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رؤيو فنيو من الكاليجرافى الى  استميام ابجديو عربيو معاصره من الكتابات القوطيو
 التيبوجرافى

nspired by an Arabic alphabet of contemporary Gothic writings Technical 

vision from Caligrafia to Tibogravi 

 نسرين عزت جمال الدين محمود عزت /دأ.م.
 جامعة حموان –كمية الفنون التطبيقية  –قسم االعالن –أستاذ مساعد دكتور 

 مقدمة البحث : 
استحقت الكتابة العربية أن تحتل مكانة شامخة بين الفنون عمى الصعيدين العربى و العالمى عمى مر العصور و أن      

 تمفت أنظار عمالقو الفن فى الغرب بول كمى و كاندنسكى .
لمحوار الثقافى فيى تعتبر الكتابة العربية بمختمف أنواعيا و أساليبيا مجاال غنيا لمتخيل العقمى الذى يخمق فرصة  و     

تعتبر تجميا لممخزونات الواعية و الالواعية لممصمم أو الخطاط و يصبح النص المكتوب دعوة  لمقاء بين رؤية المصمم 
أو الخطاط و بين خيال القارئ الذى يقرأ من منطمق متخيمو الرمزى الخاص  , و نالحظ أنو عمى الرغم من تنوع الكتابة 

ن ىيئة الحرف العربى توقيفية بمعنى انو ليس لممصمم أو الخطاط الحق فى تغيير الييئة فيى ثابتة و العربية و ثرائيا اال أ
متفق عمييا و لكن اإلخراج و التوجو و الرؤية فى الصياغة االبداعية لمحرف ال تنتيى , فقد ظير فى السبعينيات جماعة 

رافى بمعناىا المعاصر و التى مثمت مالمح مدرسة فنية عربية الحروفيين الذين تنوعت أعماليم بين الكاليجرافى و التيبوج
 مستحدثة تستند إلى الخط العربى بكل أشكالو و مقوماتو مع استيعاب فنانييا لكل االتجاىات و التقنيات المعاصرة .

كمصدر الستميام وعمى ىذا األساس اىتم البحث بدراسة كيفية االستفاده من الحروف القوطيو أو الالتينيو القديمة      
إلى تيبوغرافى  BlackLetterأبجديو عربيو كحروف مفردة من خالل رؤية فنيو لتحويل الكاليجرافى فى الحروف القوطية 

 فى األبجدية العربية .

Abstract: 

             The Arabic script with its different types and ways is considered a wealthy field of 

mental imagination, which creates an opportunity for cultural dialogue. It is considered an 

interpretation for the inventory of the designer / calligrapher conscious and subconscious and 

the Arabic script becomes a meeting invitation between the the designer or the calligrapher's 

vision and the reader's imagination. 

              It is clear that despite the variation in the Arabic script and its richness, yet, the 

character of the Arabic script is constant, which means that the designer /calligrapher doesn't 

have the right to change the basics shape of the Arabic lettering as it is defined and agreed 

upon, but the final outcome, vision  or direction of the creative formation of the letter is 

endless .  

             In the 70s of the previous century a group of Alphabet specialists emerged  where 

their works varied between Calligraphy and Typography with its contemporary perspective. 

             The research aims to inspire an Arabic alphabet from the Gothic script, also known as 

the Black Letter or Gothic handwriting, and the conversion of the calligraphy in the Gothic 

handwriting into an Arabic typographic alphabet through the use of the experimental method. 

             The study has shown the continuity of the reciprocal relationship between the Arabic 

script and the Latin script, and that the contemporary designer has the ability to benefit from 

simulation Through a combination of what is an object and the automatic expression. 
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 مشكمة البحث :
 يمكن صياغة البحث فى التساؤالت التالية : 

 .   Black Letterكيف يمكن استميام حروف عربية تيبوجرافية من الالتينية القديمة التى تعرف ب  -
قمو الدراسات الفنية المتخصصة فى المكتبة العربية التى تدرس و تؤرخ التأثير المتبادل بين الكتابو العربيو وغيرىا  -

 من المغات . 
  ىدف البحث :

و تحويل الكاليجرافى فى  Gothic scriptأو  Black Letterييدف البحث الى استميام أبجدية عربية من الكتابة القوطية 
 ة الى أبجدية عربية تيبوغرافية و انتاج جماليات مفرده فى صورة مختمفة عن الحروف التقميدية الكالسيكية.الحروف القوطي

 فروض البحث :
 يفترض البحث أنو :

مختمفة عن  Black Letter or Gothic scriptيمكن استميام حروف عربية تيبوجرافية مفردة من الكتابة القوطية  -
 الحروف التقميدية .

