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  استحداث أفكار تصمیمیة مستحدثة في اإلعالن بإستخدام القیم الجمالیة الناتجة عن دمج فن التیبوغرافیا العربیة واألجنبیة

 New design ideas in advertising using the aesthetic values resulting from the 
integration art of Arabic and foreign typography 

 
  ن محمد أحمد الرفاعيا.م.د/ نیفی

  أستاذ مساعد بقسم اإلنتاج اإلعالني بشعبة علوم اإلعالم األكادیمیة الدولیة للھندسة وعلوم اإلعالم
  

  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
تحدث یحتوي كل شئ فى الحیاة على جانب جمالى،وعندما نتحدث عن العنصر الجمالي فى فن التیبوغرافیا فإننا ن 

عما یرید الفنان المصمم أن یشعر بھ الجمھور ویقدره، ففن التیبوغرافیا بھ لمسة جمالیة جدیدة ومتناغمة، فاستخدام 
فن التیبوغرافیا في تصمیم اإلعالن من الفنون ذات صیغة بصریة ممیزة، فالكتابة ھي لغة التواصل، وھناك جمال 

عالن أكبر من عناصره الجمالیة، ولكن العناصر الجمالیة فیھ ھي في اللغة وجمال في طریقة تقدیمھا ، وتصمیم اإل
ما یتذكره الجمھور، ویعتبر استخدام فن التیبوغرافیا العربیة ودمجھا مع الحروف األجنبیة إحدى فنون اإلبداع 

ًا،إلنتاج شئ جدید أي ربط الحروف العرب یة اإلعالني حیث ان اإلبداع ھو وضع أمیرین غیر مرتبطین ببعض مع
مع الحروف األجنبیة یجعل اإلعالن أكثر إمتاًعا وجماًال، فھو فن إقامة عالقات وارتباطات جدیدة وذات معنى بین 
ًا جدیدًا، فھو الفن الذي یزخر بعناصر عدة لھا دورھا فى التعبیر عن  أشكال العالقة بینھما فیكون اإلنتاج شیئ

الزخرف الذي یستھوي العین أو یجذب القلب بشدة، ویرضي الوجدان، أحد ھذه العناصر التداخل والزخرف، ھذا 
شھوة من شھوات المتلقي لإلعالن، فعنصر الحرف المكون للكلمة وحسن إختیاره لیناسب التصمیم، یرجع إلى 
الفنان المصمم ذاتھ بحكم إعتماده علي لغة األشكال كأداة للتعبیر عن وجدانھ، فصور المرئیات كثیًرا ما تستھوى 

فنان فى ذاتھا كما ھي، أو مع شئ من التحویر الزخرفي، وھنا نجد ان لغة فن التیبوغرافیا كفن یواجھھ نظر ال
ا مشاكل التعبیر عن الوجدان، والذى لیس اصًال خطوًطا وألوانًا وال صوًرا إنسانیة أو حیوانیة أو نباتیة أو  أحیانً

، وإنما ھو نوع من "الذبذبات األثیریة" أو "الشفافیات جمادیة، كما انھ لیس أنغاًما موسیقیة وال كالًما منظوًما
المیتافیزیقیة" التي الترى والتسمع ویستحیل وصفھا باأللفاظ أو بأي لغة أخرى محدودة المعاني، وفن التیبوغرافیا 

وینظم  ھو أحدي تلك النشاطات اإلنسانیة، التي لھا تركیبًا واعیًا یسیطر فیھا الفنان المصمم على المادة الخطیة
مكوناتھا؛ إذ یرتبھا وفق أنساق محددة فى بنیتھ الذھنیة والقائمة على مرجعیات معرفیة حیث تعمل آلیاتھا بصورة 

فالمعني الكبیر واإلستخدام الذكي للكلمة، الیعني اإلسلوب النمطي الكالسیكي، ولكن یعني القدرة   واعیة وقصدیة.
وتطبیق التصمیم یقوم فى كل خطوة بطریقة رشیقة وحیویة بدًال على التحرك بحریة كاملة داخل مجال الحرف، 

من التطبیقات العادیة، فدمج الحروف العربیة واألجنبیة الیعني السیر على أرض مأوفة، بل ھى إستجابة لظروف 
ي و تحاول الباحثة ان تنم جدیدة مع حلول مبتكرة تلعب دوًرا أساسیًا فى جذب الجمھور المستھدف إلى التصمیم.

التجربة الجمالیة في ابتكار تصمیمات جدیدة مستخدمة دمج الحروف العربیة مع الحروف األجنبیة، فتأتي أسباب 
اختیار  البحث إلى إنھ مھما تنوعت الحضارات و أختلفت أسالیب الكتابة، تبقي الكتابة العربیة و فنون الخط 

لعصور، كما یمكن إبداع تصمیمات إعالنیة مبتكرة  العربي محط أنظار الباحثین والمفكرین والفنانین علي مر ا
ذات لغة بصریة تشكیلیة قویة في التصمیم من استغالل مرونة وحیویة الحروف األجنبیة ودمجھا مع اصالة وثقل 
الحروف العربیة، وتاتي مشكلة البحث لمحاولة اإلجابة على التساؤالت التالیة: ھل یمكن للمصمم اإلعالن 

التیبوغرافیا في انتاج تصمیمات اعالنیة جدیدة ومؤثرة؟، وھل یمكن استنباط قیم جمالیة من  األستفادة من فن
دراسة الفراغات الناتجة عن مرونة حركة الخطوط المستخدمة كعناصر دعم بصري في التصمیم؟، بینما تتلخص 

ف العربیة مع الحروف الجنبیة أھمیة البحث في استنباط اشكال فنیة جدیدة من دراسة األبعاد الجمالیة لدمج الحرو
واألستفادة من تنوعھا ومرونتھا في إنتاج تصمیمات اعالنیة جدیدة، واإلستفادة من الفراغات الناتجة عن حركة 
الخطوط في ابتكار تصمیمات جدیدة فى اإلعالن، كما یھدف البحث الي استخالص نتائج فنیة جدیدة من التجربة 

لجمالیة لفن التیبوغرافیا وتطویعھا في تشكیل الحیز الفراغي الموجود داخل التكوین العملیة الخاصة بدراسة القیم ا
اإلعالني، وإنتاج أفكار واستجابات وحلول وصور ذھنیة جدیدة وغیر مألوفة فى التصمیم اإلعالني بإستخدام فن 

ة بین مرونة الخط والفراغ التیبوغرافیا، كما یفترض ان العالقة بین الحروف العربیة والحروف األجنبیة ھي عالق
وما حولھ، و ھي العالقة التي تصنع للجمیع نموذج جدید یتداخل فیھ جمال ومرونة الحروف، وعبقریة الفراغ، 
فھي لغة تخاطب الجمھور لتبسط عملیات التحول في الشكل واللون والملمس والتخیل الي اشكال ذات آلیات 

ث المنھج العملي التطبیقي، المعتمد على دراسة النتائج العلمیة الناتجة ینتھج البح  تصمیمیة فنیة وجمالیة جدیدة.
من الجانب العملي التي ستقوم بھ الباحثة  حیث ستعمل علي تنظیمھا و تحلیلھا الستخالص اشكال فنیة، ثم توظیفھا 

  في تصمیم اإلعالن.

