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تصميم هوية بصرية عصرية للمؤسسات باإلستلهام من الوحدات 
 اإلسالمية

 مصمم / سهام حسن محمود حسن
 نامعة حلواج –ة الفنون التطبيقية اجستير اإلعالن كليم –للدعاية واإلعالن  Segraphدراة شركة إرئيس مجلس 

 ملخص البحث :
يه من ترتبط بكل جوانب الحياة , لما تشتمل علحلول  مات وو من مقتملك الكثير  إن الحضارة اإلسالمية

لمس نزاخرا" بوحدات زخرفيه متنوعة, سالمي الفن اإل, ف مادية جسدية و روحية ونفسية و فكرية وأسس 
 والعقل و يبعث فى النفس حب الجمال, يخاطب الروح و  فى تكرار هذه الوحدات إيقاعا" ديناميكيا"

و فى مجال اإلعالن بشكل عام  م حلول تصميمية إبداعية فىتعتبر هذه الوحدات مصدرا" إلستلها
فى الحاجة  يمكن تحديد المشكلة وفى هذا السياق,  بشكل خاص للمؤسسات تصميم الهوية البصرية

يهدف عصريه للمؤسسات باإلستلهام من الوحدات الزخرفية اإلسالمية. و  تصميم هوية بصرية إلى
جرافيكية  لتصميم هوية بصرية دات الزخرفية اإلسالميةإلى إبتكار صياغة عصرية للوح البحث

ى و أنواع الوحدات الزخرفية فى الفن اإلسالم ويتناول البحث الموضوعات التالية :للمؤسسات . 
و  -امة "السمات الع –المكونات  –" المفهوم  الهوية البصرية-ة خصائصها الجمالية و أبعادها الفلسفي

 فى تصميم هوية بصرية الجمالية و الفلسفية للوحدات الزخرفية اإلسالميةإستنتاج الخصائص كذلك 
ى تطبيق الخصائص الجمالية ف توصل البحث الى عدد من النتائج أهمها :و جرافيكية للمؤسسات .

توصل كما , ضفاء قيمة جمالية حضارية إلعصرى لهوية بصرية جرافيكية للمؤسسات  تصميمإبتكار 
فى تصميم هوية  لخصائص الجمالية و الفلسفية للوحدات الزخرفية اإلسالميةالبحث الى إستنتاج ا

 ساتبصرية جرافيكية للمؤسسات و تطبيقها فى تصميم نماذج لهوية بصرية للمؤس
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Designing a modern corporate identity by inspiration from the Islamic motifs  

Designer / Seham Hassan Mahmoud Hassan 

Chairman Of  Segraph Advertising Company - Master in Advertising, Faculty of Applied Arts, 

Helwan University  

The core conference: The civilization and build a creative man  

The Islamic civilization has a lot of ingredients and solutions associated with all aspects of life.  

This because of it includes intellectual foundations, spiritual, psychological, physical, material. 

The Islamic art is a "sophisticated" in line with all ages is full of "motifs variety, we see the 

repetition of these units rhythm. This art is able to a "dynamic" addresses the spirit, the mind, 

sends the self-love of beauty. These units are a source "to inspire creative design solutions in 

advertising in general, in the corporate identity design in particular, it has an important role in 

the communicative with  the target audience To educate them about the content of the 

corporate identity 

, it is represented in the visual graphic elements such as lines, shapes and colors. So on 

designed in an expressive style to transfer as much information and data on the product or 

company according to this context. 

We can determine the problem in the need to design a modern corporate identity from 

Islamic motifs. The research aims to devise a modern formulation of Islamic motifs for the 

corporate identity design. The paper deals with the following topics: 

The first topic: The types of Islamic motifs, aesthetic characteristics and philosophical 

dimensions. 

The second topic: corporate identity from the side of "concept - ingredients - general features. 

The third topic: The conclusion of aesthetic qualities, philosophy of islamic motifs to design a 

corporate identity. 

The fourth topic: An applied Study 
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 أهمية البحث
يم لتصمو تطبيقها  و جمالية كقيمه حضاريهجماليات الزخارف االسالميه فى التصميم استحضار  -1

 للمؤسساتهويه بصريه 
ه مستوحاه من فن الزخارف االسالمية لتصميم هويه بصريه للمؤسسات و التى صياغة معاصر  -2

 بدورها تمثل عنصرا" إعالنيا" مهما" 

 هدف البحث
فلسفة كوتفعيلها  االسالميةية والفلسفية للزخارف يهدف البحث إلى إيجاد المبادئ الخاصة بالقيم الفن 

 . للمؤسساتعصرية هوية بصرية سترشادية فى تصميم بنائية ومعايير إ
 البحث : منهج

 . يتبع البحث المنهج الوصفي فى الدراسات النظرية والمفاهيمية المتعلقة بموضوع البحث
  لبحث :ل اإلطار النظري

 يتناول البحث المحاور التالية :
  لفلسفية: أنواع الوحدات الزخرفية فى الفن اإلسالمى و خصائصها الجمالية و أبعادها االمحور األول 

 السمات العامة ". –المكونات  –" المفهوم  الهوية البصريةالمحور الثانى : 
م هوية فى تصمي إستنتاج الخصائص الجمالية و الفلسفية للوحدات الزخرفية اإلسالميةالمحور الثالث : 

 كية للمؤسسات .جرافي بصرية
 ي تصميمف جماليات الوحدات الزخرفية اإلسالميةستفادة من اإل: دراسة تطبيقية لتفعيل  المحور الرابع

 عصرى لهوية بصرية جرافيكية للمؤسسات.

