكتئوواب حوودة، وتكووون  االئتبةةا  الحةةاد   .3

حوظ وأوهووام اكتئابيووة، وأفكووار أو خطووط أو مصحوبة بهياج مل

محاوالت انتحارية واضطراب في األداء االجتماعي أو تعطلووه 
 تماماً.

يأتي نتيجة التغيرات البيئية، كفقوودان   ئتبا  خارجي المنشأ  اال .4

 ص لزوجته أو صديقه أو مهنته. الشخ
ينتج من عوامل وراثية بيئية، حيث أن  االئتبا  داخلي المنشأ   .5

اثووة تلعووب دوراً هاموواً فووي االسووتعداد لإلصووابة بموورض الور 

 االكتئاب الذي ترسبه عوامل بيئية. 
مي باالكتئاب االرتدادي، فهو اكتئوواب ويس ائتبا  سن القعود   .6

ني من عمووره بسووبب التقوودم فووي يحدث لإلنسان في النصف الثا

السن وما يصحب ذلك من ضعف في الحيويووة، وتختلووف بدايووة 

 50-40جال والنساء، فهي عند المرأة من سن هذا السن عند الر 
أي عنوود سوون القعووود، ويشووعر   60-50تقريباً وعند الرجال من  

شووك والقلووق والهووم، والتوووتر العوواطفي والهووواجس المريض بال

السوداوية
(88،  87ص -1)

.  
 أعراا االئتبا     

( وصف ألعراض االكتئاب2يوضح جدول )
(17)

 :  

 راا االئتبا  عأل وصف  يوضح (2رقم )  جدول

 لمدة ال تقل عن أسبوعان )إال في الحاالت الشديدة(

 دبة في االستمتاع والحياة ويزداد اإلرهاق مع قلة في الحركة والنشاط.فقدان الر  –اكتئاب مزاجي  األعراض الرئيسية 

 نتباه والتركيز.صعوبة في اال - أعراض أخري شائعة 

 فقدان الثقة بالنفس واحتقار الذات. -

 الدائم بالذنب وعدم استحقاقه للحياة.الشعور  -
 نظرة تشائمية للمستقبل. -

 محاولة االنتحار أو إيذاء الجسد. -

 نوم مضطرب. -

 قدان الشهية.ف -

علووي األقوول واثنووان موون األعووراض لتشخيص حاالت االكتئاب المعتدل : البد من ظهور اثنان من األعراض الرئيسية علووي المووريض 
 األخرى.

البد من ظهور اثنان من األعراض الرئيسية علي المريض علووي األقوول وثالثووة علووي األقوول موون ب المتوسط : لتشخيص حاالت االكتئا

 خرى والبد أن تكون تلك األعراض واضحة إلي حد ملحوظ.األعراض األ

 اض األخرى.ميع األعراض الرئيسية علي المريض وأربعة علي األقل من األعر لتشخيص حاالت االكتئاب الحادة : البد من ظهور ج

 العوامل المسببة لمرا االئتبا    -

 عوامل اجتماعية   -1

أربعة سوويدات وواحوود مقدراً أن واحدة من كل لقد أصبح    النوع  

ئاب أثناء فترات من كل عشرة رجال يصابون ببعض أنواع االكت

 حياتهم المختلفة.
يواجه معظم البشر أول حاالت االكتئاب في األعمووار مووا   السن  

 عشرين واألربعين.بين ال

االكتئوواب أكثوور انتشوواراً بووين المطلقووات  الحالةةة االجتماعيةةة  
 اراً بين العزب والمتزوجون. والمنفصلين بينما يصبح أقل انتش

عن العمل لموودة سووتة أشووهر أو  األشخاص العاطلين حالة العمل  

أكثر لديهم معدل االكتئاب أكثر بثالثة أضعاف
(19)

 . 

 صادي واالجتماعي.انخفاا المستوي االقت 
موون اإلدراك المتووأخر ربما يتعلق هذا بمزيج  المنطقة الحضرية  

مل الدائمة والمستمرة مثوول تلقووي أو عدم اإلدراك بالتعرض للعوا

العالج المناسب
(36)

 .  