   The art of typography. 
 Arabic calligraphy.  
foreign letters 
Tipografia cursiva 
Typography 
Visual art form 
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   Introduction:مقدمة
فن التیبوغرافیا أو فن التصمیم بالحروف ھو نوع من أنواع الفنون 

لجمیلة إلى لغة مرئیة، مما التى یحول فیھا المصمم الحروف ا
یعطى الكلمات الحیاة ویعطى النص القوة، فالحروف عناصر 
وأشكال بسیطة تعمل على تدعیم التصمیم وتوصیل الرسالة 

 ,Cullen(بصورة مثیرة وجذابة وحیویة ومعبرة بشكل طبیعي ومرن 

p.12-2012( ،ھو فن حرفى یعبر عن حرفة مفیدة وممتعة، فھو فن و
قلم والذي أدى إلى إنتاج العدید من مشاریع الفنون الجمیلة الكتابة بال

وبطاقات المعایدة ودعوات الزفاف وحتى إنشاء خطوط الكمبیوتر 
  الخاصة بكل فنان.

فى الماضي كانت أدوات الخط فریدة من نوعھا وصممت خصیًصا 
لمھمتھا، الیوم لدى المصمم مجموعة واسعة من األدوات لألختیار 

ء أكانت تقلیدیة أو حدیثة أو حتي رقمیة، وأصبح من من بینھا، سوا
السھل على المصممین اآلن تجربة أعمالھم الفنیة والتعبیر عنھا 
والخلط بحریة بین األفكار والعناصر اإلبداعیة معًا إلكتشاف 

، فاستخدام فن )p.5-Buziak,2011(أشكال فنیة جدیدة ومبتكرة 
نون ذات صیغة بصریة التیبوغرافیا في تصمیم اإلعالن من الف

ممیزة، فالكتابة ھي لغة التواصل، وھناك جمال في اللغة وجمال 
، حیث یتم التنظیم الخاص )p.12-Felici, 2012(في طریقة تقدیمھا 

للخطوط واألشكال واأللوان وغیر ذلك من المكونات في نمط 
تعبیري خاص، االوھو التنظیم الشكلي الذي یعطي اإلعالن اكتمالھ 
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الخاص الذي یمتلك إحساًسا بصریًا بالمكان والكتلة  وحضوره
والحركة والضوء؛ وھو الذي یشكل قوى خاصة بالتآلف والتوتر 
في التصمیم، وترتیب العناصر المكونة لألعالن تشكل األساس 
المفاھیمي لمجموع المعرفة وإدراكھا بحیث یصل المتلقي من 

لیل والتركیب، مما خاللھا الي المستویات العقلیة العلیا من التح
یجعلھ یرتقي بآلیاتھ التحلیلیة التركیبیة في التصور والتخیل 
واستنباط المعرفة الممزوجة بالخبرة، ھذه الخبرة تربط كل 
العالقات التصمیمیة إلنتاج كیفیات شكلیة تعبر عن صورة الشكل 
الحسیة البنائیة، فالخطوط الكتابیة التي شكلت البنیة التصمیمیة في 

الن تندمج مع عناصره التكوینیة وتذوب مع تلك العناصر اإلع
بحیث توحي تفاعالتھا التشكیلیة بلغة فعالة توصف عمق العالقات 

 .بتصرف)129ص -2017(النجار البنائیة المتداخلة فیما بین تلك العناصر 
  یرجع أسباب اختیار البحث إلى:أسباب اختیار البحث: 

الیب الكتابة، تبقي مھما تنوعت الحضارات و أختلفت أس . 1
الكتابة العربیة و فنون الخط العربي محط أنظار الباحثین 

 والمفكرین والفنانین علي مر العصور.
استغالل مرونة وحیویة الحروف األجنبیة ودمجھا مع اصالة  . 2

 وثقل الحروف العربیة إلبداع تصمیمات مبتكرة.
مم یعتبر فن التیبوغرافیا أحد أنواع الفنون التي تتیح لمص . 3

 األعالن لغة بصریة تشكیلیة قویة في التصمیم.
 :  Statement of the problem مشكلة البحث

  تكمن مشكلة البحث في: 
ھل یمكن للمصمم اإلعالن األستفادة من فن التیبوغرافیا في  . 1

 انتاج تصمیمات اعالنیة جدیدة ومؤثرة؟
ھل یمكن استنباط قیم جمالیة من دراسة الفراغات الناتجة عن  . 2

رونة حركة الخطوط المستخدمة كعناصر دعم بصري في م
 التصمیم؟
  :Significance أھمیة البحث 

ع الحروف  . 1 ة م دمج الحروف العربی دراسة األبعاد الجمالیة ل
میمات  اج تص ي إنت الجنبیة واألستفادة من تنوعھا ومرونتھا ف

 اعالنیة جدیدة.
یم اإلستفادة من الفراغات الناتجة عن حركة الخطوط في تصم . 2

 اإلعالن.
ابتكار تصمیمات جدیدة ناتجة عن دمج الحروف العربیة مع  . 3

 الحروف األجنبیة.
   Objectives: أھداف البحث

  تكمن أھداف البحث في:
دراسة القیم الجمالیة لفن التیبوغرافیا وتطویعھا في تشكیل  . 1

 الحیز الفراغي الموجود داخل التكوین اإلعالني.
وصور ذھنیة جدیدة وغیر  إنتاج أفكار واستجابات وحلول . 2

 مألوفة فى التصمیم اإلعالني بإستخدام فن التیبوغرافیا.
  :  Hypotheses فروض البحث
ھي عالقة بین الحروف العربیة والحروف األجنبیة ان العالقة بین 

مرونة الخط والفراغ وما حولھ، و ھي العالقة التي تصنع للجمیع 
، عبقریة الفراغوحروف، جمال ومرونة النموذج جدید یتداخل فیھ 

فھي لغة تخاطب الجمھور لتبسط عملیات التحول في الشكل واللون 
والملمس والتخیل الي اشكال ذات آلیات تصمیمیة فنیة وجمالیة 

  جدیدة.

    Methodology: منھج البحث
ینتھج البحث المنھج العملي التطبیقي، المعتمد على دراسة النتائج 

ب العملي التي ستقوم بھ الباحثة و تنظیمھا العلمیة الناتجة من الجان
  و تحلیلھا الستخالص اشكال فنیة، ثم توظیفھا في تصمیم اإلعالن.