 محاور البحث :
اعها أنو و أبعادها الفلسفية  اإلسالميالفن  فيالمحور األول : الوحدات الزخرفية 

 : خصائصها الجماليةو 
 لبعد الفلسفي للوحدات الزخرفية في الفن اإلسالمي :ا -1

 هو الذي الفن تراث من واألمثلة النماذج من الكثير على اإلنسانية الحضارة تاريخ يطلعنا
 غير ، جيل بعد جيال البشرية األجيال تطوي الزمان يد فإن ، المجتمع حال ولسان الحضارة عن تعبير
، الحضارات حال عليه كان بما تشهد المادية والصناعة ، الفني الرمز في متمثال يظل المادي التراث أن
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 .الميادين في أنجزته ما ومقدار ، الحضارات هذه أسرار معرفة إلى التوصل في تساعدنا فإنها وبالتالي
 )  1998)راوية عبد المنعم ، .  وغيرها والفنية والعسكرية واالقتصادية العلمية

 قام الفن اإلسالمي على أسس من فنون البالد التي فتحها المسلمون أو خضعت لهم ذلك أنوقد 
 رعى لموالم الرزقالبدو من مكان إلى آخر سعيًا وراء  وانتقالطبيعة شبة الجزيرة العربية الصحراوي ، 

 ي العرب الفاتح على, لذلك لم يكن يكن ليساعد على قيام فنون تشكيلية اللهم إال في أطراف شبة الجزيرة 
ى ما ون عللم يقبل كل ما وجدوه من تلك الفنإال االستعانة بفنون الدول التي يدخلها الفتح اإلسالمي , ف

 وصهره منها ما كرهه الدين أو ما ال يوافق مزاجه الخاص ، ثم جمع ما اختاره منها استبعدهو عليه بل 
ي سالمالعربية وهكذا نستطيع القول أن الفن اإل في بوتقة بعد أن طبعه بطابعه الخاص أال وهو الكتابة

رى في أماكن أخ صياغتهأخذ قوامه الروحي من وسط شبة الجزيرة العربية ، أما قوامه المادي فقد تم 
 . كان للفن فيها قوة وحياة

الم لع العام التصور حيث من األساسية وحدته ، اإلسالمي الفن في االنتباه يشد ما أول إنونجد 
 كاللتعدد األش نعجب نتجه فحيثما ، الفن لذلك المادية للمكونات أي ، واألحجام والمساحات األشكال
 لكعلى  المسيطرة الجمالية بالوحدة األولى وللوهلة نشعر ولكننا ، المستعملة والخامات والتقنيات
تي ال اإلبداعية تهوقدر  ، األولى اإلسالمي الفن خاصية بالوحدة اإلحساس وهذا ، الفنية اإلنجازات
ولقد  ، الخاصة مالمحه يفقد أن دون اإلسالم لظهور السابق البشري الفني التراث عناصر كل هضمت
ال  ذاه ولكن ، وغيرها وبربرية نية وساسا بيزنطية فنية أنماطا ذكره سبق كما اإلسالمية الحضارة ورثت
على  اإلسالم فانتشار ، شيء ال من الفنون تنشأ أن يمكن ال إذ ، شيئا اإلسالمي الفن أصالة من يغير
خصية ش طمس إلى يسع لم أنه والواضح ، والكثرة والتنوع التعدد طابع يحمل جعله االمتداد هائلة رقعة

 التاريخ . في حضورها وميز والعطاء اإلبداع طريق لها فتح بل ، لوائه تحت انضوت التي الشعوب

 ثواألثا القصور تزين الزخارف هذه كانت حيث بالغا، اهتماما بالزخرفة المسلم الفنان اهتمو  
 حداتالو  اختلفت فقد اإلسالمية، والحضارة الدولة عليها انتشرت التي الرقعة التساع الجدران، ونظرا

 نماذجال من عدد بتحليل الباحثة ستقوم الفصل هذا في لذلك مميزاتها فاختلفت الدول، هذه الزخرفيه في
 توصيف إلى باإلضافة اإلسالمية، العصور مختلف من وغيرها خشبية قطع ىعل الموجودة الزخرفيه
 لزخارف استخدامهم مدى لمعرفة بالرياض األثاث سوق من أثاث وحدات على الموجودة الزخارف لبعض
 ( 2008، أبوراس  عبداهلل بنت ) رحاب.إسالمية أصول ذات

ومعرفية  وجدانية وحركة الروحية المعاني إلى للسمو وفكرياً  فنياً  توجهاً  اإلسالمية الزخرفة تمثل
 عن التي تعبر المجردة األشكال وراء الكامنة العميقة المعاني كاوادر  والتأويل التأمل إلى بالمتذوق ترتقي
 من خاصاً  طابعًا روحياً  ويكتسب المحسوسة الواقعية واألشكال الصور حدود يتجاوز خاص جمالي عالم
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 المادية من خصائصها وتجريدها األشكال تبسيط طريق عن وذلك الواقع محاكاة عن االبتعاد خالل
 المثال وهو النفعية والمحاكاة عن زه المن السامي الجمالي المثال مستوى إلى بها واالرتقاء الظاهرية
 فيما ترتبط التي لألشكال واالمتداد الالنهائي التكرار بمبدأ اإلسالمية الزخرفة تتميز كما المطلق، الجمالي

 فالزخارف ، الفني العمل أبعاد تحدد المكانية التي قيود تتحرر من أنها كما ، متوازية فنية بعالقات بينها
 المتكامل ، وفي الفني العمل وتوازنات بقيم إخاللدون  االتجاهات جميع في االمتداد قابلية اإلسالمية