 بيولوجية   عوامل -2

ترتفع نسبة اعتبووار في حاالت االكتئاب الشديدة   استعداد وراثي  

 ت. العنصر الجيني من المسببا

 انخفاا الوزن عند الوالدة.
فووي وقووت مبكوور يزيوود موون خسارة الطفل ألمه  فقدان األم المبكر 

 طفل باالكتئاب في المستقبل.احتمالية إصابة ال

أخوورى مثوول العنووف األسووري وهناك عواموول    االعتداء الجنسي  
واإليووذاء )الجنسووي والجسوودي والعوواطفي( ويووؤدي إلووي ارتفوواع 

 .معدالت االكتئاب والقلق

 انعدام الثقة بالنفس.

مشاعر العزلة والتي يمكن أن تتحقق بسووبب   العزلة االجتماعية  
لتفووريط أفووراد األسوورة أو عوودم اكتووراثهم  فقدان الشريك، أو نتيجة

بالمريض
(39)

 . 
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يفية االستفادة من طاقةة اللةون ورسةوم المانةداال لةدعم وعةالج ئ 

 مرا االئتبا   

لكنهووا ديوور ملموسووة وإنمووا هووي  مراكووز بالجسووم الشاكرا عبارة عن

مراكز تصورية لتجمع الطاقووة ويوجوود منهووا سووبعة مراكووز أساسووية 
دة معينة بالجسووم ولووه لووون معووين يسوويطر وكل مركز منها يناظر د

السبعة للطاقة من خصائصها أنهووا ال تعموول فووي عليه وهذه المراكز 

 اتجاهات مستقلة بل أنها تتأثر وتتوافق مع بعضها بشكل يؤثر علووي
طاقة الجسم ككل، وعندما تكون طاقة هذه المراكز قويووة ومتوا نووة 

تكون ضعيفة نصووبح فأننا نتمتع بالصحة ونشعر باالنسجام، وعندما 

عرضة للمرض
.(89ص -2)

  

طاقووة هووي المراكووز المحركووة التووي يووتم بواسووطتها وتُعتبر مراكز ال
تو يع الطاقة الداخلة والخارجة موون الجسووم، حيووث تمووتص الطاقووة 

كونية الدقيقة للجسم من خالل تلك المراكز والتي تعمل علي تدفقها ال

البعوود الحيوووي أو بداخل الجسم. فهووي المسووئولة عوون االتصووال بووين 
أجهزة وأعضاء الجسم البشري الطاقة الحيوية وبين البعد الفيزيائي )

المختلفة( عن طريق ظاهرة الرنين والتي يحدث من خاللهووا تبووادل 

الل نقلها للطاقة داخل الجسم البشري فهي تعمل المعلومات. ومن خ
علي انتظام عمل جميع أجهزتووه وبالتووالي تضوومن التوووا ن الحيوووي 

 سم.للج

االنسجام داخل لذلك يمكن استخدام اللون في الشفاء لجلبه التوا ن و

النفس والجسم، حسب اللووون الووذي نختوواره للشووفاء، فوواأللوان التووي 
ألوان المفروشات مثالً يمكن أن توووفر نستخدمها في حياتنا اليومية ك

الحماية ضد العديد من األمراض الجسدية والنفسووية وأيضوواً تعطينووا 

 إلي أجسادنا تحفووز الغووددالهدوء. فعندما تدخل طاقة اللون  الراحة و
النخامية والصنوبرية وهذا بدوره يؤثر علي إنتاج هرمونات معينووة 

يولوجية التي توونعكس تؤثر علي مجموعة متنوعة من العمليات الفس

 بدورها علي مزاج وسلوك الفرد.