 ن تحويل الكتابة من الكاليجرافى الى التيبوغرافى تبعا لقوة االقتباس التى تمنح الثراء والتنوعية لمتصميم .يمك -
 منيج البحث : 

يتبع البحث المنيج االستقرائى  فى دراسة مفيوم االستميام و الفرق بين مفيوم الكاليجرافى و التيبوغرافى الستنباط كيفية 
ية أو الالتينية القديمة كمصدر الستميام أبجدية عربية من خالل الدراسة الحالية لتحويل االستفاده من الحروف القوط

 التى تندرج تحت مسمى الكاليجرافى الى أبجدية عربية تندرج تحت مسمى التيبوغرافى . BlackLetterالحروف القوطية 

 االستميام و المحاكاة بين األصالة و المعاصرة
ناقش األستاذ الدكتور محمد زينيم فى كتابو )التواصل الحضارى لمفن االسالمى و تأثيره عمى فنانى العصر        

الحديث( تعريف األصالة من خالل آراء المفكرين المعاصرين أمثال الدكتور ثروت عكاشو الذى يرى أن " األصالة ليست 
حساس الداخمى و أن الفنان يخضع إلغراءات من الثقافات المشتركة صورة جامدة أو موحدة الشكل و لكنيا موحدة فى اال

و لكن عميو أن يعود لقوة األصالة فى نفسو و الى المواءمة بين ما وقع لو أخذا و عطاء فاألصالة ىى األشكال التى ترد 
ن التقميد ال مفر منيا عمى النموذج األصمى الكامن فى النفس البشرية , و لكل فنان نسبة معينة من األصالة و أخرى م

تتفاوت قدرا مع ما استميم الفنان و احتواه فى عممية ابداعو الجديد" وتوصل المؤلف فى كتابو أن األصالة "مبدأ لنزعة 
قومية تسعى الى توضيح اليوية العربية فى الفن الحديث من خالل تحقيق عمل فنى ينتمى إلى تراث فنى متميز بأسسو 

 1الجماليو"
ىذا المفيوم يقودنا إلى معنى و منيجية االستميام حيث يجب عمى المصمم دراسة موضوع االستميام و تحميل و        

عناصره  جماليا ووظيفيا فى سياقو الثقافى ومكونات عصره قبل إعاده صياغتو فى سياق جديد دون إغفال لداللتو و 
ريد من تراثو اإلبداعى و الثقافى إلى مجالو اإلبداعى مضمونو و من حق المصمم أن يتدخل بالتعديل و التبديل وفق ماي

الحديث وفق خبرة فنية و عمم متقدم و احتياجات ثقافيو فى مجالو تضفى عمى عممو سمات الحداثة , ولقد  كان ىذا المبدأ 

                                                           
1
 –وزاره الثقافة المصرية  –سلسله بريزم للفن  –التواصل الحضارى للفن االسالمى و تأثيره على فنانى العصر الحديث محمد زينهم )أ.د.( :    

 211, 211ص  –م  1002 –الطبعة األولى  -مطبوعات بريزم الثقافية -اإلداره العامة لالعالم الخارجى  –العالقات الثقافية الخارجية 
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مدارس الفنية التالية أساسا لالستمرارية التراكمية التى حدثت بين المدارس الفنية حيث أثرت كل مدرسة فنية فيما بعد عمى ال
 2و ساعدت فى تعزيز الحركات الفنية الحديثة .

 الحروفيين مابين الكاليجرافى و التيبوجرافى
لقد كانت الكتابة العريية مصدرا خصبا الليام الفنانين عمى مر العصور قديما و حديثا فى العديد من المجاالت فى        

يم و فمسفتو فى االستحداث من خالل التعايش البيئى و الثقافى لكل فنان الشرق و الغرب بحيث تتناسب و ىوية كل من
 عمى حدا . 