 البعدين أي ، السطح مستوى هو واحد مستوى على تظل تعمل اإلسالمية الزخارف فان لاألحوا كل
 التسطيح سمة والزخارف األشكال يعطي مما الثالث البعد أو بالعمق اإليهام إلى الحاجة دون األساسيين
 ، الروحية ، الزخرفية الجمالية عالم بدخول يبدأ الذي المتلقي نظر أمام األشكالتنتشر  حيث والمواجهة
 أنظمة وفق المؤلفة واأللوان والعالقات والعناصر األشكال من متكامالً  نظاماً  التي تمثل ، التأملية
 . مميزة وبناءات

 صينةر  وأسس قواعد على المبني الدقيق الفني باألداء اإلسالمية للزخارف الجمالية القيم وترتبط
 لكوكذ المدروس واإليقاع االنسيابية والحركة العناصر وانسجام األشكال نسب في التناسق على قائمة

 ابةالرت عن بعيدة سمات وخصوصية ذو عالماً  يشكل بما الزخرفية الوحدات وتكرار الالنهائي االمتداد
 يقةعم روحية مضامين عن يعبر الذي الشكل ، الى تتعداه بل الواقعي الشكل حدود عند تقف وال والملل
 خالصة جمالية وقيم

األشكال الزخرفية المتنوعة بجانب  فيينتشر النبضات النجمية  اإلسالميالفن  فنجد في  
يالت بعضها البعض في شكل النهائي كالنجوم ذات الرؤؤس الثمانية والنجوم الخماسية وغيرها من التشك

الهندسية التي اشتقت من الدائرة التي شكلت بنية متحركة غير ساكنة ، وال يمكن وصف العناصر 
اليا خالوحدات الهندسية المتكررة بشعر كأنه أمام  الزخرفية كوحدات منفصلة عن بعضها ، والناظر إلى

لى ، شمسية تستمد طاقة  حركتها من " النور " والذي هو أيضًا من حيث اللفظ اسم من أسماء اهلل تعا
  ( 2009) حال الصابونى ،  وهذا النور المسمى بنور اهلل ينبعث من بيت اهلل " المسجد "

 اإلسالميالزخرفية في الفن أنواع الوحدات  -2

 إلى ما يلي : اإلسالميالفن  فيالوحدات الزخرفية ويمكن تقسيم 

  :الزخرفة الهندسيةالوحدات  -أ

 اإلسالمكإطارات لغيرها من الزخارف.أما في  اإلسالمعرفت الفنون الهندسية في الفنون التي سبقت 
فقد أصبحت الرسوم الهندسية البسيطة كالمثلثات والمربعات والمعينات واألشكال الخماسية والسداسية 
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زخرفية خاصة , وظهرت  وأنماطوحدات والدوائر والخطوط المزدوجة والمنكسرة والخطوط والمتشابكة 
ت في زخارف التحف التراكيب الهندسية والنجمية المتعددة األضالع وتشكيالتها المتعددة التي استخدم

 .والنحاسية والصفحات األولي المذهبة في المصاحف والكتب وزخارف السقوف يةالخشبية والرخام

 لثالثيةا والمضلعات والدوائر المثلثات والمربعات من مكونة هندسية أشكاال المسلم الفنان ويستخدم
 ميةالنج باألطباق المسماة النجمية واألشكال خاليا النحل تشبه والتي وغيرها والخماسية والرباعية

       .دقيقة حسابات وفق محددة مساحات في األشكال هذه تستخدمو ،  المنحنية والخطوط والمستقيمات
 (2013: كاظم عيسى إنعام )

بدأ التوجه الستخدام الزخرفِة الهندسّية في العصر األموي، وُأبدع فيها بشكٍل قّل نظيره وليس  
ربعات حضارٍة أخرى، بالرغم من بساطتها الستخدامها األشكال الهندسّية األساسّية المله مثيل في أي 

 والمستقيمات والدوائر والمثلثات، حيث كان لهذه األشكال المختلفة دور أساسي ومهم في الزخرفة
ّيًا جل هرالعربّية، حيث أصبحت أساسًا ألشكال الزخرفِة اإلسالمّية، حيث تمّيزت بطابعها القوي الذي يظ

  .ة التي ازدانت بها المصنوعات الفنّية وأسطح العمائراستخدام تكوينات األطباق النجمي في

لحذف المتعددة في التكرار وا إمكانياتهاميزت الوحدات الزخرفية الهندسية بخصائص جمالية في تو 
 واإلضافة واإليقاع الحركي والتناسب والتوازن المتماثل والغير متماثل .

 :   الزخرفة الكتابّيةالوحدات  -ب

 مثل ، المختلفة العربي بانواع الخط المشكلة العربية والحروف الكتابات من المكونة الزخارف وهي
 الحروف رسم في واالستدارة بالليونة تمتاز وغيره ( والتي الرقعة و الديواني و النسخ و الثلث و الكوفي(

 واإلبداع الجمال سمات فيه تتجلى بشكل المتناسقة والفنيةالزخرفية  البنى وفق تشكيلها يسهل مما
 (2013: كاظم عيسى إنعام )واالتزان. 