والراحووة  وسيلة لحالة من التأمل والهوودوءكما تُعتبر رسوم المانداال 
النفسية
(32)

ورهووا فووي معالجووة فهي أحد أنووواع الفنووون التووي ثبووت د،  

التوتر واالكتئاب
(29)

فهي رسومات تعطي طاقة ايجابية جيوودة جووداً  ،

ء والتأمل وتغسل الطاقة السوولبية فووي وتساعد األشخاص علي الهدو
الجسم وتشحن الطاقة االيجابية ومراكز وبوابات الطاقة فووي الجسووم 

نة الغضووبوتفريغ شح
(22)

والطاقووة السوولبية واالكتئوواب،  
(30)

حيووث ،  

م رسوم المانداال في إكساب الفرد شوويء موون السووالم والهوودوء تساه
السوولبية لديووه، واالتزان النفسووي، كمووا تقلوول موون الطاقووات والوودوافع 

فظهووور رسوووم المانووداال بصووورة متكووررة فووي تصووميم طباعووة 

ر ايجووابي واضووح، المفروشات له دور عالجي فهو يؤدي إلووي تغييوو 

لتشاؤم يصبح هنوواك ميوول إلووي فبدالً من الميل الدائم إلي االكتئاب وا
 التفاؤل وبالتالي يساهم في دعم وعالج مرض االكتئاب. 

ي نقطة محورية جوهرية بنيتها االسووتفادة لذا يقوم البحث الحالي عل

من طاقة اللون ورسوم المانداال كأداة اتصال في تصميم المفروشات 
ان اعية لدعم وعالج مرض االكتئاب. إذن فعملية اختيووار األلوووالطب

ليست بالبساطة التي يتصورها البعض فكل لووون يحموول فووي طياتووه 

رنووا لأللوووان وتجنووب رمزاً معيناً، فيجب أن نتحرى الدقووة فووي اختيا
 استخدامها بطريقة عشوائية.

حيووث يمكوون االسووتفادة موون رسوووم المانووداال الملونووة بووألوان  اهيووة 

قة االيجابية فاتحة تبع األلوان المناسبة لطاقة اللون التي تشحن الطاو

لدي الفرد واالستفادة منها في عمل تصووميمات للمفروشووات تسوواعد 
المصووابين ث أن األشووخاص في دعم وعالج مرض االكتئوواب، بحيوو 

باالكتئاب عند رؤيتهم لهووذه التصووميمات وتعمقهووم فووي النظوور إليهووا 

بية لديهم ويتمتعوا بطاقة ايجابية مما يساعد يتخلصوا من الطاقة السل
االتهم المزاجية والتخلص من االكتئوواب وبالتووالي هووذه في تحسين ح

ت المفروشات الطباعية تساعد في دعم وعووالج بعووض االضووطرابا

النفسية مثل االكتئوواب، بحيووث تبعووث الهوودوء والراحووة النفسووية موون 

نووع الشووعور خووالل تلووك المفروشووات التووي تحقووق راحووة البووال وتم
 باالكتئاب. 

وظيف فنةي مسةتلهم مةن رسةوم أقمشة المفروشات المطبوعة ئت  

 المانداال  

تُعتبر أقمشة المفروشات أحد النوعيات الهامة من األقمشة التي تقوم 

 عة المنسوجات بإنتاجها وتقديمها لجمهور المستهلكين، وال شكصنا

، ولذا البد موون تناسووق في أنها تُشكل اهتماماً بالغاً بالنسبة لكل منزل
من أثوواث وأرضوويات وحوووائط ألوانها مع كل درفة بمحتوياتها

ص -4)

266)
 . 

والتصميم الجيد في مجال أقمشة المفروشات يحتاج إلي مصمم فنان 
ع الخامووة لتصووبح شوويئاً يفووي بالمتطلبووات الوظيفيووة يصوومم ويطووو

سووة المطبوعة والتي نحتاج إليها في الحياة والمتمثلووة فووي إضووافة لم

بووداع والووذوق من الجمال إلي األثاث، وتضيف لألثاث نوعاً موون اإل

 الفني الرفيع.
وتعتبر  خرفة المنسوجات األكثر انتشاراً من أية  خووارف أخووري، 

خداماً في الحياة اليومية من مالبس ومفروشات حيث أنها األكثر است

لذلك تعتبر تصميمات أقمشة المفروشات المطبوعووة موون المووؤثرات 
زخرفيووة مة التي تعكس ذوق واختيار الفرد لأللوان والعناصر الالها

