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 استخدام طاقة الحركة واللون فً تصمٌم طباعة المنسوجات

Using Of Motion And Color Energy In Textile Printing Design 
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 الفنـون التطبٌقٌة ــ جامعة حلوانكلٌـــــة  - طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز مدرس مساعد بقسم

 

 خلفٌة البحث:

يتجه البحث الي الدراسة التحليلية ألنماط الحركة واللون بطريقةة معاارةرت تسةاعد علةس تحسةين ااداظ الةوسيسس اساسةيا  

الحسةية  ترميم طباعة المنسوجا  برسة عامة بطرق حديثة تعضسي عليهةا التنةوف  ةي المجوعةا  اللونيةة وتاةدد التةؤثيرا  

والبررية المختلسة من خالل تحقيق اإلتزان  ي الشكل واللون والطاقة والوسيسة لتاديل التةؤثيرا  السةلبية لتةداخل مجةاا  

 الطاقة المختلسة علس رحة اإلنسان وحروله علس طاقة ايجابية تساعد علس أداظ وسائسه الحيوية بكساظت.

والمإثرت علس باضةها الةبا ف  هةو محةيط  ائةل مةن ال بة با  المختلسةة  مجموعة من الموجا  المتساعلةعن الكون عبارت 

التي تإثر علس اإلنسان ورةحته وكسةاظت وسائسةه الحيويةةف وأل ميةة  ة ا التةؤثير  قةد سهةر  الاديةد مةن الالةوم الحديثةة  ةي 

اإلنسةان تحةدث نتيجةة  القرن الاشرين مستمدت من الحضارا  القديمةف وقد أثب  مإخرا أن  ناك تؤثيرا  غير مدركة علس

للمإثرا  التي يتار  لها من أشكال وخامةا  والةوان....خل ف خضةا ة خلةس المةإثرا  الخارجيةة ااخةر ف  هة ر التةؤثيرا  

قد تكون موجبةف وقد تكون سالبة ف وتإدي خلس خلل  ي اإلتزان  تحدث ماسمها  ي الباد األثيري لالنسان) الهالة البشرية(

هه علم السيزياظ النوعية خلةس دراسةة تلةك المسةتويا  غيةر المدركةة بالنسةبة لمسهةوم الطاقةةف  كةل مةا  ةو ف  ؤتج(1)الحيوي له

موجود  ي الكون عبارت عن طاقة متخ ت أشكال عديدتف  اانسان يايش  ةي  ة ت المسةتويا  المختلسةة مةن الطاقةة يتةاثر بهةا 

. وعلس  ة ا األسةاف  ةعن عمليةة (2)تربط اإلنسان بما يحيطهويإثر  يهاف  هي القو  الخسية التس تحرك كل شئ  ي الكون و

وضع أساسيا  لترميم طباعة المنسوجا  أرةبح  تتاةد  باةد ا الشةكلي المةدرك خلةس باةد جديةد غيةر مةدركف و ةو أنهةا 

نسةان لإل أربح  وسيلة لرياغة وتشكيل نوعية الطاقة داخل الترميمف وبالتالي أربح  أدات للتؤثير علس الطاقةة الحيويةة

 يتناسة  مةع  يمةا وأدواتهةا قياسةهاف وطةرق ف السيزيائيةة وخوارةها الطاقةف مسا يم ا م يلي وختزانه الحيوي ورحته. و يما

 .المنسوجا  طباعة ترميم

 

 

                                           
 يعرّ  ْٔر) )انمسرى األ،ار) األثيري  ان رٕ   ٔيتحرر  انسبعة يراتبّ يٍ ٔيُشأ  ببالَسبٌ يحيظ يضئ طيف ْٕ ) :انبشرية األثيري )انٓبنة انبعد

انسرهبية. انًرعر :  انطبقرة يرٍ ٔاقيًرب ٔد،ًعرب انطبقرة  نكتسربة يصرد،ا انبشررية انٓبنرة ٔتعتبر انحيٕية  انع م انغريسي  االنٓبو  انع م انرٔح)  انرٔح(

ُْدسة انتشكيم انحيٕي فر) تصرًيى األثربأ ٔهثرْرب عهرال يعردالت األداا ا َسربَ) "  ،سربنة )د ترٕ،اِ( سبن) إسًبعيم عراق) :"صيبغة يفردات نغة 

 .91  ص  2015غير يُشٕ،     هية انفٌُٕ انتطبي ية   عبيعة حهٕاٌ   
ٕ،     هية انفُرٌٕ انتطبي يرة يٓب يحًٕد ابراْيى :"صيبغة عديد  نعُبصر انتصًيى انداخه) يٍ يُظٕ، عهٕو انطبقة "  ،سبنة )د تٕ،اِ( غير يُش (1)

 ص أ أ. .و2009  عبيعة حهٕاٌ   
 .51ص  .يٓب يحًٕد ابراْيى : انًرع  انسببق (2)

 طبقرة بريٍ يرب االَسربٌ عسرى داخرم انطبقرة ْرة  صرٕ، ٔتتُرٕ  انحيرة  نهكبئُبت انحيٕية األَظًة بيٍ انعالقة تحكى انت) انطبقة ْ) :انحيٕية انطبقة 

 انعًرب،  :انصربٔي سرًير يحًرد :انًرعر  . انحيرب  يغُبطيسرة تسرًال ،قي رة حيٕيرة ٔطبقرة ارٕئية  حيٕية طبقة ٔ   ٓرٔحيٕية ٔطبقة  يًيبئية هيضية

 .3 ص   2004 ان بْر   عبيعة انُٓدسة   هية يبعستير  ،سبنة انًعًب،ية  انفراغبت داخم االداا  فبا  ،ف   َحٕ  يُٓمية انُٓدسية
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Abstract 

The research paper is providing an analytical study for the patterns of movement and color in 

a contemporary way to enhance the performance functionality for fundamentals of the design 

in textile printing generally with modern methods granting it diversity in color collections, 

and multiplicity of visual and sensory effects by achieving balance in shape, color, energy, 

and functionality to amend the negative effects of the interference of different energy fields 

on human health granting positive energy that enables him to perform his vital functions 

efficiently. 

 

 مشكلة البحث :

 تتحدد مشكلة البحث  ي التساإل ااتي:

   كيف يمكن ااستسادت من اادراك البرري وعلم الطاقةة وعالقتهمةا بتحسةين ااداظ الةوسيسي لترةميم طباعةة المنسةوجا

با  برامج الحاس  اآللي المتخررة استحداث وكيسية ماالجة الانارر والوحدا  السنية التشكيلية وتطوياها من خالل 

 ااتزان الحيوي لالنسان وتاطيه طاقة خيجابية ؟مجموعا  لونية وماالجا  ترميمية تإثر علس 

 فروض البحث:

   وجود عالقة   ا  دالة ايجابية بين استخدام الحركة واللون والطاقة  ي ترميم طباعة المنسوجا. 

 أهــداف البحـث:

 ٌهدف البحث الى:

  التورل لمسا يم  جديدت ألساسيا  ترميم طباعة المنسوجا  بوجه عام تاتمد علس علوم الطاقة. 

 .تناول مداخل لبنائيا  تشكيلية جديدت ألثراظ الترميما  الطباعية برسة عامة 

 منسوجا  ررد الطاقة اايجابية الناتجة من حركة اللون وحركة الانارر الطبياية والهندسية  ي مجال ترميم طباعة ال 

  علةةي حلةةول ترةةميمية مبتكةةرت وغيةةر تقليديةةة كباةةد جمةةالي  للحرةةولتوسيةةف األمكانةةا  السنيةةة لةةبا  بةةرامج الكمبيةةوتر

 ألستحداث ترميما  طباعية.

 أهمٌة البحث:

 .طرح رإية للربط بين السنون التشكيلية وعلوم الطاقة و ااستسادت من نتائج الالوم التكنولوجية الحديثة 

 اساسيا  ترميم طباعة المنسوجا  برسة عامة.راسة  ي خثراظ مجال تسهم   ر الد 

 .المسا مة  ي تؤكيد الاالقة بين اادراك البرري وديناميكية الحركة واللون لتوليد طاقة ايجابية لدعم المنتج التطبيقي 

  الةوسيسي  ةي تةدعيم ااتجةار  وعالقةتهم بتحسةين األداظتسسير لطاقة اللون و الانارر الطبياية وطاقة ااشةكال الهندسةية ف

 .التجريبي وتكون بمثابة مرجاا متخررا للمهتمين بمجال ترميم طباعة المنسوجا 

 حدود البحث:

 : حتس اآلن. 1992يستار  البحث الطاقة التي عر   من   حدود زمنٌة 

 :التطبيق بجمهورية مرر الاربية. حدود مكانٌة 

 :الدراسة تقدم مدخل جديد استخدام علوم طاقة الحركة واللون  ي ترةميم طباعةة المنسةوجا  لتحقيةق  حدود موضوعٌة

 ااتزان وتاديل التؤثيرا  السلبية علس رحة اانسان.

 



 ًناثلالجزء ا –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

340 

 منهجٌة البحث: ٌعتمد البحث فً إجراءاته على:

  :ًتةؤثير الحركةة واللةون علةس الطاقةة أتباة  الدراسةة أدوا  المةنهج األسةتنباطي التةي تررةد كةل مةن المنهج االستنباط

 الحيوية لالنسان.

   :ًتاتمد عليه الدراسة من خالل التجربة ال اتية للدارسة.المنهج التجرٌب 

 مصطلحات البحث: 

 :ُطاو   وهاً  ف والمساةول طااِق  ف َطْوًقةا َطْيًقةا وطاقةًة ف  هةو ُطا    َيطةوق ف طاا    الطاقة القةدرتف ومةا يسةتطيع أن يسالةه م 

/(. وتانةةي بالبحةةث :  ةةي تلةةك القةةو  الخسيةةة التةةي www.almaany.com/ar/dict/ar-arاانسةةان بمشةةقة )المرةةدر: 

 تحرك كل شيظ  ي الكون وتربط اإلنسان بما يحيطهف و ي قو  ا يستطيع أن يرا ا أو يلمسها ولكنه يتؤثر بها.