ي كعنصر زخرف المسلمون الوحدات الزخرفية المكونة من الخطوط والكتاباتاستخدم الفنانون لقد 
د الزخارف، وبعع انو الكثير من أهو العنصر الزخرفي في الخط العربي حيث كان تصميماتهم , لتجميل 

نبض أن كان وسيلة للعلم والمعرفة، أصبح في هذا النوع من الزخرفة مظهرًا من مظاهر الجمال الذي ي
وفه اء حر يب تحوير أجز بالحياة والسحر، وال زال هذا النوع ينمو ويتطور ويتعدد لدرجة المبالغة في أسال

تجاوز  ها ماة، وبلغت أنواع هذه الزخرفة بمفردوالمفردة، وقد اعتبر هذا التحوير من أنواع الزخرف ةالمركب
م تبلغه لذي للترف الفني االثمانين نوعًا، حيث بلغت كماليتها في العهد العباسي، وتعتبر نوعًا من أنواع ا

  .من األمم سابقاً  أي أمة
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 :النباتية يةرفالزخالوحدات  -ج

قليدها م الطبيعة وتاالمسلمين عن استله بابتعادتأثر كثيرا الفن االسالمى إن العنصر النباتي في 
ن مفيها  البعيدة الشكل واللون عن الطبيعة لتكوين زخارف تمتاز بما األشكالفاستخدموا  تقليدا حرفيا ,

 فنونفي ال يتكرار وتنوع وتقابل وتناظر تبدو عليها مسحة هندسية تدل علي سيادة مبدأ التجريد الرمز 
وع حلزونية هي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذ النباتية يةالزخرفالوحدات والحقيقة أن ،  اإلسالمية

اعي والزهور وير  متقاطعة أحيانا ومتشابكة ومتتابعة فيها موضوعات زخرفية مهذبة ترمز إلي الوريقات
 .وحدوده وعالقته بالتصميم في تصميمها شغل الفراغ 

 شكالواأل واألغصان الزهور ، وقوامها اإلسالمي لفنا في الزخارف أنواع أهم من النباتية الزخارف
 خارفز  عن عبارة هي مجردة أشكال إلى محورة الطبيعة ولكنها عن المأخوذة واألوراد واألوراق الكأسية
 اتكويناته واالتزان في والتناسب للتناسق وتخضع واالمتداد النمو لظاهرة وتخضع وتتناظر تتشابك
 (2013: كاظم عيسى إنعام )الفنية.

 : سالميةاإل الزخرفة قواعدالخصائص الجمالية و  -3 

والتي شكلت نمطًا مميزا لها تتميز الزخرفة اإلسالمية بمجموعة من الخصائص الجمالية المميزة لها  
  (Mary and James G., 2004) :وهي تفردت به عن باقي األنواع الزخرفية األخرى 

لخط والمربع، وا األشكال البسيطة كالدائرة،  : الهندسية المتكررةتتكون من عدد قليل من العناصر  -أ
عات يتم الجمع بينهم أو استنساخهم أو تداخلهم ، وترتيبهم في مجمو  حيث المستقيم هي أساس األنماط

ساوية معقدة ، وعادة ما تستند معظم األنماط على واحدة من نوعين من شبكة واحدة تتألف من مثلثات مت
وهناك نوع ثالث من الشبكة، وتتألف من السداسي، وهو مختلف عن  اآلخر من المربعات األضالع، و 

ن )المستمدة م " التغطية بالفسيفساء العادية" المدى الرياضي لهذه الشبكات هو المخطط الثالثي، 
 الالتينية، أي قطعة من الفسيفساء( ، والذي يتكرر مضلع منتظم واحد . لمكعبات الفسيفسائيةا

 مقدمة. وضع نمطخلفية ونمط اللها نمط في كثير من األحيان التصاميم اإلسالمية  ، ثنائية األبعاد -ب
نباتية العلى نمط يعمل على تسطيح الفضاء، وليس هناك محاولة لخلق عمق. ويمكن تحديد األنماط 

زيين والنسيج فوق وتحت بطريقة تؤكد على ت ، الذي مثل أشكال المتشابكة نباتعلى خلفية تباين في ال
 نون منكان الفنا،  المقدمة. وفي حاالت أخرى، يتم استبدال الخلفية من خالل التباين بين الضوء والظل

نجد أنماط مختلفة من الفن اإلسالمي، و  فى لمنظور الخطيبابشكل كبير  ينالعالم اإلسالمي غير مهتم
 استخدام نوع من الفضاء ثالثي األبعاد التي يمكن أن تتفاعل كان في اللوحة الفارسية تممثال 

 الشخصيات، ولكن قدمت هذه المساحة وجهات نظر متعددة وظهرت في وقت واحد عين طير عينب
 . دودة
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ية في الفن ": الزخرفة الهندس غير مصممة لتناسب داخل اإلطار " قابلة للتوسيع بال حدود -ج
كبيرة من الحرية، فالترتيبات معقدة وهناك مجموعات من العناصر  اإلسالمي تشير إلى وجود درجة

ى الوحدة نمط اإلطار المحيط يبدو تعسفيا والترتيب األساسي ينص أحيانا عل القابلة للتوسيع بال حدود ،
   .لبقية عناصر التصميم التي يمكن التنبؤ بها والمتوقعة على حد سواء 

   :أهمها الطبيعة، من مستمدة قواعد للزخرفةكما أن 

 تزييني، فني عمل او زخرفي تكوين كل في توفرها يجب التي األساسية القاعدة هي: التوازن .١
 والوحدات العناصر توزيع حسن طريق عن متكامل، فني تكوين عن يعبر الشامل بمعناه والتوازن
 .بها المحيطة وبالفراغات بعضها، مع عالقاتها في والتناسق واأللوان

 ينطبق لتيا . الزخرفية التكوينات بعض عليها تقوم لتي ا القواعد اهم من وهو : لثالتما أو التناظر .٢
 :نوعين على وهو التناظر محور يسمى مستقيم بواسطة ،األخر النصف على نصفيها احد

 .متقابل اتجاه في األخر النصف نصفيها، احد يكمل التي العناصر يضم :النصفي التناظر -أ

 او متقابل اتجاه في تماما متشابهين عنصرين من التكوين يكتمل فيه :الكلي التناظر -ب
 .متعاكس

 أساسا اتخذ الذي التشعب تتضمن ما غالبا ، النباتية سيما وال الزخرفية التكوينات معظم : التشعب .٣
 من أو واحد جانب من منحنية او مستقيمة خطوط من والوحدات األشكال تتفرع وفيه مفارقها، نمو في