المكونة للتصميم الذي يتعووايف معووه يوميوواً فووي أركووان منزلووه. كمووا 

عوووالج بعوووض يمكووون عووون طريوووق هوووذه التصوووميمات أن نووودعم ون
إلووي تسووليط الضوووء االضطرابات النفسية، حيث يهدف هذا البحووث 

 وتوضوويح األلوووان علووي العووالج بطاقووة األلوووان ورسوووم المانووداال

لطاقووة فووي جسووم اإلنسووان، المرتبطووة بالشوواكرات التووي هووي نقوواط ا

وبالتالي مراكز الشووفاء القويووة المحتملووة، واالسووتفادة موون ذلووك فووي 
فروشات، البتكار تصميمات من شأنها رفع تصميم طباعة أقمشة الم

الحالة المعنوية للفرد، بحيووث تبعووث الهوودوء والراحووة النفسووية، بمووا 

ذه راحووة البووال ويمنووع الشووعور باالكتئوواب وبالتووالي تسوواهم هوو يحقق  
المفروشات المطبوعة في دعم وعالج بعض االضطرابات النفسووية 

 مثل االكتئاب.

 حة والمعالجات اللونية   التحليل الفني للتصميمات المقتر 

تحقق التوا ن الجسدي والعاطفي لإلنسووان، لووذلك يمكوون أن األلوان  
شووفاء لجلبووه التوووا ن واالنسووجام داخوول الوونفس استخدام اللون في ال

حسب اللون الذي نختاره للشفاء. فاأللوان التووي نسووتخدمها   والجسم،

ر الحمايووة في حياتنا اليومية كألوان المفروشات مووثالً يمكوون أن توووف
ضد العديد من األمراض الجسوودية والنفسووية وأيضوواً تعطينووا نفسووية 

من دراسة طاقة اللووون ورسوووم   اإللهام والحماية، لذلك تم االستفادة

لمرتبطة بالشاكرات التووي هووي نقوواط الطاقووة فووي المانداال واأللوان ا
فووي عموول جسووم اإلنسووان وبالتووالي مراكووز الشووفاء القويووة المحتملووة 

طباعية ألقمشة المفروشووات موون شووأنها أن ترفووع الحالووة تصميمات  

قق راحة المعنوية للفرد بحيث تبعث الهدوء والراحة النفسية، بما يح

الباحثووة بعموول عوودد موون البال ويمنع الشعور باالكتئاب. وقوود قامووت 
( تصووميمات ألقمشووة المفروشووات 8األفكووار التصووميمية عووددها )

 مصحوبة بالتحليل الفني لكل المطبوعة مستلهمة من رسوم المانداال

تصوووميم متبوعووواً بنمووووذج تووووظيفي مقتووورح. وفيموووا يلوووي سووونقوم 
 ية المقترحة.باستعراض األفكار التصميم

 (  1تصميم رقم ) -1

عناصر هذه الفكرة التصميمية من رسوم المانداال. حثة استلهمت البا
وقد استخدمت مجموعة لونية متوافقة إلكسوواب التصووميم نوعوواً موون 

ترابط نشأ عن العالقة اللونية بين كالً من الشكل واألرضية، بحيث ال

ي التوووا ن االيجووابي تعمل علي نشوور الطاقووة االيجابيووة وبالتووالي إلوو 

وقوود   كأقمشة مفروشات طباعيووة،صلح  ألجزاء العمل كله كتصميم ي
 تنوعت ألوان المرياجات بين األصفر والبنفسجي واألخضر. 

، وتر، وعالج المشاكل النفسووية والعصووبيةتقليل الت  البعد الوظيفي  

وجعل طاقة الجسم علووي جميووع المسووتويات فووي وتهدئة األعصاب،  
ويخفووف موون االضووطرابات العصووبية، ورفووع الطاقووة حالة توووا ن،  

يجابية لإلنسان، ولذلك يمكن استخدامه كأقمشة مفروشات طباعية اال

 داخل األماكن العامة والمنا ل.