 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 
  :Word & Languageالكلمة واللغة 

الكالم جمع كلمة، وما ھو إالمعاییر تراعى ومیادین حركة ووسیلة 
وك ونشاط وحركة، وھو یحس حیاة فى المجتمع، فھو عمل وسل

ً، فالكالم ھو المنطوق وھو المكتوب،  ًا وبالبصر كتابة بالسمع نطق
والكلمة ھي كل رسالة منطوقة أو مكتوبة یتاح نشرھا للجماھیر فى 
وسائل اإلعالم عامة مثل اإلتصال المرئي المقروء أو المسموعة 

ھا... المرئیة من اإلذاعة والتلیفزیون والسینما واإلعالن وغیر
ففنون الطباعة ، الصور والنقش ، والطباعة الحجریة ، إلخ. كانت 
وسیلة لترجمة حروف األبجدیة إلى مجموعة متنوعة من األشكال 
أو األنماط، والتي یمكن تصنیفھا إلى حروف عامة أو عادیة ، 

International Correspondence School, 2016-(أوزخرفیة ، أوتاریخیة..الخ 

 p.13 .(  

واللغة ھى ملكة اإلقتدار على النطق واللفظ، وھى الوسیلة التي 
یعبر بھا كل جیل عن وجدانھم وكل أمة عن ثقافتھا، واللغة 

ا برموز أوعالمات المكتوبة ھي اإلعراب عن المعاني وبنائھ
الحروف المتجمعة فى كلمات أو مفردات، فدرجة الكمال التي تم 
تحقیقھا في األبجدیة واللغة، لیس فقط في القیمة الصوتیة، ولكن 
أیًضا في البساطة والجمال والقدرة علي التعبیر، فاللغة جزء من 
ثقافة المجتمع ألنھا أكثر رموز الثقافة خطورة إلحتوائھا لھا 

التھا علیھا، فاللغة ھامة جدًا فى اإلتصال واإلعالم مما تجعلھا ودال
(عبد جزًءا أساسیًا في العصر الفكري الحالى، وتوكید ھویة المجتمع 

   . )270ص  -2019الكافي،
  أنواع الخط العربي:

مھما تنوعت الحضارات و أختلفت أسالیب الكتابة، تبقي الكتابة 
ظار الباحثین والمفكرین العربیة وفنون الخط العربي محط أن

والفنانین علي مر العصورح ویُعدّ الخط العربي أحد الفنون 
اإلسالمیة الخالصة، فالخط العربي من صنیع الدولة اإلسالمیة، 
ً بالقرآن الكریم، ولعّل أھّم ما یدّل على  ً وثیقا حیث یرتبط ارتباطا

كما عنایة المسلمین بفن الخط العربي ھو تعدد أنواعھ وكثرتھا، 
تفّرع عن كّل خط فروع أخرى، وساھم ھذا التفّرع في إثراء الخط 
العربي، وزیادة قدرتھ على التحمل والعطاء، والتكیف مع جمیع 

  com3https://mawdoo.ت والمناسبا  األحوال
یستمد الخط العربي قوتھ وجمالھ من كثرة أنواعھ، وإمكانیة تحویلھ 

المجال أمام الفنانین  إلى زخارف في غایة الجمال، ما یفتح
ً إلى الوالمصممین إلطالق العنان إلبداعاتھم في  تصمیم؛ استنادا

القاعدة التي وضعھا القدامى في أصول التعامل مع ھذا النوع من 
 الفنون الخالدة. 

جمالیة الخط العربي، وانسیایبة الحرف العربي، عنصران 
"الخط  تكوینیان رئیسیان في منظومة الفن اإلسالمي، یمتاز

العربي" من حیث األسلوب وطریقة كتابة حروف اللغة العربیة، 
ولكل خط شكل خاص وتاریخ ارتبط بنشأتھ. وتصل أنواع 

خطوط  7خًطا، ولكن یستخدم منھا حالیا  14الخطوط العربیة إلى 
  : )//:ain.com/article/218226-alhttps(خطوط فرعیة منھا 3أساسیة، و

 الخط الكوفي:  .1
من أقدم الخطوط العربیة ویسمى بـ"أبو الخطوط" وأولھا ظھوًرا؛ 
وھو مشتق من الخط النبطي الذي ینسب إلى األنباط، وسمي بالكوفي 

  .نسبھ إلى "الكوفة" أول مدینة أنشأھا المسلمون في العراق

  
  )1شكل رقم (

https://mawdoo
https://(
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 الخط الدیواني:  .2
مل الخطوط التي ابتكرھا "العثمانیون"، یتمیز بالحیویة من أج

اط "إبراھیم  ّ والطواعیة، وأول من وضع قواعده وحدد موازینھ الخط
منیف"، وسمي بالدیواني نسبة إلى الدواوین الحكومیة، یُستعمل في 

    .كتابة األوسمة والنیاشین والتعیینات
  )2شكل رقم (

 الخط الدیواني الجلي:  .3
ذا النوع من الخط باللیونة وسھولة المد والشد فیھ، وتكثر فیھ یمتاز ھ 

الزخارف، لذا یستخدم حین یرید الخطاط عمل لوحة على شكٍل معیٍن 
فِلیُونَة الخط تساعد على ملء الشكل المحدد، والزخارف تعمل على 

  .ملء الفراغات الصغیرة لتحدید الشكل بطریقة أدق

  
  )3شكل رقم (

 خط الرقعة:  .4
و أكثر الخطوط سھولة وسرعة في الكتابة ویستخدمھ الناس في ھ

كتاباتھم الیومیة، ویمتاز بجمالھ واستقامتھ، وسھولة قراءتھ وكتابتھ، 
وسمي بالرقعة نسبة إلى كتابتھ على الرقاع القدیمة. ومن میزة ھذا 
ا أخرى، أو  ً الخط أن الخطاطین حافظوا علیھ، فلم یشتقوا منھ خطوط

  .طوط أخرىیطوروه إلى خ

  
  )4شكل رقم (

 خط النسخ:  .5
من الخطوط السھلة، تمتاز بالوضوح وجمال حروفھ، وخط النسخ من 
أقرب الخطوط إلى خط الثلث، ابتكروه العباسیون وحّسنھ الوزیر "ابن 
مقلة" من أشھر خطاطي العصر العباسي، وھو الخط المستخدم في 

كتب، والمخطوطات. "القرآن الكریم"، وسمي بالنسخ لكثرة نسخ ال
  .وسمي بالخط الصحفي لكتابة الصحف الیومیة

  
  )5شكل رقم (

ُلث:  .6  خط الث
یعتبر خط الثلث من أجمل الخطوط العربیة، وأصعبھا كتابة، وال 
یعتبر الخطاط فنانًا ما لم یتقن خط الثلث، فمن أتقنھ أتقن غیره بسھولة 

ً حتى ال یخطئ في رسمھ. تطور  ویسر، ویجب أن یكون الخطاط دقیقا
خط الثلث عبر التاریخ عما كان علیھ في األصل األموي الطومار، 

  .وابتكر منھ خط المحقق والخط الریحاني خطاط بغداد ابن البواب

  
  )6شكل رقم (

7.  
  
  
  

  :"خط النستعلیق "الخط الفارسي
ً عن غیره من الخطوط،  یتمیز بطابعھ الخاص والذي یجعلھ مختلفا

نھا تسیر في اتجاه واحد. ظھر خط النستعلیق في وتبدو حروفھ وكأ
إیران في القرنین الثامن والتاسع بدمج خطي النسخ والتعلیق، ومن ھنا 
جاءت تسمیتھ نسخ التعلیق أو النستعلیق، ثم أسھم خطاطون آخرون 

  في تطویره.