كما افتتن األوروبيون منذ القدم بجمال الخط العربى فى المخطوطات المزوقو و المذىبة بأنواعيا المختمفة و منيم      
لمغرب ومصر, و تأثر بنماذج من الخطوط الذى قام فى مطمع القرن العشرين برحمة إلى ا  paul Kleeالفنان بول كمى 

التجريدى , و لوحتو بوابة مسجد دليل عمى ىذا التأثير القوى و استطاع  العربية و نقميا الى أعمالو الفنية ذات الطابع
 األوروبيون من خالل لوحات بول كمى أن يطمعوا عمى صور رسم الحرف العربى التى أظيرت قيمتو الجماليو .

و ىناك لوحات ضميا متحف الموفر و متاحف لندن و ايطاليا و ألمانيا يظير فييا األثر الواضح لمحرف العربى        
و من الرسامين الذين استخدموا الخط العربى بأشكال متنوعو 21فى أعمال الرسامين أمثال بيزانمو اإليطالى فى القرن 

, و لم يقتصر  21فى القرن  Giottoو جيوتو   Duccioدوتشيوو  21فى القرن    Frangelicoزخرفيو فرانجيمكو
استخداميم لمخط العربى فى الفنون التشكيميو فقط بل امتد ليشمل الفروع المختمفة لمفنون التطبيقية و العمائر , ولم يكن 

 الفنان

الجمالى فى حركة الحروف و الغربى يقصد استخدام الحروف العربية كداللة مقروءة بل كان نابعا من استشعاره لإليقاع 
   3انسيابيا بعيدا عن استخداميا كزخرفة تنفيذية .  

فى أواخر  )*(امتدادا لدور الكتابة العربية كقيمة تشكيمية فى الفن فى العصر الحديث فقد ظيرت مدرسة الحروفيين و 
ند إلى الكتابة العربية بكل أشكاليا و األربعينات من القرن الماضى ، و التى مثمت مالمح مدرسة فنية عربية مستحدثة تست

مقوماتيا مع استيعاب فنانييا لكل االتجاىات و التقنيات المعاصرة , و اتخذتو محورا لتفجير دالالت الخط كقيمة شكمية و 
كعنصر تشكيمى ضمن مجاراة التجريد األوروبى فكان الحرف ال يعكس ظاىره الشكمى بقدر ما يعكس انطباعات الفنان 

انفعالو بو من خالل اساليب و أفكار متعددة فمنيم من التزم بالقواعد الكتابية لمخطوط الكالسيكية أو اليندسية , و  عنو و
منيم من مزج بين الخط و الرسم , و البعض عمل عمى تجريد الحرف و غير من ىيئتو و منيم من استخدم برامج 

تأثير الحروفيو عمى فنانى الغرب و أعادوا صياغتيا وفق  الكمبيوتر فى اضافة معالجات و تأثيرات خاصة ، ثم ظير

                                                           
  بتصرف 211, 211المرجع السابق : ص  1

3
 200, 88ص  –م 2891 –دار الرائد العربى  –المجلد الثالث  –الفن و العماره ( عفيف البهنسي )د.(:الفن و االستشراق )موسوعه تاريخ   

م بأنيا أعمال فنيو قامت عمى الحروف العربية كحروف أو نصوص لتعطى عنصرا  2880الحروفية حسب تعريف شربل داغر فى كتابو عام )*(
ليام و موضوعا ييتم الفنان بالتعبير عنو ولم يكن توظيف الكتابة مع بصريا فى التشكيل فالحروفية ىى الرسم الذى جعل من الحروف منبعا لال

التصوير مجرد داللو عمى سعى الفنانين وراء أشكال جديدة و حقيقة تشكيمية جديدة فحسب و لكنو اشتمل عمى محاولو لمبحث عن مضمون و 
  مبادئ جديدة                  
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تصورىم و ثقافاتيم من جديد ، و ظير منيم فنانين بأفكار متنوعة و منيم من استخدم الكتابة العربية فى أعمالو كقيم 
 4تعبيرية و قيم تشكيمية .