 (  2تصميم رقم ) -2

تكزت العملية اإلبتكارية في هذا التصميم علي مجموعووة متنوعووة ار 

 والتووي بووالردم من العناصر التشكيلية المستمدة من رسوووم المانووداال
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بأسلوب متوا ن بحيث تتالئم وتتوافق  من تنوعها إال أنها استخدمت
مع بعضها الووبعض. كمووا أحتوووي التصووميم علووي ظووالل لونيووة فووي 

التوا ن االيجابي ألجووزاء العموول كلووه.  األرضية وبالتالي يؤدي إلي

البرتقووالي واأل رق والبنفسووجي واألخضوور واسووتخدمت األلوووان 
 واألحمر.

المسووتوي  إ الووة التوووتر وتخفيووف الضووغوط علووي الةوظيفي   البعةد

العقلي، ويسووتخدم لرفووع و يووادة المناعووة للجسووم، ومضوواد للشووعور 
ية والعصووبية، باإلحباط والفتور واالكتئاب، وعالج المشوواكل النفسوو 

وتهدئة األعصاب، ويعطي الشعور بالسالم واالنسجام، ورفع الطاقة  

استخدامه كأقمشة مفروشات طباعية االيجابية لإلنسان، ولذلك يمكن 

 شفيات.داخل المست
 (  3تصميم رقم ) -3

يعتمد هذا التصميم علي مجموعة متنوعووة موون العناصوور التشووكيلية 

لتي اسووتخدمت بشووكل متوووا ن علووي المستمدة من رسوم المانداال وا
المساحة الكلية لسطح العمل. وقد أدي هذا التنوووع إلووي موونح العموول 

وقوود   والثووراء النوواتج عوون رصووانة وقوووة العناصوور.  قدراً من التنوع

استخدمت الباحثة تراكب األشووكال والوودوائر بعضووها فوووق بعووض، 
بحيث تقوووم العالقووة بينهووا علووي تخطووي األشووكال ووضووع الووتالمس 

لتجاور مع وضوووح أبعوواد كوول منهووا بوودون طغيووان علووي اآلخوور، وا

بحيث  فتظهر وكأنها صورة مركبة. وقد استخدمت الدرجات اللونية

عاة التجسيم في بعض المناطق بالظل والنور مع مراتعطي إحساساً  
والخفوت في األخرى، واأللوان بصفة عامة هادئة لتناسووب الهوودوء 

أللوووان األصووفر والبنفسووجي واالسووتقرار المطلوووب. واسووتخدمت ا

 واألخضر والتركوا  واأل رق.
لفكووري يقلوول التوووتر ويسووتخدم لتنشوويط المسووتوي ا  البعد الةوظيفي  

والعصووبية، ويسوواعد علووي تهدئووة والعقلي، ويعالج المشاكل النفسية  

األعصاب ونقاء األفكار، وتخفيف الضغوط علي المستوي العقلووي، 

شووات طباعيووة داخوول دوورف ولووذلك يمكوون اسووتخدامه كأقمشووة مفرو
 الفنادق ومستشفيات الطب النفسي واألماكن العامة.

 (  4تصميم رقم ) -4

مت مجموعووة موون رسوووم المانووداال. وقوود اسووتخدقوام هووذا التصووميم 
المالمس في األرضية كعناصوور مسوواعدة فووي العموول ممووا أدي إلووي 

وحدة الحس الفني المميز للعمل، وهو ما كان من شأنه خلق نوع من 

لوحدة الناشئة عن ارتباط عناصر العمل. وقد استخدمت الباحثة في ا
تولوود طاقووة ايجابيووة التصميم رسوم المانداال علي شكل دوائر والتي 

ار العنصر بالتكبير والتصغير، فهووي تعموول علووي الطاقة بتكر وتزيد  

نشر الطاقة االيجابية وتوصيلها إلي باقي أجزاء التصووميم وبالتووالي 

مووع االسووتعانة بعالقووات  ،يجابي ألجووزاء العموول كلووهإلي التوا ن اال
يم، والتراكب في تنظيم العناصر التشكيلية للتصووم  التجاور والتماس

التنوع. وقوود اسووتخدمت األلوووان تكرار األشكال والعناصر أدي إلي 

األصووفر والبرتقووالي واألحموور والبنفسووجي واألخضوور والتركوووا  
 واأل رق.