 ك ف  : أدركَ االدراك البصااري ك خدراًكةةا ف  هةةويعةةدر  ةةدر  ةةدَرك ف والمساةةول مع يف اْدَركَ  – مع الشةةيَظ ببَرةةَرر  : ر ر  للمتاةةد،

عمليةةة ماقةةدت ومركبةةة تبةةدأ بةةالحواف وتمةةر (ف ويانةةي بالبحةةث: /www.almaany.com/ar/dict/ar-ar)المرةةدر: 

للخبةرا  السةابقة ثةم تسسةير المثيةر الشةكلي أو اللةوني ف ثةم تنسةيم المةدركا  ضةمن مةدركا  بالتحليةل والمقارنةة والرجةوف 

 .السرد

  :اظ حركته وك لك مقدرت الجسم علس أداظ شغل بسب  حركته )المرةدر:  طاقة الحركة القدرت التي يكتسبها الجسم من جرَّ

www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.)/ 

   ن ن ف  طاقة اللون: لوَّ ن تلويًنا ف  هويلو، ن  وهاو  ف والمساول ملوِّ ت ةه  ولكةل لةون تةردد وطاقةة ُملوَّ ةْيظ  َوَ ْيَئةةع َمادَّ ةَسةع الشَّ ر 

 (/www.almaany.com/ar/dict/ar-arخارة به )المردر: 

  :مَ  تصمٌم طباعة المنسوجات مَ  / رمَّ م  ةي مَ رمَّ  / علس رمَّ م ف ترةميًما ف  هةو يرةم، م ف و ةي  ف والمساةول معرةم، َرةمَّ مع

انتةةا   تحديةةد موارةةسا  أجةةزاظ منةةتج طباعةةة المنسةةوجا  متكامةةل وعالقاتهةةا المتبادلةةة باضةةها مةةع باةة  سةةواظ كانةة   

 األطسةال الطباعيةة ترميما  ألقمشة المالقا  الطباعيةف وأقمشة السيدا  الطباعيةف وأقمشة المسروشا  الطباعيةف وأقمشة

 (/www.almaany.com/ar/dict/ar-ar)المردر: 

  خطوات البحث االجراٌِة:

 اادراك البرري لطاقة الحركة .             -مراكز الطاقة بجسم اانسان    -ما ية الطاقة وأنواعها وقياسها      -

 الباد الوسيسي لطاقة الحركة  ي الترميم واللون  ي ترميم طباعة المنسوجا . –البرري لطاقة اللون.    اادراك –

 :الطاقة وأنواعها وقٌاسها أوال: ماهٌة

 التي الكيسية قدم بل الطاقةف لكينونة واضحا تاريًسا يقدم لم أنه خا تؤثيرف خحداث او شغل ب ل علس القدرت بؤنها الطاقة عر  

  هة ا ف(3)طاقةة الجسةم  ة ا لةد  أن يقةال شةغل بة ل علةس قةادر ما جسم يكون  اندما طاقةف وجود علس بها ااستدال يمكن

 يابر  هو ال ف … والحركية والكهربية الحرارية كالطاقة والمارو ة الملموسة الطاقا  أنواف علس قارًرا ياتبر التاريف

 (.4) كمًيا يقاف التؤثير   ا وخن وحقيقتهاف ما يتها عن يابر وا األشياظ علس تؤثير ا

 قةةد أوجةةد  الاالقةةة بةةين موجةةا  الطاقةةة الكونيةةة والموجةةةا  داخةةل جسةةم اإلنسةةان علةةس يةةد الاةةالم األلمةةاني شةةةومان   

(Shumann)   يرتز و ي نسف  بة با  الاقةلف  8:  7.3ف حيث وجد أن  ب با    ر الموجا  تتراوح بين 1952عام 

                                           
 .11ص  .2005 ان بْر   انعرب)  انفكر دا، انحيٕية  انفيسيبأهخرٌٔ :  ببشب فؤاد هحًد (1)
ص  .2002ا َسبٌ "  ،سبنة )يبعستير( غير يُشٕ،     هية انُٓدسة   عبيعة ان بْر     عهال نهفراغ انتشكيهية انًعبنمبت َبع) :"تأثير عيٓبٌ (2)

19. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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النمةو   اليةومي  ةي تنسةيم السةاعة البيولوجيةة الداخليةة لالنسةان والتةي تةإثر علةس نسةام النةوم وخ ةرازا  وأنها تسلك نسف 

الهرمون.. خل ف وأ تم  وكالة ناسا األمريكية به ت السا رت عندما عاد رواد السضاظ خلس األر  و م ياانون من اإلكتئا  

  للقضاظ علس التؤثير السلبي للطاقةف وباد أن تةم تحليةل موجةا  وعدم التركيزف  زود  المركبا  بآله منسمة له ت الموجا

ف وقةد أثبة  الالةم أن اانسةان لةه مجةال مغناطيسةي وكهربةائي (5)  ت الطاقة ف تبين أنها مإلسة من أجزاظ سليلوزية ممغنطةة

 تشةةاردري اامريكةةي السيزيةةائي الاةةالم أضةةاف ولةة لكمثةةل مةةا للكةةرت األرضةةية مةةن مجةةال مغناطيسةةي وكهربةةائيف 

وعلةس   .(6)واأل كةار والمشةاعر الحيوية مثل أخر  أشياظ الطاقة تاريف تح  (Rechared Ferman 1960) يرمان

 لك  هناك الاديد من مستويا  الطاقة غير المدركة لدينا  ي رورت حسةية والتةي تاةرف بالطاقةة الدقيقةة او اللطيسةة والتةي 

 يمكن تقسيمها خلس :

 طاقة كونية  تيه من الكون.  .طاقة داخل األشكال الهندسية 

 .طاقة داخل الكائنا  الحية  (7)طاقة داخل المادت بكل رور ا. 

 يمكن القول أن الطاقة:  ي تلك القو  الخسية التي تحرك كل شةيظ  ةي الكةون وتةربط اإلنسةان بمةا يحيطةهف و ةي قةو  ا 

 ةي   (Ibrahem Karimالةدكتور خبةرا يم كةريم ) يستطيع أن يرا ا أو يلمسةها ولكنةه يتةؤثر بهةا. ويقةول الاةالم المرةري

تاريسه للطاقة:   يمكن أن نستبدل كلمة طاقة بتؤثير أي أن كل تؤثير  و طاقةف وك لك نستبدل كل تؤثير باالقةف و  ا التؤثير 

السيزيةاظ ياتي من شيظ  يه قطبية أو تضاد  ينتج عن   ت القطبية طاقةف وعلس  لك يمكن تاريةف مسهةوم الطاقةة مةن خةالل 

 .(8)النوعية علس أنه التؤثير  ي الاالقة بين شيئين

 أنواع الطاقة:

تناول السكر الالمي طبياة الطاقةة وعالقتهةا بالمةادت عبةر الارةور الماضةية وتاةدد  النسريةا ف  كانة  تهةدف خلةس تسسةير 

الطاقةةة الكميةة وتقةاف بةةؤجهزت وأدوا  السةوا ر المختلسةة تسسةيًرا منطقًيةةاف وبتحليةل الخةواي السيزيائيةةة للطاقةة تنقسةم خلةس: 

قياسيةف والطاقة النوعية والتي تتحدد  ي الطاقة الحيوية والمنسمة والحسية....خل  ف كما  و موضح  ةي الرسةم التوضةيحي 

 (.1رقم )

 

 ( : النواع الطاقة )من عمل الدارسة(1رسم توضٌحً )

 

                                           
 .15ص  .2002ٔانُشر   بيرٔت   نبُبٌ    ،فب  انسيد   ٔهخرٌٔ :"انشفبا ببنطبقة انحيٕية "  دا، انًُٓم نهطببعة (3)
 .19ص  .َبع) : يرع  سببق عيٓبٌ (4)
 عبيعرة انُٓدسرة   هيرة يبعسرتير  ،سربنة انًعًب،يرة  انفراغربت داخرم االداا  فربا  ،فر   َحرٕ  يُٓميرة انُٓدسرية انعًرب،  :انصربٔي سرًير يحًرد (1)

 .2  ص  2004 ان بْر  
 .2ص  .يٓب يحًٕد ابراْيى : يرع  سببق (2)

 أنواع الطاقة

 طاقة نوعٌة

 يمكن قياسها من خالل تؤثير ا علس ااشياظ كنشاط األعضاظ بجسم األنسان

 طاقة حيوية طاقة منسمة طاقة حسية طاقة حيوية طاقة عاطسية

 طاقة كمٌة

 تقاف بؤجهزت وأدوا  قياسية



 ًناثلالجزء ا –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

342 

 قٌاس الطاقة:

 ياسهاف وعموًما للطاقة نوعان من القياف:لكل نوف من أنواف الطاقة جهازا خارا لق

النوف األول: ياتمد علس القياف الكمي و و القياف المتاارف عليه وال ي ياتمد علس التحديد الكمي مثل: الطةول والاةر  

 والوزن والحجم والحرارتف ويستخدم لقياسه أجهزت مثل السولتيمتر والترمومتر وغير ا.

النوعي و  ا القياف يتاامل مةع تةؤثير مسةتويا  الطاقةة المختلسةة  ةي الطبياةةف كة لك يتاامةل مةع النوف الثاني: و و القياف 

الباد الورسي مثل طبياة الانرر وتؤثيرر ومستويا  تاامله مع مستويا  الكونف ويستخدم  ي   ا عدت علوم منها السيزيةاظ 

 .ويستخدم لقياسه أجهزت مثل:(9)النوعية التي تتاامل مع نوعية تؤثير الطاقة علس النسم الحيوية

o :و و أبسط وأدق جهاز لكشف الطاقة وقياسها بل وتوليد ا أيًضاف وال ي يامةل كمإشةر لنةوف الموجةة وطولهةا  البندول

 .(10)التي تنتج عن التؤثير علس الجسم 

 

 www.biogeometry.org  أنواع  مختلفة من جهاز البندول وٌستخدم فً قٌاس نوع الموجة وطولها المصدر:  (: 1شكل )

 

o  كامٌرا كٌرلٌانkirlian-camera:  و ي أحد ااجهزت الخارة بتروير الطاقة حول األجسام )الهالةة(ف و ةي تحةدد

 .(11) مستويا  أو طبقا  الطاقة المحيطة بجسم اإلنسان  ي رورت طيف من الضوظ المشع

 
   www.jmshah.com  www.kirlian.net and(: كامٌرا كٌرلٌان وتستخدم فً تصوٌر الطاقة الحٌوٌة المصدر   2شكل )

 
لتحديد ما يطرأ من تغيرا  علس الشخي المقاف نتيجة تارضه لنوعية ماينة  أجهزة التصوٌر باألشعة تحت الحمراء:

 من الموجا  التي تردر بما يدركه حوله.