يقول أن مصادر االليام  )**(جوردان جميفو من األمثمو المعاصره  لفنانى الغرب نجد الفنان البمغارى المعاصر       
 gothicعنده تنوعت بين الكاليجرافى العربى الحر فى أعمال الفنان العربى حسن المسعودى و الكاليجرافى الالتينى 

lettering  5فى أعمال الفنان جوليان بريتون 
و يرى البحث أن الحروفية بكل مدارسيا و اتجاىاتيا تنوعت مابين الكاليجرافى و التيبوجرافى بما يؤكد قدرة الحرف       

ى العربى عمى التطور و التجديد و التحرر من الجمود و أنتجت أعماال متنوعة تضم طاقات ابداعية و رؤى متطورة ف
 .الصياغة و التكوين

 عنى الكاليجرافى و التيبوجرافى .ه التفرقة بين مو ىذا يقودنا إلى ضرور  

 Typographyوالتيبوجرافى Calligraphyالفرق بين مفيوم الكاليجرافى
: يرجع أصل الكممة إلى اليونانية و تعنى الفن المرئى المرتبط بالكتابة و يقصد بيا الكتابة   Calligraphyالكاليجرافى 

 6.  باستخدام أى أداه يمكن الكتابة بيا سواء أكانت قمم أو فرشاه أو قطعو من الخشب
الخط العربى   وتعتمد عمى استخدام موازين خاصو فى الكتابة وتشمل أنواع Classical Calligraphyو تتنوع مابين 

 المينة مثل خط النسخ , الثمث , الديوانى , الرقعو , الفارسى .
 Modern Calligraphy   و وتشمل الخط الحر ويندرج تحتيا أى رؤى خاصة بصاحب العمل وييتم الكاليجرافى

  7  مقروءة المعاصر بالتنوع ما بين التكوين و القيمة و الوظيفة حيث يمكن أن تكون الكتابة مقروءة أو غير

ارتبط مفيوم التيبوغرافى بترتيب و طباعة الحروف و الرموز أو تجييز البيانات و  : Typographyالتيبوجرافى 
طباعتيا لمنشر و العرض أيا كانت أداه النشر بداية من الحروف المطبعيو مرورا بالنشر الصحفى حتى العصور الرقمية 

التيبوغرافيا عن السابق , وترتبط بالتيبوغرافيا ببعض المصطمحات التى تنظم العالقة التى سمحت باتساع آفاق و مجاالت 
    8بين الحروف مثل نوع الخط وتخانتو والمسافة بين حروفو و كذلك المسافة بين السطور .

أن العمل بمجال التيبوغرافيا أصبح متاحا لمجميع وغير مرتبط بزمان أو مكان و تطورت البرامج  )*( David Juryو يرى 
واالمكانيات بتطور األجيال و لم يعد مقتصرا عمى العمال الميرة الذين تضاءلوا كثيرا عن السابق , ونجد أن العموم و 

                                                           
4  www.alwasatnews.com 

جوردان جميف الحائز عمى جائزة المركز األول فى مسابقو لتصميم عالمات النبيذ و لو خبرة فى مجال التغميف كما يمتمك براعة عالية فى )**(
 exquisite custom calligraphyالتصميم الحروفى 

5 www.behance.net/epixs 
 
6 https:// www.en.wikipedia.org.calligraphy 
   https://www.encyclopedia.com/calligraphy 

  )الباحثو(7
8
https://www.google.com.eg/search?sourceid=navclient&aq=&oq=modern+typography+definition&ie=

UTF- 

 )*(
 الجرافيكى فى معهد كولشستر فى انجلترا .ديفيد جارى , رئيس قسم التصميم   

http://www.alwasatnews.com/
http://www.behance.net/epixs
http://www.behance.net/epixs
http://www.en.wikipedia.org.calligraphy/
http://www.en.wikipedia.org.calligraphy/
https://www.encyclopedia.com/calligraphy
https://www.google.com.eg/search?sourceid=navclient&aq=&oq=modern+typography+definition&ie=UTF-
https://www.google.com.eg/search?sourceid=navclient&aq=&oq=modern+typography+definition&ie=UTF-
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سيات العممية المرتبطة  بالتيبوغرافيا  وتساىم فى تطويرىا األبحاث المختمفة ذات الصمة والتكنولوجيا  المتطورة تدعم االسا
, فعمى سبيل المثال : من خالل دراسة و فيم مجال الرؤية البصرية لمقارئ  من خالل البحوث التجريبية األساسية تم 

لتباين و مع تحقيق ا upper and lower case والجمع بين االحرف  serifsإثبات أن القراءة تكون أفضل مع الخطوط 
 9بذلك تساىم فى تحقيق التيبوغرافيا  ألىدافيا االتصاليو.