باط واالكتئاب، ورفع المناعووة للجسووم لحاالت اإلح  البعد الوظيفي  

وتنشيط المستوي الفكري والعقلي، ورفع الطاقة االيجابية لإلنسووان، 
لمشاكل النفسووية، علي صفاء الذهن وسرعة التفكير، وحل اويساعد  

ويقلوول التوووتر، ويسوواعد علووي تهدئووة األعصوواب، ويخفووف موون 

االضطرابات العصبية، ويخفووف الضووغوط بسووحب الطاقووة السوولبية 

واستبدالها بالطاقة االيجابية وتجديدها، لذلك يمكن استخدامه كأقمشة 
 منا ل.مفروشات طباعية داخل األماكن العامة وال

 (  5تصميم رقم ) -5

بناء هذا التصميم علي الوودمج بووين رسوووم المانووداال المتنوعووة يعتمد  
المتمثلة في النجمووات المختلفووة فووي الحجووم مووع اسووتخدام التووأثيرات 

ة في األرضية للربط بين أجزاء العمل والحفاظ علووي وحوودة الملمسي

لمانووداال وقد اسووتخدمت الباحثووة رسوووم اوترابط أجزاء العمل الفني.

دوائر لتعموول علووي نشوور الطاقووة االيجابيووة المتمثلة في النجمات والوو 
وبالتووالي إلووي التوووا ن االيجووابي ألجووزاء العموول كلووه. واسووتخدمت 

واأل رق والبرتقووالي واألخضووور. األلوووان البنفسووجي والتركوووا  

واللون األخضر يبعث علي الهدوء لذلك فإنه عادة مووا يسووتخدم فووي 
لهوودوء لغوورض لخلووق بيئووة التشووافي للمرضووي واالمستشفيات لهووذا ا

 والراحة النفسية والجسدية للمرضي.

يسووتخدم فووي معظووم حوواالت االستشووفاء، وعووالج  البعةةد الةةوظيفي  
خفيف الضغوط علي المستوي العقلي المشاكل النفسية والعصبية، وت

وإ الووة التوووتر، ولرفووع و يووادة المناعووة للجسووم، ومضوواد للشووعور 

ف الضووغوط واالكتئاب، وتهدئة األعصاب، ويخفوو  باإلحباط والفتور 
بسحب الطاقة السلبية واستبدالها بالطاقة االيجابية وتجديدها، ولذلك 

فنووادق يمكن اسووتخدامه كأقمشووة مفروشووات طباعيووة داخوول دوورف ال

 ومستشفيات الطب النفسي.

 (  6تصميم رقم ) -6

ة اعتمد هذا التصميم علي مجموعة متنوعووة موون العناصوور التشووكيلي

وقوود صوويغت هووذه العناصوور صوويادة   المستمدة من رسوم المانووداال.

جيدة نشأ عنها عالقات مترابطة ومتوائمة. وقوود اسووتخدمت الباحثووة 
نة بإمكانيات الحاسب اآللووي الحركة بتكرار رسوم المانداال باالستعا

وكذلك بالتكبير والتصغير، فتقاطعت تلك العناصوور و يووادة عووددها 

فسووجي اتووزان. واسووتخدمت األلوووان البن يولوود طاقووة حركيووة ذات
واألخضر واألصفر والتركوا  واأل رق والبرتقالي. وقد تم اختيار 

اللونين األخضر واأل رق بدرجات هادئووة ممووا يعووز  موون الشووعور 

 احة والهدوء والسكينة واالنتعار. بالر 

عووالج المشووواكل النفسووية والعصوووبية، وتهدئوووة  البعةةد الةةوظيفي  
فووي حالووة اقة الجسووم علووي جميووع المسووتويات األعصاب، ويجعل ط