 
 :المصدر   ( : مقٌاس اللٌتشر وأكموس أنتٌنا   والبٌومتر) بوفٌز ( وٌستخدم فً قٌاس الطاقة  الحٌوٌة3شكل  )

www.biogeometry.org- http://kitsilano.net  -  http://www.acmos-sbj.com : 
 

 

 

 

 

 

                                           
 .7ص  .يحًٕد ابراْيى : انًرع  انسببقيٓب  (3)

(4) Dr.Ibrahim Karim- Seminar- “ Introduction To BiogeometryThe Process of Creating Biosignatures”-2001 
(1) www.Biogeometry.org 

 

 المادي    األثٌري    الحٌوي   الغرٌزي   اإللهامً     الروحً    الروح
 www.kheper.net/topics/subtlebody ة  المصدر:(: مراتب اإلنسان الروحٌة السبع4شكل )

         
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                    

http://www.biogeometry.org/
http://www.jmshah.com/
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لإلنسـان نسام طاقة مستوح دائم التبةادل  يةه مةع الطاقةا  المحيطةة بةه  ةعن تةؤثير الترةميم علةس اإلنسةان يةتم علةس كةل  ة ر 

المستويا  ف ل لك يج   همه حتس يمكننا دراسة نوعيا  التؤثير المختلسة . وجسم اإلنسان مرك  مةن عنارةر لهةا مجمةوف 

مجموف ترددا  أعضاظ جسمه ف و لك ألن كل عضو لـه تةـرددر الخةاي  ترددا  وجملة   ر التـرددا   ي أي خنسان  ي

به وينطبق  لك علةس أرةغر الخاليةا والة را  التةي تةدخل  ةي تكةـوين الجةـسمف والتةي ترسةل التةرددا  علةس  يئةة  بة با  

اليةةـا أو خارةةة بهةةا ويكةةون التةةردد النهةةائي للجسةةم عبةةارت عةةن تةةردد عمةةومي يلةةون ويهةةيمن علةةس التةةرددا  المختلسةةة للخ

األعـضاظ التـي يترك  منها. ويرور الالماظ اإلنسةان بؤنةه يتكةون مةن روح و نسةف ف و ة ر الةنسف لهةـا عةدت  ياكةل و لهةا 

درجا  مختلسة من الكثا ة أو ال ب بةف والجسم األرضي  ـو أثقلهـا وأقلها ت ب با ف و و واحةد مةن سةباة أجسةام كةل منهةا ا 

أثيري مماثل لةه  ةي درجةة الت بة   . و ة ا الترةور يوا ةق المةدارف التةي تمةارف اليوجةا خ  يمكنه الحيات خا  ـي مـستو  

( مرات  اإلنسان الروحيةة ف ومةن  ة ر المراتة  السةباة 4سباة مرات  ف ويوضح شكل رقم ) من خلقُياتبرون اإلنسان قد 

ا ة وأعلس منه  ب بة ويشابهه  ي كل خليةة مةن ينشؤ الطيف أو الهالة اإلنسانية ف وياتبر الجسم األثيـري أخف من المادي كث

 خاليار ف و يه تكمن القدرا  واألحاسيف وال اكرت والاقل والشخريةف أما الجسم المـادي  هـو غال ـه الخارجي .

 قدرا  اإلنسان ترجع خلس طاقا  الروح ويقـوم الجـسم السيزيقي بدور الاامل المساعد إلسهار تلك القدرا  ف ولكةـل روح 

ـةـاقة نورانيةـة تسةمس   الةة  تحةيط بالجسةم و ةي عبةةارت عةن طاقةة كهرومغناطيسةية تغلةـف الجةـسم ف و ةي  ا  طبقةةا  ط

وألوان متاددت وتةدل علةس حالةة الجسةم مةن الناحيةة الرةحية أو ال  نيةة أو النسسةيةف بةل وتةإثر علةس جميةع وسةائف الجسةم 

 نها تستجي  لجميع أ كار وعواطف اإلنسان .المادي ف وتتحكم  ي عمليا  تساعالتـه الحيوية ف كما أ

والهالة تنشؤ من المرات  السبع التي يتكون منها جسم اإلنسانف و ةي تكةون  ةي شةكل خشةااعا  ضةوئية ترةدر مةن جسةم  

اإلنسان األثيري وتحيط به مـن كـل جانـ  وتكون أعلس منه خ تزاًزا. ولقد خستطاف الالماظ بواسطة األجهزت الحديثة خثبةا  

أم غازيةا يمكةن  أن لكةل جسةم طيسةا سةواظ كةان رةلبا ف أم سةائالف

رإيته بواسطة   ر األجهزت  وتتكون  الة جسم اإلنسان من سةبع 

مسةةةتويا  رئيسةةةية مختلسةةةة  ةةةي ال ب بةةةة متداخلةةةـة  ةةةـي باضةةةهاف 

وتاتبةةر الهالةةة البشةةرية مرةةدرا إلكتسةةا  الطاقةةة و ةةي الةةدرف 

الةةةواقي ألجسةةةامنا مةةةـن التةةةرددا  األخةةةر  والطاقةةةا  السةةةالبة 

وسةائف الجسةم ف و ةي تاتبةر وسةيلة  وخنتسامها يإدي خلس خنتسام

 امة لتشةخيي المةر  قبةل سهةورر ألنةه يحةدث داخةل الغةالف 

األثيري قبل أن يرير مادت  ةي الجسةم السيزيةائي وبة لك نسةتطيع 

 .   أن نكتشف المر  قبل سهورر

ا: مراكز الطاقة بجسم اإلنسان: ًٌ  ثان

ومراكز الطاقة بجسم اإلنسان  ي عبارت عن مجاا  كهربية تحةيط بالجسةم علةـس  يئةة دوامةا  يطلةق عليهةا خسةم           

 ( ف و ي تتوزف علس محور رأسي بالجسم .charka شاكرا ) 

 

 (: توزٌع مراكز الطاقة على محور أو مسار رأسً بجسم اإلنسان تتوزع  6شكل )

 http://www.kheper.net/topics/chakras/index.htmlالمصدر : 

 

(:الهالة التً تحٌط بجسم اإلنسان والمستوٌات التً 5شكل )
 تتكون منها.

 http://www.healer.ch :المصدر
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ويتضمن الجسم البشري ثالثة عشر مركزا  للطاقة ف سبع منهـا أساسـية وسـتة ثانوية وتةرتبط المراكةز األساسةية مةع نسةام 

اقةة التةي الغدد والهرمونا  بالجسمف ولكل مركز من مراكز الطـاقة الدقيق لون وتةردد وخ تةزاز مميةز يتوا ةق مةع نةوف الط

يهتز بها المركزف كما أن لكل مركز مرادف  يزيائي موجود  ي أحد الغدد األساسية الـسبع للجسم  يدخل  ي رنين مع لةون 

أو شكل ماين . ويسهر أن المراكز السباة لهةا تةؤثيرا  أقةو  مةن كونهةا تةرتبط بالامليةا  الحيويةة الخارةة بالجسةم  قةطف 

يارف بالاقد الاربيةف وكل  ستو  الااطسي والروحي ف  كل شاكرا ترتبط بار  خايولكنها تإثر  ي الامليا  علس الم

 .(12)منها ياتبر كؤنه مركز مخـي رغير, وله  اكرت يمكن من خاللها لألعضاظ ت كر ما قام  به

 مراكز الطاقة نوع الغدة العملٌات الحٌوٌة اللون

 البنسسجي○ 

 النيلي○  

 األزرق○  

 األخضر○  

 األرسر○  

 البرتقالي○  

 األحمر○  

 السكر

 النور

 الترميم

 الهواظ

 النار

 الميار

 األر 

الغدت 

 الرنوبرية

الغدت النخامية 

 الغدت الدرقية

الغدت الرارتية 

الغدت الكسرية 

 الطحال

 الغدت التناسلية

 

 (: مراكز الطاقة فً جسم االنسان واأللوان والغدد المرتبطة بها7شكل )

 http://www.kinesiology.com.au/links.htm المصدر :

 

 تمةـتيُوتاتبر مراكز الطاقة  ي المراكز المحركة التي يتم بواسطتها توزيع الطاقة الداخلة والخارجةة مةن الجسةم ف حيةث 

الكونية الدقيقة للجسم من خالل تلك المراكز والتي تامل علس تد قها بداخل الجسم.  هي المسئولة عن اإلترال بةين  الطاقـة

الباد الحيوي أو الطاقة الحيوية وبين الباد السيزيائي) أجهزت وأعضاظ الجسم البشري المختلسة( عن طريةق سةا رت الةـرنين 

و من خالل نقلهةا للطاقةة داخةل الجسةم البشةري  هةي تامةل علةـس خنتسةـام عمةل والتي يحدث من خاللها تبادل المالوما  . 

جميع أجهزته وبالتالي تضمن التوازن الحيوي للجسم فوعندما يتـوازن عمـل مركز الطا قة الدقيق يكون اللةون المحةيط بةه 

  با تا ويكون  لك  و اللون الرا ي لمركز الطاقة ويدل علس رساظ الطاقة المنباثة منه .