  

  
  )7شكل رقم(

  :فاصیلھا الخاصة في التصمیم، فمنھاأما الخطوط الفرعیة التي ُطّورت عن بعض الخطوط الرئیسیة، وأخذت ت
 خط الطُّغراء  .8

خط الطغراء أو الطرة أو الطغرى، ھو أحد أشكال الخط العربي الذي 
یكتب بخط الثلث على شكل مخصوص. وأصلھا عالمة سلطانیة تكتب 
في األوامر السلطانیة أو على النقود اإلسالمیة أو غیرھا، ویذكر فیھا 

اتخذه السالطین والوالة من الترك والعجم والتتر اسم السلطان أو لقبھ، و
  .حفاظا ألختامھم

  
  )8شكل رقم(
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 خط اإلجازة:  .9
ھذا الخط مزیج بین خط النسخ وخط الثلث، فھو ببساطة وجمال النسخ 
وھیبة ووقار الثلث ویسر الناظر في القراءة وترتاح لھ النفس. ویسمى 

 ّ ً بخط التوقیع ألن الخلفاء كانوا یوق عون بھ یكتب في زمن الخلفیة أیضا
المأمون أو الخط الریحاني، وُسمي باإلجازة الستخدامھ في كتابة 

 .اإلجازات الخطیة أي الشھادات الدراسیة
    

  )9شكل رقم(
 الخط المغربي:  .10

ظھر نوع من الخط الكوفي المحلي في بالد المغرب واألندلس، ُعرف 
كتابة مصاحفھا  بالخط الكوفي المغربي، وشاع استخدامھ في

ومكاتباتھا، وھو أقرب إلى خط النسخ والثلث، حیث یتمیز بحروفھ التي 
تجمع في شكلھا بین حروف الخط الجاف واللین معًا، مما یعطیھا طابعًا 

     .ممیًزا
  

  )10شكل رقم (
  الخطوط األجنبیة:

  
  
1.  

  :)Foundational(الخط التأسیسي 
إدوارد جونستون، على أساس  تم إنشاء الخطوط التأسیسیة من قبل

كتابة المخطوطات فى القرن العاشر، وتتمیز الحروف بأنھا 
نظیفة، ومقروءة للغایة ، وغیر رسمیة، مما یجعلھا مناسبة 

  لمجموعة متنوعة من المشاریع والخطوطات والفنون عامة.
  درجة).30( زاویة میل القلم 

  
  )11شكل رقم (

  
  
2.  
  

  :)gianCarolin(خط كارولینجیان 
لإلمبراطور شارلمان،  Carolingian Minusculesسمیت 

الذي روج للكلمة المكتوبة من خالل العدید من المخطوطات، ومن 
المفارقات أنھ لم یكن یعرف كیف یكتب!، وھذه الحروف صغیرة 
بحیث ال تحتوي على أحرف كبیرة مطابقة. (زاویة میل القلم 

  درجة).30

  
  )12شكل رقم (

  
  
  
3.  

  :)Italic(ط المائل الخ
نشأ الخط المائل في إیطالیا في القرن الخامس عشر، وھي حروف 
معبرة بشكل رائع ومناسب تماًما لالستخدامات الرسمیة 
واألساسیة، وتحتوي علیھا الرسائل الرومانسیة، حیث یمكن تزیین 
الرسائل بصورة أكثر بالعدید من الحركات جمیلة، حیث تستخدم 

  درجة).45مائل لكل حرف،(زاویة میل القلم  حروف مكتوبة بخط

  
  )13شكل رقم (
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4.  

 ):Italic Swash Majuscule(الخط المائل 
یمكن أیًضا كتابة الحروف المائلة ("المجّسمات") باستخدام حواف 
زخرفیة مذھلة، مما یضیف جودة مزخرفة إلى الحروف. ھذا 

لكلمات الخط یجب أن یستخدم فقط كحروف كبیرة في بدایة ا
واألسماء، حیث یصعب قراءة جملة كاملة مكتوبة بھا، (زاویة 

  درجة).45المیل للقلم 

  
  )14شكل رقم (

  
  
5.  

  :)Roman(الخط الروماني 
تم تطویر الحروف الرومانیة في األصل بواسطة قواطع حجریة 
رومانیة قدیمة وتم قطعھا باستخدام إزمیل ومطرقة، مع عدم 

 درجة).30طة. (زاویة المیل للقلم وجود حركات زخرفیة مفر
  

  
  )15شكل رقم (

  
  
  
6.  

 :)Uncialالخط األحادي (
نشأت الحروف غیر االجتماعیة في القرن الثاني وھي شكل حرف 
قابل للقراءة للغایة، مما یجعلھا مناسبة لكتل كبیرة من النص؛ ھم 
ً یجعلھا خیاًرا جیدًا للتصمیمات  كما أن المظھر الرسمي قلیال

  درجات). 5وسمیة والعطالت. (زاویة میل القلم الم

  
  )16شكل رقم (
  

  
  
7.  

  الخط النصف األحادي الحدیث
 Uncial-Modern Half:  

في القرن الثامن، ویمكن  Uncialتم تطویر نموذج حرف نصف 
رؤیتھ في المخطوطة األیرلندیة الشھیرة  مثل "كتاب كیلز"، 

ة سمینة وأوتاد سمیكة. وتتمیز اإلصدارات الحدیثة بأحرف دائری
مزخرف الحروف إلنشاء  Versalیمكن إقران ھذه األحرف مع 

أعمال تصمیمیة مزخرفة یمكن قراءتھا عن بعد، (زاویة میل القلم 
  درجة). 20

  
  )17شكل رقم (
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8.  

 ):Gothicالخط القوطي (
ربما تكون القوطیة واحدة من أكثر أنماط الحروف التي یمكن 

بسھولة، نشأت في القرن الثاني عشر،  التعرف علیھا
تتمیزبضرباتھا الثقیلة الزاویة وقد تم استخدام الحروف المعبأة 
بإحكام في المخطوطات والوثائق الرسمیة لعدد من القرون، وال 
تزال تستخدم حتي الیوم، یمكن أن یكون من الصعب قراءة المنتج 

ة النھائي لذلك ال یجب استخدامھ عندما تكون القراء
  درجة).45ضروریة.(زاویة میل القلم 

  
  )18شكل رقم (

  ):Gothic Majuscule(الخط القوطي   .9
ھذه األحرف الكبیرة القوطیة الجمیلة لھا بنیة مشابھة لألحرف 
الصغیرة، ولكن ھناك بعض التالعبات الجدیدة فى تصمیم زاویة 
طرف الخط لخلق المربعات والزوائد والتجاعید. ممكن أضافة 
الماس الزخرفي األخیر إلضفاء لمسة جمال علي تصمیم الحرف، 
ھذا تصمیم مثالي أیًضا لالستخدام كأحرف أولیة ومخطوطة في 
التصمیمات، ولكن نظًرا لطبیعتھا المزخرفة من الصعب 

  درجة).45استخدامھا فى كتابة جملة كاملة،(زاویة میل القلم 

  
  )19شكل رقم (

  
10.  

  
 ):othicized ItalicG (الخط القوطي المائل

یتمتع ھذا الحرف المائل القوطي بشكل وكثافة القوطیة التقلیدیة، 
إال أن الخطوط المائلة تعطیھ المزید من الحیویة، كما أن استدارة 
الحروف تجعلھ أكثر قابلیة للقراءة في النصوص األطول مما 

تي ستكون علیھ القوطیة العادیة، مما یجعلھا مناسبة للتصمیمات ال
  درجة).45یجب أن تكون مقروءة، (زاویة میل القلم 

  
  )20شكل رقم (

  
  

11.  