و  typesetting , typedesign بتطبيقاتـــــو الميكانيكيــــة  Letter designواتسع مفيـــوم التيبوغرافى المعاصــر ليشمـل 
شمل كذلك دخول الفن و التصميم فى الكتابة بشكل  زخرفى أو حر غير مرتبط بالقواعد الكالسيكية وقد تطغى فييا القيمة 

 10الجمالية عمى القيمة الوظيفية و االتصالية أحيانا . 
 أبجدية التينية مستوحاة من الحروف العربية

م أنو بدأ تعممو 1002الذى بدأ الكتابة عام   Julien Breton )*(المعاصر جوليان بريتون يقول الفنان الفرنسي       
 Lasaadالذاتى باكتشافو لمصممى الخط العربى المعاصرين خاصو العراقى حسن المسعودى والتونسي األسعد ميتوى 

Metoui   الخط الحر , كما تأثر بالخط الصينى و وأليمتو ىذه األعمال فكانت أساسا ألىدافو الفنية و اختياراتو لصياغة
اليابانى فى قوة المبادره و الطاقة المحظية, و استيدف تطوير أبجدية التينية تمكنو من ابتكار خط حر التينى معاصر 
مشابو لمنواحى الجمالية و الشكمية ألساليب معينة من الخط العربى مستمدا االليام من الغرب و الشرق األوسط )شكل 

1،2  ).11 
 

(  يوضح حروف األبجدية الالتينية التى قام بتصميميا 1)شكل
 12الفنان جوليان بريتون والتى استميميا من الحروف العربية 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 13( يوضح استخدام أبجديو جوليان بريتون فى الكتابة بأحجام مختمفو2)شكل 

                                                           
9
http://ealingmedia.com/student_work/2017/Level_3_2/Daniel/Typography%20Research%20part%20

2.pdf 

10
https://www.google.com.eg/search?sourceid=navclient&aq=&oq=modern+typography+definition&ie

=UTF- 

11
 https://www.behance.net/kaalam 

12
 www.google.com.eg/search?q=latin+alphabet+Arabist+by+julien+Breton&rls =com.microsoft:ar-

EG:IE- Address&rlz=1I7RVEB 

)*(
التى أدت الى استكشاف صيغة جديده للتعبير التصويرى من خالل الجمع بين الكتابه و التصوير  light graffصاحب تجربه الكتابة الضوئية 

 يعمل حاليا فى عروض الفيديو الرقمية و الرسوم االفتراضية بخط اليد. الفوتوغرافى و
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أن أسموب الكتابو الالتينية المعاصر يجمع بين الكتابة القوطية مع االيطاليو و يمكن القول عنو أنو  )*(وترى شيال ووترز 
وىو من األساليب المستخدمة فى القرن العشرين التى تطورت   ”Gothicized Italic“  )قوطى مطمين( أو )قوطى مائل(

و مر   Johnston,s compressed hand فى أوائل القرن بواسطة إدوارد جونسون بماعرف بخط جونسون المضغوط
ىذا األسموب بتطورات كثيرة و لكنو يجمع بين خصائص خط اليد الموجود فى عصر النيضو االيطالية و الخط القوطى 

, ويتميز ىذا الخط بالمرونو و القيم التشكيمية التى سود الذى كان منتشرا فى أوروبا الشماليو فى العصور الوسطى األ
 ( . 1تسمح  ببدائل تصميمية متعدده )شكل 

 
 

 
 
 
 
 

 
 The Black Letter 14( نماذج من كتابات شيال ووترز و تظير فييا تنويعات مختمفو لخط 3)شكل

واعتبروه أساسـا فى أعماليـم مثل جوردان  The Black Letterن فنانى الغرب قد تأثروا  بخط و مما سبق يمكن القول أ
 جميـف و شيال ووترز باإلضافــــــــــــــــو الى تأثرىـم بالكتابـة العربيــــــة 

بو الفنان الغربى و بأعمال الحروفيين العرب عمى اختالف اتجاىاتيم وخاصو الفنان الحروفى حسن المسعودى الذى تأثر 
 15جوليان بريتون و كذلك تأثر بو العديد من الحروفيين فى الغرب .

 or gothic lettering The Black Letter نبذه عن الكتابو القوطيو
 Theو التى تعرف أيضا ب  Gothic Scriptظير اثنين من األنماط الرئيسية من الكتابة في أوروبا وىى القوطية      

Black Letter   والتي استخدمت منذ القرن التاسع ، وخط الرومان ، Roman  والمعروف أيضا باسم أنتيغوا أو الالتينية
Latin or Antigua   وأصبح  خط الرومان  Roman   ىو االساس في معظم  أنحاء أوروبا الغربية وكندا، والواليات