 مويستخد ، والجذوع السيقان من الفروع ونمو فروعها من النبات أوراق ونمو ، النخيل كسعف جانبين
 . واإلطارات األشرطة زخرفة في النوع هذا

 جرةش غصن الى مثال تنظر فلو . الطبيعة في بكثرة ويوجد ، الزخرفة قواعد أهم من هو : التكرار .٤
 رىن كما ، متعاكسة وتارة ، متبادلة تارة ، بديع بنظام غصنال جانبي على مصطفة األوراق فيها ترى

 ، بديع زخرفي تكوين على نحصل ، زخرفية وحدة أو عنصر أي بتكرار الزخرفي التكوين في تدرجها
ر ـالعناصه تجاإاإلسالمي  الفنفي يؤكد التكرار , و  جميال ذاته حد في العنصر ذلك يكن لم ولو حتى

دراك  تو مربعاأو مثلثات أ ون خطوطاً ـد تكـات قـع مجموعـالتعامل مإلى  الفنان أما يلج ةحركتها فعاد وا 
بناء  كثر من شكل فيألاستثمار  هو الذيالتكرار  إلىفيلجأ  ،أو متدرجة،ونية متباينة ـأو مجموعات ل

خالل ترديدات دون خروج  األشكالذلك الشكل أو تلك  صيغ مجردة أو تمثيلية قائمة على توظيف
 الفني خصائصهالشكل  دال يفق حيثاإلسالمي  الفناألصل , وذلك يعد من أهم جماليات ن ـظاهر ع
  :  أنواع على والتكرار ,البنائية
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 متناوب ثابت وضع في الزخرفية الوحدات تتجاوز فيه : العادي التكرار .أ
 ،لىاألع إلى تارة ، متعاكسة أوضاع في الزخرفية الوحدات تتجاوز فيه : المتعاكس التكرار .ب

 . وتعاكس تقابل في واليسار اليمين والى . األسفل إلى وتارة

 لواحدةا )وتعاقب تجاور في مختلفتين زخرفيتين وحدتين اشتراك استخدام هو : المتبادل التكرارج. 
 (2009:  جاسم الكريم عبد)  . األخرى تلو

م التصمي : يعبر مفهوم الوحدة في جوهره عن قيمة االئتالف الكلي بين العناصر المتباينة فيالوحدة . 5
 زاء في حداألج الفني  ويعني مبدأ الوحدة ، أن ترتبط أجزائه فيما بينها لتكون ُكاًل واحدًا فمهما بلغت دقة

ًا ض ربطاألجزاء بعضها ببع ذاتها فإن التصميم ال يكتسب قيمته الجمالية من غير الوحدة التي تربط بين
 .فن اإلسالمي الالوحدة من أبرز خصائص عضويًا  وتعد 

 فهـو مصـطلح يعنـى ترديـد الحركـة بصـورة, مجـال لتحقيـق الحركـة اإليقـاع يعتبـر  :  اإليقااع الحركاي .6
منظمــة تكــراري لألبجــديات التــوافر قــانون  ضــرورة يتطلــب فاإليقــاع , منتظمــة تجمــع بــين الوحــدة والتعبيــر

قــات العال مانتظــا تحكــم التــين الحركــة والتغيــر يمــثالن الســمة األساســية إ .واتــزان  اً واضــح اً كســبها تأكيــدي
ـــق  ولـــذلك فـــإنواألشـــكال  ـــة والتنـــوع  داخـــل نظـــام  يضـــفي اإليقـــاع فـــي التصـــميمتحقي الحيويـــة والديناميكي
 (2015)سهام حسن : . التصميم

 السمات العامة ". –المكونات  –المحور الثاني : الهوية البصرية " المفهوم 

 أو عةللسل بإدراكه يرتبط حيث تلقى، الم اجتذاب على الخاصة القدرة نهاأبتعرف الهوية المؤسسية 
 , المستهلك ووجدان عقل داخل معينة ذهنية وصور يبنى انطباعات و وخصائصها المؤسسة أو الخدمة
في  وهناك ثالثة عناصر أساسية مهمة عند التفكير، واحتياجاته  وأهدافه تهلثقاف تبعاً  ذلك ويختلف

الهوية  تعربفتعريف الهوية المؤسسية وهي: الثقافة ، القيمة ، الشخصية والتي من خاللها يمكن 
ة كل دقبعرض المدخل البسيط لفكرة بناء هوية تعريفية تمثل أي شركة أمام العالم لت باعتبارهاالمؤسسية 

 منتج.الخدمة أو الأو صورة ذهنية عن هذه الشركة 

واالتصال  والهيكل التنظيمي التسويقية من االستراتيجيةالمتكون مزيج ال البصريةالهوية بينما تمثل 
إلدارة المؤسسية كما متمثل في عناصر االتصال المرئي وقائم على عمل ا بصرينهج  عبروالثقافة 

ع تطوير مزيج هوية الشركة م من خالل للشركات البصريةالهوية يثة نحو إيجاد تتجه الدراسات الحد
  ( D'Angelo Buendia,2006) .سمعة الشركةأساسية هي البيئة و الجهات المعنية و ثالثة عناصر 

الخصائص السلوكية للشركة هي " :لتصميم الهوية على النحو التاليايحدد قاموس المصطلحات 
في هذا   "أو نهج ممارسة األعمال التجارية  مرادفة لمستوى خدماتها، وطبيعتهاال والتى تحدد الصفات
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ووضوح  وجود الشركة الشئ البصري الدال على بأنهاتعريف الهوية البصرية المؤسسية يمكن  الصدد
شركة للتعرف على الخصائص المميزة للالهوية البصرية هي حجر الزاوية  اعتباريتم ، و شخصيتها 

 ((Hazal Bilgütay, 2013.  لها وتنافسيتها تجاريةالعالمة ة تواجد المدى قو و 

ن تعبر بصدق تام ع والتيالحقيقة الفريدة لمنظمة ما.  تعرف الهوية التعريفية على أنها:
 الصورة الخارجية والداخلية لهذه المؤسسات وكذلك سمعتها من خالل طرق االتصال المعروفة.