 ثالًثا: األدراك البصري لطاقة الحركة:

ا ا كان لكل شئ طاقةف و الطاقة تاني الوعي و اادراك و الحكمة مابرين عن أنسسهم  ي أشكال مختلسة ا ن  كل شئ لديه 

اادراك بكل األشياظ األخر   ي نةوف مةن ااترةال المسةتمر مةع باضةهم الةبا . و لكةن بمةا أن الطاقةة تابةر عةن نسسةها 

ف وياد مرطلح اإلدراك أحةد المسةا يم القديمةة  ةي علةم الةنسفف ويشةير خلةس: عمليةة (13)مختلسة و  ي حركا  مختلسةبطرق 

نسسية  ا  طابع مار ي تهدف خلس التارف علس البيئة الخارجية المحيطة بالسرد من خالل تساعلها مع الحالة الداخلية للسرد 

                                           
 .39ص  .يٓب يحًٕد ابراْيى : يرع  سببق (1)

(1) http://biogeometry.com.eg/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%80%D9%86/what-is-energy/ )ت.د  

15 /2 /2018)  
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.  ةاإلدراك (14)تنسةيم المنبهةا   ةي  ئةا  وتسسةير ا وخكسةابها مانةس ي لحسة ما و ي وقة  محةددف بحيةث يةإدي  لةك خلةس 

عملية ماقدت ومركبة تبدأ بالحواف وتمر بالتحليل والمقارنة والرجوف للخبرا  السابقة ثم تسسير المثير الشكلي أو اللةوني ف 

ن  رةلهاف  انةد التاامةل ثم تنسيم المدركا  ضمن مدركا  السرد. والمدرك الحسي مجموعة من خحساسا  مترابطة ا يمك

مع الترميم بوجه عةام وترةميم طباعةة المنسةوجا  يتكةون لةد  المتلقةي خدراك حسةي كلةي نةاتج مةن طاقةة كةل مةن اللةون 

والشكل والملمف والخطوط والمساحا ...خل  سواظ خيجابية أو سلبيةف و ي كلها مًاا مدرًكا حسًيا يستجي  له السرد بةالقبول 

 .(15)كننا  رل اللون أو الملمف عن الشكل مثاًل عند خدراكهأو عدم القبولف  ال يم

تلا  الحركة دوًرا  اًما  ي ترميم طباعة المنسوجا  للتؤكيد علس  اعليا  خارة تساعد المرمم علس خبراز مشةاعرر أو 

المجةال المرئةي أو أ كارر أو تابيراتهف وتتضمن الحركة  كرتين  ما ) التغييرف والزمن(ف  التغيير قد يحدث موضةوعًيا  ةي 

  نًيةةا  ةةي عمليةةة اإلدراك أو كليهمةةا مًاةةاف والةةزمن يةةدخل  نةةا  ةةي جميةةع الحةةاا ف و نةةاك  ةةرق بةةين النةةواحي الموضةةوعية 

والطاقة ال  نية للحركة  ي الترميمف والحركة ال  نية موجةودت  ةي جميةع نةواحي اإلدراك ومةع  لةك  لهةا أ ميةة ترةميمية 

من أوضاًعا ساكنة وليس  من السهل الحرول علس الحركة  ي األشةكال كمةا يمكةن تجنة  كبيرت  ي الترميما  التي تتض

 لكف  تنسةيم الحركةة اإلدراكيةة تةإدي خلةس خلةق دائةرت متكاملةة مغلقةةف ولةيف  نةاك قواعةد ماينةة ألداظ  لةكف وللةتحكم  ةي 

 .(16)نأشكال الحركة ال  نية يج  مار ة الطاقة الديناميكية لكل عنرر من عنارر التكوي

 طاقة الحركة  ي الترميما  ثنائية األبااد تسهر  ي خطوطها الخارجيةف كما تسهر  ي اتجار محاور ا الرئيسيةف  سةي أ  

عمل  ني يثير  ي المشا د حركة ضةمنية ويحةف بهةا بحركةة عينةة داخةل اطةار الترةميمف كؤنتقةال الاةين مةع حركةة اللةون 

مع حركة الخط واتجا هف أو بحركة المالمف وانسيابهاف والترميم الناجح  و الة ي وانسيابه داخل التكوينف أو اتجار الاين 

يضمن توزيًاا للانارر التشكيلية المكون منها الترةميم توزيًاةا يحةا س علةي اسةتمرار حركةة الاةين  ةي نطةاق حيةز الامةل 

لحركةة بةؤي شةكل  ندسةي أو لةون .  امليةة خدراك ا(17)السني بحيث ا يكون  ناك ثغرا  تسمح للاين بةالهرو  مةن الشةكل

تامل علس خدخال نوف ماين من الحيات داخل الترميمف و  ت الحيات  ي ما يطلق عليها الطاقةة ال اتيةة للترةميمف  وجةود أي 

حركة بؤي شكل يوجد مركز خسي ويتواجد بها المركةز لمكونةا  الطاقةة المنسمةة و لةك دون تحديةد للمركةز حيةث أن  لةك 

. ولقد سهةر  مسهةوم  ة ر الحركةة  ةي الاديةد مةن الحضةارا  القديمةة كالحضةارت (18)الزمان والمكانالمركز خار  حدود 

الرينية والمررية القديمةف كما سهر   ي لزخارف اإلسالمية والقبطيةف ومثةال علةس  لةك الةدوران لليمةين ) مةع عقةار  

 .(19)ساعة( يمثل انبااث الطاقة السالبةالساعة( يمثل انبااث الطاقة الموجبةف والدوران لليسار ) عكف عقار  ال

 إدراك طاقة الحركة فً الطبٌعة.

خن ااستلهام الحركي للترميم من الطبياة يتم بواسطة التابير عن القةو  التةي تتحةرك داخةل مكونةا  الطبياةة لنقةل المةادت 

لطبياةة بنةاظ علةي الاديةد مةن ف و لك من خالل نما   التكرار  ي الطبياة حيث يتكةرر الشةكل  ةي ا(20)من نقطة خلي أخر 

 (2األنماط  الموضحة  ي الرسم التوضيحي رقم )

                                           
سبنة إنٓبو عبد انرحًٍ إبراْيى  " د،اسة انًعبنمبت انتشكيهية نُظى انهٌٕ ٔعالقتٓب انتببيُية ي  انبيئة انصحرأية ف) تصًيى االعالٌ "  ، (2)

 .162  ص  2007فٌُٕ انتطبي ية  عبيعة حهٕاٌ  يبعستير )غير يُشٕ، (  هية ان
  شيًبا عبد انستب، شحبتّ يٓراٌ: " فهسفة االتصبل  بعد اَسبَ) ف) تصًيى األثبأ "  ،سبنة د تٕ،اِ )غير يُشٕ، (  هية انفٌُٕ انتطبي ية (3)

 .158  ص  2012عبيعة حهٕاٌ  
 .59  ص  2011بط  انسيد انشربيُ):"انتصًيى ٔيدا،سة انعبنًية"  يكتبة َبَس)  ديي (2)
  ص 1986،ٔبرت عيالو سكٕت: هسس انتصًيى  ترعًة يحًٕد يحًٕد يٕسف  عبد انببق) يحًد إبراْيى  َٓضة يصر نهُشر ٔانتٕزي    (3)

52  53. 
 .172ص  .يٓب يحًٕد ابراْيى : يرع  سببق (4)
 .213سبن) إسًبعيم عراق) : يرع  سببق   ص  (5)
 .126, 124  ص 2000ية ٔانتصًيى انداخه)  يطبب   هية انفٌُٕ انتطبي ية   عبيعة حهٕاٌ   عال عهال ْبشى  انتكبيم بيٍ انعًب،  انداخه (6)
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 (: ٌوضح أنماط الحركة فً الطبٌعة ) من عمل الدارسة(2رسم توضٌحً )

 

 :طاقة الحركة فً األشكال األشعاعٌة فً الطبٌعة 

خن عنارر الطبياة قائمة علس نسم تتةوائم مةع 

بيئتهةةا ووسائسهةةةاف ولةةةبا  عنارةةةر الطبياةةةة 

شةةكل خشةةااعي خةةاي بهةةا مةةن ناحيةةة بةةإرت 

ألشةةااف  ةةو الةةدوران اانطةةالقف والمقرةةود با

حول نقطة مركزية تكون  ي محور اارتكاز 

وتحقق التةوازنف ويةتم ترتية  الانارةر حةول 

  ر النقطة بشكل يجالهةا أقةر  مةا تكةون للةدائرت حتةس لةو كانة  غيةر منتسمةة ااسةتدارت.  انارةر الطبياةة المختلسةة التةي 

من نقطة أو مركزف أو تتسرف مةن خةط أو مةن جانة  واحةد تحتوي علس النسم اإلشااعية تاتمد علس خطوط خشااعية تنبثق 

 من الجانبين  ي حركة منتشرت نحو الخار ف لتتخ  لها مسارا  سواظ مستقمة ف أو منتشرت كلما باد  عن مركز األنطةالق

(21). 

 ( :(meandering patternsطاقة الحركة فً ألشكال المتعرجة فً الطبٌعة 

علةةي عكةةف التكةةرار المتسةةرف  ةةعن األشةةكال المتارجةةة  

توحي بالحركة البطيئة بل و الكسولة  ةي باة  األحيةان 

ولكةةةن  ةةة ا غيةةةر رةةةحيح علةةةي اإلطةةةالق حيةةةث أن  ةةة ا 

المسهر الهادئ  يو ر مقدار  ائل من الطاقة حيث أنةه ا 

يهدر ا بكثا ة الحركةة. ومثةال  ة ا النةوف مةن األشةكال : 

ائية مثل األنهار و انحناظا  الم  و برما  المجاري الم

األرابع و تمو  الرمةال  ةي الرةحراظ بسةب  الريةاح و 

( يوضةةح نمةةا   9حركةةة الثابةةان الملتويةةة و شةةكل رقةةم )

الحركةةة المتارجةةة. وعلةةي سةةةبيل المثةةال  ةةان الخطةةةوط 

المتارجةةة التةةي تشةةكلها األنهةةار والمجةةاري المائيةةة  ةةي 

غريةةق  ةةي تكةةوين زخةةارف الطبياةةة اسةةتلهمها  قةةدماظ األ

 ندسية  ا  خطوط مستقيمة أو مموجة أو حلزونية مستمرت وتتكرر علةي أباةاد متسةاوية. وبةدأ   ة ر الوحةدا  بتكوينةا  

 بسيطة ثم ازداد   ي التاقيد والتداخل.