و تطورت الحروف القوطيو في أوروبا الغربية من منتصف القرن الثاني عشر و استخدم جوتنبرج   16(,1المتحدة  )شكل
                                                                                                                                                                                     
13 http://www.designmaroc.com/blog/2009/03/20/julien-breton/ 

)*(
ودرست تحت  2819و تخرجت من كلية ميدواى للفنون بانجلترا عام 2811شيال ووترز الرئيس المؤسس لرابطة الخطاطين فى واشنطن عام  

دوروثى ماهونى )مساعد رائد الخط الحديث ادوارد جونستون( فى الكلية الملكية للفنون بلندن, حصلت على درجة الماجستير و أطلقت برنامج 

و  2811اليدوية فى معهد سميثونيان فى واشنطن و أقامت ورش عمل فى كبرى جمعيات الخطوط فى أمريكا الشمالية ما بين دورات الخطوط 

 . 1021و  1009و وأعيد طبعه فى   1001و لها الكثير من الكتب الهامة عن الخط حيث ألفت كتاب اسس الخط اليدوى  1001
14

 http://letterworks.org/gothicized-italic-and-modern-batarde 

15
 http://letterworks.org/gothicized-italic-and-modern-batarde   

16
 RESOURCE GUIDE -Handwriting Guide: German Gothic-family history library  

TM-SALT LAKE CITY,UTAH- The Church of Jesus Christ of Latter – Day Saints 

3
 https://www.sitepoint.com/the-blackletter-typeface-a-long-and-colored-history/ 
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( و باختراع الطباعو ظيرت أشكال جديده من الحروف القوطيو بحروف 1ىذا الخط فى طباعو الكتاب المقدس )شكل 
القوطية صعبة فى القراءة اذا  بحروف ابسط و أخف , والحظ جوتنبرج ان الحروف  Romanثقيمو و الحروف الرومان

 استخدمت فى المتن و ان حروف الرومان أسيل فى الطباعة مع األحرف المسبوكة .
 , ولكن رغم ذلك يمكن تحديد أربع عائالت رئيسية ىي: blackletterومع مرور الوقت ظيرت أنواع متعددة من     

Textura , Rotunda , Schwabacher  and  Fraktur.   
 ( 1و بالنظر الى )شكل Old English أيضا ب  ” German Fraktur “ف نوع و يعر 

و عمى الرغم من استخدام الخط القوطى فى  17خاصو يمكن تحديد االختالفات بين ىذه األنواع .  ”o“و مالحظو حرف 
بظيور  21و فى القرن ايطاليا إال أننا نجد أنيم يفضمون استخدام األنواع التى تظير فييا االستداره فى شكل الحروف 

عصر النيضة ظيرت الحاجة الى المزيد من الخطوط التى تتالئم مع الحياة اليومية و سرعة الكتابة و اصبحت الحروف 
 18م 21القوطية اقل انتشارا فى الطباعة فى العديد من الدول عدا ألمانيا التى ساد فييا ىذا الخط حتى القرن 

 

                                                                                                                                                                                     
   Jennifer Farley :The Blackletter Typeface - A Long And Colored History - 

   November 07, 2009 
4
 http://www.orbilat.com/Languages/Latin/Grammar/Latin-Alphabet.html 

 

 

 

بين       ثالثو ( يوضح مقارنة مبسطة 4)شكل
 أنواع من الخطوط

Gothic (Old German Type) 

 ،  The Black Letterو التى تعرف أيضا ب 
   GermanType   بحروف مفرده

حروف متشابكة وتظير    German Scriptمع
الخطوط المينة الناشئة من الحروف و بعضيا مع 

 Roman Typeخط الرومان 

http://www.orbilat.com/Languages/Latin/Grammar/Latin-Alphabet.html
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( صفحو من االنجيل تم طباعتيا فى ستراسبورج عمى يد يوىان 5)شكل
 م 1497جوتنبرج عام

 و يتم كتابو و تموين األحرف األولى يدويا

 

Textur        Rotunda      Schwabacher      Fraktur 

( مقارنة بسيطة بين األربع عائالت  6شكل)
 blacklettersالرئيسية لخط  

خاصة يمكن تحديد   ”o“حرف و بمالحظو 
 . اإلختالفات بين ىذه األنواع

 