ر أو العناص الشيء فيتبنى العنصر الموجود  التيالكل  فيكما عرفت أيضًا بأنها: الوحدة  
 (2004:نجوى العدوي  ).تقدم للشركة التيوالوحدات المرئية 

 الشركة ،"هي الوجه المرئي للعالمة التجارية، والتي تشكل المعرفة ب  البصريةالهوية ومن ثم تكون 
جارية أن تكون متوافقة مع طبيعة العالمة التجارية، وتزود العالمة التينبغي   البصريةوهذه الهوية 

 أكثر هي واحدة من  البصرية، فالهوية البصرية التي تدعم وجودها واستمرارها لدى المتلقي  بالمعرفة
يد في تحدرئيسي البصرية تلعب دور فالهوية التواصل أهمية ومصدر للثقة بين العمالء والشركة،  طرق

 ((Hazal Bilgütay, 2013 نسى " . يلشركة وجعل المنتج ال هوية ا

عصرنا  في واإلعالموالصناعة  ةمجاالت التجار  فيدورا هاما  البصريةتلعب الهوية لذلك 
الم وذلك حتى يستطيع كل منتج أو خدمة أن يتميز ويختلف عن أقرانه ومنافسيه على مستوى الع الحالي

مختلف وسائل  فيالجميع  والتجارة الدولية الواسعة االنتشار بين المعلوماتخاصة فى عصر 
 (Kathren Fishen : 2005).اإلعالم
خالل  والتي يتم بناءها منبناء الصورة الذهنية  على في تحقيق الهوية البصرية المصمم يعتمدو 

بناء لما يمكن أن ترتبط به العمليات الذهنية لدى المتلقي في محاوالت ل محدد تحليل وابتكار مفهوم
 –صورة ذهنية تكون جزءًا من هوية تعريفية مميزة للمؤسسة على حسب المنتج أو الخدمة ) ترفيهي 

  بر مفردات لغة الشكل ., ويتم ذلك عغذائي ....الخ (   –عالجي 
حيث يها في مجال اإلدراك البصري .. ليعني طبيعة الشىء نفسه التي وجد عالشكل ف
، والتي تتكون من خطوط ومساحات وكتل االخاصة به االعناصر المرئية طبيعتهأن لجميع 

وغير ذلك , ولما لألشكال من أهمية قصوى في مجال التصميم فهي ُتعرف األشياء وتوصل 
 ( 2000ن محمد قطب :) ميسوالفكرة باإلضافة إلى أنها تقوم بعملية االتصال وتلفت االنتباه.

خطوط خالل تضافر المن ف في تحقيق الهوية البصريةتسهم ومفردات لغة الشكل  
تحقق الهوية  نظام قائم بذاته من عناصر ووحدات وعالقاتيمكن إيجاد مالمس اللوان و األو 

 إنعكاسيتولد عند  الذي اإلحساسمن ذلك  يدراك اللون يأتإالبصرية , واللون ايضًا حيث 
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عن طريق معمل  اإلدراك يويأت،  بعض موجات الضوء على شبكية العين من مصدر الضوء
العين تستقبله  إلى اللونيوصول الطيف  فمجرد، مكون من العين والمخ  اإلنسان فيخاص 

عن طريق  إدراكهاتحمل الرسالة اللونية المراد  التيعلى الشبكية مجموعة من الخاليا العصبية 
  . لمخل البصريالعصب 

من ضمن عناصر الجمال البصرى المميزة فى جذب انتباه  الزخرفة االسالميةيعتبر فن 
 من رالمعاص في التصميم والفنية الجمالية ووحداته مكوناته بكل اإلسالمي الفن أسهم لذلكالمتلقى ، 

   .التصميم في والهوية الخصوصية تأكيد حيث

،  والرسم المكتوبة، اللغة منها متعددة مؤشرات طريق عن التصميم في وتتجسد الهوية
 التصميم، في عرض الرمز وأسلوب التصميم، في المستعملة واأللوان الحروف، ورسم والتخطيط،
 لمتوارثة،ا لتقاليده المصمم الفنان بمحاكاة ، في التصميم الرمز هوية وترتبط .والبيئة الديني، والمعتقد
 فنون ا منوغيره الصيني أو الفرنسي فالفن والبيئية، واالجتماعية الحضارية بالتاريخ ومرجعياته المرتبطة
 ئش كل قبل القومية والوطنية بالجوانب ارتبطت قد البلدان تلك فنون في الهوية أن نالحظ  الشعوب،

 يفن وثائقي، مستوى في الفنان عنها عبر التي األحداث نالحظ عشرات الروسي أو األلماني الفن ففي
 نأ من الضروري وطنية تقاليد عن يعبر االستعمار ضد الحرب أو القومي، الكفاح كالتعبير عن متكامل
 إن الذ  , وأصالة بعمق الملتزمة رؤيته اإلبداعية في بل الفنان على يفرض ال بأسلوب فننا في تتجذر
 والماضي الحضاري بالتراث االرتباط عن تعبير هو في التصميم والسيما الهوية يميز الذي التعبير
 فضالً  شكاًل ولوناً  الرمز هيئة في وعناصره التصميم خالل من المرجعيات تلك واإلفصاح عن الخالد،

 ( 2010)معتز عدنان غزوان ، .   واألصالة والتاريخية الجمالية الجوانب عن

 الفكرينصنع هوية تعريفية مرئية ناجحة ومؤثرة تستطيع التعبير بصدق عن المحتوى  ولكي
 ( 2007:تامر عبد اللطيف ) يجب علينا التأكيد على أربعة عناصر أساسية.