                                           
يرٔ  يحًٕد حسيٍ: " انبعد انراب  ف) انبهٕ،ات انطبيعية  ًصد،  ثراا انتصًيًبت انسخرفية "  ،سبنة يبعستير )غير يُشٕ،  (   هية  (1)

 .40  ص  2012انتربية انفُية  عبيعة حهٕاٌ   

 أنماط الحركة  ي الطبياة

 النمط ااشااعس النمط المتمو  النمط الحلزوني النمط اللولبي النمط الشبكي النمط المتكدف  ي مجموعا 

 

( نماذج لطاقة الحركة فً االشكال اإلشعاعٌة فً كل فاكهة الكٌوي 8شكل )
 www.google.com.eg/imghp?hl=enوالبرتقال والصدف  المصدر: 

 
( نماذج لنمط تكرار الشكل المتعرج فً كل من تموجات الرمال 9شكل )

وبصمة أصابع االنسان وحركة الثعبان. المصدر: 
www.google.com.eg/imghp?hl=en 

 
( أشكال التعرجات الماٌِة فً الطبٌعة واستلهامها فً 10شكل )

الزخارف االغرٌقٌة القدٌمة. المصدر: 
www.google.com.eg/imghp?hl=en 
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  طاقة الحركة فً الشكل الحلزونً فً الطبٌعة(Spiral) : 

نقطة األرل و يقل انحنائه و يتباعد باستمرار عن   ر النقطة أو بماني  خن الشكل الحلزوني  و عبارت عن منحني يبدأ من

 خر يزيد نرف قطر المنحني باسةتمرار كلمةا ابتاةد عةن نقطةة األرةل. ومةن  ة ا التاريةف نسةتنتج أنةه  ةو تكةرار للشةكل 

 ي التوسع أثناظ اتجا هةا وب لك نجد أن الحلزون  و نمط من تكرار المنحنيا  اآلخ ت  .(22)المنحني بدرجا  خنحناظ مختلسة

للخار  ف و ي   ر الحالة يارف   بالحلزون اللوغاريتمي  . و ناك نوف  خر من الحلزون و و   حلةزون أرشةميدف   و 

 و عبارت عن منحنيا  تلتف برورت متااقبة وتكون بينها مسةا ا  ثابتةة مةع اسةتمرار ابتااد ةا عةن نقطةة األرةل و شةكل 

ن الحلةزون اللوغةاريتمي و حلةزون أرشةميدف. وتزخةر البيئةة الطبيايةة بالاديةد مةن األشةكال ( يبين السةرق بةين كةل مة11)

الحلزونية ف كؤرداف الرخويا  )مثل قوقاة الحلزون  ي الحجيرا ( ف القواقع البحرية فالتساف بةتال  األز ةارف أطةراف 

دواما  البحريةة والزوابةع الرمليةة فخنحنةاظ قةرون األوراق النباتية الملتسة وعروق النباتا  المتسلقة مثل اللةبال ف حركةة الة

 ( . 13الكباشف الشكل الخارجي أل ن اانسان شكل )

   
( الحلزون اللوغارٌتمً و حلزون 11شكل )

 أرشمٌدس.
( نماذج من الشكل الحلزونً فً 12شكل )

 النبات.
( نماذج من الشكل الحلزونً فً 13شكل )

أذن االنسان وقوقعة الحلزون ذي 
 الحجرات.

 www.google.com.eg/imghp?hl=enالمصدر: 
 
 

 ًفً الطبٌعة طاقة الحركة فً الشكل اللولب 

 ( helix patterns) : 

ياد الشكل اللولبي من مشتقا  الشكل الحلزونةي وتكةون منحنيةا  الشةكل 

كةالحم  اللولبي أقل حدت وتنوف و يسهر  ي سالسل ارتباط الجزيئا  ف 

النةةةووي اللةةةولبي المةةةزدو  و ترةةةاعد األدخنةةةة و الشةةةكل اللةةةولبي  ةةةي 

 (14شكل رقم ) األرداف

    طاقااااة الحركااااة فااااً التركٌبااااات الشاااابكٌة فااااً الطبٌعااااة

(Weaving patterns): 

الةنسم الشةةبكية نسةم  ندسةةية قائمةةة علةس عنرةةر  ةةام و ةو الخةةطف وياتبةةر 

تتنةوف وتتغيةر تبًاةا لزيةادت أساف بنائها ليكون أنواف عديدت من الشبكيا ف 

عةةةدد الخطةةةوط أو تنوعهةةةا  ةةةي السةةةمكف واخةةةتالف اتجا اتهةةةا مةةةع ماةةةدل 

ف وتسهةةر بوضةةوح  ةةي نسةةيج شةةباك الانكبةةو  حيةةث تتماسةةك (23)التكةةرار

الخيوط باالتساف حول باضها الةبا  لتكةون نسةيجا قويةا ودقيقةا . كة لك 

 (.15يسهر   ا النوف من األشكال  ي أجنحة با  الحشرا  شكل )

                                           
(1) D'arcy thompson , "on growth and form", cambrige university press, 1945, p. 748 

 .43  42يرٔ  يحًٕد حسيٍ: يرع  سببق   ص  (2)

 
( نماذج من الشكل اللولبً فً تصاعد 14شكل )

 األدخنة والحمض النووي وقطاع  صدفة بحرٌة 
المصدر: 

www.google.com.eg/imghp?hl=en  

 
( التركٌبات الشبكٌة ألجنحة الحشرات 15شكل )

 ولخٌوط العنكبوت.
المصدر: 

www.google.com.eg/imghp?hl=en 

http://www.google.com.eg/imghp?hl=en
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 :طاقة الحركة فً تكرار األشكال التً تتكدس فً مجموعات فً الطبٌعة 

خن الاةةالم الطبياةةي يزخةةر باألجسةةام الكرويةةة وااسةةطوانية 

مثةةل الخاليةةا و الجزيئةةا  و السيروسةةا  وغير ةةا ف و ةة ر 

التراكية   ا  الشةةكل الةةدائري أو ااسةطواني تتجمةةع سةةويا 

بواسةةطة ضةةغط  ائةةل نتيجةةة الجا بيةةة األرضةةية والحةةرارت 

  ر األشكال من باضها كلما زاد تحولها وكلما زاد اقترا  

خلي أشكال مرباة الجوان  أو مسدسةة نتيجةة الضةغط علةي 

( يوضةةةح كيةةةف تتكةةةدف األجسةةةام 16جوانبهةةةا و الشةةةكل )

 . الكرويةةةة  ةةةي الخاليةةةا النباتيةةةة لتتحةةةول ألشةةةكال مضةةةلاة

 الشةةكل السداسةةي  ةةي خاليةةا النحةةل ياةةد أقةةوي بنةةاظ ممكةةن 

لكتلةةة مةةن الخاليةةا المتالرةةقة ف ومةةن أمثلةةة  ةة ا النةةوف مةةن 

 (.17شكل )( 24)األشكال  ي الطبياة : خاليا النحل و أعشاش الدبابير و الهيكل الخارجي للسلحسات 

س اإلنسةان ف والتةي مةن الممكةن أن يسةتاين بهةا سبق تبين أن  ناك عدد من الحركا  التي تولد وتباث طاقة تإثر علة ومما

المرمم ويستخدمها  ي ترميم  طباعة المنسوجا  و لك لتوليد طاقة حركية داخل الترميم سواظ كان ألقمشةة األطسةال أو 

عةن ألقمشة السيدا  أو ألقمشة التؤثيث أو للمالقا  الطباعيةف  لكل منهم متلقي يخاطبه ويدركةه ويةإثر عليةه تةؤثير يختلةف 

األخرف ولكن خ ا تم تثبي  ااسف ألنتا  طاقة حركية لها تؤثير خيجةابي ف  ةال يختلةف عليهةا أحةد ألنهةا نسريةا  مثبتةةف وتةم 

 تطبيقها بالسال.

وب لك نستطيع ان نقول  ناك طريقة جديدت لسهم األبااد الكونية المختلسةف  عننا نستطيع أن نابر عن األلةوان بنغمةا  والة ي 

ن  ناك لون ماين له نسةف التةؤثير ويشةترك مةع النغمةة  ةي الةرنين وقةد يشةترك ماهمةا  ةي نسةف الةرنين شةكل يمكن أن يكو

. وبالنسر خلس الاالقة بين األشكال واأللوان يمكةن خدراك أ ميةة تؤثير مةا علةس الطاقةة (25) ندسي ما ويكون له نسف التؤثير

ثر بالمإثرا  الخارجية المحيطة باإلنةـسا ن كةـاأللوان واألشةكال الحيوية لالنسان لترميم طباعة المنسوجا .  يمكن أن تتؤ

وعنارر تكوين الترميم ف حيث أن األلوان واألروا  واألشكال لها سرعا   ب بية مختلسةة  ف كمةا يمكةن أن ينطبةق لةون 

أ ميةة أن تكةـون  ماين علس رو  وشكل ماين وبالتالي يمكن ر ع مادل ت ب   الهالة البشرية والتةؤثير  يهةاف ولة لك نةر 

  ـ ر المإثرا  متناغمة ماها وبالتالي مع اإلنسان .

 ا :اإلدراك البصري لطاقة اللون:رابعً 

اللون من الانارر الهامة  ا  التؤثير المباشر علس اإلنسان والتي قد يختلف مد  تؤثير ا باختالف طبياة المتلقي  اتةه مةن 

خنسان مجموعته اللونية المسضلة والتي قد تختلف من شخي آلخر مهمةا  حيث ثقا ته وجنسيته وتسضيالته الشخريةف ولكل

الكةون مةا  ةو  لكل لون التردد وال ب بة الخارة به ف  كـل شةـيظ  ةـي. ول(26)تشابه  سرو هم وبيئاتهم اإلجتماعية والثقا ية

 لةك جسةم اإلنسةان وأعضةاإر  خا طاقة ف وأن كل الانارر والجزيئيةا  الموجةودت حولنةـا لهةـا تةرددر االخةاي بهةا بمةا  ةي

 وخاليار ف ومن   ا المنطلق  عنه عندما تتوا ق ال ب با  مع باضها يحدث التوازن .   