Gothic cursive alphabet 

Upper & Lower Case 2 
Gothic Blackletter alphabet 

Upper & Lower Case 

- Gothic capitals 1                   - Gothic capitals 2               - Gothic capitals modern 

 



 العدد العاشر                                                      مجمة العمارة والفنون                                

677 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و رغم تنوعيا و ثرائيا اال أنو يمكن تقسيميا بالفعل لألربع عائالت الرئيسيو  blackletters( مجموعو متنوعو من الخطوط ل  7)شكل
Textura, Rotunda, Schwabacher and  Fraktur  19 

                                                           
19

 David Harris & contributing authorsb:  The Calligrapher
,
s  BIBLE -100 complet-e alphabets and how 

to draw them - Medas Printing International Limited - China – 2005 - p.36-37-38  

-Fraktur  minuscule             - Fraktur capitals                 - Fraktur  flourished capitals  

- Gothic versal capitals              - Batarde capitals                     - Batarde

-Gothic quadrata prescisus     - Pointed quadrata minuscule        - Gothic textura quadrata 

-Secretary hand                - Secretary hand modern           - Secretary capitals 

- Gothic minuscule , 

modern 

- Schwabacher minuscule , 

modern 

- Schwabacher capitals, 

modern 

- Gothic skeletal 

minuscule 

- Gothic skeletal  

capitals 

- Cadeaux or 

Cadel 

- Rotunda capitals - Rotunda minuscule - Rotunda capitals ,dual 

stem 

- Lombardic versals - Lombardic capitals 
- Pro-gothic minuscule 
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 من الكاليجرافى الالتينىدراسو الباحثو التطبيقيو فى استميام التيبوجرافى العربى 

ان البحث ال ييدف الى تحريف أو تشويو الكتابة العربية و إنما ييدف إلى  البحث عن مصادر لالستميام لتصميم       
أبجدية عربية عمى صورة حروف  مفردة و اعتمدت التجربة عمى استنباط مجموعة من المالحظات من الدراسة النظرية 

ليس من الصواب االختيار بين الحداثو و التراث أو بين األصالة  -و يمكن تمخيصيا فيما يمى : المدعمة باألشكال السابق
 و المعاصرة ومن الضرورى  تأصيل الجديد و تجديد ماصمح من القديم حيث تقول شيال ووترز إن " األساليب 

و ال ييم إلى أى مدى نبتعد عنيا أو نقترب والكتابات التاريخية المختمفة  تمثل الجذور األساسيو لكل الكتابات المعاصرة 
منيا , طالما وجدت األساسيات التى تحقق التناغم و االنسجام بين الحروف فى األبجديو الواحدة و ىذا االنسجام يمثل 

 الخيط الذىبى الذى ينظم و يربط األبجدية باألصالو و المعاصرة."
دراسة و التطوير ولذلك يمكن اعتبار المحاكاه واالستميام فى تصميم ان عمميو التصميم عموما تقوم عمى المالحظة و ال -

األبجديو العربيو طريقو لالبتكار من خالل الحفاظ عمى متطمبات تصميم األبجدية العربية دون المساس بالييئة التوقيفية 
 لمحرف العربى رغم تمقائيو التعبير .

أن لو أربع عائالت رئيسية تمثل أساليب قابمة الستنباط أشكال ى ف Gothic(  Black letterنظرا لما يتميز بو خط ) -
متعددة قابمة لمتطور حيث لم يتوقف ىذا التطور منذ القرن الثانى عشر وحتى القرن العشرين فانو يمكن اعتبار ىذا الخط 

 بعائالتو المختمفة مصدرا لالستميام فى الدراسة التطبيقية لمبحث . 
تندرج   Gothic (Black letter)بوغرافيا و الكاليجرافى قديما و حديثا يتبين لنا أن جميع خطوط  بعد دراسو مفيوم التي -

 تحت الكاليجرافى الكالسيكى الذى يخضع لنسب و مقاسات 
 و طرق كتابو  خاصة و محددة .  