 الثقافة المؤسسية -1
ع نتج نو ت فهي , تعبر الثقافة المؤسسية غالبًا عن سلوك المنشأة وتعد النواة األساسية للمنشأة

تتجه إلى التعامالت الداخلية. وستجد من خاللها االرتباط بين  شيءقبل كل  التيمن الشخصية 
ل تعد الهوية الحافزة للمتنافسين مع المؤسسة. فمن خال فهي,  المستثمرين المتنافسين والمؤسسات

  السوق. فيتنشأ القوة المساعدة للمؤسسة  عائليإطار  فيالشعور بروح الفريق واالرتباط بالعمل 
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 الماركة المؤسسية -2
 يعرف بيرموللراب الماركة على أنها منتج ذو نمط يحتوى عالمة وأسم تجارى وأن تبنى على

والكلمات والعالمة والرموز ونمط التصميم بجانب  االسم هيسمعة المؤسسة أو بتعريف أكثر دقة "
 تتولد من تلك الرموز والعالمات" التيالمعايير األكثر عمقًا وهى المشاعر 

مها الضمانات المسبقة التى تقد هيميتر مورسنج فهو يرى أن "الماركة  نياأللماأما المصمم 
 المؤسسة من خالل منتجاتها."

 يالتوهو العالمات والكلمات واأللوان  جرافيكيويقسم موللراب الماركة إلى قسمين أحدهما 
المثال  ويقصد به الشكل المميز للمنتج ويذكر على سبيل جرافيكيتستخدمها المؤسسة,واآلخر غير 

  زجاجة الكوكاكوال.
 المؤسسياالتصال  -3

, بنقل رسالة اعتباريين  عملية ديناميكية يقوم بها شخص ما أو أشخاص المؤسسياالتصال 
تحمل المعلومات أو اآلراء أو االتجاهات أو المشاعر إلى اآلخرين, لتحقيق هدف ما, عن طريق 

ها ما أو بيئة اتصالية ما بغض النظر عما يعترض ظروف ما أو سياق فيالرموز, لتحقيق استجابة ما, 
  من تشويش.
 المؤسسيالتصميم  -4
وهو التنظيم الخاص للخطوط واألشكال تقدمها المؤسسة فكرة ما  أليهو الصيغة البصرية و 

 اكتمالهاالذى يعطى الفكرة  الشكليخاص, أنه ذلك التنظيم  تعبيرينمط  فيواأللوان وغير ذلك 
ذلك  يعطى بدوره إحساسًا بصريًا خاصًا بالمكان والكتلة والحركة والضوء وغير والذيوحضورها الخاص 

 .المتلقيتستخدم للسيطرة والتأثير على عين وذهن  التيمن المؤثرات الخاصة 
 ميةإلسالالمحور الثالث : استنتاج الخصائص الجمالية و الفلسفية للوحدات الزخرفية ا

 للمؤسسات .فى تصميم هوية بصرية جرافيكية 
هويـة بصـرية جرافيكيـة  تصـميممن خالل محاور البحث يمكن استنتاج المبادئ العامة التـي يرتكـز عليهـا 

 من خالل ما يلي : جماليات الوحدات الزخرفية اإلسالميةمن  االستفادةب للمؤسسات
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 التوازن -1

 العناصر توزيع حسن طريق عن متكامل، فني تكوينللهوية البصرية بالعام  الشكلأن يتمتع  -
 . بها المحيطة وبالفراغات بعضها، مع عالقاتها في والتناسق واأللوان والوحدات

 تيال الوحدات الزخرفية اإلسالمية باستخدامبصرية الهوية للالعام  الشكلفي  التوازنتمثل يان  -
ث الفكرة العامة للتصميم بحيمع عنها من خالل  يتكامل روحي إتزانجميعها لتحقيق  تتوازن

 .  اإلسالميتكون مستمدة من فلسفة الفن 

 Ethics of Repetitionجماليات التكرار  -2
أن يستخدم التصميم العام لجناح العرض نظامًا تكراريًا من الوحدات المستمدة من الفن  -

تجة عن والمرتبطة بمضمون التصميم وفكرته بحيث تبدع مظاهر جمالية تكون نا اإلسالمي
 االمتداد واالستمرارية وتكون مرتبطة بتحقيق الحركة في العمل الفني . 

ة في التصميم العام لجناح العرض الجاذبية اإلسالميان تؤكد جماليات التكرار للوحدات  -
 والتشابه والتوازن في التصميم الكلي لجناح العرض .

  : لثالتما أو التناظر -3

 النصف على نصفيها احد البصرية بإحداث تناظر سواء فيللهوية العام  الشكلأن يتمتع  -
 من التكوين يكتمل , أو أن  متقابل اتجاه في التناظر محور يسمى مستقيم بواسطة ،األخر

 .متعاكس أو متقابل اتجاه في تماما متشابهين عنصرين
 تيال اإلسالميةالوحدات الزخرفية  باستخدامبصرية الهوية للالعام  الشكلفي  التناظرتمثل يان  -

 تفقةوالمالفكرة العامة للتصميم  يؤكد روحي تواصللتحقيق  تؤكد جماليات االستمرار والتقابل
 .والعقيدة االسالمية اإلسالميفلسفة الفن  مع