                                           
 هية  –قسى انتصًيى انداخهال ٔاألثبأ  -هييًة قبسى   "هسبسيبت تصًيى األثبأ انعضٕي ٔا،تببطّ ببألثبأ انًصري ان ديى "  ،سبنة د تٕ،اِ (1)

 .10, ص 2002عبيعة حهٕاٌ   انفٌُٕ انتطبي ية  
 .22  ص  يرع  سببق  :انصبٔي سًير يحًد (2)
 .127انسيد انشربيُ): يرع  سببق   ص  (3)

  
( تكرار األشكال الكروٌة وتكدسها لتتحول إلً أشكال 16شكل )

 مضلعة فً الخالٌا النباتٌة.
 www.google.com.eg/imghp?hl=enالمصدر:  

  
 ( الشكل السداسً فً خالٌا النحل و هٌكل السلحفاة.17شكل )

 www.google.com.eg/imghp?hl=enالمصدر: 
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ولقد أثبت  الدراسا  أن اللون والضوظ يستطياان أن يسةاعدا  ةي حةدوث التةـوازن ألنسمةة الجسةم علةس المسةتو  المةادي  

الجسم  ي حدوث تغييرا  بالنسبة للخاليا والهرمونا  بحيث تـإدي خلـس والروحي ماا ف  األلوان لها القدرت علس مـساعدت 

ختزانهـا أو حدوث خلل بها . و لك من خالل اإلستخدام األمثةل لأللةوان ف  ةاللون الة ي لةه طةول مةـوجي قةـرير يشةير خلةس 

ل التةالي يوضةح أطةوال موجةا  رغر الجزيئيا  التي تتساعل بهاف وبالتالي خلس خعطـاظ طاقـة أكثـر قـوت و اعلية ف والجدو

 ألوان الطيف :   

 اللون الطول الموجي ) نانومتر( اللون الطول الموجي ) نانومتر(

  وق البنسسجي .٨٥ – .٨٥ أرسر .٨٨ – .٨٥

 بنسسجي .٨٥ – .٦٨ برتقالي .٨٥ – .٤٦

 نيلي .٦٦ – .٦٨ أحمر .٤٨ – .٥٨

 أزرق .٦٤ – .٦٥ تح  األحمر .٥٨ – ...١

 أخضر ٦٥ – .٨٨  

 .137ص  .مها محمود ابراهٌم : المرجع الساب (  : ٌوضح أطوال موجات ألوان الطٌف  المصدر: 1جدول )

ويتضح من الجدول أن اللون البنسسجي أقو  بكثير من اللون األحمرف لـ لك بمار ـة كيةف تةإثر األلةوان علينةا نسةتطيع أن 

األلةةـوان علةةس جميةةع المسةةتويا . وأن اللةةونين األبةةي  واألسةةود يحمةةالن جميةةـع نسةةتخدمها لسائةةدتنا ف وعمومةةا تةةإثر علينةةـا 

يكون كل األلوان ول لك  هو له خواي جميع األلوان . لإلنسان مراكةز للطاقةة  التـؤثيرا  حيـث أن اللون األبي   و ال ي

ي جسةم اإلنسةان طاقةـة اللةـون تترل بكل األنسمة والوسائف  ي الجسمف وأن كل مركز منها يتحكم به لةون ماةين ف ويمةت

مـن خالل ترددر . خن مراكز الطاقة تتبع نسف قاعدت الرنين أو التناغم الموجودت بين األلوان واألشكال واألروا  المختلسة 

ف وب لك بالتحكم  ي نوعية اللون الموجود  ـي الترميم نسةتطيع الةتحكم  ةي مركةز الطاقةة ف وبالتةالي التةؤثير علةس اإلنسةان 

 :  (27)( يوضح الاالقة بين األلوان وتؤثير ا  لك علس مراكز الطاقة باإلنسان2عامة.  والجدول التالي رقم ) برسة

تأثٌر اللون فً عالج 
 بعض األمراض

 تأثٌر اللون على مستوى الطاقة الوظٌفة
رقم ومركز 
 الطاقة

 اللون

عال  المشاكل النسسية 
والاربيةف وحـاا  
 الـررف والرومـاتيزم .

نقطة دخول قـوت 
الحيــات ويغــ ي 
الجــسم والاقــل 

 والروح

لون الجمال واإلبداف واإللهام . ينقي 
أ كارنا وأحـساسينا وياطي اإللهام 

والمار ةف ك لك له خرائي ااترال 
 بالجزظ الروحي

(7)Crown 
 الرأف

 البنفسجً

 

 عال  اضطرابا  البرر

يساعد علس 
مـز  الحدف 
بـالمنطق ولــه 
خــرائي 
 روحية

لون السرية والغمو . ياطينا الخبـرت 
زيادت من خرائره  والقـوت والخيـال و

نشاط األحالم ف وااترال بالجزظ 
 الخاي بالشاور واإلحساف بالجسم

(6)Third 
Eye الاين 

النٌلً /األزر  
 الغام 

تخسيف الضغوط علس 
المستو  الاقلي ويساعد 
علس وقـف النزيـف 

 التوتروخزالة 

مــسئول عــن 
اإلترال 

 والتابيـر ال اتي

لون الرحة والمار ة . و و أساسي 
لحـاا  اإلسـترخاظ ومهم لحاا  

الضغط الاربي ف له خرائي خترال 
 علس مستو  روحي عالي .

(5)Throat  
 الحنجرت

 

 األزر )تركواز(

                                           
 .238  137ص  .يٓب يحًٕد ابراْيى : يرع  سببق (1)
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يستخدم  ي حاا  كسر 
الاسام وخعادت نمو 

الجسم الخاليا الميتة  ي 
 عموما

مركز كل 
المراكزف 

ويباــث علــس 
 الح  والرحمة

لون التوازن والح  والسيطرت علس 
النسفف  يساعد علس تهدئـة األعرا  
ونقاظ األ كار ف يجال طاقة الجسم علس 
جميع المـستويا   ي حالة توازن ف 
وياطي الشاور بالسالم واإلنسجام ولـه 
خـرائي اإلتـرال بجميع مستويا  

 جسمال

(4) Heart 
 القل 

 األخضر
 

يستخدم لتنشيط المستو  
السكري والاقلـي للجـسمف 
وياـالج األمـرا  

 الجلديـة

يساعد علس قـوت 
 الشخرية

لون الحكمة والاقل ورساظ ال  ن . 
ويقلل التوتر ف ويحسز علس سرعة البديهة 
وزيادت قدرا  السهم ف ولـه خـرائي 

 لإلنسان .اإلتـرال بالمستو  الاقلي 

الرسيرت  (3)
 الشمسية
Solar 

 األصفر

 

يـستخدم لر ـع وزيادت 
المناعة للجسمف و يساعد 
 ي عال  األمرا  
 الـردرية والكلـس

خاي باإلبــداف 
والجنف ويـساعد 
 علس السيطرت

لون الساادت والحماية. انه يزودنا بالمرح 
والشاور بالحيـات و و من أ ضل األلوان 

المستو  الااطسيف ولـه المحسزت علس 
 خـرائي اإلتـرال الحسي

(2) 
Sacral   
 الاجز

 البرتقالً

 

عال  با  أمرا  الدم 
والـدورت الدموية و 
حاا  اإلحباط 

 (28)واإلكتئا 

 قوت تدعيم الجسم

لون الطاقة والشجاعة والثقة بـالنسف. 
خنـه يزودنـا بـالقوت والحيوية ويمدنا 

المستويا  ف وله بالطاقة علس جميع 
خـرائي ختـرال بالمـستو  المادي 
للجسم ف و و ياتبر لون مركزي ألنه 
يترل بمركز الطاقة األساسـي بجـسم 

 اإلنسان

(1) 
 الج ر

  Base 

 األحمر

 

 ( ٌوضح: العالقة بٌن األلوان وتأثٌر ذلك على مراكز الطاقة باإلنسان2جدول )

 .260ص  .الساب مها محمود ابراهٌم : المرجع المصدر:  

 

والنس  الخارة بكل لون وعالقته باأللوان األخر  الموجودت علس دائرت األلوانف  من الماروف أن لكةل لةون  ةي الةدائرت 

الترةميمف   ةي ختةزان تحةدثُاللونية لونا مكمال أو مضةادا لةه ف لةـ لك  هنةاك نسة  تةربط بةين  ة ر األلةوان المتكاملةة بحيةث 

 :  (29)اإلتزان بين األلوان والجدول التالي يبين نس 

 األلوان   النسبة

 أرسر : بنسسجي    ١ : ٨

 أرسر : أزرق   ١ :٨,٨

 برتقالي : أزرق   ١ : ٨

 أحمر : أخضر   ١ : ١

 أرسر : برتقالي    ٨ : ٦

 أرسر : أحمر   ٨ : ٤

 أرسر : أحمر : أزرق   ٨ : ٤ : ٥

 برتقالي : بنسسجي : أخضر   ٦ : ٥ : ٤

 (30)أرسر : برتقالي : أحمـر : بنسـسجي : أزرق : أخضر    ٨ : ٦ : ٤ : ٥ : ٥ : ٤

 .264سالً إسماعٌل عراقً : مرجع ساب    ص (   األلوان ونسب اإلتزان بٌنها  المصدر: 3جدول )

                                           
 .238  137ص  .يٓب يحًٕد ابراْيى : يرع  سببق (1)
 264سبن) إسًبعيم عراق) : يرع  سببق   ص  (2)
 264ص سبن) إسًبعيم عراق) : يرع  سببق    (3)
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 خامًسا : البعد الوظٌفً لطاقة الحركة واللون فً تصمٌم طباعة المنسوجات:

  و لةك مةن خةالل دورانهةا مةع عقةار    ةي محةور اارتكةاز وتحقيةق التةوازنفالدوران حةول نقطةة مركزيةة تكةون

 الساعة تزيد الطاقة اايجابية.

  الحركة األشااعية والحلزونية تامال علس نشةر الطاقةة اإليجابيةة مةن المركةز وتورةيلها خلةس بةاقي أجةزاظ الترةميم

  وبالتالي الس التوازن اإليجابي ألجزاظ الامل كله

 الل التكبير والترةغير للوحةدت و لةك مةن خةالل نسةام حركةي حلزونةي اشةااعي انسةام  ةي الحركةة تتبع التكرار خ

 الداخلية مركزية الشكل يإدي الس التوازن اإليجابي.

  حركة الشبكة نسق مستقل ب اته ألنها بمثابة نسيج ديناميكي متماسك البنيةان   تقةاطع تللةك الخطةوط و زيةادت عةدد ا

 يولد طاقة حركية  ا  ختزان  ي التناس  الهندسي الجماليأو سمكها لتكوين شبكة 

  تكرار اللون الواحد  ي مساحا  متاددت داخل الخطةة اللونيةةف أو تكةرار قيمتةه ياطةي الاةين خمكانيةة التنقةل مةا بةين

 األلوان بسهولةف ويجالها تشار بالتوازن مابين الدرجة الساتحة والدرجة الداكنة.

 اسةتامالها مًاةا يسهةر كةل منهةا بريةق  لة  ي تحقيق توازن لونيف ألنها تتمتع بعتزان طبياةي.استخدام األلوان المتكام

  اآلخر.