  
  

  الخط المائل القوطي
) Gothicized Italic Majuscule:(  

ھو األحرف الكبیرة للخط القوطي المائل، یتم استخدام طرف 
طرف الخط لرسم الزوائد والتجاعید الزخرفیة ، ویتم استخدام 

طوط الرفیعة، (زاویة میل القلم حافة طرف الخط لرسم الخ
  درجة).45

  
  )21شكل رقم (

  
  
  

12.  

  
  
  

 :Batardeخط 
ھي نوع من أنواع الخطوط القوطیة، بنھایة تشبھ السوط وتجعید 
زخرفي مصنوع من زاویة طرف القلم، وھي رائعة لالستخدام مع 

  درجة).35نصوص العاطفیة، (زاویة میل القلم 

  
  )22شكل رقم (
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13.  
  

  ):Batarde Swash Majuscule (خط
یمكن أیًضا استخدام ھذه األحرف الكبیرة المستخدمة في 

Batarde  بالتبادل مع األحرف الصغیرة القوطیة أو القوطیة
 المائلة.

یحتاج ھذا الحرف الكبیر إلى مساحة كبیرة للتنفس، لذا یجب 
م استخدامھ فى التصمیمات ذات مساحات واسعة و ارتفاع كبیر. یت

ً.  35رسم الماسات الزخرفیة بقلم  درجة زاویة لجعلھا أثقل قلیال
ویتم إضافة ھذه الخطوط وخطوط الشعر إلى الحرف فى نھایة 

  التصمیم.

  
  )23شكل رقم (

  ):Versals (خط  .14
لیست ھذه الحروف مثل الحروف الخطیة العادیة، فبدال من  

رسم األشكال بالقلم استخدام قلم حبر لتحدید السماكة المطلوبة، یتم 
العادي أوقلم رصاص كمخطط تفصیلي ثم یلون باللون األسود أو 
اللون الذي یختاره المصمم، وھذه الحروف كانت تستخدم عادة 
لبدء الجمل أواآلیات الدینیة، وألنھا مزخرفة جدًا، یجب استخدامھا 

  بشكل مقتصد في التصمیم. 

  
  )24شكل رقم (

  
  
  

15.  

  
  
  

 ):Lombardic Versalsیة (خط  اللومبارد
بنفس طریقة استخدام  Lombardic Versalsسیتم استخدام 

Versals .العادي، ومع ذلك فھي أكثر تنوًعا في التزیین والدیكور 
  

  
  )25شكل رقم (

  . )Buziak,2011,p26;36() تمثل بعض أنواع الحروف اإلنجلیزیة 25) إلي (11األشكال من (
  فى التصمیم: توظیف فن التیبوغرافیا

ن  دث ع دما نتح ب جمالى،وعن ى جان یحتوي كل شئ فى الحیاة عل
ان  د الفن ا یری دث عم العنصر الجمالي فى فن التیبوغرافیا فإننا نتح
ھ لمسة  ا ب ن التیبوغرافی دره، فف ور ویق المصمم أن یشعر بھ الجمھ
ره  ن عناص ر م الن أكب میم اإلع ة، فتص دة ومتناغم ة جدی جمالی

ز، لعناصر الجمالیة فیھ ھي ما یتذكره الجمھور الجمالیة، ولكن ا (دافی

  . )29ص -2019ماكنتوش، 
وحیث أن اإلبداع أحد األھداف التي تسعى المجتمعات اإلنسانیة 
إلى تحقیقھا، والذي یتمثل جوھره فى النشاط اإلنساني الذي یتصف 
باإلبتكار والتجدید واإلنتاج، فاإلبداع ھو أرقى مستویات النشاط 

  .)7ص - 2018(المصري، عامر،ي لألنسان المعرف
یعبر اإلبداع عن التفاعل الحاصل بین عدة عوامل عقلیة وبیئیة 
واجتماعیة وشخصیة، وینتج عن ھذا التفاعل حلوًال جدیدة تم 

ٍ من المجاالت العلمیة  ابتكارھا للمواقف العملیة أو النظریة فى أي
  . )35ص -2019(عبد الكافي، أو الحیاتیة 

استخدام فن التیبوغرافیا العربیة ودمجھا مع الحروف ویعتبر 
األجنبیة إحدى فنون اإلبداع اإلعالني حیث ان اإلبداع ھو وضع 
ًا،إلنتاج شئ جدید أي ربط  أمیرین غیر مرتبطین ببعض مع
الحروف العربیة مع الحروف األجنبیة یجعل اإلعالن أكثر إمتاًعا 

جدیدة وذات معنى بین  وجماًال، فھو فن إقامة عالقات وارتباطات
 ،)101ص -2017(ألبرت،أشكال العالقة بینھما فیكون اإلنتاج شیئًا جدیدًا 

ففن التیبوغرافیا فن یزخر بعناصر عدة لھا دورھا فى التعبیر عن 
الوجدان، أحد ھذه العناصر التداخل والزخرف، ھذا الزخرف الذي 

ھوة من یستھوي العین أو یجذب القلب بشدة، ویرضي دون جدال ش
شھوات المتلقي لإلعالن، فعنصر الحرف المكون للكلمة وحسن 
إختیاره لیناسب التصمیم، یرجع إلى الفنان المصمم ذاتھ بحكم 
إعتماده علي لغة األشكال، فقد نزع  فى معظم عصور التاریخ إلى 
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استخدام صور المرئیات كأداة للتعبیر عن وجدانھ، حتى عندما 
ي األلوھیة أو بالقوي الغیر المنظورة، یتعلق ھذا الوجدان بمعان

فصور المرئیات كثیًرا ما تستھوى نظر الفنان فى ذاتھا كما ھي، 
أو مع شئ من التحویر الزخرفي، وھنا نجد ان لغة فن التیبوغرافیا 
كفن یواجھھ أحیانًا مشاكل التعبیر عن الوجدان، والذى لیس اصًال 

یوانیة أو نباتیة أو جمادیة، خطوًطا وألوانًا وال صوًرا إنسانیة أو ح
كما انھ لیس أنغاًما موسیقیة وال كالًما منظوًما، وإنما ھو نوع من 
"الذبذبات األثیریة" أو "الشفافیات المیتافیزیقیة" التي الترى 
والتسمع ویستحیل وصفھا باأللفاظ أو بأي لغة أخرى محدودة 

  .)310ص -2012(یونان،المعاني 
مي" التي تمیز العقل البشري تقوم علي إن صفة "التفكیر التنظی

أساس تجمیع األشیاء واألشكال ووضعھا في نسق متكامل، على 
أساس األنسجام والتناسق والتناغم ضمن شبكة من التفاعالت  التي 
تتصف دورھا باألنتظام، وفن التیبوغرافیا ھو أحدي تلك النشاطات 

الفنان المصمم على اإلنسانیة، التي لھا تركیبًا واعیًا یسیطر فیھا 
المادة الخطیة وینظم مكوناتھا؛ إذ یرتبھا وفق أنساق محددة فى 
بنیتھ الذھنیة والقائمة على مرجعیات معرفیة حیث تعمل آلیاتھا 

فالمعني الكبیر  ،(بتصرف)110ص -2017(النجار،بصورة واعیة وقصدیة 
واإلستخدام الذكي للكلمة، الیعني اإلسلوب النمطي الكالسیكي، 