تووووا ن، ويعطوووي الشوووعور بالسوووالم واالنسوووجام، ويخفوووف مووون 

االضووطرابات العصووبية، ويقلوول التوووتر، وتخفيووف الضووغوط علووي 
ولرفع و يووادة المناعووة للجسووم، ومضوواد للشووعور المستوي العقلي،  

باإلحبوواط واالكتئوواب، ولووذلك يمكوون اسووتخدامه كأقمشووة مفروشووات 

 لنفسي والعيادات.داخل المستشفيات ومراكز الطب اطباعية 

 (  7تصميم رقم ) -7

يجمع هذا العمل بين طياته مجموعة متنوعة من العناصر التشووكيلية 

لي المساحة الكلية لسطح العموول. التي استخدمت بأسلوب متوا ن ع

وقد أدي هذا التنوع إلي منح العمل قدراً من التنوع والثووراء الفنووي. 
اسب اآللي في تكرار العناصر دت الباحثة من إمكانيات الحوقد استفا

التشكيلية وإحداث حركة بها وكذلك في التكبير والتصغير والتكرار، 

قة حركيووة ذات اتووزان. فتقاطعت وتراكبت تلك العناصر مما ولد طا
واسووتخدمت األلوووان األصووفر والبرتقووالي واألحموور والبنفسووجي 

 والتركوا  واألخضر.

، كحوواالت اإلحبوواط لمعظووم حوواالت االستشووفاء في  البعةةد الةةوظي 

واالكتئوواب، ورفووع المناعووة للجسووم، وتنشوويط المسووتوي الفكووري 
لذهن والعقلي، ورفع الطاقة االيجابية لإلنسان، ويساعد علي صفاء ا

وسرعة التفكير، وحل المشوواكل النفسووية، وإ الووة التوووتر، وتخفيووف 

تخدامه كأقمشووة الضغوط علووي المسووتوي العقلووي، ولووذلك يمكوون اسوو 
ية داخل درف الفنادق ومستشووفيات الطووب النفسووي مفروشات طباع

 والمراكز العالجية واألماكن العامة.

 (  8تصميم رقم ) -8

ل مجموعة متنوعووة موون العناصوور في هذه الفكرة التصميمية تم تناو

والمفردات التشكيلية المستمدة من رسوم المانداال والتي تووم ترتيبهووا 

 ال يتجزأ. وعلي الردم من بحيث تكون في النهاية كالً بشكل مترابط 

هذا التنوع إال أنه لم يضعف من وحدة العمل، بل علي العكس أحدث 
ع المتجوودد بسووطح هذا التنوع في ترتيب الوحوودات نوعوواً موون اإليقووا

العموول الفنووي. وقوود اسووتخدمت الباحثووة الوودوران مووع اتجوواه عقووارب 

ايجابية مستخدمة، فهو يولد طاقة الساعة لبعض العناصر التشكيلية ال
نافعة. واستخدمت األلوان األصفر والبرتقالي واألخضر والتركوا  

 واأل رق واألحمر والبنفسجي.

وي الفكري والعقلي، و يووادة يستخدم لتنشيط المست  البعد الوظيفي  

المناعة للجسم، ويساعد علي تهدئة األعصاب ونقاء األفكار، وإ الة 
واالكتئوواب، ويخفووف موون لشعور باإلحباط والفتور التوتر، ومضاد ل

االضطرابات العصبية، وتخفيف الضغوط علووي المسووتوي العقلووي، 



Marwa Abu El Esaad 471 

 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

ة وعالج المشاكل النفسية والعصبية، لووذلك يمكوون اسووتخدامه كأقمشوو 
 مفروشات طباعية داخل األماكن العامة والمنا ل والمستشفيات.