  :تساعل اللون: يإثر ويتاثر باللون المجاور أو بالخلسية المحيطة به ل ا يحدث ما يلي 

o  خشراًقا وز اظ كلما ازداد  الخلسية المحيطة دكنًة.كثا ة كل ألوان الطيف تسهر أكثر 

o  اللون يإثر ويتؤثر باللون المجاور أو الخلسية  قيمة المساحة الزرقاظ الوسطس تربح أكثةر

دكنًة وسط الخلسية الرسراظ الدا ئة. كمةا أنهةا تميةل خلةس أرةغر حجًمةا ممةا لةو كانة  وسةط خلسيةة 

 .(18شكل رقم )  بنسسجية باردت

o لمساحة اللونية الوسطس ثابتة ا تتغيرف غير أنها تسهر  اتحة أو داكنة بتؤثير القيمة اللونية للخلسية.خن قيمة ا 

o  تخلق الدرجا  المتشابهة من اللون الشاور بمةزا  مةريح وتتضةح األختال ةا  بةين األلةوان عنةد وضةاها جنًبةا خلةس

 جن  بشدت.

o  دور  ةةام  ةةي تناسةةق األلةوانف وقةةد تسةةتخدم كخلسيةةة أو خطةةوط األلةوان المتاادلةةة )المحايةةدت( كةةاألبي  واألسةود لهةةا

 (.Outlineخارجية )

o  األلوان المتضادت تج   اإلنتبار كاألزرق مع البرتقاليف ويمكةن الحرةول علةس الحةد األقرةس مةن التنةاق  اللةوني

 بواسطة مجاورت لونين مكملين كاألرسر والبنسسجي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح18شكل )
تأثٌر الخلفٌه على 
 اللون األزر  
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 الحركة واللون: التصمٌمات الطباعٌة التً تعتمد فً أسسها على طاقةوفٌما ٌلً تطبٌ  لبعض من 

 (:1رقم  ) التجربة التصمٌمٌة

اعتمد  الدارسة  ةي الترةميم علةس خبةراز الحركةة  الحركة المستخدمة:

األشةةةاة التةةةي تةةةدور حولهةةةا الشةةةكل منباثةةةة مةةةن نقطتةةةين اإلشةةةااعيةف  

تتبع التكةرار خةالل متمركزتين مع الحركة الحلزونيةف والتي تامل علس 

التكبير والترغير ف  كل من األشاة والحركة الحلزونية تامال علس نشر 

الطاقة اإليجابية من المركز وتوريلها خلس باقي أجزاظ الترميم وبالتالي 

كترميم يرلح كؤقمشة مالقةا   الس التوازن اإليجابي ألجزاظ الامل كله

 طباعية

رتقالي: البنسسجي: ااخضر( بنسةبة : استخدم  األلوان )البنسبة األلوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث (ف 6: 9: 4)

ر ةةع وزيةةادت المناعةةة للجسةةم وتخسيةةف الضةةغوط علةةس  البعااد الااوظٌفً :

المستو  الاقليف ور ع الطاقة اايجابية لالنسانف ول لك يمكن اسةتخدامه 

 كؤقمشة مالقا  طباعية داخل ااماكن الاامة والمنازل .

 

 (1رقم  ) التجربة التصمٌمٌة

 

 (1توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )

 

 (:2التجربة التصمٌمٌة رقم  )

حركةةةة الحلزونيةةةة داخةةةل اسةةةتخدم  الدارسةةةة ال الحركاااة المساااتخدمة:

الترميم والتي تامل علس تتبع التكرار خةالل التكبيةر والترةغير للوحةدت 

انسةةام  ةةي الحركةةة و لةةك مةةن خةةالل نسةةام حركةةي حلزونةةي اشةةااعي 

الداخليةةة مركزيةةة الشةةكل وبالتةةالي يةةإدي الةةس التةةوازن اإليجةةابي ألجةةزاظ 

 الامل كله.

(ف 2: 1: اسةةتخدم  األلةةوان )البرتقةةالي: األزرق( بنسةةبة )نساابة األلااوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث 

خزالة التوتر وتخسيةف الضةغوط علةس المسةتو  الاقلةيف  البعد الوظٌفً :

ور ع الطاقة اايجابية لالنسانف  ول لك يمكن استخدامه كؤقمشةة مالقةا  

 طباعية داخل المستشسيا  .

 

 

 (2التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 
 (2توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )
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 (:3التجربة التصمٌمٌة رقم  )

استخدم  الدارسة الحركةة اإلشةااعية المتمثلةة  ةي  الحركة المستخدمة:

حركةة الحلزونيةة للانارةر المسةتخدمة الخطوط والدوائر ااشااعيةف وال

داخل الترميم  تامل علس نشر الطاقة اإليجابيةة مةن المركةز وتورةيلها 

خلس باقي أجزاظ الترميم وبالتةالي الةس التةوازن اإليجةابي ألجةزاظ الامةل 

 كله.

: استخدم  األلةوان )اارةسر: البرتقةالي: ااخضةر( بنسةبة نسبة األلوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث (ف 6: 4: 3)

بسةةتخدم  ةةي ماسةةم حةةاا  ااستشةةساظف ور ةةع المناعةةة  البعااد الااوظٌفً :

للجسةةةم و تنشةةةيط المسةةةتو  السكةةةري والاقلةةةيف ور ةةةع الطاقةةةة اايجابيةةةة 

ف  ولةة لك يمكةةن لالنسةةان وويسةةاعد علةةس رةةساظ الةة  ن وسةةرعة التسكيةةر

 استخدامه كؤقمشة مالقا  طباعية داخل ااماكن الاامة والمنازل .

 
 (3التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 

 (3توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )

 

 (:4التجربة التصمٌمٌة رقم  )

حركةةة الشةةبكة كنسةةق مسةةتقل اسةةتخدم  الدارسةةة  الحركااة المسااتخدمة:

ديناميكي متماسك البنيةان   تقةاطع تللةك الخطةوط ب اته ألنها بمثابة نسيج 

و زيادت عدد ا أو سمكها لتكوين شبكة يولد طاقة حركية  ا  ختةزان  ةي 

 التناس  الهندسي الجمالي .

أرسر : برتقالي : أحمـر : بنسـسجي:  : استخدم  األلوان )نسبة األلوان

ف  هنةةةةاك حركةةةةة متولةةةةدت مةةةةن ( 6: 9: 6: 4: 3(  بنسةةةةبة  )أخضةةةةر 

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث ريجا  االوان تد

لماسم حاا  ااستشساظف كحاا  ااحبةاط وااكتئةا ف  البعد الوظٌفً :

ور ع المناعة للجسم و تنشيط المسةتو  السكةري والاقلةيف ور ةع الطاقةة 

اايجابيةةة لالنسةةان وويسةةاعد علةةس رةةساظ الةة  ن وسةةرعة التسكيةةرف وحةةل 

كن استخدامه كؤقمشة مالقةا  طباعيةة داخةل المشاكل النسسيةف  ول لك يم

 غرف السنادق و مستشسيا  الط  النسسي.

 

 

 (4التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 

 (4توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )
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 (:5التجربة التصمٌمٌة رقم  )

اسةةةةتخدم  الدارسةةةةة  ةةةةي الترةةةةميم المسروكةةةةة  الحركااااة المسااااتخدمة:

ااسالمية والتي تولد طاقة حركية ايجابية و لةك مةن خةالل دورانهةا مةع 

حركةةةة الحلزونيةةةة بتكةةةرار عقةةةار  السةةةاعة وتزيةةةد الطاقةةةة باسةةةتخدام ال

الانرر بالتكبير والترغيرف  هي تامةل علةس نشةر الطاقةة اإليجابيةة مةن 

ترةةميم وبالتةةةالي الةةس التةةةوازن المركةةز وتورةةيلها خلةةةس بةةاقي أجةةةزاظ ال

 . اإليجابي ألجزاظ الامل كله

أرسر : برتقالي : أحمـر : بنسـسجي:  : استخدم  األلوان )نسبة األلوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث ف ( 6: 9: 6: 4: 3(  بنسبة  )أخضر 

: لحةاا  ااحبةاط وااكتئةا ف ور ةع المناعةة للجسةم و  البعد الوظٌفً :

تنشةةةيط المسةةةتو  السكةةةري والاقلةةةيف ور ةةةع الطاقةةةة اايجابيةةةة لالنسةةةان 

وويسةةاعد علةةس رةةساظ الةة  ن وسةةرعة التسكيةةرف وحةةل المشةةاكل النسسةةيةف  

 ول لك يمكن استخدامه كؤقمشة مالقا  طباعية داخل ااماكن الاامة.

 

 (5رقم  )التجربة التصمٌمٌة 

 

 (5توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )

 (:6التجربة التصمٌمٌة رقم  )

اسةةتخدم  الدارسةةة الحركةةة الحلزونيةةة بتكةةرار   الحركااة المسااتخدمة:

النجمةةةة اإلسةةةالمية و لةةةك بةةةالتكبير والترةةةغير داخةةةل الشةةةبكيةف وتتميةةةز 

أو حركةةة داخلهةةا بالديناميكيةةة  تقةةاطع تللةةك الخطةةوط و زيةةادت عةةدد ا ال

سمكها لتكوين شبكة يولد طاقة حركية  ا  ختزان  ةي التناسة  الهندسةي 

 الجمالي .

(ف 1: 2: اسةةتخدم  األلةةوان )الرمةةادي: ااسةةود( بنسةةبة )نساابة األلااوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث 

توا ق اللونين الرمادي وااسود يةريح الاةين ويتسةق مةع  البعد الوظٌفً :

ولةة لك يمكةةن اسةةتخدامه كؤقمشةةة  الجوانةة  الااطسيةةة والنسسةةية لالنسةةانف 

 مالقا  طباعية داخل المستشسيا .