  : التشعب -4

 من والوحدات األشكال تفرع عبر التشعبللهوية البصرية بإحداث العام  الشكلن يتمتع أ -
 . جانبين من أو واحد جانب من منحنية او مستقيمة خطوط

في العالقات واألشكال  تشعبًا يحكم تناغميإيقاعًا للهوية البصرية العام  الشكلأن يحقق  -
 .واالمتدادالحيوية والديناميكية والتنوع  ب تتمتع خطوط مرنة
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  :   Uniteالوحدة  -5
صميمية لتعن روح وجوهر الفكرة اة المعبرة بالوحدة الكليبصرية الهوية للالعام  الشكلأن يتمتع  -

  . .كية العناصر الجرافيمجمل  واحدًا متضمناً  بحيث تتجمع األجزاء والعناصر معًا فتصبح ُكالً 
يات جمالمستمدة من بنائية  اتوحد باستخدامبصرية الهوية للالعام  الشكلان تتمثل الوحدة في  -

ن محقيق الوحدة الروحية ويعبر عنها ويجب أن تتضافر جميعها لت الوحدات الزخرفية اإلسالمية
 ة . اإلسالميخالل الفكرة العامة للتصميم بحيث تكون مستمدة من فلسفة الفن والعقيدة 

 
 Rhythm  اإليقاع الحركي -6

ونة إيقاعًا حركيًا من تناغم الوحدات والعناصر المكللهوية البصرية العام  الشكلأن يحقق  -
 والمرتبطة بتأكيد فكرة التصميم وتعمل على تحقيق جماليات تجذب المتلقيبصرية الهوية لل

 وتجعله يستمتع برؤية التصميم ككل . 
من ثم و إيقاعًا حركيًا يحكم انتظام العالقات واألشكال للهوية البصرية العام  الشكلأن يحقق  -

 .بصريةالهوية اللتصميم يضفي الحيوية والديناميكية 

رفية جماليات الوحدات الزخمن  االستفادةالمحور الرابع : دراسة تطبيقية لتفعيل 
 عصرى لهوية بصرية جرافيكية للمؤسسات. في تصميم اإلسالمية

ت مالياجوتتناول الدراسة التطبيقية التالية نموذج تصميمي ألحد النماذج اإلعالنية باستعارة رموز من 
تم  , والتي يتم توظيفها في تصميم هوية بصرية لشركة اعتبارية , حيثالوحدات الزخرفية اإلسالمية 

 توظيف الشعار كوحدة جمالية إلبتكار تصميم عصري بروح إسالمية , وتم التطبيق على معظم مفردات
ورقة جواب مراسالت ( كما  –أظرف  –الهوية البصرية المميزة للشركة والمتمثلة في )كارت شخصي 

 -بلوك نوت   –اقالم  –تي شيرت  –يق على عناصر من الهدايا الدعائية )مج تتضمنت ايضا التطب
ؤدي تم استنتاجها من خالل هذا البحث من شأنه أن ي فعال للمبادئ التيالتطبيق سي دي( , حيث ان ال

إلى انجاح الهوية البصرية , وقد عمدت الباحثة إلى ذلك عبر تطبيق التصميم على كل المكونات 
ن منفس األبعاد والنسب , وباستخدام نفس األلوان والنسب الجمالية وبنفس نوع الخطوط  والعناصر ب

 ا كجزء مهم في فن اإلعالن , ويمكنأجل إيجاد هوية بصرية منظمة ومنضبطة تحقق الدور المنوط به
 :توضيح األفكار التصميمية من خالل النماذج المقترحة التالية 
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 :نتائج وتوصيات البحث 
 نتائج البحث -

كــل ل بحيــث تســمح الحــاليعصــرنا  فــي اإلعــالنمجــاالت  فــيدورا هامــا  البصــريةتلعــب الهويــة  -
 .منتج أو خدمة أن يتميز ويختلف عن أقرانه ومنافسيه على مستوى العالم

ل والتي يـتم بناءهـا مـن خـالبناء الصورة الذهنية  في تحقيق الهوية البصرية على المصمم يعتمد -
 لما يمكن أن ترتبط بـه العمليـات الذهنيـة لـدى المتلقـي فـي محـاوالت محدد وابتكار مفهومتحليل 

لبناء صورة ذهنية تكون جزءًا من هوية تعريفية مميزة للمؤسسة على حسب المنتج أو الخدمة ) 
  , ويتم ذلك عبر مفردات لغة الشكل .غذائي ....الخ (   –عالجي  –ترفيهي 

ة منبـع مـن منـابع اإلبـداع الفنـي بصـوره المختلفـ تعتبـر خرفية اإلسالميةجماليات الوحدات الز إن  -
  .للمؤسسات والشركات البصريةالهوية في تصميم الموائمة التعبيرية  لقدرتها على إحداث

 المبـادئ العامـة التـي يرتكـز عليهـا تصـميممجموعة من  استنتاجمن خالل محاور البحث أمكن  -
وأمكـن  جماليـات الوحـدات الزخرفيـة اإلسـالميةمـن  باالسـتفادة هوية بصرية جرافيكية للمؤسسـات

 المؤسسات المصرية .إلحدى  الباحثةتطبيقها من خالل بعض نماذج من تصور 

 
 توصيات البحث :  -

ية جماليات الوحدات الزخرفمن  باالستفادة البصريةضرورة العمل على تأكيد الهوية  -
عبر سبل الدعاية والترويج والعربية كهوية مميزة للمؤسسات المصرية  اإلسالمية

 لمنتجاتها وخدماتها .

تراث  علىوالمعتمد في تصميم اإلعالن  اإلسالمي العمل على نشر النمط الثقافي -
إبداعي في شتى المجاالت ابهر العالم وال زال مصدر وفني فكري وحضاري 

 . التصميمية
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