لكن یعني القدرة على التحرك بحریة كاملة داخل مجال الحرف، و
وتطبیق التصمیم یقوم فى كل خطوة بطریقة رشیقة وحیویة بدًال 
من التطبیقات العادیة، فدمج الحروف العربیة واألجنبیة الیعني 
السیر على أرض مأوفة، بل ھى إستجابة لظروف جدیدة مع حلول 

جذب الجمھور المستھدف إلى مبتكرة تلعب دوًرا أساسیًا فى 
  . )p.84-Cullen,2012(التصمیم 

فالمعالجات الذكیة واإلھتمام بالتفاصیل عند إختیار الحروف فى 
التصمیم ودراسة المسافات التى تخلق الفراغات التصمیمیة وزوایا 
میل األحرف ھي التأكید على جمالیات استخدام التیبوغرافیا فى 

  .)p.85-Cullen,2012(التصمیم 
حیث یلعب الخط على المستوى البنائي، فى اإلنشاء التصویري، 
دوًرا فى تحدید مالمح البنیة الشكلیة داخل حیز الفضاء اإلعالني، 
فالخط یثیر الرغبة فى تكثیف مفھوم األجزاء الفرعیة المكونة 
للكل، وتعزیز الوظیفة الجمالیة للون كبنیة تعبیریة تعمق اإلحساس 

الخطي والتجانس بین الخطوط الواقعة ضمن آلیة بالتنوع واإلقاع 

تشكیل مكونات السیاق البصري والبحث فى عالقات تشكیل 
   بتصرف). 130ص -2017النجار،(الخطوط المختلفة 

فلسمك الخط أو رفعھ رسالة معینة، كما تلعب ألوان الخطوط دوًرا 
فى التأكید على ھذه الرسالة، وتعطي درجات انحناء الخطوط 

ة مختلفة فالخط العمودي یوحي بالحركة إلى أعلى، والخط برسال
األفقي یوحي بالحركة السریعة، والخط المنحني یوحي بالحركة 
الدائریة والخط المنكسر یوحي بالحركة المفآجئة والخط المموج 

  ).149ص - 2017(ألبرت، یوحي بالحركة اإلنسیابیة 
ى تكوین أشكال ویعتبر الخط من أقدم عناصر التكوین المستخدمة ف

مختلفة التعبیر، وھو یتشكل من إلتقاء وتجمیع سلسة من من النقاط، 
وطبیعة الخط تعتمد على طبیعة النقطة التي یتكون منھا فھى التى 
ًا ذو حواف حادة أو ملتوي  تحدد ما إذا كان الخط سیكون مربع

  ودائري،   
میم یعتبر تداخل الحروف العربیة مع الحروف اإلجنبیة فى التص

نوع من التركیب الشكلي وھو ما یطلق علیھ" الوحدة فى التنوع"، 
، وتتحقق ھذه (Unity in Variety)أو" الوحدة العضویة" 

الوحدة عندما یكون كل عنصر فى التصمیم أو العمل الفني 
ضروریًا لقیمتھ، حیث الیكون العمل متضمنًا أي عنصر غیر 

  ضروریًا، ویكون كل ما ھو الزم موجود.
التصمیم اإلعالني یتصف بالتنوع والتعقد، ومع ذلك فإن كًال من ف

العناصر یسھم بشئ ال غنى عنھ لكى یكون الكل ذا قیمة، كما ان 
العناصر بتتكامل بعضھا مع بعض على نحو یبلغ من الوثوق حدًا 
ال تؤدي معھ الفرق الموجود بینھا إلى فصم وحدة العمل 

تحقیق ھذه الوحدة، ومن ھذا  التصمیمي، بل تمتزج سویًا من أجل
التكامل تنشأ قیمة الیمكن أن تتمثل فى األجزاء وھي فرادى، أو 
وھي متجمعة فى نظام آخر، وكل عناصر العمل التصمیمي 
اإلعالني تكون الزمة لھ ألنھا ضروریة بعضھا لبعض، فكل منھا 
یقوي داللة اآلخر وقیمتھ، فالعناصر التكوینیة من المادة الحسیة، 

لموضوع، وطبیعة الخط وتنظیمھ، والجو اإلنفعالى للعمل، یعمل وا
فیھ كل جانب على دعم اآلخر ومساندتھ، وكلما كان التصمیم أكثر 
تداخًال وتعقیدًا، تكون المتعة المتحققة لدي المتلقي أعظم 

  .)343ص -2013(ستولنیتز،
وتوضح التصمیمات التالیة إستخدام التیبوغرافیا العربیة فى 

  یم:التصم
  

  
    

  )26شكل رقم (  )25شكل رقم (

    
  )28شكل رقم (  )27شكل رقم (
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 )30شكل رقم ( )29شكل رقم (

    
  )32شكل رقم (  )31شكل رقم (

    
 )34شكل رقم ( )33شكل رقم (

    
 )36شكل رقم ( )35شكل رقم (

    
یعبر عن المذھب الصوفي وقد ) تصیم 38شكل رقم (  )إعالن یدعو الي عمل الطاعات37شكل (

استخدم المصمم الحروف العربیة فى التصمیم وكتب عبارة 
  (على أنغامك یا صوفى تمایلت حروفي)
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  ان استخدام فن التیبوغرافیا في اإلعالن ال یقتصر علي الخط العربي فقط بل ایًضا في الحروف األجنبیة كما یتضح فى التصمیمات التالیة:

    
  )41شكل رقم (  )40شكل رقم (  )39شكل رقم (

      
  )44شكل رقم (  )43شكل رقم (  )42شكل رقم (

  
  )45شكل رقم (

  
  )47شكل رقم (  )46شكل رقم (

  
  )48شكل رقم (

  
  )50شكل رقم (  )49شكل رقم (

  
  )18ص-11( )51شكل رقم (

  
  )18ص-11( )52شكل رقم (

ش
  )53كل رقم (

  تصمیمات توضح إستخدام الحروف اإلجنبیة فى التصمیم. )53) إلى (39األشكال من ( 
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 ستقوم الباحثة بعمل مجموعة من التصمیمات التطبیقیة بإستخدام التداخل بین الكتابات العربیة واألجنبیة:
 النموذج االول (إعالن عن حدیقة الحیوانات المفتوحة باألسكندریة (أفریكانو بارك): . 1

ات ال ة الحیوان ن حدیق الن ع ة إع مفتوح
استخدمت الباحثة  باألسكندریة (أفریكانو بارك):

عدد من العناصر التصمیمیة الحیوانیة  والخطیة 
داخل  ي ت دة عل الن مؤك رة اإلع ن فك ر ع للتعبی
ع  ا م ا وجمالھ ة بمرونتھ ة العربی دراما الخطی ال
ة  روف األجنبی ى الح ة ف دراما الكامن ة ال حیوی

ور فى لتخلق صدمة بصریة تشد عین المتلقي لتد
اد  ن أبع ھ م ا ب ة م ھ وترجم التصمیم محاولة فھم

  جمالیة.
یل    ي األص ان العرب تخدمت الحص ث اس حی

روف  ن الح ة م ھ بمجموع رت عن ذي عب وال
والكتابات العربیة لتأكید األصالة العربیة وجعلتھ 
فى صدارة التصمیم لتأكید وجود ھذه الحدیقة فى 
ة ى الخلفی تخدمت ف ا أس  بلد عربي (مصر)، بینم

ة  ھ بمجموع رت عن ل وعب و الفی وان آخر وھ حی
ورة  تخدام ص م اس د ت ة، وق من الحروف األجنبی
ل  ین الفی ة بع ة المحیط ى المنطق ا ف ارة أفریقی لق
د  ة توج ن أن الحدیق والغرض من ذلك التعبیر ع
فى بلد أفریقي (مصر)، وان البیئة الطبیعیة التي 

ا یولد ویعیش فیھا الفیل ھي قارة أفریقیا، كما إنھ
رتبط  ة الم م الحدیق ن أس تعبر بصورة مباشرة ع

  بإسم قارة أفریقیا.
ة  ن الحروف العربی تخدام مجموعة م ظ إس نالح
ى  ة ف اء لمسة جمالی ة ألعط ى الخلفی اتح ف لون ف

  التصمیم.