 

 

 

 (6التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 

 (6توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )
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 (:7التجربة التصمٌمٌة رقم  )

استخدم  الدارسةة الحركةة الحلزونيةة والحركةة   : المستخدمة:الحركة 

بتايين مركز خ تراضي عند الترميمف يإدي خلس خحةداث  الشبكيةف و لك 

مركًزا متزًنا  و طاقة منسمة مسيةدتف  يحةدث التةوازن ال بة بي المطلةو  

حركةة وتتميز ال  للطاقة الحيوية للكائنا  التي تتواجد  ي محيط الترميم

بالديناميكيةةة  تقةةاطع تللةةةك الخطةةوط و زيةةادت عةةدد ا أو سةةةمكها  داخلهةةا

تةةةزان  ةةةي التناسةةة  الهندسةةةي لتكةةةوين شةةةبكة يولةةةد طاقةةةة حركيةةةة  ا  خ

 .الجمالي

:  استخدم  األلوان )البرتقةالي: اازرق: ااخضةر( بنسةبة نسبة األلوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث (ف 6: 8: 4)

 وتخسيف الضغوط علس المسةتو  الاقلةيفإلزالة التوتر  البعد الوظٌفً :

ور ةةع الطاقةةة اايجابيةةة  و يسةةاعد علةةس تهدئةةـة األعرةةا  ونقةةاظ األ كةةار

لالنسانف ولة لك يمكةن اسةتخدامه كؤقمشةة مالقةا  طباعيةة داخةل غةرف 

 السنادق و مستشسيا  الط  النسسي وااماكن الاامة.

 

 (7التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 

 (7التصمٌمٌة رقم )توظٌف التجربة 

 

 (:8التجربة التصمٌمٌة رقم  )

اسةةتخدم  الدارسةةة تراكةة  األشةةكال أو الشةةبكا    الحركااة المسااتخدمة:

باضها  وق با  ف بحيث تقوم الاالقة بينها قائمة علس تخطي األشكال 

ووضع التالمف مع وضةوح أباةاد كةل منهةا بةدون طغيةان علةس اآلخةرف 

 تسهر وكؤنهةا رةورت مركبةةف وبالتةالي  ة ا التراكة  يةإدي خلةس حركةة 

تةالي تتولةد طاقةةف وبة لك يتحةول تشير خلس مركةز أو مراكةز متاةددت وبال

الوجود المةادي للانارةر الشةكلية خلةس طاقةة حركيةة شةكلية تاطةي تةؤثير 

 ديناميكي لتلك الانارر.

:  استخدم  األلوان )األرسر :البرتقالي: البنسسجي( بنسةبة نسبة األلوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث (ف 9:  4:  3)

تو  السكةةري والاقلةةـيف وزيةةادت يسةةتخدم لتنشةةيط المسةة البعااد الااوظٌفً :

ولةةة لك يمكةةةن  المناعةةةة للجسةةةم ف وعةةةال  المشةةةاكل النسسةةةية والارةةةبيةف

 استخدامه كؤقمشة سيدا  طباعية.

 

 
 (8التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 

 (8توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )
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 (:9التجربة التصمٌمٌة رقم  )

الةةدوران مةةع اتجةةار عقةةار  اسةةتخدم  الدارسةةة  الحركااة المسااتخدمة:

الساعة و لك ألن أنسيا  الطاقة يولد حوله مجاا  يكون الموج  منها 

علس الجان  اايمن أي  ي أتجار عقار  الساعةف  هو يولد طاقة خيجابية 

 نا اةف أما الدوران عكف عقار  الساعة ياطي طاقة سلبية

:  اسةةتخدم  األلةةوان )األرةةسر :  البرتقةةالي: ااخضةةر( نساابة األلااوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث (ف 6: 4: 3بنسبة )

يسةةتخدم لتنشةةيط المسةةتو  السكةةري والاقلةةـيف وزيةةادت   البعااد الااوظٌفً :

ولةة لك  المناعةةة للجسةةمف ويسةةاعد علةةس تهدئةةـة األعرةةا  ونقةةاظ األ كةةارف

 يمكن استخدامه كؤقمشة أطسال طباعية.

 

 (9التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 

 (9توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )

 

 (:10التجربة التصمٌمٌة رقم  )
اسةةتخدم  الدارسةةة  كةةرت التةةداخل بةةين لةةونين أو   الحركااة المسااتخدمة:

كتلتين ينتج عنه طاقة تارف بالموجةة الحاملةةف تامةل علةس نشةر الطاقةة 

المنسمةةة بينهمةةا نتيجةةة تاةةدد المراكةةز النةةاتج مةةن التةةداخال ف   ياطةةي 

التداخل نوف من انةواف الحركةة المركبةة ينةتج عنهةا تنسةيم  ةي الاالقةا  

حتكةةاك بةةين مةةادتين أو مكةةونين يحةةدث  يةةه المدركةةة لالشةةكال  ةةعن أي ا

 اترال أي تداخل ينتج عنه طاقة.

:  استخدم  األلوان )اارسر: البنسسجي: ااخضر( بنسةبة نسبة األلوان

 الترميم  ي ختزان تحدثُبحيث (ف 6: 9: 3)

: ور ةةع المناعةةة للجسةةم و تنشةةيط المسةةتو  السكةةري  البعااد الااوظٌفً :

بيةةة لالنسةةان وويسةةاعد علةةس رةةساظ الةة  ن والاقلةةيف ور ةةع الطاقةةة اايجا

 وسرعة التسكير. ول لك يمكن استخدامه كؤقمشة مسروشا  طباعية.

 
 

 
 (10التجربة التصمٌمٌة رقم  )

 
 (10توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )
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 النتاِج: 

 توصل البحث إلى:

  طياتهةةا طاقةةة خيجابيةةة تسةةاعد اإلنسةةان علةةس أداظ خمكانيةةة خنتةةا  ترةةميما  طباعيةةة تواكةة  علةةوم الارةةرف وتحمةةل  ةةي

 الوسائف الحيوية بكساظت.

  بالرغم من كساظت المستحدثا  من علوم الارر وتقنية التكنولوجيا  ي عمليا  الترميم خا ان خبر وثقا ة المرةمم  ةي

 الركيزت التي تحقق ترميم طباعي يمتلك الكثير من الرإ  والقيم التشكيلية.

 ضع نسم وماايير لحركة األشكال واالوان واستخدامها  ي ترميم طباعة المنسوجا .المسا مة  ي و 

   ابتكار وتقديم با  الحلول الترميمية التي تتناس  مع ترميم طباعة المنسةوجا  انتةا  ترةميما  ألقمشةة المالقةا

 لطباعية.الطباعيةف وأقمشة السيدا  الطباعيةف وأقمشة المسروشا  الطباعيةف وأقمشة األطسال ا

 التوصٌات:

  الةةدعوت خلةةس ر ةةع كسةةاظت ترةةميما  طباعةةة المنسةةوجا  مةةن خةةالل ااسةةتسادت مةةن الةةربط بةةين المنةةتج التطبيقةةي والالةةوم

 الحديثة.

 .تشجيع استخدام علوم الطاقة  ي مجاا  السنون التشكيلية 

  ااكاديمية بالواقع الالمي.الدعوت الس انشاظ مراكز بحثية لالوم الطاقة من اجل ربط   ر الدراسة 

 أهم المراجع: 

 أوال: المراجع العربٌة:

 الكتب العربٌة . أ

 2005 القا رتف الاربيف السكر دار الحيويةف وأخرون : السيزياظ باشا  إاد أحمد (1)

  2011السيد الشربيني: الترميم ومدارسة الاالمية ف مكتبة نانسي فدمياطف  (2)

 .2002ر ات السيد ف وأخرون : الشساظ بالطاقة الحيوية  ف دار المنهل للطباعة والنشر ف بيرو  ف لبنان ف  (3)

روبر  جيالم سكو : أسف الترميمف ترجمة محمود محمود يوسفف عبد الباقي محمد خبرا يمف نهضة مرر للنشر  (4)

 .1986والتوزيعف 

 الرساِل العلمٌة . ب
خلهام عبد الرحمن خبرا يمف   دراسة الماالجا  التشكيلية لنسم اللون وعالقتها التباينية مع البيئة الرحراوية  ي ترميم  (5)

  2007ااعالن  ف رسالة ماجستير )غير منشورت( كلية السنون التطبيقيةف جاماة حلوانف 

قسم الترميم  -المرري القديم  ف رسالة دكتورارأميمة قاسمف ف أساسيا  ترميم األثاث الاضوي وارتباطه باألثاث  (6)

 .2002كلية السنون التطبيقيةف جاماة حلوان ف  –الداخلس واألثاث 

اإلنسان  ف رسالة )ماجستير( غير منشورت ف كلية الهندسة ف  علس للسراغ التشكيلية الماالجا  ناجي : تؤثير جيهان (7)

غة مسردا  لغة  ندسة التشكيل الحيوي  ي ترميم األثاث وأثر ا سالي خسماعيل عراقي : ريا .2002جاماة القا رت ف 

 . 2015علس مادا  األداظ اإلنساني  ف رسالة )دكتورار( غير منشورت ف كلية السنون التطبيقية ف جاماة حلوان ف 

ر منشورت( شيماظ عبد الستار شحاته مهران:    لسسة ااترال كباد انساني  ي ترميم األثاث  ف رسالة دكتورار )غي (8)

 .2012كلية السنون التطبيقيةف جاماة حلوانف 
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عةةال علةةس  اشةةمف التكامةةل بةةين الامةةارت الداخليةةة والترةةميم الةةداخليف مطةةابع كليةةة السنةةون التطبيقيةةة ف جاماةةة حلةةوان ف  (9)

 لةرسةا الماماريةةف السراغةا  داخةل ااداظ كسةاظت ر ةع  نحةو  منهجيةة الهندسةية الامةارت :الرةاوي سةمير ف محمةد2000

  2004 القا رتف جاماة الهندسةف كلية ماجستيرف

مروت محمود حسين:   الباد الرابع  ي البلورا  الطبياية كمردر إلثراظ الترميما  الزخر ية  ف رسالة ماجستير  (10)

  2012)غير منشورت (ف كلية التربية السنيةف جاماة حلوان ف 

الةةداخلي مةةن منسةةور علةةوم الطاقةةة  ف رسةةالة )دكتةةورار( غيةةر مهةةا محمةةود ابةةرا يم : رةةياغة جديةةدت لانارةةر الترةةميم  (11)

 .م2009منشورت ف كلية السنون التطبيقية ف جاماة حلوان ف 

 ثانٌا:المراجع االجنبٌة:
(12) D'arcy thompson , "on growth and form", cambrige university press, 1945,  
(13) Dr.Ibrahim Karim- Seminar- “ Introduction To BiogeometryThe Process of Creating 

Biosignatures”-2001 
(14) http://biogeometry.com.eg/%D9%85%D9%86-

%D9%86%D8%AD%D9%80%D9%86/what-is-energy/  15-2- 2018  
(15) www.Biogeometry.org 
(16) www.google.com.eg/imghp?hl=en 
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