اً بنموووذج وفيمووا يلووي عوورض لهووذه التصووميمات المبتكوورة  متبوعوو 

 توظيفي مقترح.
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 : Resultsنتائج البحث 
 :  توصل البحث إلي

جود عالقة ايجابية بين استخدام طاقة اللون ورسوووم المانووداال و •
 طباعة المفروشات ودعم وعالج مرض االكتئاب.في تصميم 

ظهور رسوم المانداال بصورة متكووررة فووي تصووميم طباعووة أن   •

قووة المفروشات باأللوان المناسبة لطاقة اللون التووي تشووحن الطا

 ،ث تغير ايجابيحيث يحد  ،االيجابية لدي الفرد له دور عالجي
يصووبح هنوواك ميوول فبدالً من الميل الدائم إلي االكتئاب والتشاؤم 

دعووم وعووالج  وبالتالي تساهم هذه التصميمات فووي  ،إلي التفاؤل

 مرض االكتئاب.

إمكانية إنتاج تصميمات طباعية ألقمشة المفروشات تحموول فووي  •

ابية تساعد اإلنسان علي أداء الوظائف الحيوية طياتها طاقة ايج
 وتساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب. ،بكفاءة

ي مرحلة التصميم اسووتخدام األلوووان الفاتحووة والهادئووة روعي ف •

عن األلوان األخرى وذلك ألن المريض المكتئب يري األلوووان 

  الغامقة ومع تحسن الحالة النفسية يبدأ في رؤية األفتح.    

 :  Discussionاملناقشة  
ن ورسوووم الوووطاقووة األب  العووالج  وء عليقامت الدراسة بتسليط الض

ان المرتبطة بالشاكرات التي هي نقاط الطاقة المانداال وتوضيح األلو

فووي جسووم اإلنسووان، وبالتووالي مراكووز الشووفاء القويووة المحتملووة، 

البتكووار  المفروشووات،  أقمشووة  واالستفادة من ذلك في تصميم طباعة
حيث تبعث الهدوء ن شأنها رفع الحالة المعنوية للفرد، بتصميمات م

نووع الشووعور باالكتئوواب، والراحة النفسية، بما يحقق راحة البووال ويم

وبالتالي تساهم هذه المفروشات المطبوعة في دعووم وعووالج بعووض 
االضطرابات النفسية مثل مرض االكتئوواب، حيووث يمكوون االسووتفادة 

 اهية وفاتحة تبع األلوان المناسبة  من رسوم المانداال الملونة بألوان

دة منهووا طاقة اللون التي تشحن الطاقة االيجابية لدي الفرد واالستفال

في عمل تصووميمات للمفروشووات تسوواعد فووي دعووم وعووالج موورض 
المصووابين باالكتئوواب عنوود رؤيووتهم االكتئاب، بحيث أن األشووخاص  

اقووة لهذه التصووميمات وتعمقهووم فووي النظوور إليهووا يتخلصوووا موون الط

ابية مما يساعد في تحسين حوواالتهم السلبية لديهم ويتمتعوا بطاقة ايج
تئاب وبالتالي هذه المفروشات الطباعية المزاجية والتخلص من االك

تساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب. وبالردم موون أنووه ال يمكوون 

قياس مدي الهدوء، ولكن يتضح من كونها مريحووة وتبعووث الشووعور 
الغوورض موون وء والراحة النفسية، بما يكفي لتلبية  باالسترخاء والهد

 الدراسة.

 :  Recommendationsالتوصيات 
  :بضرورة  يوصي البحث

إدراج دراسات مجاالت الطاقة المختلفة في مجووالي التصووميم  •

 .والطب

إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول طاقة اللووون ورسوووم  •
مثل الزنتانجل للمسوواهمة فووي المانداال أو الفنون المشابهة لها  

ضطرابات النفسووية ألهميووة الموضوووع دعم وعالج بعض اال

 العربية في هذا المجال.وقلة الدراسات 

تطبيق دراسات مجاالت الطاقة ورسوم المانداال فووي تصووميم  •
 أقمشة المفروشات.

تطبيق دراسات مجال الطاقة والتصميم في كل مجاالت الطب  •

 شفيات والمصحات.وأبنية المست

السووتفادة الل ارفع كفاءة تصميمات طباعة المنسوجات من خ •

 من الربط بين المنتج التطبيقي والعلوم الحديثة.

إنشاء مراكز بحثية لعلوم الطاقة من أجل ربووط هووذه الدراسووة  •

 األكاديمية بالواقع العلمي.  
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