 

 النموذج الثاني (إعالن عن حدیقة الحیوانات المفتوحة باألسكندریة (أفریكانو بارك): . 2
ة الحیوا ن حدیق الن ع ة إع ات المفتوح ن
استخدمت الباحثة  باألسكندریة (أفریكانو بارك):

عدد من العناصر التصمیمیة الحیوانیة  والخطیة 
ي  ز عل للتعبیر عن فكرة اإلعالن ولكن تم التركی
ت  ل وأكتف ة الخاصة بالفی ة األجنبی عنصر الكتاب
ة  م الحدیق ي أس ة عل ات العربی ى الكتاب ة ف الباحث

ع ا ى وض دت إل ة فقط، حیث عم ات األجنبی لكتاب
ة أ انووكأنھا بتصب داخل كلم ن  فریك وتخرج م

  األسفل لتكمل شكل خرطوم الفیل.
ة  ى المنطق وقد تم استخدام صورة لقارة أفریقیا ف
ر  ك التعبی ن ذل ل والغرض م ین الفی المحیطة بع
ر)،  ي (مص د أفریق ى بل د ف ة توج ن أن الحدیق ع

ا ال یش فیھ د ویع ل وان البیئة الطبیعیة التي یول فی
ورة مباشرة  ر بص ھي قارة أفریقیا، كما إنھا تعب
ا  ا، كم ارة أفریقی عن أسم الحدیقة المرتبط بإسم ق
ن  ى م میم وھ ى التص نالحظ إستخدام الغزالن ف
ارة  ر وق ى مص ار ف رة اإلنتش ات كبی الحیوان

  أفریقیا.
وط  ن الخط ون م ع مك تخدام مرب م إس ا ت كم

ر  انبین للتعبی ن الج ة م ة والمفتوح ن المتوازی ع
ات  بس الحیوان بان لح عدم وجود أقفاص والقض
ى  زان ف ن اإلت وع م ق ن ة)، ولخل ا مفتوح (إلنھ
ي  ة ف ات األجنبی تخدم الكتاب ا اس میم، بینم التص

 Cairo-Alexandria desertعنوان الحدیقة (
rode ار ین والیس ن الیم ین م ة بخط ) محاط

ى  زان ف ن افت وع م ق ن داد وخل ن اإلمت للتعبیر ع
  التصمیم.
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 كارولینا ھریرا): CHلنموذج الثالث (إعالن عن عطور ا . 3
ور ( ن عط الن ع راCHإع ا ھری  ) كارولین

ائیة : ر النس ن العناص دد م ة ع تخدمت الباحث اس
د  ھ، فق ن فكرت میم ع التصمیمیة المعبرة فى التص
أستخدمت صورة العطر بشكل مباشر وھو یفوح 
م  ي ت زة والت ة والممی منھ رائحتھ العطریة الجمیل

ن التع ر ع ذي یعب ذھبي ال دخان ال ا بال ر عنھ بی
ذه  الغني والرفاھیة والفخامة (للداللة على غلو ھ
تخدمت  د أس الماركة وأرتفاع سعر منتجاتھا). وق
ھ  دور حول ذى ی ائي ال ر النس ة العنص الباحث
ائي،  مضمون اإلعالن على إعتبار أن العطر نس
ن  ة م یدة بمجموع ورة الس تبدال ص م إس ن ت ولك

روف العرب ة الح ة فنی الي ذو قیم داخل جم ة بت ی
ة  روف وطریق س الح رار نف م تك ا ت ة، كم عالی
ب  ى الجان د عل الن للتأكی ة اإلع ى خلفی ة ف الكتاب
ض  ي بع ة عل زت الباحث د رك الي، وق الجم

رف   ل ح تج (مث م المن ن أس رة ع روف المعب الح
ى  (ك)  و حرفه) (  (CH)والمعبران عن حرف

(Carolina Herrera)ول ، واستخدام حرف ا 
وي  وت الق للتعبیر عن أحدي الحروف ذات الص

و حرف ( تج وھ م المن ى أس رف ال Oف  ه)، وح
كل  رار الحروف بش م تك معبر عن كلمة ھى، وت

  جمالي فى شخصیة المرأة وفى الخلفیة.
ة  تج باللغ بینما ركزت الباحثة فى وضع أسم المن

ة  ع (Carolina Herrera) (CH)األنجلیزی ، م
اعم وانس ط ن و یابى اختیار خ ب للج ومرن مناس

  العام لألعالن. 

 

 النموذج الرابع (إعالن عن التحذیر من التدخین): . 4
دخین رار الت تخدمت : إعالن تحذیري من أض اس

الباحثة عدد من العناصر التصمیمیة المعبرة عن 
ورة  تخدمت ص د أس الن، فق مون اإلع مض
اعد  كل مباشر ویتص رق بش ي تحت یجارة وھ الس

دخان، بین ا ال یجارة منھ دوره بس و ب یط ھ ا یح م
ن  ة م ا بمجموع ر عنھ م التعبی ن ت ري ولك أخ

ول  ، (No Smoking)األحرف األجنبیة التي تق
ف أو  ة توق ة كلم ة  (Stop)بینما تم كتاب ى نھای ف

  الدخان المتصاعد وقد تم كتابتھا بالسجائر نفسھا.
ة   ى الخلفی وتم كتابة وتكرار جملة (ال للتدخین) ف

دخین،  للتأكید على معنى وجوب اإلمتناع عن الت
ة  ود كلم ع وج نفس  (No Smoking)م ل

  الغرض.
  

 
 :)STARBUCKS COFFE(النموذج الخامس (إعالن عن  . 5

ن  الن ع : )STARBUCKS COFFE(إع
میمیة  ن العناصر التص دد م استخدمت الباحثة ع
تخدمت  د أس الن، فق مون اإلع ن مض رة ع المعب

دمھا صور وعناصر معبرة عن الوجبات التي تق
مطاعم (ستارباكس)، بینما تم استبدال المشروب 
ا  م وم ن المطع بمجموعة من الكتابات المعبرة ع
م  یتم تقدیمھ فیھ من مشروبات، بینما تم وضع اس
وق  عار ف ت الش ة وتح ى الخلفی م ف المطع
م  ى اس د عل الساندوتش ومنتصف التصمیم للتاكی

  المطعم وتثبیتھ فى ذھن المتلقي.
  