و يجمع ما بين الخطوط    Fraktur من عائمو capital& minuscule (Black letter  )Gothic  النموذج االول 
 توظيفيا فى الحروف العربية مع محاولة الحفاظ عمى الوحدة و التناغم بين الحروف و تم المنكسرة و الخطوط المستديرة

 فى األبجدية  من خالل الحذف و اإلضافو بين أجزاء الحروف الالتينية بحيث يتحقق تشابو كبير بين األبجديتين .
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ونالحظ فيو الشكل المربع و يتميز ىذا    Texturaمن عائمة minuscule (Black letter  )Gothic النموذج الثانى 

النوع بالرسميو و قد كتب جوتنبرج التوراه بخط من ىذه العائمو و يعتبر ىذا النموذج أحدث وأبسط فى القراءه و من الممكن 
 ىذه األبجديو نالحظ وجود أشكال متعدده لنيايات الحروفأن يصبح أكثر استداره تبعا لطريقو الكتابو  وعند استخدام 

              

فى نهايات بعض  الشكلكشكل أساسي فى األبجديو العربيو مع استخدام   و قد استخدمت الباحثو  

 .الحروف
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 النموذج الثالث

  Black letter) capital ) Gothic من عائمو Textura   و نالحظ ىنا وجود خط سميك و اخر رفيع فى الخطوط
الرأسية ووجود نصف دائرة  فى الييكل البنائى لمحرف و لقد قامت الباحثة بالحفاظ عمى ىذه السمات فى االبجدية العربية 

 .و لكن بدون الخطوط الرأسية الرفيعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج الرابع
 (Black letter) minuscule  Gothic من عائموSchwabacher   و

نالحظ كيف يجمع بين المرونو و الخط المنكسر و ىذه ىى السمو العامو التى 
 . اعتمدت عمييا الباحثو فى تصميم األبجديو العربيو
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 نتائج الدراسو التطبيقيو :

تسمح  ةو تصويري ةفني اتمتمك قيمفيى  او تجريدى ايقاعيإتكمن فى  ةالعربي ةفى الكتاب ةالكامن ةالجوىري ةان القيم -2
 . الى التركيز عمى البناء اليندسي أو األسموب التعبيرى ةالعربي ةييدف تصميم األبجديبأن 

عمى التأليف االبتكارى حيث يمكن  ةالتعبير و القدر  ةفى الجمع بين تمقائي اان تطبيق فكر االستميام ال يمثل عائق -1
ال حصر ليا من تكبير و تصغير  بدائلالتفاعل و يخرج منو أشكال و  ةنى أن تستمر معو عمميلمحرف الواحد الالتي

 و خيال المصمم .التصميم عممية و تكرار مما يثرى  ةنتاج و دمج و تجزئإو 
مختمفو عن  Black Letter or Gothic scriptيمكن استميام حروف عربية تيبوجرافية مفردة من الكتابة القوطية  -1

 الحروف التقميدية .
يمكن تحويل الكتابة من الكاليجرافى إلى التيبوغرافى تبعا لقوه االقتباس التى تعطى ثراء فى النتائج وتنوعية لمتصميم  -1

. 
 . ةالعممي ةالقاعد ةالجمالي ةالقاعد أن تسبق ةالتيبوجرافيا المعاصر تصميم من الممكن فى  -1
اغم الموسيقى الذى ينبعث من ايقاع الحروف فى تكرارىا وتشابو حركاتيا و تناسب التن ةدرج ةمن جماليات األبجدي -1

 .و نظام كتابو الحرووف  ةعن الكتابات التقميدي ةمختمف ةفى صور  ةجماليات مفردىذه اليمكن تحقيق و أجزائيا 
أنماط الخطوط بكميات  ة الفرقة األولى فى دراسة تخصص التيبوغرافيا أو تصميمعمى طمبىذه التجربة  يمكن تطبيق -1

 الفنون المختمفة لتنمية المخزون البصرى لدييم و التدريب عمى مبدأ الوحدة و اإلنسجام فى تصميم األبجدية العربية .

 التوصيات :

ضرورة تطبيق فكر االستميام فى بداية تدريس مادة تصميم أنماط الخطوط فى الكميات الفنية واالتجاه نحو  -2
 تصميم أنماط غير تقميدية. 

أىمية اجراء العديد من األبحاث التى تدرس المفيوم المعاصر لمتيبوجرافيا و تطبيقاتيا فى مجال االعالن  -1
 المعاصر. 

ادية فى الفن المعاصر من الضرورى إدراجيا ضمن المقررات الجامعية فى تمثل الحروفية حركة عربية ري -1
الكميات الفنية كمقرر تصميم يستوعب الرؤى المتجددة يمكن من خالليا ابتكار أعمال حروفية يمكن توظيفيا فى 

 المحيط المجتمعى. 
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