 



Nevin Al-Rifai 395 
 

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

 

 دس (إعالن عن میاه نستلة):النموذج السا . 6
دد  میمیة استخدمت الباحثة ع ن العناصر التص م

تخدمت  د أس الن، فق مون اإلع ن مض رة ع المعب
ب  الن، وغل وع اإلع و موض اء وھ ر الم عنص
ض  ود بع ع وج ون األزرق، م الن الل ي اإلع عل
الحروف والكلمات ذات اللون الوردى للرد على 
ا عار، كم ى الش ود ف وردى الموج ون ال  الل

ث  ة، حی ة واألجنبی ات العربی تخدمت الكلم اس
ة ( ى جمل ة ف عت الحروف األجنبی  Keep)وض

Water Safe  ة م كتاب ا ت رق، بینم كل متف بش
ة  ركة  (pure life)جمل عار ش و ش وھ

(Nestle) ة ى الخلفی اء ف ، بینما تم تكرار كلمة م
 الحیاةتأكید للمعني ، كما تم أیًضا إستخدام كلمة 

  .)e lifepur(تاكیدًا لجملة 

 

 النموذج السابع (إعالن عن میاه نستلة): . 7
اه نستلة دد  إعالن عن می ة ع تخدمت الباحث :اس

مون  ن مض رة ع میمیة المعب ر التص ن العناص م
ون األزرق  ات الل تخدمت درج د أس الن، فق اإلع
ع  الن، م وع اإلع و موض اء وھ ن الم ر ع كتعبی
تخدمت  ا اس وجود اللون الوردى فى الشعار، كم

ات عت  الكلم ث وض ة، حی ة واألجنبی العربی
ة  ى جمل ة ف روف األجنبی و (pure life) الح

ركة  عار ش ة (Nestle)ش رار كلم م تك ا ت ، بینم
الي  كل جم (األفضل على اإلطالق) وتداخلھا بش

ة  ة األجنبی ع الجمل ى (pure life) م د عل كتأكی
اة  واع المی ى ان تلة عل اة نس لیة لمی ى األفض معن

  األخري.
  

 
 امن (إعالن عن مطعم ماكدونولدز):النموذج الث . 8

أستخدمت الباحثة إعالن عن مطعم ماكدونولدز: 
فى تصمیم اإلعالن مجموعة من الوجبات الذیذة 
زت  ھیر، ورك دز الش م ماكدونال زة لمطع الممی
العربي  دز ب ة ماكدونال علي إستخدام حروف كلم
ة  ورة الذھنی د الص بشكل متفرق فى الخلفیة لتأكی

ى، كم دي المتلق رف ل اء بح ع  (M)ا تماإلكتف م
كتابة أسم أسم المطعم فى الشعار الخاص بھ، كا 
تم كتابة بعض التفاصیل الخاصة بتوضیح المنتج 
ي،  العربي واألجنب ات ب ماء الوجب ل أس مث
وم  ن اللوح ات م د أن المنتج ى تأی افة إل باإلض
ة  ى الطریق ت عل الل) وذبح دجاج (ح وال

  اإلسالمیة.

 

 ن عن عطور دیور النسائیة):النموذج التاسع (إعال . 9
ائیة ور النس ور دی ن عط الن ع تخدمت  :إع اس

كیالت  ن تش ة م میم مجموع ى التص ة ف الباحث
الي  كیل جم ة بتش ة واألجنبی ة العربی الكتاب

ى  زخرفي، ة ف تخدمت الحروف العربی ث اس حی
ة ور)  كلم ي (دی ري زخرف كل دائ ررت بش وتك

ة وط مختلف م ، جمالي باستخدام حروف من خط ث
یط كل  أح نفس الش ة ب نفس الكلم ري ب رة أخ م

ن  ر م وع أخ تخدام ن ع اس الي م ي الجم الزخرف
وط وفي)،  الخط ة (الك ًرا بالكتاب یط أخی م أح ث

ة  ي كلم ة وھ ا (Dior) األجنبی م كتابتھ ي ت والت
م  د االس الن لتأكی ة اإلع ى نھای رى ف رة أخ م
د  ة عن ورتھ الذھنی ت ص تج وتثبی اري للمن التج

ن الحروف المتلقي ، كما تم أستخدا م مجموعة م
ى حرف  ز عل ع التركی ة م   (د)العربیة فى الخلفی
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  مع تكرارھا باسلوب اإلنعكاس فى المرآة.
 النموذج العاشر (إعالن لون حیاتك): . 10

ك ون حیات الن ل اة  إع ر الحی وة لتغیی (دع
اؤل میم  ):والتف ى التص ة ف تخدمت الباحث اس

ي  ة الت ارات اللفظی ات والعب ن الكلم ة م مجموع
ن  تدعو تخدمت مجموعة م ا اس اؤل، كم إلى التف

فر  األلوان المبھجة مثل الحمر و األزرق واألص
تخدمت  ة وإس ن البھج وع م ر..الخ، كن واألخض
ى  دعو ال ي ت ة الت ات األجنبی ن الكلم ة م مجموع

  األمل مثل
 (color, art 

design,beauty,wow,&effect…ect) ،
ألوان (color your life) كما أستخدمت جملة  ب

تعددة ومبھجة، كما تم استخدام جملة (نور على م
نور وإدخالھا بشكل جمالي مع مجموعة الكلمات 
دمج،  ذا ال ن ھ الي م كل جم تج ش ة لین األنجلیزی
ا  وانتھى اإلعالن بجملة (لون لون حیاتك كیف م

  كان شكلھا).

  
 : Results النتائج

ع استخدام فن التیبوغرافیا في تصمیم األعالن یساعد على رف . 1
مكانة اللغة العربیة وإبراز جمالھا من جانب، ودمجھا مع 
الحروف األجنبیة تزید من عوامل الجذب للتصمیم اإلعالني 

 من جانب آخر.
یتسم فن التیبوغرافیا بقیم جمالیة وزخرفیة ذات قوة تأثیر  . 2

ومرونة عالیة یمكن تطویعھا في تصمیم إعالن علي درجة 
 عالیة من اإلبھار.

اتجة عن حركة ومرونة الخطوط العربیة مع الفراغات الن . 3
الحروف األجنبیة تكون ابعاد جمالیة مختلفة تضفي إبھار 

  مكمل لالبھار الناتج عن الحروف ذاتھا.
  :Recommendations التوصیات

ود  -1 و موج ا ھ د م ارة عن ف افك مم ان ال یوق ي المص یجب عل
ھ  ي اھداف بالفعل فیجب علیھ البحث و التجریب حتي یصل ال

 تصمیمیة.ال
ي  -2 ث و الدراسة ف ام بالبح الن االھتم مم األع ي مص ب عل یج

ن  ھ م ا ل مجال الحروف والكتابات فى كل اللغات المختلفة لم
 استخدامات عدة في مجال األعالن.

ن  -3 رار ف اف أس ة اكتش الن محاول مم االع ي مص ب عل یج
ى  ر ف ع ومبتك كل واس تغاللھا بش ة اس ا ومحاول التیبوغرافی

 مجال اإلعالن.
ي ضرو -4 ون حت ات الفن ل كلی ى ك رة تدریس فن التیبوغرافیا ف

ن  دة ممك میمیة جدی ار تص ار أفك ن إبتك ب م تمكن الطال ی
 أستغاللھا فى مجاالت تخصصھ. 
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